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Priekšvārds

Uz pirmiem dziesmu svētkiem 1873. gadā va-

rēja iznākt pirmais Ausekļa dzejoļu krājums. Pus

gadusimteni pēc tam, uz dziesmu svētku piecdesmit

gadu jubileju pirmo reiz iet klajā pilnīgs Ausekļa

rakstu kopojums. It kā likteņa vests Auseklis atkal

runā uz savu tautu kā senajās dienās. Lai runā

mūsu kultūras un valsts sapņotājs!
...

Latviešiem ir jau daudzu rakstnieku kopoti

darbi, bet līdz šim vēl nav bijis neviena pilnīga

rakstu sakopojuma, kur ievietots viss zināma autora

radītais, vienalga, vai sacerējumam ir estētiska, vai

zinātniska vērtība, vai ari nav. Līdz ar šo kopumu

A. Gulbja kgs kā pirmais ir uzsācis materieli riskantu,

bet idejiski auglīgu jaunu posmu mūsu izdevniecībā—

sniegt mūsu rakstnieku pilnīgus darbu sakopo-

jumus. Šāds izdevums ir nolemts nevien lielai la-

sošai publikai, bet ari šauri specielām zināšanām.

Izdodot kopotus rakstus, pie mums parasti ir

ievērota estētiskā redakcija, kur atšķir vērtīgākos

darbus no mazāk vērtīgiem, ceļot pirmos priekšā.

Šajā izdevumā ieturēta vēsturiskā (akadēmiskā) re-

dakcija. Sacerējumi nāk apmēram tādā kārtībā, kā

radušies, un viņu īpatnības ir uzglabātas. Darbi ir

gan drukāti tagadnes ortogrāfijā, bet Ausekļa va-

lodas īpatnības ir ievērotas. Ar to tad ir izskaidro-

jams, ka dažreiz viens vārds ir dažādi rakstīts.



Šāda redakcija ir grūtāk pieietama populārai apziņai,

bet mūsu kultūras prestižs prasa, lai mēs speram jau-

nus solus.

Savā monogrāfijā esmu pieturējies pie Kažoku

Dāva rediģētā teksta, jo monogrāfiju rakstot cita

vēl nebija. Tagad kā pirmtekstu lūdzu uzskatīt šīs

grāmatas Ausekļa rakstus. Monogrāfijā daži citāti

mazliet no viņiem atšķiras.
Mūsu politiskā laikā kaut Auseklim neprasītu,

pie kādas partijas viņš tagad gribētu piederēt.
Auseklis ir Latvijas vienības sludinātājs, kuram

tikpat daudz sakaru, kā ar konzervatoriem, tā ar

radikāļiem. Kā sava laika novecojušu formu lauzējs

Auseklis ir radikālis, kā tautas tradīciju, tautas gara

sargs tas ir konzervators. Viņš ir senātnes bruņi-

nieks, bet ari jauna dabīgā cilvēka cīnītājs.

J. Lapiņš
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Priekšvārds

Kad dažus gadus pirms kara gribētu rakstīt par

dzejnieku Ausekli (Krogzemju Miku), tad būtu bijis
jāiztiek tikai ar Kažoku Dāva izdotajiem Ausekļa
rakstiem. Viņa dzimtenē, izņemot vienu brāli, trūka

cilvēku, kas par viņa dzīvi spētu pastāstīt ko rakstu-

rīgu. Manuskripti bija pilnīgi pazuduši. Kad divus

gadus atpakaļ sakarā ar Ausekļa 70-gadu dzimšanas

jubileju es stājos klāt pie Ausekļa pētīšanas, man

gandrīz zuda cerības, ka spēšu viņa biogrāfijai pie-
nest klāt jaunu materiālu. Bet būtu bijis kauns ap-

mierināties ar Kažoku Dāva rakstīto biogrāfiju, lai

gan viņa ir ļoti laba, tomēr tā ir rakstīta savam lai-

kam cenzūras spaidos. No Ausekļa paziņām varēju
sameklēt tikai Stērstu Andreju un Jurjānu Andreju,
bet viņi abi līdzinājās drīzāk kapam, nekā atmiņu

krājumam. Tomēr pie viņiem guvu pārliecību, ka

ir pēdējais laiks, kad raksta par tautiskās atmodas

darbiniekiem, jo pēdējie viņu līdzbiedri — laikmeta

aculiecinieki drīz aizies kapā. Bet bez aculiecinieku

nopratināšanas nav iespējams jaunu biogrāfiju uz-

rakstīt. Latviešu kultūra nav vēl tik augsta, ka tau-

tiskā laikmeta darbinieki būtu par sevi, vai citiem

rakstījuši izsmeļošus memuārus, ko tagad varētu iz-

lietot. Tādi ir Kr. Baronam, Pumpuram, Kaudzītes

Matīsam, bet ari tikai. Atliek nopratināt dzejnieka
paziņas un draugus, bet to maz ir vairs starp dzī-

vajiem. Protams, šīs ziņas var maldināt, jo piec-

desmit gados pasaules uzņemšana ir tikusi citāda.

Nopratināšanai vienmēr ir subjektīvs raksturs. Bet

šo trūkumu var novērst nopratinot par vienu faktu

vairākus lieciniekus. Pie tam še varu atzīmēt, ka
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aculiecinieku nostāsti par seniem notikumiem reti

kad pilnīgi saietās. Šaubīgos gadījumos es no bio-

grāfijas esmu ņēmis mazāk spilgto faktu atstāstī-

jumu. Aculiecinieku nostāstiem var būt ari sava

labā puse, jo daudz kas, kurš toreiz bija neskaidrs,
laika perespektivē ir viegli saprotams un novērtē-

jams.

Mani meklējumi pēc Ausekļa paziņām ilgu laiku

palika bez sekmēm, līdz es gluži nejauši ārzemēs

dabūju — atslēgu uz Ausekļa biogrāfijas vēl pagla-
bātiem Tā ka latvieši tikai retos ga-

dījumos atbild uz vēstulēm, kas sūtītas zinātniska

nolūkā, tad man nācās apceļot tās vietas, kur Au-

seklis ir dzīvojis, burtiski sakot, meklēt zudušo laiku

pēdas. Par Ausekli kā dzejnieku un pedagogu vel

daudz un dažādi rakstīs, bet es domāju, ka pēc ma-

niem pētījumiem viņa biogrāfijai, viņa psiches iz-

pratnei nebūs vairs iespējams pienest klāt tādu jau-

nu materiālu, kas mainītu Ausekļa garīgo seju. At-

klāti no jauna var tikt viens otrs moments, fotogrā-
fisks psiches uzņēmums, bet ari ne vairāk. Pētījumu
lauks vēl var būt Ausekļa mīlestības, ja šos pētīju-

mus dara tūlīņ, bet varu teikt, ka sevišķi intere-

santa, dziļas aizrautības te nav. Man izdevās no-

skaidrot Ausekļa mīlēto jaunavu personību, izņemot

vienu, kura ar savu noslēpumu aizgājusi kapā. Bet

dzīves vakars nav dzīves rīts, un latvieši mīl klusēt,
kad runa iet par „ielikšanu avīzēs". Auseklis savas

mīlestības ir vairāk izdzīvojis fantāzijā, un tas ir re-

dzams ari viņa dzejā.
Še man jāizsaka pateicība visiem, kas man

snieguši ziņas Ausekļa biogrāfijai, vai ari citādi sek-

mējuši šī darba veikšana. Šīs personas ir: J. Allu-

nans un Pelca jkdze Mūrmuižas Lagatos, K. Bel-

daus un A. Dūnis Valmierā, sūtnis Fr. Grosvalds

Stokholmā, K. Kundziņš Smiltenē, skolot. Kalniņš,
Kaudzītes Matīss, Mārtiņš, Andrejs, Jēkabs un Pe-

ters Krogzemji Ungurpilī un Aloja, prof. Lauten-

bachs, Neulanda kdze Rīgā, skol. Rode Lielvārde,
Pelca kgs Smiltenē, māc. Ozols Jaunpiebalga, San-
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līts Lielvārdes Auziņās, muzeja pārzinis Šiliņš, prof.
Šmidts, Mik. Šmidts Ungurpils Mieskinos, Mieskinu

māte, skolotājs Tauriņš ar kdzi (skolotāja J. Neu-
landa meitu) Rīgā, skol. Topss Rīgā. Bet sevišķu

pateicību izsacīt man nākās viesmīlīgajam bibliote-

kāram un bibliogrāfam Misiņa kgm Rīgā, kurš lielā

mērā sekmēja darbu, atvērdams man savu biblio-

tēku.

Biogrāfijā esmu uzņēmis dažus faktus, kuriem

sīkuma dēļ nebūtu sevišķas nozīmes pie Ausekļa
raksturošanas. Es viņu nedevu aizmirstībai tāpēc,

ka šīs atmiņas pieder pie pēdējām, kas par Ausekli-

Miķeli Krogzemi ir sniegtas un var tikt sniegtas.

J. Lapiņš
1923. g. janvāri.

Jelgavā.
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Miķeļa Krogzemja biografija

Burtnieku līdzenuma vakari ir paslēpušies pla-
šās gāršās un egļu mežos, kas sedz visu jūrmali ap

Salacu, kā Latvijā, tā Igaunijā. Še pašos Latvijas

ziemeļos, gar Salacas krastiem atrodas Ungurpils
pagasts Alojas draudzē. Ja mēs izkāpjam Valmie-

ras-Ainažu dzelzsceļa piestātnē Pālē un ejam uz

Ungurpili, tad mums apkārt ir tipisks Vidzemes jūr-
malas landšafts. Plašā līdzenumā daudz mežu un

krūmu, kuros slēpjas atsevišķas zemnieku mājas.
Daļa no šīm mājām ir nelatviskas, lībiskas, bez augļu

dārziem, pelēki vienmuļas būdas. Bet otra daļa ir

skaistiem mūra ērbēgiem, kam augšstāvā šķērsbūvē
ir vairākas istabas jaunai paaudzei. Ziemeļu saulē

mirdz dakstiņu jumti. Plašo dārzu ēnas rotājas uz

skaisti grantētiem dārza ceļiem, pa kuriem rāpo bi-

tes. Apkārt zied plaši linu lauki.

Še deviņus kilometrus no Pāles piestātnes mēs

atrodam Sīpolu ciemātu lielceļa malā. Šī māja ir kā

maza muižiņa
1

), ar skaistu mûŗa ērbēgi, labi koptām
ēkām un gluži jaunu ābeļu dārzu. Še mēs apstāja-

mies kā godbijībā: te taču ir domātas mūsu zemes

agrās patstāvības domas. Bet tagad maz ko runā

par senajām dienām. No dzejiskā apkārtnē tik maz.

Tā tomēr ir dziesminieka Niķeļa Krogzemja (Au-

sekļa) dzimtene; Krogzemja ģimene dzīvo še ari

vēl tagad.

Kad 1850. gada 6. zeptembrī Jēkabam Krogze-
mim še piedzima piektais bērns, ko nokrustīja par

Miķeli, bet sauca par Miku, še apkārt bija milzu me-

ži. Zemnieku mājas, kā mazi saulaini laukumiņi,

mirdzēja mūža gāršā. Sīpoliem toreiz bija tikai 30

*) 340 pūrvietas zemes, 120 p. aramzemes.
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pūrvietas aramzemes, nedaudz pļavu, bet visa pā-
rejā maja bija mežs un purvs. Tad trūka ari lielceļa,
kas kā saulaina strāva aizvijas gaŗ Sīpoliem. Kad

Mikus gāja ganos, apkārtējos mežos lielā vairumā

mājoja brieži, vilki un lāči. Diemžēl šīs dzīves zvēru

vidū, savu milzīgo mežu Auseklis nav attēlojis. Au-

sekļa ganu laikā lāči ganam katru gadu saplosīja pa

lopam, ka mēdza sacīt, novelkot ādu kā tāsi. Katru

gadu lāči noēda Sīpoliem auzas, bet šaut viņus nebij
brīv. Andrejs Krogzemis, Mikus brālis, atmin kādu

anekdotisku nostāstu, kā lācis Sīpoliem iztīrījis linu

mārku._ Juzdams mirkstošu linu smaku, lācis laikam

nodomājis, ka mārkā ir kāds dzīvnieks. Tas novēlis

akmeņus, izsvaidījis linus, bet — tikai samērcējis

kājas. Krogzemju ģimene loti labi atmin medības,
kuras nošauti 15—18 brieži. Lāču medības muižas

īpašnieks rīkojis ar lielu dzinēju skaitu, pie kam
zemnieki uz medībām sanākuši ar bailēm itkā uz

kauju, jo dažreiz gadījies, ka uz vienu dzinēju nā-

kuši vairāki lāči. Mikus toreiz vēl bijis zēns, kas

gājis laukā klausīties medinieku urjāvās, vai pat

skrējis mediniekiem līdz. Andrejam Krogzemim kā

dzinējam tad dota kramenīca rokā, lai gan viņš ne-

kad nebijis šāvis, un no kramenīcas bijies ne mazāk

kā no lāča. Krogzemju (Ausekļa) vecākais brālis

Mārtiņš, kā kunga mājskolotājs, citiem svešs un no

zemniekiem nepazīts mednieku drēbēs tad bijis me-

dinieku vidū.

Tādā mūža meža poēzijā ir piedzimis Miķelis

Krogzemis. Tajos laikos mežs bija pilnīgi ielencis

Sīpolu ciematu. Rītos tas sniedzās līdz pašām ēkām,
dienvidos divisimts solus no istabas, tagadējā dārza

malā sācies purvs, kurš šimbrīžam atkāpies par

pus kilometra. Vakaros gar -pašām mājām tek maza

upīte zāļainā pļavā, bet ziemeļos bijuši tīrumi un

birzes. Lūk tā ir dzejnieka Ausekļa dzimtene. Vis-

apkārt drūmi egļu meži, purvi un gārša. Urdziņa
pļavā ir visskaistākā vieta visā apkārtnē. Še uz pa-

šas upītes krasta atradusies klēts, kurā dzejnieks

pavadījis vasaras. Otrpus urdziņas ir liepa ar devi-



Ausekļa liepas Ungurpils Sīpolos.
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ņiem iz zemes stumburiem. Šī ir viņa vis-

mīļākā vieta. Še vasaru stāvējis dzejnieka galdiņš
un krēsls. Te tas zālē gulējis, sapņojis, dzejojis. Zem

šīs deviņžuburainās liepas ir cēlušies daudzi skaisti

sapņi par Latvijas nākotni. Bērnībā Mikus vairāk ir

klejojis gar strautiņu, nekā bijis bērnu vidū un pat

lāčus nebaidīdamies tas gājis uz birzi. Miķeļa Krog-

zemja vēlākais biogrāfs Kažoku Dāvis raksta
2):

„Viņš pats man 1876. gada vasarā rādīja vairāk lau-

kumus birstalā, kur viņš cikkārt veselām stundām

mauriņā atgulies esot klausījies putnu dziesmās,
lapu drebēšanā, meža šalkšanā un teica, ka šīs ska-

ņas viņam ausīs skanējušas it kā brīnišķi stāsti." Ar

vienu vārdu, apkārtne dzejniekam bērnībā bijusi tik

tukša, ka tam bijis jāgrimst naiva dabas bērna sap-

ņos. No visa tā vēlāk mēs sapratīsim, kāpēc dzej-
nieks ir tā mīlējis dabu: daba ir viņa bērnības dzie-

sma. Šo savu dzimteni Auseklis apraksta stāstā lī-
dumnieks"3).

Miķelis Krogzemis ir dzimis ļoti vienkāršā zem-

nieku istabā, kas atrodas zem viena jumta ar riju.

Istabas bija divas, bet ķēķa nebija. Vasaru vārīja
ēdienu kaminā, bet ziemu rijas krāsnī. Rijai bija
plaši, zemi palieveņi. Kad ziemu sniega kupenas sa-

krājās pie lieveņa, tad kazas no kupenas viegli uz-

lēca uz rijas jumta un āzis ragus izslējis stāvēja

Mikus mājas čukurē. Šo āzi Mikus bieži vien esot

redzējis savas bērnības sapņos. Kad tas gulējis savā

gultiņā, āzis ragus sagriezis stāvējis virs viņa gau-

gaļa. Un pats mazais zēns bijis kluss, bet stūrgal-

vīgs kā āzēns. Par dzejnieka bērnības mitekli dabo-

nam jēdzienu no „Līdumnieka" istabas apraksta. 4)

.?) Ausekļa raksti, Kažoku Dava izdoti, I. daļa, X. lv.

Rīgā, 1888.
3) Šim apgabalam ir ari savas dziesmas. Ausekļa brā-

lēns M. Šmidts ir te uzrakstījis un Cimzem pasniedzis: „Putin

pūta melnais mednis", ko kāds gans taurē pūtis.
*) Ausekļa brālis Mārtiņš apgalvo, ka „Līdumnieka"_fonu

Auseklis ņēmis no Vilkkalnu mājām, bet Sirdsvaldī attēlojis

savu tēvu un viņa cīņas. Vilkkalni esot līdumnieka mājas,
kas toreiz tikusi celta.
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„Dūmiem bija jāvelkas pa lodziņiem un čugumiem.
Toreiz cilvēku dzīvokli līdzinājās kūpošiem velēnu

kopiem, lai gan ļaudis tos vairāk ieturēja, viņus

savas mīklas nosaukdami par lāci. Rijas galā bija
saimnieku un kalpu istaba, viena otrai blakus, stikla

logiem un gandrīz nepārkāpjamiem slieg-
šņiem. No rijas krāsns šinīs ļaužu mitekļos iespie-

dās liels gabals, kas kā mīlīga māte un visas mājas

dzīvība savu siltumu bagātīgi izplatīja abās no-

daļās." Dzejnieka māsas kāzās šī istaba nodega, kad

visi bija baznīcā un Krogzemjiem aizgāja bojā visa

manta. Nodega ari otra jaunceltā istaba. Visā

mājā nebija neviena dārza koka, kā tas ir tipiskās
lībieša apgabala saimniecībās. Vienīgais koks visā

mājā bija pieminētā liepa un apkārt — mūža mežs.

ledzimtības problēma Krogzemju ģi-

menē atrisinās šādi. Astoņpadsmitā gadu simtenī

dzejnieka vectēvs dzīvoja Stābeģu pagastā Alojas
draudzē, kur pie kroga tarēja mazu mājiņu uz kroga

zemes, no kā cēlies vārds Krogzemis5). Vectēvam

bija četri dēli, un visi nevarēja iztikt mazajā mājiņā,

tāpēc dzejnieka tēvu Jēkabu muižas īpašnieks pie-

ņēma par muižas puisi, bet, redzot to krietnu strād-

nieku esam, ielika to Slakteru mājās par saimnieku.

Vēlāk Krogzemis pārgāja uz Ungurpils Sīpoliem, pie

kam sākumā pildīja muižas klaušas un kā no lī-
dumnieka" redzams, tam gājis ļoti grūti. Jēkabs

Krogzemis apprecēja Annu Dreimani no Vīku pa-

gasta Jaun-Dreimaņiem. Viņiem bija pavisam seši

bērni, kuri ir viens par otru divus gadus jaunāki.
Vecāko dēlu sauc par Mārtiņu, tad nāk Eda, An-

drejs, Jānis, Miķelis (dzejnieks) un Liena.

Dzejnieka tēvu varam raksturot kā tipisku pa-

triarchalo laiku cilvēku, kas zināja tikai darbu, baz-

nīcu un valdību, bet par citu pasaalē neinteresējas.

5) Dzejnieks dokumentos oficieli saucas Mich a c Î

Krogzen, kas būtu bijis no vārda krogus zēns; bet ģimene
saucās par Krogzemjiem. Auseklim tomēr dokumenti ir iz-

doti uz Krogzena vārdu, kāpēc viņam ir divstāvu pseidonīms

Krogzemju Mikus un Auseklis.
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Viņš bija maza auguma, līku muguru un neatlieca-

miem, darbā sakropļotiem līkiem pirkstiem. Viņš

bija bet dažreiz ass cilvēks. Kažoku Dāvis

vinu raksturo kā tādu, kam valoda ir bijusi vaja-
dzīga tikai tāpēc, lai izteiktu savas vajadzības. Pat

tad, kad dēls pārnācis mājās, viņš neesot ilgi palicis
pie tā, bet drīz vien gājis darbā. Tas bija tāds dar-

binieks, ka to redzēja darbā pat nakti. Auseklis

savu tēvu raksturo tā:
6) „Darba rūķis un dabas cil-

vēks būdams, saltumā un karstumā, grūtumos un

trūkumos norūdīts, no ārienes izskatījās ciets un

ass, bet tam bija mīksta sirds. Tuvāka nelaime un

bēdas viņam ikreizu sacēla žēlabas." Jēkabs Krog-
zemis visvairāk uzbudinājies par nelietībām, tad

bijis ļoti ass un taisnību teicis acīs. Bet kā hernhu-

tietis tas bijis sirdsšķīsts un bezgala labsirdīgs. Tas

palīdzējis, kad pašam gājis ne mazāk grūti. Tā viņš
esot aizdevis kaimiņiem lopu barību, kad ari paša
lopi bijuši badā.

Jēkabs Krogzemis bijis stingrs racionalists, ne-

ticējis nekādiem māņiem. Ari Auseklis mantojis šo

īpašību. Par Ausekļa tēva prāta skaidrību stāsta

sekošo: Kādu dienu meitieši bija briesmīgi uztrau-

kušies, jo pie kūts atraduši uz staba uzliktu siļķi.
Skaidra lieta, ka še bija burvība. Bet Jēkabs Krog-
zemis mierīgi nomazgāja siļķi, uzcepa un apēda
teikdams: „Nu tad redzēsim, ko viņa man padarīs!"

Tevs nav bijis dzērājs.
Jēkaba Krogzemja sievas Annas vecāki vairā-

kus gadu simteņus dzīvojuši Vīķu pagastā. Annas

Krogzemes tēvs bijis pēc amata dreimanis, uzcītīgs

un mazrunīgs, bet māte bijusi ļoti jautra un citādi

pēc dabas līdzīga dzejnieka mātei. Auseklis šo

Dreimaņu ģimeni raksturo kā īstenus Dieva kal-

pus.
7) „Vienīgā meita, vecāku sirds prieks un acu-

raugs, bija veikla un čakla visos darbos, dievkalpo-
šanā un dziedāšanā, un vecāki nekurnēja, kad mei-

6) Kažoku Dava izdotie Ausekļa raksti 11. 154. Ip.

7) Ibid. 165.
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tina reizām godīgās viesībās padancojās." Anna

Krogzeme bija pēc dabas daudz runīgāka par savu

vīru un kavējās ari pie dēla. Pēc rakstura tā bija

lēna, domīga, laikam sapņotāja. Abi Krogzemji bija
hernhutieši un bezgala dievbijīgi. Svētdienās tie

cēlās augšā pīkst. 3—4, lai aizstaigātu uz lūgšanas

kambari, pusdienā bija katru svētdienu baznīcā, bet

pievakarē abi sēdēja mājās un ar sajūsmas asarām

dziedāja vienu dziesmu

pēc otras, asaras slau-

cīdami. Bet vakara lūg-
šanā bērni f dziedāja un

lūdza Dievu līdz. Tā

Mikus bērnībā ieguva

dziļi reliģiozu audzinā-

šanu. Jēkabs Krogzemis

bija ļoti optimistisks, jo

ticēja, ka „Dievs labi

dar', ko darīdams". Vis-

grūtākos brīžos, pēc

ugunsgrēka, maksāšanu

grūtībās, tas nekad ne-

zaudēja savas mierīgās

paļāvības.
Garām ejot varu at~

zīmēt, ka A na Krog-

zeme ir bijusi māņticīga.

Viņa no mātes manto-

jusi vīveļu vārdus, ko

ari izlietojusi.

Vecāko Krogzemja

dēlu, skolotāju Mārtiņu

Ausekļa vecākais brālis

skolotājs Mārtiņš Krogzemis.

Krogzemi, paziņas raksturo kā taupīgu krājēju, bet

kurš visu mūžu krājis tikai priekš citiem. Viņš ir

ari dzejojis. Ausekļa „Baltijas kalendārā" no viņa
nodrukāta šarāde ar parakstu —gs.— Gandrīz

visu mūžu tas ir bijis par avižu korespondentu, vis-

vairāk rakstīdams „St. Petersburger Heroldā".

1914. gadā iznāca no viņa grāmata „Zur Fragen der

Ethischen Erziehung m der Schule". (Petersburg).
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Pēc izskata tas svešs savai ģimenei, bet tik līdzīgs
bij. Bavārijas princim Leopoldam, ka Miinchenē pils
dārza ļaudis piecēlušies, un viņu godbijīgi sveicinā-

juši, turēdami par princi.

Otrs brālis Andrejs Krogzemis, ilggadējais Sī-

polu saimnieks, pēc izskata lībisks, ir īsts materiāli-

stisks darba rūķis, strādīgs un taupīgs. Bet viņš
ļoti labi ir sapratis Ausekli un tam palīdzējis, ģimenē

viņš pēc Mārtiņa vistuvāk stāvējis Auseklim. Dzej-
nieka brālis Jānis esot bijis praktisks cilvēks un tik

uzcītīgs, ka aiz pārstrādāšanās tagad jau 7 gadi

guļot uz gultas. Par Ausekļa māsām man ziņu

nav.

_

Interesanti varbūt būtu, kā iedzimtība parādās
taļak. Miķelis Krogzemis nomira neprecējies un

Mārtiņš Krogzemis apgalvo, ka viņš savu mūžu nav

bijis iemīlējies (tagad 81 gads). Andrejam Krog-
zemim bērni ir skoloti. Sīpolus vada Pēteris, pēc

dabas dzejnieks un sabiedrisks darbinieks. Klusībā

esot rakstījis dzejoļus un dienas grāmatu, tagad
dzīvs sabiedrisks darbinieks Alojā, kuram mājas
saimniecība nestāv pirmā vietā. Otrs dēls Jēkabs

ir ārsts un labs zīmētājs, kuŗa zīmējumi rotā Sīpolu
istabas. Māsa Anna studēja dabas zinības, bija

ārkārtēji labsirdīga, bet citādi tikai praktiska sie-

viete, tagad mirusi.

Dzejnieka Ausekļa māte devusi savam dēlam

dzejnieka garu. Viņa cēlusies no bagātās Dreimaņu

dzimtas, kas pēc gara esot lepna, bet inteliģenta.
Šajā dzimtā ir kāds ģimnāzijas skolotājs, students,
muižu pārvaldnieks, vēsturi studējusi skolotāja.
Mātei bijusi ari lieliska atmiņa, kas pārgājusi uz

viņas bērniem.

Miku Krogzemi ģimenē uzskata kā kādu izņē-

mumu, kā cilvēku ar atavistisku iedzimtību, jo viņš

neesot līdzīgs ne tēvam, ne mātei. Krogzemja senčos

esot ari bijis kāds lībietis. Varbūt tāpēc esot izskai-

drojama viņa mīlestība uz senatni. Bet patiesība

dzejnieka raksturs ir sintezē no sava tēva, mātes un

mātes mātes gara īpašībām. Citādā dzīvē viņas ir
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tikai īpatnēji izveidojušas. ledzimtības problēma
Krogzemju ģimenē spīdoši attaisnojas.

Agrā bērnībā, kā jau visiem, Mikum visvairāk

sakaru bija ar māti, kas tam iemācīja grāmatu lasīt.

Pirmā garīgā dziesma bija pa pusei ar reliģiozu, pa

pusei ar dabas elementu un proti hernhutiešu „No
cinīša mazs cīrulīts". Vasaru Mikum bij diezgan

maz jāiet ganos, tikai divas dienas nedēlā. Ganos

tas daudz dziedājis un, kur ticis klāt, griezis kokos

savu monogramu. Laikam jau toreiz viņš būs gri-

bējis savu vārdu darīt „mūžīgu". Pie lauku dar-

biem bij jāiet maz. Jau no bērnības Mikum atlika

daudz laika lasīt un kopš skolas laikiem tas vienmēr

kaut ko rakstījis. Brāli domā, ka tas jau draudzes

skolā ir mēģinājies dzejā.

Otrs cilvēks, kuram bērnībā ir iespaids uz Miku,
ir viņa vecākais brālis Mārtiņš, uz kuŗu Mikus va-

rēja skatīties, kā uz zināmu paraugu. Mārtiņš Krog-

zemis ir dzimis un uzaudzis tālos klaušu laikos, bet

sajutis dziņu izrauties no zemniecības. Ganos tas

samācījies vācu valodu no Neikena. No Alojas drau-

dzes skolas skolotājs Bormanis to paņēma līdz uz

Annas muižiņu, kur Krogzemis uzauga muižnieku ģi-

menē, līdz varēja stāties Cimzes zeminarā. Vēlāk

Mārtiņš Krogzemis bija par skolotāju Zeltiņos un

tad to paaugstināja par mājskolotāju von Boševicu

ģimenē Brantu muižā pie Valkas. Mārtiņš palīdzēja
tēvam tikt uz kājām, palīdzēja iepirkt Sīpolus un no-

teica, ka Mikus jāskolo, jo tam esot „vērīga galva

un laba balss".

Miķelis Krogzemis vispirms mācījās Alojas
draudzes skolā pie skolotāja Miškas. Bet šis kungs

bija vairāk zirgu un sviesta tirgotājs, nekā skolotājs.

Pēc skolas Mārtiņš Krogzemis noeksaminēja puiku
un atrada, ka tas nekā nezin. Tad Miku sūtīja uz

Dikļu draudzes skolu, kur strādāja skolotājs

Šmidts, kāds attāls radinieks. Bet tas skolas laika

dažreiz mīlēja plostot gar bufeti, un Mārtiņš Krog-
zemis atkal ņēma Miku no skolas ārā. Tomēr

Dikļu draudzes skolā kurss bija augsts, no viņas
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skolnieki viegli iestājās Cimzes zeminarā. Še drau-

dzes skolā izgāja ari ģeogrāfiju, vēsturi un dabas

zinības. Vācu valoda bija labi nostādīta, pa vasaru

vienā klasē visus priekšmetus mācīja tikai vā~

ciski.

Mikus bija jau 17 gadus vecs, viņam jau dīga
ūsas, kad brālis Andrejs to aizveda uz Ērgļiem Cēsu

apriņķī pie skolotāja Tērauda, kuram bija laba slava.

Tagadnē daudzi jaunekļi jau beidz ģimnāziju, kad

Miķelis JCrogzemis trešo reiz iestājās draudzes

skolā. Ērgļu draudzes skolā Tērauds strādāja viens

pie vairākām nodaļām. Kad viņš pasniedza vecākās

nodaļās, jaunākās strādāja vecākie skolnieki. Krog-
zemis, kā viens no lielākiem, bieži vien dabūja skol-

meisterēt. Jurjānu Andrejs8) par viņu nodod tādu

liecību: „Lai gan viņš mīlēja vientulību un dabas

jaukumus, kas Ērgļos bagātīgi piemita, tomēr viņš
ari labprāt ar mums maziņajiem jokoja. Tā kā vi-

ņam bija lieli sprogaini mati un dziļas acis, kas it kā

atgādināja auna galvu, tad mēs viņu iesaucām par

pautturu (aunu), par ko viņš nebūt neļaunojās, bet

labprāt spēlēja auna lomu, mūs ar galvu badīdams.

Bet kad mēs viņam par daudz nelīkām mierā, tad

viņš ātri sadusmojās, un mūs labi krietni „mizoja".
Toreiz un priekš tiem gadiem viņš spēlēja it labi

klavieres, un varbūt tas mani pamudināja ari uz-

cītīgāk klavieres spēlēt. Toreizējam skolotājam Tē-

raudam it sevišķi patika viņa domu raksti, kuros
tas izteica domas, ko tikai liels cilvēks varēja iz-

teikt. Pāra reizes pa svētku laiku viņš apmeklēja
manu tēvu un trieca par nopietnām lietām, kas man

vel nebija saprotamas." Ka Krogzemis ir varējis
but ari ļoti straujš, to liecina kāda skolas zēna ne-

rātnība, ko man atstāstīja nelaiķis Jurjānu Andrejs.

Krogzemis garīgas dziedāšanas stundā atdziedajis
skolotājam „Kristus jēriņš esmu es". Kāds zēns aiz

muguras tam teicis: „Kas tu par jēriņu, tu esi paut-

8) Skat. Jurjānu Andreja vēstuli Kažoku Dāvim Ausekļa
manuskriptos. Tas pats nodrukāts ari Kažoku Dāva bio-

grāfijā.
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turis."_ Krogzemis dusmas nosarcis un atdevis zē-
nam ta, ka tam sākušas asinis skriet.

Pec viena gada, 8. jūnija 1868. gada Krogzemis
beidz Ērgļu draudzes skolu. Liecība nav spīdoša.

Andrejs Krogzemis,

Ausekļa brālis, kas daudz rūpējies par dzejnieku.

Zīmēšana, fizika, ģeogrāfija, ģeometrijā un krievu
valoda ir tikai apmierinošs numurs, citur gandrīz
labi, vai labi. Tikai uzvešanās ir ļoti laba.

1868. gada augustā Krogzemis iestājās D. Cim-

zes vadīta Valkas skolotāju zeminarā. Cimzes ze-
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minarā mācījās tikai viena kursa audzēkņi, bet

kursa ilgums bija trīs gadi, pēc kuriem nāca jauni
zeminaristi. Zeminars atradās apmēram kādu versti

no pilsētas tādā pašā neinteresantā apkārtnē, kā

Sīpoli. Zeminara direktors Cimze pasniedza pats

muziķu, latv. un vācu gramatiku, ģeogrāfiju, peda-
goģiju un vācu literatūru. Zebelmanis mācīja ma-

temātiku, vēsturi un vācu valodu, pilsētas skolas in-

spektors Petersons, loti labs skolotājs, deva dabas

zinību stundas, bet Otto Ulmanis, biskapa K. Ulmaņa
dēls — ticības mācības. Izņemot Cimzi, visi bija
vācieši. Tikai vienam latvietim Balzonam vēlāk

izdevās dabūt zeminarā stundas, bet tas tāpēc, ka

viņš apprecēja D. Cimzes meitu. Gars bija stipri

vācisks, ari zeminara direktoram nācās runāt vā-

ciski, jo dala skolnieku bija igauņi. Bet Cimze lab-

prāt runāja ari latviski. Zeminarā gars bija diezgan

noskaņots. Audzēkņi bija lieli darba mīlētāji, bet

visā vairumā vāciski orientēti, tomēr vācieši no vi-

ņiem nav iznākuši.

Zeminarā bija ievesta skolnieku pašvaldība.
Klase izvēlēja vecākos uz pusgadu. Krogzemis bija
tik kluss un neievērojams, ka nekad nav likts

priekšā ievēlēšanai. Kursā, kurā mācījās Krog-
zemis, bez viņa ir tikai viens plašāk pazīstams

spēks — kurlmēmo skolotājs Švēde. Līdz ar Krog-

zemi mācījās ari tā brālēns M. Šmidts (Mieskinu
Mikus), no kura es ieguvu daudzas biogrāfiskas
ziņas par Ausekli. Cimze ilgu laiku neskatījās uz

Krogzemi labi, varbūt pat partejiski. Jau no pirmā

gada zeminarā Krogzemis bija savādnieks, mācī-

tāju un muižnieku nīdējs, slepens grāmatu lasītājs.
Stundās viņu bieži vien noķēra pie citām lietām.

Tāpēc mācībās Krogzemis -nebija stiprs un Cimze

viņu skaitīja par ,wenig vorgeschritener'. Kādreiz

viņi abi sanāca pat konfliktā. Krogzemis ļoti slikti

mācījās ticības mācību, un kādreiz skolnieki, seko-

dami viņam, iztaisīja skandālu, prasīdami 0. Ulmaņa

aiziešanu, jo Ulmanis bija-par daudz liels vācu pa-

triots un skolniekiem pasniedza kā augstskolā, lek-
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ciju veidā, ar ko tie nebija mierā. Lai izlīgtu ar

skolniekiem, 0. Ulmanis piesolījās par velti pasniegt

latiņu stundas labākiem skolniekiem, pie kam Cim-

zem bija jānoteic, kurš ir labs. Cimze Krogzemim
neatļāva latiņu valodu mācīties viņa mazsekmības

dēļ un laikam tāpēc, ka to turēja par vienu no ne-

mieru cēlējiem. Cimze pielaidās tikai tad, kad pie

viņa nogāja vesela skolnieku delegācija lūgt par

Krogzemi. Vēlāk viņi abi salaba, kas ari ir redzams

no tam, ka Krogzemis par Cimzi ir uzrakstījis divas

labvēlīgas dziesmas. Krogzemis Cimzi cienīja kā

nacionālistu, kā dziesmu krājēju un senatnes godinā-

tāju. Var jau būt, ka Cimzem ir zināms iespaids uz

Ausekļa mitoloģiskām un nacionalistiskām tiek-

smēm. Blakus Cimzem darbojās vecais bīskaps Ul-

manis, vārdnīcas rakstītājs, kuram Auseklis novijis

kapa vaiņagu. Nav iespējams, ka Krogzemis ne-

būtu no viņiem mācījies senatni cienīt. Cimzes uz-

devumā skolnieki apstaigāja vecas māmuliņas un

no viņām uzrakstīja tautas dziesmas un meldijas,
kuras vēlāk nokļuva „Dziesmu rotā". Zeminarā

gūto mācību Krogzemis izlietojis ari vēlāk: viņš
visu mūžu no vecām sievām ir klausījies tautas gu-
drību.

Zeminarā Krogzemis bija noslēgts mežu dēls,

šķīrās nost no citiem un vienmēr kaut ko lasīja. Ve-
seliem mēnešiem tam neizgāja no rokām Ruten-

berga vēsture, ko rādīja ari citiem skolniekiem un

ar tiem strīdējās. Tad atkal veseliem mēnešiem tas

lasīja „Peterburgas Avizes", tik pamatīgi, ka viņu

iespaids uz Ausekli ir nenoliedzams (pirmā dzejoļu
grāmatā). „Peterburgas Avizes" palīdzēja viņā iz-

audzēties tam radikālajam kriticismam, kas viņā bija

aizmeties. Tad viņš vēl lasīja J. Allunana, Hugen-

bergeri, veco Stenderi, tam ļoti patika Rugena „Kad
atnāks latviešiem tie laiki", kurai tas vēlāk uzrak-

sta parodiju. Vēstures stundās tiek mācīts, ka

dzimtbūšanu Baltijā atcēlis Aleksandrs uz Merķela
ierosinājumu. Cimze gan aizrāda, lai neaizraujas

no Merķeļa, lai nelasa, jo jaunekļi neprotot pienācīgi
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spriest. Bet tā vien vajag Krogzemim. Viņš sa-

dabon Merķeļa rakstus, viņa „Vanems Imanta" to

padara par asāku nacionālistu, bet „Latvieši" Krog-
zemī modina politisku radikālismu.

Auseklis zeminarā ir dzejojis, kā to vēlāk esot

izteicies 0. Ulmanis, bet dziesmas tas ir rādījis tikai

savam draugam skroderim Priede, ko sauca par

Mizu. Zeminara gados tas centies ari attīstīt savas

oratora dāvānas, turēdams runas. Zeminara dzejoļi
Krogzemim vēl visi zem iespaidiem. Tur ir dzie-

smas par bizmaņiem, kā „Peterburgas Avīzēs", tur

J. Allunana teiku atdzejojums. Ja es nemaldos, tad

zeminarā vai tūliņ pēc tam, viņš uzrakstījis „Sen-
tēva reliģijai", kur Auseklis parādās kā panteists.

Zeminaru Krogzemis beidza 3. jūnijā 1871. gadā,
pie kam liecība tam ir diezgan laba. 9)

Cimzem pavasaros piesūtīja vakanto vietu sa-

rakstu, un viņš, parasti, ierādīja, uz kurieni katram

zeminaristam jāiet. Krogzemim ierādīja vietu Jaun-

piebalgas draudzes skolā pie P. Ulpes. 1871. gada

9) Liecības oriģināls ir šads:

Wahlfähigkeits-Zeugniss Nr. 216.

Dem Zôgling der Ritterschaftlichen Anstalt, Michael

Krogsem, geb. zu Allendorf, den 6. September 1850., ist bei

der Priifung der Abgehenden am 3. Juni c. das Zeugniss er-

theilt worden, das er m allen Fächern der fiir Parochiallehrer,
Cantoren und Organisten nôthigen Kentnisse und Geschick-

lichkeiten das Erforderliche gut geleistet habe. Die umstehen-

den Special-Censuren weissen Dieses näher nach. Diesem

gemäss wird ihm Solches mit Bezugnahme auf das anliegende
Sitten-Zeugniss hierdurch attestiert.

Luhde bei Walk, d. 3. Juni 1871.

Im Namen der Oberlandschulbehôrde: R. v. Klot, Livl.

Schulrath.

Special-Censuren, velche der Zôgling Michael

Krogsen bei der am 3. Juni c. mit ihm angestellten Wahlfähig-
keits Priifung erhalten hat.

In der Geschichte des Reichs Gottes — recht gut.

Katechismuslehre — zieml. gut.

Schulkunde — r. gut.

Im Rechnen — ziemlich gut.

In der Algebra — ziemlich gut.
In der Raumlehre —

fast gut.
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rudenī Krogzemis pārceļas uz Jaun-Piebalgu pie

skaistās Gaujas. Viņš pilns visstraujāko cerību,

strādāt skolā, modināt sava tautu. P. Ulpe ir jau

vecs, nostrādājis ap gadu 40. Viņš ir ari vēsturiska

persona, jo jau 1831. gadā, kā pirmais no latviešiem

uzsācis četrbalsīgu dziedātmācīšanu.10) Še Jaun-

Peebalgā dzīvo otra ievērojama personība, prāvests

un konsistorijas padomnieks, Vidzemes zeltamute

un dziesminieks Kālbrandts. Kālbrandts, Kronvalds

un Neikens bija vislabākie runātāji visā Latvijā, se-

višķi pirmais. Vēl tagad viņa slava dzīvo Vidzemē.

Šis Kālbrandts ir ari latviešu garīgs dzejnieks; no

viņa vien Vidzemes dziesmu grāmatā ir uzņemtas
4 oriģinaldziesmas un 34 tulkojumi. Kālbrandta

vārds ir rakstniecībā maz pazīstams, bet viņš ir

pārtulkojis dziesmas, kas tikušas populāras, visiem

pazīstamas. Tāpēc Kālbrandts ieņem ievērojamu

vietu latviešu garīgo dzejnieku starpā, jo viņš pēc

dabas ir īsts dzejnieks, kurš stipri pārveidojis ga-

In der deutschen Grammatik — fast gut.
Im deutsch. Aufsatz — ziemlich gut.

Im lettischen Aufsatz — fast gut.

Im Lesen — ziemlich gut.

Im Schreiben — gut.

Im Zeichnen — recht gut.

Im Klavierspiel — ziemlich gut.
Im Orgelspiel — ziemlich gut.

Im Gesang — ziemlich gut.
In der Choralkenntnis — gut.

Im Generalbass — mittelmässig.
In der Lehrgeschicklichkeit — ziemlich gut.

In der allgem. und vaterl. Geschichte — ziemlich gut.

In der Geographie — ziemlich gut.

Naturgeschichte — gut.
In der Naturlehre — ziemlich gut.

Im Gartenbau — gut.

Sitten Zeugniss.

Krogsens Vorbereitung fiir die Anstalt war ziemlich, sein

Fleiss gut, seine Fbrtschritte ziemlich gut, seine sittliche

Fiirung gut. J. Zimse, Direktor.

10) _„Baltijas Vēstnesis" 1874. 290. lapp. Konstatējums
I. vispārējos dziesmu svētkos, it ka 4-balsiga dziedāšana sakta

1843. gadā Valmieras zeminarā, kā redzams, ir nepareizs.
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rīgu dziesmu grāmatu. Bez Fūrekera un Kälbrandta

mūsu garīgā dziesmu grāmatu dzeja būtu pavisam
bāla.

11

) Bet šis Kālbrandts ir bijis vācu patriots,
kurš nīdis jaunlatviešus. Un cik slikts viņš ir bijis

pret Krogzemi, tik slikts Krogzemis pret mācītāju,

pat ar uzviju. Krogzemim drīz vien iznāca sadur-

sme ar mācītāju. „Māc. Kālbrandts 1871. gada ru-

denī iesvētījis vietējo Mārtiņa skolu. 12) Pie kop-
mielasta jaunais skolotājs turējis dedzīgu runu tautas

sajūtā un garā, norādīdams, ka latviešiem pašiem
jāizkopj sevi un jātiek uz priekšu kulturelā zinā.
Mācītājs noturējis vinu par jaunlatvieti un nolēmis

to atlaist, bez kā Krogzemis par to būtu zinājis. Mā-

cītājs izsludinājis, ka vajadzīgs jauns skolotājs.
Krogzemis kādu svētdienu izpildījis ķestera Ulpa
vietu. Dievkalpošana tikusi noturēta pagaidu tel-

pās, jo baznīca tikusi remontēta. Mācītāju gaidot
Krogzemis lasījis laikrakstu un uzgājis sludinājumu,
kur meklē vina vietā citu skolotāju. Mācītājam ie-

nākot viņš uzmetis laikrakstu uz galda un teicis:

„Lasat!" Pēc tam demonstratīvi aizgājis caur

draudzes vidu."13) Krogzemis ari citā vietā parā-

dījis pret Kälbrändtu niknu naidu, pie tam gluži
vieglprātīgu. Baznīcai pašlaik bijis uzvilkts jauns

zvans, kurā bijuši izlieti ari Kālbrandta un draudzes

priekšnieka vārdi. Krogzemis kompānijā ar citiem

(organizēt šādu kompāniju bija tik riskanti!) pie-

Kā ievērojamākās Kālbrandta tulkotās dziesmas var

minēt: „Slavē to Kungu; Jēzus, pavadi ceļā žēlīgi; Es skaistu

rozīt' zinu; Kad es vien' pie viņa; Tev gribu mīlēt savu prieku;
Cik labi manīm, kad es dusu; Teici to Kungu, to godības Ķē-

niņu; Jel mosties gars no vecām dienām; Laidi, mana dvēsele;

Pastāvi, pastāvi; Ļaujat man, Jaujat man; Pašā zaļā dzīvība;
Nu es gribu gulēt iet; Rīta gaisma mūžīga" v. t. t.

12) Šīs ziņas man pēc aculiecinieku nostāstiem pasniedza

Jaunpiebalgas mācītājs J. Ozola kgs. Mārtiņa skola ir kom-

ponista Dārziņa dzimtene.

13) Šo pašu incidentu dzejnieka brāli atstāsta tā, ka Krog-

zemis avizi lasījis pa sprediķa laiku un uzgājis sludinājumu.
Pēc sprediķa tas no draudzes atvadījies un atstājis ērģeles,
saceldams draudzē un mācītājā lielu apjukumu.
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kāpis pie zvana
14) un vēlāk atrasts, ka minētie vārdi

ir izvīlēti. Psichologiskais pamatojums vīlēšanai ir

tāds, ka zvanam naudu ir sametusi draudze. Mācī-

tājs vai nu maz, vai pavisam nav devis, tomēr savu

vārdu gribējis darīt mūžīgu. Par šo „varoņa darbu"

sajūsminājies, Stērstu Andrejs Peterpilī uzrakstīja
kupleju, kur dziedāja par ļaudīm, kas dzelzī vārdu

kaldina, bet ļaudis to nežēlīgi ar vīli iz-

vīlē. Tādu rīcību toreiz apdziedāja kā

slavenu un patriotisku. Sakarā ar atlai-

šanu, Krogzemis ir uzrakstījis rupju, dzejnieka ne-

cienīgu sludinājumu, kuŗu viņš it kā esot piesūtījis

ari „Baltijas Vēstneša" zobgalim
15): „Esmu nodo-

mājis bizmaņu valsts pabalstus pacelt, un viņas pa-

matus stiprināt; tāpēc meklēju no janvāra 1872 vēl

vienu derīgu stūra akmeni, kam pastāvīgu vietu ie-

rādītu. Prakvasta tēvs Teļbrencis, bizmaņu vecā-

kais, taī draudzē, kur tie septiņi malēnieši nogrima
Gaujā. Tumsoņu priekšniecības vārdā." Vecais

Ulpe tomēr izdeva Krogzemim apliecību, ka pie viņa

Krogzemis strādājis kā palīgs un, pasniegdams
krievu un vācu valodu, strādājis „Treu und fleissig",
un viņš to katram ieteicot par krietnu skolotāju.
Var redzēt, ka Ulpe ir jutis līdz Krogzemja nacio-

nālismam.

Viss šis pirmais incidents lej jaunā dzejnieka
dvēselē rūgtumu, saceļ neuzticību pret cilvēkiem,
bet „burzaka" tikumiem tomēr aplauž drusku ragus.

Krogzemis tiek uzmanīgāks, lai gan viņa žults nav

mazāka. Es gribētu teikt, ka tas tiek blēdīgāks:
runā vienu un dara otru. 1872. gada pirmā pusē

Krogzemis ir Cēsu draudzes skolā pie Zeebodes par

palīgu. Draudzes skola atrodas kādu pusversti no

pilsētas, bet kā Zeebode esot izteicies Gūtmanim,
tad Auseklis nezin vai divas reizes aizgājis uz pil-
sētu. Viņš bijis pilnīgi noslēdzies sevī, neuzticīgs,

14) Šo faktu dzejnieks Purkalītis ziņo Kažoku Dāvim.

Skat. Ausekļa manuskriptus. Auseklis vēlāk to atstāstījis Pe-

terpilī, kā man teica Jurjānu Andrejs.
lā) Skat. Ausekļa manuskriptus.
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ar dziesmām vien laiku kavējis. Cēsīs ir diezgan

rosīga sabiedriska dzīve, apriņķa skolā aug nacio-

nālisti latvieši, draudzes skolā pie Zeebodes sapul-
cējas dziedātāji. Skolas pārpildītas, atver pat jau-

nas skolas. Zeebode ir drusku literarisks un strādā

līdz „Mājas Viesī". Bet Krogzemis bēg no cilvē-

Dzejnieks Emils Kälbrandts.

kiem un „ar dziesmām vien laiku kavē". Še viņš
noteikti tiek par dzejnieku, par Ausekli. Cēsīs Au-

seklis ir izdarījis lielu dalu no tiem tulkojumiem, kas

ievietoti „Dzejās". Bet tā kā Auseklis nekur neiz-

iet, pat gluži maz apmeklē skaisto Gauju, tad Cēsis

viņam nav devušas vielu dziesmām. Cēsīs vēl bija

stipra vācietība un Krogzemis tāpēc labāk uz

Cēsīm nemaz negāja. Cēsīs dzīvodams tas raksta
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ne par Gauju, bet par Daugavu (apsveikums Latv.

biedrībai 1872. g.)
1872. gada Vasaras svētkos Auseklis kopā ar

Zeebodi izdara ceļojumu uz Jaunpili, uz pirmiem

Rīgas apriņķa dziesmu svētkiem. Še apkārtējās
četrās draudzēs mācītāji bija nodibinājuši dziedāša-

nas biedrības, un paši skubinājuši uz dziesmu svēt-

kiem16). Krogzemis atkal kopā ar Zeebodi apmeklē
ari prof. Huhna tēvu viņa jubilejas gadījumā, un

vēlāk uzraksta korespondenci, kādu viesim rakstīt

neklājas. Šie ceļojumi pa Vidzemi Krogzemim iepa-
tīkas, un viņš nospriež doties ceļojumā pa Latviju.
Vasaru Cēsīs ir lauksaimniecības izstāde. Uz viņu
ierodas ari Mārtiņš Krogzemis no Voroņežas un at-

rod, ka Mikus dzīves apstākļi Cēsu draudzes skolā
ir ļoti slikti, istaba nehigieniska. Viņš vienkārši

„izņem" Miku no draudzes skolas un brauc uz Rīgu
meklēt vietu, bet tādu Rigā neatrod. Tad Miķelis

Krogzemis dodas viens pats ceļojumā gar Daugavu

uz teiksmaino Staburagu. Par šo Ausekļa atnāk-

šanu jaunā dzīves vietā draudzes skolotājs J. Neu-

lands Kažoku Dāvim vēstulē raksta šā:
17)

„1872. g. jūlija mēneša sākumā ienāca pie ma-

nis jauneklis, ceļa soma mugurā, pēc uzskata par

amatnieka ceļotāju turams. Sasveicināšanās notika

latviešu valodā; jebšu pirms 16 gadiem tā pie sko-

lotājiem bija vēl neparasta lieta. Krogzemis teicās

tēviju apceļojot; tādēļ ari Lielvārdē atnācis. Kad

kādu stundu kopā bijām bijuši, Krogzemi biju daudz

maz ar Lielvārdi un Lielvārdiešiem iepazīstinājis,

par piem., ka še vēl dzīvo tautas bērni, kuri vēl

gauži maz no kultūras aplaizīti, kam vēl sentēvu ap-

ģērbs mugurā, senču rota jaunavām galvā un pie

krūtīm, senču paradumi kristībās, kāzās un bērēs,
tautas dziesmas ik vienai dzīves kustībai; vai nu

mīlestībai, vai sodam, pelšanai, vai godam v. t. pr.

Kad vēl taī pašā dienā Krogzemim izteicu, ka pa-

16) 1872. g. „Mājas Viesis" 271. lpp.
17) Skat. Ausekļa manuskriptos.
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līga skolotāju meklēju, tad viņš man roku satvēra un

teica: „Novēliet man to prieku ar Jums kopā tautas

druvā strādāt."

No 1872. gada augusta Krogzemis ir Lielvārdes
draudzes skolotāja palīgs. Lielvārdei dzejnieka
dzīvē ir liela nozīme, jo šis apgabals ir īpatnējs, tāds,
kādu Auseklis meklēja. Lielvārde, kā tagad teiktu,
bija palikusi savam laikam pakal, lai gan caur šo ap-

gabalu gāja pirmais

Vidzemes dzelzsceļš.
Lielvārdē -ļaudis vēl

dzīvoja pēc vecām

nacionālām ierašām,
ar kurām iepazīties

Krogzemim še bija

izdevība. Lielvārdē

vēl bija uzglabājušās
daudzas teikas, no

kurām šīs zemes dēls

Pumpurs radīja Lāčr

plēša tēlu. Lielvār-

dieši ir cēlušeis no

lībiešu kolonijas, tā"

pēc viņu vidū teikas

bija kavējušās ilgāk.
Lībiešu pēcteči liel-

vārdieši bija pat uz-

glabājuši lībiešu-igau-

ņu-somu teiku par

Kalapuisi. Krogzemim
atnākot lielvārdieši

Lielvārdes skolotājs

J. Neulands.

vēl dzīvoja īpatnēju dabas cilvēku dzīvi. Paklau-

sīsimies, ko par viņu stāsta ilggadējais Lielvārdes

draudzes skolotājs J. Neulands:

„Priekš 11 gadiem no Valmieras puses at-

nācis
18), es atradu še latviešus, kuŗi pēc dzīves vīzes,

apģērba un dažiem dzīves ieradumiem, daudzkārtīgi
no citiem šā laika tautiešiem izšķīrās. Dieva namā

18) „Baltijas Vēstnesis" 1877. Nr. 7.
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ieejot tikai divas krāsas pie apģērba redzēja: vīrie-

šiem pelēks mētelis ar sarkanu jostu apjosts, jeb
tādi paši gari svārki mugurā, kā vienam, tā visiem;
sieviešiem no smalka pirkstu audumina tāpat vai

gaišpelēki jeb sarkanu grunti brunči un svārku ga-

rumā pelēki vadmalas vamži, no smalka pirkstu au-

dumina un sniega baltas villaines, jeb tādas pašas

nātnas snātnes vasarā. Meitām sarkani vaiņagi, ar

zīlēm izrotāti; sievām ziemā zaļas cepurītes, vasarā

balta mice galvā. Sievām mati vairāk vienā bizē

pīti un bizes galā platas, itin dārgas zīda bantes pie-

sietas, kuras tik garas, ka vai līdz kājām sniedzas.

Šī rota tiešām bija liels tautisks glītums; bet pēdējos
gados tiek viss tas ātriem soļiem kapā nests, jo

tagad mūsu ļaužu apģērbs ir ļoti raibs palicis.
Lielvārdieši ļoti saticīgi, spodrīgi. Saimnieces

mazgā ne tikai grīdu, bet ari sienu. Svētkos taisa

alu. Nepalaiž nesvētītas pat Andra, Miķeļa un Mār-

tiņa dienas. Svētdienas smaids ikvienu no darba

piekusušu mīlīgi sveicina. Kristības un bēres svētī

īsi, bet kāzas gari.

Brūtgānu un brūti baznīcā kādi divi, ja daudz

trīs pārinieki pavada; no baznīcas brauc brūtgāns
uz savu, brūte uz savu māju. Svētdienas vakarā

brauc vedēji uz brūtes namu, kur tie tiek pie vār-

tiem un tāpat pie galda apdziedāti; gan brīžam' ne-

vainīgi un jocīgi, bet ari dažreiz iesilušas galviņas
skandina dziesmas, kur godīgam cilvēkam acis jā-
nolaiž. Dažureiz atkal vedēji svētdienas naktī ar

brūti un panāksniekiem uz brūtgāna namu atpakaļ

brauc, bet īsti vedēji paliek brūtes mājā līdz pirm-

dienas vakaram. Pirms aizbrauc brūte ar vakar-

sievām, t. i., ar tām sievām, kuras pie laulāšanas

brūtei baznīcā līdz ir bijušas, un ar precinieku jeb

brūtgāna brāli nosēžas aiz galda un nu brūtes māsas

brūti apdāvina: proti, tās, kuras panāksniekos aici-

nātas, dod kreklu, citas dod dziedādamas cim-

dus. Tad vedēji tiek pie galda sēdināti un preci-
nieks saņem naudu uz aizklātas mutes drānas, ko

vedēji brūtei samet; par to šī visus vedējus ar garu



29

dvieli veltī, ko ap pleciem apjož un mutes

drānu pie pleciem piesprauž. Pa tam saldais šņabis
un alus kanna iet no rokas rokā. Šķiršanās brīdis ir

klāt. Precinieks nu brūti ņem pie rokas un nosēdina

istabas vidū uz ar lielu drānu apklāta krēsla, tad

atkal tai roku sniedz un ārā vezdams uz krēsla ru-

buli uzliek un krēslu apgāž. Vedēji ar brūti pa

priekšu brūtgāna mājā nonāk, pēc brītiņa tik vēl pa-

nāksnieki. Zināms, ka ari te tiek brūte un panāk-
snieki uz to labāko apdziedāti un nodziedāti. Pie

abiem tiek kāzas dzertas dažreiz veselu nedēlu un

nodzer 7—12 mucas alus."
Šī seno teiku, ierašu un pasaku zeme, kas mums

devusi Lāčplēša tēlu, valdzināt valdzina dzejnieku
Ausekli. 1873. gadā, sākot ar aprija mēnesi tas uz-

raksta trīs vēstules par Lielvārdi „Baltijas Vēst-

nesim. Še viņš Lielvārdi sauc par senlaiku lietu

un piemiņu krātuvi, par dziesmu leju, pasaku, teiku

un mīklu zemi. Lielvārdieši dzīvojot ar dabu sa-

draudzībā, dievinot dabu. Citos apvidos stārķus
redzot maz, bet lielvārdiešos to ligzdas esot katrā

mājā. Lielvārdieši zinot it smalki aprakstīt akme-

ņus, stādus, kokus, puķes, zivis, zvērus, lopus un

putnus, visu, kas vien viņu dabā. Lielvārdieši ari

lieli pasaku stāstītāji. Pasakas viņiem itkā ieaugušas
dvēselē. Lielvārdieši esot ari prātnieki, ka jāprie-

cājoties šādu lielvārdiešu lauku filosofu dzirdot.

Draudzes skola atrodas netālu no dzelzsceļa
pie Rumbas upītes, diezgan skaistā vietā. Še Ause-

klim, kā jau otram skolotājam, ir sava nošķirta ista-

biņa ar vienu logu uz rītiem, bet pa otru var redzēt

skaisto Daugavas līci pie Lielvārdes.

Auseklis dzīvo Neulandu ģimenē, kurā satik-

smes valoda ir vācu, bet pie viņiem izbrauc ciemo-

ties ari redzami latvieši. Neulands pats ir ļoti
krietns skolotājs un iecietīgs cilvēks, ar kuru Krog-

zemis savos ieskatos dalās. Neulandam ir ari trīs

meitas. Pret vecāko — Mariju tas ir dziļi god-

1B) K. D. Aus. raksti 11. 15. lpp.
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bijīgs, sauc to par savu grāfieni un klusībā raksta

dzejas, bet mazā meitiņa Marta ir viņam nešķirams

draugs, to Auseklis nēsā pa klēpi un viņas mīļajam
Duksītim raksta dzejas. Duksītis ar asti nesot ne-

mazgātas karotes slinkajai Trīnai, kurai mūžīgi ne-

mazgāta mute. Tādā idiliskā mierā paiet dienas

Neulandu ģimenē, un no tuvākām saitēm pievilkts
tas atbrauc divas reizes uz Lielvārdi ari no Peter-

pils.

Lielvārdes draudzes skola

(Ausekļa istaba otrā pusē).

Skolā Auseklis strādājis loti dzīvi, kā to visi at-

zīst. J. Neulands savā vēstulē raksta: „Skolā Krog-

zemis strādāja jautri un ar sekmi, ar ko īsā laikā

iemantoja skolnieku mīlestību un uzticību." Vaka-

ros un brīvstundās Auseklis aicinājis pie sevis zēnus

un licis viņiem pasakas stāstīt. Viņa skolnieks

K. Sloka20) raksta: „Viņš mums lūdza, lai mēs svēt-

20) K. Slokas vēstule Kažoku Dāvim pie Ausekļa manu-

skriptiem. Viņu citē ari Kažoku Dāvis.
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dienās no vecām māmiņām tautas dziesmas un tei-

kas iztaujājot un tad tās viņam uzrakstot. īpaši va-

saras vakaros, kad mēs sagājām augšā gulēt, viņš
bieži vien nāca līdz un sēdēja dažreiz līdz pusnaktij
mūsu teikas, dziesmas un pasakas uzrakstot. Viens

no veiklākiem, uzcītīgākiem pasaku atstāstītājiem

un uzrakstītājiem bijis ļoti apdāvināts mazturīgu
vecāku dēls Mārtiņš Stārķis."

Vaļas brīžos, kā J. Neulands savā vēstulē rak-

sta, Auseklis ar apbrīnojamu uzcītību esot strādājis
pie pašizglītības, studējis vācu klasiķus Goeti, Heini,
Šilleru un Safira satīriskos dzejoļus un kurus atrada

latviešiem daudz maz derīgus, tos tūdaļ pārtulkoja.
Auseklim ari ir bijis daudz grāmatu, bez tam viņš

tās ir dabūjis lasīt no kādas grāmatu krātuves Lin-

des muižā. Nevar domāt, ka Auseklis būs lasījis
tikai augšā minētos klasiķus, jo viņš Lielvārdē ir

pārtulkojis daudz otrās un trešās šķiras rakstnieku

dzejoļus. Bet paklausīsimies, ko J. Neulands raksta

par Ausekļa dzīvi Lielvārdē: 21)

„Krogzemja mīļākā vietiņa bij ziemā viņa darba

istaba, vasarā — skolas dārza lapene, Lielvārdes

pils dārzā
22), krāšņās gravās ar veciem sadrupušiem

mūriem; turpat ielejā čalodama Rumbenas upīte;
trīs verstes no skolas Kaibalas upīte ar savu roman-

tisko dzirnu ezeriņu, kur vēl tagad trīs milzīgi ozolu

celmi rāda,- pēc ļaužu stāstiem, vecu līvu upura

vietu, un, kā teic, vēl ne priekš daudz gadiem liel-

vārdieši zem šiem ozoliem ziedojuši un tādēļ Liel-

vārdes muižas īpašniece likusi ozolus nocirst. Krog-

zemis meklēja, taujāja un salasīja tautas dziesmas,
teikas un parunas, gan ļaužu satiksmē, gan ari caur

skolas bērniem, un cik bij iespējams, iz tēvijas vē-

stures pētīt un smelt ziniskās vēstis. Kopā lasījām

Merķeļa rakstus, „Trūbes Grundbuch der Ge-

schichte Lief-, Est- und Kurlands" un citus. Krog-

zemja daba bij noslēpumīga; reti jeb nekad pilnīgi,

21) Vēstule pie Ausekļa manuskriptiem.
22) Muižas īpašnieks atļāvis Auseklim staigāt pa parku.
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jeb nekad savas domas un mērķus pat saviem drau-

giem neatklāja. Tā ari viņa sacerējumus kā roku

rakstus nav nevienam iepriekš rādījis, kā tik vien

rakstos iespiestus tautā laidis un tad pat ari ne zem

sava īstā vārda, bet zem sava rakstnieka „Ausekļa"
vārda. Krogzemja dzīves pavasara Jaun-Piebalgā

bij vipa karsto sirdi nāvīgi ievainojusi un ar rūgtu
žulti pildījusi. Viņš bij neuzticīgs, šaubīgs; uz taga-
dēju dzīves kustēšanos, kā uz māņiem raudzījās.
Pat mūsu sv. ticības pamati bij vareni sašķobīti, tā

kā Kristus pestīšana un cilvēku iepriecināšana un

cerība pie kapa, viņam kā māņi un plānprātīgu ļaužu
mulsināšana izlikās. Garīdznieki bij tumsoņi un

bizmaņi; sv. raksti nekas cits, kā klasiski tikumu
likumi. īsi sakot, Krogzemis neticēja un neuzticējās

tagadībai, viņš te neatrada nedz prieku, nedz pa-

tiesības; viņa gars lidinājās atpakaļ, uz pa daļai aiz-

mirstības autos tīstīto pagājību. Viņa ceļa vadoņi

bij pati daba, tautas teikas un tautas, sirmas tautas

dziesmas, ari tēvijas vēsture, kā jau to pirmāk mi-

nēju.

Krogzemis bij kluss un vairāk nodabīgs, sapņo-

dams. Kad klusu viņu noskatīja, tad varēja viņa

gara darbību manīt; jo pa brīžam acu skatieni bij
liesmaini. Familijas dzīvē bij arvien jautrs un pa-

tīkams. Sarunās stīvs un savos domu spriedumos
nelokāms; ja, pat tiepīgs un stūrgalvīgs. Kur tau-

tības lieta bij izšķirama, tur ari ne

velna nebijās. Ar vārdu, Krogzemis neļāvās
sevi nekādā ziņā saistīt, nedz saviem dzejnieka

spārniem jebkādus svarus piekārt un caur to viņš
ir „Auseklis".

Vēl pēdīgi pieminu, ka Krogzemis māni divi

reizas iz Pēterburgas apciemoja. īpaši pēdējo reizi

es, kā man izlikās, pie viņa kaut kādu pārvēršanos

ievēroju. Nebija vairs tas pats straujais strauts, kas

klintis un kalnaites šķeļ, bet lēns un dziļš ūdens, kas

pašu laiku taisās mātes klēpī doties."

Daba, grāmatas un pasakas, ta ir ta pasaule,

kurā Auseklis pēc skolas darba dzīvoja. Literatūras
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vēsturnieks R. Klaustiņš raksta: „Kā man stāstījuši
acu liecinieki, tad Auseklis, sagrausts no dienas

trokšņa, vai kādām nepatikšanām, stundām gulējis
kādā Daugavas kraujā. Tur viņam vienatnē ar sa-

vām daiļām domām priekš acīm plūda platā, lielā,
majestātīgā upe rāmā, spožā gaitā; viņa smaidīja
tūkstošiem vizuļiem jaukā dienā, un siltās vasaras

naktīs tina savus krastus, gravas un laukus baltos

miglas palagos. Dzejnieks vientuļi klejoja pa Dau-

gavas krastiem, tēloja no miglas staltus sentēvu va-

roņus un klausījās mistiskās, dīvainās dziesmās, kas

žužināja Daugavas ozolu galotnēs." Dzejnieks daudz

kavējās ari pilsdrupās un dažreiz taisīja tālākas

ekskursijas. Kad pie viņa bija atnācis Pumpurs, tie

aizgāja uz kilometrus 7 attālo Ķegumu. Vēlāk, at-

ceroties šīs satikšanās, A. Pumpurs uzrakstīja dze-

joli „Mīļa drauga piemiņai".

Ķegums krāca straujiem viļņiem,
Mēs gar krastu staigājām.

Ak, tas bij priekš gadiem viņiem,

Kad mēs strauji cerējām
...

Jauki bija kalnos, lejās

Daugavmalā Lielvārdē —

Līgo! Līgo atbalsojās
Mūsu mīļā dzimtenē.

Dzejas dīga, teikas līda

Arā īza pa iezām

Un iz krāces balsis klīda

Čukstēdamas paklusām:

„Ne Jums ieti, teiku dēli,
Svešu tautu bildināt,
Daugaviņas krastos vēli

Daudz var teiku ritināt..."

Abi draugi dzejnieki centās celt augšā teiku pa-

sauli. Tie apstaigāja ari vecas sieviņas un lika vi-

ņām stāstīt teikas un pasakas. Viņi uzmeklēja ve-

cus pilskalnus un studēja vēsturi par tiem. Saulīts
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Lielvārdes Auziņās man stāstīja, ka Ausekļa laikā

vēl bijušas dzīvas teikas par kādu teiksmainu varoni

ar lāča ausīm un lāča ķetnām. Tas mitis Daugavas
krastos un latviešu cīņās ar vāciem sviedis vācus

Daugavā. Lielvārdes dr. skolu apciemoja kāds

Stārķis, kurš 25 gadus nodzīvojis Kaukāzā un sa-

jūsmināti stāstījis, kā kaukāzieši cīnījušies par ne-

atkarību. Visa kompānija tad sajūsmota saukusi,
kaut ari latviešiem būtu tādi varoņi. Varbūt šajās

sarunās Pumpurā dzima ideja uzrakstīt latviešu

eposu par teiksmaino puslāci, puscilvēku, kuru tas

vēlāk nosauca ne visai izdevīgi par Lāč plēsi. Šī

kompānija, kā Saulīts liecina, pārrunājusi ari par

Latvijas patstāvības iespēju un izteikusies par tādu

kārtību kā Somijā. Tie, protams, bija platoniski
sapņi. Ausekļa kompānijā vistuvākie lielvārdieši

bija Lazdiņš, Kaibaliņas melderis, bagāts un neatka-

rīgs cilvēks, skolotājs Jentelis no Kaibaliņas skolas

un Saulīts. Šī kompānija bieži pārrunāja nacionali-

stiskus tematus, pie kam Auseklis šad tad aizgāja

uz Kaibaliņas dzirnavām. Te viņš lasīja priekšā
ari savus dzejoļus

23

)- Draudzes skolā diezgan bieži

Sanāca dziedātāji, jo Neulands vadīja kori. Inteli-

ģentākie no tiem apmeklēja ari Ausekļa istabiņu, un

še viņš lasīja priekšā savus dzejoļus un paskaidroja.
Jau 1872. gada vasaras beigās Auseklis apmeklē

Koknesi un Staburagu, kas viņu pamudina pielikt
savam dzejoļu vaiņagam dažus ziedus klāt.

24) Uz

6. zeptembri, savu 22. dzimšanas dienu, tas ir jau
nobeidzis dzejoļu krājumu, kuru tomēr izdodās no-

drukāt tikai nākošā gada sākumā, jo cenzūra ar

grūtībām to atļauj februārī. Dzejoļi atstāj uz lasītā-

jiem ļoti labu, pat aizraujošu iespaidu un grāmata
tiek īsā laikā izpirkta. Uz dziesmu svētkiem Auseklis

ir jau populārs dzejnieks, kaut ari tam ir tikai

22 gadi. Ari lielvārdiešos viņa slava aug. Auseklis

23) J. Neulanda domas, ka Auseklis nevienam nav dze=

joļu rādījis, ir nepareizas. Viņš tos rādījis tikai cilvēkiem, kam

usticējies.
24) Trimpula, Tautai, Übi bene, ibi patria v. c. .
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jūtas it kā spārnos celts: Viņš ar skubu nododas

rakstniecībai, pēc pirmā krājuma tūliņ gatavo dze-

joļus jau otram. Še, Lielvārdē, ari tas iztaisa lie-

lāko dalu no tulkojumiem otrā dzejoļu krājumā.
Vasarās Auseklis brauc uz savām tēva mājām

Sīpoliem un dzīvo klētiņā pie savas urdziņas. Te

ir viņa gulta, galds, tradicionelās tīnes un skapji.
Pie lauku darbiem viņam nav jāiet, jo tas taču ir

tāds kungs, inteliģents, kādu apkārtnē nav daudz.

Viņš šad tad aizgāja tikai sienu pagrābties. Māte

Miku mīl un atnes tam ēdienu uz klēti, lai nav jāiet

karstā, mušām pildītā istabā. Visparastākais ēdiens

ir griķu putra ar bedrītē ieliktu sviestu. Ģimenes
attiecības ir sirsnīgas. Bet ne Mikus, ne vecāki ne-

mīlēja daudz runāt. Tikko Mikus bija pārbraucis,

viņš nobučoja mātei un tēvam roku, nobučoja brā-

ļus, māsas un pazuda savā klētiņā, bet citi gāja
darbā. Tikai ar kaimiņiem bija nedienas. Katrs

zināja, cik labsirdīgs ir Mikus un nerrodami neļāva

viņam garām iet. Uzaicināts strādāt, tas tiešām

gāja un, gadījās, nostrādāja vaiga sviedros visu cē-

lienu.

Tikko Mikus bija ieradies Sīpolos, visattālākā
pagasta stūrī skroderis Miza pameta savu adatu

un pletīzeri un skriešus atskrēja pie Ausekļa. Šī

vīra īstais vārds bija Priede, bet viņš mēdza teikt:

mani svārki tev stāvēs kā miza. Tāpēc to pašu ie-

sauca par Mizu. Un kad Miza skrēja pie Krogzemju
Mikus, tad jau katrs uzvalka apsūtītājs zināja, ka

tik drīz pie uzvalka netiks. Miza Ausekli dievināja
un degošām acīm klausījās viņa stāstos un dzejoļos.

Inteliģentiem cilvēkiem Auseklis kautrējās savus

dzejoļus rādīt, bet Mizām labprāt tos priekšā lasīja.
Un Miza bija gatavs par Ausekli ūdenī un ugunī iet.

Šad tad Sīpolu klētiņā sapulcējās jautra kompānija

no mājiniekiem un draugiem. Izbrūvēja alu, lika

mucu galdā un noturēja pazīstamos Sīpolu muciņu

vakarus, kā sauca šo iedzeršanu. Muciņu vaka-

ros katram obligatoriski bija jātura runa par jau-

niem laikiem, jākāpj uz mucas un, neko darīt, jā-
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runā. Runu temats parasti bija muižnieki un mācī-

tāji. Runās visbiežāk lietotais vārds bija bizmaņi.
Auseklis loti mīlējis runas turēt un runājis ar aiz-

grābtību, citus raudinādams, vai smīdinādams. Ru-
nas turējis ari skroderis Miza, muižniekus salīdzinā-

dams ar žurkām, kam gaŗa „bize", un kas pārtiek
no citu graudiem. Šie muciņu vakari atkārtojās
reizes piecas vasaras brīvlaikā.

Visu vasaru tomēr Auseklis nevar nodzīvot Sī-

polos. Viņu kaut kurp velk projām. Viņš dzird par
kādu projektu, vai izrīkojumu un domā, ka viņam

vajag tur būt klāt, liek jūgt zirgus un ar kādu no

brāļiem nobrauc turp. Pa ceļam un izrīkojuma
vietā varbūt ir lieks gadījums uzstāties ar runu.

Lūk, viens tāds raksturīgs gadījums. Trīs brāļi
Krogzemji brauc uz Umurgu meitas raudzīties, jo

tur ir pirmā teātra izrāde. Mikus ir sadraudzējies
ar tirgotāja Kaupiņa meitām, viņš cer, ka tās būs

Umurgā, bet Andrejam ari ir kāda padomā. Ceļā

nospriež, ka efekts būs lielāks, ja Mikus uzstāsies

ar „runu". Braucot viņš tiešām viegli un rotaļāda-
mies sacer prologu un turpat brāļiem ratos to no-

deklamē.25) Ausekli teātra rīkotāji saņem izplēstām

rokām, un pēc maza brīža brāļi vairs nepazīst
Mikus. Tas ir frakā, baltos cimdos un aizrautībā

deklamē. Auseklis gan pats paliek bešā, jo „viņa"

nav atbraukusi, bet Andrejs dabon „ja" vārdu no

savas izredzētās, jo kuŗa meita var atturēties pret

puisi, kam tāds brālis. Auseklis ir nemierīgs _un
viņu velk citur. Viņš dzird kaut kur kādu cilvēku,
kas nacionāli domā un drīz vien ir pie tā. Vidzemē

ir tikai Rīgas-Orlas dzelzsceļš. Visa Vidzeme jāiziet

kājām; Krogzemi tas nebaida. Te tas ir Limbažos,
Burtniekos, Valkā, Valmierā, Raunā, Piebalgā,

Cēsīs, Mālpilī, Koknesē, Gostiņos, Jēkabmiestā.

Bangainais 1873. gads sabango ari viņa sirdi un sa-

sien ciešām, maigām zīžu saitēm. Viņš aizbrauc uz

25) To pašu prologu tas nolasa Ungurpilī, Vec-Utejos
Lielvārdē un kādreiz ari Peterpilī. Drukāts kopotos rakstos.
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Vietalvu, uz koncertu. Še ir kāda dziedātāja, diez-

gan korpolenta meiīa nacionālā uzvalkā. Krog-

zemis dejo, plosās, bet mājā braucis jūt, ka atkal pa-

galam ir viņa svabadība. Viņš sarakstās, bet pats

ir kautrīgs; nāk kāds drošāks skolotājs, tam ir mazs

ievads ar Ausekļa izredzēto un — drošais skolotājs
noprecēdams meičai dod laimi. Vienu otrudzejoli Au-

seklis būs ziedojis šīs savas mirušās laimes piemiņai.
1873. gads ari citādi ir bangainas aizrautības

gads Ausekļa dzīvē un latviešu tautai durvju at-

vēršana uz patstāvīgu kulturelu dzīvi. Notiek pirmie

vispārīgie dziesmu svētki un pirmā vispārējā sko-

lotāju konference. Dažādos Latvijas stūros mācījās

dziesmas, un kad dziesmū dienā latvieši lika pirmo

gatavības eksāmenu un izturēja, Ausekļa gavilēm
nebija gala. Sakarā ar dziesmu svētkiem tas uz-

raksta „Par dziedāšanu pie latviešiem". Tas domā,
ka zelta laimē mīt tā tauta, kā krūtīs viļņo un puto

brīvais, nemirstīgais dziesmu gars, bangojošai jūrai

līdzīgs." „Jauna dzīvība radās tēvijas dziesmu

laukā.26) Nu atkal atskanēja tēvu tēvu vecu vecie

līgo, līgo ... Ari nicinātās tautas dziesmas, ko sveši

ļaudis saminusi, kā dubļainu kāju autu, varēja lepo-
ties pilnā krāšņumā, izpurinādamas senos darbus,
sirmo slavu." Auseklis jūt, ka ir Imantas laiki at-

nākuši, kad visi plūst uz dziesmu Zilo kalnu. Lepnās
Rīgas vārti bij atdarījušies, un nievātā tauta iegāja

pa tiem, iedama jaunu, vēsturisku ceļu.

Krogzemis ir dziedātāju vidū kā basists no

Lielvārdes, bet viņš ir vairāk kā kurš katrs basists.

Viņu ievēro, daudzi jūtas glaimoti, ja var sarunāties

ar zilacaino, virpatmataino jaunekli. Viņu iepazī-

stina ar Kaudzīti, ar Kronvaldu; mielasta laikā tie

tiek nešķirami draugi. Kronvalds to mudina uz na-

cionālismu, bet ari uz grieķu kultūru. No dziesmu

svētkiem Auseklis tiek nacionāli vairāk iedrošināts,

un Lielvārdē atkal nācis, aizmirst Piebalgu, ir jautrs,

un, kā brāļi teic, „nebēdā ne velna".

26) Kaž. D. Aus. r. I. 52. lpp.
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Bet Auseklim ir Lielvārdē ari viens ass preti-
nieks. Tas ir mācītājs Krons. Viņš ir konzerva-

tivs vācietības aizstāvis un uzmanīgi skatās, lai lat-

viešos nerastos nekas tāds, kas viņiem lautu uz

augšu celties. Lielvārdē ir skolojies J. Pumpurs un

gribējis no mācītāja izdabūt palīdzību tālākai iz-

glītībai, bet mācītājam ir pārliecība, ka latviešu cil-

vēkam par draudzes skolu nekā augstāka nevajag.

Bez tam Krons ir nāvīgs krievu skolu ienaidnieks.

Lielvārdes draudzes skolai ir izdevies izlaist pāra

audzēkņus, kas varējuši, dažas klases beigt Rīgā, un

tie vēlāk ir tikuši par „bāņameisteriem" (stacijas
priekšniekiem). Tik augsts amats vilina citus, bet

Krons visiem ir pretinieks. Ja J. Neulands aizved

kādu savu skolnieku pie Krona palīdzību lūgt, tad

kā ar ūdeni aplieti visi nāk atpakaļ. No dziesmu

svētkiem iejūsmināti Neulands un Auseklis grib sa-

rīkot baznīcā garīgu koncertu. Tie iet pie Krona, bet

dabon atbildi: mans nams ir Dieva nams, bet nevis

izpriecas vieta. Mācītājs ir dabūjis zināt, ka Krog-

zemis ir jaunlatvietis un Auseklis. Krons dod Neu-

landam mājienu meklēt citu skolotāju, jo tam vajag
būt slimīgi iedomīgam cilvēkam, kas var sevi saukt

par Ausekli. Neulands kaut kā aizstāv Krogzemi,

kā ļoti labu skolotāju un līdz zināmam laikam izdo-

das lietu noklusināt. Bet tad nāk jauns incidents.

Mācītājs un muižas īpašnieks ir visu biedrību priekš-

galā, bet Auseklis neizturu, neklausa Krona brīdinā-

jumiem un 1874. gada sākumā sarīko Lielvārdē

pirmo teātri, uzvedot sava drauga Tomsona „Miku".
Ar to pietika, Krogzemim bija jāmeklē maize citur.

27)
Auseklis gan laikam nebūtu tik droši šāvis, ja Rīgā

tam nebūtu draugs R. Tomsons, kas viņu aicināja

pie sevis.

Krogzemis jau vairākas reizes brauca uz Rīgu

pie Dīriķa, Laubes un Tomsona, ar kuriem viņš bija

27) Neulands otrā vēstulē Kažoku Dāvim raksta, ka Krog-
zemis nav ticis atlaists. Viņš laikam bus gribējis glābt Au-

sekļa godu. Man pieci viņa paziņas, to starpā brāli un Neu-

landa meitas, apstiprināja, ka Auseklis ir bijis spiests aiziet.
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iedraudzējies. Tomsons to aicina pie sevis uz savu

fabrikas skolu par vadītāju, apsolīdams tam iespēju
ceļot pa ārzemēm. Bez tam viņš aicina Krogzemi
ari kā līdzredaktoru pie zemkopības laikraksta

„Vārpa". Ausekli, protams, vilināja pilsēta ar savu

kultūru, un 1. martā 1874. gadā tas pārceļas uz

Rīgu.
28) Tomsons pats ir rakstnieks, Latviešu bie-

drības darbinieks un fabrikants. Viņš pie savas fa-

brikas atvēra ari skolu. Bet 1874. gadā Tomsona

uzņēmumi apstājās, gan formelu iemeslu dēļ, gan ari

tāpēc, ka nebija naudas. „Vārpai" nebija abonentu,
skolai atļaujas, bet fabrika vēlāk bankrotēja, un pats
Tomsons beidza savu mūžu Novgorodas guberņā.
Auseklis uz pavasara pusi palika bez vietas un mai-

zes un pelnījās Rīgā ar papīru pārrakstīšanu. Au-

seklim 1874. gada jūnijā izdevās dabūt vietu Ģer-
trūdes baznīcas skolā, un viņš samērā apmierināts

pārbrauca uz savām tēva mājām. Rīga dzejniekam
tomēr nedeva to, ko viņš bija gaidījis. Tā vēl bija
viscaur vāciska pilsēta, latviešu bija gluži maz, un

tie paši bija kalpotāji. Latviešu biedrībai izdevās

gan sarīkot plašos Tomsona ierosinātos dziesmu

svētkus, bet gaidāmais apvienojums biedru starpā
nenāca. Še rīkojās divas partijas: ekonomisti un

literāti. Ekonomistu vadonis bija architekts J. Bau-

manis, kas pats cēlies no enkurnieka. Bet literātus

vadīja B. Dīriķis un Fr. Veinbergs, pie kam Ausekļa
simpātijas bija literātu pusē. Cīņas bija diezgan ne-

glītas, īstu nacionālistu sāpinošas. Tāpēc Rīga se-

višķi imponēt nevarēja. Tikai 1875. gadā, kad par
biedrības priekšnieku nāca Krišjānis Kalniņš, izde-

vās samierināt abus spārnus. Tāpēc ari Kalniņš sa-

bija par priekšnieku 10 gadus.
Vasaru Sīpolos dzīvodams Auseklis saraksta

brāļiem Bušiem „Tautas Kalendāru 1875. gadam",

kurā no viņa ir dažas sīkas lietas un tulkojums no

vācu valodas par Cēsīm.

28) Dzīvo Dombrovska nama, Cuku tirgus un Maskavas

ielas rajonā.
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Kad rudenī Auseklis atgriezās Rīgā, lai stātos

darbā, Gertrūdes baznīcas skolā viņam pateica, ka

Ausekļa par skolotāju nevar pieņemt. Krogzemis

padzirdēja, ka Kronvaldam Vec-Piebalgas draudzes

skolā vajag skolotāja, brauca pie viņa un bez vēlē-

šanām stājās darbā. Bija riskanti braukt uz Vec-

piebalgu, kad Jaun-Piebalgā Krogzemim bija tik

skandaliozi piedzīvojumi. Nāca vēlēšanas un viņš —

netika ievēlēts. Uz mācītāja Guleke prasību, pie-

ņēma citu skolotāju, pat bez pedagoģiskām zināša-

nām. Auseklim tas loti dziļi sāpēja, bet viņš zobus

sakodis aizgājis no Vec-Piebalgas, savas sāpes ne-

izrādīdams.

Nu bija Auseklis pilnīgi bez. vietas un, kā viņš
raksta Kronvaldam, zaudējis cerību savā dzimtenē

vietu dabūt. Viņa draugi tam rakstīja no Peterpils,
to aicinādami pie sevis, dodot cerību, ka Peterpilī
darbu varēs atrast. Un tiešām pie angļu skolas,
kur vecākais skolotājs bija latvietis J. Gailītis, bija

skolotāja vieta vakanta, un Gailītis bija ar mieru

Krogzemi pie sevis pieņemt. Bet Auseklis kavējās,
jo vispirms tam nebija naudas ko aizbraukt, un, otr-

kārt, tam negribējās dzimteni atstāt. Viņš ari lāga

neprata krieviski, krievu rakstniekus nekad nav va-

rējis kārtīgi lasīt, jo tos laikus pastāvēja pārliecība,
ka mācīties krievu valodu ir sliktas garšas pazīme.

Jo mazāk šo valodu prot, jo labāk. Kažoku Dāvis

domā, ka Auseklis galīgi izšķīries par braukšanu

pamudināts no Kronvalda. Lūk, ko 28. oktobrī

1874. gadā Kronvalds raksta Auseklim: 29) „Mīļo
Krogzem! Uz Tavu vēstuli īsi un steigšus atbildēšu.

Lai gan Tev prāts īsti uz Pēterburgu nenesas, tad

es tomēr vēlos redzēt Tevi turp aizejam, jo Pēter-

burgā kādus gadus nodzīvojis, Tu nebūsi vis
_

ne-

spēcīgāks priekš sava darba turpināšanas, nekā ta-

gad. Bet lai paliek Dēklai gods! Par to vēsti, ka

Aivieksta un Daugava Tevi paskubinājušas satīt

otro „dzejas kamolu", esmu ļoti priecājies, kā ne

2fl ) Citēju no Kažoku Dava biogrāfijas.
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mazāk par to, ka tas tērpsies latiņu burtos. Cik

glīti tādi raksti mūsu valodai, to redzam pie Kau-

dzītes visjaunākā bērna „Kadži Abreks". Krogzemis
šo to pārdod, ieķīlā savu pulksteni un aizbrauc uz

Peterpili, kur tūliņ stājas darbā.

Toreiz latviešiem bija vairāki centri. Galve-

nais Rīgā un Jelgavā. Tad vēl Piebalgā, Tērbatā,
Peterpilī un Maskavā. Peterpilī bija diezgan plaša
latviešu sabiedrība. Redzamākie inteliģenti bija
A. Vēbers (Varaidošu Zanders), Baumaņu Kārlis,
Fr. Grosvalds, P. Gutmanis („Dunduru" redaktors),

Jurjānu Andrejs, Stērstu Andrejs, E. Skujenieks
(Vensku Edvarts), J. Kļaviņš, M. Klusiņš, Rozentals-

Krūmiņš, M. Remiķis, filologi Tress un Grinbergs,

skolotāji J. un Fr. Gailīši. Šajā kompānijā nu ie-

stājās ari Miķelis Krogzemis, vēlāk viņa brālis Mār-

tiņš. Lai gan visa šī kompānija bija tikai studenti

un skolotāji, viņu starpā bija ievērojami nacionāli

vadoņi, kā students un vingrošanas skolotājs Vē-

bers, komponists, zīmētājs un skolotājs Baumaņu

Kārlis. Kā sešdesmitos gados Valdemara-Barona

pulciņš nesa Latvijai jaunas idejas, tā to darīja ari

septiņdesmito gadu jaunekļi.
Latviešu studenti septiņdesmito gadu sākumā

sadzīvoja draudzīgi ar vāciešiem un bija noskaņoti

pret krieviem. Latvieši bija dažu korporāciju biedri.

Kā to liecina Grosvalds, Vēbers, sākumā bija vācu

korporācijā „Kuronia", bet vēlāk izstājās. Gailītis

un Grosvalds kādu laiku bija par locekļiem korpo-
rācijā „Nevania".30) Bet vācu uzvaras 1870. gadā
tā pacēla vācu studentu bravūru, ka latvieši jutās

spiesti no viņiem aiziet. Lūk, viens gara stāvokli

ilustrējošs gadījums. Kādreiz Peterpilī bija iebraucis

no Maskavas Valdemārs. Še pie viņa (Strunkes

dzīvoklī) atnāca latviešu studenti, to starpā ari ne-

vanieši. Kad „Nevania" konvents to dabūja zināt,
tad latviešiem uzstādīja ultimatumu, vai nu atteik-

30) Grosvalds un Kļaviņš kadu laiku bija ari korporācija

„Fraternitas Rigensis".
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ties no politikas, vai ari izstāties no korporācijas.
Latvieši apvainojušies izstāj ās un no tā laika bija tik asas

attiecības ar vāciem, ka kādu latviešu ~puskoka lēcē-

ju" stud. Boli latviešu studenti uz ielas krietni piekāva.

Beidzot, kad latviešu studentu skaits pavairo-

jās, Peterpils studenti nodibināja savu literarisko

pulciņu pēc Tērbatnieku parauga, bet še darbojās
ne tikai studenti vien. - Pulciņš bija ilegals un po-

licija bieži vien interesējās, kas tā par sapulci. Bija
jāmelo, ka dzimumdiena, un ja bija klavieres, tad

Jurjānu Andrejs katrā, ziņā spēlēja tautas dziesmas,
un visi dziedāja. Pulciņā pārrunāja ari nacionālus

jautājumus un tie, kas bija tikušies ar Kronvaldu

Tērbatā, nāca kā asi nacionālās idejas aizstāvji. Sa-

biedriskā doma auga, straujās studentu sirdis tēloja

Latviju daiļu un spēcīgu. Vēlāk Peterpilī nodibi-

nājās ari Labdarības biedrība, kur notika pazīstamie

latviešu vakari ar teātri un priekšlasījumiem.Priekš-
nesumus visvairāk noturēja „Palmas" telpās. Šajā
literatu-studentu pulkā iestājās Auseklis, pats daudz

no biedriem mācījās, bet savukārt apgaroja Peter-

pils biedrus ar asāku nacionālu garu. Iznākušie

„Dunduri" ir zem Ausekļa mitoloģijas, kareiviskā
nacionālisma un pat ateisma iespaida. Ar vienu

vārdu, Auseklis še veidojas un veido pats.
Peterpilī Auseklis visvairāk sagājās ar Jurjānu

Andreju, Baumaņu Kārli, tad vēl ar Kažoku Dāvi un

Gūtmani. Ar Kažoku Dāvi, Gūtmani un Jurjānu tie

ir 'pat kādu laiku istabas biedri.

Ārējie dzīves apstākļi Krogzemim ir sekosi.

Angļu skolā sākumā tas ir labi ieredzēts, bet vēlāk

saplēšas. Viņam ir jāpadod 4—5 stundas dienā. Tā

kā internāta nav, tad viņam atliek laika dzejot un

lasīt un jau tā paša gada Ziemas svētkos tas nobeidz

savus „Ozolvaiņakus". Viņš grib tos drukāt, tomēr

viņi paliek neizdoti. 1875. gada februārī mirst Au-

sekļa draugs Kronvalds un dzejnieku dziļi satriec,
bet uz pavadīšanu var nobraukt tikai Varaidošu

Zanders. Auseklis pievij Kronvalda piemiņai vienu

ozolvaiņagu klāt.
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Krogzemis cerē dabūt vietu Katrinas skolā, kur

bija ļoti labi apstākļi, un tiešām būtu ari dabūjis, ja
nebūtu bijis pārāk vaļsirdīgs un ass. Kādreiz kom-

pānijā pie „Baltā Lāča" Krogzemis nosauc Katrinas

skolas direktoru par pedagoģisku nulli un līdz ar to

iespēja ietikt cerētā vietā bija zudusi. Nākošā gadā
Auseklis strādā Meija privatģimnazijā. Še alga ir

lielāka, bet ari darba vairāk. Bet ari te viņš skan-

daliozē ar direktoru, un Auseklim ir jāiet. Trešā

mācības gadā tas sameklē vietu Viedemaņa privat-

ģimnazijā. Še direktors Oerdels sākumā ļoti cie-

nīja Krogzemi un drīz tie noslēdza pat draudzību,

jo abi šad tad mīlēja pastudēt Rīgas alu. Kādreiz

sausais pedantiskais vācietis pat nobučoja Krogzemi

un teica: „Ich bewundere Ihre Weisheit und Klug-
heit." Bet draudzība beidzās atkal ar konfliktu

un — Krogzemim bija jāiet. Visās privatģimnazijās

bija viena nelaime: še uzņēma katru skolnieku, ne-

rēķinoties ar zināšanām, bet no skolas neizslēdza

pat par lieliem noziegumiem. Katrs skolnieks taču

bija pelņas avots. Bet Krogzemis nekādos kompro-
misos negāja, un tā kā viņš bija ļoti ass, tad strīdos

vienmēr bija jāiet nevienam citam kā viņam.

1878. gada otrā pusē Krogzemis varēja sadabūt

tikai kaligrāfijas stundas pie Stundas (Feldmaņa
skolā). Šis gads viņam bija stipri trūcīgs, bet darba

ari bija maz.

Vasarās Auseklis brauca uz Latviju, pie kam pa
lielākai daļai nodzīvoja Sīpolos, šur tur viesodamies.

Tikai vienu vasaru tas nemaz nav bijis savā dzim-

tenē, bet kopā ar Jurjānu Andreju apceļoja Lat-

viju. Jurjāns koncertēja, bet Krogzemis bija par

impresario. Tā abi pelnījās naudu. Šo soli Auseklis

spēra errastību dēļ. Viņš jau no Lielvārdes laikiem

klusām gatavojās uz abiturijas eksāmenu un krāja

naudu, lai kādu gadu varētu iztikt bez darba, bet

Rīgā viņu kāds Grinbergs apzaga. Šo gadījumu ap-

raksta Ādolfs Allunans šādi: „Līdz ar pienākušo
brīvlaiku ari Auseklis ieradās Rīgā. Viņš bija ietau-

pījis kādus pāris simts rubļu, ar kuru naudu nodo-
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maja pa vasaras brīvlaiku apceļot kādu Latvijas
daļu.31) Atbraucot uz Rīgu, dzejnieks iepazinās ar

kādu jaunu, pēc pirmā iespaida spriežot patīkamu
cilvēku, kas citu būšanu starpā Auseklim stāstīja,
ka šis, ceļa biedrs, savos vaļas brīžos ari nodarbo-

joties ar dzeju. Saprotams, ka tas bij iemeslis jo

vairāk draudzēties un tā tad vēl ceļā abi nosprieda,
lētākas ierīkošanās dēļ, kādā Rīgas viesnīcā dzīvot

kopā vienā istabā. Tā ari notika, un abi nokusušie

ceļotāji drīz vien aizmiga saldā miegā.

Kad Auseklis otrā rītā pamodās, viņš pārlieci-
nājās, ka ceļa biedris jau bija aizgājis un kā rādījās,

par lieku agri. Ari Auseklis cēlās un taisījās iet uz

Latviešu biedrību brokastot, kad viņš piepeši pa-

manīja, ka līdz ar viņa jauno draugu bij nozudis ari

viņa naudas maks ar visu, ko dzejnieks tik grūti ie-

taupījis. — Tādā nožēlojamā stāvoklī atradās Ause-

klis, kad man bija tas prieks ar viņu pirmoreiz iepa-
zīties.

Auseklim atnākot biedrībā, mēs, vairāk draugu
kopā, sēdējām pie brokasta galda. Nelaiķa dzejnieka

persona darīja gauži simpātisku iespaidu. Garš un

slaiks no auguma, tumšiem, kupliem matiem, viņa

acīs atspīdēja liela labsirdība; bet dedzīgi spoži tās

sāka zvērot, kad pārrunāja kādu tematu, kas stāvēja
sakarā ar visu to, priekš kā Auseklis mēdza intere-

sēties.

Kas nu būtu tanīs domās, ka Auseklis mums

tūlīt ziņoja, kā liktenis viņu piemeklējis, tas stipri
maldītos. Tikai pēc kādas stundas laika viņš, pa-

smiedamies, stāstīja, it kā kad runātu par kādu ik-

dienišķu atgadījumu, kā viņam izgājis. Tāds karak-

ters ir loti apbrīnojams, tāda vienaldzīga izturēšanās

diezgan nopietnā gadījumā mums rāda skaidra cil-

vēka nemaitātu dvēseli. Lai tikai nepiemirstam, ka

Auseklis visā taī garā laikā, kurā viņš, pats sevīm

atraudamies un paknapi dzīvodams, rublīti pēc

rublīša taupījis, būs priecājies uz brīvo laiku, uz die-

31) Pec manas informācijas nauda nodomāta studijām.
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nām, kur tam būs iespējams plaš.āk iepazīties ar savu

tēviju, ar savu tautu! Un nu piepeši visi jaukie sapņi

izputināti no negoža rokas! Tiešām, tam vajadzēja
būt zelta cilvēkam, kas tik maz ievēro pasaules

mantu, pēc kuras miljoniem ļaužu tik netikli kāro!

Tā tad Auseklis bij pats pirmais, kas zobojās satīri-

skās piezīmēs par savu nozudušo istabas biedri un

drīzi vien, kopā ar jautrajiem galda biedriem, sprieda
un pareģoja, kā blēdis izlietošot nozagto naudu, pie

kam, zināms, krietnu joku netrūka. Kad beidzot kāds

jautrs students lika priekšā, ka šī zaudējuma dēļ
vajadzētu nosacīt kādu zināmu sēru laiku, tad Au-

seklis, akceptēdams šo joku, pats pirmais uzsāka

savu Baumaņu Kārļa tik spēcīgi komponēto „Trim-
pulu", galda biedru korim līdz dziedot tā, ka rībēt

norībēja:

„Kā Daugava vaida un bangas kā krāc,
Kā Staburags asaras rauda."

Peterpilī Auseklis dzīvoja kopā ar Jurjānu An-

dreju, kurš viņam bija ļoti tuvs draugs. Jurjāns at-

min Ausekli, kā stipri noslēgtu jūsmu cilvēku, kas

varējis būt neģēlīgi ass un zobgalīgs, bet ari paci-
lāts. Peterpilī tas bijis vairāk dzīves priecīgs, vien-

mēr gatavs uz jokiem, asprātībām, anekdotēm. Ar

Jurjānu kopā dzīvojot tas ari daudz dzejojis. Daž-

reiz licies, ka tas guļ aizmidzis. Bet tad piepeši cē-

lies augšā un rakstījis dzejoli. Auseklis Jurjānam
bieži pārmetis, ka tas slikti spēlē, lai gan mūzikā

Auseklis nekad nav bijis meisters. Auseklis pare-

ģojis, ka no Jurjānu Andreja nekas lāgs neiznākšot.

Izzobots un pazemots Jurjāns kādreiz uzteicis Au-

seklim draudzību un sapakojis savas mantas, lai aiz-

brauktu. Auseklim palicis žēl, tas nācis pie Jurjāna

piedošanu lūgt viņu apkampdams. Auseklis dzīvojis

ari kopā ar Gūtmani. Lūk, ko Gūtmanis raksta

Kažoku Dāvim (Aus. man.). Nodrukāju daļu no

tēva vēstules bez pārmaiņas.

„No Ausekļa man rakstītām vēstulēm nevarēju

pie visas uzcītības nivienas atrast. Ar Ausekli tiku



47

iepazinies Peterpilī. Kad viņš turp nonāca, viņš

bija patiesībā priekš tādas lielas pilsētas autos tīts,
bet drīz viņš iztinās iz šiem peļeņkiem un palika

tāds „M-iiOAearL", ka prata jautri pasēdēt aiz glāzēm

un vēlāk pat bij uz krievietēm un

tautietēm. Uz Vasilij salas pie Meija ģimnā-

zijas bija viņa ziedulaiks. Pelnīja salīdzinot ar Bal-

tijas skolotāju adjunktiem it dižani; uz Vidzemi ce-

ļojot iegādājās dažus gabaliņus „no $paHTOBCKH",
tik naudu nemācēja lāgā uzglabāt un ļāvās, Rīgā bū-

dams, nozagt no sava ceļa biedra nekrietnā Zaļa-
kalna. Vai atgādinies vēl tos jaukos brīžus, kur Tu

un Auseklis dzīvojāt kopā „no ropoxoßon vji." un

kur mēs sasaspriedāmies tik jauki par literariskās

biedrības „Burtnieks" dibināšanu. Dažu brītiņu

kopā ar viņu sēdēdams, it īpaši divus brīžus atminos

ļoti labi, kur mēs sēdējām un izdibinājām
„Kamp a Ansim" nosaukumu. (Ausekļa priekš-
likums bija: „Šau pa aus"), jo esot kāds barons, kuŗu
saucot par Šaupaus. Otrs brīdis bija, kur izgudro-
jām kubliņu, no kuŗa krēmu kreimo mācītājs, katoļu
priestera veidā. Pirmā pusgadā dzīvojām mēs nO

BojiLinoìi MopcKOii, — reiz viņš gāja pie korteļa tu-

rētājas, pustrakas sievietes, korteli samaksāt, un es

gaidu, gaidu, bet mans Mika nenāk, korteļa saim-

niece, liela auša un tērzētāja, bija viņam uzklupusi
ar runām un galu galā padzirdinājusi ar un

paēdinājusi ar „Bapem>e". Atpakaļ pārnākdams
stāsta man, ka nevarējis nekādīgi vaļā tikt. Reiz

pārvaldīdami tukšus makus gājām T iaio dzert pie

papus pāri Ņevas upei; bija auksts vakars, abiem

paplāni mētelīši un, soļojām abi kā vīri, zvaigznes

spīdēja un Mikus piebilda jautrs un sasildīts pa daļai
no papus tējas: „Re nu, divi latvieši speras pāri dzi-

ļam ūdeņam, lūst ledus — un divi no mazā pulciņa

beigti!" Nonākdami pie KoHHO-rßap/ieīīcKOH nepKBH,

kur bija garām jāiet, paņēmu es pavēnī cepuri, lai

varētu noslaucīt no pieres sviedrus un uzsaucu:

„Miku! cepuri zemē!" Mikus nabadziņš ari cepuri

zemē un speras man pakaļ notaļ vien. Garām pa-
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gājis prasa man, kādēļ še bez cepures jā-

ejot? Tas viss nav no svara, bet patīkami
ir atcerēties."

Beidzamo gadu, kad Auseklim bija tikai kali-

grāfijas stundas, un viņš sagatavojās uz abituriju, lai
vēlāk studētu jurisprudenci, tas dzīvoja „lielajā

istabā", kā sauca četru jaunekļu istabu uz Krjukova
kanaļa. 32) Še stūra istabā ar balkonu mita Auseklis,

viņa brālis Mārtiņš, Miķelis Šmidts un muzikants

Ore, kuram bija ari klavieres. Tā bija velnišķīgi
jautra kompānija, ko sauca par laimīgākiem Peter-

pils cilvēkiem, jo šiem jaunekļiem nekad netrūka

joku, bet ko ēst un dzert bija pamaz. Vai katru va-

karu gāja brīžiem vaļā tik skaļi, ka apteksne Marta

nāca apsaukt. Viņus apmeklēja filologs Tress, Jur-

jānu Andrejs, Gūtmanis, Stērstu Andrejs, Skuje-

nieks, bet Baumaņu Kārlis nenāca, jo nesatika ar

Mārtiņu Krogzemi. Bet par to Auseklis ļoti biež'

nogāja pie Baumaņu Kārļa, jo Auseklis bija viņa
mīlulis, kura dziesmas tas komponēja. Viņus abus

sēja nacionālā ideja, kurā viens otru stiprināja. Bau-

maņu Kārlis bez tam bija kompānijas cilvēks un mī-

lēja spīdumu. Tā kā tam netrūka laba pedagoga

slavas, tad krievu aristokrāti viņam nodeva audzi-

nāšanā savus izlaistos dēlus. Baumaņu Kārļa pan-

zionā bija manāma stigra dūre. Bez tam tas vēl

strādāja reformatu skolā. Viņš varēja pielaist tādu

plašumu, ka uz saviem Limbažiem cauri Vidzemei

tas brauca ar četriem zirgiem. Viņam vispār bija

plaši žesti un liela tautas vīra slava. Tikai savā

dvēselē tas bija rupjš, kas tika redzams, ja muca

bija galdā, vai ari, ja Baumaņu Kārlis dzejoja. Un

nevajadzēja nemaz būt lieliem svētkiem, lai Bau-

maņu Kārlis „Voroņežā" vai „Baltajā Lācī" liktu

mucu uz steķiem. Ap šo upura trauku salasījās

augšminētais studentu bars, netrūka tur ari Ausekļa
un par visām lietām — netrūka nacionālu dziesmu

un runu. Še studenti prasīja, lai Baumanis sakom-

32) Otra maja no stūra Marijas teātra puse.



J.

Meijers

T.

Dreimans
M.

KlusiņšFr. GrosvaldsP. GūtmansL. SternsKrogzemju Mikus J.GrünbergsC. TressM.RemiķisF. Gailits J.Kļaviņš P.Kattchee JurjānuAndrejsA.VēbersB.KampeKažoku Dāvis



50

ponē ari kādu galda dziesmu un droši vien šinī kom-

pānijā ir radies kliedzošais „Trimpulas" motivs.

Ausekli un Baumani ciešāk saveda kopā ari tas

apstāklis, ka viņiem abiem bija jāpanes uzbrukumi

no vācu kritiķiem. Baumaņa kompozīcijas toreiz

bija visnacionālākās un, lai gan to apskauda citi

mazāki latviešu mākslinieki, Baumaņa slava skanēja

tālu. Tāpēc 0. Ulmanis iekš „Zeitung fiir Land und

Stadt" uzrakstīja par Baumani iznīcinošu kritiku,
pie kam tas pat teica, ka himnai „Dievs, svētī Lat-

viju", ir motivs no „Wen ich ein Voglein wäre".

Baumani aizstāvēja Varaidošu Zanders un citi. Bau-

manis izlaida kompozīcijas zem nosaukuma „Līgo",
bet paša Baumaņa teksti bija tik rupji, ka cenzūra

šo grāmatu aizliedza. Un cenzūras apstrādātais
tajos laikos tika skaitīts par varoni. Ari Auseklis

cieta uzbrukumus no mācītāja Neulanda par mēģinā-

jumu dibināt latviešu Olimpu; un ari no 0. Ulmaņa,
kurš rakstīja, ka no Ausekļa būtu varējis iznākt dzej-
nieks, ja tas nebūtu sācis laist vaļā trakas mitoloģi-
skas aplamības. Trešais, kam uzbruka, bija Kron-

valds. Tā būs saprotams, ka Auseklis ar Baumaņu
Kārli slēdzās arvien ciešākā draudzībā un cik liels

iespaids Auseklim bija uz Baumani garīgā ziņā, tik-

pat liels Baumanim uz Ausekli miesīgā ziņā: abi viņi

arvien vairāk ieskatījās glāzē.
Pastāv ieskats, ka Peterpilī Auseklis esot maz

rakstījis. Tas nav pareizi.- Divus pirmos gadus
viņš strādāja ļoti intensīvi, bet beidzamos ne. Pir-

mais viņa darbs ir „Ozolvaiņaks", otrs „Paidago-

ģiskā gada grāmata". Auseklis jau sen loloja cerību

uzrakstīt ģeometriju un jaunu lasāmo grāmatu, bet

šīs domas tas atmeta. Kronvalds taī pašā laikā bija
sapņojis par pedagoģisku avizi. Kad Kronvalds

mira, tad Auseklis it kā juta, ka pedagoģiskā vadība

Latvijā pāriet uz viņu, un viņš nosprieda izdot „Pai-
dagoģisko gada grāmatu", kuras izdošanai līdzekļus

sagādā pats. Jau otrā skolotāju konferencē _1874._g.
tas bija lasījis: „Kā skolēni audzināmi krietnā gara".
Šim rakstam pielika klāt par tautas dziesmām sko-



51

lās, pielika recenzijas un draugu Kažoku Dāva un

Šiliņa rakstus un 1875. gada beigās grāmata bija
gatava. Bet cik silti uzņēma Ausekļa dzejoļus, tikpat
vēsi viņa „Paidagoģisko gada grāmatu". Krogzemis

cieta smagus materielus zaudējumus. Varbūt tur

vainīga „Baltijas Vēstnesī" ievietotā kompetentā
kritika no J. Ziediņa. Ziediņš (dr. Bullis) pilnīgi pa-

zudināja Ausekli viņa radikālo ieskatu dēļ, ieteik-

dams pat neņemt šo kaitīgo grāmatu rokā.

1875. un 76. gadā Auseklis ir ari daudz strādājis

dzejas laukā. Šajos gados ir cēlušās vairākas ievē-

rojamas dziesmas, piem. „Gaismas pils", ari „Čūsku
tēvs zalktis". Formā Auseklis neapšaubāmi pro-

gresē. Redzams gludens stils, lielāka fantāzija,

viņš raksta vairāk tautas dziesmu garā. 1876. gada

suņu dienās tas nobeidz otro dzejoļu krājumu. Bet

pēc tam divu gadu laikā Auseklis ir gluži maz dze-

jojis, stāsta pat, ka viņš bijis fiziski diezgan saguris.

Pēdējos gados tas palīdzēja Kažoku Dāvim pie

„Nāru" un „Mērnieka" tulkojuma un sakārtoja savu

„Dziesmu Vītolu". Kad Baumaņu Kārļa teksti bija

stipri rupji, bet Cimzes „Dziesmu rota" ne visai na-

cionāla, Auseklim radās domas sakārtot skolām

dziesmu krājumu no labākām oriģinālām un tautas

dziesmām. Šīs dziesmas sauktos „Dziesmu Vītols"

un tās būtu komponējis Baumaņu Kārlis. 33) 1877. un

78. gadā Auseklis tiešām šo nodomu izveda. Bez

tam, kā Stērstu Andrejs (Tālvaitis34) raksta, Au-
seklis esot iesācis garāku eposu Induli, kuŗa apdzie-
damais varonis latviešus izvedis no Indijas un no-

vedis Dzintara zemē pie Baltijas jūras krastiem. Šo
darbu nelaiķis uzlūkojis nopietni un rūpīgi krājis

vielu, jo bija nodomājis vispusīgi un pilnīgi izradīt

seno latviešu dzīvi un tikumus, kā grieķiem Homērs

un romniekiem Vergilijs." No šī eposa Auseklim

esot bijuši daži fragmenti, bet šajos 45 gados tie ir

33) No Ausekļa manuskriptiem ir redzams, ka Dziesmu

Vītols 1., II un 111. ir komponēts ūn_ nodots Argala zināšana

Mūzikas komisijai (R. L. B.), bet karā viss tas gājis boja.
34) Baltijas Vēstnesis 1879. 60. lpp.
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nozuduši. Cik varētu domāt, tad tikai „Eima ezera"

otrā variācija varētu uz „Induli" zīmēties.

Tā kā latviešu kalendāri bija loti slikti, bet vi-

ņus labi pirka, pie kam Krogzemis jau bija sastādījis
vienu labu kalendāru, tad viņam radās ideja sastādīt

labu kalendāru, kas līdz ar to izpildītu mazas adrešu

un informācijas grāmatas vietu. 1878. gada vasarā

Sīpolos tas uzrakstīja kalendāram noveli līdum-
nieks". Man liekas, ka Ausekļa pāriešanu uz prozu

būs ierosinājuši ari Lautenbacha stāsti „Zilās acis"

un citi. Bez tam ar prozu uzstājās ari Pumpurs un

Kaudzīts. Nāca laiks, kad bija prasība pēc stāstī-

juma. Piepalīdzot Varaidošu Zanderam un Mate-

ram uz pašiem ziemas svētkiem Auseklis izlaida

savu „Baltijas gruntnieku, saimnieku, pagasta val-

dību v. c. kalendāru 1879. gadam", aizņemoties
naudu no brāļa Mārtiņa. Bet Auseklis vairs nere-

dzēja, ka kalendārs piedzīvoja tādu pat fiasko, kā

-~Paidagoģiskā gada grāmata". Viņš aiz drukātāja
vainas iznāca par vēlu un bija par dārgu. Patiesībā
šis kalendārs bija vajadzīgs iestādēm, bet ne katram

mirstīgam. Interesanti atzīmēt, ka laika pareģoju-

mus (ļoti saskan ar Tautas Kalendāru) taisīja visa

lielās istabas kompānija. Pie kam šī pati kompānija
loti amizējās, ka viņai atstāstīja kāda zemnieka uz-

slavu: nekur nav tik labi laiks pareģots, kā Krog-

zemja kalendāri. Atsauksmes par kalendāru bija
ļoti, ļoti atzinīgas, „Balss" pat pārdrukāja daļu no

kalendāra jocīgās chronologijas.
1878. gada decembrī, laikam sliktas ēšanas dēļ,

Auseklis saslima ar vēderu. Tomēr ap jaunu gadu
tas bija jau tiktāl izveseļojies, ka varēja aiziet cie-

mos pie Baumaņu Kārļa. Tur tas bija dzēris aukstu

alu un mājās braucot vēl sasaldējies un no jauna

likās uz gultas. 13. janvārī Ausekli pārveda uz Obu-

chovā slimnīcu. Še konstatēja vēdera tifu, bet vē-

lāk ārsti domāja, ka viņam piemetušās ir ari melnās

bakas. 24. Janvārī beidzamo reiz viņu apmeklēja
tautieši: brālis Mārtiņš un Skujenieks. Auseklis

bija jau gandrīz bez samaņas, bet viņa optimistiska
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jautrība to nebija pametusi. Kad Skujenieks, rādī-

dams Mārtiņu Krogzemi, prasīja, vai Mikus pazīst,
kas tas tāds ir, Auseklis draiskulīgi atbildēja: ,Pa-
zīstu kā raibu suni!" bet tūliņ ari pats krita neat-

maņā. Abi draugi aizgāja pie slimnīcas ārsta, kāda

vācieša un teica, ka Krogzemis ir ļoti apdāvināts,
daudz apsološs jauneklis, latviešu dzejnieks, piesolīja
tam naudu, lai tas sevišķi rūpētos, ka Krogzemis
tiktu glābts, bet ārsts no naudas atteicās, apsolīdams
visu darīt par velti.

Bet 25. janvāra va-

karā, pīkst. 8 Mikus

vairs nebija. Diagnoze

bija uzstādīta nepa-

reizi, Auseklis mira

ar izsitumu tifu.

Mārtiņš Krogze-
mis tūliņ sasauca ma-

zu sapulci, kurā no-

runāja Ausekļa līki
pārvest uz dzimteni,
kuru dzejnieks tik ļoti
mīlēja. Mārtiņš Krog-
zemis, Stērste un Sku-

jenieks ziņoja uz Lat-

viju, un ar mokām

izdabūja no pilsētas

priekšnieka Surova

atļauju līķi pārvest

uzVidzemi.Atļauju ne-

gribēja dot tāpēc, ka

Pēterupes mācītājs Neulands

(sakarā ar latv. Olimpu).

Peterpilī bija konstatēts Sibīrijas mēris. Biedri sa-

meta 370 r. cinkotam zārkam un pārvešanai un 1. fe-

bruārī pīkst. 5 Aasekli izvadīja no Jēzus baznīcas.
_

Es gribu pie Ausekļa bērēm drusku ilgāk kavē-

ties, lai rādītu to lielo popularitāti, kādu dzejnieks

bija ieguvis tautā. Pats viņš bija 29 gadus vecs,

rakstniecībā bija pazīstams tikai 8 gadus. No viņa

bija iznākušas tikai Dzejas, „Paidagogiskā gada grā-

mata" un Kalendārs, bez tad vēl „Baltijas Vēstnesī"
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un „Balsī" bija nodrukāti nedaudzi viņa dzejoļi. Viss

vairums Ausekļa dzejoļu līdz viņa nāvei nebija dru-

kāts. Pirmā krājumā bez tam ir nedaudz vērtīgu

dzejoļu, no tiem plaši pazīstama ir tikai „Trim-
pula". Neskatoties uz to, Auseklis tika izvadīts tā,

kā vēl neviens no latviešiem, kas liečis pierāda viņa

lielo popularitāti tautā, ko tas bija iemantojis gan kā

cilvēks, gan ari kā dzejnieks.
1. februārī Jēzus baznīca bija sēru tērpā un pie

altāra melns zārks. Pie izvadīšanas viņa skolnieki

atnes ziedu vaiņagus. Mācītājs Zeebergs runā par

tematu: vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ceļā ar

mums runāja." Pie ērģelēm Baumaņu Kārlis spēlē
savu „Salda dusa", bet kad biedri uz rokām paceļ

zārku, Jurjānu Andrejs iekš pianissimo fantazēja par

mūžīgu dusu. Pie baznīcas durvīm Labdarības bie-

drības priekšnieks Grūntals uzliek zārkam lauru vai-

ņagu ar uzrakstu: „Laima Tev pušķoja vairāk par

tūkstošiem gariem". 60—80 cilvēku zārku pavada
uz Varšavas piestātni.

Vakarā latviešu biedrības lokālā sapulcējās
mazs draugu pulciņš uz bērēm. Te runā Remiķis,
Stērstu Andrejs, Baumaņu Kārlis. Stērstu Andrejs

skumst, ka pate daba liekot šķēršļus latvju attīstī-

bai. Viņš Ausekļa lielākos nopelnus redz mitoloģijā.
Atvadoties nodeklamē dzejoli:

„Pie tautas sirds tu klausījies,
Tās pukstienus dziedāji dzejā.
Ar dievu meitām tu rotājies,
Ar Tevi tās trieca un deja."

Vēlā naktī divpadsmit tuvākie draugi steidzās

uz Varšavas piestātni un nostājās pret Krogzemja

vagonu. Kad vilciens sākā kustēties, tad tie no-

ņēma cepures un uz mūžību atvadoties vēdināja

mutautiņus, bet kāds caur asarām sauca: „Ej, ceļi-
niek, ko vilcini, ej savu tautu sveicini." 35)

Rīgā pirmo ziņu par dzejnieka nāvi nes „Rīgas
Lapa" 29. janvārī, pēc tam „Baltijas Vēstnesis".

35) Baltijas Vēstnesis 1879.
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Še aizrādīts, ka Krogzemja — Ausekļa vārds ir jau

pazīstams vai katrā latvju būdiņā. Ar savām dze-

jām Auseklis nostājies dzejnieku pašā pirmā rindā.

Viņš ir tautas rakstnieks ar karsti patriotisku sirdi.

Rīgā visas avizes ziņo par Ausekļa nāvi.

3. februārī no Daugavpils piestātnes Rīgā ved

Krogzemja līķi sudrabaini līķa rati, bet priekšā nes

biedrības karogu,

tītu sēru krāsās,

kara orķestrs spēlē

sēru maršu. Bal-
tijas Vēstnesis"

raksta
36), ka Rīga

dabūjusi redzēt tā-

das bēres, kādas

nezin, vai kad

Rīga esot redzē-

jusi. Esot piedzī-
votas gan bagātas

bēres, kur daudz

augstu kungu, no-

mirušā radi, bet

tādas bēres, kur

nepārredzams ļau-
žu pulks no da-

žādām kārtām,gan
smalkos, gan vien-

kāršos uzvalkos,

gan vīri, gan sie-

vas, gan sirmi veči

un skolas gados
stāvoši bērni, vie-

nīgi tikai aiz ne-

laiķa cienīšanas.

Baumaņu Kārlis.

tādas bēres Rīgā neesot bijušas, jo daži šo

laužu pūli rēķināja pat uz 4000. Pie tam šis ļaužu

pūlis 3 verstis līdz Aleksandra vārtiem līķim pakal
gāja. Te bija liels pulks ekipāžu, kamanu un ratu.

3(i) 1879. Nr. 6.



Pie Latviešu biedrības Ausekļa līķi saņēma bie-

drības priekšnieks un runas vīri. No balkona un zā-

les atskanēja sēru dziesmas, kur dziedāja biedrības

vīru koris un Baltijas zeminara audzēkņi. Biedrības

priekšnieks K. Kalniņš (Kalnings) turēja runu, no

kuras tikai reta acs palika sausa. „Latvieši! Latvju
tautas dziesminieks ir miris. Krogzemju Mikus nav

vairs starp dzīvajiem; mūsu Auseklis ir savas acis

uz mūžību aizdarījis! Bēdu vēsts par agro aiz-

iešanu mūs visus, kas daudz maz esam viņa darbus

ievērojuši, neizsakāmi satrieca, sadragāja. Ar ne-

laiķi aiziet uz mūžīgu dusu īsts latvju tautas dzie-

sminieks, kas bij apdāvināts ar tām visbagātākām

gara dāvānām, un kas tās izlietoja tikai savai tautai

par labu. Cik burvīgi jauki ir Krogzemja dzejoļi!
Cik daiļā, glītā valodā viņos tiek apdziedāti latvju
tautas centieni, latvju tautas dzīve, kad viņa
vēl brīvi valdīja latvju zemē, latvju
tautas dievi, kas viņu toreiz sargāja un glabāja!

Krogzemju Mikus ir mirdzoša zvaigzne starp latvju

rakstniekiem, latvju dziesminiekiem. Viņš ir īsts

latvju tautas Auseklis. Kā Auseklis mums pirmais
sludina dienas svīšanu, saules staru tuvošanos, tā

mūsu nelaiķis Auseklis ir pirmais dziesminieks, kas

dziesmās atbūra īstenu gara brīvību, kas ar dziesmu

bultām karoja pret gara tumsību un verdzību." Kal-

niņš atvadās no viņa kā no skolotāja, rakstnieka,
dzejnieka. Uz zīda spilveniem tiek iznesti divi vai-

ņagi — lauru un ozola.

Priekšā nes sēru karogu un līķu ratiem zem

mūzikas pakaļ iet nepārredzams ļaužu pūlis pa Pau-

luči un Aleksandra ielām. Pie Aleksandra vārtiem

R. Tomsons teic dedzīgus atvadīšanās vārdus, bet

J. Dannbergs' nolasa Auseklim veltītu, pašsacerētu
dzejoli.

Tikko Ausekļa līķi ieveda Sīpolos, pie Krog-

zemjiem ieradās pagasta vecākais Smilga ar muižas

policijas pavēli, ka līķis ir jānorok 24 stundu laika,
lai aizsargātos no lipīgām slimībām. Bet Krogzemji

uzrādīja Peterpils pilsētas priekšnieka atļauju, ne-
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klausīja pavēlei un Ausekli paglabāja tikai nākošā

svētdienā. Piederīgie bija cerējuši uz klusu, sāpīgu
izvadīšanu, bet avīzes bija iznesušas nāves vēsti pa

visu Latviju, bez tam bija izpaudušās baumas, ka

kungi ir Ausekli noģiftējuši, turēdami to par nihilistu.

Un tautas simpātijas bija Ausekļa pusē. Kā „Baltijas
Vēstnesis" raksta, 11. februārī pa neizbrienamiem

ceļiem un puteņiem uz Ausekļa apbedīšanu bija sa-

radušies ļaudis no Alojas, Liel-Salaces, Burtnieku,
Matīšu un Maz-Salaces draudzēm. Bez aicināšanas

bija atbraukuši 4 dziedātāju kori: Rozēnu jaukts
koris un Ungurpils, Matīšu, Maz-Salacas vīru koris,
kas atkal savukārt liecina par Ausekļa lielo popula-
ritāti savā dzimtenē. Tāpēc nevar piekrist tiem kri-

tiķiem, kas domā, ka Auseklis ir bijis tikai inteliģen-
ces dzejnieks.

Pēc dievvārdiem Alojā pieved greznu puķēm
apkrautu zārku un ienes baznīcā. Dzied Matīšu un

Rozēnu koris četrbalsīgas dziesmas. Mācītājs runā,
ka Krogzemim būšot garīgās lietās bijusi tikpat
gudra sirds, kā laicīgās. Tad zārku atkal paceļ uz

rokām un bērinieki divās, vairāk kā versti ga-

rās rindās brauc uz kapsētu. Kapsētā runā

Ausekļa skolas biedrs Kuģe no Matīšiem, Bohle

un Zariņš. Sabraukušie koŗi nodzied astoņas dzie-

smas.

Visas avīzes sniedz nekrologus par Ausekli.

Daudzi piesūtījuši redakcijām piemiņas dzejoļus.

„Baltijas Vēstnesim" piesūtījuši tos kādi 10 cilvēki.

Viņš nodrukā tikai Pūriņu Klāva, Bitanu Jāņa, Šiliņa
un Pumpura dzejoļus. Ausekļa draugs Pumpurs sa-

ņem ziņu par drauga nāvi Sevastopolē, un atminās

Lielvārdes sapņus. Viņš uzraksta sāpīgu, patētisku

dzejoli „Mīļa drauga piemiņai", kas beidzas ar klie-

dzienu:

„Dievi! Dievi! kam tik bargi
Sodiet mani svešumā?

Visi, kas man mīļi, dārgi,
Šķiras nost bez žēluma.
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Sitiet, Melnās jūras krasti,
Bangas līdz pat mākoņiem.
Tiem būs vējam līdzi nesti

Manas sēras Ķegumam.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Krāce apklus Ķegumā:
Saules meitas aizvedušas

Auseklīti mūžībā."

Ausekli raksturo Stērstu Andrejs (Tāl-
vaitis) šādi

37): „Pēc izskata Auseklis bija smuidru

augumu, melniem, iesprogainiem matiem, mazām,
melnām ūsām, dziļām pašaurām acīm, kas allaž likās

nodarbojoties ar augstāku fantāziju; augstu pieri;
šauru žodu, veselīgu seju un jautru ģīmja izteiksmi.

Parastā sadzīvē bija žigls triecējs un sarunās atjau-

tīgs; bet rakstniecības vakaros nopietns un dzīvs

dalības ņēmējs padomos un apspriedumos. Pārestī-

bas nīdējs un liekulībai rīkste būdams, taisnībai at-

kal bija pabalsts, un sirds skaidrībai kopējs. Tautības

sajēgums bija ne frāze, bet absolūts ideāls.

Šo raksturojumu varētu papildināt, ka skolas

gados Krogzemis bijis ļoti vientuļš un sapņotājs, vē-

lāk tas tika arvien sabiedriskāks. Vēl Lielvārdē un

Rīgā viņu raksturo vairāk kā drūmu, nekā jautru

cilvēku. Tikai Peterpils neatkarīgo skolotāju un

studentu sabiedrībā Auseklis ir uzliesmojis zobgalībā

un jautrībā. Tomēr savu mūžu viņš sevis dēļ ir

maz bijis drūms. Mantojis no tēva praktisku opti-

mismu, tas nekad nenokāra galvu, lai ari personīgi

gāja vai cik grūti. Auseklis savā raksturā uzrāda

gara divas pretpuses. Starp biedriem un gluži ik-

dienišķā dzīvē tas bija ļoti sirsnīgs, mīļš cilvēks. Tas

līdz ar to bija jūtoņas cilvēks, uz kuru iespaids stipri

reaģēja, tāpēc tas bija viegli lokāms, viegli padevās

iespaidiem, no otras puses savos principos, savā dzi-

ļākā pārliecībā tas bija nelokāms, stūrgalvīgs kā lī-

bietis un ass. Jakāds aizskāra viņa nacionālos idea-

37) Baltijas Vēstnesis 1879. 60. lpp.
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lus, vai pedagoģiskos principus, tas viss bija viena

uguns. Tāpēc Ausekli varēja uzskatīt ari par ķil-
dīgu cilvēku, kuŗs labi sadzīvoja tikai ar draugiem.

Viņa brāli to harakterizē kā laikmetam nepiemērotu,

karstu, neapdomīgu cilvēku, kas tāpēc nekur nav

varējis kārtīgi strādāt. Šī straujuma dēļ Auseklis

nekur nav varējis nodzīvot par skolotāju pat ne di-

vus gadus no vietas un ari skolās ejot tās ir smādē-

dams braukājis no vienas uz otru. Tikai zeminarā

ir sabijis 3 gadus, pie kam nav ticis mīlēts. Izņemot

Cēsis, no kurām tas izgāja sliktu apstākļu dēļ, Au-

seklis visās vietās ir ticis atlaists

no amata: Jaun-Piebalgā, Lielvārdē, Rīgā pie

Tomsona (gan neizdošanās dēļ), Rīgā Gertrūdes

skolā, Vec-Piebalgā un trijās Peterpils skolās. Au-

seklis ir ticis veselas astoņas reizes at-

laists no vietas, līdz devīto reiz viņu atsvabi-

nāja nāve. Tiešām vajadzēja vai nu apbrīnojama
dzīves prieka, vai ari realitātes nesaprašanas, lai

tādos apstākļos nepazaudētu savu optimismu.
Ari citur Auseklis pierāda raksturā divas

gara pretpuses — svinīgumu un asu zobga-
lību. Šīs divas gara pretpuses sadzīvo visos zob-

gaļos. Svinīgums parādījās kā dzejā, tā dzīvē, bet

zobgalība rakstos ir redzama tikai epigramās, citādi

še savu radošo spēku tas iztērējis biedriskā satik-

smē. Ausekļa tieksme uz svinīgumu dzīvē novēro-

jama viņa dziņā turēt runas, jo še var būt svinīgs

aizgrābjošs un līdz ar to būt propagandējošs. Jau

zeminarā iedams, kad neviena nebija istabā, Mikus

kāpa uz tradicionelā vidzemnieku mūrīša sava tēva

mājā un žestikulēdams tukšā istabā turēja runu, bet

mājas ļaudis smieklus valdīdami klausījās aiz dur-

vīm. Pirmā publiskā uzstāšanās ar runu notika kai-

miņos, Jaunzemjos, kur bija miris Ausekļa radinieks.

Kad mācītājs Meirens bija beidzis izvadīšanas runu,

kas tam lāga nevedās, pie mirušā saimnieka zārka

stājās zeminarists MiķelisKrogzemis un zibošām acīm

runāja par mirušo saimnieku, to salīdzinot ar ozolu,
ko vētra bija nogāzusi pagalmā. Runa tik stipri pa-
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cēlās pār mācītāja sprediķi, ka klātesošie raudāja,
bet Krogzemis ieguva liela runātāja slavu. 38) Vēlāk,
braucot uz Valmieru, Auseklim nejauši gadās ie-

braukt kādā mājā Burtniekos, kur svin vārda dienu,
un viņš — tura runu. Jaun-Piebalgas runas rezul-

tāti mums zināmi. Vec-Piebalgā Ratmindera jubi-

lejā tas runā par
audzināšanu na-

cionālā garā. Tas

ir tikko aizbrau-

cis uz Lielvārdi,
kad tas tura runu

Koknesē Rīgas
Latviešu Biedrības

zaļumu svētkos, 38)
tad Vietalvā, Liel-

vārdē daudzas ru-

nas, 11. skolotāju
konferencē vai-

rākas, Rīgas Lat-

viešu Biedrībāvai-

rākas un Peterpilī
turēto runu skaita

neviens nezina.

Dzērāju kompānijā
Auseklis dažreiz

bija pat naivi svi-

mgs. Tikko kāds

uzsāka parastos

dzērāju jēlos anek-

dotus, ko Ause-
klis lāga necieta,

tas tūliņ cēlās

Stērstu Andrejs.

augšā un iesilušai kompānijai teica svinīgu runu par

tautiskumu, un visi uzvilka Baumaņu Kārļa „Trim-
pulu". Ja Auseklis pat reibumā ir gribējis būt svi-

38) Viss tas Ausekli netraucēja vēlāk par šo pašu Jaun-

zemi uzrakstīt asu epigramu.
39) Runājot Auseklis dabūja .Jampenfiberi", tomēr iz-

gāja sveikā cauri.
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nīgs, tad tas rāda, ka šis svinīgums ir viņa

dabā.

Auseklis caur un cauri bija sapņotājs, kas ilgi
nevarēja palikt kompānijā, bet meklēja vientulību.

Viņš mīlēja dzīvot savā īpatnējā, irrealā pasaulē.
Veselām stundām vaļējām acīm gulēja zem sava

tēva liepām, tēva mežā vai Daugavas krastos. Tam

bieži vien grūti nācās atšķirt patiesību no sapņiem.
Galva sakarsa un sāpēja, dziļās acis meta klusus zi-

beņus. Ja viņu kāds tad traucēja, tas sākumā no

biedra runas nekā nesaprata, un bija divas trīs rei-

zes viss jāieskaidro. Ja Auseklim, kad tas bija no-

gājis savā pasaulē, uzsauca: „Mika!" Viņš vien-

mēr jautāja: „Ko?" Acis bija izplēstas, sprogainie

mati stāvēja, kā panikā, un dzejnieks izskatījās no-

bījies. Viņš bija cilvēks, kas vairāk sapņo, nekā

savus sapņus tērpj plastiskos tēlos.

Latvju tautas rīts

Auseklis nav tikai nacionāls dzejnieks, bet ari

nacionāls kareivis, laikmeta līdzradītājs, kas savu-

kārt dzīvojis no laikmeta idejām. Viņam ir bijusi
laime dzīvot taī skaistajā laikmetā, kad uzlēcis ir

tikai Auseklis, bet saules vēl nav, par to dvēsele ir

gaišu sapņu, pilna par nākošo dienu. Vislielāko
laimi dod progresa, jaunradīšanas sajūta, un tā Au-

seklim ir bijusi bagātīgi.
Latviešu tautisko atmodu skaita ar sešdesmi-

tajiem gadiem, kad iznākušas „Peterburgas Avīzes".

Patiesībā viņa ir jau sākusies piecdesmitajos gados,
bet vispārējas tautas kustības raksturu iegūst tikai

septiņdesmitajos gados. Sešdesmitajos gados lat-

viešu nacionālā apziņa vēl ir stipri vāja. Pēter-
burgas Avīzes" ir tikai zibens pie tumšām debesīm.

Gaidošā tauta uz īsu brīdi aizraujas no viņām, bet

tikai uz īsu brīdi, viņas vairāk imponē uz plāno inte-

liģences kārtiņu ar savu domu drošumu. „Peterbur-

gas Avīzes" radītas no krievu atsvabināšanas kustī-
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bas. Šo avīžu darbinieki ir propagandisti, kam maz

sakaru ar tautu. Sešdesmitajos gados ir Latvijā ari

tautas kustības, bet pēc rakstura tie ir žurnalistiskas

cīņas gadi. Nedaudzi latvju inteliģenti krievu un

vācu presē izcīna sīvu karu par agrārreformu Bal-

tijā. Cīņa pāriet pat uz Vakar-Eiropas skatuves.
Šie karotāji paši ir vācu skolnieki, kas savā starpā

sarunājas vāciski, bet ar tautu runā latviski. Daļa
no šīs inteliģences pārvācojas, dala pārkrievojas
(Sprogis), bet pārējie paliek latviešiem uzticami. Pat

vadošās personas, kā Valdemārs, K. Barons
40

), J.

Allunans runā savā starpā vāciski, jo latviešu valo-

da vēl ir par daudz maz izkopta. Krieviem viņi pie-

sola latviešu pārkrievošanu, bet latviešiem teic, lai

tie paliek latvieši un svabadi attīstās. Tā ir diplo-
mātija, ar kuru tie grib panākt latviešu izraušanu no

vācu aizgādniecības. Vāci ir tik stipri Baltijā, ka

tikai zemākos ierēdņos — rakstvežos ir pa krievam,
lai prastu uzrakstīt rakstu krievu valodā. Viscaur!

augstākos amatos ir tikai vācieši un dzird tikai vācu

valodu. Pēterburgas latviešu grupa sešdesmitajos

gados ir radikāla attiecībā uz latviešiem, bet kon-

zervativa pie krieviem. Latvijā tie kaŗo pret muiž-

niecību, garīdzniecību, aicina latviešus izceļot, viņi

ir apgaismotāji, pozitivisti, tie ir sava dabas zināt-

niskā laikmeta bērni. Latviešu atmošanās sakrīt ar

Konta pozitīvisma, Darvina evolucionisma un Mark-

sa sociālisma laiku. Eiropa tic dabas zinībām un

ekonomikai, kā cilvēci atjaunojošam faktoram. Jaun-

latviešu pulciņš nav radikāļi. Tomēr Terbatā no-

dibinātais liberaliskais pulciņš neinteresējas par lite-

ratūru, bet par ekonomiku un dabas zinībām. J. Al-

lunans pat atmet valodas studijas un pāriet uz eko-

nomiku un vēlāk dabas zinībām. Jaunlatvieši ar

Valdemāru priekšgalā ir propagandisti, bet citādi

praktiķi, kas sludina, lai latvieši dzenas pēc izglītī-
bas un turības, lai brauc jūrā. Kur „Peterburgas
Avizes" bija radikālas, tur viņas plašās aprindas

40) Šo faktu vel nesen man apstiprināja K. Barons.
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pēc sevis neatstāja dziļi jūtamas pēdas. Tās nera-

dīja sabiedrībā skepticismu un patriarchalās iekār-

tas apšaubīšanu. Saprata un uz tāļākām konzek-

vencēm veda šo radikālismu nelielais inteliģences
pulciņš.

Sešdesmito gadu beigās latviešu sabiedrību at-

rodam dzīvojošu dziļā patriarchalismā. Līdz Bal-
tijas Vēstnesim" pastāvošā liberālākā avize Leitana

vadītais „Mājas Viesis" tagad savas archipatriar-
chalās psiches dēļ ir grūti saprotams. Rīga toreiz

ir pilnīgi vācu pilsēta, jo ari mazākumā esoši lat-

vieši kannās latviski runāt. 1868. gadā dibinot Rī-

gas Latviešu Biedrību ir pat grūti sameklēt 20 ap-

zinīgus latviešus
41), kas dotu savu vārdu zem lat-

viešu biedrības statūtiem. Bet tūliņ pirmā gadā ir

1000 biedru, bet tad tie atkal izstājas. Bet dzīve

iet lēniem soļiem uz priekšu prakticisma ceļu. Tikai

septiņdesmito gadu sākumā līdz ar spēka apziņas

pieaugšanu latviešu sabiedrībā rodas romantiski

sapņi, kurus visvairāk izsapņo Pumpurs un Auseklis.

Kā saimnieciski, tā ari politiski latvji maz pa-

mazām raisās vaļā no vācu važām un tiek patstā-

vīgi. Uz laukiem notiek dzīva zemnieku māju ie-

pirkšana, pārmērīšana, slavenie mērnieku laiki.

Viens otrs pie turības ticis latvietis pilsētā atver vei-

kalu, fabriku. Rīgā un it sevišķi mazajās pilsētās
sarodas latviešu pilsonība ar tautisku noskaņu. Šo

pilsonību pret vācietību aizstāv latviešu advokāti.

Rodās ari cita inteliģence. Viss tas latviešiem pie-

šķir vairāk pašapziņas. Sešdesmitos un septiņde-
smitajos gados ir izvestas ievērojamas reformas.

Latviešu zemnieki no klaušām tiek pārvesti uz renti

un daadzf iepērkas mājas. Notiek tiesu reforma.

Lauku pagasti 1866. gadā dabon plašāku pašvaldību,
ari pilsētas beidzot tiek pie pašvaldības. Latviešu

avizes raksta par zemsti; no Rīgas Latviešu Bie-

drības tribīnes latvieši prasa landtāga reorganizāciju

un tiesību landtāgā piedalīties ari zemnieku depu-

v) Iz Vebera runas.
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tatiem. Šo jautājumu apspriež pat landtāgā, bet to

visar atraida. Viscauri ir sajūta, ka dzīve atjauno-

jas. Pēc pilsētu pašvaldības ievešanas Vēbers iz-

sakās, ka sirds esot pukstējusi priecīgāk, jo latvietis

pilsētā varot sākt justies kā savā dzimtenē. Draugs

draugam esot vēlējis laimi, roku sirsnīgi spiezdams,
jo labāki laiki esot atnākuši. Desmit gadus pēc Rī-

gas Latviešu Biedrības nodibināšanas jubilejas svēt-

kos Vēbers konstatē to spēka apzinu, kas pieaug lat-

viešu tautā. „Liekās, pie latviešiem nav nekādas

atkāpšanās, nekādas apturēšanas, nekādas apstā-
šanās. Kāds iekšķīgs, apslēpts, varens spēks dzen

viņus uz priekšu."
Ja sešdesmitos un septiņdesmitos gados varam

atzīmēt kā laiku, kad latvji nemitīgi taisās vaļā no

vācu iespaida, tad savukārt novērojam parādību, ka

vāci nekad tā nav gribējuši pārvācot latvjus, dabūt

zem sava iespaida, kā taisni šajā laikā. No četr-

desmitajiem gadiem, kad Vidzemē ienāca nemiera

vilnis, sākās Latvijā pārkrievošana. Latvieši iet uz

„siltām zemēm", mācās krievu valodu, pāriet pareiz-
ticībā. Un kad krievu valdība grib latviešus pār-

krievināt, tad vāci greizsirdībā cenšas tos pārvācot.

Tā gan būtu aplamība, ja teiktu, ka vāci ir uzspie-

duši latvjiem šaī laikā vācu valodu. Galvenā pār-

vācošana pastāv ne pārtautošanā, bet orientācijā.
Vāci cenšas paturēt, apzinīgi ieaudzēt vācu orien-

tācijā. Kā līdzeklis tam tiek uzskatīts skolas un bie-

drības. Vāci dibina Latviešu Draugu Biedrību, kas

pēta latviešu senatni. Viņi cenšas pacelt latviešus

kultūrā, bet tādā, kas būtu pretspiediens krievu ie-

spaidam. Ja ir kāda biedrība, krāj-aizdevu kase,
tad viņas priekšgalā vajag būt mācītājam vai mui-

žas īpašniekam, kuri tad nu noteic garu, kādam jā-

valda biedrībā. Politiskas cīņas nav vēl rāvušas

dziļu plaisu starp latviešiem un vāciem. Tāpēc vācu

muižnieku vidū vēl ir daudz tādu cilvēku, kādus A.

Niedra tēlo Nordhauzena personā. Viņi prasa, lai

latvieši ir apzinīgāki, kulturelāki, aizstāv _savu
ti-

cību pret pareizticības iespaidu. Kur agrāk hern-
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hutiešus vajāja, tur tagad muižnieki Vidzemē atkal

uzceļ saiešanas kambarus, lai tautā eksistējošās
hernhutiskās tieksmes izpaustos saiešanas namos

tikai zem vietējo mācītāju kontroles. Vāci, dodami

latviešiem konce-

sijas, celdami vi-

ņus uz augšu, līdz

ar to tin tos sa-

vos ideoloģijas tī-

klos, ar avīzēm,

skolotāju zemina-

riem, korporāci-
jām, ar baznīcu,
skolu un visu

dzīvi. Visur vācu

noteicošā roka,pat
laukus nevar zem-

nieks apsēt tā, kā

grib, bet jādarbo-
jas pēc pavēles.
Tomēr visumā vā-

cu muižniecība jā-

uzskata kā lat-

viešu kultūrai

un katrai demo-

kratizācijai naidī-

ga. Visnaidīgāk

pret latviešu kul-

tūru izturējās vācu

pilsonība un pār-
tautotie latvieši, jo

tie, vispirms, vis-

mazāk pazina lat-

Vensku Edvards.

viešus, un, otrkārt, viņi baidījās no ienācēju latviešu

konkurences.

70. gadu sākumā Latvija vēl ir ļoti patriarchala.
Latviešu nacionālā doma ir gluži nedroša un nacio-

nālām avizēm ir gluži maz lasītāju. Pat 1878. gadā,
kad domāja jau par otriem dziesmu svētkiem, lat-

viešu laikraksti uzrāda sekošu abonentu skaitu:
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„Latv. Avizes" 8500, „Mājas Viesis" — 6800, «Rīgas

Lapa" — 4000, „Baltijas Vēstnesis" — 3500, «Balti-
jas Zemkopis" — 3000, „Liepajas Pastiniesks" —

1000, «Lav. Tautas Biedrs" — 1000, „Baļss" — 1900.

Vienam pašam „Latv. Avizem" ir apmēram tikpat
abonentu, cik «Rīgas Lapai", «Baltijas Vēstnesim"

un «Balsij", vadošiem latviešu politiskiem orgāniem.

Tajos gados, kad muižnieki baidās no krievu poli-
tiskās varas, daudzi no viņiem cel vai palīdz celt

latviešu zemniekiem skolas. Vienas šādas skolas

iesvētīšanu apraksta ari Auseklis. lesvēta Jurģu
muižas un Dubinskas pagasta skolas namu, pie kam

zemi un baļķus skolai ir dāvinājis barons v.Kampen-
hauzens. Skolas atklāšanā runājis ari Cēsu «birger-
meistera lielskungs" Trampedachs, bet mūrnieku

meisters Martinsons izteicies, ka starpība starp lat-

vjiem un vāciem tiekot arvien mazāka. Pagasta
saimnieki pie goda mielasta dāvina baronam sudra-

ba biķeri, bet pagasta saimnieces varonei lauru vai-

ņagu. Lielvārdē, kā tādi muižu īpašnieki, kas gā-

juši latviešiem pretim, minami Rautenfelds un Vulfs,
pie kam pēdējais uz I. visp. dziesmu svētkiem Lab-

darības biedrībai iedāvinājis pat karogu. Tāļak Au-

seklis sniedz kritiku par skolotāja Kalniņa sarīkoto

koncertu Vietalvā. Še koncerta dziedātājus pie se-

vis muižā ieaicinājis īpašnieks Boors. Par Vietalvu

Auseklis saka: «Te strādā pie sadzīves izglītības
baznīcas priekšnieks, lielkungi un lielkundzes.

42) Te

skolotājs drīkst ņemt dalību pie teātra paveicina-
šanas. )Lēdurdzieši ar barona piepalīdzību uzbūvē-

juši ērģeles." «Mājas Viesī" lasām garu aprakstu

par Gaujenes un Cesvaines barona Jūlija von Volfa

labdarības darbiem. Gaujenē ir viņš trim skolām

un pagasta mājai devis materiālu un ikgadus skolo-

tājam maksā 50 r., bez tam pagasta nama celšanai

tas iedāvinājis 1000 r. Viņš Gaujenē viens pats uz-

42) Ja es nemaldos, tad Vietalvas vai Odzienas īpašnieks

uzaudzināja ari Kronvalda dēlu.

43) Aus. kop. raksti K. D. 11. 37. lpp.
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cēiis kādu skolu, pats algojis skolotāju un devis bēr-

niem uzturu, daudziem devis naudu, ko skoloties, dā-

vinājis līdzekļus politechnikas skolai un acu ārstē-

tavai, apdāvinājis baznīcu. To pasu Vulfs darījis
Cesvainē. Kad cesvainieši dzirdējuši, ka Vulfs Ce-

svainē grib celt pili, viņi sūtījuši uz Gaujeni dele-

gāciju, lai zemniekiem atļauj par velti pilij pievest

akmeņus. Cesvaines pils, laikam, ir celta no Zviedru

granita un zemnieki materiālu veduši no Rīgas. J.

Vulfs mira Visbadenē un Gaujenes zemnieki viņa

kundzei rakstīja vēstuli, lai viņu lielkungu pārvedot
uz Gaujeni, kā ari lai atļaujot, ka zemnieki pieved

par velti kapličai akmeņus. Kad baronu Vulfu Gau-

jenē apglabā, tad pa ceļam uz kapsētu dzied 4 bie-

drību koŗi, bez tam dziedātāju koris ir atbraucis no

tāļās Cesvaines.

Gadījumu, kur tik patriarchalas attiecības starp
zemniekiem un muižniekiem, var uzskaitīt ļoti
daudz. Tagadējā saviļņojumu laikā šī psichika iz-

klausās kā tāļa pasaka. Šis latviešu sabiedrības pa-

triarchalisma fons ir tik asā pretrunā ar Ausekļa un

viņa domu līdzbiedru figūrām, ka mēs par Ausekļa
drosmi varam tikai pabrīnīties. Tomēr šim patri-

archalismam ir ari savas labās puses. Tagadējiem
naidniekiem kopā strādājot tiek uzceltas daudzas

sabiedriskas ēkas. Tā laika avizes ir viens vispā-

rējs sauciens: dibiniet skolas, ceļiet skolas, pagasta

namus, atveriet biedrības. Avizes par sabiedrisko

namu atklāšanu drukā amizantas dziesmas, kuras
tomēr toreiz ir uzņemtas ar dziļu nopietnību. Viņās

redzams tas pats patriarchalisms. Lūk viena tāda

dziesma.
44)

Meld.: „Kā pērkons rīb, kā jūra krāc".

Vai senāk nebij pagastā
Gan ļaužu, kas ar varēja
Priekš sevīm tādu māju celt,

Un caur to sevīm slavu celt?

44) .Mājas Viesa" 1872. 13. lpp.
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Ak ne, ak ne, tad verdzība

Tos nospieda, ka nespēja...

Lūk, kā nu visi pulcējas
Un augsts ar zemu draudzējas
lekš pagastmājas kopā sēd',
Ka draugs pie viena galda ēd.

Vai nav lab'lieta brīvība,
Kas latviešiem ir dāvāta.

Augsts ķeizars Aleksadris,
Tas mums kā Dieva eņģelis
Pēc Dieva prāt' ir dāvinājs
To brīvību — mūs aplaimojs!

Par to tam slavu uzdziedam

Un augstu laimi vēlējam.

Pie tam mūs' lielskungs laipnīgi
Ir palīdzējis bagāti
Ar savu rok' un padomu, —

Lai sakām tam pateicību,

Tam augstu laimi uzdzeram

Un ilgu dzīvi vēlējam.

Un beidzot visiem saimniekiem,
Tā meisteriem, kā strādniekiem,
Kas pie šī nama strādāja
Un sviedrus sev netaupīja,

Urrā, urrā tiem uzsaucam,
No sirds augst' laimi vēlējam."

Vāci, strādādami latviešu kultūras

laukā, gribēja būt noteicēji par garu. Tā kā

lauku biedrību priekšgalā bija pa lielākai daļai viņi,
tad tie centās iespaidot teātra izrādes un koncertus,
un atkarībā esošie skolotāji, šo izrīkojumu taisītāji,

bija padevīgi rīkojumu izpildītāji. Mācītājs taču bija
skolotāju pieņēmējs un atlaidējs, pie kam mācītājs

vācietis gribēja būt draudzes grand- seņiors. Vāci

darbojas ari latviešu rakstniecībā. „Latviešu Avi-

zēs" un „Mājas Viesī" daudzi mācītāji un pat muižu

īpašnieki ir korespondenču sūtītāji. Latviešu laik-



69

rakstos tie centās būt ar latviešiem laipni, bet vācu

laikrastos sīvi apkaroja jaunlatviešus un uzstājās pat
kā latviešu literatūras kritiķi. Ass latviešu rakst-

nieku kritiķis ir O. Ulmanis, bīskapa dēls. 1875. g.

Latviešu Draugu biedrības sapulcē tas atzina, ka

Kronvalds ejot par tāļu jaunu vārdu radīšanā, un

viņam vispār ir šaubīgi nopelni, bet citi esot gīgo-
damas zosis un pīlēni.45) Šis pats Ulmanis 1875. g.

iekš „Zeitund fūr Stadt und Land" kritizē Baumaņu
Kārli un viņam atbild Vēbers un A. Allunans. 1878. g.

0. Ulmanis nodod ļoti bargu spriedumu par latvju
rakstniecību. Pēc J. Allunana, Neikena un Zvaig-

znīša latviešiem neesot vairs dzejnieku, jo latviešu

valoda esot galīgi samaitāta (!). Viņš par visīstāko

jaunlatvieti skaita Kronvaldu, kad agrāk pie tādiem

pieskaitīja Valdemāru un J. Allunanu. Latviešu lite-

ratūra viscaur esot tikai mīlestības smilkstēšana.

Auseklis gan varējis palikt par dzejnieku, ja nebūtu,
jaunu mitoloģiju un metriku izgudrodams, sācis tra-

kas, nesaprotamas aplamības ļaudīs laist. Šoreiz Ul-

manim atbildēja laikam visas nacionāli noskaņotās
latviešu avizes. Mums tikai tagad var izlikties, ka

tādam 0. Ulmanim nav nekādas nozīmes. Toreiz lat-

viešu inteliģence bija zināmā atkarībā no vāciem un

īstā lektira viņai bija vācu avizes. Pat uz Rīgas Lat-

viešu biedrības lasāmā galda vācu avīžu bija vairāk,
nekā latviešu. Atkal var atkārtot, ka vaja-

dzēja dūšas tam, kas uzstājās pret šo vācu

autoritāti.

Liberālā vācu strāva, kas vēlas kopā iešanu ar

latviešiem, arvien vairāk zaudē savu iespaidu, kad

1868. gadā nodibinās Rīgas Latviešu biedrība, kas

tiek par latviešu centru. Latviešu inteliģence līdz

ar to pamazām sāk dalīties divās daļās. Viena iet

kopā ar Draugu biedrību, otra ar Latviešu biedrību.

Sākums Rīgas Latviešu biedrībai ir ļoti grūts un

maz produktīvs. Biedrībai ir gan savs teatrs, bet

bez profesionāliem aktieriem un labām lugām.

-»
45) Viņam oponē Fr. Veinbergs.
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Septiņdesmito gadu sākumā vislabākās lugas
40) ir

sekošas: Ad. Allunana „Paša audzināts", „Priekos

un bēdās", „Mucenieks un muceniece", „Mozes

Icigs", Th. Allunana „Kāds bridis kantori", A. Ap-
sēna „Meitas pūrs", A. Dīriķa „Rūķītis", K. Kalniņa
„Viss nav zelts, kas spīd", R. Tomsona „Mika", P.

Pļavnieka „Sulainis par dakteri". Daļa no šiem ir

tulkojumi. Šīs lugas sen jau mirušas un tikai Ad.

Allunans svinīgos gadījumos uzstājās uz skatuves.

Populārākās lugas toreiz bija Tomsona „Mikus" un

„Mikus nāk mājā", kā ari Allunana „Icigs Mozes".

Biedrībai ir ari sava bibliotēka, bet septiņdesmito

gadu sākumā viņai ir tikai 9 lasītāji visā lielajā Rīgā.

No dziesmu svētku laika biedrības darbība sāk tikt

rosīgāka, līdz ar Kalniņa nākšanu biedrības priekš-
galā tā tiek pat strauja. 1878. gadā Rīgas Latviešu

biedrības 10 gadu pastāvēšanas jubilejā var konsta-

tēt, ka 10 gados biedrība ir sarīkojusi 186 priekš-

lasījumu un jautāšanas vakarus, kuros izskaidroti

1500 jautājumi, 133 teātra izrādes un tikpat daudz

saviesīgu vakaru, 19 koncertus, 25 izbraukumus za-

ļumos. Pieminētos 10 gados biedrība ir uzcēlusi

pieminekli Merķelim, 1871. un 73. g. g. noturējusi

vispārējas zemkopju sapulces, 73. gadā dziesmu

svētkus, 73. un 74. g. g. vispārējas skolotāju sa-

pulces, 73. gadā sākusi vākt pabalstu studentu sti-

pendijām, tad augstākai latviešu skolai (Aleksan-
dera skolai), nodibinājusi Kronvalda fondu, vākuši

pabalstu kareivjiem un Samaras badacietējiem. Pie

biedrības darbojās Zinatnības komisija un 1878. gadā

biedrībai ir jau ap 1000 biedru. Jāatzīst, ka bie-

drība ir rīkojusies ļoti dzīvi. Jau septiņdesmitajo
gadu sākumā viņa ir tikusi par centru un, galvenais,
latviešu nacionalistiskā inteliģence viņu atzīst par

latviešu centru un sabiedrisko domu reprezentētāju.
Katros biedrības gada svētkos pienāk apsveikumi
no visām Latvijas un Krievijas malām: Biedrību

cildina kā latviešu vienotāju un nacionālu ideju iz-

40) Rakstu Krājums I. 341.
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teicēju. Viss tas protams ir ļoti maz, ja latviešu sa-

biedrisko dzīvi salīdzina ar brīvo tautu dzīvi, bet

biedrība ir skaists izņēmums patriarchalajā Latvijā.
Bet pret Latviešu biedrību patrioti jūt tādu cienību,

kā senie latvieši pret svētnīcu. Tāpēc ari biedrības

Auseklis sauc par Romovām.
Tomēr ari Latviešu biedrībā ir jāiet tas pats

ceļš, ko gāja lauku biedrības: savā priekšgalā jā-
liek valdošas personas. Lai biedrībā būtu iespē-

jama brīvāka runa, lai biedrību nedenuncētu kā

brīvdomīgu, tad viņa par saviem goda biedriem bija
iecēlusi vadošas un redzamas administratīvas per-

sonas: Vidzemes gubernatoru baronu Uexkūl-Qūl-

denbrandtu, Kurzemes gubernatoru Lilienfeldu, Viļ-

ņas ģenerālgubernatoru Alberdinski (Muravjeva
pēcnācēju), Vidzemes vicegubernatoru M. Vrangeli.

Maskavas virspolicijmeisteru ģenerālmajoru A. Koz~

lovu, bet no latviešiem tikai Valdemāru, Dūnsbergu

un Cimzi.

1873. gads latviešu tautas vēsturē paliks neaiz-

mirstams, jo šajā gadā plašas aprindas iziet uz na-

cionālu demonstrāciju, uz pirmiem dziesmu svēt-

kiem. Kas gan tur sevišķs — uz dziesmu svētkiem?

Ja, šo svētku nozīme ir daudz lielāka, nekā viņu ap-

zinās latviešu literatūra un sabiedrība. No 1873. g.

es skaitu īsto latviešu tautas at-

modas laiku. Sešdesmitie gadi ir inteliģences
kustības gadi, septiņdesmitos gados jau ceļas un iet

tauta. 1873. gads ir pat vēl nacionālas propagandas

gads, kad Rīgā uz latviešu lauciniekiem skatījās acis

ieplētuši. Šajā gadā notika ari otrā zemkopju sa-

pulce, pirmā skolotāju konference un, vispār, septiņ-

desmitajos gados notiek daudz skolotāju konferen-

ces. 1873. gadu neradīja kāda atsevišķa liela zvaig-

zne. Viņa darbus ierosināja Tomsons, B. Dīriķis un

citi, realizēja tautskolotāji. Lielākā redzamākā fi-

gūra visā kustībā ir Kronvalds, filologs, pedagogs
un lielisks orators, latviešu atdzimšanas dvēsele.

Dziesmu svētku ideja neradās pēkšņi. Pirmos

dziesmu svētkus sarīkoja rakstnieks J. Neikens
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Dikļos, kur piedalījās gan tikai 80 dziedātāji. Otrus

provinciālus dziesmu svētkus var minēt 1870. gadā
Dobelē, tad Rīgas apriņķī. Rīgas Latviešu biedrība

realizēja plašā stilā tikai to, kas bija jau uzsākts.

1873. gada 2. martā Rīgas Latviešu biedrība kādā

sapulcē izvēlēja dziesmu svētku komisiju, kurā ie-

gāja J. Baumanis, R. Tomsons, P. Šillings, B. Dīri-

ķis, R. Gailis, K. Rambergs, K. Miillers un J. Zaķīts.
Laikraksti uzaicinājumus iznēsāja pa visu Latviju
un atbalss bija ļoti dzīva. Līdz 28. martam bija jau

pieteikušies 30 dzied. kori. Dziesmu svētki bija no-

likti uz 26., 27., 28. un 29. jūniju. 26. jūnijā bija no-

likta dziedātāju koru saņemšana un dzīvokļu ierādī-

šana, kā ari garīgā koncerta repeticija. 27. jun. no-

tika garīgā koncerta ģenerālmēģinājums un Domes

baznīcā garīgais koncerts. 28. jūnijā bija laicīgā
koncerta repeticija un pats koncerts, bet 29.'jūnijā
dziesmu karš un izbraukums zaļumos. Diriģēja
J. Bētings no Irlavas un H. Zīle no Valkas.

47) Rīgas
piestātnēs dziedātājus saņēma kārtībnieki, izpušķo-
jušies sarkanbaltām lentēm

48

). Biedrība dziesmu

svētkiem lika Leipcigā izgatavot īpašu karogu, kur

pamatā likts motivs — sarkanbalts. Šis ir pirmais

karogs nacionālās krāsās, kuras pirms piecdesmit
gadiem ir bijušas ne sarkanbaltsarkanas, bet sarkan-

baltas. Vairākos gadu desmitos šīs krāsas un pir-
mais karogs ir ticis pilnīgi aizmirsts.

Garīgais koncerts sākās ar „Dievs Kungs ir

mūsu stipra pils". Tika dziedātas dziesmas no Bēt-

hovena, Palmera, Gāblera, Šulca, Zilschera, Egela,
Grela. Laicīgā koncertā Ķeizara dārzā bija ari vai-

rākas tautas dziesmas.
49)

47) Koriem bija litografētas- notis un ierīkota „ekstra
braukšana" par 30% lētāka.

*8) Prof. Lautenbachs stāstīja, ka sarkanbaltās krāsas

vecajas kronikās kā pirmais esot atradis filologs Grinbergs,

„Dunduru" dzīvākais līdzstrādnieks.

49) Laicīgā koncertā ir sekoša programa: Slavas dziesma

no Abta; Balta puķe, Rīga dimd, Līgo laiva, Puiši jāja pieguļa,
Sit Jānīti, D. Cimzes; Tēvijas dziesma un Daugavas zvejnieku
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Dziesmu svētki ir ārkārtīgi svarīgs propagandē-

jošs fakts. Kad dziedātāji nacionālos kostīmos pa-

rādījās vāciskajā Rīgā, tad uz viņiem skatījās, kā uz

kumēdiņu rādītājiem un dziedātāji bija diezgan ne-

droši, kautrīgi, kam itkā kauns bija starp Rīgas lep-

najiem kungiem, kas galvas pacēluši caur brillēm

lūrēja uz vienkāršajiem lauciniekiem. Viņi toreiz

vēl neapzinājās, ka še nāk tā jaunā cilts, kas saņems

Rīgas un zemes varu savās rokās. Bet toreiz, ne-

skatoties uz visu dūšošanos, visi jutās neveikli, kā

jau jauni aktieri, kas pirmo reiz uz skatuves un ne-

zin, kur savas rokas likt. Lūk raksturīgs gadījums
ar Ausekli. Auseklis, kā Lielvārdes kora basists,

stāvēja kopā ar Lapas Mārtiņu rindās, kas taisījās

no esplanādes iet uz Ķeizara dārzu. Te garām

brauca latviešu važoņi un nespēja lāga garām pa-

braukt, sāka lamāties par ķēmiem, kas atnākuši uz

Rīgu ākstīties, bet nevar mājā sienu pļaut. Auseklis

sāka runāt kaut ko par tautiskumu, bet tad bija uz-

kliedziens un pātaga nožvīkstēja pār Ausekļa mu-

guru. Dzejnieks bija dziļi skumdināts pār šādu na-

cionālās apziņas trūkumu. Tas gan viņam nemaz

netraucē par šiem svētkiem tik jūsmojoši atsaukties.

Citāda sajūsma latviešiem bija jau otros dziesmu

svētkos, kad nacionālā apziņa bija aizķērusi ari pla-
šākas masas. Raksturīgi, ka Auseklis dziesmu

svētkos realitātes neredzēja, bet lielas sajūsmas

pilns uzrakstīja „Par dziedāšanu pie latviešiem", ko

Tomsons lika nodrukāt „Balt. Zemkopī" tikai 1879.g.

pēc Ausekļa nāves.

Auseklis par dziesmu svētku laiku un svētku no-

zīmi izsakās šā: „Jauna dzīvība radās Latvijas dzie-

smu laukā. Nu atkal atskanēja tēvu tēvu vecu vecie

līgo, līgo, un pušķoja no jauna latviešu dzīvi... Tā

kā Imanta laikos no Vaidalota taures skaņām visa

tauta sakustējās, un mudžēdami ļaužu bari plūda uz

Zilo kalnu, svinēt Līgo svētkus, tā mūsu tautiešu

dziesma K. Baumaņa; Côlnera Ozoli vēl Baltijā; Kas tie tādi

un Maziņš biju, D. Cimzes; Lēni, lēni, Purata; Es dziedu, Abta;
Nakts slava, Bēthovena.
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lapas visu tautu sakustināja ar laimīgo, priecīgo

vēsti, ka lai sagatavojas uz pirmiem prieka un ga-

viles svētkiem ...

Rīga nodimdēja, „Māras baznīca" notrīcēja, un

Ķeizara dārzs pārvērtās dziesmu ezerā."

„Vergu prāts un vergu domas jo dienas jo vai-

rāk izkustē, saraujas un iet mazumā. Pie tam daudz

jo daudz piepalīdzēja mūsu tautas svētki. Tie dzīvu

liecību deva no tā, ko sen bij sprieduši bezpartīgi,
brīvprātīgi sveštautieši, proti no latviešu ģenialitā-
tes (gara stiprība, varoņa gars). Pat kāda sveš-

tautas laiklapa, kas priekš gadu desmitiem noliedza

latvjiem visu iespējienu attīstīties, tagad mūs pa-

cēla uz tāda stāvokļa, ka cittautieši uz mums rau-

dzījās ar godbijību."
Atminas no pirmiem dziesmu svētkiem liecina,

ka toreiz dziedāšana bijusi pavisam primitīva, salī-

dzinot ar tagadējo, toreiz kori spēja dziedāt tikai

bez niansēm. Tomēr latviešiem pietika, lai viņi paši
celtos savās acīs, domātu par sevi labāk. Viss tas

modināja tautisko pašapziņu, tautas kultureio

augšāmcelšanos.

Pa dziesmu svētku laiku bija ari vispārēja sko-

lotāju konference un goda mielasts ar neiztrūksto-

šām runām, kuras, še jāatzīmē, ir tikušas vēsturi-

skas, jo tikai pie goda mielastiem latvietim ļāva ru-

nāt. Še izceļas incidents starp biedrības goda biedri

D. Cimzi un straujo Kronvaldu. D. Cimze atzīst, ka

latvieši tikuši pie šādiem svētkiem, pateicoties vācu

skolām. Cimze laikam domāja, ka viņa vāciskajā
zeminarā audzinātie skolotāji ir dziesmu svētku sa-

gatavotāji. Kronvalds kaislīgiem žestiem pateica,
ka ne vācu skolas, bet latviešu tautas gars šos svēt-

kus ir radījis. „Šis tautas gars, reiz spēcīgs un va-

rens, caur sešu gadu simteņu verdzību tika noslo-

dzīts, bet pavisam apspiest to nevarēja. Tagad brī-

vos, cilvēcīgos laikos tas atkal no jauna ir izcēlies

pār latviešu zemi, tas atkal sāk valdīt latviešu tautā.

Šis nemirstams un neapspiežams tautas gars ari

mūs uz šiem lieliskiem svētkiem ir pulcinājis. Viņš
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atskan iz mūsu tautas dziesmām, iz šī tautas gara

mūžīgi plūzdama avota. Šis gars sludina mieru un

laimi."50) Kad Kronvalds bija beidzis, vaļā plūda
lieliskas gaviles. Piecēlušies zumināja Kronvaldu,

laimīgām degošām acīm pie viņa stāvēja Auseklis,
bet vecais Cimze bija bāls un nervozs. Bija apmē-

ram tā, kā reiz ir krieviem bijis, kad pretīm Turge-

ņeva eiropeiskumam Dostojevskis uzsvēra savas

nācijas gara vērtību.

Otro vēsturisko runu turēja Varaidošu Zanders

(Vēbers). Viņš atgādināja kādu vecu teiku Kurzemē

par nogrimušo latviešu pili. Šī pils tāli skatījās pār
brīvo latviešu zemi. Bet līdz ar latviešu tautas brī-

vestības zušanu, šis tautas patvērums esot nogrimis

zemes dziļumā. Bet pils vārds tika uzticēts kādam

sirmam ozolam. Ja šo pilsvārdu uzminētu, tad vecā

latviešu pils atkal celtos no zemes klēpja ārā. Pēc

runātāja domām šī pils atkal ceļas un jau augsti iz-

cēlusies pār Latviju. Ari pils vārds ir uzminēts un

tas ir — Gaisma. Lai Dievs, kas nava vecs, nedz

jauns, tas pats, ko reizi latvieši jau pielūguši Pēr-

koņa veidā, lai tas vecais Dievs sargā šo izcēlušos,
latviešu Gaismas pili." Šī runa ir vēsturiska tāpēc,

ka viņa izteica laikmeta tieksmes. Še pirmo reiz

atklātībā tiek pateiktas ilgas pēc patstāvības, ko

Auseklis vēlāk tik skaisti apdziedāja savā „Gaismas
pils". Ja pils vārdu „Gaisma" uzminētu, tad

„Zilā gaisā plivinātos sarkanbalti karogi."

Nacionālās apziņas jauna viļņa pieplūdums ir ap

astoņdesmitiem gadiem, uz otriem dziesmu svēt-

kiem, kad ari Rīgas latviešu plašās aprindas gāja
nacionālā sajūsmā līdz. Man liekas, ka uz šo nacio-

nālās apziņas un spēka sajūtu savu iespaidu dara ari

turku karš. Karā atklājās daudzas nebūšanas Krie-

vijas iekšējā dzīvē, pēc viņa sāk runāt par konsti-

tūcijas ievešanu Krievijā, bet latvieši jau ar skaļu
balsi prasa zemsti. Bez tam karā daudzi bija iz-

rauti no dzimtenes, redzēja svešas zemes, daudz ko

50) „Baltijas Vēstneša" atreferējums.
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pārdomāja un zināja stāstīt. Viss tas ļaudis dara

drošākus un uzņēmīgākus un latviešiem nebija ko

nokārt galvu, ja tos salīdzināja ar krieviem. Bez tam

septiņdesmito gadu beigās uz Latviju pārnāk daudz

tādas jaunatnes, kas studējusi Peterpilī vai Terbatā.

Šī inteliģence stutējas uz neatkarīgiem zemniekiem,
pati savukārt var justies neatkarīgi un zemniekus

atbalstīt. Tāpēc 70. gadu beigās no Rīgas Latviešu

biedrības tribīnes jau dzirdam drošas runas. Latvji

tagad ne tikai atgaiņājas, bet pāriet jau uzbrukumā.

Viņi ari krievu avīzēs sūdzas par vietējiem apstā-

kļiem, līdz uz Baltiju izbrauc Manaseina revīzija.

Kādi ir tautas rīta — septiņdesmito gadu redza-

mākie vadoņi? Es domāju, ka populārākais ir

A, Kronvalds, lai gan tas ļoti maz ir dzīvojis Latvijā.
Tomēr viņa darbība Terbatā, literariskā pulciņā, kā

ari Piebalgā un Rīgā, septiņdesmito gadu pirmā pusē
ir tik spoža, ka viņa visu citu apēno. Kronvalds ir

gluži maz rakstījis un uzrakstītam ir maz nozīmes,
bet tā kā viņš ir labākais latviešu runātājs, kas ar

saviem svinīgajiem periodiem aizstāvēja un pacēla
latviešu nacionālās idejas vērtību, tad Kronvalda ie-

spaids bija liels. Latviešu sabiedrībā ļoti klausījās
ari uz Valdemāru, bet tas reti parādījās Latvijā.
Pēc Kronvalda nāves redzamākā personība latviešu

sabiedrībā ir vienotājs K. Kalniņš, kura nozīme ir

ļoti liela, bet viņa slavas zvaigzne šimbrīžam ir ap-

tumšojusies, jo Kalniņš ir maz rakstījis tāda kam pa-

liekama nozīme. No Rīgas Latviešu biedrības dar-

biniekiem bez tam spilgtākie ir: R. Tomsons, J. Bau-

manis, Dīriķis, Veinbergs, Grosvalds. Bet daudz

slavenāks ir peterburdzietis Baumaņu Kārlis, kura
dziesmas skanēja visās Latvijas malās, un kurš tur-

klat_ bija ari organizators. Baumaņu Kārli visur cil-

dināja, „Baltijas Vēstnesis" pat sniedza viņa por-

treju, kas nekad nav noticis ar Ausekli vai Pumpuru.
Baumaņu Kārlis mīlēja plašumu, drosmi, kur bija
viņš, tur plūda alus un nacionālas dziesmas. Cik

viņš ir bijis drošs, to liecina pantiņš no viņa „Bijātne,
tagadne un nākotne", kas drukāta viņa „Austrā":
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„Kam laukos mežos saucin sauc?

Kam dziesmām, ragiem taurēm trauc?

Re, sarkanbalti karogi plivinājās
Un sarkanbalt kareivji sapulcējas
Jo Romova vaid', ko naidnieki spaid;
Būs naidniekam gods drīz zobeniem dots

Un tēvijai gods.
Mums Pramšans zobentiņš!

Vai notai skani taurēsim

Un pret'niekam uzaurēsim,
Ja senatnes Romovu godāt nebeigs
Un tagadnes Romovu pasargāt steigs
Tā bizmaņi mirs un tumsoņi irs

Un nākotnes raugs būs:

Romovas augs.

īsts latviešu draugs

Mums Pramšans Dievs un gana!"

Kaislīgs nacionālists un zocialisma ienaidnieks

ir Vēbers. Viņš ir advokāts, dzejnieks, redaktors un

sapņotājs, kas biedrību sapulcēs par visiem runātā-

jiem visdrošāk ir runājis. Kaudzītes Matīss ir re-

dzams kritiķis un naturālists. Četri dzejnieki —

Pumpurs, Auseklis, Baumaņu Kārlis un Varaidošu

Zanders (Vēbers) ir visvairāk dzirdējuši Latvijas
labo garu sirds pukstienus un dzirdēto dziedājuši

dzejā. Auseklis nekad nav bijis na-

cionāls vadonis, jo viņam pavisam trūkst sa-

biedriska darbinieka īpašību. Viņš tikai otrā skolo-

tāju konferencē ir ticis prezidijā, bez tam no Zināt-

nības Komisijas (R. L. B.) ievēlēts, kā korespondējo-
šais loceklis. Par to Auseklis ir valdinieks

domu pasaulē, kas daudzus ir apgarojis. Viņš
ir dzīves līdzdzīvotājs, pusdzejnieks, puspublicists,
kurš saprotams tikai savā iedzimtībā un savā laikā.

Vēl jāpiemin viens no redzamākiem nacionālās

apziņas modinātājiem, kura nozīme ir gluži maz ap-

skatīta. Tas ir K. Kundziņš, tagadējais Smiltenes

mācītājs. Viņš ir dziļākais septiņdesmito gadu kri-
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tiķis, kurš „Baltijas Vēstnesī" sniedzis daudzus kri-

tiskus rakstus, kuros izcelta latviešu literatūras se-

natne. 1873. gadā tad nodrukā kompetentu rakstu

par Ernstu Glūku („Sēta, daba" IV. gr.) un 1879. g.

par veco Stenderu. Kundziņš nav tikai kritiķis, bet

ari pētnieks un varētu teikt — pirmais pēt-
nieks literatūras laukā, kurš ar nopiet-

nību pārspēja Juri Allunanu.

Maskavā vai apkārtnē dzīvoja Valdemārs, Ba-

rons, Treulands, bet 70. gados viņi ir mazāk aktīvi,
varbūt, izņemot Treulandu.

Ausekļa lielā nozīme ir saprotama tikai tad, ja

viņu ņem laika perspektīvā. Tajā Auseklis

var pat izlikties bezgala liels. Seš-

desmitie gadi dzejas laukā ir devuši gluži maz. Iz-

ņemot J. Allunanu un Neikenu te lielāku garu nav.

Kronvaldu un Baronu par dzejniekiem nevar uz-

skatīt, bet Allunans un Neikens mira jau sešdesmito

gadu otrā pusē. Tāpēc sešdesmitajo gadu beigās un

nākošās desmitas sākums dzejā ir ļoti tukši. Avizes

uzrāda šādus dzejniekus: Dūnsbergu, Leitanu, Ze-

mīti, Jāni Šulcu, Lapas Mārtiņu, Plača Ati, Graviņu

Kārli, Tomsonu, Polianski, Šonbergu, Stālbergu
51),

Uzāru, Dannbergu, Lazdingu, Zaļkalnu, Mālbergu,

Dīriķi. Bet nopietnāki laika biedri viņus par dzej-
niekiem neskaita. Produktīvākie ir Lapas Mārtiņš
un Šonbergs. Pēdējais pilda „Latviešu Avizes" un

ievērojamākām personām dzejo uz vārda dienām.

Viņa dzeju tomēr lasīja un dažu labu dzejoli mācījās

tautā no galvas. Šī laikmeta dzejas ilustrācijai pie-

vedu diezgan populāru Šonberga dzejoli kurzem-
nieka pirtī", kurš raksturojas ar savu naivo tuk-

šību:

„Garu, garu, uzmet garu.

Lai es labi pērties varu! —

Pasniedz manīm mīkstu slot',
Lai es var' pa ādu dot.

51) Stālbergs ir Ausekļa dzeju izdevējs un ari pirmais

klasiķu tulkotājs un izdevējs lielākā stilā.
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Met vēl kausu, itin prāvu,
Līdīšu uz augšas lāvu,

Cirtīšos, ka slota plīst,
Sviedri zemē lītin līst.

Ū, kā karsts — nu dievgan spēries

Kāpšu zemē — gana pēries! —

Janci, padod spanneli,
Ar it aukstu ūdeni!"

Augšminētos „dzejniekus", kuŗi jau sen ir aiz-

mirsušies, tagad varbūt lasa tikai kāds gana zēns,
kurš saimnieka klētī izracis vecus avižu numurus.

Pretīm šiem aizmirstajiem var uzstādīt tādus, kā

Pumpurs, Auseklis, Kaudzītes Matīss, Treulands,

Ad. Allunans, sevišķi abus pirmos. Nav nekāds brī-

nums, ka'22. gadus veca jaunekļa Ausekļa dzeju iz-

pērk īsā laikā. To sapratīs katrs, ļa Ausekļa labāko

dzejoli „Trimpulu" noliks blakus Šonberga labāka-

jam darbam „Kurzemnieka pirts". Auseklis ir uz-

lēcis naktī, ari tāpēc tas tik spožs. Viņš strādāja

dzejas laukā tikai drusku pāri par pieciem gadiem
un tad aiz viņa nāk citi — Kaudzītes, Lautenbachs,

gūst slavu Ad. Allunans, Vensku Edvarts. Lauten-

bacha-Jūsmiņa zvaigzne mirdz spožāk par visām,

bet tad jau ir radusies latviešu sabiedrība, latvie-

šiem sāk aust viņu diena. Auseklis uzlēcis naktī

un ir sludinājis šo dienu un pats dzīvojis no skai-

stiem sapņiem par šo dienu. Un sapnis vienmēr ir

skaistāks, kā bargā patiesība. Auseklis ir sapratis,
ka no ilgas snaudas tauta pacilājas.

„Un jaukais brītiņš latvjiem mostas."

Svešie iespaidi uz Ausekli

Ja Auseklis ir bijusi ļoti jūtīga, iespaidojama
personība, tad nav nekāds brīnums, ka viņš ir stā-

vējis zem iespaidiem. Un vispār zem iespaidiem
stāv katrs tik jauns cilvēks, kāds bija Auseklis. Tas
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tomēr nenozīmē, ka Auseklī nav nekā īpatnēja. Gri-

bētu teikt, ka īpatnējā, pārveidotā viņam ir pat vai-

rāk, nekā svešo iespaidu, un ka Auseklis ir loti

originels dzejnieks.
No tēva mājām atnestais hernhutisms zeminarā

pārvēršas zem „Peterburgas Avižu" un Merkeļa ie-

spaida. Dabiskais cilvēks bija Merkeļa ideāls. To

Auseklis pārņēma no Merkeļa un no Šillera. Cimze

būs jau zeminarā Krogzemi ieinteresējis uz tautas

gara mantu krāšanu. Visvairāk iespaida uz Ausekļa
pirmiem dzejoļiem, bez augšā minētiem, ir J. Allu-

nanam un Šilleram, tad Goetem. Auseklis burtiski

tic J. Allunanam un savos tulkojumos izlieto to pašu

metodi, ko lietoja Allunans: viņš tulkojumiem neuz-

dod autorus, un cenzdamies pēc nacionālā, atmet

vietējo kolorītu, pārnezdams dzejoļa notikuma vietu

uz Latviju vai Lietavu. Vācu, vai grieķu nosaukumu

vietā liek latviešu nosaukumus. Tā Šillera „Hek-
torā" Auseklim darbojas leišu Margeris; vācu bie-

drībām rakstīto dzejoli veltī latvju biedrībām. Dze-

jolī „Meža jaukums" funkcionē Nāras, ~Nemirstībā"
minēti Atsailis, Tikla, Gudrības māmule, Stenders

un Allunans. „Zemes dalīšanā" ir Pērkons un krīvs.

Grieķu mitoloģijas vietā Šillera dziesmā tas liek

Kauni un Dukņas. Šillera „Ibikusa dzērvēs" blakus

Poseidonam, „Apolam", figurē Laima un Liktenis,

Burgera „Brīvībā" pielūdz Prātiņa mātes Tīkliņu,
Šillera „Idealos" ir Dabas māte un Laima. Šo me-

todi kādreiz piekopa ari J. Allunans, piem. Reinas

vietā likdams Daugavu, Lorelejas vietā Lauru. Viņa
redzama toreizējos tulkojumos vispār. Tulkojumā
vācu himnu dziedāja: „būt Daugava apvaktēta ..

Tāpat tas ir dziesmā „Ozoli vēl Baltijā".
Savos mitoloģiskos ieskatos Auseklis viscaur

par pamatu ņem „Allunana mitoloģiju", to tikai šur

tur papildinādams. J. Allunans interesējas ari par

teikām. Un Auseklis ir vienkārši paņēmis J. Allu-

nana pastāstīto teiku un to pārdzejojis „Udens plū-

dos"., „Burvju māceklis" stipri atgādina J. Allunana

tulkotos „Rūķīšus". Auseklis pat citē Allunanu sa-
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vās dzejās, piem. ka ir ļaudis, kas liesmās dīda savu

spalvu, lai gan Allunanam šī vieta ir bezgaršīga un

nemākulīga. Un kā „Peterburgas A_vižu" aprindas

bija naidīgas Neikenam, labākajam tā laika latviešu

rakstniekam, tā ari nīst viņu Auseklis, jau „Dzejās"
tam dāvinādams epigramu, ka tas uz brāļiem veļot
verdzības bluķēnus. Auseklis ir Allunana uzsāktā
darba turpinātājs dzejā un mitoloģijā. Viņš ir tikpat
radikāls politikā, pirmos dzejoļos, tāpat grib būt

publicistikā racionāls. Bet pēc visas psichiskās bū-

tības pašos pamatos Auseklis ir citāds, ir romantiķis
un jūtu cilvēks, bet zināms racionālisma kvantums

tiem kopējs. Savā turpmākā darbībā Auseklis ar-

vien vairāk aiziet no J. Allunana.

Nacionālā sajūtā uz Ausekli būs savs iespaids
ari Kronvaldam, varbūt Vēberam,, bet ne lielāks, kā

draugs atstāj uz draugu. Esmu dzirdējis ieskatus,
ka Kronvalds esot ieinteresējis Ausekli priekš grie-

ķiem. Pēc manas pārliecības, tam nav nekāda pa-

mata, jo Auseklis jau sen līdz Kronvalda „Solonam"

interesējās par mitoloģiju, bet specieli par grieķiem
un viņu mitoloģiju Auseklis nav interesējies, lai gan

pazinis grieķus, bet caur Šilleru.
No vācu dzejniekiem iespaids uz Ausekli ir Šil-

leram un Goetem, bet varbūt ari drusku Herderam,
Hekiem un Žanam Paulam Richteram. Herders var-

būt ir darījis iespaidu uz Ausekļa nacionālo atziņu

un Ausekli iedrošinājis. Herderu mācīja jau ari ze-

minarā, kaut gan maz. Auseklis viņu vietām citē

un atzinīgi atsaucas par to ari tikai tāpēc vien, ka

Herders ir savukārt ar cienību izteicies par latviešu

tautas dziesmām un tā iedrošinājis jaunos nacionāli-

stus ticēt savai tautai. Herdera kultūras filosofija

būs bijusi pazīstama ari Auseklim. Šī kultūras filo-

sofija kādreiz ieviļņoja poļu nacionālistus, bet caur

ukraiņiem panslavisms pārgāja uz krieviem,
52) uz

Aksakovu. Tā kā domas par tautu misiju toreiz bija

dzīvas, tad ir iespējams, ka ari Auseklis ir stiprinā-

52) Pec prof. Arabašina pētījumiem.
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jies nacionālā domā pie Herdera kultūras filosofijas.
Auseklis novij fierderam ari „vaiņagu", kur to no-

sauc par daiļgaru karali.

Ausekļa laikā populārs bija ari Heine, kuru lat-

viešiem ar tulkojumiem propagandēja Kaudzīts un

vēlāk pats Auseklis. Heini Vācijā maz pazīst un vēl

mazāk atzīst, bet Krievijā tas bija slavens, jo to še

popularizēja žīdi un aizvien radikālie krievu inteli-

ģenti. Vai Auseklis uz radikālismu ir iespaidots no

Heines, vai no Feierbacha un Vogta, to grūti pa-

teikt. Auseklis viņus visus ir pazinis. Tiešu iespai-

dojuma pēdu ir maz. Ja Zans Pauls ir darījis uz

Ausekli kaut kādu iespaidu, tad uz dabas izpratni.
Bet visu trīs augšminēto dzejnieku iespaidu es ne-

uzstādu, kā ko neapšaubāmu. Tas ir tikai minējums.

Noteikti redzamu iespaidojuma pēdu no viņiem Au-

sekļa rakstos nav. Auseklis ir viņus pazinis, tos

tulkojis vai citējis un dažas gara īpašības viņiem sa-

skan.

Neapstrīdams tomēr uz Ausekli ir Šillera un ma-

zāk Goetes iespaids. Goetem ir varbūt iespaids uz

dabas izpratni un dzīves harmoniju, kuras viņiem

stipri saskan. Tikai še jāatzīmē, ka Auseklis par šā-

diem ieskatiem var pateikties ari savai iedzimtībai,
bet teorētisko noslīpējumu būs devis Goete. Ģēniju
laikmeta vācu dzejniekos daudz panteistu; panteists
ir ari Auseklis. Bet es gribu teikt, ka kosmosu Šil-
lers saprot kā garu, Gaete kā dabu, bet Herders kā

Dievu, visur viņi redz vienību. Lai gan Ausekļa
garu pilda moralisms, viņš nesaredz duālisma pa-

saulē, viņam ir dabas cilvēka viengabalainais skats

uz dzīvi. Pie kam tas uz dabu skatās apmēram tā,

kā Goete. Ausekļa ideāls ir dabiskais cilvēks (Vē-
stules no Lielvārdes, Līdumnieks), kurš dzīvojis se-

natnē. Tie Ruso, Ričardsona un citu šī virziena pie-

kritēju ieskati, ko Auseklis būs uzņēmis vai nu caur

Goeti un Šilleru, vai ari caur Merķeli. Še atkal jā-

piemin, ka Auseklis ari te ir diezgan patstāvīgs, jo

viņš pats ir īsts dabas cilvēks, dabiskā skola atkal

būs devusi tikai ārējo noslīpējumu.
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Šillers ir iespaidīgākais Ausekļa politisko ie-

skatu, nacionālās reliģijas un dzejas skolotājs. Jau-

nekļa gados Šillers daudz jūsmoja par brīvību un

teica, ka cilvēks ir pēc būtības brīvs, kaut ari pie-

dzimtu važās. „Vilhelms Tels" katram apspiesta-

jam būs radījis ilgas pēc patstāvības. Šillers atzīst,

māksla var attīstīties tikai brīvībā, jo māksla ir brī-

vības meita.53) Šillers grib sludināt cilvēku brālību,
un viņš še ir lidojošs:

„Alle Menschen werden Brūder

Wo dein sanfter Flūger weilt.

Seid umschlungen Millionen!

Diesen Kuss der ganzen Welt!"

Šis lidojums pārgājis uz Ausekli, pie kam tas

atkal saskan ar. Ausekļa iedzimtību. Auseklis visu

savu mūžu ir jūsmojis par brīvību un vairāk par vi-

siem tautiskās atmodas darbiniekiem, gan kā rakst-

nieks, gan kā cilvēks ir mīlējis neatkarību.

Pēc viņa ieskatiem nebrīvībā nevar būt dziesmu.

Vergu laikos ir zudušas dziesmas, dziesmu nav ari

dzenim, jo, pēc tautas pārliecības, tam nabagam

prauli vien ir vēderā.

Par Ausekli nevar runāt kā par estētikas teorē-

tiķi, bet cik daudz viņa darbos estētikas tos

viņš aizguvis galvenā kārtā no Šillera. Pēdējais
estētikā izgāja no Kanta formālisma un, kā jau ro-

mantiķis, iet uz satura estētiku (Inhalts Estetik),
kuru visvairāk aizstāvēja Šellings. Māksla Šilleram

ir, lai sasniegtu tikumisku pilnību, māksla

kalpo tikumībai un brīvībai, kaut ari tā pate ir val-

doša. Māksla ari glābs nākotnē cilvēci no regresa.
54

)
Romantisms vispār nav stila māksla un ciktāl Šil-

lers ir romantiķis, tiktāl tās prasa, lai māksla at-

spoguļo ideālu. Skaistums ir morāliskās pasaules

atspulgs, pie kam tikumiskā pasaule pati par sevi ir

skaista.

53) Auseklim tas citēts 11. krājuma K. D. 50. lpp.
B4) Šo ideju pārņēmis ari Rainis „Ugunī un naktī" v. c.
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Jūtās vien nav īsta skaistuma. Cilvēkam jāpa-
nāk tikumiska uzvara pār savu juteklisko dabu, un

šī uzvara dos cildenuma jūtu. Skaistums ir tikai

tur, kur prāts un jūtas; tur ir ari grācija. Grācija ir

kustībās, kas izteic tikumisko jūtu, jo tur savienojas
cienība ar spēku. Augstākā grācija ir „skaistā dvē-

selē" (dabiskās skolas terminoloģija), jo viņa ir ti-

kumiski pilnīga būtne. Šī skaistā dvēsele ir ari da-

bīga dvēsele un pie tam harmoniska dvēsele. Tāpēc
viņu savās tieksmēs nedrīkst ierobežot: viņai vajag
būt brīvai un svabadi attīstīties. Skaistuma jūta

viņu ved pie brīvības. Politiskās brīvības ceļš ir

ari tikumības un estētiskas audzināšanas ceļš.
Šillers pa daļai sentimentāls romantiķis, vēlāk

klasiķis. Viņa estētika ir sintezē pēc pārdomas par

abām strāvām. Dziņa uz klasicismu viņā radījusi
tieksmi pēc daiļas formas. Šillers tāpēc prasa, lai

stils ir graciozs, viegls, svinīgs, lai aiz tā nejūt vielas

smaguma un lai dzejas galvenais elements ir prāts.
Cik tālu tas stāv romantismā, tik tāļu tas prasa sa-

turu, etiķu, viņa stils ir viegls un lidojošs.

Augšminētais tik tuvu Auseklim, it kā liela daļa
no tā būtu Ausekļa teikta. Auseklis maz pratis rak-

stīt tīri estētiskiem nolūkiem, kā izņēmumu no tā

var minēt tos dzejoļus, kur Auseklis vingrinās stila

muzikalismā un grācijā (piem. Čūsku tēvs Zalktis).

Citādi tam vienmēr citi nolūki, tikumiskie vai poli-

tiskie, bet dzeja ir tikai daiļākais no līdzekļiem. Da-

biskā (skaistā un tikumiskā) dvēsele ir ari Auseklī

cilvēka ideāls.
55) Kā Šillers un Goete griežas pie

grieķu mita, meklējot tur dabīgo cilvēku, ta Ause-

klis to meklē latviešu mitoloģijā un senatnē. Au-

sekļam iedzimta ir jūtu dzīve, bet viņš vadīts no

vācu dzejas iet uz prāta dzeju, kāda parādās sevišķi
viņa pirmajā krājumā.

Lai ievingrinātos vijīgā stilā, savas darbības sā-

kumā tas daudz tulko no vācu valodas, sevišķi no

Šillera. Tas idejā ierosināts no Valdemāra rak-

āF ) „Lidumnieks", „Vestules iz Lielvārdes".
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stiem, bet stilā no Šillera, uzraksta „Jūru", vijīgu

parodiju Šillera
t
,Zvana dziesmai". Auseklis ir tik

tālu gājis pakaļ Šillerarm ka viņa oriģinaldzejā vie-

tām ir tieši tulkojumi no Šillera, kā to savā laikā aiz-

rādīja Kaudzītes Matīss un vēlāk prof. Šmidts. Dze-

jolī „Tautai", kas nodrukāts kā pirmais viņa

jās", divas vietas ir burtisks tulkojums no Šillera

„Die Gôtter Griechenlands":

„Schône Welt, wo bist dv? — Kehre wieder,
Holdes Blūtenalter der Natur."

To Auseklis atdzejo tā:

„Dārgā senatne, kur esi?

Jaukais senču pagājums."

Pēdējie divi panti dzejolī „Tautai" ir pilnīgi ie-

dvesmoti no Šillera, pie kam pašas beigas neatļau-
jami tuvu sakrīt:

„Was unsterblich im Gesang soli leben,

Muss im Leben untergehen."

latviski:

„Ko grib dziesmās mūžam svinēt,

Tam būs dzīvē bojā iet."

Šādu prozā izteiktu tulkojumu no Šillera Auseklī

ir vairāk.

Vispār Šillera un Goetes iespaids uz mūsu lite-

ratūru ir lielāks, nekā tagadnes literatūras cienītāji

to apzinās, jo Šillera un Goetes idejas pārgājušas uz

dažiem citiem pasaules rakstniekiem un no turienes

atceļojušas pie mums. 70. gados no Šillera visvairāk

iespaidoti ir Auseklis un Lautenbachs, bet šilleria-

nisms ir reaģējis ari uz dažiem citiem, ko redzam

pie viņa darbu tulkošanas. Tautiskā romantisma

laikā „Zvanu dziesmu" pārtulko Purkalītis, Kaudzī-

tes Matīss, Biezbārdis, Lundbergs v. c. Jaunāka

laikā Šillera un Goetes iespaidu visvairāk mana pie
Raiņa, Aspazijas un Plūdoņa. Auseklim Šillers de-

vis, kā savas labās, tā ari sliktās īpašības.
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Pasaules uzskats

Kad es Mieskinu māti Ungurpilī lūdzu man kaut

ko pastāstīt par Ausekli, tad viņa bez domāšanas kā

pirmo un galveno teica sekošo: Auseklis, diemžēl,
ne visai labi ticēja Dievam, bet citādi bija ļoti labs

cilvēks. Kungi viņu turēja par nihilistu
5"), bet nihi-

lists viņš nebija. Mācītājus un kungus tas neiere-

dzēja un šito reliģiju tas negribēja, bet domāja nodi-

bināt latviešu nacionālu reliģiju." Augšminētais loti
labi raksturo Ausekļa pasaules uzskatus.

Ausekļa pasaules uzskats ir ļoti komplicēts, lie-

kas pretrunīgs un vēl pienācīgi neizstrādāts Ausekļa
jaunuma dēļ. Tomēr tas ir tik izkopts, ka tā dažā-

dās tendences varam diezgan noteikti formulēt. Au-

sekļa iedzimtībā ir praktiskas dziņas, racionālisms

un liela reMģioza apgarotība. Abas šīs naidīgās pa-

rādības Auseklī labi sadzīvo pat maz cīnīdamies

savā starpā un bieži vien viena otru papildinādama.
Prāta radītos rakstos Auseklis ir ateists un savas

darbības vēlākā posmā darvinists, varētu pat do-

māt, ka viņš ir materiālists, bet dzejiskas aizrautības

brīžos, tad, kad tas runā no sirds dziļumiem, tas ir

reliģiozs dzejnieks, tikai šī vārda īpatnējā nozīmē.

Tā kā Auseklis ir viens no nelielā 70. gadu litera-

riskā latviešu pulciņa locekļiem, kas zināmā mērā

izteic ari citu domas, tad būtu vērts rakstīt par Au-

sekļa pasaules ieskatu ari tad, ja Auseklis nebūtu

dzejnieks. Auseklis ir no literātiem, kas pulcējas ap

„Dunduriem", un no viņiem nāk tā inteliģenta psiche,

kurš tagadējā terminoloģijā tiek nosaukts par de-

mokrātu". Starp „Dunduru" pulciņa biedriem un ta-

gadnes „demokratu" kopējs ir paviršas attiecības

pret reliģiju, un paviršs, uz ielas saklausīts pozitī-

visms, politisks radikālisms, sapņi par spožu nākotni

un nacionālas tieksmes. Piecdesmit gadus jau ir

mitis šis gars latviešu sabiedrībā, tomēr nav mainī-

jies. Laikam te ir stipras saknes latviešu gara.

56) Interesanti, ka ši zemniece vel atmin šo vardu, kas

inteliģentās aprindās sen jau aizmirsies.
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Jau zeminarā tas tiek izņēmums starp zeminari-

stiem, izņēmums savā ģimenē, tiek pozitīvās reli-

ģijas pretinieks. Viņa skolotājs ateismā nav zināms.

Tas ir vai nu kāds nezināms cilvēks, vai grāmata.

Auseklis ir lasījis Feierbachu, materiālistu Vogtu,

Heini, bet vai tas ir bijis zeminara laikos, to es ne-

zinu. Neapšaubāms ir tikai, ka zeminarā to Pēter-
burgas Avizes" pamudinājušas uz radikālismu pret

mācītājiem. Tas laikam būs izskaidrojams ar to, ka

vācu mācītāji toreiz bija lieli vācu nacionālisti, un

latviešu nacionālistam, līdz ar naidu pret pārtauto-

tājiem, mostas ari naids pret kristīgo ticību. Kā re-

dzams no dzejolīša „Senču reliģijai", kuram dzej-
nieks piezīmējis — ~dabas filosofija", tad zeminara

laikos, vai īsi pēc tam Auseklis ir simpatizējis pan-

teismam, jo viņš tēvu reliģiju apzīmē kā dabas reli-

ģiju. Bet šīs simpātijas parādās tikai dzejā, bet ne

ar prātu radītos darbos.

Ausekļa pasaules uzskatu mēs varētu konstatēt

metafizikā, ētikā un estētikā. No zeminara Auseklis

iznāk ar krievu „bursaka" ieskatiem un tikumiem.

Tas ir kareivisks un uzbrūkošs katram reliģijas slu-

dinātājam. Kā redzējām, Jaun-Piebalgā tas pat iz-

vīlē mācītāja vārdu no zvana. Lielvārdes Neulands

Ausekļa reliģiskos ieskatus atzīmē par vareni sašķo-

bītiem, jo Auseklis nav kristīgās ticības piekritējs.
Visu savu mūžu tas ir bijis noskaņots pret garīdz-

niecību, ne tikai pret vācu mācītājiem, bet ari katru

latviešu mācītāju, pret Neikenu, Neulandu, Auniņu.
Katrā izdevīgā gadījumā Auseklis uzstājas pret ga-

rīdzniecību, ko liecina daudzas vietas viņa darbos.

Rakstā „Ortografijas bizmaņiem" ir sekošas beigas:

„Vai bizes, kas bizmaņiem bija mīļas un aprastas, pat

baznīckungiem pēdīgi nebij" jānocērpj?" Kāda tul-

kotā aforismā tas zobojas par liekulīgiem garīdznie-

kiem, kas līdzīgi ārstiem paši nerijot to, ko citiem

priekšā rakstot. „Sprediķotājā" tas uzbrūk Auni-

ņam, viņš raksta kodīgas epigramas mācītajam Neir

kenam un Neulandam. Vairākās kritikās maskēta

veidā uzstājas pret ticības mācības pasniegšanu. Pe-
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terburgā kopā ar Gūtmani tas dibina „Dundurus",
kas asi nostājas pret kristicismu, bet sludina Ausekļa
ieteikto dabas reliģiju. Uz „Dunduriem'" Ausekļa
iespaids nav noliedzams.

Ar aukstu prātu spriežot Auseklis piekrīt
ateismam, darvinismam un varbūt materiālismam.

Še Auseklis ir sava laikmeta bērns. Ausekļa laikā

Konta, Feierbacha, Būchnera, Darvina mācības uz-

ņēma kā jaunu cilvēces evaņģēliju, lai pēc gadiem
desmit vai divdesmit tos atmestu, kā pārāk seklus

garus. Auseklis ir šī karojošā pozitivistiski-mate-
rialistiskā dabas zinātņu virziena skolnieks. Visvai-

rāk šim virzienam pieķērās krievu sešdesmito gadu
inteliģence, kurā radās pat nihilisti. Auseklis nav

nihilists, bet līdz ar Baronu pirmsācējs tam da-

baszinātniskajam skepticisma garam, kas tik popu-

lārs ir bijis latviešu inteliģencē vairākus gadu de-

smitus. Auseklis savus ieskatus ir sludinājis se-

višķi Peterpils pulciņam, un tas viņus tradicioneli

nodeva tālāk.
Auseklis pirmos skolotāja gados nepiekrīt evo-

lūcijas teorijai un polemizē ar Kaudzītes Matīsu,
kurš šo teoriju aizstāv

57), bet vēlāk ari Auseklis

dala attīstības teorijas ieskatus. Viņš līdz ar ma-

teriālistu Vogtu58) ir pret tiem, „kas Darvina teoriju

dēvē par prāta bagātu sapni, par gara bagātu hipo-

tēžu, par acis apžilbdama uguņošanu." Nevar do-

māt, ka te būtu dziļi pārdomāti ieskati. Auseklis

visam modernam, saskanošam ar viņa gara tiek-

smēm, ir piekritis diezgan ātri.

Auseklis netic dvēseles esamībai. Atbilde J.

Ziediņam59) viņš raksta, ka psicholoģija ir nepilnīga
zinība un akli tic frenoloģijai (Gailam). Viņš zobojas

par to, ka zinātne esot meklējusi dvēseles atrašanās

vietu. Tas noliedz pat empīrisko psicholoģiju, par

racionālo nemaz nerunājot. Tas saka, ka „empi-

57) Par šo strīdu skaties Medņa rakstu (T. U.) „Auseklis,
kā audzinātājs" Rīgas Latv. biedrības almanachā V. 72. lpp.

58) Aus. kopoti raksti K. D. 146. 11.
59) ibid. 146. un 147. lpp. 11.
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riskā psichologija bez racionālās psicholoģijas ir tik-

pat maz zinātnība, kā Dieva mācība bez Dieva no-

jēgšanas un izpētīšanas." Bet šo pēdējo Auseklis

noliedza. 1874. gadā rakstītā referātā „Kā skolēni

audzināmi krietnā garā" Auseklis izteicas sekosi:

„Gars nav nekāds „ķēms", nedz „māns", kas atra-

stos pat sevišķi, bet kas ir saistīts pie vielas, pie

miesas, bez tā tas nav nedz domājams,
nedz nojēdzams 00). Tā tad nav atsevišķas

būtnes dvēseles, tā ir tikai nojēdzama miesā. Nav

ari Dieva, kā pasaules primāta.
61) „Cilvēks dievību

aizvien tēlo cilvēka veidā. Pēc dabas pētnieka
Feierbacha domām p. piem. suns savu dievību (ja
tam būtu kāda) tēlotu suņa izskatā, gailis gaiļa iz-

skatā v. t. t. Varam gan teikt: Cilvēks dievu radījis
pēc savas ģīmenes."

62) Vai Auseklis ir noteikts ma-

teriālists, to mēs nevaram teikt, jo viņš par šo jautā-

jumu nav nekur izteicies. Cenzūra ari to nepie-

ļautu. Darvins turpretim ir bijis tik populārs, - ka

„Dunduri" ievieto „mūsu tēvu tēvu tēvu tēvu ..
.

vectēva — mērkaķa" bildi.

Bet ja kāds cilvēks ir ateists, tā sakot, ar tempe-

ramentu, tad daudzreizvar taisīt slēdzienu, kašādam

cilvēkam ir dziļi reliģioza iedzimtība, un ateisms nāk

no labākas reliģijas slāpēm. Daudzi cilvēki, būdami

neapmierināti ar pozitīvo reliģiju un slāpdami pēc la-

bākas reliģijas, noiet līdz lielai reliģijas nicināšanai

(ķeceru un atkritēju naids). Šī nicināšana bieži vien

nāk no lielas tieksmes uz reliģiozu domāšanu, kas

vēlāk ņem pārsvaru. Tāds ir ari Auseklis.

Vai cilvēks ir reliģiozs, vai nē, to nosaka ne

prāta, bet jūtu sfēra, jo reliģijas sakne ir jūtas. Cii-

6U) ibid. 11. 88. lpp. Jāatzīmē, ka cenzūras apstākļu dēļ
Auseklis viemēr izteicas diezgan neatklāti.

61) „Līdumniekā" Auseklis Dievu viscauri raksta ar mazo

burtu, bet dabu ar lielo.
62) Šīs Feierbacha domas atzīstamas par gluži naivu pa-

radoksu. Suns nekad suņa par Dievu neturētu, bet Dieva per-

sonificējumam meklētu augstāku būtni. Ja cilvēks iedomājas
Dievu cilvēka sejā, tad tāpēc, ka viņš par sevi nekā augstāka

vaigā nav redzējis.
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vēkiem, kas nav panākuši prāta un jūtu saskaņu,
bieži vien ir tā, ka tie ar jūtām un fantāziju apstip-
rina to, ko ar prātu noliedz. Savai iedzimtībai cil-

vēks pāri netiek: tēvu gars neatlaidīgi prasa savu

daļu. Tā ari ar kristicismu neapmierinātais Auseklis,
kas noliedz katru dievības un dvēseles esamību,
meklē sev citu, viņa garam piemērotāku reliģiju un

radot dziļā aizrautībā atzīst dievību. Var pat teikt,
ka Auseklis ir tāds reliģisks meklētājs, kāds nezin

vai otrs ir mūsu literatūrā. Viņš taču no reliģijas
vien dzīvo, gribēdams radīt nacionālu reliģiju, īpat-

nēju jūtoņu un domāšanu un brīžam grimst pat mi-

sticismā. Meklēsim viņa rakstos. 1873. gadā, tad

pat, kad Neulandam tas sevi atzinis par tādu reliģijas

kritiķi, viņš ~Vēstulēs iz Lielvārdes" raksta: 83) Vecie

latvieši stāvēja ar dabu tuvās saitēs, draudzībā un

sabiedrībā; dabas likumi, dabas brīnumi bij viņu die-

vība, viņu ideāls. Daba ir grāmata, kur dievības

domas ierakstītas un iegrīvētas. Katrs planēts, katra

zvaigzne, — tā tad ari mūsu zeme, kā zvaigzne starp

zvaigznēm, ir lapiņa no lielās dabas grāmatas. To

lielo, raibo dabas grāmatu, kas daudz gadu tūkstošu

stāv atvērta un uzšķirta, to lasīt ar svētu apziņu,
ir radītāja svētus rakstus, domas un likumus la-

sīt, tirzāt un pētīt.

„Kad pērkons rūc un zibens sper, paties',
Tad runā uz mums svēts un varens Dievs!" 041)

Kādā citā vietā tas runā par dabas māti, kas nav

visur vienlīdzīgi izkaisījusi radītāja domas. Tāļāk
gluži noteikti tas atzīst Dievu. „Dabas likumi ir

Dieva likumi, kas no paša Dieva iestādīti un ko pats

Dievs nevar grozīt; jo citādi jau Dievs nebūtusvēts,

un viņa likumi spēcīgi. Divreiz divi ir mūžam

63) ibid. 11. 17. lpp.
64) Tam pretim stāv kāds nostāsts par Ausekli. Kādreiz

Ungurpils Mieskinoš; pērkoņa laikā, kad visi bija nobijušies un

teica, ka Dieviņš baras, Auseklis smiedamies dauzīja loga sten-

deri un sauca, lai viņam sperot. Pērkons esot tikai elektrība.

To nu viņš darīja, lai tauta mācās.
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Auseklis mīl ne reālu, bet apgarotu, apskaidrotu

dabu, fantāzijas acīm skatītu. Dabas cilvēkam Au-

seklis redz „skaistu dvēseli". Šī skaistā dvēsele ir

tur, kur tauta aug dabā uz tautas dziesmu pamatiem.

Dabas cilvēks nepazīst rakstītu likumu, bet likumus

un tikumus ievēro labāk par kultūras cilvēku, lī-
dumniekā" Sirdsvaldis nekad nav lasīt un rakstīt

mācījies, bet seno latviešu ticību un ierašas smalki

pazinis. Pie tam Sirdsvaldis pa dievināto mežu vien

dzīvo. Un tikai tāds mežu cilvēks, kā Auseklis, va-

rēja sniegt tādu mežu poēziju, kāda ir līdum-
niekā"71) — Saviem dēliem Sirdsvaldis liek izsko-

loties vienam par skolotāju (Ausekļa ideāls), otram

par dabas zinātnieku - ārstu.

Dabas zinātniskā pozitīvisma un pirmatnējā pan-

teisma sintēzi Auseklis nepanāk. Viņš pieķērās kā

vienai, tā otrai strāvai ar tīru jaunekļa aizrautību.

Un tas tāpēc, ka viņam tik dažādas tieksmes iedzim-

tībā. Tēvs racionalists devis dēlam tieksmi uz po-

zitīvismu, reliģiozā māte — uz reliģiju un ideālismu.

Vai Auseklis beidzot atrastu savos ieskatos vienību,

to grūti teikt, bet var pareģot, ka ideālisms Auseklī

ņemtu pārsvaru, jo viņš ir tik reliģiozi noskaņots, ka

viņam ir vairāki dzejoļi misticismu izdvešoši.

Auseklis kā nacionals kaŗeivis

Ari kā nacionāls kareivis Auseklis ir savādnieks

savā dzimtā un pirmo biedru vidū. Auseklim taču

deva vācu izglītību. Vecākais brālis bija muižā au-

dzināts un visu mūžu sarakstījās vāciski, bet citiem

brāļiem nebija kareiviskā gara. Ausekļa mātes māte

nevarējuši saprast, kāpēc ķeizars nepavēl visiem ru-

nāt vāciski. Tad līdz ar to, pēc viņa pārliecības, na-

cionālais jautājums būtu izšķirts uz visiem laikiem.

Ari pats MiķelisKrogzemis, dabūdamspilnīgi vācisku

izglītību, nekad nav īsti labi runājis un rakstījis
latviski. Šim vīram, kas demomstrativi ar

71) ibid. 11. 163. lpp
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ietiepību runāja latviski, rakstos ir daudz ģermā-

nismu, nepareiza vārdu kārtība un frāzes. Līdz pir-

miem dziesmu svētkiem Ausekļa dzeja ari pēc satura

ir maz nacionāla, ja atskaita trīs, četras dziesmas.

Lai gan zem Kronvalda un dziesmu svētku iespaida
Auseklis tiek nacionālismā drošāks, tomēr līdz pat
savai nāvei Auseklis bieži vien ir ne tikai runājis,

bet pat domājis vāciski. Viņa manuskriptos
sastopam ar Ausekļa roku rakstītas atzīmes vācu

valodā: „Zuerst", „noch". Plānu saviem sacerēju-

miem tas rakstījis samistrotā latvju un vācu valodā.

Šur tur pirmajos uzmetumos atstāta neizpildīta vieta,

vāciski atzīmējot, kam še vajadzētu būt, piem. „Ort-

beschreibung"
.

Auseklis ir grāmatu cilvēks, tāpēc

nav tik īpatnēji latvisks kā Pumpurs, bet par pēdējo
daudz dziļāks.

Sešdesmito un septiņdesmito gadu nacionālisti

ir paši puspārtautoti. Izglītība tiem bija vāciska,
biedru satiksme ari bieži vien vāciska, daudziem bija
vācu sievas, kā Valdemāram, Kronvaldam, Mūlleram,
Cimzem un citieu. No pirmajiem nacionāliem

celmlaužiem tikai Kr. Baronam ģimene ir latviska.

Ģimenē tie runāja vāciski, še tiem pat pārmeta viņu

latviskumu, bet sabiedrībā tie bija sirsnīgi latvieši, it

kā sevi, savu īpatnību aizstāvot. Jaunlatviešiem

viņu latviskumu vācu nacionālisti ar tik pārāk ne-

ņēma ļaunā, jo viņi derēja abām sabiedrībām. Tie

bija kompromisa cilvēki, ar sirdi piederēdami Lat-

vijai. Bet tā viņi spēja, cīņā lavierējot, uzvarēt. Vai

tad gan būtu kāds brīnums, ka tik nacionāli noska-

ņotais Auseklis bieži vien ir domājis vāciski. Ja

nu Auseklis ir dzīvojis tādā atmosfērā un ticis par

nacionālās idejas pravieti, tad mēs varam tikai pa-

brīnīties, par citu — par viņa drošumu. Kad viņš

bija iededzies nacionālā idejā, viņš turējās pie tās ar

latvieša stūrgalvību, ar sīkstulību. Viņa dzeja ir

viena liela doma par latviešu nacionālo atmodu. Ci-

tādi bezbēdīgi jautrais Krogzemis par savas nācijas

likteni domājot ir drūms un svinīgs. Ari viņa reli-

ģija un pedagoģija kalpo nacionālai idejai.



94

četri.. ."
65

_) Par „Līgo garu" Auseklis saka, ka tas

„no augstām debesīm cilvēcei dāvināts un tādēļ aug-

stāks par cilvēka saprašanu, augstāks par daudziem

citiem gariem
..

."66) Rakstā „Par dziedāšanu pie lat-

viešiem" Auseklis atzīst, ka senajie latvieši nesuši

pateicības ziedus „visaugstajam ideālam — di c v ī-

b a i"67), un latviešiem ir jāciena „dārgie sentēvu ti-

kumi". No visa augšminētā nevar noliegt, kaAuseklis

atzīst dievību tad,68) kad dzejniekā nerunā grāmatu

gudrība, bet iz sirds dziļumiem plūstoša jūta.

Spriežot ne pēc prozas, bet pēc dzejas, varētu

domāt, ka Ausekļa pasaules uzskats ir panteististisks.

Viņš vienmēr cildina dabas reliģiju. Dzejolī „Meža
jaukums" tas dzied par „s v ē tu, jauku, klusu meža

ēnu". Dabas māmulīti viņš sauc par svētu. Tas

pat sevīm spraudis par uzdevumu radīt jaunu pasau-

les saprašanu, naidīgu kristicismam, bet dibinātu uz

dabas pielūgšanas (Sirdsvaldis „Līdumniekā", liel-

vārdieši). Visa viņa dzeja ir tādas svinības pilna,
kādu var dot tikai augstākā mērā reliģiozs dzejnieks.
Viņa zeme nav nolādēta, bet svētīta. īsts panteists

Auseklis tomēr nav, jo dzejiskā iedvesmā tā pasaules
uzskats tuvojas vairāk, pirmatnēji dualistiskajam.
Ausekļa dzejā pasaule gan svēta, bet tajā ari valda

dievišķas būtnes. Tikai fons pasaules ieskatā pantei-

stisks.

Ausekļa fantastiskais projekts, atdzīvināt sen-

tēvu tikumu un sentēvu domāšanas, pasaules uzņem-

šanas veidu varēja gan mitināties savādnieka dvē-

selē. Bet taisni šī vieta Auseklim bija vissvētākā.

Bez reliģiskas jūsmas tas nespēja dzīvot. Mitolo-

ģiskie ieskati, dabas reliģija bija pārliecība, kur Au-

65) ibid. 11. 23. lpp.
66) ibid. 111. 31. lpp.
87) ibid. 11.
68) „Jūrā" Auseklis dzejo: „Bezgalīgs, nemaldīgs dieva

spēks it visai rādās, darbos ļaužu acīm stādās."

Dzejolī „Latvijai" tas dzied, ka dzimtenē garu līdz dievībai

pacilā. „Zila kalnā" teikts, ka latvieši slēguši draudzību ar

nemirstīgiem dieviem.
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sēklis necieta iebildumus. Citādi labsirdīgais un pa-

devīgais Auseklis ticis mongoliski nikns, ar zvērošām

acīm zaudējis iespēju vārdus kārtīgi runāt, ja kāds

aizskāris vina mitoloģiskos ieskatus. Tā var dusmo-

ties tikai tad, ja aizskar visu svēto vietu.

Kā jau visi romantiķi, Auseklis dievina dabu. Ar

prātu tas grib gan būt tuvu Goetem, kam „v i s s —

v i c n s" ir d a b a, viņš pat daudz kreisāks par Goeti.

Bet neapzinīgas radīšanas procesā Auseklis ir tuvu

Šilleram, kurš dabu uzņem kā garu. Auseklis do-

mā, ka dabair tikumības un likumības grāmata, kura
jāprot lasīt. „Daba cilvēku iemācījusi runāt. Katrs

dabas ķermens, katrs dabas spēks, kas tik ar dabas

ķermeni savienots, domājams, ir bijuši cilvēka valo-

das skolotāji."
69) „Iz dabas grāmatas — valodas iz-

mācījušies, cilvēki varēja sarunāties ar visu dabu.

Dažas tautas, daži ļaudis atmetuši dabu, savu valo-

das māti, un buldurē un maļ tikai iemulsturetus, ne-

dzīvus vārdus un nedzīvas skaņas. Lielvārdieši vēl

šo baltu dienu stāv ar dabu sadzīvē un sadraudzībā.

Tie saranājas ar visām dabas lietām, apdzied katru

saales stariņu, katru ūdens burbulīti, katru stādiņu,
katru putniņu v. c, ar vārdu: viņi runā un prāto

gudri, un dzied jauki, jautri un mundri no tās mātes,

no kā visi dzīvnieki iezīž spēkus, priekus, līgsmību un

mīlestību, un tā māte ir daba. Šie idealizētie dabas

ļaudis dzīvo no pasakām un teikām. Izejot no šī da-

bas cilvēka, tad ari vajadzētu radīt citu, labāku kul-

tūru. Jaunās kultūras uzdevums būtu pētīt dabas li-

kūmus un pēc tiem dzīvot. Dabas likumus nezināt

ir tikpat kaitīgi, kā nezināt valsts likumus. Bet daž-

reiz šī nezināšana varot būt ari komiska: tā Mārtiņš
Luters vēdera sāpēs esot domājis, ka velns to mocot,
lai gan vainīgs esot bijis ēdiens. Auseklis domā, ka

dabas zinības ir īstas apgaismotājas, jo viņas noskai-

drojot cilvēka prātu un raisot cilvēku vajā no māņ-
ticības70) (līdzīgs tēvam).

69) Aus. kop. raksti K. D. 11. 18. lpp.
70) Auseklis atkal izlieto gadījumu, lai uzbruktu mācīta-

jiem (Recenzija par Dohni un par Goldmani).
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Savā nacionālismā Auseklis ir kā radikālis, tā

konzervators. Radikāls tas ir tagadnes kritikā, kon-

zervativs seno laiku iekārtas un tikumības sludinā-

šanā. Ari tiesiskos ieskatos tas tuvu stāv dabiskai

skolai. Ar tagadnes kritiku tas nenodarbojas daudz,
tomēr viņam ir dzejoļi, kas rāda, ka Auseklis ir Pē-
terburgas Avīžu" uzsāktas skolas turpinātājs. „Dze-
jās" ir dziesmas par bizmaņiem, veclaiku cilvēku ap-

smiešana ir modē. Dienas varonis ir zobgals, kā

Commedia dell art laikos. Auseklis min ari cīņu

starp vēzi („Mājas Viesi") un vērsi („Baltijas Vēst-

nesi"), pie kam šie vārdi ir pastāvējuši 50. gadu laikā.

Auseklis skumst par tautu, kas nākusi „vergu valgā"
un līdz ar to zudis jautrais dziesmu gars. Kuplejā

par bizmaņiem72

) tas domā, ka tuvākā pagātne ir ne-

taisnības laiks:

„Tad tumsoņiem ziedēja zelta laiks vārīgs,
Tie nemēdza raudzīt uz patiesību;
Daudz tūkstoši beidzās ar dvēselēm un miesām

Tik tādēļ, ka tas patika bargajām tiesām."

Ne tikai senatne Latvijai bijusi slikta, bet neiz-

devīgs stāvoklis viņai ari ir, kā mazai tautai.

„Vai! tautai tai, ko visi rausta!

Ko katris tīko pielaulāt,
To laulājiņu zobens šausta,

Tā ģībst un sāk jau sapraulāt."

Visradikālākās dziesmas Auseklis ir rakstījis ar>

dziesmu svētku laiku un pēc tam. 1873. gadā tas ir

pat domājis par cietumu, kas draudot sabiedriskiem

darbiniekiem, kā mēs to redzam no viņa fragmenta

Priedulāja Indulis". „Jūrā", kas ari uzrakstīta šajā;
pašā gadā, Auseklis tā izsaucas par tiesisko iekārtu:.

„Tēvoņus moca, žņaudz un spaida,
Un ļaudīm mēli ārā rauj.

73)

72) ibid. I. 28. lpp.
73) Še jāatzīmē, ka Ausekļa raksti ir tikuši daudz no cen-

zūras strīpoti, sevišķi 1888. gadā. Pat ~'Niednšu Videvutu" ne-

gribēja Lautenbacham cenzūra atļaut.
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Un varoņus ar nāvi baida,
Un tautai draugus nīdē, kauj,
Un tautas šķīstos ziedus gāna

Ar varmācības stāipekļiem,
Un stiprus spēkus viļ un māna

Un saites met ap locekļiem."

Auseklis pārtulko ari Biirgera „Zemnieks", kas

liecina, ka dzejniekam šajā dzejolī izteiktās domas

ir bijušas tuvas.

„Kas esi, kungs, ka ritens tavs

Bez rūpēm mani sadrāzt drīkst,
Un samīdīt tavs zirgs ?

Kas esi, ka vēl bļāviens tavs

Pa druvām, krūmiem mani trenc,

Kā zvēru elstošu?

Ai! Dieva vietā valdi tu?

Tu laupi to, ko rasmo Dievs,
Tu plēsons, jups tev raus!"

Tikpat radikāls Auseklis ir attiecībā pret_ aug-

stāko aristokrātiju, kas redzams no viņa tulkota dze-

joļa „Gaišībai":

„Ne varons, gudrons, ne ar tēvijiets, —

Tik liekuls, varmāks vien ir ļaudīm aizslēpts ciets."

Auseklis pieder ari pie mūsu pirmajiem t a v t-

mīļiem, kas bēdājies par tautas grūto likteni. Tas

jau redzams no tulkotā „Zemnieka", no dzejoļa „Sa-

laca" un citām vietām.

„Sērdienīši tavi ļaudis,
Pastarīte tava tauta:

Zvejnieciņi, arajiņi,

Asariņu lējējiņi."

Auseklis latviešu zemnieku idealizē un apbrīno.

„Līdumniekā"tas raksta
74): „Spēcīgajs radības gars!

74) „Baltijas kalendārs 1879. g." 112. lpp.
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cik brīnišķi sīkstu spēku un nepārspējamu pacietību
tu iedevis mūsu sentēviem, kas visu savu mūžu bija
piesieti pie šķēpja un arkļa, pie cirvja un sviras; kas

pie maizes un ūdens un vēl spirdzinošām tautas dzie-

smām pūlējušies priekš bērnu bērniem, paši sev vai-

rāk ne nieka neparedzēdami, kā mokas un trūcību.

Cik liela mūsu pateicība. Tie bez labas piemiņas dus

zem velēnām... Kas visātrāk spēj aizmirst tēvu

valodu un tikumus, tas ir cienīts un godāts; tam ir

uzticība tēvijā." Savā tautmīlībā'Auseklis tau-

tiskajā laikmetā pat stāv kā izņēmums. Šajā
viņam kaut cik var līdzināties tikai J. Allunans.

Auseklis ir septiņdesmito gadu latviešu radikā-

lisma līdzradītājs, tikai šim radikālismam ir citāda

daba, kā šajos laikos. Viņš ir vērsts pret dažādām

sabiedrības kārtām un viņam ir vairāk novēro-

joši kritizējoša, nekā revolucionāri aktīva pār-
veidošanas daba. Viņš ir drusku radniecīgs krievu

pa3HOMHHņ'u kustībai, tas ari sakrīt ar Melikova kon-

stitūcijas laiku. Šis radikālisms, kas parādās Pun-

duros", kuŗu līdzradītājs ir Auseklis, tomēr ir tik

liels, kādu pārspēj tikai 1905. un Latvijas patstāvības
kustības. Ilustrācijai minu vienu paraugu, Kažoka

Dāva dzejoli „Jaunajos Dunduros" (1875. g.). Tas

saucas „Latv. leksikons filologa Bizes rokās". „Spēks
ir Grēks, bet Pacietība, Pazemība, Paklausība, Ap-
klausība, Kaunība un Padevība jeb Uzticība, tas ir

dieva Žēlastība. Tikai Blēdība ir Grēks, tāpat Pre-

tība ir īstais Velna Spēks." Dievs še rakstīts ar mazo

burtu, tāpat kā daudzos Ausekļa darbos. Politisks ra-

dikālisms, kristicisma kritika, bet latviešu mitolo-

ģisko tēlu cildināšana še redzama vai katrā lapas

pusē. Daudzi raksti ir Ausekļa iedvesmoti, bet uz-

rakstīti vai nu no Gūtmaņa, vai Grunberga. Gūtmaņa

„Lūgšana Pramišana tēvam" kādreiz bija loti popu-

lāra.

Klaustiņš izsakās, ka Auseklis savos politiski
sabiedriskos ieskatos vēl bijis patriarchals. Savu

pārliecību viņš, laikam, dibina uz to, ka Auseklis brī-

žam kliedz urrā zemes tēvam un zemes mātei. Bet
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tas ir tad, kad viņš palaidis vaļā kādu radikālāku

domu. Radikālais un urjavošana sakrīt, un tas ir

visā septiņdesmito_ gadu literatūrā. Ka Auseklis šo

urjavošanu vienmēr nebūs no sirds domājis, rāda

sekoša vieta: Rakstā „Par dziedāšanu pie latvie-

šiem" aicināts uz patriotismu un ieteikts nodziedāt

„Dievs, svētī Latviju!", bet pašās beigās Auseklis

ieteic jūsmīgi nodziedāt „Dievs, sargi ķeizaru!".
Pret šo vietu manuskriptā Auseklis ar zīmuli pie-

zīmējis: „Tas nav vis kosere!"

Tomēr ir viena vieta, kas rāda, ka politikā Au-

seklis ir dalījis tā laika latviešu vispārējos ieskatus,
it kā latvieši savas tiesības iegūs caur ķeizaru. Katrā

skolā mācīja, ka Merķelis ir iespaidojis Aleksandru I.

un pēdējais Visžēlīgi ir atsvabinājis latviešus un igau-

ņus. Tagad latvieši loloja cerību, ka caur krievu

labajām aprindām viņiem izdosies iegūt no ķeizara
kādus labumus latviešu tautai. Ceru, ka Auseklis

fantāziju „Sapnis" būs domājis -sirsnīgi. Še viņš vēro

savas tautas postu, un viņam parādās Gaismas pils.
Viņā dzejnieks redz Merķeli un zemes tēvu ar zemes

māti, kuriem ir mīksta sirds. Tie pat nevarot no-

vērot tautas bēdu ainu un tāpēc pagriež skatuvei mu-

guru. Še ir komiski naiva vieta, ka Aleksandrs 11.

mirkšķina Auseklim ar acīm: Drīz būšot klāt laiki,
kad prieka lugas varēšot izrādīt no latviešu vēstu-

res. Zāles griestos ir simboliski attēli, kas nozīmē —

rāmību, mīlību, uzcītību, brīvību. Tā

tad vajag būt rāmiem, uzcītīgiem, brīvību cienošiem

un tad krievu ķeizars dos latviešiem brīvību. Tā ir

tā pati aina, ko redzējām Rīgas Latviešu Biedrībā,
kurā piekopa nacionālu politiku, bet goda biedros

bija augstas, valdošas personas. Tik rāmas bija
politiskās dziņas. Un pie vispārēja tautas patriar-

chalisma cits nebija ari domājams. Ja latviešu pil-
sonība būtu gājusi radikālu cīņu ceļu, tad latvieši

būtu piedzīvojuši to pašu, ko leiši: viņiem būtu aiz-

liegts pat grāmatas drukāt latviešu valodā.

Ka Ausekļa radikālisms, ta patriarchalisms ir

īpatnējs, laikam piemērotas dabas. Abas šis īpašības
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labi sadzīvo vienā personā, drīz parādīdams vienu,
drīz otru pusi. Ka Auseklis nemaz tik patriarchals
nav bijis, kā spriežams no viņa rakstiem, to liecina

viņa laika biedri. Saulīts Lielvārdes Auziņās man

stāstīja, ka Lielvārdē Auseklis aicinājis pie sevis da-

žus gaišākos dziedātājus, tiem izskaidrojis savas

dziesmas un ari izteicies, ka Latvijā vajadzētu tādas

valstiskas iekārtas, kā Somijai, bet par republiku ne-

ko nav minējis. Mārtiņš Krogzemis un Mieskinu

Šmidts apstiprināja, ka vairāki Peterpils pulciņa bie-

dri, kas apmeklējuši Ausekli, kā ari pats Auseklis ir

domājuši, ka Latvijai nebūs iespējams tikt patstāvīgai

un neatkarīgai valstij, bet viņai ir jāiegūst tā-

das tiesības, kāSomija i, pie kamKri-

evijai jābūt republikāniskai. Ka Auseklis

ir sapņojis par Latvijas patstāvību un ir bijis varbūt

pirmais Latvijas patstāvības sapņotājs jaunajos lai-

kos, to redzam ari no Ausekļa rakstiem, kurus varam

uzskatīt kā vienu lielu sapni par savas zemes pat-

stāvību, par senajo latviešu neatkarību un viņu lai-

mību. Tikko bija pagājuši pirmie dziesmu svētki,
pirmā nacionālā demonstrācija, kad Pumpurs dzie-

dāja, ka Imanta nevaid miris, un reiz seno

laiku balsis latviešu patstāvību (Imantu) ārā sauks.

Auseklis sapņoja, ka nogrimusē Gaismas pils celsies

atkal augšā un tad —

„Zilā gaisā plivinātos
ş Sarkanbalti karogi,

Dobji, dobji atskanētu

Seno garu daiņojums."

No visiem latviešiem visvairāk Auseklis izteica

dziesmu svētku laika jūsmu. Ja ar Kronvalds bija
septiņdesmito gadu atmodas lielākā personība, ja ar

Vēbers atklātībā runāja droši par latviešu vajadzī-

bām, ja Baumaņu Kārlis jūsmīgi apdziedāja šo at-

modu, un viņā bija vairāk labu, pašaizliedzīgu tech-

nisku darbinieku, tad nav neviena, kas būtu tik labi

dzirdējis tautas sirds pukstienus un tos dziedājis
dzejā. Auseklis teica tikai dažus vārdus, un ko teica
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no sirds, tur viņš atrada tādu atbaisi, kā tā bērēs

viņu izvadīja tūkstoši.

Kādi gan ir ceļi no verdzības uz patstāvību?
Auseklis par tiem maz runā, viņš jau nav politisks

darbinieks, bet romantisks sapņotājs. Še varam tikai

atzīmēt, ka viens no tiem ir dziņa uz turību. Lat-

viešiem jābūt uzņēmīgiem zemkopjiem, līdumnieku

tautai, jāiet uz pilsētu iekarot stāvokli, jābrauc jūrā
mantu smelt. Lūk kā Auseklis attēlo šo Valdemāra

ideju:

„Un latvietis brauks

Uz Baltajo jūru
Ar laivu un stūru;
Un koklīti stīgos;
Uz viļņiem tas velsies

Un zelta daudz smelsies,
Ar mantām to pārnākam mīļākie gaidīs,
Un priecīgi glaimos un mīlīgi smaidīs, —

Ak laimes brītiņš, cik mīlīgs, cik jauks!"

Jūra bija tolaiku latviešu programā. Viņa esot

ari gaismotāja. Jūrā braukdami latvieši „trinoties

un beržoties" ar citām tautām un zinot savu tautu

spodrot, no kā tēvu zeme ceļoties spēkā. 75

)
Izglītība ir ari viens no ceļiem, kas ved uz

patstāvību. To Auseklis cer sasniegt ar skolām, pie
kam viņš pats ir no labākiem skolotājiem un peda-
goģiskās literatūras autoriem. Auseklis jūsmo ari

par biedrībām, teātriem, koncertiem, pat par kop-
ēdināšanu skolā, kas iedvešot vienības garu. Tā

laika avizēs ar dziļu gandarījumu piemin katru teātra

izrādi, katru kopdarbības aktu. Izglītībai, ko sniegtu

skolās im biedrībās, vajag būt stipri nacionālai, di-

binātai uz tautas dziesmām un pasakām. Auseklis

cenšas radīt latviešu kultūru. Savā nacionā-

lismā viņš ir loti stūrgalvīgs, neatlaidīgs, brīžam

naivs: viņam pat gāju putni steidzas dzimtenē —

tautiski padziedāt. Tomēr Ausekli nevar saukt par

fanātiķi. Tas ir atzinis un cienījis ari citas kultūras.

75) ibid. I. 39. lpp.
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Savus ozolvaiņagus tas vij ari sešiem cittautu vī-

riem.

Ja ari septiņdesmitos gados mostas klusais sen-

timentālisms, šis laiks ir bijis loti skaļš. Cilvēks pie
sevis bijis sentimentāls un sapņains, bet ir bijusi pa-

raša, ka pūlī dzīvo skali, pie kam Auseklis ir bijis
viens novisdrošākiem pagājušā gadu-
simteņa nacionālistiem. Tad kad viņu

priekšniecība vajāja un špīseri lādēja, un tauta vēl

bija gadu simteņos nodibināto ideju važās, Auseklis,

gāja droši sapņodams par sarkanbaltiem karogiem

virs latviešu brīvības pils. Šaī laikā vajadzēja skaļi

dzīvot, runāt, dziedāt, lai tauta dzird. Skaļas ir ari

šī laika dziesmas. Vai Baumaņa ugunīgā „Kā Dau-

gava vaida" nav spēcīgs dvēseles kliedziens? Jur-

jānu Andrejs sniedzis himnas, ko dziedāt svinībās:

„Dievs dod mūsu tēvu zemei, Nevis slinkojot un

pūstot", D. Cimze visiem mācījis uzsaukt tostus.

K. Kundziņš aicinājis pie zvērasta: „Kaut klinšu ak-

mens šķeltos, mēs droši tomēr celtos". No tautas

atmodas laikiem ir ari — „Ozoli vēl Baltijā". Katru

dziesmu dzied iekš fortisimo, katra dziesma ir slava

tēvijai. Ir pagājuši piecdesmit gadi, un tajos mēs

no krieviem esam iemācījušies sevi lādēt, bet slavēt

ne. Ja mums gribās par sevi labi domāt un labi dzie-

dāt, tad jāiet uz tautas atmodas laika dziesmu kamo-

liem. Mūsū laiks nesniedz dziesmas tēvijai. Revo-

lūcijā un patstāvības karos latviešu kompozitori

palikuši sveši tēvijas dziesmām.

Cīņas obtimisms

Cīnītāji parasti ir obtimisti. Viņu optimismā ir

cīņas nozīme un skaistums. Obtimisms ētiski at-

taisno cīņu, jo cilvēka dvēseli padara uzņēmīgu un

modru. Un latviešiem tautas atmodas rītā vajadzēja
būt divkārša prieka: laimes reibumam par atsvabi-

nāšanos no dzimtbūšanas un priekiem par nākotnes

izredzēm. Latviešu tauta un pilsonība bija jauni un
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brīnu pilnām acīm izgāja pasaulē. Nekas cilvēku tā

necel uz prieka spārniem, nekas tā neaudzē viņa paš-
apziņu, kā laimes sajūta, ka tam aug spēks, aug viņa

nozīme pasaulē. Brīnu un jūsmu pilnām acīm izgā-

jusi tauta kliedza savu jaunības saucienu pirmos

dziesmu svētkos. Un jau pēc dažiem gadiem Vēbers

konstatēja apziņu, ka neviens nevar atturēt latvie-

šus viņu attīstības gaitā. Lai gan tautas plašās ap-

rindas ir neapziņas miegā, Varaidošu Zanderam šis

laiks liekās tik aizraujošs, ka viņam tas dzied himnu:

„Kā ziema zūd priekš saules spožiem stariem,
Lai nīkst tā vergu laiku atmiņa,
Lai nīkst tā vergu prāts un vergu domas,
Un viss, kas latvju garu nospieda!
Ar j a v t r v m v lai latvju krūti pilda
Tās pavasara vēsmiņas;
Lai Latvijā nu jauna dzīve sākās

Un jauns gars visur izplatās."

Un tiešām tad varēja dziedāt: „Mēs mostamies

uz jaunu jauku dzīvi, mūs modināja laika gars".

Septiņdesmito gadu obtimisms nav tikai cīņas

gara produkts. Viņam ir ari saknes, tradīcijas no

citu tautu dzīves. Obtimisms un bravūra ir daudzās

vietās latviešu sabiedrībā un tas ir audzis no vācu

korporāciju un muižnieku pilu gara. No seniem lai-

kiem Latvijas muižnieku pilīs mirdz olimpisks, bet

ari bezrūpīgs gaišums. Latvijas muižniecība turēja

savās rokās galmu, priekš pilīm strādāja pazemīgi,
padevīgi latvieši, un tāpēc dižciltība varēja dzīvot

slinkumā un pārticībā. Sociālo cīņu perespektivu
vēl nebija, un pilīs mirdzēja tik daudz zili balto lai-

mes krāsu. Peterpilī, Tērbatā, Rīgā, Jelgavā muiž-

nieciskā jaunatne mīlēja, baudīja dzīves prieku pil-
niem malkiem, nodevās sportam. Medības, vizinā-

šanās, viesības, vizītes, klusi parki ar baltu damu

sapņiem bija muižnieku pasaule, kurai apkārt pade-
vīgi, cepures noņēmuši zemnieki. Tur ir ari skaistas

dārznieku mājas, ēnaini mežkungu nami, bagāti
ar avanturistiskiem nostāstiem. Tur ezera malā
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mācītāja muiža, ar kandidātu, mājskolotāju un ap-

kārtējo muižnieku jaunatni, kā'mācītāja skolniekiem.

Tie ir mazie patvarīgie galmi, kuru dzeju tomēr tik

skaisti uzbur Pantenius.

Šajā mazo galmu pasaulē ienāca ari pirmā lat-
viešu inteliģence, kurai sakari ar muižu bija tik tuvi,
ka tagad tie ir psichiski grūti saprotami. Kā prof.
Lautenbachs man stāstīja, tajos laikos loti labprāt
muižās uzņēmuši latviešu jaunekļus par mājskolo-
tājiem. Tie bija padevīgi darba rīki, bez tam no vi-

ņiem nebija jābaidās, ka tiem ar pils dāmām iznāks

kāds romāns. Tāpēc no pirmajiem studējušiem lat-

viešiem liela daļa ir bijusi par muižnieku mājskolo-
tājiem. Nebija ari reta lieta, ka cimzeanietis, pagasta

skolotājs, pāriet uz kaimiņu muižu par barona bērnu

audzinātāju. Muižās valdošās tradīcijas šī inteli-

ģence iznesa ari latviešu dzīvē. Bez tam pirmie lat-

viešu studenti, kā jau redzējām, bija vācu korporā-
ciju biedri un zem vācu korporāciju iespaida izkopās
ari latviešu korporāciju tradīcijas.

Tā laika studentu dzīvē bija daudz īpatnēja,

mums maz pazīstama skaistuma. Students bija luti-

nāts, no visiem ievērots cilvēks, kas bija padots ci-

tiem likumiem, un viņam _atļāva daudz vairāk nekā

pārējiem mirstīgajiem. Ārpus studijām studentu

dzīvi pildīja bezgala jautrie komerši ar galda dzie-

smām, tad zvērasti Tērbatas Domas kalnā, brīvlaikā

braucieni pasta zirgos cauri visai Vidzemei un Kur-

zemei, vai ari pa Embachu un Peipus ezeru. Stu-

dentiem visur bija durvis vaļā, visur deva uz krīta,

pat pasta zirgus, un ari mīlestībā tie dabūja daudz

avansu. Studentu trokšņošanu izšķīra universitātes

tiesa, kas skatījās cauri pirkstiem. Apdāvinātākiem,
kas bija beiguši ar labu diplomu, deva visur priekš-

rocības, ja tikai uzrādīja savu diplomu (Kr. Baro-

nam). Viss tas sabiedrības acīs studentu pacēla par

lielu vīru, tas bija varonis ar muti un viegli locīja
sirdis. Tas tika patmīlīgs, kā militārais, un

bija gatavs duelēties ar katru, kas mazināja viņa

cieņu.
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Aristokrātu lepnums un obtimisms no vienas

puses, bet vidus laiku amatnieku zeļļu buršikozums

no otras puses bija tas, ko jaunā inteliģence ienesa

latviešu topošā sabiedrībā, un šī sabiedrība ļoti mā-

cījās. Viņa maz varēja pārņemt inteliģento idejas,
bet ārējo, — galda runas, galda dziesmas, ārējo uz-

vešanos tā piesavinājās ļoti ātri. Kur senāk latvieši

dzēra vienkārši krogā, tur tagad nāca banketi bie-

drības goda svētkos, skolu vai pagasta namu iesvē-

tot. Uz šādu ļoti svarīgu notikumu vietējie dzejnieki
sacerēja rīmes, ko viss galds nodziedāja. Šādas rī-

mes dažreiz nodrukāja ari avīzēs. Liels galda
dziesmu rakstītājs ir Pumpurs, kurš vairāk par vi-

siem latviešu dzejniekiem ir mīlējis dzīres un omu-

lību, sevišķi kā mērnieku jaunskungs un ir no zem-

niekiem pat ņēmis ziedojumus par labu dzīru prie-
kiem. 78) Pumpura dzejās ir vesela nodaļa galda
dziesmu. Ari kāzās tas sacerējis vienu otru dzejoli,
ko viss galds tūliņ nodziedājis, piem. „Stāsti manīm,

Daugaviņa". 77) Rīgas Latviešu Biedrības gada svēt-

kos šīs pašsacerētās galda dziesmas nekad nedrīk-

stēja iztrūkt, jo bez viņām svētki nebija pilnīgi. Šī

tradīcija izbeidzās tikai deviņdesmitajos gados, un

viņa bija jāuzskata kā legalizēta dzeršana, kad vī-

riem bija tiesības biedrības darīšanās izpalikt ārpus

mājas un legāli iesilušam nākt mājās, nesaņemot sie-

vas bāriena. Ilustrācijai pievedu kādu ļoti rakstu-

rīgu R. Tomsona galda dziesmu, kas 1877. g. nodzie-

dāta pēc meldiņa „Spēlēju, dancoju":

„Dziedāju, dzīvoju visu cauru nakti,
Biedru pulkā biedrībā;
Saulīte ausīs rīta pusē,
Tad tik iešu mājās. •

Jautrīgi, priecīgi padzīvojis,
Nu tik varu dziedāt —

7<i) Man ir vairāku cilvēku apstiprinājums, ka „Mernieku
laiku" Ķencis savu sviesta spainīti nesis Pumpura jaunkungam.

77) Šis dzejolis uzrakstīts māc. Rucela tēva kāzās.
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Lai gan vecene galvu kratīs,
Rūks un teiks: „ko dauzies?"

Nerūci, nerūci, mana mīlā sieviņ,
Šodien mums ir svētki;

Biedrībā biju visu cauri nakti

Es ar saviem brāļiem ..."

Šai izdaiļotai žūpībai latviešu nācijas atmodā ir

sava liela nozīme. Pie galda satikās visādas šķiras,
latviešu dzīres nesmādēja pat ne gubernators. Un

bufete tajos laikos bija visbrīvākā, no policijas spai-

diem neierobežota vieta. Dzērājam vēlāk neņēma

ļaunā pat skarbus vārdus, tāpēc ari varēja no sirds

izrunāties. Latvietis vēl bija tik ierobežots, ka tam

ļāva droši nacionāli runāt tikai dzērumā. Vispirms

uzsauca augstas laimes ķeizaram un gubernatoram,
lai neviens neņem ļaunā un tad alkoholā sadūšota

galva drīkstēja izteikt pirmās patstāvības domas.

Lielā, plašā publika, kas dienu skaidrā galvā gāja

citu tautu kalpībā, vakarā klausījās sadūšota par na-

cionāliem ideāliem. Studentu buršikozums viņus

ievilka biedrības goda svētkos, bet še sirdī arvien

vairāk zagās droša doma. Lūk kāpēc pirmā mūsu

nacionālā doma un dziesma ir it kā ar vīna p i e-

garšu, omuliga, optimistiska, trok-

šņaina un jūsmojoša.
Ari Auseklis ir dzejojis dzērāju dziesmas. Tāda

ir ari nemirstīgā „Trimpula", „Pie alus" v. citas.

Un vispār septiņdesmitie un astoņdesmitie gadi iz-

gājušā gadusimtenī ir tādas omulības gadi, ka Zem-

galē dažs iesilis dulburis pat zirgu ar vīnu dzirdīja.
Auseklis nenāk latviešu sabiedrībā no muiž-

nieku pils un no kroga. Viņš varbūt daudz būtu krogā,
bet tas ienāk pie mums ar apstarotu dzīves priecīgu

seju no latviešu Olimpa. Viņa obtimisms ceļas no

iedzimtības, kuras pamatos kristīgo pieticība un pa-

ļāvība: „Dieva dzirnas lēni, bet labi maļ". Kā Au-

sekļa tēvs dzīves grūtībās nekad nav bijis pesimi-
stisks, tā Auseklis visas savas ciešanas ir panesis

ar gara modrību. Jūtu noskaņojums viņam brīžiem
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ir drūms, bet jo vecāks tiek dzejnieks, jo saulaināka

viņa daba. Tāpēc mazliet skumji dzejoļi viņam ir

tikai pirmā krājumā. Pēc pārliecības Auseklis ir

obtimists, jo tic latviešu nacionālās cīņas uzvarai.

Bez tam Auseklis taču bija nacionāls kareivis, ku-

ļam gāja grūti. Bet kurš gan īsts kareivis cīņā iet

nokārtu galvu; kareivjiem ir mākslīgi saspīlēts ob-

timisms, buršikozums, pozešana, kas visu pulku pa-

dara jaunāku un uz cīņu vieglāku.

Ausekļa otrā dzejoļu krājumā ievietotās dzie-

smas rāda dziļu prieku par iegūto brīvību. Tie ir

laiki, kad latvieši tikko modās no aizgādniecības
miega, robusti, maz kultureli; ar pavisam vājām sa-

biedriskām dziņām. Viņa laika biedrs Kaudzītes

Matīss redz savā sabiedrībā galvenā kārtā negati-

vas parādības,verdzisku iedzimtību. Viņam ir tikai

3—4 pozitīvi tēli un tiem pašiem jāaiziet bojā. Kas

reāli skatījās dzīvē, tas nāca kā viņas tiesnesis. Au-

sekļam reāli rādās irreala, idealizēta pasaule. Viņš
savos sapņos ar Šillera jūsmu sirdī ir gatavs ap-

kampt savu miljonu un skūpstīt to, jo savā dabas

tautā tas redz tikai labu. Kad dzejnieks no Peter-

pils pārbrauc dzimtenē, kur tas sapņo seno laimīgo
dienu sapņus, tad viņam krūtis pildās ar debesu

jūsmām, kas garu līdz dievībai pacilā. Zemi vairs

nejuzdams zem kājām, viss peldēdams laimes asa-

rās, Auseklis dzied:

„Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars;

Raugu tur vīrus kā ozolus zeļam,
Meitas kā liepas kuplojam.

Daugava māmuļa, mīlīga jauka,

Sirsnīgi glaužas pie Latvijas krūts;

Dedzīgi viņa caur klintaini laužas

Tautiešus censībās modina."

Pie Salacas Auseklim liekas, ka jūrmalā izaugs

L a i m a s liepas, kuras purinās saldas, jaukas, brī-

vas vēsmas. Viņš jūsmo par brīvību, kas atbrau-

kusi šaī zemē zvaigžņotiem kumeļiem un lieliskās



109

krāsās attēlo šo brīvību. No gadu simteņu tumsas,

no verdzības tauta ir pamodusies un iet pretīm sa-

vai patstāvībai, turībai, kultūrai. Auseklis ir uzlēcis

tumšā naktī, augsti stāvējis un redzējis Latvijas
lieldienas. Viņa gara acīm tēlojas tāda laime, kuru

nevar izteikt, bet tikai asarās izraudāt. Latvijas
īpatnības sargātājai, tautas dziesmu simbolam Sta-

buradzei ir jācelās augšā un jāskatās brīvā Dauga-

vā, jo Laima ir atminējusi savu pabērnu tautu.

„Raudi, raudi Raudaliņa!
Priekasaras slacini!

Labie gari piecēlušies,
Brīvi laiki Latvijā!'

Auseklis iet uz vecajiem pils pagrabiem un dzija
misticisma pārņemts likteņa tumsā zīlē savas tautas

nākotni un uzzīlē, ka mūsu Gaismas pils celsies aug-

šā. Viņš iet uz kapsētu, kur trūdi, pelni un piemiņas

zīmes. Senā brīvība, laime, kultūra izgaisusi. Pār

zemi valda tukšuma neķītrība. Bet viņam atkal lie-

kās, ka vēl gari uz putekļiem cerē. No seniem pu-

tekļiem celsies augšā spēcīgi Latvijas gari. No

skata mīstiskā tumsā tas pieceļās atpestīts no šau-

bām, tas redz, ka aust „Latvju tautas rīts".

„Pie klusās debess malas gaisma aust un Austras

stari margo.

Lai tautas svēta slava augšup kāpj, un gars lai laimē

līgo.
Iz ilgas snaudas tauta pacilājies un jaudas speķus

elpo!
Jau saule lec un gaisma plātās,
Un jaukais brītiņš latviem mostās."

Ja Auseklis ar ko tuvojas klasicismam, tad vis-

vairāk ar savu dievišķo svinību, ar savu saulaino

gaišumu, ar atsvabināta un atsvabinātāja jūsmu.

Tur ir kopā saņemot: 1) iedzimtā kristīgo pieticība,
2) tur piļu mirstošais olimpisms, 3) tur Veimaras

ģēniju dievišķais grieķiskais gaišums, 4) tur cīņas

bravūra un 5) dzērāja laimes reibums. Bet kurš gan
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nemīl smieklus, jautru nākotnes obtimismu, skalu

jaunības saucienu. Ausekļa dzeja ir tāds mīļš latvju
tautas jaunības sauciens savā rītā.

Ausekļa pedagoģiskie uzskati

Tautiskās atmodas laikmets var uzrādīt trīs

ievērojamus pedagogus: D. Cimzi, Kronvaldu

un Krogzemju Miķeli (Ausekli). Cimze pa-

zīstams ar savu darba mīlestību, noteiktību, stin-

grību, muzikālām tieksmēm. Kronvalds sava laika

populārākais pedagogs, kuru principi ir ne sausa

teorija, bet mīlestība un personība. Viņš pieder pie

mūsu apgaismotājiem, kas vienlīdzīgi lielā mērā

propagandējis grieķus, tā ari modernās dabas zinī-

bas. Viņš audzina bērnus uz tēvijas mīlestības pa-

matiem, kā vienu no pirmajiem priekšmetiem pa-
sniedzot dzimtenes mācību.

Auseklis ir straujākais no šiem pedagogiem, kas

ar savām augstajām prasībām atgādina tagadnes
zelta mutes no skolotāju vidus. Auseklis ir peda-

gogs pēc visas savas būtības, es domāju, vairāk ne-

kā mākslinieks. Viņš ar visu es, ar katru savu rak-

stu grib būt tautas audzinātājs. Tāpēc viņš ari savā

dzejā tik daudz runā par tautiskumu. Auseklis ne-

var uzrakstīt pat ne vienkāršu dzejolīti par Kaiba-

liņas ozoliem, pie tam nejautājis:

Vai mākat ar vēl stāvēt

Zem svētiem ozoliem,
Un tēvu garā noklīst

Uz debess dzīvokļiem?"

Auseklis nav domātājs, kas cenšas pasaules ie-

kārtu saprast, bet skolotājs un reformators, kurš

vēlas tautas gribu pārveidot, virzīt uz

nacionāliem darbiem. Tāpēc Ausekļa pedagoģiskā
nozīme ir plašāka, nekā tas redzams no viņa p e-

dagogiskiem rakstiem. Viņš audzina tautu

ārpus skolas ar savām dzejām, ar prozaiskiem rak-
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stiem, kā „Vēstules iz Lielvārdes", „Par dziedāšanu

pie latviešiem", ar kritikām v. t. t. Bet galvenie pe-

dagoģiskie raksti ir „Kā skolēni audzināmi krietnā

garā" un „Latviešu tautas dziesmas tautas skolā".

Abi šie raksti ir nodrukāti Pedagoģiskā gada grā-
matā". Pirmais no viņiem ir īsts skolotāju konfe-
renču raksts, kur uzstāda augstas prasības un pat

koķetē ar savu radikālismu.
Šaī rakstā Auseklis vispirms kritizē pašu sko-

lotāju un aicina, lai tas pats audzina sevi, un tad lai

pazīst savus skolniekus, jo tikai to varot audzināt,
ko pats pazīst. Auseklis domā, ka cilvēka garīgā

pasaule bāzējas „uz asins, elpošanas un nervu ziste-

miem" un tāpēc vispirms jāgādā par skolnieku mie-

sīgu attīstību. Ar cilvēku, kura miesā sajaukti da-

žādi elementi, visvairāk darīšanu esot antropolo-
ģijai, tāpēc katram skolotājam vajadzētu pazīt šīs

mācības pamatus. Ari mātēm vajadzētu būt mā-

cītam antropoloģijā; viņai esot trīs nozares: anato-

mija, fizioloģija un psicholoģija. Bez tam skolotājam
vēl cik necik būtu jāzin no „fiziognomijas un kranio-

skopijas". 78

)
Skolniekiem jāpiegriež stingra vērība miesas,

kopšanai. Katrā skolā jābūt mazgāšanās aparātam

un guļamistabās drīkst būt tikai gultas, bet ne la-

žas. Skolā nedrīkst iztrūkt slimnieku istabas, kur

novietojami saslimušie. Skolnieku apģērbam va-

jag būt pēc sezonas. Auseklis uzstājas pret it kā

dievbijīgiem vecākiem, kas saviem bērniem liek uz.

mūrīša tupēt un lasīt grāmatu, jo tas patīkot mīla-

jam Dieviņam: tāda uz mūrīša tupēšana patiesībā

padarot garā kroplu. Pie skolas jābūt dārzam, kura

skolotājam jānodarbina skolnieki, pie kam jāskatās,

„lai kustēšanās sistēmā muskuli vienlīdzīgi tiek lo-

cīti". Katrā brīvstundā vajag but iešanai un skrie-

šanai. Vingrošanai ierādāma priekšzīmīga vieta.

Visur jāieved kopēdināšana, jo ta veicinot vienības:,

garu. Mātes valoda skolā stādama pirmā vieta.

78) ibid. 11. 90. lpp.
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Svešu valodu drīkst mācīt tikai tad, kad mātes va-

loda iemācīta „gramatikaliski".

Tiem skolniekiem, kas mācās jau ģeometriju,

jāmāca ari šis tas no loģikas, piem. slēdzienu šķiras
(kategoriskie, hipotētiskie, disjunktivie). Nav jā-
baidās, ka matemātiskā ģeogrāfija izjauks ticības

stiprumu, jo „tā debess izteic tā mūžīgā slavu". Bez

antropoloģijas nedrīkst nevienu skolnieku tautās rai-

dīt; jāpazīstot vismaz gremošanas, asins un elpoša-
nas procesi. Jāmāca ari vēsture, bet še nav brīv

kritizēt valdības rīcību. Estētiskā audzināšana esot

svarīgākais jūtu sistēmā, tāpēc audzēkņos jāmodina

daiļas jūtas ar dzeju un dziedāšanu. Nedrīkst izpa-

likt latviešu literatūras vēsture un ētikas pamata li-

kumi. Bet jūrmalnieki jāiepazīstina ar kuģniecību.

Skolotājam jāizvaira audzēkņi no onanisma, jāie-

māca atgaiņāšanās, jāapkaro postījuma dzineklis,

bet jāiepotē vienības dzineklis, bet par visām lietām

patriotisms.

Tiktāl Auseklis. Par Ausekļa „Paidagogisko
gada grāmatu" J. Ziediņš (Dr. Bullis) „Baltijas Vēst-

nesī" deva stipri kompetentu kritiku, pierādot, cik

maz ir zinājis pats Auseklis, šo sacerējumu rakstot.

Auseklis prasa, lai skolotājs prastu „fiziognomiju_un
kraneoskopiju", jo viņš ir Galla teorijas piekritējs,
bet šai teorijai nav nopietnu zinātnisku pamatu. Zie-

diņš domā, ka skolotājam pietiek ar psichologiju,

kuru Auseklis savukārt nemaz neatzīst par zināt-

nisku disciplīnu, jo tā par maz pozitīva.
No Ausekļa pedagoģiskiem rakstiem redzams,

ka Auseklis ir fantasts, kas gribējis sekot katrai iz-

lasītai grāmatai, bet viņam trūkst dzīves gudrības.
Jau toreiz skolotāju konferencē pacēlās balsis, ka

Krogzemis par daudz prasa no skolotāja, bet Au-

seklis šos iebildumus apgāja ar demagoģisku apgal-

vojumu, ka pagātnē skolotājam nevajadzējis pat ne

ģeogrāfijas un vēstures, bet nākotnes skolotājam va-

jadzēšot visa tā, ko viņš liek priekšā. Tagad, pec

piecdesmit gadiem, var pilnīgi bezpartējiski teikt,

ka ari pedagoģiskos rakstos tas ir sapņotājs, kam
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skolniekiem jāmāca literatūras vēsture, ģeometrija,
antropoloģija un „cik necik no loģikas", tas ir bērnu

spēju nepazīšana. Slikts ir tas skolotājs, kas bērniem

grib tūliņ dot visu to, ko pats zina. Tālāk, kur lai

ziemu rodās darbi skolas dārzā, kad viss skolnieku

vairums ieradās skolā ap oktobra beigām vai pat

Mārtiņiem. Un ja katru brīvstundu skolnieki skries,
tad tie būs vai nu zem apnīkstošas komandas, vai ari

izklaidībā, kurā nevar koncentrēties. Pats par sevi

saprotams, ka tā laika skola ne tuvu nevarēja iz-

pildīt Ausekļa prasības, un nekad ari neizpildīs, jo
daudzas no tām ir pilnīgi nevietā. Citādi rakstam

„Kā skolēni audzināmi krietnā garā" ir sava nozīme,

jo tā laika latvju literatūrā vēl nebija tik kodolīgu

rakstu, un tāpēc tas ir vērtīgs, kā problēmu uzstā-

dītājs. Tas bija pat tik dziļš, ka vecais Dunsbergs
atzīstās: bez vārdnīcas viņš nemaz nespējot to lasīt.

Tas savukārt liecina, ka Auseklis ir bijis pacēlies
pāri sava laika skolotājiem.

Rakstā „Lat. tautas dziesmas tautas skolās"

Auseklis prasa, lai mūsu tautskolās mācītu latviešu

tautas dziesmas, jo viņas ir tautas tikumības un

daiļuma kodekss. Tautas dziesmas un pasakas, ti-

kumus, ierašas skolnieks nes līdzi no mājas. Skolai

jāievēro mājas dzīve, mājas gars un vajadzības un,

stutējoties uz viņām, jāstrādā tāļāk. Latviešu tautā

no seniem laikiem ir bijusi ļoti dziļa estētiska sajūta.

Estētisks gars esot latviešu likumdevējs. Tā kā

„katrs netikums īstenā ziņā ir nedaiļš, katrs tikums

daiļš", audzējot dailes izjūtu, mēs audzējam ari tiku-

mību. Tā tad audzināšanai vajag balstīties uz tā, ko

skolēns nes sev līdz no mājas un tikt izveidotai no

estētikas.

Tā-ļāk Auseklis domā, ka latviešu tikumības pa-

mats ir darbs, kāpēc darba mīlestība skolā ļoti iz-

kopjama. „Jūrā" Auseklis saka skaistu afo-

rismu:

„Darbs ir latvju krietnais tikums,
Pamats katrai svētībai.
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\ Darbs ir viņu lepnais likums,
Pamats dārgai brīvībai."

Darba mīlestību varot mācīties no tautas dzie-

smām un pasakām, kuras ari rādot, ka latvieši esot

šķīstsirdīgi, taupīgi un baudot skatoties ne tikai uz

instinktu apmierināšanu, bet ari uz baudas daili. Lai

mācītos stilu, formu, atkal jāgriežas pie tautas dzie-

smām, kas pašas tērptas daiļā formā. Pat vēstures

zināšanas jāsmeļ no tautas dziesmu krājumiem.

Raksts par tautas dziesmām ir diezgan ne-

skaidrs, bet viņš atkal ir pirmais tāds, kas norāda

uz tautas dziesmu lielo nozīmi un ari pēc Ausekļa
ir maz tādu rakstu, kas tautas dziesmām ierādītu tik

ievērojamu lomu. Auseklis izvēlējis tautas dziesmas

par mācamo priekšmetu taisni tāpēc, ka tās audzina

nacionālo sajūtu. Šaī ziņā visi trīs pirmie lielākie

pedagogi ir vienis prātis: skolēni jāaudzina nacio-

nālā un patriotiskā garā.

Auseklis prasa, lai skolā sevišķu vērību pie-

grieztu dabas zinībām, jo dabas likumi esot Dieva li-

kumi. Cilvēka uzdevums esot izdibināt dabas liku-

mus, tos ievērot un pēc viņiem dzīvot. Auseklis

domā, ka dabas zinības veicinās nacionālismu unpo-
zitivismu. Tas saka: „Dabas zinība, kā sevišķa zi-

nība, ir jaunāko laiku bērns, ko dabas māte gadu
tūkstošiem- auklējusi savā klēpī. Pēdīgi tā tak

dzemdējusi daiļo meitiņu un ar to aplaimojusi cil-

vēci ... Zinība, īsta zinība, izdzen jaunekļiem iz

galviņām visus tīkliņus, ko iznīcības zirneklīši sa-

vērpuši un saauduši."

Auseklis tikai sīkumos ir īpatnējs. Rezumējot

tas ir izteicis vispārējās 70. gadu skolotāju konfe-

renču domas. Viņš izcēlās galvenā kārtā ar to, ka

prasīja, lai sevišķu vietu ierādītu dabas zinībām, na-

cionālai audzināšanai un estētikai. Bez tam tas pa-

zīstams ar radikālismu reliģijas mācībā. No ārpus-

skolas izglītības tas prasa, lai biedrības veicina —

slavu dabai, tautai, tēvijai, brīvībai,

valdībai un ķeizaram.
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Ausekļa rezumējumi ir daudz bailīgāki, nekā at-

sevišķie slēdzieni, nekā paradoksi. Tāpēc no slē-

dzieniem Ausekli var noturēt ari par gluži mierīgu

pilsoni, kāds viņš nav pēc vispārējā, verdošā gara.

Citādus slēdzienus skolotāju konferencēs tos laikus

nedrīkstēja taisīt. Slēdzieni ir zināmā pretrunā ar

rakstiena galvenam domām.

Kā cilvēks Auseklis skolā strādājis ar aizrau-

tību, jo ir mīlējis savu darbu. Ja viņš visur sanācis

ar vadītājiem konfliktā, no tā var redzēt, ka Ausek-

lis ir bijis principu cilvēks un nekādos kompromisos
nav gājis. Bet ir skaidra lieta, ka Auseklis ir liels

tikai tur, kur viņš varējis savā fantāzijā lidot. Izlie-

tojot tā principus dzīvē, tas atdūries uz pretešķībām,
kuras pārspēt tam nav izdevies. Praktiskos Au-

sekļa priekšlikumos reti kāds klausījās. Gribēdams

visu, ko vien pats zina, pasniegt tautskolā, tas pa-

rāda gan mīlestības panteismu, kas vispār piemīt

jaunekļiem, bet dzīve tam visam runā pretīm. Kā

skolotājs Auseklis pats ir tīps, kurš viens no pirma-

jiem priekšstāvjiem tajā liberalizējošā skolotāju

strāvā, kas populāra tikusi sevišķi jaunākā laikā un

pazīstama ar dabas zinību dievināšanu, fil. ideālisma

noliegšanu un asi opozicionelu garu. Varbūt Miķē-
lis Krogzemis te ir pirmais.

Ausekļa pedagoģiskie ieskati ir vairāk strāvu

sintezē, bet visvairāk tas mācījies no Ruso dabiskās

skolas. Auseklis domā, ka audzināšanas pamatos

jāliek dabiskais, iedzimtais, tas "pārliecināts, ka

bērni no mājas ir atnākuši ar lieliem tikumiem, kuri
ir jāizkopj. Dzejnieks tautas garu intenficē ar svēto

garu un aicina atgriesties pie tautas ierašām un ti-

kumiem. Dūnsbergs, sniegdams kritiku par viņa

„Paidagoģisko gada grāmatu", liekAuseklim priekšā
ierasties nākošā skolotāju konferencē ģērbtam tau-

tiskā uzvalkā, vīzēm kājās un, ar tautas dziesmu

grāmatu padusē. Tikai tad Dūnsbergs ticēšot Au-

seklim. Lai dzejnieks ari aizejot uz kādu muižas

kalpu ērbēģi un paklausoties lamāšanos, rupjības,
kaušanos. Tad Auseklis sapratīšot, vai viss no tau-
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tas nākušais esot labs, jeb vai skolotājs ir tāpēc, lai

mācītu tautu augt. „Dabisko" skolnieku Auseklis

ņem kā izejas punktu, kurš ne tikai savās konzek-

vencēs jāved tālāk, bet no kuŗa mums būs pat mā-

cīties. Tas nu, bez šaubām, ir tikai fantastiska teo-

rija.

Ausekļa pedagoģiskie ieskati neatrada dzīvu at-

balsi. Jau pašā skolotāju konferencē Krogzemis pie-

redzēja stipru opozīciju. Viņa „Paidagoģiskā gada
grāmata" tika loti maz pirkta un vēl tagad nav liels

retums. Līdz ar Ausekli beidzās pēdējais no latviešu

populārākiem skolotājiem pirmo konferenču laikā.

Konferences izbeidza viņu kreisuma dēļ. Pēc tam

kādus divdesmit gadus latviešu pedagoģijas laukā

nav spilgtu personību. Uznākušais pārkrievošanas
vilnis nosmacē ari skolas literatūru, mācības grā-

matas. Pedagoģiskie jautājumi latviešu literatūrā

uzpeld atkal ap gadu simteņa maiņu.

Mitoloģija

Interesi pret senatni būs modinājis Auseklī jau

zeminars, bez tam J. Allunans, Šillers un Goete. Pē-

dējie mazāk interesējās par vācu, bet zem Vinkel-

mana un Lesinga iespaida, daudz par grieķu mito-

loģiju. Auseklis ari mīl kavēties grieķu mitoloģijā

un mācās no grieķiem, bet viņa domas galvenā
kārtā pieder latviešu mitoloģijai. Še viņš gluži
naivi uzticas J. Allunanam un gandrīz burtiski pār-

ņem viņa mitoloģiskos ieskatus. Allunans 1856. un

58. gados „Mājas Viesī" nodrukāja trīs rakstus un

uzskaitīja, kādi latviešiem esot bijuši dievi.
79) Nav

zināms, kur J. Allunans būtu smēlis ziņas par lat-

viešu dieviem. Ir skaidrs, ka viņš tos navņ cm i s

no Stendera gramatikas, Langes vārdnīcas, vai ari

kādas vecas kronikas, jo Stendera vai Langes uz-

rādītās dievības nesakrīt ar J. Allunana dievu sa-

7B) ~Mājas Viesis" 1856. Nr. 23 un „M. V." 1857. Nr. 48

un 49.
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rakstu. J. Allunans kā augstāko latviešu dievu at-

zīst Pramšanu. Tāda dieva vēsture nepazīst. Lie-

kas, ka J. Allunans, kā izejas punktu būs ņēmis kādu

feļetonu vācu avizēs un to papildinājis. J. Allunana

ieskatiem vistuvāk stāv E. Chr. von Trautvettera
80

)
raksts, kas nodrukāts žurnālā „Innland" 1850. gadā,
bet Trautvetters ari neuzrāda, no kurienes viņš sa-

vas ziņas smeļ. Tomēr ari še nav minēts Pramšans.

To J. Allunans ņēmis vai nu kāda cita feļetoniska
vācu raksta, vai ari izdomājis pats, dibinoties uz

Šlēgeļa teoriju, ka latvieši ir atnākuši no Indijas un

tāpēc viņiem vajag būt tādiem pašiem dieviem, kā

indiešiem.

Auseklis daudz nodarbojas ar tautas gara man-

tām. Tas krāj dziesmas, pasakas, vecus māņus, pret
kuriem pats karo ar dabas zinātnēm. Auseklis rak-

sta, ka viņam dziesmu esot vairāk, nekā gudrajam
Zālamanam, bet tāds apgalvojums laikam būs tikai

dzejnieka fantāzijas auglis.. „Latvju dainās" ir no-

drukātas tikai 85 Ausekļa piesūtītas dziesmas, ka-

mēr citi rakstītāji no Lielvārdes piesūtījuši „Dai-
nām" vairāk kā tūkstoti dziesmu katrs. No vienas

pašas Lielvārdes nodrukāts „Dainās" 6126 dziesmas.

Lercha-Puškaiša krājumam piesūtītas 14 Ausekļa
uzrakstītas pasakas. Auseklis tomēr ir radījis dibi-

noties uz mīta. Viņš pārstrādājis teikas un pasakas
dziesmās. levērojamākās dziesmas ar mitoloģisku
saturu ir „Čūsku tēvs Zalktis", „Gaismas pils", „Lai

top". Bet lai radītu, izejot no tautas gara mantām

un mitoloģijas, priekšmets ir jāpēta, jāpazīst un

septiņdesmitos gados latviešu mitoloģija bija gauži

maz izpētīta. Ari Auseklis pie mitoloģijas ir gluži
maz strādājis. Te viņa paviršība ir taisni apbrīno-

jama, jo viņš ir naivi noticējis Allunana rak-

stiem. Man nav zināms, ka Auseklis būtu pētījis

vecas kronikas, vai pat Stenderu, tādu pētījumu

80) Einiges aus der nordischen Sagenlehre, insbesonders

der lettischen. Das Inland 1850. Nr. 14, 34, 39, 40, 42, 51. Šo

rakstu uzrada ari J. Misiņš. Tikai nav pareizs viņa aizrādī-

jums uz Stenderu.



Kā Daugava vaida un bangas kā kŗāc...
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seku ari nava Ausekļa rakstos. Auseklis ir tikai pra-

tinājis vecus ļaudis, bet ko gan par seniem dieviem

varēja atminēt Ausekļa laika ļaudis? Ja Auseklis

ir tautas dziesmas krājis, tad viņš savukārt tās ir

ari mēģinājis viltot81), kas rāda, ka ari mitoloģijā
viņš šādu soli var spert un kas ari tiešām ir.

Tam, kas gribētu atdzīvināt seno, mitoloģisko
pasauli, obligatoriski būtu jāiepazīstas ar pirmavo-
tiem. Kā viens no pirmajiem būtu jāmin Stenders

un Lange. Bet mēs noteikti varam konstatēt, ka

Auseklis, tāpat kā J. Allunans, no Stendera un Lan-

ges nav neko ņēmis. J. Allunana sniegtais
dievu saraksts tikai retās vietās sakrīt ar

Stenderu. J. Allunanam augstākais dievs irPram-

šan s, bet Stenderam tāda nav, tāpat kā nav

Anšlava. J. Allunanam Postnieks jeb Puškaitis ir

tumsības dievi; Stenderam Puškaitis gaisa dievs,
bet Auseklis tos pārvērtis par greznuma, glītuma

dievu, pie kam Postnieks (vēlākā redakcijā) ir ļau-
numa dievs. Pēc J. Allunana un Ausekļa Skāde ir

Postnieka sieva, krusas un puteņu dieve, pēc Sten-

dera tā ir jūras dieve. Potrimps J. Allunanam

auglības dievs, Stenderam avošu dievs. Pīkuls

Allunanam pekles dievs, Stenderam — kalnu dievs.

Bet Stendera sarakstā nemaz nav lielākās daļas to

dievu, kas minēti J. Allunanam un Auseklim. Bet

savukārt Auseklim nav dažu to dievu, kurus uz-

skaita Stenders, kā Auskuts (slimību dievs), Diža

(auglības dieve), Gardēts (vēja d.), Jumals (debesu),

Kūma (ēšanas d.), Ļuļķis (ģimenēs), Mēslu bāba,
Piena māte. Auseklis taču ir bijis tik veiklis dievu

saraksta kārtošanā, un ja viņš šo dievu nav uzņēmis,
tad to var izskaidrot tikai tā, ka Auseklis nebūs

Stendera gramatiku nemaz pazinis.

81) Piemēram sekoša dziesma, ko Auseklis uzdod par

tautas dziesmu, ir bez šaubām no vina pārtaisīta, raja tikai daži

elementi ir tautas.

«Neviens mani aizrunāja,

Neviens mani aizdziedāja^
Man' šūpoja Dabas māte

Lakstīgalas šūpulī."



Ausekļa manuskriptos ir kāda lapa ar mitolo-

ģiskām piezīmēm, kuras nav izlietojis Kažoku Dā-

vis. Še minēti šādi dievi un dievietes: Rauduvīte,

Vaiduvīte, Lomulas (no ļumēties) — panākumu die-

ves, Grešinas — grācijas, Prieca — prieka dieve,
Pelviks — purvu un ūdeņu dievs (pēc Ulmaņa),

Glaima, Smaida, Vliksis — nāves dievs ar ļaunām
acīm (no „Skolas Maizes"), Aušvietis — slimību

dziedinātājs, Pelvitas — šķūņu un klētu pildītājas,
Markupets un Bakstuks — zem irbenājiem mājodami
gari, Atjauta — atmiņu spēku dieve. Diemžēl Au-

seklis nav atzīmējis avotu, no kurienes viņam smel-

tas ziņas par šiem dieviem. Mēs varam iedomāties,
ka daži no tiem minēti kādās grāmatās, kā vietēji
dievi (Vliksis), par citiem, atkal vietējiem dieviem

viņam ziņas būs snieguši veci ļaudis, bet citus die-

vus Auseklis vienkārši ir izdomājis (Atjauta, Glaima).

Ausekļa dzejoļos vēl ir minētas šādas dievietes

un dievi, kuru nav abos augšā minētos sarakstos:

Pramsa — Pramšana sieva, Ausra — blāzmas die-

viete, Brīves māte, Dabas māte, Ezarmāte, Sniega

māte, Miega māte, Zāļu māmiņas, Prāta māte, Laika

māte, Krūma, Naule, Jūras tēvs, Daile, Gudriņa, Lik-

tens, Viesuls, Mēness, Gaisma, Staburadze, Rana-

pura, Aivess, Ziedonis. Pie Ausekļa manuskriptiem
atrodas lapa, kas rāda, ka Auseklis ir pat mēģinājis
uztaisīt dievu ierarchisko tabeli. Viņa dieviem ir ari

sievas un bērni: Tabele ir sekoša:
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Ši tabele rāda, ka Auseklis nav bijis pats skaidrībā,
vai viņa Pramšans ir precējis Pramsu, vai Laimu,
vai Postnieks ir tas pats, kas Puškaitis. Bet no

viņas ari redzams, ka par Pērkonu, Potrimpu un Pī~

kuli Auseklis licis trijus vēl augstākus dievus An-

šlavu, Pramšanu un Postnieku. Vācu „Inlandes"

feļetonos ir aizrādījums, ka Anšlava svētki esot

Jāņu svētki. Latvieši ir tikai aizmirsuši savu seno

dievu. Tāpēc ari Auseklis saprecinājis Anšlavu un

Līgu.
Ausekļa radīta mitoloģija pie viņa laika bie-

driem ir atradusi kā piekrišanu, tā ari asu kritiku.

Kā Auseklis akli noticēja J. Allunanam, tā latviešu

publika ticēja Auseklim. Tai Auseklis mitoloģisko

pasauli bija uzbūris tiešām spīdošu. Tādu slēdzienu

var taisīt no diviem faktiem. Stērstu Andrejs Au-

sekļa bēru runā teica, ka vislielākā nozīme Auseklim

esot kā latviešu iepazīstinātājam ar senlatviešu mi-

toloģiju. Peterpils pulciņš, kā tas redzams no pun-
duriem", pilnīgi akceptēja Ausekļa radīto latviešu

Olimpu. Bet Ausekļam bija ari kritizētāji. 0. Ul-

manis, kā jau minējām, rakstīja, ka Auseklis ir sācis

laist klajā trakas mitoloģiskas aplamības. Tā tad

Ulmanis apstrīd Ausekļa mitoloģijas patiesīgumu.

1874. gadā Peterupes mācītājs Neulands Latviešu

draugu biedrības sapulcē Ausekļa „Vaiņagu Cimzes

Dāvam" nosaucis par tīriem māņiem un meliem, Au-

sekļa dziesmas par nelieša dziesmām, kas riebjas
mutē ņemt, tādēļ ka viņās tiekot paganu dievi godi-
nāti un kristīgā ticība izsmieta. Tādas dziesmas

varot celties tikai iz saīgušas, rūgtuma pilnas, ne-

laimīgas un ievainotas sirds. „Ja tādi ir tavi draugi,

latviešu tauta, tad Dievs lai tevi pasargā." Neulan-

dam atbildēja Pumpurs82), aizstāvēdams Ausekli un

Baumaņu Kārli. Tā radās diezgan skaļa lieta par

latviešu Olimpu. Auseklis uzrakstīja Neulandam

dāvinātu griezīgu dzejoli: „Kādam Latviešu Olimpa
ārdītājam". Šīs dziesmas pirmā uzmetumā Auseklis

82) „Baltijas Vēstnesis" 1875. 6. febr.
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ņirgājas, ka Neulands pie kapa par velti dziedot

„Kristus man' dzīvībiņa", bet otrā redakcijā Neu-

lands nosaukts par iedomu nabadzīgu tārpu un zū-

stības likumu vergu, kuru latvieši neatminēšot.

Bezpartējiski spriežot varam teikt, ka Auseklis
attiecībā uz mitoloģiju ir bijis ļoti paviršs, lai gan še

ir viņa svētā vieta. Viņš tiešām ir laidis klajā fra-
kas .mitoloģiskas aplamības". Auseklis bija iedomā-

jies, ka mitoloģijā var radīt jaunus tēlus tāpat kā

valodniecībā. Pumpuram tas izdevās, jo viņš to-

mēr bāzējās uz pasakām. Bet Auseklis ir daudzas

dievības vienkārši izdomājis, pārkāpjot loģikas pie-

tiekoša pamatojuma likumu. Tādas dievības ir At-

jauta (atmiņas dieve), Glaima, Smaida, Pramsa,
Brīves māte, Dabas māte, Prāta māte, Daile, Gu-

driņa v. c. Izdomāto dievību skaits tomēr nav liels,
bet ari pārējo Ausekļa Olimpu nav ko kritizēt. Tas
visumā sabrūk pats no sevis, kaut gan dažas die-

vības ir pareizas, un šī mitoloģija ilgi turējās. Plašā

publikā, ne zinātnē, daži Ausekļa mitoloģiskie tēli ir

ieguvuši pilsoņu tiesības, piem. Trimpus, Līga. Grūti
ir noteikt, kad Ausekļa popularizētā mitoloģija mira.

Pirmo triecienu viņai deva Lautenbachs, bet jaunākā
laikā pret romantiskā laikmeta mitoloģisko pārlie-
cību cīņā izgājuši prof. Šmidts83) un T. Zeiferts. 84)

Auseklis dzīvoja laikā, kad mitoloģiskā radīšana

bija viegli iespējama, jo tautas plašas aprindas vēl

dzīvoja māņu un teiku pasaulē. Auseklis ari pieder
pie pirmajiem mitoloģiskā virziena uzsācējiem mūsu

literatūrā, bet par to vēlāk. Tagad gluži pretēji
Stērstu Andrejam varam teikt, ka Ausekļa mitolo-

ģija un valoda ir viņa vājākā puse.

Ausekļa romantiskās tieksmes

Pumpurs un Auseklis ir pirmie īstie latviešu ro-

mantiķi. Ari līdz tam literatūrā ir bijušas romanti-

skas tieksmes, piem. Neikenam, Allunanam, bet tie

83) Prof. P. Šmidts: „Latviešu mitoloģija".
M) T. Zeiferts: „Latvju literatūras vēsture", 1922. g. I.
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visumā nav romantiķi. Sešdesmito gadu darbinieki

nav sapņotāji, dzīves īstenība par daudz stiprā kon-

trastā ar sapņiem; viņi ir vai nu praktiķi, vai zināt-

nieki. Valdemārs bija praktisks darbinieks, J. Allu-

nans pa pusei dzejnieks, pa pusei zinātnieks vai pu-

blicists. Barona īpatnība, ir klasiska skaidrība, viņš
taču ir matemātiķis, bez tam viņam ir ari zobgaļa ta-

lents. Romantisms rodas tikai pēc klaušu atcelša-

nas, rodas līdz ar pirmām saimnieciskās patstāvības
dienām. Viņš ir liecība par spēka apziņas pieaug-
šanu latviešu sabiedrībā.

Romantiķi raisās vaļā no dzīves īstenības, jo

viņi ir reālās dzīves noliedzēji. Ari Auseklis līdz ar

Šilleru 85) saka: „Ko grib dziesmās mūžam svinēt,

vajag dzīvē bojā iet. Dzīves īstenība nevarēja Au-

sekli pievilkt. Latvieši vēl bija savā dzīves veidā

un domāšanā tik verdziski, tik atkarīgi, ka viņi ne-

spēja patstāvīgi nodibināt pat ne lauku kasi vai dzie-

dāšanas biedrību. Tie bija labi strādnieki, bet ar pa-

visam neizveidotu sabiedrisko dzīvi. Auseklis šo

sabiedrību neredz, viņš vispār neinteresējas par
dzīvu cilvēku, bet gan par ideju. Viņa, īpatnējā pa-

saule, ko tas par reālu sauc, ir tomēr pārāk ause-

kliski subjektīva. Viņš redz zemi, kur ir daudz ap-

spiedēju un tumsoņu, tomēr pār šo zemi valda mī-

līgs zemes tēvs. Tauta ir ieguvusi brīvību un iet

pretīm spožai nākotnei, jo tautas tieksmes ir labas.

Ja nu mēs jautātu, vai Auseklis ir dzīves noliedzējs,
vai pieņēmējs, tad atbilde uz to būtu, ka Auseklis ir

tāds īpatnējs romantiķis, kam nav skumju par reālās

dzīves nesaskaņu ar fantāzijas radīto realitāti. Au-

seklis vienkārši neredz īsto realitāti visā vis-

pusībā, tāpēc ir pa daļai dzīves noliedzējs, pa daļai
himnas dziedātājs pasaulei, ko tas savā fantāzijā par

reālu sauc. Parastā jaunekliskā romantiķu aktivi-

tāte parādās slavas dziedāšanā atsvabinātai dzīvei.

Ka visi romantiķi, ta ari Auseklis no īsti reālas

dzīves iet sapņos par pagātni, vai nākotni, dzīvo

85) Salīdzini ar Aspazijas: „Jaj un jaj un neapstājas, ze-

mes virsū nav tai mājas."
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teiku pasaulē, vai sapņainā saskaņā ar dabu. Au-

seklis idealizē latviešu senatni, jo „tad nebij ne-

viena, kas nelīgsmotos gar Latvijas Daugavas
malu."

„Toreiz smēja pilnā laimē,
Tautai veicās koši zelt;
Pati augsta debess saime

Zemē nāca priekus smelt.

Nu vairs nav tie zelta laiki,
Skaistie dzīves ziedoņi.
Aizgājuši tie kā tvaiki,
Tos tik piemin dziedoņi.

Dārgā senatne, kur esi?
Jaukais senču pagājums?"

Jau mazs zēns būdams tas gājis Meža meitu lū-

koties. Viņa dabā dzīvo senatnes tēli: tur dievi,
Dieva dēli, Saules meitas, tur dievi nākuši un dzīvo-

juši ļaužu vidū. Viss, viss Latvijā runā senatnes

valodā, Daugavas piekrastēs „dievi un sentēvi

gauda". Auseklis sapņos redz spīdošo Tālivaldi,
senos mirdzošos tēlus. Kā opija pīpotājs ir laimīgs

noreibt, tā Auseklis reibis no sapņiem par

senatni, augām dienām gulēdams zem savām lie-

pām, uz Daugavas vai Aiviekstes krastiem. Lat-

viešu pagātne dzejniekam liekas spēka un laimes

pilna.
Auseklis ir piekritis Šlegeļa un to citu ieska-

tiem, kuri domāja, ka latvieši un vispār indoeiro-

piešu tautas ir nākušas šurp no Indijas. Tāpēc Au-

seklis gribējis uzrakstīt eposu par to, kā latvieši at-

nākuši šurp no Indijas un nometušies uz dzīvi pie

Baltijas jūras. Uz šo eposu tas nopietni gatavojies

un gribējis viņu saukt par „Induli", laikam domājot,
ka vārds „Indulis" atvasināms no vārda „Indija".
Viņa uzmetums „Dzintaria", kurā „Eima ezers" otrā

variācijā ir iesākums, droši vien stāv sakarā

ar šo latviešu pārceļošanu. Auseklis atkal

idealizē latviešus kā mierīgu, darbīgu kultūras

tautu.
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„Pirms liktens latvjus šurpu veda, —

Vēl šeitan bija postava:
Ne platu druvu, pilnu sēju,
Nedz zaļu, treknu ganēkļu.
Tik tumši meži, biezi lāni

Ar ložuādamiem zvēriņiem,
Un purvi, dzelmes, muklājiņi
Ar miglotiemi ūdeņiem.
Tik putni līgsmi zaros deja
Un latvjiem pretim dziedāja:
Šurp nākat, dzejas mātes dēli,

Mēs gribam jūs apsveicināt."
86)

Ja mēs no sapņiem piegriežamies dzīves reali-

tātei, tad Senlatvijas cilšu dzīvi nemaz nevar saukt

par tik laimīgu, jo katru rudeni un pavasari pār zemi

Kāja kari, laupītāju bandas. Cilšu strīdi bija tik

lieli, ka latviešu ciltis, izņemot zemgaļus, labprāt
pieņēma vācu bīskapa apsardzību. Tā ir veca pa-

saka, ka pēc 1200. gada latvieši zaudējuši savu lai-

mīgo stāvokli, kā ari zaudējuši kultūru. Zinātnei ar

romantiskiem sapņiem maz kas kopējs.
Blakus sapņiem par pagātni ir ari sapņi par nā-

kotni. Viņu nav tik daudz, bet tie ir tad spēcīgi,

visu aizraujoši. Auseklis grib uzminēt tautas nā-

kotni, tik daudz par to domā, ka grimst pat_ misti-

cismā. Tas iet zīlēt vecu piļu pagrabos, vecās kap-
sētās nogrimis sapņos, liesmojošām acīm. Un vi-

ņam, pirmajam latvju mistiķam, liekas, ka tomēr reiz

.zilā gaisā plivināsies sarkanbalti karogi.
Romantiķi mīl dzīvot teiku un pasaku pasaulē,

nn šajā ziņā Ausekli pārspēj tikai Skalbe. Auseklis

neraksta gan originalpasakas, bet pārstrādā tautas

pasakas daiļākā formā, pieliekot klāt kādu ideju.
Mēs jau redzējām, ka Auseklis tā mīlējis pasakas, ka

ir sēdējis skolnieku guļamistabā pasakās klausoties

pat pāri pusnaktij. No teiku un pasaku pasaules Au-

seklis smēlis vielu sekošiem dzejas darbiem:

1) Ūdens plūdi, 2) Naula, 3) Eima ezers, 4) Aiviek-

80) Šo vielu velak apstrādā Pumpurs.
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sta, 5) Čūsku tēvs Zalktis, 6) Daugavas racēji,
7) Ranka un Pakuls, 8) Gaismas pils, 9) Lai top. Bet

atsevišķi elementi no teikām ir vai katrā otrā, trešā

dzejolī. Un še Auseklis ir uz pareiza ceļa. Ja viņš

būtu mazāk nodarbojies ar mitoloģiju, bet vairāk ap-

strādājis teikas un pasakas, tad ne tikai viņa vispā-

rējā nozīme būtu lielāka, bet tam būtu ari lielāka no-

zīme mitoloģijā. Lielvārde bija ļoti laba vieta, lai

še Auseklī attīstītos teiku gars. Lielvārde ir lat-

viešu teiku un pasaku klasiskā zeme, jo neviena

draudze Latvijā nav devusi tikdaudz dziesmu Ba-

rona krājumam, kā Lielvārde, viņa devusi vairāk

par dažu labu Kurzemes apriņķi, un dziesmu

kā ari teiku bagātības ziņā stāv pirmā vietā

Latvijā.
Par Ausekļa attiecībām pret dabu mēs jau ru-

nājām. Te vēl varētu piemetināt, ka Auseklis ir

gājis pie dabas ne tikai dabas zinātniska pozitīvisma
vilkts, bet ari kā romantiķis, kas redz ne reālu, bet

fantāzijā skatītu dabu. Auseklim, daba ir svēta:

„Svētā, jaukā, klusā meža ēnā

Labprāt sapņoju, kad ziedons smej."

Vai ari:

„Svētā dabas māmulīt,
Lai man tavās pēdās mīt,
Vadi man pie rociņas,

Spiedi man pie sirsniņas." ...

Šo pirmatnējo panteismu atdzīvina mitoloģiskās

būtnes, pirmatnējais duālisms:

Tā kā Pumpurs sāka darboties kādu gadu agrāk

par Ausekli, tad varētu iedomāties, ka viņš būs ie-

spaidojis Ausekli ar savu „Svēts brīdis". Bet šis

dzejolis ir drukāts tikai 1873. gadā, kad Auseklis jau

sen bija panteistiski noskaņots. Panteistiskā tieksme

še jāuzskata kā vispārēja romantiķu īpašība, jo tie

mīl, kā visu individuelo, īpatnējo, tā ari cenšas iz-

plūst, niveleties. Katrs romantiķis uzrāda Šos pret-
status.
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Septiņdesmito gadu sentimentalisms

Septiņdesmito un astoņdesmito gadu sentimen-

tālisms ir vēl neizpētīta parādība latviešu literatūrā,
un es laikam kā pirmais šo vārdu te piemēroju. Viņa
ir interesanta, svarīga parādība, jo tā stāv sakarā

kā ar pirmā inteliģences rašanos, tā ari ar inteliģen-
ces tautmīlības ieskatiem. Sentimentālisms ir pilso-
nības jaunības māksla, kas parādās tad, kad kādas

tautas pilsonība nāk uz vēstures skatuves. Fran-

cijā tā parādījās galvenā kārtā pie Ruso, Anglijā pie

Ričardsona, Vācijā pie Klopstoka. Sentimentālisms

ir klasicisma pretstats un pāreja uz romantismu.

Grūti konstatēt, kur beidzas romantisms, kur sākas

sentimentālisms, pie kam viens un tas pats rakst-

nieks var nodot meslus abiem virzieniem. Klasi-

cisms ir aristokrātu māksla, stingrs, racionāls, at-

turīgs un svinīgs; asaras un jūtas tas vispār iz-

slēdza. Pie atziņas un varas nākusē pilsonība pra-

sīja pēc mākslas, kas stāvētu viņai tuvāk, kas aprak-
stītu šauro, bet silto ģimenes kaktiņu. Sentimentā-
lisma priekšstāvji, paši nākuši no tautas, bija lieli

demokrāti un līdz ar tautu raudāja un to mīlēja.
Vakar-Eiropā šis sentimentālisms parādījās astoņ-

padsmitā gadu simtenī, kad pilsonība pieauga savā

spēkā un skaistākais sentimentālisma zieds pasaules

literatūrā, gan ar romantisku nokrāsu, ir Goetes

„Jaunā Vertera ciešanas".

Latviešu literatūrā sentimentālisms pirmo reiz

parādās izgājušā gadu simteņa sākumā, bet izņemot

Neredzīgā Indriķa dzeju, tas ir ienesta, sveša parā-

dība. Otrreiz tas modās gados,

kad bija radusies jauna latviešu pilsonība. Ši pilso-
nības jaunība bija sentimentāla, kāda bieži vien jau-

nība ir. Tas, kas ir ass, robusts, tas līdz ar to pa-

rāda gara pretpusi — sentimentalitāti. Latviešu

jaunajā sabiedrībā tikko radās cilvēki, kas saka lasīt

grāmatas un prasīja visprimitīvāko. Rīgas Latv.

biedrības bibliotēkai, kā redzējām, ir tikai 6 lasītāji.

Še "
vietā bija tagad sen aizmirstais tautas rakstnieks.
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Lapas Mārtiņš, kas ar savām gaudu dziesmām un

sēriem, vai lubinieciskiem romāniem vienkāršiem

lasītājiem izvilināja asaras.

Latviešu pirmā inteliģence nāca no skolas, kas

loti mīlēja dzeju un pat skolā mācīja dzejoļus rakstīt

tāpat kā labu uzvešanos un skaistu valodu. Tas ari

laikam nāk no muižu piļu zaloniem, kur aristokrātu
dāmas pavadīja laiku pie grāmatas un rakstīja dze-

jas. Vēl 1915. gadā prūšu okupanti apbrīnoja, kādā

lielā daudzumā Kurzemes vācu aristokrātes rakstot

dzejoļus, bet nestrādājot. Sentimentālā dzeja ne-

drīkstēja iztrūkt ari jaunajā latviešu sabiedrībā. Mī-

lestību atklāja ar dzeju, biedrību katrā ziņā apsveica

ar dzeju, (Pietūku Krustiņš), mirušos izvadīja ar dze-

joļiem (vēl tagad tos drukā sludinājumos), galda
runu norunāja dzejā. Šī parādība nav sentimentā-

lisma radīta, jo tā ir tālas atskaņas no klasicisma,
bet sentimentālisms piešķīra šīm dzejām jūtelīgu
raksturu. Samīlējušies sūtīja viens otram saodierē-

tas vēstules ar vijolītēm, divām saliktām rokām, jeb
kas visbiežāk nāca priekšā — vēstules ar uzlīmētu

bildīti, kur divi balodīši bučojas. Inteliģents mīļā-
kais nakti pie viņas durvīm ar nopūtām sacerēja ne-

kur nederīgu dzejoli un iemeta iekšā pa atvērto lo-

dziņu. Taī dzejā bija šādi elementi: nakts, mēnes-

nīca, lakstīgala, upes mala, divvientulība, nopūtas,

skūpsti. Visā tajā klusajā agrās inteliģences dzīvē

bija jau ari savs skaistums, bet ari daudz — sliktas,

sen pazudušas dzejas.

Arēji sabiedriski apstākļi veicināja pilsonības
spēka un nozīmes apziņas pieaugšanu. Un tas savu-

kārt radīja sentimentālismu. Tie bija laiki, kad zem-

nieki iepirka mājas, kad lini un kvieši maksāja labi.

Viena reforma pēc otras atvēra plašākas perespek-
tivas. Tas radīja romantiskus sapņus par nākotni.

Tas, ko mūsu literatūras vēstures parasti sauc

par konzervativo romantismu, nav nekas cits, kā

sentimentāls romantisms, kuram brīžam ir skaidra

sentimentālisma raksturs. Mūsu literatūras

vēstures izšķir progresīvi tautisko un konzervativi,
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vai pat reakcionāri tautisko laikmetu, bet

nav nekā aplamāka vai banālāka. Bet kas

gan šai laikmetā progresīvs, kas regre-

sivs? Parasti pieņemts, ka „Peterburgas Avižu"

vīrus skaita par progresistiem, bet pēc vi-

ņiem esošos par konservatoriem. Tiesa, J. Alluna-

nam, Baronam un Valdemāram ir diezgan kreisi

raksti, bet tā jau ir parasta lieta jaunībā un gados
piecos viņu kreisums bija likvidējies. Šie „progre-

sivā" laikmeta ļaudis taču biedrojušies ar krievu

konzervatoriem, strādājuši vinu laikrakstos, dažs

bijis sakaros ar galma aprindām, paši tie ir bijuši re-

liģiozi (J. Allunans saukāts par „Veco Alleluja").
Auseklis turpretim ir asi noskaņots pret pozitīvo re-

liģiju, ir Latvijas valsts sapņotājs, gan ne radikāls

karotājs, viņš strādā ari kreisajos „Dunduros", kas

ir radikālākie pilsonības izdevumi izgājušā gadu
simtenī. Ne bez nozīmes ir tas, ka Rainis un Stučka

sāk savu revolucionāro darbību ar „Dunduru" tur-

pināšanu. Bet Ausekli sauc par regresivu. Kau-

dzītes Matīss ir viens no mūsu pirmajiem evolūcijas
teorijas propagandistiem un viņa „Mērnieku laiki"

ir vismaz kreisā liberālisma izteicēji reliģiskos un

sociālos jautājumos. Lautenbachs, kuru skaita par

galveno konzervatoru, taču visu mūžu Terbatā ir

bijis karotājs par latviešu nacionālām tiesībām. Bez

tam astoņdesmitie gadi ir zinātniskas pētīšanas

laiks un te ir ari Blaumaņa un Deglava darbu pirm-

sākumi. Ne romantisms, ne sentimentālisms paši
par sevi nav regresivi. Runājot demokrātisma žar-

gonā, sentimentālisms visos laikos ir bijis tautas

mīlestības virziens, tikai viņš nav kareivisks.

Tāpēc laikmeta sadalījums progresīvā un regresivā

ir atmetams. Šaī laikā sprīdī ir reālistiski vai natu-

ralistiski, romantiski un sentimentāli darbi.

levērojamākais sentimentālisma priekšstāvis
tautiskajā laikmetā ir Lautenbachs. Viņa darbiem

parasti pieliek reālisma vai citu kādu mērauklu, tā-

pēc tie nepelnīti palikuši aizmirsti savu sentimentā-

lisma likumu dēj. Lautenbacham ir nopelns, ka viņš



Staburags

Raudi, raudi, Raudaliņa,
Priekasaras slacini:

Labie gari pamodušies,
Brīvi laiki Latvijā.
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pirmais no latviešu rakstniekiem ir attēlojis latviešu

inteliģentus. Tiem ir visas tās pazīmes, kādas es

uzrādīju tautiskā laikmeta darbiniekiem. No vienas

puses tie ieauguši vācu kultūras tradīcijās, no otras

puses, tiem ir latviešu sentimentālā daba. Viņa va-

roņi, kā vidus laikos precībās jāj jāšus un savas

jūtas izsaka dziesmās. Jauneklis dzied kādu dzie-

smu, kurā atklāj sirds noslēpumu. To dzird jaunava,
kura uz mata tāpat atklāj savu sirdi. Tur tik daudz

asaru, bruņiniecisku zvērastu
...

Ari Auseklis brīžam ir sentimentāls, lai gan pats
it kā karo pret sentimentālismu un to skaita par

vācu literatūras piedevu. Bet vai apgalvojums par

Ausekļa sentimentalitāti nav paradokss? Kā gan

savienojams viņa pozitīvisms, kareivisks nacionā-

lisms un prātnieciska dzeja ar jūtu dzeju. Tiesa,
Auseklī ir daudz tāda, kurš tiešām grūti savieno-

jams, bet sentimentālisms nerunā pretīm kareivi-
skam asumam, jo tās ir divas gara puses. Gandrīz
visi karotāji dažos dzīves brīžos ir sentimentāli. Na-

poleons savai sievai rakstījis vissentimentālākās mī-

lestības vēstules, bet tāļos kara gājienos ņēmis līdz

jūtelīgo Šatobrianu un Goetes asaraino „Jauno Ver-

teri". Visas rupjas tautas dažos dzīves brīžos pa-

rāda lielu salkanību. Diemžēl tas nāk priekšā ari

pie Ausekļa, lai gan ne stiprā veidā. Auseklis grib
būt sirsnīgs, mīļš, un te no sentimentalitātes grūti iz-

sargāties.

Auseklis cenšas radīt, izejot no tautas dzie-

smām. Bet tautas dziesmās netrūkst momentu, ko

varētam saukt par sentimentāliem. Tas visbiežāk

nāk priekšā bāreņu dziesmās, kur visvairāk mīli-

nāšanas vārdu. Auseklis .mīlināšanas vārdus pār-

ņēmis kā tautas dziesmu īpatnību, bet viņus daudz

lietojot dzeja iegūst sentimentālu raksturu 87). Dē-

liņš, laukpuķīt', vainaciņš, asariņas, ezeriņš, vērme-

lītes, papardītes, svētmeitiņa, vezumiņš, ritenīši, ku-

meliņi, krastmalītes, balviņas ir to Ausekļa lietoto

87) Auseklis raksta, ka Gaujai ir „mutīte".
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vardu saraksts, kuru varētu turpināt līdz bezgalībai.
Dzejoli „Brīvība" Auseklis sāk tā:

„Kur tu augi, Brīvībiņa?
Kas tev nesa šaī zemē?

Vai tev nesa Vēja māte,
Vai jūriņas Gaigaliņas?"

Še ir trīs mīlināšanas vārdi, kas ar plašo brīvī-

bas jēdzienu nemaz nesaskan. Te tēlota tiešām ne

lielā, plašā brīvība, bet brīvībiņa.

Ņemsim citu piemēru:

„Sērdienīši tavi ļaudis,
Pastarīte tava tauta.

Zvejnieciņi, arājiņi,
Asariņu lējējiņi."

Šis dzejolis ir cienīgs katras sentimentā-

las literatūras. Jūtelība, mīlināšanās, tautmīlība,
asaras.

levērojamākais Ausekļa sentimentālais darbs ir

viņa stāsts „Līdumnieks". Tā kā tas parādījies pēc

Lautenbacha pirmajiem darbiem, tad var domāt, ka

uz jūtu noskaņojumu viņā zināmu iespaidu būs darī-

juši Lautenbacha stāsti. „Līdumniekā" Sirdsvaldim

ir mīksta sirds, un kad tas grimst domās par savu

mīlestību, tam asaras līst pa brūno, nodegušo vaigu,

un Sirdsvaldis žēli dzied: „Pūtin pūta melnais med-

nis." Medības tas uzskata par šaušalīgām. Dzimts-

cilvēks Sirdsvaldis iet uz mežu un nododas „debe-
sīgiem sapņiem". Lai gan katra mīlestība zināmā

mērā ir sentimentāla, bet Sirdsvalda mīlestība uz

Smaidu jo sevišķi. Te tāpat kā pirmajos sen-

timentālisma laikos attēlota dzimtļaužu īstā, bet

neatļautā mīlestība un draudi ar pirmās nakts

tiesībām.

Jaunhumanisms, kas savus spārnus tik plaši iz-

pletis jaunākā latviešu literatūrā un redzams Skal-

bes pasakās, Raiņa Antiņā un citur, manāms ari Au-

sekļa darbos. Kā piemēru var minēt „Līgas karo-

gam" dāvināto dzejoli:
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„P ērko n s, kur dārdēdams grauj un

Jodi lingām kur svaidās,
Zobenu sārti kur mirdz, asiņu upes

kur krāc,
Galvu tu necelsi mūžam, nedz rau-

dzīsi drūmainus skatus,
Kamēr vēl Līga un Kurgs mūžīgā šķirtībā būs.

Karaliena kad vaiņagiem zeltainiem izpušķo kokus,
Dziesmainas vēsmas kad šalc, lapotus vizuļus vēd,

Krāšņi tad pacelsies tava laipnīgā, dievīgā seja,

Tauta pie kājām tev krīt, sirsniņas mīlībā

kūst."

Pats būdams cīnītājs, tas nesludina kareivi-
skumu citiem, bet gan sirds stiprumu, rāmību, mī-

lību, darbu, uzupurēšanos citu labā. Tas ir jaun-

humanisms, kas redzams jau pirms Kaudzīša un Ap-
si ša stāstiem. Viņam Auseklī ir diezgan jūtelīga

forma, tāpēc tas saskan, kā ar sentimentālismu, tā

ar romantismu. Auseklim pat aktīvākā romantisma

forma, nerunājot par pasīvo, savas aizgrābtības dēļ
brīžam ir asaraina.

Sentimentālisms laikam stipri iesakņojies lat-

viešu dabā, tāpēc nav miris līdz pat pēdējam laikam,
kad tas visvairāk ir parādījies Poruka un Aspazijas
darbos.

Auseklis kā valodnieks

Auseklim ir īpatnējs, griģinels stils un valoda.

Bet lielais stila meisters brīžiem ir pat slikts stilists

un pavisam vājš valodnieks. Tā viņa nelaime, ka

tas gribējis būt univerzals, — dzejnieks, pedagogs,

publicists, mitologs, valodnieks. Viņa dzejai tagadnē
būtu lielāka nozīme, ja tas nebūtu gribējis būt valod-

nieks. Bet tā kā viAa skolotājs J. Allunans un draugs

Kronvalds bija valodnieki, bez tam Zinatnības ko-

misija pie R. L. B. nodarbojas ar valodas jautāju-

miem, tad ari Auseklis gribēja būt par filologu, viņu

ievēlēja pat par Zinatnības komisijas korespondē-
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jošo locekli. Bet nelaime tā, ka Auseklim ir trūcis

valodas labas izjūtas, un viņš nekad nav pietiekoši
labi runājis un rakstījis latviski, lai gan varētu nolikt

savu galvu par visu latvisko. Kamēr daudzi

dzejoļi ir viegluma paraugs, daži

turpretim ir lībiski smagi. Viņa prozā valoda glez-

naina, bet smaga un atšķiras no vieglās Pumpura un

„Dunduru" valodas. Teikumu konstrukcija Auseklim

vietām ir ari pilnīgi vāciska.

Auseklis ir tāmnieks, savā jaunībā pratis tikai

tāmnieciski, ari dzejojis savā dialektā un savā mūžā

nav pilnīgi ticis vaļā no tāmnieku izloksnes tradici-

jām.
88) Vēlāk Lielvārdē tam atkal nācās dzirdēt da-

žus ļaudis ar tāmnieku izrunu, jo Lielvārdes ap-

kārtnē kādreiz ir bijusi lībiešu kolonija. Rakstu va-

lodu Auseklis mācījās no grāmatām un skolās. To-

mēr visu mūžu viņa valodā palikušas savādības, kas

liecina par viņa mīlestību uz tāmnieku izloksni. Viņš

cenšas izbēgt no „š", it kā tas būtu neskanīgs. Tā

tas lieto ne daiļš, bet daiļš, nevis milži, bet milzi.

Auseklis mīl neizrunāt galotnes, tāpēc viņa dzejās
ir daudz apostrofu, pat viņa brīnišķajā „Čūsku
tēvā". Varētu pabrīnīties, kāpēc Auseklim ir tik

slikta valodas izjūta. Piem. Cimzem veltītā zemi-

nara dzejolī Auseklis raksta:

~L ai m a sūtīs sav' dēliņ'
Pušķot tautas vainaziņ'; —

Puķes „rotā" rotināj',
Ausra rasu rasinās."

Atslēgu uz šīs savādības izskaidrojumiem dod

kāds no nodrukātiem dzejoļiem „Dziede" (Dziesma).

Dzejolī zem tituļa ir piezīme — „Tautiski mēģināts".
Tas ir dzejolis, kuru uzrakstījis tāmnieks, kas sācis

grāmatu valodu mācīties. Tas nav ne tāmnieku iz-

loksnē, ne grāmatu valodā, bet kaut kādā īpatnēja

tāmniekiem tuvu esošā-Ausekliskā dialektā:

88) Viņa dzimta vel šobrīd dažu locekļu runa dzirdamas

tāmnieku skaņas.
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„Mana balt māmulīt

Man'mazu audzināj.
Man mazu audzināj

Svešdieviņ likumiņ.
Lielākam uzaugot
Man mācīj pašu ļauds

Pašdieviņ likumiņs
Paštautas tikumiņs." —

Ausekļa drukātos dzejoļos parasti ir divas re-

dakcijas. Ja dzejolis vispirms nodrukāts laikrakstā,
tad te ir daudz apostrofu, kas kopotos darbos ir at-

mesti. Piemēra dēļ minēsim dzejoli Kažoku Dāva

izdotos rakstos 55 lpp. Pirmā redakcijā še ir „gai-

galiņs", „sagtentiņs", otrā — gaigaliņas, sagtenti-

nus.

Auseklis, mzdams visu vācisko, mēģinājis tikt

vaļā no ģermānismiem un izdarījis brīžam pat ko-

miskas valodas reformas. Starp citu viņš nīdis ga-

rīgu dziesmu grāmatu tāpēc, ka tur esot nepareiza
valoda. Kādā vasaras brīvlaikā tas nodomājis re-

formēt dziesmu grāmatu. Tas ievilcis savā klētiņā
šo mātes svētāko grāmatu un pamatīgi pārgrozījis

tekstus, padarīdams visu grāmatu par raibu.89)
Būtu liela interese, ja šī grāmata vēl būtu uz-

glabājusies, jo mēs varētu spriest par garīgām dzie-

smām Ausekļa atdzejojumā. Lieta beigusies ar

skandālu, kad māte atradusi savu dārgumu tik brie-

smīgi apstrādātu. Viņa nevarējusi pat vairs dziedāt

no grāmatas. Auseklis mierinājis, lai dzied no Pē-

terburgas grāmatiņas", kur esot labāka valoda.

Komisku reformu Auseklis izdara no sieviešu

kārtas galotnēm izmezdams galotni „c" un likdams

viņas vietā „a". Auseklis domā, ka „c" ir nācis no

vāciem, jo agrāk esot sacījuši „nāce", „sacije"
(149. lpp. II.), bet šī forma tikusi atmesta. Tāpēc
Auseklis lieto „apkaklīta", „pakrasta", „sapraulāt",

„nelaimīta", „trijotna" v. t. t. Viņš neatzīst ari for-

mu Goete, Cimze, fleine, bet lieto Goets, Cimzs,

8fl) Ziņas no Dr. mcd. J. Krogzemja vēstules.
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Heiiis.
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Pēc viņa domām_pirmā gadījumā būtu jā-
loka ka sieviešu kārtas vārdi Goetei, Cimzei.

Latviešu gramatiku Auseklis pārzinājis slikti,
jo viņš nav skaidrībā, kā rakstīt. 90) Vienreiz tas

lieto „geniusu", otreiz „geniju". Viņš raksta „zi-

stems", bet loka — „zistemi", „zistemju". Viņam

ir vienalga, vai galotnē ir iens, ums, vai šana. (Plī-
sums — plīsiens). Bieži vien ir nepareizi lietotas

īpašības vārdu galotnes, piem. idealīgi.

Ausekļa manuskriptos ir vairākas lapas ar retu

vārdu sarakstiem. Bet tas ir izraksts no Ulmaņa
vārdnicas, tāpēc kaut kādas vērtības viņiem nav.

Bet šīs lapas rāda, ka Auseklis ir krājis provinciā-

lismus, vecvārdus, jaunvārdus un lūkojis tos dzejā
izlietot. Kā viņa brāļi liecina, tad šādu sarakstu Au-

seklim bijis vairāk. Tur bijuši atzīmēti ari muzi-

kālie un disharmoniju izteicošie vārdi. Tāpēc Au-

sekļa valoda ir gan originela (svenģe, šļaugans, dra-

sēt), bet ne vienmēr daiļa. Auseklis ir ari pats jau-

nus vārdus radījis un citus jaunvārdus dzejā izlietojis.
Bet tā kā tie nav ieguvuši pilsoniskas tiesības, tad

viņi tagad tikai traucē lasīšanu. Auseklis ir ļoti mī-

lējis vārdus uz „ons", kā piem.: nīkons, tēvons, glez-
nons (gleznotājs), staltons, muldons v. t. t. Zīmuļa
vietā tas lieto krāsuli, patriotu sauc par tēvijieti, lī-

gavu, pēc Ulmaņa, par laulājiņu. Dažu vārdu no-

zīme tagad nav pat saprotama.

Radīšanas veids

Auseklim ir visāda veida raksti, izņemot zināt-

niskos, jo viņam trūkst tieksmes izpētīt, bet tamba-

gātīgi piemīt dziņa uz pravietiskumu, uz sludināša-

nu, pie kam publicistiskos rakstos tas mīl lirizet.

Piemēram publicistiskais raksts „Par dziedāšanu pie

latviešiem" viss ir viena fantāzija, poēzija, dzejas

90) „Baltijas Vēstnesis" 1876. Ziediņa „Peterburgas
rakstnieki" 179. lpp.
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citāti. Tāds pat ir „Sapnis". Kritikā Auseklis nav

ne ar ko ievērojams, lai gan daudz kritikas rakstījis.

Izņemot K. Kundzina rakstus, septiņdesmito gadu
kritika ir vēl pilnīgi neizkopta; viņa nemīl kavēties

pie principieliem jautājumiem, bet tā ir viegli, skol-

meisteriski formas koriģējumi. Ari Auseklis glužī

maz izsaka principielus ieskatus un ja izsaka, tad

galvenais reliģiskos jautājumos. Ja mēs atņemam
3—4 rakstus, tad pārējiem Ausekļa prozas rakstiem

ir tik maza nozīme, ka jau sen būtu aizmirsti avižu

feļetonos vai kalendāros, ja viņiem nebūtu nozīmes

pie Ausekļa personības izprašanas.
Tik ļoti īpatnējais Auseklis savas jūtīgās,

dabas pēc bijis viegli ierosināms un tāpēc dažreiz

maz patstāvīgs. Viņam vienmēr itkā ir trūcis si-

žeta, par ko rakstīt. Kāds stāsts, lasīta, vai dzir-

dēta teika, ievadraksts to ierosina uz dzejošanu.

Auseklis maz apdzejo tiešo dzīvi, bet gan pārdomas,
izjūtas kaut ko dzirdot, par kaut ko domājot. Ne

cilvēka vai sabiedrības ārējo kustību tas tēlo, bet

abstrahetus dvēseles pārdzīvojumus. Viņš ir grā-
matu tārps un reizā mākslinieks ar strauju tempera-
mentu. Viņam ir tās pašas divas dvēseles, kas Goe-

tem: viena ved uz tiešo, straujo dzīvi, bet otra uz

abstrakto, pašaizliedzīgo gara darbību.

Auseklis ir radījis divējādā veidā; vai nu sa-

jūsmā, ļaujot darboties sentimentam un zem ap-

ziņas stāvošam,
91) vai ari ir dzejoļus taisījis, katru

rindu slīpējot kā akmeņu mozaikā. Vienu, ko nevar

Auseklim noliegt, ritums Auseklim ir padevies ļoti

viegli. Bet radīt vajag organiski izaugušo, ne taisīt.

Radāmais darbs jāiznēsā kā mātei bērns. Blauma-

nis, šis apbrīnojamais formas meistars, ilgi nēsāja

pie sevis sižetu un noskaņu-un tad, radīšanas gara

pieplūdumā, šņukstēdams staigāja pa istabu, asaras,

slaucīdams. Viņš mēdza teikt, ka ir uz grūtām kājām.
Bet Auseklis dažreiz ir maz bijis uz grūtām kājām.

91) Ka Auseklim ir stipri darbojies zem apziņas stāvošais,
tas redzams no tam, ka tas rakstot bieži vien ir misējies.
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Var pat domāt, ka labākos dzejoļus tas nav pat neko

daudz iznēsājis. Tam ir radies straujš, mēnessēr-

dzīgs radīšanas gara uzplūdums un Auseklis, īsi pie-

sēžoties, ir uzrakstījis dzejoli. Viņš ir kaut ko agrāk

domājis, kas stāv sakarā ar dzejoli, bet rakstot vi-

ņam vienmēr iznācis ir cits. Viņam ir vajadzējis
redzēt priekšmetu, lai tam rastos gara apskaidrība.
Bet viņa reālisms ir fantastisks. Es jau minēju,ka Au-

seklis braucot uz teātri ratos uzrakstā prologu. Cit-

reiz tie ar brāli Mārtiņu ir aizbraukuši pie savas mā-

sas Edas un staigā gar Salacu. Še Auseklim rodas

poētiska noskaņa, un tas turpat uz krasta uzraksta

„Salaciņa, svētmeitiņa".
Labāko dzejoļu rakstīšanā tas ir kā dievlūdzējs,

kurš mājā sajutis dziņu iet uz baznīcu un ceļā tam

bijusi svētsvinīga noskaņa. Baznīcā nāk straujš jūtu
uzplūdums, asaras, lūgšana, un atkal dvēseles miers.

Auseklim ir vajadzējis to ārējo impulsu, kas diev-

lūdzējam ir dziesma, ērģeles. Tā viņš radījis dau-

dzus dzejoļus. „Tautai" un „Übi bene" tas uzrak-

stījis gatavojot runu uz Kokneses zaļumu svētkiem.

Lielvārdes Saulīts sniedz ari šādas ziņas. Kaibaliņas
dzirnavnieks Lazdiņš bijis draudzes skolā Lielvārdē

un tad trijatā: Lazdiņš, Auseklis un Saulīts gājuši

uz Kaibaliņas dzirnavām, ceļā runādami par Latvi-

jas senātni, pie kam Lazdiņš stāstījis par trim ozo-

liem pie Kaibaliņas ietekas Daugavā. Auseklis bijis

svinīgi domīgs. Kad nogājuši dzirnavās, Auseklis

vēlējies iet drusku ~pasēdēties", nosēdies pie veca-

jiem celmiem. Kad tas pēc minūtēm 20 atgriezies,

viņš draugiem jau nolasījis dzejoli par „Dievozolu
trijotni". Viņa „Trimpula", pēc Ausekļa nostāstiem,

kuŗus, protams, nav iespējams kontrolēt, esot cēlu-

sies šādi. No Lielvārdes 1972. gada rudens pusē, ja

nemaldos, ap Kokneses zaļumu svētku laiku nobrau-

cis uz Koknesi un tad uz Staburagu. Še Ausekli un

biedrus pārsteidzis briesmīgs pērkons ar vētru.

Slēpjoties no viņa Auseklis saskaņojis divus panti-

ņus, no kuriem vēlāk paturējis tikai pirmo: „Ka

Daugava vaida". Mājā braucot iegriezušies Liel-
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vardes kroga92) pie Rumbiņas. Te biedri izteikuši

nožēlošanu, ka latviešiem nav labu galda dziesmu.

Auseklis izteicies, ka viņam Daugavas kraujas un

krāces neiziet no galvas. Nakti tas esot redzējis
sapni: Uz Staburaga stāvējis Pērkons un runu turot

saucis apmēram tā, ka ja pat Daugava izsiktu, tad

latvji bojā neietu. Auseklis no sapņa satricināts pa-

modies un dziļā aizrautībā uzrakstījis „Trimpulu".
Pie pirmās satikšanās Auseklis deklamējis «Trim-
pulu" Saulīšam un Lazdiņam ar visiem komentā-

riem.

Ļoti viegli Auseklis ir uzrakstījis stāstu «Lī-

dumnieks", kā tas redzams no uzglabātā manu-

skripta. Auseklis bijis aizgājis uz Vilkkalnu līdum-
nieka māju, un še viņam radusies ideja aprakstīt lī-

dumnieku, kāds ari ir bijis viņa tēvs. Kā jau redzē-

jām, stāstā tas apraksta sava tēva likteni. Sižetu

Auseklis pārrunājis kopā ar brāli Mārtiņu. Dzejnieks

gribējis rakstīt, ka stāsta varone, glābdamās no pir-

mās nakts tiesībām, pāriet pareizticībā, bet Mārti-

ņam krieviskais izlicies kā meičas izblamierešana,
pie kam tam ari nebūtu vēsturiskas pareizības. Ma-

nuskripta sākums, kā visur pie Ausekļa, ir rakstīts

ar tinti un kaligrafiski, bet beigas uzsmērētas ar zī-

muli un Auseklis rakstījis šķūnī sienā guļot. Nodru-

kātais gandrīz burtiski sakrīt ar pirmo uzmetumu,

kas atkal rāda Ausekļa veiklumu. Viss tas liecina,
ka Auseklim ir bijuši gara skaidrības momenti, kad

no neskaidri domātā „ticis grūts" un tūliņ ir radī-

jis. Kā gara skaidrībā radītu var minēt dzejoli «Lat-

vijas kalnājos, Latvijas lejās", kuru tas uzrak-

stījis Jekabmiestā viesojoties pie Šiliņa, kad

no drūmās Peterpils bijis atbraucis saulainajā
Latvijā.

Otra grupa dziesmu Auseklim ir tāda, kur viņš

pantos ir kalis tautas pasakas un teikas. Starp tā-

diem daži ir ļoti labi, piem. «Čūsku tēvs Zalktis",

«Gaismas pils", «Lai top". Lirisko eposu «Čūsku

92) 1905. gada še sakāva kazakus.
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tēvs Zalktis" Auseklis ir radījis tā. Vispirms viņš
ir uzrakstījis pasaku par „Čūsku tēvu Zalkti". Tad

pasaku sadalījis mazās daļās, ko tas izdarījis manu-

skriptā ievelkot vertikālu strīpu. Tad par katru

daļu, no strīpas līdz strīpai, tas ir uzrakstījis pantu.

Gaismas pils teika ir no Jaunpils apkārtnes. Par tei-

kas pirmo daļu tas uzrakstījis „Gaismas pili", par

otro daļu „Noslēpumu". „Beverinas dziedonī" Au-

seklis atdzejojis teiku. Šāda veida dzejojumos Au-
seklim ir maz bijis jādomā par saturu, un viņš va-

rējis visu vērību piegriezt formai, kāpēc tā iznākusi

spīdoši skaista. Formas zinā pārdzejotās teikas ir

Ausekļa labākie dzejoļi.
Beidzot Auseklim ir daudz taisītu dzejoļu. Vi-

ņam tos rakstot nav bijis kāda plastiska tēla, vai

noteiktas idejas, bet būs gan bijusi dzejiska stim-

munga un nedaudz idejas. Lai dabūtu domu skai-

drību, tad tas ir pat uzmetis plānu, rakstot dažu

vārdu ari vācu valodā. Bet pie plāna tas nav stin-

gri pieturējies. Dzejoli šādā veidā radot, viņam ap-

ziņā bieži vien ir uzpeldējušas pāra dzejiskas rindi-

ņas un tad atkal bez sakara divas citas skaistas rin-

das. Tām Auseklis sāk taisīt citas klāt. Atsevišķi
mozaīkas graudi ir stāsti, bet trūkst kopējas saites.

Tad notiek veselu pantu izstrīpošana, pārstrādā-
šana. Dažreiz dzejolis ir jau it kā gatavs, bet dzej-
nieku neapmierina, un Auseklis pieraksta klāt —

vēl jāizstrādā. Dažu dzejoli tas vēlāk pārstrādā tā,
ka no viņa paliek tikai pāra rindiņas (piem. „Stabu-
radzes" beigas), vai nepaliek nekā kopēja. Viņam
jr divas „Meža meitas", kas viena no otras cēlusies.

Lai redzētu, kā Auseklis ir dzejoļus taisījis, ņemsim

viņa „Aurora" pirmuzmetumā, kas glabājas manu-

skriptos un — gatavā veidā. Pirmuzmetums ir se-

košs:

Aurora musis amitur (vajag amica vai

amatur).

Davads Blāzmoti palagi tiek satīti,

Aurora jau piecēlusies,
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Zīda sakšas tiek vēsinātas.

Saules meitas pin vaiņakus (rasu),
Pērļotu vaiņaku trīsstūrainām pusītēm.

Dieva aci pamanām (kur? saulē? meža galotnēs?)

Turpinājums (citādā formā):

Kā visur dievi rotājas

lekš jaukā (agra) dabas rītā

(Un puķes pērļu jūrā peld,
(Un Puķu māte peldējās,
lekš zelta pērļu jūras,
Un meža māte cēlusies,
Sev zīžu matus sukā

Ar zelta staru susekli.

Un Meža meita putnus
Pie dziesmu galda pulcē.

Also noch: Druvu māte, Upes mei-

tas iztinas iz pelēkām sagšām

Vai snaust vēl tīkas tautiešiem,

Kam kavējies, kam mērdējies.
Būs koki labi dēstīti,
Tad pusdienā mēs sēdēsim.

Tas ir pirmuzmetums, kāds Auseklim dažreiz

ir bijis vajadzīgs. Gatavā veidā šis dzejolis ir se-

košs:

Aurora musis amica.

Jau Austa, agrā spodrainīt,
Iz vara gultas ceļas,
Iz blāzmotiem! palagiem
Un zīdu sagšām tinas.

Ar Meža māte modusies

Un zīdu matus sukā,
Un Meža meita putnus sauc,

Pie dziesmu galda pulcē.

Un Puķu Māte vainakus

lekš zīļu jūras skalo

Un Ūdens meitas krastos kāpj,
Iz miglas autiem metas,
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Un Druvu māte vārpiņas
lekš zelta stariem mērcē,
Un jauki spulgo Dieva acs

lekš sidrabainiem plūdiem.

Jau visi dievi cēlušies

Un dabas rītā rotā.

Pie G v d r i ņ a s tie pulcējas
Un dzer iz viņas kausa.

Vai snaust vēl tīkās tautiešiem

Tik krāšņā tautas rītā,

Kur daba līdz ar tautību

Iz pirmiem ziediem raisās?? ect. ect.

Dažreiz Auseklis ir uzmetis loti skaistu pantu,
bet vēlāk ir gribējis piepīt kādu mitoloģisku būtni,
ko ari izdarījis, bet līdz ar to ir dzejoli samaitājis.

Stila meistaram iet līdz klauna ēna. „Gaismas pi-

lij" pirmā redakcijā ir sekošs pants:

„Zilā gaisā plivinātos
Sarkanbalti karogi;

Dobji, dobji atskanētu

Veco garu daiņojums."

Otrā redakcijā Auseklis otro pusi izlabo —

„Kurķes laukā atskanētu

Sirmo garu daiņojums."

Bet ari tas nav Auseklim paticis, un viņš to iz-

strīpojis. Šī redakcija iepatikusies Kažoku Dāvim,
un tas ir pieņēmis pēdējo. Vispār Ausekļa manu-

skripti uzrāda lielus strīpojumus, sevišķi tulkotos

dzejoļos. Dažreiz dzejoļus tas pārveidojis līdz pat

nepazīšanai. Un beidzot vēl nācis cenzors, kurš
bieži vien darījis Auseklim pāri, piemēram viņa

-~Dzejas" negribēja atļaut, bet ir gadījumi, kūr jā-
saka: paldies Dievam, ka strīpojis. Cenzoram daž-

reiz ir bijusi labāka garšas sajūta, kā meistaram Au-

seklim (piem. Piemiņas vaiņags Kronvaldam). Au-

sekļa prozaiskie raksti no dzejnieka ir ļoti maz strī-
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poti un pārveidoti. Tā tad kopā saņemot Auseklis

savā radīšanā uzrāda, kā apzinīgo, tā zem apziņas
stāvošo radīšanas veidu.

Ausekļa stils

Ja Auseklis ir ar ko ievērojams, tad pirmā kārtā

ar savu stilu, kaut ari tas vietām uzrāda stiprus trū-

kumus. Šie trūkumi tomēr jāatvaino ar to, ka Au-

seklis ir .gluži maz dzejojis. Tas zeminara beidza

kā 21 gadu vecs jauneklis, bet 29 gadus vecs mira,

pie tam viņam bija jādzejo bez labiem nacionālās

dzejas paraugiem. Bet Auseklis pacēlās tik augsti

pār sava laika dzejniekiem ar savām stila īpatnī-

bām, priekšrocībām, ka no Ausekļa varēja mācīties

ne tik vien viņa laikā, bet notāvarēsdaudzas

īpašības mācīties vēl ilgi. Un tas ir tajā

gadījumā, ka visa Ausekļa dzeja ir uzskatāma kā

studija, kā stila mēģinājums. Bet dažreiz negatava

studija ir pamācošāka, nekā gatavs darbs. Un Au-

seklim ir gluži maz darbu, kas tagadnes kritikas

gaismā būtu jāatzīst kā pilnība. Labākie dzejoli ir

„Trimpula", „Beveriņas dziedonis", „Čūsku tēvs

Zalktis", „Gaismas pils" un „Zilajam kalnam". Bet

ari te atrodas kļūdas, kuras novēršot tie būtu daudz,

labāki. Ausekli vēsturiski ir padarījušas lielu pat
dažas viņa kļūdas, piem. mitoloģijā, lai gan tas ta-

gadnē viņa dzeju maitā.

Ausekļa iedzimtība, Šillera un Goetes iespaidi
nosaka viņa stilu. Šillera satura estētika padara

Ausekļa dzeju par netiešu un vietām pat nepla-

stisku, bet Goetes simbolisms pārvērš dzeju

par mozaiku. No mātes un tēva mantotās reliģiskās
iedzimtības vietā Auseklī parādās 1) ārkārtējs svi-

nīgums, 2) lidojošs vieglums, 3) muzikalisms, 4) man

liekās, ka lībiskā iedzimtība ir tas, kas Ausekli pa-

dara vietām smagu. Kā viņa tēvam ir bijis zināms

garšas trūkums mājas iekārtā, dārza nestadīšana, ta

Auseklim daiļā dzejā parādās nedaiļas skaņas. Au-
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sēklim ir tik komplicēta daba, ka še vislielākais skai-
stums sadzīvo kopā ar nedaiļo,93) vislielākais spēks
un aizrautība ar humānistisku padevību un senti-

mentalitāti. Kur pār Ausekli ir nācis plūstošs gars,

tur tā dzejas spēks ir tik pārvaldošs, satriecošs, ka

latviešu literatūrā ir maz tik spēcīgu vietu. Varētu

minēt „Trimpulas" pirmo pantu:

„Kā Daugava vaida un bangas kā krāc,
Kā Staburags asaras rauda,
Kā ozoli piekrastā briesmīgi šņāc:
Tur dievi un sentēvi gauda."

Vai ari šo:

„Lai Daugavas dzelme līdz pamatiem žūst,

Pat jūra lai izsīktu sausa,
Tad Trimpum vēl mūžīgi alum būs plūst,
Lai sausam mēs paši iz kausa."

Vēl var minēt apdziedāšanās dziesmas moto:

„Līgo ir dimanta pils, kas sniedzas līdz debešu

debesīm."

Cik lielas un mūžīgas ir šīs vietas, var minēt

faktu, ka tad, kad dziesmu svētkos pirmo reiz dzie-

dāja „Trimpulu", tad pat veci, darbā norūdīti vīri

raudāja.
Ausekļa tulkojumi turpretim ir maz izdevušies,

ar retiem izņēmumiem. Še valoda nespēcīga, blāva.

Bez šaubām, tulkojot viņam nevarēja būt dziļas aiz-

rautības, un tikai aizrautībā Auseklis ir liels.

Vai dzeja ir vērta, vai nevērta, to bieži vien

mēdz mērīt ar to, cik viegli viņa ir atminama.

Bet šī metode ir pareiza mērot plāstiskumu un skai-

drību, un tā retos Ausekļa dzejoļos ir liela. Tiesa,

Auseklim netrūkst dzejoļu, kas ne tikai viegli atmi-

nami, bet kurus momentali iemācās no galvas, un

93) Nedaiļas vietas Ausekļa dzejā pa daļai var izskaidrot
ari ar viņa dvēseles neapzinīgiem procesiem. Auseklis bieži

vien ir pārteicies, kā jau minēju, ielaidis rakstot kļūdas un viņa
raksti ir nodrukāti ar visām kļūdām.
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kas ari tad neiziet no apziņas, bet viss dzejoļu vai-

rums tam ir grūti atminams. No visa dzejoļa paliek
prātā pāra izdevušās rindiņas. No Ausekļa dzejoļiem
grūti ir atminēt simboliskos un taisītos,
dzejoļus. Šiem dzejoļiem trūkst pārskatāmības,
plāna un bieži vien smaguma centra; viņiem nav ari

dramatiskā kāpinājuma. Piemēram „Jūrā" dažas

vietas ir lieliskas plastiskuma, fantāzijas un mūzikas

dēļ, bet saturs mainās tik bieži un nav sakarīgs, ka

no visa dzejoļa maz ko var galvā paturēt. Se-

višķi viņa mitoloģiskos dzejoļos dievu nosaukumi

mainās tik bieži, ka jūtamies kā pie ķīniešu ābeces.

Pie tam mitoloģisks nosaukums ir neko neizteicoša

neplastiska abstrakcija.
Auseklis ir pirmais latviešu sim-

bolists (Pumpurs ir tāds daudz mazākā mērā),

pie kam simbolu vietā tas lieto dievu nosaukumus.
Simbolismá uzdevums ir noslēpumu pasauli atklāt

reālos tēlos. Simbolisma labā puse ir tā, ka viņš

sniedz skaistus, labi slīpētus kristālus, kur kompakta
veidā tiek teikts par priekšmetu viss raksturīgākais.

Bet slīktā puse ir tā, ka simbolisms ir mozaīka»
zīmējums bez līnijām, prāta ugunīs radīta auksta

dzeja. Bet mitoloģiskas būtnes nav nekādi simboli,
ja aiz viņiem jau no iepriekšējās dzejas nav dots ba-

gāts saturs. Auseklis gribējis konkretizēt, dot pla-

stiku, bet patiesībā ir devis abstrahejumu. Pie tam

mitoloģiskie dzejoļi ir tik lielā mērā taisīti, ka dzejolī
zudusi vienība, kas mozaīkas graudus kopā saistītu.

Tikko Auseklis ir nogājis nost no dabas simbolikas,

viņa tēlojums tiek saskatāms.

Dzejas uzskatāmību traucē ari tas, ka Ausekļa
dzeja nav tieša, bet ir pārdomas radīta. Svai-

guma trūkums tad jāsedz ar stila virtuozitāti. Pie-

mēra deļ ņemsim dzejoli „Pie Salacas". Pirmais

dzejolis ir vaicājums un apraksts:

„Salaciņa, svētmeitiņa,

Ko tu vedi vezmiņā?
Klusi riņķo ritenīši,
Lēni tekā kumeliņi."



Auseklis.
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Salaca še ļoti labi raksturota par svētmeitu, jo
šī ziemeļniece ir nopietna un klusa, upes virpuļus
varam iedomāties par riteņiem, tomēr ari jau šajā
dzejolī ir stipri abstrahets plastiskums. Otrs dze-

jolis ir ar prātniecisku saturu, jo te ir dialoģiska
saruna. Trešais dzejolis atkal neattiecās uz upes

tēla uzskatāmību, bet ir skaists tautmīļa spriedums

par latviešu nabadzību. Ceturtā dzejolī Salaca at-

bild, ka

„Senie darbi, sirmā slava
Iraid manis lolojums."

Šajā dialogā pat nemaz vairs nav konkretuma

un realitātes. Salaca atbild, ka Burtnieku ezerā ir

peldinājusi kumeļus un izvilkusi Laimas lomu ar

Saules meitas tīklīšiem. Salacas kumeļi liekās gan

kā plastisks tēls, bet ne šie kumeļi, ne Laimas loma,
ne Saules meitas tīklīši tādi nav. Še mēģināta kon-

kretizēt pārdomā. Tā tas iet viscaur dzejolim, pie

kam šis Auseklim pieder pie labākajiem. Šilleria-

nisms, satura meklēšana Ausekli ir atvilcis no

tiesības (direktā), pat dabas tēlojumos. Tāpēc
ari Auseklim labākie dzejoļi ir tie, kurus viņš radī-

jis bez pārdomas, tiešā pārdzīvojumā un sajūsmas

uzplūdumā. Labā puse šim netiešumam ir tā, ka

Auseklis, tēlodams pusracionali, itkā klasiķu garā,
ir savai dzejai izmeklējis daiļus vārdus, un ieguvis
visas tās labās īpašības, par kurām runa būs

tāļāk.
Liekas, ka Auseklis ir jutis savas dzejas kon-

kretuma trūkumu un tāpēc abstraktā, svinīgā dzejā
centies krāsot vietējām krāsām, ko Auseklis savos

manuskriptos atzīmē, kā Ortsbeschreibung. Viņam
ir īpatnēji provinciālismi, kuriem ar savu nedaiļska-

nību, kā disharmoniju dziesmā vajadzēja atdzīvināt

iespaidu. Ari A. Austriņš tos lieto, bet tie viņam ne-

būt nav traucējoši. Bet Auseklim klasiski daiļā stilā

ir tādi izteicieni, kā — „tev pie cekules es ķeršu",
„svētīgais Tēvains ar roku šļauganu" (Dievs!!),

„ausīs slepkavsauciens dūca", „ļaudis divatronī kuč-

kojās", ..čūskas ar tūska kuņģiem šļaukājas"»
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„vergu zveņģis", „lidošas ļekas" v. t. t. Šīs savādī-

bas ir uzskatamas un tiešas, bet neieder vispārējā
stilā, kā dzīvs koks neder koku dekorācijās. Tādu

valodu varētu lietot naturālisti, bet ne svinīgais Au-

seklis, runājot ar dieviem. Tā tad viņa mēģinājums

plastizēt savu dzeju, jāuzskata par neizdevušos, pie
kam šis pats likums jāattiecina ari uz viņa prozu, iz-

ņemot „Līdumnieku", kura stils derēja pat kā pa-

raugs tajos gadu desmitos. Auseklim vajag aiz-

rautības, asaraina lidojuma un tad tas tiek apbrī-
nojami viegls un darbojas kā maģikis ar tau-

tas dziesmu tradīcijām, uzburdams skaistas ainas.

Vieglums un lidojums nes ari konkrēto.

Viegli parasti ir liriķi. Bet Auseklis gandrīz

vienlīdzīgi stiprs ir kā liriķis un epiķis. Viņa pirma-

jos dzejoļos valda didaktiskais, episkais elements.

Bet viņa epi vietām nav tikai stāstoši vai tēlojoši,
bet pat liriski, lai gan visumā Ausekļa episkā dzeja
ir smagnēja. Par to Auseklis ir varējis dot ari epa

paraugu ar tādu vieglumu un liriskām vietām un tē-

lojumiem, ka mūsu literatūrā ir maz tam līdzīgu,

piem. „Čūsku tēvs", „Lai top". Subjektīvu pārdzī-
vojumu attēla Auseklim gluži maz, itkā viņš par

sevi nemaz nebūtu domājis. Tāpēc Auseklis jā-

pieskaita pie vismazāk subjektīviem latviešu ro-

mantiķiem.

Kāpēc gan Auseklis lai būtu subjektīvs, ka vi-

ņam jānodarbojas ar tik augstām lietām: viņš taču

runā ar dieviem. Tas ir priesteriski svinīgs, vissvi-

nīgākais no visiem latviešu rakstniekiem
,

lai gan

nav pasaules problēmu atrisinātājs. Pat satiras

rakstot tas nevar noturēties no svinīguma (dzejolis
par Neulandu). Svinīgumā Auseklis atgādina grie-

ķus. Viņiem māksla bija dievkalpošana. Tāpēc
grieķu mākslai, ar dievu muti runājošai, vajadzēja
būt cildenai, atturīgai, svinīgai. Bet grieķu māksla

bija ari plastiska. Svinīgumu Auseklis cenšās pa-

nākt ar heksametriem vai pentimetriem, vai ari

psalmu neritmisko svinīgumu. Kā paraugu te va-

rētu minēt „Zilajam kalnam":
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„Manas dziesmas allažiņ teiks tavu dievigo
galvu un manas kokles skandinās tavu bijušo godību!

Līdz kamēr mana mēle svabada, un mans gars

nebūs atmetis sentēvu dārgās rotas. Līgo!

Tavi pamati varā kalti no spēcīgā Krūga,
Anšlavs tavu vaiņagu pušķojis gaismības stariem...'4

Ir ari pazīstamu garīgu koralu pantmērs:

„Pie svētās upes, Daugavas, tu tautu sargāt nāci..."

Šis svinīgums, īpatnējais stils Auseklim dod

spēju uzburt tādu archaismu, ka viņa dzejā mēs

pārcēlāmies senajā pagāniskajā dzejas izdaiļotā pa-
saulē.

Viena no visraksturīgākām Ausekļa dzejas īpa-
šībām ir muzikalisms, bet par to vēlāk. Tomēr la-

bākos dzejoļos ari dzejas uzbūve ir uz mūzikas ar-

chitektoniskiem pamatiem, kur līdz ar saturu mainās

ari forma. Tur ir svinīgi deklamējošie heksametri,

dobji, smagi dūcoši motīvi bez rituma, tad augsti,

skaisti un ritmiski trelli. Ja ilgāku laiku tecējis vie-

nāds pants, tad Auseklis neaptveramas iekšējas liku-

mības dēļ iepin tecējumā citu pantmēra vītni, lai

atkal pārietu uz agrāko (Čūsku tēvs). Stila muzikālā

sajūta Auseklim diktē, kādam ritumam vajag nākt

tuvākā pantā.
„Auseklis turējis par savu galveno uzdevumu

parādīt, cik vijīga ir latviešu valoda, kurā var iz-

lietot visdažādākos pantmērus.
94

) Un pēc Ausekļa
tiešām ir bijis maz tādu dzejnieku, kuri būtu izmē-

ģinājuši tik daudz formas. Par to ari Auseklis ir pa-

nācis ārkārtēju stila lokanību un daiļskanību. Viņš

izmēģinājis visādus pantmērus, peonu, spondeju,
daktilu, trochaju, jambu, anapestu, amfibrachiju v.

t. t. Teorētiski tas atzīst tikai ciešā formā kaltus

pantus, skubina visvairāk sargāties no dzejnieka

brīvības, bet pats nav atsacījies no brīva panta lie-

tošanas. Maz ir tādu dzejnieku, kuriem ir tik brī-

94) J. Lapiņa Ausekļa stils. Mēnešraksta.
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niški lēcieni no heksametriem uz īsiem daktiliskiem

pantiem, tad uz vienu peonu garām pēdām un at-

pakaļ uz heksametriem. Lai iemācītos stila vijīgumu,

viņš ir uzrakstījis parodiju Šillera „Zvanu dzie-

smai" — „Jūra". Saturā tā stipri cieš, ir vietām

pat naiva, bet stila skaistums še katram jāatzīst.
Uzburot mūsu acu priekšā seno mitoloģisko

pasauli, Auseklis pats jūtas priestera vai antiska de-

klamatora lomā, kas dzied slavu slavenām tēvijas

vietām vai ievērojamiem vīriem, nolikdams vaiņa-

gus uz viņu kapiem. Svinīgi paceltu galvu, Ause-

klis patētiski deklamē kalniem, ko Drebkulis cēlis,
deklamē senai svētnīcai, Zilajam kalnam vai Eima

ezeram. Latviešu metrikā ir pamaz stāstoša stila.

Tāpēc Auseklis ķeras pie heksametriem vai penta-

metriem. Viņš ir mēģinājies ari baladās un pasaku
stāstīšanā. Tīru heksametru Auseklim nav daudz.

Tādi ir «Noslēpums", „Kalniem" v. c. Vairāk ir

heksametra un pentimetra kombinējumi, pie kam

pirmā rinda rakstīta heksametros, otrā penta-

metros.

„Pērkons, kur dārdēdams grauž, un Jodi lingām kur

svaidās,

Zobeņu sārti kur spīd, asiņu upes kur krāc..."

Heksametri ne vienmēr ir izdevušies, jo te dak-

tij! ne visai daili dejo ar trochajiem. Raksturīgs

Auseklim ir, ka viņš nespēj vienmēr noturēties hek-

sametru svinīgajā plūdumā, bet drīz pāriet uz peo-

niem vai šūpojošiem daktiliem un ari „coleur local".

„Šņikstēja, šņakstēja latviešu cirvis,

Brikšķēja, brakšķēja eglienu milzi!"

Bet svinīgais stāstošais heksametrs ar latviski

lirisko viegluma 'pantmēru nav savienojami un tā-

pēc patoss vietām tiek naivs.

Aleksandriniskā pantmērā Auseklis raksta gluži

maz, pie tam še izlieto abas cezuras, kā vīrišķo, ta

sievišķo, tas ir, vienas rindas beigās Auseklim uz-

svars ir uz priekšbeidzamā balsiena, bet nākošā uz
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beidzamā. Aleksandriniskā pantmēra vietā Auseklis
vairāk lieto piecu pēdu jambus, atrodot tos vairāk

pieskaņotus latviešu garam. Piecu pēdu jambus
Auseklis, bez šaubām, ir mācījies no Šillera, kurš

tos mīlēja izlietot viegluma dēļ.
Prof. Šmidts pārmet Auseklim, ka tas no lat-

viešiem svešajiem pantmēriem ir vēlāk pārgājis uz

tautas dziesmu tradīcijām, uz latvisko pantmēru,

maz lietojot atskaņas. Bet tas jau taisni ir lielākais

Ausekļa nopelns, ka viņš izlietoja latvisko pantmēru

un parādīja, cik viņš ir skaists. Tautas dziesmu

stils ir ari vairāk piemērots Ausekļa rūpīgam, gra-

ciozam garam. Auseklis pat idealizē tautas dzie-

smas, atrodot tās par orientaliski krāšņām, gleznai-
nām, kur visur spīd tikai zelts, sudrabs un zīds, ta-

gad viņas sauktu ari par impresionistiskām, tēlojo-

šām, ar viegliem aizrādījumiem, neizsmeļot parādību
līdz galam, kā to ir jau uzķēris Auseklis. Viņš gluži
pareizi tautas dziesmās redz melodiskumu (ari alite-

racijas), plūdumu un japanisku vieglumu. To padara
līgojošais daktils un melodiski dejojošais latviskais

pantmērs. Neviens no dzejniekiem nav tik labi iz-

pratis tautas dziesmas, kā Auseklis, Pumpurs un

Lautenbachs. Gandrīz katrā rakstniecības teorijā
līdz apnikšanai tiek aizrādīts, ka latviešu pantmērs

ir trochajs. Tiesa, latviešu tautas dziesmas var ie-

sprostot trochajiskās pēdās, bet tad tās tiek asas,

sausas un nemelodiskas.

Mums parasti deklamē tā:

„Kur tu augi, daiļa meita,

Ka es tevi neredzēju?'

Auseklis atzīst, ka tauta deklamējot tautas dzie-

smas, kā peonus:

„Kur tu augi, | daiļa meita,

Ka es tevi| neredzēju?"
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Bet Auseklis ir izpratis, ka ar peonu nav izsme-

jams latviešu pantmērs, un to ir atzinis, kā peonu

un trochaju kombināciju. Tā Auseklis ir tuvojies
patiesībai, bet nav pratis to formulēt. Jānoraida

katras aizdomas, ka latviešu pantmērs būtu spon-

deju un trochaju kombinācija X X X X. jo viņš ir

daudz vieglāks. Atliek par pamatu ņemt pirmo

peonu, kurš latviskā pantmērā tiek pārveidots.
Šajā pantmērā katrā pēdā ir trīs uzsvari, pir-

mais balsiens vissmagākais, otrs vieglāks, trešais

ari uzsvērts, bet ne tik stipri kā pirmais, un pēdējais
ir gluži īss. Otrā un trešā balsiena uzsvari ceļas
no vārdu blakus akcentiem. Šādā kombinācijā, kā

to ir izjutis Auseklis, ir ievērots dejojošs pantmērs

un gramatiska pareizība. Šo pantmēru līdz ar Au-

sekli nosauksim, līdz labāka vārda atrašanai par

latvisko pantmēru.
95)

Tikpat iemīlēts pantmērs Auseklim ir daktils un

retāk daktilu un trochaju deja, bet tā viņam ne tik

labi izdodas. Šos pantmērus Auseklis izlieto ļoti
bieži, un viņos rakstītie ir ari labākie Ausekļa sti-

listiskie dzejoļi. Šis latviskais pantmērs un ari

heksametri piešķir Ausekļa dzejai ļoti lielu vērtību,
un proti, plūdumu, tādu dzejas īpašību, kur ri-

tums prasās pēc tālākas deklamācijas un plūst, kā

plaša straume.

„Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars."

Vai ari pērkoņa grāvieniem rakstītā96) „Trim-

pulā".
„Kā Daugava vaida, un bangas kā krāc,
Kā Staburags asaras rauda."

Diemžēl, šī plūduma nav visos Ausekļa darbos,

bet ari ar savām nedaudzām dziesmām viņa ir

95) Ibid. 21.
96) Par viņas muziķu kads francūzis izteicies, ka ta rak-

stīta pērkoņa grāvieniem.
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augsts paraugs dažam vēlākam rakstniekam, kuŗa
dzeja nav ieguvusi plūdumu. Ar Ausekli plūduma
zinā var mēroties tikai Plūdoņa, Virzas dzeja un

daži vēlākie Skalbes stāstījumi „Daugavas viļņos".
Tādam lielam dzejniekam, kā Rainim, ir plūduma vi-

sumā maz un viegli plūstošs un melodisks viņš ir

tikai liriskos dzejoļos ar mazu pēdu skaitu.

Ausekļa plūdumu pavairo tas apstāklis, ka dzej-
nieks nemīl lietot „enjambement", kuru ari pavisam
reti sastopam klasiskajā aleksandriniskajā pant-
mērā. „Enjambement" ir rindā nenobeigta teikuma

pārnešana uz nākošo rindu tā, ka tas nepiepilda visu

rindu.

„Še zeme jums! sauc Pērkoņtēvs no krēsla

Uz cilvēkiem, kas grib, nāk, iemanto!"

Fr. Šillera „Zemes dalīšana".

Šis
s
,enjambement" ir populārs krievu valodā

klasiķu tulkojumos, ļoti bagāti atrodams grieķu tra-

ģiķos (30 —35%), bet franči no tā bēg. Tāpēc ari

franči spējuši radīt tādu plūdumu, ka varam no

viņiem tikai mācīties. Auseklis to šur tur izlieto

vācu klasiķu tulkojumos, bet viņa oriģinālos tautas

dziesmu ritumā tā tikpat kā nemaz nav. Auseklis

ir tāds meisters, ka spēj katru teikumu ievietot ari

īsās rindās, pildot visu rindu. Tā ir grūta, bet skaista

māksla.

Ausekļa dzeja ir ārkārtīgi mūzikai a.
97) Viņš

ir pirmais starp latviešiem, kurš muziķu ienesa lite-

ratūrā, ar ko mēs saprotam melodisku, skanošu ri-

tumu, vai ari tādu dzejas īpašību, kas ar savām ska-

ņām atgādina aprakstāmo priekšmetu. Auseklis

savā muzikalismā cenšas formu piemērot saturam

un vienmēr lieto skanīgus vārdus; ja viela smaga,

stils smags un otrādi. Tā lieliskajā „Trimpulā"
mēs dzirdam runājam visu veco, archaisko pasauli
un spēcīgu Daugavas krākšanu.

97) Viņš atzinis, ka vācu valoda ne tuvu neesot tik mu-

zikāla.
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Vieglumu un muziķu Auseklis visbiežāk panāk
ar latviskā pantmēra izlietošanu. Latvisko pant-
mēru Auseklis lieto sevišķi otrā dzejoļu krājumā.
Melodiski ir rakstīti dzejoļi: „Brivība", „Uz skolu",
„Senču dievi pavasarī", „Pie Salaces", „Stabu-
radze", „Gaismas pils", „Čūsku tēvs Zalktis", «Ai-

viekste", v. c. Muziķa ir ari dzejoļos: „Jūra",
„Udens plūdi", „Eima ezers", „Naula", „Lai top" v.

citur. Auseklis izlieto ari aliteraciju un izmeklētus

vārdus, kas modina priekšstatu par aprakstāmo

Ausekļa autografs.

priekšmetu. Ņemsim piemēra dēļ populāro dzejoli

„Beverinas dziedonis". Es viņu ņemu tāpēc, ka

prof. Šmidts viņu nosauc par „nelaimīgu dzejoli"98),

kurā nav gleznu un stils runā pretim dzīves reāli-

smam. Par kaŗa briesmām nevarot dziedāt kā kādā

bērnu rotaļā, vai lietot „gavi 1 v izsaukumu s".

„Ai, ai, aijāja! pili gāzīs gruveklos!"

Redzams, ka prof. Šmidts prasa reālismu māk-

slā. Lai karš tiktu attēlots reāli un psichologiski
pareizi, tad tiešām vajadzētu cita stila un izjutu. Bet

Auseklis ir fantastisks, un viņa dzejai citi

98) Pr. Šmidts, „Etnografisku rakstu krājums", I. 7. un

8. lapp.
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uzdevumi. Viņš dzied ne kara šausmās, bet balādi

par notikumiem priekš 700 gadiem, un kādas šau-

smas tādi notikumi var radīt? Gluži otrādi, dziesma

Auseklī rada skaidru harmonijas izjūtu. Vispirms
te ir mierīgs, vienkāršs ritmisks stāstījums, kā kro-

nikās, un gleznainums še ir lieks.

„Beverinas staltā pilī,
Tāļuvaldis valdīja.

Viņa slava tālu, tālu,
Visā zemē izpaudās."

No melodiskā stāstījuma mēs redzam, cik gaišs

ir pēc dabas Ausekļa „dabiskais" latvietis. Stils

mierīgs, jo pilī ir miers un valdinieka slava izpaužas

tāļu. Ari ziņas par igauņiem tagad vairs nespēj uz-

traukt dzejnieku.
Tad nāk vaidu dziesmas, ko prof. Šmidts sauc

par gaviļu dziesmām. Viņas nāk līdz ar kara troksni

un vaimanām. Šī dziesma ir melodiska, jo tā ir

senā latviešu vaidu dziesma. Varētu jau kara šau-

smas citādi tēlot, ar briesmu izjūtu, bet te jau ir

mierīgs koklētājs, un Auseklis netiek vaļā no peonu

un daktiļu melodiskās dejas. Viņš ir noreibis no

stila plūduma, šūpojas un nevēro briesmas:

„Kara vētra, kaŗa vētra, pili gāzīs gruvekļos!

Ai, ai, aijāja! pili gāzīs gruvekļos!"

Tad —

„Augstu, augstu vaļā logā — vaļā logā
Vaidelotis parādās — parādās.
Sirmiem matiem, baltu bārzdu — baltu bārzdu,
Vaidu kokle rociņās — rociņās."

Ar atkārtojumiem Auseklis grib izcelt, cik

augstu ir bijis pils logs un vaidelotis ar baltu bārzdu.

Figūra „rociņās — rociņās" griež sevišķu vērību uz

vaideloša rokām. No melodiskā panta mēs sprie-

žam, ka vaidelotis pats ir melodisks, ka igauņi ap-

stājušies, troksnis lēģerī un pilī norimis un visi

vero.
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„Strinkšķeja kokles, dziedāja vecais,
Igauņiem vāles iz rokām šļuka."

Šajā „vienmuļīgā pantā", kā prof. Šmidts saka,
skaidri dzirdams, kā ar roku ķer stīgas, kā kokle

stri n k š, un igauņiem vāles šļūkot nodimd

zemē. Un tālāk dzejolis sāk vienkāršu valodu, bet

pantmērs neritmisku deju: „Dziesmu vairogs atsita

bultas." Ritums liecina, ka vēl nav galīgas harmo-

nijas, vēl ir maza nesaskaņa starp mieru un karu,
bet igauņu lēģeris un latviešu uzsākuši deju, jo

dziesma ir veikusi karu. Var strīdēties, vai še pant-

mērs ir pilnīgi piekrītošs saturam, bet mēģinājums
ir ļoti skaists.

Muzikalisma ilustrācijai vēl cits piemērs:

„2vīks, žvāks!

Velns turp."

Mēs dzirdam, kā velns aizskrien bezdibenā, kā

viegls, svilpojošs vējš. Bet atpakaļ tas nāk ap-

krāvies ar nastu, smags, it kā caur kavēkļiem, it kā

krūmus lauzdams:

„Brīkš, brākš!

Velns šurp."

Divi vārdi, un mums nevajag pat ne velna skrē-

jiena tēlojuma: mēs skrējienu dzirdam ausīm.

Auseklis gāja pie Šillera, kad nebija vēl atradis

sevi. Viņš ir nemirstīgs īsajos, liriskajos dzejoļos.
Pat eposu brīžam padara liriski melodisku. Lauten-

bachs šajā melodiskajā eposā gāja vēl tāļāk un guva

stilā lielus panākumus, bet Lautenbachs ir daudz

lielāks stāstītājs. Interesanti ir salīdzināt Ausekļa
„Čūsku tēvu Zalkti" ar Lautenbacha „Zalkša līga-

vu". Lautenbacham še tomēr trūkst tās mūzikas,
grācijas un gleznainuma, kas Auseklim:

„Laidies līga, lidodama

Tāmenieku jūrmalā,
Nometies uz augstiem krastiem

Tur, kur Ventas upe plūst,
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Tur, kur Baltas juŗas bangas
Drūmi vaidās kauc un krāc.

Vecos, sirmos teiku laikos

Brīnumiem vēl notiekot,
Kādi tagad mūsu dienās

Neatgadās prātniekiem,

Gāja kādu jaunu dienu

Rožu pilnā vasarā

Trīs jo daiļas mātes meitas

Pastaigāt gar jūrmali."

To pašu tematu ir izlietojis Fallijs savā „Zalkša
līgavā"99

). Viņš no visiem vairāk ir reālists, kurš
ienesa savā teikā psicholģiskumu, stāsta par

Zalkti gandrīz kā par reālu vīrieti, tad atkal par mi-

toloģisku būtni, un meičas reālas, instinktīvas baiļu
nojautas jauc ar teiksmainu stāstu. Stils skaidrs,
viss ir saskatāms, drusku tēlojošs un mierīgi stā-

stošs. Fallijs nelieto tikai latvisko pantmēru, bet

ari daktili. Šāds aprāvums stilu gan dara ori-

ginelu, it kā mazāk vienmuļu, bet ari mazāk

muzikālu.
,

Pašā zāļu vakarā

Ginta viena pļavā gāja.

Debess mala zaļgana,
Krēsla vēl tik zila gaiša.

Aiviess Gintu sagaida,
Birzes malā roku sniedza.

Vārda neteics, iesmējās,

lesmējās, kā prieks tik klusu."

Cik krāšņa, latviski stāstoša, vietām orienta-

liski tēlojoša ir muzikālā Ausekļa dzeja par Zalkti!

„Strinkšati, strankšati koklītes stīdziņas,
Dzīgājiet spocīgas, burvīgas skaņas.

") Zalktis, žurnāls.
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Dziedāšu, līgošu dīvainu dziesmiņu,
Sendienām aizmirstu brīnuma stāstu."

Še brīnišķos, līgojošos daktilos Auseklis rada

mūzikas priekšstatus. Mēs dzirdam, kā kokle

strankš, džīgo un līgo burvīgas dziesmas. Dzej-
nieks ir noreibis no dziedāmiem teiksmainiem noti-

kumiem. Tad pants tiek melšošs, draiskulīgs, stei-

dzīgs, it kā kur būtu jāsteidzas, jāpārliecina.

„Ticat ļaudis, neticat

Sirmu laiku pasakām."

Tālāk dziedot par latviešu meitiņām, Auseklis

lieto latvisko peonu:

„Trīs meitiņas staigāt gāja, staigāt gāja
Pa ezera līcīšiem, līcīšiem.

Viena Milda, otra Smaida, otra Smaida,
Trešā koša Spulgactiņ, Spulgactiņ.
Silta, silta saule sila, saule sila,
Stari dūra augumiņ, augumiņ."

Romantiķi vispār mīl katru tīkamu parādību iz-

celt, tēlot sīkumos. Viņi aizraujas, pārspīlē, glezno.
Auseklis grib būt kā gleznotājs, kā stāstītājs, kaut

gan stāsts lāgā nevedas. Viņš tēlo un stāsta ar

ritumu. No tā vien jau vajag spriest, ka trīs mei-

tiņas ir skaistas. Un mēs redzam, cik graciozi un

viegli viņas iet, jo pats stils ir daiļš, graciozs un

viegls. Bet ezers ir līgans, šūpojošs. Mūsos rodas

tīksmīgi priekšstati vērot, kā ezers aicina pel-
dēties.

„Ezeriņa balti viļņi
Aicināja skaloties,

Aiju, aiju aijajā,
Aicināja skaloties."

Bet Auseklis nekur neaizraujas tēlojumā. Viņš

aizķer parādību un atkal iet tāļāk.
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Ausekļa nozīme latviešu literaturā un

kulturā

Pirms pāreju uz Ausekļa nozīmi, man še gribas
atzīmēt kādu dzejnieka laika biedra spriedumu par

viņu. To ir uzrakstījusi, pēc Pele jkdzes domām,
Kažoku Dāva kundze. 1) Auseklis nav ar pasaules

dzejnieka tieksmēm. 2) levērojot viņa vēlo attīstī-

šanos, Auseklis mira par agru, tas maz piedzīvojis,

tāpēc nevarēja īsts dzejnieks būt. 3) Auseklis gri-

bēja būt originels, bet tas viņam kaitēja. 4) Sliktu

iespaidu atstāj tādi vārdi kā šmaukt, kaucu v. t. t.

Dzejniekam jābūt daiļam. 5) Viņa radījumos figurē
dukņas, gaigaliņas, sirēnas, kas Latvijā nevar būt,
jo tas būtu tikpat, kā eņģelis ar kažociņu mugurā.
6) Ausekļa dzejā maz jūtības, tā gludi tek, bet ne-

atstāj dziļu iespaidu. Kaudzītes Matīsa dzejoļi labāk

atminami. 7) Lauku ļaudis Ausekli laikam nemaz

nesaprot.
Ja Ausekļa darbus iztirzājot viņos atrodam tik-

daudz negatava un negatīva, tad jājautā, kāpēc par

Ausekli tik daudz rakstīt. Kāds tagadnes rakstnieks

man izteica izbrīnēšanos, kā var ar interesi pie Au-

sekļa tik ilgi kavēties. Auseklis savādi valdījis un

valda par latviešu sabiedrību. Reti atradīsies cil-

vēks, kam Auseklis ir sirds dzejnieks, kas Auseklī

mīlēs, maz būs ari to, kas tagad bez piespiešanās

varēs izlasīt visu Ausekli, bet Auseklī ir tādas vie-

tas, kas neiziet un neiziet no prāta un dīvaini valda

pār mums. Kad kareivji iedami pa ielu dzied „Lat-
vijas kalnājos, Latvijas lejās krūtīs man atdzīvo brī-

vības gars", kad jūs dzirdiet „Trimpulas" kliedzienu,
Jums tirpuļi iet pa kauliem. Tāda atbaidoša un pie-

velkoša ir Ausekļa dzeja.
Es Ausekli apzīmēju par pirmo latviešu p o z i -

tivistu un ateistu, kas savos darbos šo

ieskatu izved plašos apmēros, bet ari pirmo

nacionālās reliģijas sapņotāju jau-

najos laikos, par asu un radikālu

nacionālo kareivi un tautmīli, par
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ievērojamu pedagogu — apgaismo-

tāju, par vienu no pirmajiem ro-

mantiķiem, sentimentalistiem, par

pirmo simbolistu un impresionistu,
ja šī vieta nebūtu jāierāda Pumpu-
ram. Auseklis ir ari mitoloģiskā
virziena uzsācējs. Taī pašā laikā

Auseklis ir pirmais, kas izrādījis
tieksmes uz klasicismu original-
rakstos. Viņš ir pirmais latviešu goetists un

šillerianietis iekšējā pārstrādājumā. Vai viss tas

nav vistrakākā pretruna, jo visas šīs lietas taču nav

savienojamas?! Un tomēr mēs runājam patiesību.
Auseklis, kā redzējām, ieguvis iedzimtību no divu

dažādu garu tieksmēm un tāpēc viņam prāts vilcis

uz vienu pusi, sirds uz otru. Auseklis ide-

jiski ir viena pretruna, bet kā per-

sonība viengabalains, samērā diezgan no-

svērts. Aiz citiem nezināmas patiesības iemesliem

Auseklis .savā garā spējis visu sintezēt un vēl pa-

nākt gara harmoniju. Tas izskaidrojams tā, ka

vienā gara tieksmē un noskaņā Auseklis dzejojis,
citā noskaņā bijis cīnītājs, vai pozitivists. Auseklis

nav vēl paguvis izstrādāties, viņš viss ir vien a

liela varbūtība, bet mēs varam droši teikt,
ka romantiķis, nacionāls sapņotājs

viņā ņemtu virsroku. Auseklis un Pumpurs ir to

virzienu uzsācēji, kas valda tagadnes literatūrā, Au-

seklis ir bez šaubām lielāks dzejnieks, tāpēc viņš jā-
skaita par pirmsākumu. Un kā filosofija pēta

senos grieķus, atrodot tur tagadnes virzienu pirm-

sākumus, tā jāpēta ir Auseklis, jo viņš ir tas „a", no

kura sākas tagadne. Nebūs iebildumu pret to, ka

tagadnes filosofija ir interesantāka par grieķu pirm-

sākumiem, tāpat tagadnes latviešu dzeja patīka-
māka par Ausekļa pantiem, bet lietas pētot jāiet uz

pirmajo. Un kurš gan no mūsu vai vecākas pa-

audzes nav audzis lielāks Ausekļa audzināts.

Dabas zinātnisko pozitivismu_ es nepieskaitu
pie Ausekļa labajām pusēm, bet vēsturiska patiesība
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ir jākonstatē. Tagadnes pozitivisti viņu lai neatva-

sina no jaunstrāvniecības laikiem, jo tas pastāvējis

jau trīsdesmit gadus agrāk, un tradicioneli tālāk
gājis.

Pirmais no latviešu rakstniekiem, kas mūsu sa-

biedrību iepazīstinājis ar darvinismu, ir Kr. Barons

«Pēterburgas Avizēs". Auseklis šo tendenci pasti-

prinājis ar Feierbachu un Vogtu un savās konze-

kvencēs gājis tāļāk, tāpēc jāuzskata par visa šī vir-

ziena galvu tautiskajā laikmetā. Viņš ir ari visasā-

kais garīdzniecības apkarotājs, līdz pat revolūciju
laikam.

Kā nacionālas reliģijas sapņotājs Auseklis nav

vienīgais, viņam vēlāk seko divdesmitos gados An-

drievs Niedra un Akuraters pēc 1905. gada revolū-

cijas. Latviešu rakstniecību pēdējos gadu desmitos

ir pārņēmis panteisms. Pirmais panteists, tikai ar

pirmatnēja duālisma nokrāsu, ir Auseklis. Neizdarot

lielu kļūdu, pirmsākums attiecināms uz 1870. gadu.

Dziņa uz gaismu, kas iedegās latviešos seš-

desmitos un septiņdesmitos gados, lai gan bija

gruzdusi jau agrāk, ir valdījusi latvju sabiedrību

pēdējos 50. gados. Auseklis ir bijis viens no lozunga
devējiem. Šī kustība, protams, nav viņa radīta, Au-

seklis tikai bija viens no redzamākiem darbiniekiem,
kurš laikmeta tieksmes spēja izteikt nedaudzos afo-

ristiskos vārdos. Vēbers un Auseklis deva latviešu

sabiedrībai pārliecību, ka tas, kas uzcels latvju pat-

stāvību, ir gaisma. Šis sauciens atradis dzīvu

atbalsi latviešu tautas sirdī, jo viņi ir sapratuši, ka

ar izglītību iegūst spēku, materielu patstāvību. Gadu

simteņus neapziņas miegā snaudusē tauta piepeši sa-

kustējās, un mēs redzam tādu skološanos, tādu kāp-
šanu uz augšu, kādu nevar uzrādīt neviena tuvākā

kaimiņu tauta. Katrs kalps, katrs zemnieka dēls ir

jutis dziņu atstāt savu šķiru un kāpt uz augšu, bal-

stoties uz izglītības ieņemt labāku stāvokli. Lat-

vieši līdz ar to ir aizturēti skaitliskā pieaugšanā, bet

pēdējos piecdesmit gados ir tikuši pie apzinīgas, kaut

gan vēl ne patstāvīgi domājošas sabiedrības. Līdz
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ar šo dziņu uz gaismu visvairāk ir minēts Ausekļa
vārds.

Pumpurs un Auseklis ir bijuši pirmie patstāvī-
bas sapņotāji. Tā nav fraza, saprasta no šī laika

psichologijas. Pumpura „Imanta" lika ticēt, ka reiz

„seno laiku balsis Imantu ārā sauks". Viņa Lāč-

plēša tēls ir ticis it kā par mitoloģisku būtni. Tagad

latviešu kultūra un dzeja grūti iedomājama bez

Pumpura radītā tēla. Ari Auseklis, kā patstāvības
ideju sludinātājs, ir atstājis hipnotizējošu pārliecību,
ka senie brīvības laiki ir bijuši laimes laiki, kad

„Nebij neviena, kas nehgsmotos
Gar Latvijas Daugavas malu:"

Viņš lika ari cerēt, ka senā patstāvības pils reiz

celsies augšā un zilā gaismā atkal plivināsies sar-

kanbalti karogi. Un šajās dienās, kad Imantas un

Lāčplēša pulki ir Daugavas krastos, un brīvi plivi-
nājās latviešu karogs, tad šie pirmie fantasti uz

verdzības nakts sliegšņa ir divkārt mīli ar savu

drosmi. Mīli ar to, ka labākai latviešu sabiedrības

daļai visdziļākos sirds pelnos ir uzturējuši kaut-

kādas patstāvības dziņu dzirksti, vai nu tā būtu ma-

teriela vai politiska. Tā ir bijusi maza un noslēpta,
tomēr ugunīga dzirksts. Ja Auseklim nebūtu citu,

kā tikai šie nopelni nacionālā lietā, tad ari viņa
vārds latviešu kultūrā būtu nodrošināts. Auseklis ir

pavisam šaurs savās tieksmēs, jo viņam nav pasau-

les problēmu atrisināšanas patosa. Par pasaules
rakstnieku tas nekad netiktu. No vispārējām ide-

jām, ko viņš mums atstājis, būtu minama dabiskā

cilvēka ideja, panteisms, tam pretim da-

bas zinātniskais radikālisms, varētu

vēl skaitīt šillerianismu un goetismu. Viss tas, pro-

tams, miniatūrā. Par to savējo vidū Ausekļa balss

ir zvanīt zvanījusi: jaukais brītiņš latvjiem mostās.

Pie visa tā jāpiezīmē, ka Auseklis nav šaurs

fanātiķis, bet ar Eiropas kultūru iepazinies cilvēks,
kas ari grib šo kultūru propagandēt latviskā izvei-

dojumā. Deviņdesmitos gados internacionalistu ra-
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dltā hipoteza, ka tautībnieki ir bijuši šauri un sa-

stinguši, neizrādās pareiza. Jau pašā tautiskās ku-

stības sākumā inteliģence spēra tādus varonīgus
soļus, kādus var tikai apbrīnot. Pusverdziskai tau-

tai J. Allunans tulko klasiķu dziesmas, bet Stālbergs

gan tulko, gan izdod lielākus klasiķu darbus,
100

) lai

gan ir spiests bankrotēt. Tā tad latviešu iepazīsti-
nāšana ar klasiķiem ir sākusies jau sen līdz Dr. P.

Zālīša laikiem. Tautiskais laikmets dod ari Homēra

„Odiseju".
Tā kā Auseklis ir bijis latviešu Olimpā, viņš

nāk kā pats dieva dēls, gaišs, ar sauli sejā, nāk pie

savas tautas vai nu svinīgi un pravietiski, vai prieka
asarās runājot par brīvību. Viņš tic savai uzvarai,
tic savai tautai, viņas misijai. Pat tad, kad no pa-

gātnes palikuši tikai putekļi, tas ir olimpisks opti-

mists. Mums ir tikai trīs tik saulaini cilvēki: Pum-

purs, Auseklis, nacionālās romantikas uzsācēji, un

Rud. Blaumanis, modernās literatūras ievadītājs.

Rainis filosofiski ir obtimists, bet psichologiski ir sa-

plosīts, saraustīts un cietējs. Skalbes gaišo prieku
bieži vien nomāc smagas skumjas. Bet mirdzošu

galvu latvju dzejas Olimpā stāv šie trīs tēli. Kaut

latvju dzeja no sava tumšā naturālisma vai sāpju
rezignācijas ietu uz šiem baltajiem, radīšanas priekā
starojošiem dzīves mīlētājiem.

Pumpurs un Auseklis mūžam dzīvos mūsu lite-

ratūrā kā tautiskā romantisma uzsācēji un Auseklis

ar Lautenbachu kā visdaiļākie sentimentālā roman-

tisma paraugi. No viņiem runā jaunā tauta, kas grib
sev redzēt spožu nākotni. Un kā katrā jaunā cil-

vēkā runā romantisks gars, tā viņš ērgļa spārniem

paceļas jaunajā latvju tautā. Viņi abi grib radīt uz

latviešu mīta un gara mantu"pamatiem. Viņi ir īpat-
nības licēji latviešu literatūrā, jo iz mīta radītajā

īpatnība parādās visvairāk. Diemžēl Auseklis mira

10°) Stālbergs ir tulkojis Bairona „Manfredu" 187Lg. Fr.

Šillera „Vallensteinu" I. 1867. Šillera „Priekiem" Stālberga
1867. g. Viņš izdod Biezbarža tulkoto Tacitu, Dūnsberga Goetes

„Lapsa Kūmiņš" 1878.
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darba nepabeidzis, viņu neveica ari Lautenbachs un

Pumpurs. Kā spēcīgākais un neatlaidīgākais šī mi-

toloģiskā virziena rakstnieks ir Auseklis, Viņa mi-

toloģija ir jau mirusi, izņemot nedaudzas atskaņas,
bet dzejā uzsāktais virziens dzīvo vēl šobrīd. Ari

jaunākie rakstnieki ir sajutuši, ka jārada izejot no

mīta un tāpēc modernais gars prasās atpakaļ uz tau-

tas noslēpumu tempļiem. Turp gājuši Fallijs, Rai-
nis, Skalbe, Akuraters, Anna Brigader un runājuši

ar senajiem latvju dievišķajiem gariem. Velni, ra-

ganas, dievi, visādi gari pilda skatuvi, kas nenotika

pat tautiskajā laikmetā. Tad jau laikam to nepie-

ļautu ari cenzūra. Šai dzejai uz mitoloģiskiem pa-

matiem ir liela nozīme īpatnējā izcelšanā. Bet mo-

dernā dzeja nereti nodara to pašu kļūdu, ko Ausek-

lis un, proti, pārspīlē. Ja uz skatuves ir papa pūķi,
kuŗiem cērt, ka grab vien, tad fantāziju tas nesa-

triec. Dažreiz māksliniecisko, psicholoģisko tuk-

šumu sedz ar figūru raibumu. Mitoloģiskiem tēliem

it kā vajag fantāziju satriekt, bet tas būtu tikai tad,

ja valoda būtu bagātāka paradoksiem (Nietcše) un

fabula aizraujoša. Diemžēl Ausekli tagad atkārto ar

visām kļūdām.
Auseklis kā stila meisters savos labākos dzejo-

ļos, neteiksim vairāk, paliks paraugs ilgos laikos.

Kur ir šis daiļais, slīpētais, visos pantmēros rūdītais

pants tagadējā literatūrā? Viņš, protams, ir, bet

katrā no rakstniekiem tikai daļa no Ausekļa īpat-

nības, un stilā daudzas īpašības Auseklis uzrāda

kā pirmais. īpašības ir sekošas. Pumpurs 1870.

gadā deva pirmsākumu dzejai uz tautas dziesmu

pantmēra pamatiem. Auseklis to pašu sāka pāra

gadus vēlāk pārvērzdams par tradīciju, kurai pē-

dējos gados atkal sekojuši vairāki dzejnieki, bet se-

višķi Fallijs un Rainis. Auseklis pirmais dzejā pie-

rādīja latviešu valodas vijīgumu, muzikalismu. Viņš
ir ari lielā, svinīgā stila pirmmeisters. Tas, pro-

tams, nav Aspazijas vai Niedras patoss, bet no kla-

sicisma pasaules nācis cildens stils.

Kur tagad Ausekļa vieglais dzejas lidojums? Tas
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ir Skalbēm, bet dažu labu elementu nav. Kur Ausekļa

plūdums un slīpētais pants? Tas ir Plūdonim un

Virzām, bet cita atkal nav. Ausekļa mūzikas kokli

mantojis Plūdonis, bet archaiskā tam nav. Kolorīts

Austriņam, klasiskais pants Rozīšam. Simbolisms

un impresija Rainim v. c. Bet nekur nav tādas

kombinācijas, kur viena personība atspoguļotu tik

lielas daudzējādības. Visvairāk no Ausekļa mācī-

jušies, protams, vistuvākie pēcnieki, bet tad Fallijs
un Plūdonis. Fallijs, rakdamies uz tautas dvēseles

noslēpumu avotiem, gribējis radīt jaunu epu, izteikt

latvju dvēseles mistiku, bet nav to paguvis. Seko-

dams Auseklim, tas ir pārstrādājis tikai „Čūsku
tēvs Zalktis". Fallijs meklē ari psichologiskajos no-

slēpumus šajās cilvēku un kustoņu attiecībās. Vis-

tuvāk pēc stila Auseklim ir Plūdonis. Dažas vietas

Plūdoņa dzejā, liekās, ir tieši Ausekļa ierosinātas.

Ausekļa „Jûŗa" vietām pilnīgi atgādina pat ar vi-

sām kļūdām Plūdoņa „Palu laiku Zemgalē".

„Še kur, re kur braukā ēka,

Ļaudis jumtā rāpj un brēkā,
Zemes virsū jūra šņākā,

Baigi krākā."

Tā pati plūdu muziķa un peldošā ēka ir ari Plū-

doņa dzejā. Un kā Auseklis vietām izkrīt iz sava

lidojuma un svinīguma, tā Plūdonis no sava plūduma
pāriet bieži vien uz reālo, kas redzams ari piemi-

nētā dzejolī. Še vīrs cērt ķeksi laivā, bet pats tiek

ierauts ūdenī. Auseklis Plūdonim varēja būt mūzi-

kas skolotājs, bet šajā ziņā Plūdonis savu priekš-
gājēju ir pārspējis. Kā līdzību var uzrādīt, ka vi-

ņiem abiem ir teiksmainas baladas. Abiem diviem

tiem ir tie trūkumi, kurus tie mantojuši no Šillera:

tas ir nosacījumu skaistums, ārējs šiks tur, kur nav

iekšējas bagātības. Protams, Plūdoņa stils ir daudz

vairāk izkopts un devis daudzāk paliekamas vērtī-

bas, bet Plūdonim nav tās vēsturiskās nozī-

mes, kas Auseklim.

Auseklis ir likteņa paradokss latvju tautai. Tas
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slēpj sevī visādas varbūtības. Retam viņš tagad

būs mīļš, bet vēl retāk atradīsies inteliģents latvie-

tis, kam Ausekļa dzeja nebūs dedzinājusi sirdi un

likusi putekļiem uz garu cerēt.

Viņa vārds lai ir sirdīs un tautas karogos rakstīts,

Viņa spēcīgais gars vienmēr lai piemājo mums.

Bibliografija

Pēc Ausekļa nāves viņa manuskripti palika pie

brāļa Mārtiņa, bet viņa grāmatas tika pa lielākai

daļai iznēsātas. Vēlāk manuskripti pārgāja Kažoku

Dāva rīcībā, kurš visus paziņas uzaicināja iesūtīt

ziņas par Ausekļa dzīvi un vāca naudu manuskriptu
izdošanai. Visu vērtīgāko ar lieliem cenzūras strī-

pojumiem 1888. gadā izdeva Kažoku Dāvis. Ausekļa

manuskriptus atstāja pie Kažoku Dāva (Pelca). Pēc

viņa nāves tie palika Kažoku Dāva meitas Pelca

jkdzes īpašumā Mūrmuižas Lagatos caur Valmieru.

1914. gadā tos nosūtīja Zinību komisijas glabāšanā
uz Rīgu. Auseklim bijuši manuskripti ari Ungurpils
Sīpolos. Daļa no tiem aizgājusi bojā, kad Sīpoliem
nodega istaba (vēl Ausekļa laikā), bet citi manu-

skripti ir izputināti. Kažoku Dāvim nekas neesot

sūtīts. Tagad Sīpolos nav pat ne rakstu galiņa! no

Ausekļa. Viņa brālim Mārtiņam, kas šimbrīžam uz-

turās Sīpolos, esot dažas Ausekļa vēstules un grā-

matas, bet tās ir palikušas Peterpilī un nezin, vai ir

vairs atrodamas. Auseklis, uzturoties Rozes muižā

pie Raunas, še kādai jaunkundzei atstājis burt-

nicinu ar dzejoļiem. Šie dzejoļi, līdz šim nedrukāti,
vēlāk pārgājuši prof. P. Šmidta kga īpašumā un īr

glabājušies Lisas Pekšos pie Raunas, bet lielinieku

laikā aizgājuši bojā līdz ar profesora bibliotēku,

Vienīgie atlikušie manuskripti glabājas pie Šiliņa

kga Valsts muzejā. Auseklis ir fotografējies divas

reizes. Viena fotogrāfija ir nodrukāta Kopotos rak-

stos, otra — „Smaidos un asarās".
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Starp uzglabātiem manuskriptiem viena burt-

rūca ir ar dzejoļiem, kas nodrukāti pirmā krājumā.
Še nav visi dzejoli, bet tikai kādi; dzejoļi sākas ar

„Naulu". Kāds fragments „Dziede" nav vēl nekur

drukāts. Burtnīcas galā ir rādītājs. Spriežot pec

viņa, laba daļa no agrākās jaunības dzejoļiem nav

tikusi nekur drukāta. Kā no sliktā rokraksta re-

dzams, tad šī burtnīca būs no Ausekļa zeminara ga-

diem, vai ari pa daļai sarakstīta pirmā gadā pēc ze-

minara. Tāļāk ir dažas burtnīcas ar tulkojumiem
(galvenā kārtā). Daļa no šiem tulkojumiem ir tagad
vēl nedrukāta. Viņus Auseklis beidzis 1873. gada
decembrī un gribējis grāmatu saukt par „Rasa un

asaras" no Ausekļa. Kā ievērojamākos lielos manu-

skriptus var minēt, 2 burtnīcas ar „ozolvaiņagiem"
un 2 burtnīcas ar otro dzejoļu krājumu, ko Auseklis

pats sagatavojis drukai. Viena no šīm burtnīcām ir

uzmetumi. Bez tam vēl ir daudz atsevišķu lapu ar

dzejoļiem, runām, mitoloģiskām atzīmēm v. t. t.

Auseklis dzīvs būdams visvairāk ir strādājis

«Baltijas Vēstnesī", kur ari nodrukāti viņa pirmie

dzejoļi. 1872. gadā tas pabeidza savu pirmo dze-

joļu krājumu, ko 1873. gada februārī pēc lielām grū-
tībām cenzūra atvēlēja un Stālbergs izdeva. Saucas

„Dzejas" no Ausekļa. 1873. gadā Auseklis strādā

ari „Mājas Viesī". Bet „Balss" pirmā numurā ir

nodrukāts Ausekļa apsveikums „Balsij". 1879. gadā
pēc dzejnieka nāves „Baltijas Zemkopis" nodrukāja
„Par dziedāšanu pie latviešiem". Auseklis ir redi-

ģējis „Latviešu tautas kalendāru" 1875., izdotu no

brāļiem Buš's. Še no viņa ir dzejoļi un tulkojums

par Cēsu pili. (Iz bruņnieku laikiem.) Jādomā, ka

ari populārais dabas zinātniskais raksts „Par laiku

un laika praviešiem" ir no Ausekļa. 1876. gadā iz-

nāca mums jau pazīstamā „Paidagogiskā gada grā-
mata", bet 1879. tāpat „Baltijas gruntnieku-saim-

nieku-pagastu valdību v. c. kalendārs". Bez tam

laba daļa Ausekļa dzejoļu drukāts „Dunduros". Au-

sekļa kopoti raksti iznāca uz 111. dziesmu svētkiem

1888. gadā. Viņi saucas „Ausekļa kopoti raksti"
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(Krogzemju Mikus), dzejnieka draugiem un cienī-

tājiem palīdzot Kažoku Dāva izdoti. L daļa: Dzejoļi.
Ausekļa ģīmetne ar autogrāfu. 11. daļa: Prozaiski

raksti. Drukāts Jelgavā. Otrreiz Ausekļa rakstus

izlasītus izdeva A. Gulbis Pēterburgā, J. Līgotņu Jē-

kaba redakcijā. Trīs Ausekļa dzejoļi kā pēdējie no-

drukāti „Ritumā" 1923.

Vai bez tam vel kur butu Ausekļa darbi, man

nav zināms. Auseklis ir gribējis ari parakstīties par

Vieszemnieku, kā uz burtnīcām stāv, bet krājumā
neuzņemtu dzejoļu no Vieszemnieka neesmu atradis.

Ja no Aausekļa vēl kas nav uzņemts kopotos rakstos,
ko izdod A. Gulbis 1923. g., tad tie var būt mazi rak-

stiņi vai mīklas kalendāros, Ausekļa iesūtītas tautas

dziesmas (Latvju daiņas), tautas pasakas un varbūt

daži dzejoļi „Dunduros". Še Auseklis ir šo to no-

drukājis bez paraksta. Varētu cerēt, ka Kažoka

Dāvis, kas ir tik rūpīgs un inteliģents kārtotājs, būs

visu izņēmis. Tagad, mazākais, tur nevar vairs ne-

ko konstatēt. Še vēl varētu piezīmēt, ka daži dze-

joļi pirmo reiz parādījās Baumaņu Kārļa „Austrā".

Ausekļa „Trimpula" tulkota krievu valodā «Jla-

TLinīCKĪe CÔOpHKKH».
Cik man ir zināms, no Ausekļa dziesmām ir

komponētas sekošas: Baumaņu Kārlis komponējis —

„Meitiņām", „Tautai", „Trimpula", „Zilais kalns",

„Udens plūdi", „Bizmaņu draugu dziesma", „Pie
alus", „Raug tavas tautas liktens", „Übi bene",
„Latvju augstskola" 101

), „Laivinieks", „Merķeļa pie-

miņa". „Trimpulu" komponējis ari Viegners. No
J. Vītola ir sekošas kompozīcijas: „Gaismas pils",

„Beverinas dziedonis", „Kur Kaibaliņa glaužas".

Par Ausekli ir sekošie raksti:

1. Ad. Fr. (Fr. Adamovič s) „Auseklis".
Kritiska apcere „Dienas Lapā" 1887. Nr. 218., 219.,
220. Viens no pirmajiem pamatīgākiem darbiem.

101). Šo dziesmu ir daudzi dziedājuši, bet tikai ne „Latvijas

augstskolā".
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2. Allunans Ādolfs. levērojami latvieši.

I. burtn. Jelgavā, 1887. g. 7.-12. lpp.

3. „B als s" 1879. Nr. 11. Apraksts, kā Krog-
zemju Mikus izvadīts caur Rīgu, laikam no Vebera.

4. „B all ij a s Vēstneša" 25-gadu jubi-

lejai par piemiņu 1893. Raksts nepatstāvīgs (Pūriņu

Klāva) ar Ausekļa ģīmetni.

5. Bojenieka recenzija par Ausekļa dze-

jām „Baltijas Vēstnesī" 1873. g. 38: lapp. Ļoti at-

zinīga.

6. E. Diinsberga kritika par „Paidagoģisko
gada grāmatu. „Baltijas Zemkopis" 1876. Grāmata

stipri kritizēta.

7. Dobel n i cka (A. Allunana) ar Ausekļa
ģīmetni, kas še nodrukāta pirmo reiz latviešu lite-

ratūrā „Istais Tautas Kalendārs" 1882. Pūcīšu

Ģederta izdots. Raksts ir īss un ar biogrāfiskām
ziņām.

8. K. Kalniņš (K. X.) Krogzemju Mikus bē-

res Alojā „Baltijas Vēstnesis" 1879. Nr. 8.

9. Kažoku Dāvis uzrakstījis divus lielus

rakstus. „Krogzemju Mikus" (Auseklis) „Balss"
1879. Nr. 14. un 15. un „Ausekļa dzīves gājums" ko-

potos rakstos.

10. KaudzītesMatīss. 1.) Dzejas nodaļa

mūsu laika rakstos 1873. „Balt. Vēstu." 1874.Nr. 17.,

18., 19., 20. Kritika par dažiem Ausekļa dzejoļiem.
2. ) Krogzemja Mikum „Balt. Vēstu." 1874. Nr. 28.

3. ) Kaudzītes vēstule Krogzemim „Baltijas Zem-

kopis" 1877. Ņr. 34. 4.) Bez tam vēl manuskriptā
atrodas Kaudzītes Matīsa atmiņas par Ausekli.

11. R. Klaus t i ņ š. 1.) Ausekļa mūžs un dzeja

„Jaunības literatūra III.", Ķēniņa sakopojumā. Neu-

maņa izdevums Jelgavā. Ļoti labs raksts. 2.) Pum-

purs un Auseklis kā antropoloģiski tīpi „Latvija"
1912. Nr. 212. Še Pumpurs raksturots kā objektīvs,
bet Auseklis kā subjektīvs rakstnieks (Goete-Šil-
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lers). 3.) Klaustiņš Ausekli raksturojis ari sava li-

teratūras vēsturē.

12. J. Lapi ņ š. 1.) Ausekļa stils „Izgl. Ministr.

Mēnešraksts" 1921. ļ. burtnica. 2.) Par nedrukā-

tiem dzejoļiem „Ritums" 1922. Nr. 10. 3.) Par Lāč-

plēša teikām „Latvju grāmata" 1922. Nr. 4.

13. Līgot nu Jēkabs. 1.) Auseklis, viņa

mūžs un darbi „Latv. Avīzes" 1902. Tas pats raksts

Derīgu Grāmatu Nodaļas „Jaunības Rakstos". 2.)
„Latviešu censoni" L, 1904. 3.) Līgotnis rakstījis

par-Ausekli ari dzejnieka darbu izlasē un visās sa-

vās literatūras vēsturēs. Ir diezgan labi raksturo-

jumi.

14. _„M_ā jasVi c s i s. 1.) 1879. Nr. 6. Dzej-
nieka pēdēja pagodināšana. 2.) 1875. Krogzemja
referāta atreferējums.

15. L. Mednis T. U.) „Auseklis kā audzinā-

tājs" Latv. Izglīt. Biedrības V. gada grāmata, 1913.,

Rīgā. Loti kompetents raksts, gandrīz izsmeļošs.

16. J. M i s s i n š. Materiāli par Ausekli „Latvju

grāmata" Nr. 4. 1922. un Nr. 1. 1923. Loti rūpīgs

raksts, še ari savākta bibliogrāfija par Ausekli un

atzīmētas cenzūras strīpotās vietas.

17. Plūdonis. „Rakstniecības vēsture",
Neumana izd. Jelgavā.

18. Pumpurs. Ausekli un Baumaņu Kārli

aizstāvošs raksts „Baltijas Vēstnesis" 1875. 6. febr.

19. „R īgasL apa" 1879. L Nr. 23., 11. Nr. 29.,

30. Par Ausekļa izvadīšanu Rīga. Tas pats raksts

„Baltijas Vēstu." Nr. 6.

20. «P h3Kck i ii B'hct h h k Tb» 1876. Recen-

zija par Paidagogisko gada grāmatu. Atzīmēts ar

labprātību, ka Krogzems grib, lai mācītājus nepie-

laiž pie revīzijas.

21. P. Šmi dts (X alējuP ēte r i s). 1.) Au-

seklis. „M. V. Mēnešraksts" 1904. 2.) Tas pats „Au-
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sēklis kā dzejnieks tautas dziesmu garā". Etno-

grāfisku rakstu krājums L, Rīgā 1912. Še ir par

Ausekli asākā kritika, ko vien latvieši devuši.

22. Zeiferts. 1.) „Ausekla dzeja" Au-
strums" 1887. 2.) Tas pats drusku papildināts „Tau-
tas rakstnieki" 1913. Ļoti kompetents raksts. 3.)

Recenzija par Kažoku Dāva izdotiem Ausekļa rak-

stiem, „Austrums" 1888. 1145. lpp. 4.) Ausekļa pie-

miņai „Austrums" 1889. 59. lpp. 5.) Piezīme par Au-

sekļa dzeju „Vērotājs" 1904. 1517. lpp. Še ir pole-
mika ar prof. P. Šmidtu.

23. Seržans K. Auseklis „Jaunības draugs"

1904.

24. Šiliņš P. „Ausekla piemiņai" „Balss"
1879. Nr. 10. Še paraksts „Viens no taviem citrei-

zējiem darba biedriem. Pēc Misiņa domām — Ši-

liņš.

25. Stērstu Andrejs (Talvaitis). „Krog-
zemju Mikus - Auseklis" „Balt. Vēstu." 1879. Nr. 8.

26. Skuje n i c k s (Vensku Edvards). „Musu
līgusons" „Baltijas Zemkopis" 1879. Nr. 9.

27. Tiefentals (Dziļleja). Nodaļa viņa

rakstniecības vēsturē.

28. Vebers (Varaidotis). „Tautas dziesmi-

niekam" „Balss" 1879. Nr. 9.

29. V—f. Fr. „Tautas skolnieks un viņa pār-

spriedums „Balt. Vēstu." 1874. Nr. 42. Atbilde uz

Krogzemja kritiku.

30. U1man 0 11 o. „Ueber die lettische Litte-

ratur der Gegenwart" „Baltische Monatschrift", Bd.

XXVI. 1879. 243. lpp. Ausekļa un visas latv. literatū-

ras kritika.
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Laika tabele

ads

Vispārēji vēstu-

riski un politiski

Ausekļa
laika biedru uz-

stāšanās ar ievē-

rojamākiem dar-

biem

Ausekļa laika

literatūra
notikumi

No Zemnieku atsva-

bināšana Krievijā

Valdemārs

Barons

Zvaigznīts

Pēterburgas

1856.ļ
Avizes

līdz
Pagastu pašval-
dības ievešana

Latvijā

J. Allunans Allunanadzejas
1856.1866.

Kaspars Biezbar-

dis

Dziesma no baz-
nīcas pulksteņa

1861.

Lapas Mārtiņš

No Rīgas Latv. bie-

drības dibināšana

1868.

Stalberga
izdevumi

Priekiem Šil-
lera Vallensteins

1866.

līdz
Kaudzīši uzraksta ,.Kenča" lūgšanu

1869?

1870.
J. Allunana Dziesmiņas 1867.

Ad. Allunana Paša audzināts

1869 un Parteātri

1869.

Malberga Staburags un

Liesma 1869.

Lapas Mārtiņa Gaudu dziesmas

(vairāki izdevumi)
Pumpurs

Kronvaldu Atis

1870. Dziesmu svētki
Dobelē

Kaudzīša dzejoji

Pumpura dzejoli tautiska

garāFranču-vacu karš

1871. I. Vispārēja
zemkopju sapulce

Stalberga Bairona

Manfrēds

Dziesmu svētki

Džūkstē

Lapas Mārtiņa Gaudu ziņģes
4. izdevums

Ad. Allunana Priekos unbēdas
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Laikatabele

Ausekļa dzīve Ausekļa darbi Piezīmes

Auseklis skola

Auseklis zeminara

Auseklis zeminarā Naula

Dziedē

Sentēvu reliģijai
Laukii puķu komponistam

Auseklis beidz

zeminaru un ir
skolotājs Jaun-

Piebalgā

Pacatum hominum

Neikenam

Fantāzija par padebe-
šiem

Daļa no tulkojumiem

Nav iespējams

noteikt, kad sa-

cerēts katrs no

šiem dzejoļiem
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ads

Vispārēji vēstu-

riski unpolitiski

Ausekļa
laika biedru uz-

stāšanās ar ievē-

rojamākiem dar-

biem

Ausekļa laika

literatūra
notikumi

1872. Projektē būvēt

Rīgas-Mil grāvja

un Jelgavas-Mo=
žeiku dzelzsceļu

Ad. Allunana Mucenieks un

Muceniece

Kaudzītes Mat. Dziesmiņas

Ka notikumu

min, ka Rūjenē
2 reiz gada
spēle teātri

Terbatā: Kron-

valds, Gūtmanis,
K. Mullers, Kun-

dziņš, Šmidchens

„Mājas Viesis"

vēl raksta

„Ehstreiķija"

Maskavā: Barons,
Brīvzemnieks,

Krodznieks

Kronvalds dibina

daudzus vārdus

(taisnība, cietok-

snis, tiesība, piln-
vara, turpināt)

873. I. Vispārējie
dziesmu svētki

Valdemārs uz-

aicina izceļot uz

Novgorodu

Brīvzemnieka

„Skolnieks"

I. visp. skolotāju
konference VaraidošuZan=

ders
Skolotāju konfe-

renču 25-gadu

jubileja

Pumpura
Svēts brīdis

II. vispārēja
zemkopju sapulce

Šonbergs Latv. tautas mei-

tām

R. Latv. biedrība
prasa zemsti

Ad. Allunans

Kaudzītes

Lakstīgala un

matēs meita

Studentustipen-
diju fonda dibinā-

šana Valdemārs aicina
uz kuģniecību

Dzīva zemnieku

majupārdošana Kuzņecova zināt-

nisks referāts par

latv. mitoloģiju
(Auseklis nav

vērā ņēmis)

Palīdzības komi-

teja bada cietē-

jiem Samarā
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Ausekļa darbi PiezīmesAusekla dzīve

Auseklis Cēsīs

un no augusta

Lielvārdē

Vina uzstāšanas

Koknesē

Tautai

Trimpula
Ubi bene, ibi patria

Pārējie
_

dzejoli no-

„Dzejam"
Dala tulkojumu dze-

jās"
Prozas raksts par Cē-

sīm un Huna jubileju

Auseklis Liel-

vārdē

Kas dziesmas atnesis

Pie Salacas

Dabai

Apmierinājums
Vēstules no Lielvārdes

Veca tautas kokle

Gardi rieksti

Par Vietalvas koncertu

Draugu biedrībai

Baltijas tautas cilts-
tēvam

Latvju tautas rīls

Brīvība

Beverīnas dziedonis

1873. gadam aizejot

Ziedonim aizejot

Līgas karogam
(Drukāts 1876.)

Dievozolu trijotne
Lielākā dala no tulko-

jumiem otrā dzejoju
krājumā

Lielākā daja no afo-



Gads

Vispārēji vēstu-

riski un politiski

Ausekļa
laika biedru uz-

stāšanās ar ievē-

rojamākiem dar-

biem

Ausekļa laika

literatūra
notikumi

l

1874. 100 sūtņi no

laukiem un dzie-

dātāju kori ap-

sveic gubernatoru
Lilienfeldu

Kronvalda Nationale Bestr.

I Žurnāls „Varpa"

Tautiešiem sve-

šumā
Pumpurs

Dziesmu svētki

Cēsīs

Pie Daugavas

Uz dzimteni

II. vispārēja
skolotāju konfe-

Galvaar 3šķēpiem

Kaudzītes M.

Projām jāiet

Kritikas un strīdi

ar Ausekli

rence

Neulanda runa

par „Latviešu
Olimpu"

Ad. Allunana Bagāta brūte

Ad. Allunana Kritika par

BaumaņuK.

„L. tautas dziesmu

liktens un Austra"

Baumaņu K. Kritika par Cimzi

K. Kundziņa raksti

Stērstu Andreja tulk. no „Orleanas
jaunava"

1875. Kronvaldanave

5. febr.

aizstāv Ausekli

un Baumani

Pumpura dzejoļi

Pumpurs

0. Ulmaņa uz-

brukums Kron-

valdam un

jaunlatviešiem

Ulmanimatbild:

Veinbergs, Fr.

Vēbers

A. Allunans

M. Kaudzīts Brūklenājs
Kritika par Nei-

kena stāstiem

Piemiņa Kron-

valdam

J. Ziediņš kritizē Ausekli
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Ausekļa dzīve Ausekļa darbi Piezīmes

,
; I

I

Auseklis Liel-

vārdē, no 1. marta

Rīgā un rudenī

pārceļas uz Peter-

pili

Baltijas tautas cilts-

tēvam (drukāts)
Mūsu laikraksta dzejas

nodaļa
Rudens
1875. gadam
Ticība, mīlestība, ce-

rība

Citkārt un tagad
Avošu meita

Pēdējā lībieša domas

Teātra prologs

„Tautas kalendārs"

„Vaiņaki"
Kā bērni audzināmi

krietnā garā

Auseklis Peter-

pilī angļu skolā

Atļauti drukai Ausekļa
„Vaiņaki"

Sarakstīta Paidagoģi-
skā gadagrāmata

Uz skolu

Latvijā bi

Aurora
_

»- Ē
S'iS

c

N.2Ž
12

Zilajam kalnam

Staburadze

Eima ezers

Ziedonim aizejot

Aiviekste
Čūsku tēvs

3

g§
> 173

Kādam latviešu Olimpa
ārdītājam

oo
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Gads

Vispārēji vēstu-

riski un politiski

notikumi

Ausekļa
laika biedru uz-

,stāšanās ar ievē-

rojamākiem dar-

biem

Ausekļa laika

literatūra

ī

1875. Lautenbacha-

Jūsmiņa

Valdiņš

„Jaunie Dunduri"

Brīvzemnieka dzejoļi

K. Kundziņa kritikas

Tomiņa J. dzejoļi

1876. K. Kalniņa runa

par pašvaldību

Rīgas Latv. bie-

drībā

Treulands

uzaicina iesūtīt

teikas, pasakas un

dziesmas

Pumpura,
Brīvzemnieka,

Jūsmina,
Kaudzīša
" dzejoļi

Pūriņu Klāvs

Jūsmiņa Vārnas un laime

Kažoku D. Nara un Mērnieks

Jurjana Daiņa

1877. Krievu-turku karš Kaudzītes vēstule

Krogzemim
Latviešu sakau-

šana Rīgas vēlē-

šanas

Kaudzītes

dzejoli

1878. Vēbers konstatē

spēka pieaugšanu
latv. sabiedrībā

0. Ulmaņa iznīci-
noša kritika par

latv. rakstniecību

un Matera at-

bilde

Kaudzīša nodaļa

no Mērnieku

laikiem

Ceļojumu apr. pa

Baltiju

Kaudzītes raksti

par Heini

1879. Kaudzīša

Ceļojumu apr.

Jūsmiņa Indulis un Ārija

K. Kalniņš
K. Kundziņš

Kaudzīša

Mērnieku laiki
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Ausekļa dzīve Ausekļa darbi Piezīmes

Auseklis Peter-

pilī angļu skolā

Ozoldēli
— liepu meitas

Gaismas pils

Daugavas racēji
(sar. 75., dr. 76.)

Lai top

Jaunolatviešu dīdītajiem

Noslēpums

n 2

y> B

. '«s

>
M S

JO^
§2

Auseklis pie
Meija

Ranka un Pakuls

Meža meita

Tālivaldis važās

Piepildījums

Auseklis

Peterpilī pie
Vīdemaņa

Kārto „Dziesmu Vītols"

Auseklis pie
Vīdemaņa un

Stundas

Dāvinājums Balsij
Materiālu krāšana >,In-

dulim"

Līdumnieks

Balt. kalendārs

Ausekļa nave Latv. tautas dziesmu

tulkojumi vācu va-

lodā





Dzeja
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Dzejas no Ausekļa

Savām meitiņām par pūru

I

Eita, manas meitiņas, 1)
Simtu jūdžu tautiņās!
Pērkons dosies vedībās,
Laimes māte precībās,
Auseklītis panāksnos.

II

Tā dziesmiņa jau pagalam,
Kur mēs citu dabūsim?

lesim dziesmu kambarītī,
Tur mēs citu dabūsim.

Tur sēž divas jaunas meitas

Dziesmas notai rakstīdams.

Ko tā viena sarakstīja, —

To tā otra izdziedās.

Tautai

Tauta, kur ir tava dzeja,2)

Daiļa debess līgava?
Klusa tagad dziesmu leja,
Žēli vaida Daugava.

Tauta, kur ir tavi dievi?

Kur ir viņu sēdeklis?

Projām, projām tavi dievi,

Pīšļos viņu svēteklis.

Senčiem vergu zveņgē slīkstot

Zuda jautrais dziesmu-gars;

Dārgai brīvesrībai nīkstot

Projām devās dievu-bars.
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Dieviem klīstot drupos krita

Romav's svētais ozolis,
Kur reiz augstā godā mita

Pērkons, Potrimps, Pīkolis

Latvjiem krītot grūtā sodā

Pērkons troni skaldīja,
Kur par dieviem svētā godā

Un par tautu valdīja.

Toreiz smēja pilnā laimē,
Tautai veicās koši zelt;

Pati augsta debess saime

Zemē nāca priekus smelt.

Tautas svētkos zemē nākot,
Dievi kokles stīgoja;
Alu dzert un līgsmot sākot,
Tautas dziesmas līgoja.

Saules meitas raibināja
Tautas dēliem karogus,
P ē r ko ņ - d ē 1 i kaldināja
Arklus, šķēpus, vairogus.

lemācīja zemi strādāt,

Dziedāt, drasēt, šķēpus mest,
Tēvu zemei mieru gādāt,
Staltus karodziņus nest.

Nu vairs nav tie zelta laiki,

Skaistie dzīves ziedoņi;

Aizgājuši tie kā tvaiki,
Tos tik piemin dziedoņi.

Dabas-māte pilno krūti

Saviem bērniem tagad liedz;
Tiem nu sviedriem pelnot grūti
Zeme ērkšķus, dadžus sniedz.

Dārgā senatne, kur esi?

Jaukais senču pagājums?

Dzeju, dievus šurpu nesi!

Steidzies, steidzies drīz pie mums!

Sen mums dziesmu audzētāja
Brīvestība rokā kļūst;
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Latvju tauta, dziedātajā, •

Dziesmu gars pār tev' lai plūst!

Brīves saule jau sāk smaidīt,

Dziesmu gars ar atspirgt sāks;
Bet uz dieviem velti gaidīt;

Tie nekad vairs neatnāks.

Citā saulē viņi steidzās,

Citā dziesmu palejā;

Viss, kas daiļš un dārgs, tad beidzās

Šinī vārgu galējā.

Dievus tikai varam minēt,

Ne ar viņiem rotāt, diet.

Ko grib dziesmās mūžam svinēt,

Tam būs dzīvē bojā iet.

Rīgas Latviešu Biedrībai uz 19. febr. 1872

Kamēr vien Latvijā burbuļo Daugava,
Tikām lai lepojas jaunajā Romova.

Viņā lai vairojas īstajie Daugavas sargi,

Pērkoņa dēli, kas bizmaņus nosoda bargi.3)

Augsta laime bizmaņiem

Pērkons jodus dīdīdams")
Lai Jūs netramda;

Zobgals ļaudis rīdīdams

Lai Jūs nečamda.

Miega-mātes lutekļi,
Dārgais auklējums,

Pūstat, mīļie sutekļi!
Augsta laime Jums!

Bizmaņu draugu dziesma

Parodija uz Rugena „Latv. draugu dziesmu".
5)

Kad aties bizmaņiem tie laiki,

Kas zuda tiem ne gadu daudz?

Kad šķīdīs biezie sēru tvaiki.

Kas viņu krūtis dikti žņaudz?



188

Kad pūtis vējš, kas spēcina,

Un kuplo bizi vēsina?

Ja visur ceļā liksim šķērsi,
Kur latvji klīst pēc brīvības;
Ja „vēzis" panāks žiglo „vērsi",
Kas bizo it bez stīvības;.
Ja visur gaismai ieviest liegs,
Pēc veciem vergu laikiem kliegs;

Tad atšmauks bizmaņiem tie laiki

Kas zuda tiem ne gadu daudz;
Tad šķīdīs biezie sēru tvaiki,
Kas viņu krūtis nikni žņaudz;
Tad pūtīs vējš, kas spēcina,

Un kuplo bizi vēsina.

Ubi bene, ibi patria

(Kur man labi klajas, tur man tēvija.)

fiermans un vēl simti Romā gāja,
Zinātnes un citas mantas krāja;
Bet ne visiem rūpa tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Tā daudz latvju tādu ceļu dodās,
Citām tautām tie par biedriem rodās;

Retam paliek sirdī tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Daudzi šmauc no Daugavinas krasta;
Tautas sargam jānes smaga nasta.

Tādiem vairs nav svēta tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Tautas audze aizklīst svešās skolās,
Savai tautai zūd kā vēži olās.

Aizmirst drīz, kas tauta, tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Dzejnieki dzied tautas vaidu, raudu,
Bizmans uzsver to ar smagu naudu.

Tāds vairs nedzied: dārgā.Latvija! —

Übi bene, ibi patria.
6)
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Ūdens plūdi

(Latviešu teika.)

Jau Pramšans dabu, dievus radījis,

Un zemi, zvaigznes ceļā vadījis,
Vēl svētī savas augstas radības,
Un dodas pilī, mist iekš godības.
Pēc ilgiem gadiem logu atvēris

Un skarbi acis zemei uzmetis,
Tas visu ieraug lielā sliktumā

Un steidzas sodīt karstā piktumā.

Viņš sūta zemē niknus milzeņus,
Kā aukas, vētras, vējus, ūdeņus.
Un ari P ē r ko n s klāt ar zibeņiem
Un skalda zemi līdz pat dibeņiem.

Jūra krāca,
Vētras šņāca,

Lietus gāzās,

Zib'ņi drāzās.

Un plūdi cēlās,
Un bangas šķēlās,
Un visu rija,

Kas zemē bija.

Tā plūda dividesmit naksniņas
Un dividesmit pilnas dieniņas.
Tad Pr.amšanam pie loga sēdošam

Un svētus riekstus saldi ēdošam

Bij jāredz plūdus kāpjot aumaļām,
Tas vienu met no riekstu čaumalām,
Kas augstākajā kalnā apstājās,

Kur lopi, cilvēciņi sakrājās.
Tā viņi lielā postā peldēja;
Tos milzi tomēr neizdeldēja; —

Vēl Pramšans zemē skatās, dzird, ka vaid,

Tam paliek žēl, tas milžus projām raid.

Vētras mitās,
Ūdens kritās,
Lietus stājās,

Pērkons rājās.
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Un plūdi klīda,
Un bangas šķīda,
Un jūra klusa —

Nu zemei dusa.

Un ļaudis klīda prom, kur patika;
Tik vienīgs pārīts vien vēl atlika

Taī vietā, kur ir latvji dzimuši,
Kas nebij vergu sutrā grimuši.

Kad vecais pārs vairs nebij spēcnieki,
Tas sērojās, ka tiem nav pēcnieki.
Te Pramšans mana viņu nodomu,
Un sūta Linksmiņu ar padomu:
Tiem lēkt bij deviņ-reiz par akmeņu.
Tie paklausīja laipnu Liksmiņu.
Un katris lēciens latvju pāri rad',
Kas latvju tautas dzemdē, viņas vad'.

Svētnieka politika

Lai ļaudis snauž, kam viņiem vajag skolas!

Tās paņem tikai cāļus mums un olas.8)

Trimpula (Dithvramba)

Kā Daugava vaida, un bangas kā krāc! 9)

Kā Staburags asaras rauda!

Kā ozoli pakrastā briesmīgi šņāc! —

Tur dievi un sentēvi gauda.

Vai Pērkoņam tāpēc bij Daugavu rakt

Ka dieviem un tēvijas sargiem

Būs skaudīgi slāpušiem ūdeni lakt, •

Ar bizmaņiem kaudamies, bargiem?

Gan sentēvi mācīja pamielot tos

Ar saldajo miestu un alu.

Tad nebij neviena, kas nelīgsmotos

Gar Latvijas Daugavas malu. —

Jūs meitiņas, šurpu ar vainadziņiem
Un mētrām un ozolu zariem!

Un puiši ar alu un karodziņiem;
Lai ziedojam slāpušiem gariem!
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Lai Daugavas grīva līdz pamatiem žūst,

Pat jūra lai izsiktu sausa;

Tad T r i m p v m vēl mūžīgi alum būs plūst!
Lai sausam ir paši iz kausa.

Lai dzeram, lai dziedam, lai uzsākam diet!

Lai svēts mums ir dievības likums!

Lai T r i m p v s mums alu no jauna sāk liet!

Lai atdzīvo sentēvu tikums!

Merķeļa piemiņa

Nevis uz Reinas, bet Latvijas Daugavas krasta

Nesama bij Merķeļam smagajā kareivja nasta.

Latvji vēl mīlēja viņu, kas ilgi zem velēnām snauda,

Atrimpus līgavas vaiņaga pērli
10) uz kapu tam

sprauda.

Neikenam

Laima Tev pušķoja dāvanām vairāk partūkstošiem

gariem.

Gaismot Tev verdzībā tvīkdamas brāļus bij brīvības

stariem.

Pazemīgs vergs! Tu uz brāļiem vēl verdzības

bluķēnus veli,
Piemiņu, gaismības saulei kas gaist, pie vergiem

sev cēli. 11)

Naula

(Latviešu teika.)

Tas dievs, kas peklē valda, saucās Pīkuls; 12)
Pie viņa noklīst' katris zemes nīkuls.

Daudz tas jau krājis vecu ļaužu tēlus,
Pat jaunas meitas, jaunus latvju dēlus. —

Tas neraugās uz citu kādu dievu,

Kas nemirstīgas dieves ņem par sievu.

Bet latvju meitu ņem par līgaviņu,
Ko drīz tas iemanto ar gudru ziņu. —

Reiz latvju zemi Krūma pārvaldīja,
Kas mīļa māte savai tautai bija.
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Tai bija daiļa meita, laipnā N a v 1 c,

Kas visā zemē smaidīja kā saule.

No piles loga ieraug puķes skaistās,
Kas zelta ziedos vizbuļo un laistās.

Bez mātes ziņas viņa zemē dodās,
Kā skaista puķe puķu vidū rodās.

No puķēm košākajā upē auga,

Ko viņa visā varā iegūt rauga.

Tā dārgo rotu veikli zemē svieda,
Un laidās upē, raut pēc puķes zieda.

It kā zibens,
Veras upes dibens,
Smaidulīti savā rīklē sviež.

Drošais P 1 v d o n s,

Niknais upes valdons,
Pekles dieva klēpī daiļo

13) spiež.

Un P ī k v 1 s kāzas dzer ar daiļo N a v 1 i;

Un priekā plītē paši pekles prauli.

Tik vien zemes saime

Karsti raudāja,
Žēli gaudāja;
Jo ar Nauli beidzās viņas laime.

Un māmulīte dziļās bēdās vaida;
Jo nu vairs nav, kas viņai mīļi smaida.

Pa visu zemi zeltenīti meklē,
Tā nezin vis, ka viņa rauta peklē.
Bez mīļas meitas griezās tā uz māju; —

Ne velti cēla svešās zemēs kāju.
Tā nesa somā dažu ziņu jauku,
Kā apkopt 14) dārzu, bites, mežu, lauku.

Reiz tīrot lielu mežu, tur kur pūķi
Un nikni zvēri, raganas un R ūķ i,
Drīz rādās kādā vietā savāds akmens,

Kur sen no Pram.sa iekalts Naulas liktens

Līdz vecā Krūma rakstu lasīt beidza,
Tā dusmu pilna peklē noiet steidza,

Kur meitu nemirstīgu redz kā garu,

Tai apkārt rotājoties bērnu baru.
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Un meita, pārrunāta, pekli stāja,
Uz kādu laiku mātei līdzi gāja. —

No bada, bēdām tā redz zemi spaidam
Un lielā postā savu tautu vaidam.

Un Naula dzina projām visu sodu;
Un ļaudis naudu kala tai par godu.
Tā nauda ar vēl tagad vietām rādās,

Kur Pīkuls, Naula, vīnu vārdi stādās;

P ī k v 1 s savu daiļo sievu

Pušķo vainadziņu jauku;
Naula savu vīru, pekles dievu,

Apdāvā ar alus trauku.

Vidū viņiem ozols trijām spīlēm,
Katrā spīlē kar' pa divām zīlēm.

Apakš viņiem gara čūska vīstās,

Spožos burtos laistīdamās tīstās.

Nīdēta, tomēr neiznīdēta cilts

L i c t a v a krita, Marģers beidzās ar tūksto-

šiem leišiem;

Latviešus vāciešiem nodeva X a v p o tas līvs.

Tauta bendēta, tēvoniem pamati deldēti;

Sen plūdis asins dzīrs, dzemdēt vel

kareivjus spēj ! 15)

Latvju augstskolai

Kāds astronoms tev pamanījis lidot „tvaiku riņķos".
Kur zvaigznes mirdz, kur Pērkonam ir valstība.

Tu spoža debess zvaigzne, laidies zemē latvju lejā,
Par sevi negudro, bet gudro, acis griez'! 16)

Senču dievi pavasarī

Sniega māte projām šmauc,

Miega māte dzīvos trauc;
Dabas mātes krūts jau riet,

Visi spēkus iezīst iet.
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A t r i m p s ledu braucījis,

Aukstus sviedrus slaucījis
Nost no Gaujas, Daugavas,

Bučo savas līgavas.

Bangapūtis izcēlies,

Jūras vāka-uzzvēlies,
Ledus šķilas projām sviež,

Laivas upēs, ostās griež.

Jûŗas tēvs iz bangām lien,
Svētas dziesmas dvesdams brien;

Galvā miglas vainadziņš,

Rokā jūras karodziņš.

Karodziņā gleznoti
Zelta burti greznoti:

„L a t v j i, braucat jū r i ņ a,
17)

Zeltu krājat pūriņā."

Pumpurīšu perētājs,

Pergrubis un Pušķotājs

Pumpuriņus karina,
Kokiem pušķus darina.

Zāļu, Puķu māmiņas

Zemei apvelk drāniņas:
Viena zaļus palagus,
Otra raibus vaiņagus.

Pērkons gaisa autos snauž,

Saules meitas jostu auž;
Zelta plēnes iekšā pin,

Miglas autos tēvu tin.

_

G a ņ g c 1 s izdzen lopiņus,
Uz i ņ š atver stropiņus;

Rotā bišu bariņiem
Pa tiem zaru zariņiem.

P o t r i m p s dodas druviņā,
Vārpu vaiņags galviņā,

Vārpas vēsmā trizuļo,

Saules staros vizuļo.

Nāras upēs peldējās,
D v k ņ a s zaros šūpojas;
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Žēlas gaudas dziesmas jauc,
Jaunus puišus klāt tās sauc.

Rūķi līda līdumiņ,

Biezu bērzu birzumiņ;
T r i m p v s taisās miežus sēt,
Līgo alu pabrūvēt.

Zilais kalns

Brīvības pils, miera krēslis, cik brīvi, cik sveiki,

cik laipni tava galva sniedz padebesis, rotāta ar zilo

miera vaiņagu.
Cik brīvi, cik gara brīvi mūsu tēvi līgsmoja tavā

galotnē, draudzību slēgdami ar nemirstīgiem die-

viem, Pērkoņa valstības robežās.

Fantazija par padebešiem

Sēdos lodziņa
Vēlu vakarā.

Raugu drīz, ka Vēja māmu 1 ī t\
It kā veikla daiļa glītonīt,

Debess autu gabaliņos šķiež,
Staltus tēlus, staltus vīrus griež.
Stalti vīri tā kā ozoliņi,
Rokā līki šķēpi, zobeniņi;
Stājas rindā, stājas bars pret baru,

Taisās uzvest pasaulīgu karu.
Un es sajēdzu to pašu brīdi,
Ir tur augšā tēvi nebeidz strīdi.

Te pa gaisiem Aukuperons trauca,

Saviem vētru spārniem tēlus jauca. —

Sēdēj' lodziņā18)
Veļu vakara.

Videvuts un Stenders

It kā Videvuts latvjus iz mežiem klajumos

saukdams, biedrībās nulcēdams, likumus dodams,
pirmais tos saistīja cilvēcība; tā Stenders, no-
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lasīdams no viņu krāšņi plūstošām lūpām sudraba

skaņā burbuļodamas vārdus, tos savērdams virknē,

pirmais latviešus saistīja tautībā.19)

"Raug tavas tautas likteni!"

Nemirstīgais Imanta, kad Daugavas piekrastē
sēdēdams garā redzēji tautas likteni asu, tad domāt

tev bij, ka mūžam zūd tauta un tēvija svēta. — Gan

dzelžu un vara pinekļiem žņaugti, pagura nāvē tau-

tas dēlu daiļajie augumiņi; tomēr Tavs gars, tas

tēvu gars dzīvina latvjus no jauna.

Pie alus

Bāliņ, tvēri kausu,

Izdzer viegli sausu!

Putodamu tēvu alu

Trimpus atkal kaudzēm lej.
Ari mūsu senču dievi

Romavā pie alus dej.
20)

"Pacatum hominum genus omnino"

Velti jūs bizmaņi mierinājāties ar šo parunu. Gan

miera mīļotāja ir latvju tauta; bet uzmācējiem, ap-

spiedējiem nāvīgi pretī tā gaiņās, tautības svētumus

par visu, it visu, augstāk cienīdama.

Tā rūdīja tēvi un tēvoņi brīvības staros tērauda

zobeņus, šķēpus; kāvās kā lauvas līdz beidzamai

asins lāsei; mirdami Leoni da nāvi, mierīgi iz-

dvesa: „karā kaut's, ne miruš's dvēselīt's, atdodam

Dievdēlu rociņās, pašūpot zeltītos šūpuļos." — Tā

dīda liesmās tautieši tagadīn spalvas, izkarot nerim-

sies brīvību tautai, tēvijai mi-eru.
21)

"Lauku puķu" komponistam J. Z.

Kalstot kalta, vīstot vīt'

Latvju zemes „lauk'puķīt'";
Tautas meitas nedēstīj',
Saules meitas neslacīj'.
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Laima sūtīj' sav' dēliņ'
Pušķot tautas vaiņaciņ'; —

Puķes „rotā" rotināj',
Ausra rasu rasināj'. 22)

Allunana piemiņai

Ja kāds veco latvju burtnieks mira,

Dieviem, tautai asariņas bira.

Daudz to dievu, tautas asariņu

Radīja to Burtniek' ezariņu.

Jaunu laiku dzejnieks smiltīs snauž,

„Vēži", circeņi tam dziesmas sprauž;
Vērmelītes, papardītes, ciesas

Apsedz viņa atdzisušās miesas.

Tulkojumi

Margera atvadīšanās

(Svabadi pec Šillera „Hektora".)

Sieva un Marģers.

S. Vai gan, Marger, mūžam no man šķirsies?
Un tiem nikniem vāciem pretī virsies,

Tiem, kas mūsu tautas dēlus kauj?
Kas tad turpmāk mācīs mūsu dēlus23)
Šķēpu svaidīt, godāt dievus, tēvus,
Ja tev liktens tumsas valstī rauj?

M. Sieviri dārgā, slāpē sēras, raudas!

Jo pēc beigta kara karstas gaudas!
Manas rokas sargā tautiņu.

Kauties, mirt priekš svēta dievu bara

Ir no liela, augsta, dārga svara;

Sākšu asiņainu kautiņu.
S. Nu vairs nedūks šķēpu skaņa jauka,

Brīvā rūsēs tie uz kara lauka,
Svēta 1 c i š utauta mirs un nīks.

Jo tu iesi tur, kur tautu spaida,

Tur, kur Nemona starp klintīm vaida,24)

Tava mīlestība viļņos slīks.



198

M. Visas ilgošanās gribu remdēt,

Visas skumjas pekles strautā gremdēt,
Tikai mīlestību nē.

Klau! jau zvēri satriec mūrus, plānus —

Jozi asiem šķēpiem manus sānus!

Mana mīlestība nemirs, nē! —

Latvju biedrībām

Ar tēvu alu kausus pildām,
Kas līgsmo pašus dievēkļus!
Un tā lai latvju garu sildām,
Kas deldē gaismas kavēkļus!
Tik vienprātība laimi rada,
Lai tāpēc kopjam kopību;
Tā dažu postu projām vada,
Un novērš dažu lopību;
Ar to tik vedam karu brīvo,
Bez viņas nelīdz gudrības.
Lai vienprātība augsti dzīvo!

Lai dzīvo latvju biedrības!

Ašķu dziesma

(Lenava.)

Rāmā dīķī mēnestiņa

Sudrabiņa drānas auž;

Savas bālās puķes viņa

• Zaļā ašķu kronī sprauž.

Raugu skraidām briežu baru

Mēnestiņā spodrajā;
Manas domas kā ar varu

Klīst un sapņo niedrājā.

Acis gurst no sērām raudām.

Manās ausīs žēli skan

Mīļās dziesma, pilna gaudām:
„Tik no tevis domas man."
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Laivenieks

(Fridricha Šlegeļa.)

Laivā lēni līgodamies,
Šurpu turpu sviežu irkli,

Elpdams vēsā mēnestiņā,

Tinos jaukos, skaistos sapņos;

Peldēt ļaudams laiviņai,
Skatos sudrabiņa plūdos,
Tur, kur zvaigznes mirdz un laistās,
Atkal rotāju ar irkli.

Kaut tak daiļa zeltenīte

Līgotos ar manīm laivā,
Jaukas dziesmas dziedādama!

Debesīgu prieku justu;

Plosītos ar zeltenīti,

Smietu, dietu, dzītu jokus.
Laivā lēni līgodamies,
Tinos jaukos, saldos sapņos;

Elpdams vēsā mēnestiņā

Šurpu, turpu metu irkli.

Tēvijas dziesma

Es latvju tautas meitēns!

Mari zilas, laipnas actiņas,
Un sirsniņā
Zied šķīstība un tiklība.

Es latvju tautas meitēns!

Man acīs dusmas zvērojas,

Sirds ienīst to,
Kas aizmirst savu tēviju.

Es latvju tautas meitēns!

Nevienu citu zemīti

Par tēviju
No visām neizraudzītos!

Es latvju tautas meitēns!

Man skarbas acis tādu mēd,
Tās tādu mēd,
Kas raugās citu tēviju.
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Tu nees' latvju puisēns!
Tu izraudzīties tēviju
Vēl kavējies.
Tev nava svēta tēvija.

Tu nees' latvju puisēns!
No visas sirds tev ienīstu,
Tu aplamnieks,
Kas aizliedz savu tēviju!

Es latvju tautas meitēns!

Man šķīstā, tiklā sirsniņa
It stipri pukst,
Kad piemin dārgu tēviju!

Cik dikti viņa pukstēs!
Kad tautas dēlu pieminēs,

Kas latviets ir,

Un karsti mīlē tēviju.

Svešumā

Daudzreiz tev' par prastu saucu

Dārgā tēvu valoda!

Tas man tagad sāpj, es kaucu,

Smaga sirds kā galoda.

Maldos še pa svešām malām,
Sērās domās slīcis, vārgs, .
Kaut man tikai ausu galam
Skanēt' latvju vārdiņš dārgs.

Sirdī plosās dažas drāsmas,
Bez kā viņas klajā laist.

Visas bērna dienu jūsmas
Zustin zūd un gaistin gaist.

Vientuļš būdams dabā jaukā,
Klausos, kā tur balsis skan;

Upēs, vējos, mežā, laukā

Sveši tās man ausīs zvan.

Aizmirzdams un nesaprazdams
Jauku latvju dziesmiņu,
Krūtīs to vairs neatrazdams,

Zandu dzejas liesmiņu.
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Iz "braminu gudrības"

īk katris krietns vīrs tur ģīmjus divējus:
Ar vienu svešus raug, ar otru savējus,

To priecīgajo griež tas savā mājoklē,
Un vientiesīgo sviež tas tālā pasaulē.

Ar reizi pavasaris vesels zemē stādās;
Bet cilvēcīgi darbi viens pēc otra rādās.

Kas tomēr darbos pietur Dieva dzēsmiņu,
Tas jutīs drīzi pavasaras vēsmiņu.

Ak jūti, kas tev ir, to cits tev iraid lēmis;
To tādēļ citiem dodi, ko tu esi ņēmis.

Kā mēness esi, kas no saules gaisinu ķer,
Un viņu atkal tumšā lejā sper.

Dievs iraid saule, kas no sevis gaismu raid',
Lai pasaulīte Dievam, Dievs ar viņai smaid'.

Reiz teica lielais astronoms bez nievības:

Ir visā debess klajā nevaid dievības.

Vai tas nav taisni spriests? pie zvaigznēm, saules
lāsām.

Nav Dieva redzams, ne pie plašām kāvu krāsām.

To nevar manīt vājais radībiņas gars,

Kas nesajēdz, kas skaitlis, lielums, mērs un svars.

Kas tur grib svēta Dieva ģīmja zīmes saprast,
Tam to būs līdz pie sevis nest, pie sevis atrast.

Meža jaukums

Svētā, jaukā, klusā meža ēnā

Labprāt sapņoju, kad ziedons smej,

Tad, kad zvaigznes harmonijā lēnā

Līdz ar mēnesnicu mierā dej.
Tad, kad putni čirkst,

Tad, kad strauti švirkst,
Un kad puķu smarša visur dveš,
Teicu tevi, jaukais mež! —

Viss jau dus, tik vējš caur lapām žvīgo,

Liekās, it kā tēvu gari vaid;

Nāras jaukas dziesmas lēni līgo,

Žēlas balsis tālu, tālu raid. —
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Saldas vēsmiņas,

Smaršu dzēsmiņas!
Mani apklāj daiļais sapņu tēls

Mežā tad, kad vakars vēls.

Draudzība

Tā kā pakrēsla no rīta

Iraid draudzība ar ļauniem;

Katru brīdi diltin dilst.

Draudzība ar labiem ļaudīm

Aug kā krēsla vēlā vakarā,
Līdz reiz dzīves saule riet.

Trijolite (Trioleta)
(J. Gleima.)

Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai gan laiks man kapā iet!

Varu lakstīt līdz ar skuķēm!

Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai ar latvju daiļām skuķēm
Kā ar dieviem varu diet!

Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai gan laiks man kapā iet!

Nātra
25)

To zemnieciņu, kas uz savu lielkungu
Reiz teica: „Mīļais kungs, tak cilvēks es!"

To baznīckungs un cienīgajs

Kā grēcnieku še aprakuši.

Mīkla

Daudz avju iet pa noru platu
Un mirdz kā spožums sudrabam;

Kā viņas šinī laikā skatu,
Tā redzamas bij Ādamam.

Tās neveco, tām avots rādīts,

No kā tās atspirgst katru brīd';
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Viens gans ir viņam klātu stādīts,
Kam rags kā šķīstais sudrabs spīd.

Tas katru nakti viņas skaita,
Nekad tam rēķins nemaisās,
Un nenozūd neviena aita,

Kaut tās ar gauži izkaisās.

Viens suns tos pulkus palīdz vinēt,

Un vērsis viens tiem priekšā iet.

Tās avis, vai tās vari minēt?

Un kas tas gans tev būt gan šķiet?

Laulības pārkāpēja

Reiz Kungam dievnamā mītot,
Nāk ļaudis klāt ar sievu grēcīgu:

„Dod savu spriedumu it spēcīgu! —

Ar akmeņiem, sak' Mozus, tā jāsitot."

Kungs lēni atbild, tikko domāj's brīdi:

„Kas šķietās tīrs un grēki to nespiež,

Lai pirmais akmeni uz viņu sviež." —

Pēc tam viņš raksta smiltīs, jaukdams strīdi.

Kā mēmi tagad stāv tie sūdzētāji,
Un drīz iz dievnama ārā spiežas;
Tas Kungs it lēnīgi tos nolūko.

„Kur palika nu tavi sūdzētāji?"
Tā Kristus teic un sievai tuvi griežas;

„Ar mieru ej, bet vairs tā negrēko!"

Nemirstība

Goda stabi un tēli un dārgi akmeņu krauli

Dzīvodamam ir še loti liels neizteicams prieks;
Bet tikai līdz miršanai. Atza i 1 ī nepavada to

Nekāds cienījams tēls, nekāds uzslavēdams raksts.

Tikla vien un Gudrības māmule pavada
tur mūs

Nešķirami, un še tie atstāj augļus, kas zied.

Tā dzīvoja Stender s, tā Allunans. Tie ņēma

gudrības

Avotu līdz, un mūs spirdzina spirdzoņu strauts.
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Krievu dziesma

(Meld.: „Minka skaista, man bus šķirties".)

Viņš. Kaŗâ peld caur Donas liekniem

Kazaks kāds ar saviem biedriem.

Atstāj kumeļus iekš niedriem,
„Brūti" skumjībās.

Viņa. Vai tu mani še atstāsi,

Asinaiņā nāvē jāsi,
Atstāt savu asins lāsi?

Beigšos žēlabās!

Viņš. Kam tu žņaudzi savas rokas?

Kauties man tās labi lokās!

Pārvarējis karstas mokas,
Nākšu atpakaļ.

Viņa. Lai tad tev tur prātā stājas,

Ka man šeitan grūti klājas!
Steidzies drīzi savās mājās,

Dodies atpakaļ!

Tēvija

(Iz Vilhelma Teļa.)

Pie tēvu zemes dārgas, ķeries klāt,
To turi ciet' ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur;

Kā niedra būsi svešā malā tur,

Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.

Zemes dalīšana

(Pēc Šillera.)

Še zeme jums! sauc Pērkoņtēvs no krēsla

Uz cilvēkiem; kas grib, nāk iemanto!

Par atmaksu es neprasu ne mēsla;
Bet dalāt brālišķīgi to.

Pēc mantām skrien un klūp, ka lauž vai kaklu,
Tā ķēra jauns kā vecs, kas lieti der.

Pec augļiem arājs grābj ar roku čaklu,
Uz mežu mednieks kāju sper.
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Tie tirgotāji izvelk savu lomu,
Krīvs smeļās kausiem saldo alutu. 26)
Tie tēvoņi no ļaudīm prasa nomu,

No visām mantām desmitu.

Jau visas mantas dalītas un dotas,
No tālienes nu atnāk dziesminieks; 27)
Šim neatlika vairs nekādas rotas;
Jo visām bija īpašnieks.
Vai sūru dienu! vai gan visu mūžu

Bez īpašuma jāblandās man še?

Viņš sūdzās tā ar sašļukušu dūšu

Pie dieviem svētā R o m a v ē.
28)

Ja domu valstī pakavējies vēli,
Tad nekurni par mums;

Kur biji tad? kad saucām: „ņemat, dēli!"

Es biju, atbild šis, pie jums. —

Man ausis barojās no debess dziesmām,

No jūsu goda acis nevirzās,
Gar sildīdamām svētām garu liesmām,
Man zemes mantas aizmirsās!

Ko nu? sauc Pērkoņtēvs, no troņa stājot,

Ne rudens, nedz ar tirgus vairs nav man.

Ja gribi manā saulesnamā mājot,

Tad nāci vien; tur vietas tev būs gan.

Kaunis un Dukņas

(Pēc Šillera.)

Kad Dukņas reiz no Mildas dēla sāka šmaukt,
Ka tās ar bultām nesāk traukt,
Tas nolika tad zeidaku

Un svārkus, spārnus, vaiņaku.
Tā pliks caur bērzu birzēm, teciņiem

No pakaļ viņām šmauc par upēm, līcīšiem!

Kad dieves puisi redzēja bez kāda rīka,

Kas pliks tur atsliedzās,
Tām gluži apraudzīt to tika,
Tās tuvu piespiedās;
Te Meža māte krūmos sauca: „Sargaties!
Jo pliks, jo traks ir mazais mīlestības-

d i c v s."
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Uzticīga nāve

Pirms tāļu ceļu bargā karā sāk,
Kur tēvu zemes, slavas dēļ būs kauties,
Pie līgaviņas kareivis kāds nāk,
Vēl beidzot lūdzas saldi bučot ļauties.

„Ak, neizraudi acis sev,

„Vēl cerējams, ka taupīts kļūšu;

„Līdz nāvei uzticīgs es tev

„Un tēvijai un slavai būšu."

Tā mierinājis savu sirsniņu —

Jau ceļu zināmu tas projām staigā.

Viņš aizsniedz savu kara pulciņu; —

Re, — ienaidnieki tuvojas un klaigā!

„Man' nebiedē to svešo bars,
„Kaut ari kara laukā kristu!

„Priekš tautas mirt man priecīgs gars

„Ak, kaut jau kara drūzmā mistu!"

It dūšīgi tas svešiem virsū brūk,
Ar savu zobentiņu simtus kapā;
No viņa cirtieniem ik katris sprūk, —

Bet ari pats pie līķiem skaitīts tapa.

„Ne plūstat manas asinis,

„Ko tēvuzemes labad lējis!

„Priekš jums atriebies asminis,

„Kas ienaidniekam cauri skrējis."

Kristus parādās diviem mācekļiem

Bij divas dienas, kamēr Kristus mira,

Te divi mācekļi pa ceļu staigā,

Pēc sava kunga žēli vaid un klaigā; ,
Tiem rūktas asaras no acīm bira.

Patlaban Kristus vīnu vidū rodas,

Tos māca svētus rakstus īsti saprast,
Caur ko vien Dieva valstību var atrast;
Tā mācīdams viņš abiem līdzi dodas.

Uz abu lūgšanu tas iet pie galda,
Ņem maizi, pateicas un lauž, kā derās,
Kā darīt mēdza Mesijas arvienu. —
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Tā stundiņa, cik tā bij viņiem salda;
Tas zūd, — un notikums pie sirds tiem ķeras;
Pats Kungs bij ēdis līdz ar tiem šo dienu.

Kas mēs bijām, būsim, esam

Mēs kā sapnī mītam zemes tvaikā.

Kas mēs bijām? kas mēs būsim laikā?

Neviens nezin, un tas laimo mūs;

Kas mēs esam, to mums zināt būs.

Mīkla

Tur flota lidojas uz jūras,

Nekad tā sāk, nedz beidz tā ceļ';
Tā skrien bez vējauta un stūras,
To pašas bangas projām veļ.
Tā vada ļoti dārgas lietas,
Kam zemes klēpī neva vietas,
Bet ko iz okeāna smeļ.
Ja mantām nākt būs miera ostā,
Tad kuģiem iepriekš jāiet postā;

Pirms viņi drupos nesalūst,
Nekad tās mantas malā kļūst.

Mācnieks

Gudrība, zinātnes ir bruņas, atgaiņāt ļaunu;
Gribi tu, apbruņots vīrs, ļaunuma cietumnieks būt?

Maldās aklais, katris tam ceļu laipnīgi rād';

Redzīgs ja dibenā brūk, visi tam pakaļ vēl smej.

Joks un vientiesība

Gudram tik vārdiņu teic, tas to par mācību

pieņems;
Pat tavs niecīgais joks būs viņam vientiesība.

Lasi muļķam turpretim daudz tūkstošas gudrības
augstas;

Viņa negudrām ausīm tās izliekas joks.
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Burvja māceklis

Burvja veča neva mājās,

Nu man laika rīkot, gādāt!
Viņa garus saukšu kājās,
Tiem būs man pēc prāta strādāt.

Tas, ko vecais domā,
Kad tas garus sūt',
Sen jau manā omā,
Man tas vairs nav grūt.

Velies, velies,
Es tev saku,
Drīz uz aku,
Ņemi „spanni"
Ūdeni it knaši smelies,
Steidzies mājās, pildi „vanni".

Slotas stumbur', nāc tad laukā!

Vecu vecās skrandās jozies,

Un pēc ūdeņa man braukā;
Kam vēl stīvi kaktā grozies?
Lai tev galva rodās,
Kājas arīdzan,
Kas uz aku dodās;

Traukus pildi man!

Es tev saku,
Drīz uz aku,

Ņemi „spanni",
Ūdeni it knaši smelies,
Steidzies mājā, pildi „vanni".

Uz it ērmiškīgu vīzi

Stumburs skrien par visiem laukiem;

Un kā zibens tas tik drīzi

Atpakaļ ar pilniem traukiem.

Dažas reizas lējis, -
Trauki pārplūst sāk;
Atri projām skrējis,
Jau no jauna nāk.

Stājies! stājies!
Vairs nenesi!

Mierīgs esi!
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Daudz jau lējis.
Dumji, dumji man nogājies!
Vai! viens vārds no prāta skrējis.

Ja, tas vārds, ar ko gan spētu

Valdzināt; bet to ne protu.

Re, viņš nāk! jau kāpj pār sētu!

Kaut tu pārvērstos par slotu!

Ūdens tāpat krājas,

Ķēķī straumes skrien;
Stumburs neapstājas,

Bet jo čakli brien.

Ilgāk remdēt

Vairs nevaru

Savu garu;

Tevi tveršu!

Sirds sāk lielas bailes dzemdēt;
Tev pie cekules es ķeršu! '

Veļa ragana neganta!
Gribi māju vadīt postā?
Istabās jau visa manta

Peld, kā dziļā jūras ostā.

Sasodīta slota,

Kam nekas vairs rūp!
Vara, kas tev dota,
Lai no tevis drūp!

Vai tad reizi

Neapstāsies?
Slikti klāsies!

Tevi raušu!
Gals būs tev un beigsies greizi,
Tev ar asu cirvi kraušu!

Labi, labi, ka jau rāpies!
Še kur cirvja asie zobi;

Lieci vērā, nepiekrāpies!
Tie ir bluķus pušu robi.

Spēris, trāpa labi,
Slota pušu šķīst;
Gabali guļ abi;
Bailes vējā klīst.
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Bēdas! bēdas!

Puses ceļas,

Projām veļās,
Nāk drīz ari!

Sirds no izbailēm man ēdas;

Palīdzat, jūs augsti gari!

_

Abas puses tāpat skraida,
Ūdens visās vietās bāžas;
Briesmas lielas zēnu baida;
Straumes jau caur logiem gāžas.

Vecais nāk, — „ak raidi

Garus peklē nost!

Slotu kaktā svaidi!

Remdē visu post'!"

„Slota! slota!

Velcies malā,
Krāsnes galā!
Jo par gariem
Meisteram tik vara dota;

Es vien kungs par saviem bariem."

Lēnāka bulta

Bultai par atru neļauji skriet, kas neatnāk mūžam:

Laimi viegli var raut; atkal to atdot, cik grūt'!

Zināšana priekš citiem

Kas priekš citiem tik zin, tas lāpu nes rokā kā

aklais;
Priekšā tam spīd, bet pats tas tikai tumsībā iet.

Augšup kāpdamas vaimanas
29)

Ne no meža, kas deg, ta nekāp debesis drūmi,
Kā vēl spaidītu latvju vaimanas augšup kāp.

Kupleja no bizmaņiem

Reiz aprunā bija vel līdzeklis svarīgs,

Uz pazušanu tiesāt bezvainību;
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Tad tumsoņiem ziedēja zelta laiks vārīgs,
Tie nemēdza raudzīt uz patiesību.
Pie bez vainas glābšana nevarēs kļūt.
Tad bizmaņiem patika bizmaņiem būt.

Daudz tūkstoši beidzās ar dvēselēm, miesām

Tik tādēļ, ka patika tas bargajām tiesām.
30)

Bet nu tagad, vai jel duli?

Tie jau nēsā „prāta-kuli'\
Visu gaiši priekšā lasa,
Ko vien sūdz un ko vien prasa.

Kungu tiesas, kam ir svars,

Sāk jau pulgot „bauru bars". 30)
Doktors kaut ar uzcītību

Sāktu nievāt bezvainību,
Tie tik savas domas kop.
Jods lai tā par bizman' top.

Reiz krēslība apklāja zemītes leju,
Tik skaliņa uguntiņš sprēgāja jauks;
Man sekmējās brangi ar treknajo zveju,

Kā āpsis es tumsīmā barojos tauks.
Ja toreiz kāds pārgudrais uzņēmās rādīt,

Kā vajagot sveci uz luktura stādīt,

Tas dabūja ļurbīgos caurumos pūt.
Tad bizmaņam patika bizmaņam būt.

Bet nu tagad jau no „gāzēm"
Spiežas gaisma pat caur „glāzēm";
Tā sāk rasties visos stūros,
Visos tumšos ļurbu mūros.

Pati latvju paleja
Vairs nav tumša galēja.
Ak! tā sasodīta gaisma

Tagad lien, kur tik vien plaisma, —

Lai gan puļķus tēš un drāž,

Gaismas lūkus cieši bāž, —

Dzenā mani, kur sastop.
Jods lai tā par bizman' top.

Lapsa un bišu koks

Uz medījumu lapsa iet

Un ieraug kuplā vīksnē resnu bišu stropu,
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Kam piekļūt nespējama liet.

Šī medus smaku ož un acis met uz dobu

Gan apkārt tek, gan ķetnas augšā slien,
Bet velti viss, tek siekalas tai tikai vien.

To kaunu kūmiņš grib no sevis nost nu bīdīt,
Un saka, lai gan dūšā gluži saīdzis:

„Kam man bus velti sviedrus laistīt?

Tas medus vecs un sarūdzis!"

Ausra

Ausra žēlojās pie dieviem, ka viņa, kas no cil-

vēkiem tik daudz slavēta, no tiem tik maz tiekot mī-

ļota un apraudzīta; un vismazāk no tiem, kas viņu

visvairāk apdziedot un teicot. Nenoskumsties par

tavu likteni, Gudr i ņ a sacīja, vai man citādi

klājās ?

Tad vēl, viņa runāja tāļāk, apskati tos, kas tevi

aizmirst, un ar kādu lutekli tie tevi pārmaina. Rau-

gies uz tiem miega-sērdzīgiem, garām lidodama, kā

viņi Miega mātes klēpī pūdami, vārgst un mēr-

delējas pie miesas un dvēseles.

Ja, vai tev nav draugu, vai tev nav pielūdzēju

diezgan? Visa daba tev svētkus svin; visas puķes
mostās un tērpjas tavā debesīgā spožumā, jauna lī-

gaviņas daiļumā. Viss putnu bars tevi apsveicina;

ikviens no jauna izdomā, kā to īsu brītiņu, kur tu

klāt, papriecāties. Uzcītīgais zemnieks, strādīgais,
gudrais, tevis nekad neaizmirst! viņi dzer no kausa,
ko tu viņiem pasniedzi, veselību un spēku, mieru un

dzīvību; divkārt līgsmi, ka viņi tevi baud' neaizka-

vēti, neaizskarti no pļāpīgā gulētāju nelgu pulka. Vai

tu to par nekādu godu neturi, tik svēti tapt baudīta

un mīļota? Tā ir visaugstākā mīlestības laime pie
dieviem un cilvēkiem.

Ausra par savu nepārliktu sūdzību nosarka; un

viņas laimi lai vēlējas ikkatra daiļā, kas tā kā viņa

spodrīga un bezvainīga.
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Ceļš uz zinamību

Saki, gudrais, ka pie tādas augstas zinības kļuvi!
„Man citus pēc viņas tirdot nebūt nebija kauns."

Bungas un skaņas

Laidi lai skaņa dus, kad apkārt bungas sak dauzīt

Ņelgas, ja vārdu vaid', apklusēt gudrais sāk.

Vientulība

Mežā, visklusākajā klusumā gaisini dvēseles rūpes!
Velti pēc līdzcietības meklēsi drūzmā paties'.
Labāk tu klintīm, ne cilvēkiem uztici iekšķīgas kaites.

Svēti tās paauklē, bet cilvēku žēlums ir mēms.
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Pīnes

Priekšvārds

„Pīnes" ir paša Ausekļa radīts vārds. Viņš ir

gribējis vai nu izdot grāmatu, vai dzejoļu sēriju zem

nosaukuma „Pīnes no Vieszemnieka". Daži še ie-

tilpstošie dzejoli nāk šajās „Pīnēs", kā redzams, no

manuskripta. Šajā kopumā ievietoju dzejoļus, kas

rakstīti līdz Peterpils laikiem un vai nu nav nekur

vēl drukāti un še parādās atklātībā pirmo reiz, vai ari

drukāti Kažoku Dāva izdevuma pielikumā. J. L.

Dziede

Tautiski mēģināts.

Fragments.31)

Es taut'! taut's dēliņš
Es dzīvoj' tautiņā,

Es dzīvoj' tautiņā

Paš' tautiņ vidiņā.

Kas kaitēja taut's dēlam

Tautiņā nedzīvot,
Tautieši bāleniņ',
Tautietes man's māsiņ's.

Mana balt' māmulīt'

Man' mazu audzināj',
Man' mazu audzināj'
Svešdieviņ' likumiņ'.

Svešdieviņ' likumiņ'
Gan manā galviņā,
Gan manā galviņā,
Ne manā sirsniņā.
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Lielākam uzaugot
Man mācīf pašu ļaud's,

Pašdieviņ' likumiņ's,

Paštautas tikumiņ's.

Pašdieviņ' likumiņ',
Paštautas tikumiņ'
Grābtin' grāb man sirsniņ',
Triecin' triec man gariņ.

Vakaros aizmiegot
Tinos taut's pasakās,
No rītiņ celdamies

Uz jaunām klausījos.

Meitiņas, māsiņas

Dziedādams pastāstīj
Par jauno puisēniņ,
Par tautieš kumeliņ.

Puisēniņ, bāleniņ',
Atkal par līgaviņ,
Par dail'līgaviņ'
Ar zelta gredzentiņ.

Vecīte māmuliņ'
Par šūpoļa kārumiņ',
Par mātes lolojum',
Par zelta zobentiņ'.

Sirmajiem vecīšiem'

Par prūšu robežiem,
Par asins upītēm,
Par kaulu tiltiņiem.

Man dziesmiņ's simts pūriņ',
Simt' pūriņ' vecu ziņ',
Ko neteic tautas meit',
To pateic' lakstīgal'.

Es nekad neapnīku
Jautādams sav' tautiņ',
Jautādams sav' tautiņ',
lekrādams vecas ziņ'.

Vēl stāstīj' tautiņa,
Vēl stalta lakstīgal'
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Par zvaigžņu precībām,
Par dievu vedībām,

Par pērkoņ' dēliņiem,
Par saules meitiņām,

Par zelt' un sudrabiņ',
Par jūras zītariņ'.

Stāstīj par Beveriņ',
Par burtniek ezeriņ'.

Zilajo kumeliņu
Ne minēt neminēj'.

Es vaicāj sav tautiņ,

Kur nācis kalnīt's,
Kur nācis kalnīt's

Zilajiem svārciņiem.

Man tautiņ atbildēj',
Lai prasot kalniņ',
Lai prasot kalniņ',
Lai stāstot pats kalnīt's.

Es uzkāpu kalniņā.
Pašā kalniņ' galiņā

Priedītes, eglītes,
Staltajie ozoliņ.

Vaicāju paš' kalniņ',
Lai man stāst' brīnumiņ
Lai man stāst' brīnumiņ
Kur ņēmis zilumiņ'.

Cik reiz pajautās,
Tik kalniņš atjautās,
Es nogrim domībās,
Es aizmig skumībās.

Sapņojot, murgojot
Man pienāk laimes māt',

Laipnīgi apsēžas,

Mīlīgi piespiežas.

Es sāku Laimes māt'

Par visu apjautāt.
Tā pastāst' brīnumiņs,
Man noriet asariņ's.
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Man noriet asariņs

Klausoties māmuliņ's,
Ka nezin man tautiņ'
Sav' pulku svētumiņ',

Sav' pulku svētumiņ',
Tēv' tēvu tikumiņ'
Tēv' tēvu tikumiņ'

Tautiņas glītumiņ'.

Laimes māt' man mierin',
Lai savald' asariņ',
Lai savald' asariņ'
Par tautas likteniņ'.

„Ej, dēliņ', taut's dēliņ',"
Tā man teic māmuliņ',

„Ej, pastāst' tautiņā,

Ko dzirdēj kalniņā.

Ko dzirdē]" kalniņā,

Laimiņas runiņā.
Laima nav melkunīt',
Tā tautas glābonīt'."

Paklausies, man tautiņ,

Laimiņas valodiņ',

Laimiņas valodiņ',
Aizmirstu brīnumiņ'.

Brīvajie taut's dēliņ'

Karā jāj' dziedādam',

Karā jāj' dziedādam',

Kumeliņš rikšodams.

Pirms aizjāj' karinā,
Tie dodās kalniņā,

Apjautāt krīviņus,

Apjautāt dieviņus.

Bij krīviņš paredzēj's,

Bij dieviņš nodomāj's —

Tad prom uz tālumu
Uz tālu svešumu.
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Brikšin brakš ozol' mež',

Kara vīr' rungas teš';

Lodītes, bultītes,

Paegļu vālītes.

Pirms iet uz svešumu,

Vēl noskūpst' māmuliņ',
Vēl noskūpst' sav' māsin

Mazajos bāleniņ's.

Māsenīt', zeltenīt',
Pušķo vēl cepurīt,

Pušķo vēl cepurīt
Zeltītiem ziediņiem.

Māmuliņ' sav' dēliņ'

Ceļ uz stalt' kumeliņ',

Brūnajiem svārciņiem,

Tērauda zobeniem.

Dieviņiem karā jāj,

Tēviju aizsargās,

Dieviņiem kautiņā,
Dieviņiem tautiņā.

Zemīte trūdaliņ

Ņēma daž' tautbāliņ
Dievdēliņ dvēselīt',
Šūpoj' zelta šūpulīt'.

Atnākot no kariņ'

Devās uz dievkalniņ',
Devās uz dievkalniņ'
Raudāt priekasariņ'.

Raudās priekasariņ',
Laimei nes ziedumiņ',
Ka glābuš' mūs tautiņ',
Uz pašu robežiņ.

Netikla svešmeitiņ'
Sagānīj avotiņ';
Saganīj' avotiņ',
Mazbērniņ' lakatiņ.

32)
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Iztvīka ūdentiņš,
Izsīka avotiņš,
Palika dobīte,
Neglīta bedrīte.

„Es aizgāz raudādam'

Cit' vietiņ' meklēdam',
Es atstāj' svētkalniņ'
Žuvušu avotiņ'.

Aizgāja daudz gadiņ,

Kamēr nāc' uz kalniņ',
Kamēr nāc' uz kalniņ',

Apraudāj bēd' vietiņ'.

Grūši kāp' uz kalniņ',

Smagi sit' man' sirsniņ',
Atminot to brïtiņ',
Kad šķīros no kalniņ.

Nonācu no kalniņ',
Viegli lec man sirsniņ',

Viegli lec man sirsniņ' .
leraugot taut' meitiņ'.

Meitenīt', zeltenīt'

Aplaista puķdobīt',

Aplaista puķdobīt'
Sidraba laistuvīt'.

Sarkana magonït',
Zeltaina saulgozīt',
Ko pušķot cepurīt'
Daiļajam tautiešam.

Redzēju daudz brītiņi'
Atnākam taut'dēliņ'

Apkampjam taut'meitiņ',
Bučojam līgaviņ'.

Vectēvu reliģijai

(Dabas filosofija.)

Kur bij tēviem dievs?

Tur, kur upes burbuļo,
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Zelta puķes vizuļo,
Tur bij viņu dievs.33)

Savai nelaiķei

It kā bargā rudens salnā,
Tā tu vīti latvju jaunekle,
Bet nu rotā, laksti Romavs kalnā

Daiļa, šķīsta, tā kā dievekle.
34)

Rudens

Bagātajā Druvu māte, līgo! līgo!

Mūsu laukus svētījusi; līgo! līgo!
Potrimps gubas galiņāī, līgo, līgo!

Rogām pītis vainaciņis, līgo!

Nākat puiši, nākat meitas!

Gubai riņķī stājaties!
Laimas mātes dēliņami
Dziesmu pušķus veltīsim! līgo!

Tas dod miežus alutiņam,

Kviešus kāzu kukuļiem,
Auzas tautu kumeliņam,
Linus pūru palagiem.

Tautas meitu tautiets precēs,

Kumeliņi viegli tecēs,
Trai rīdi ri rida ri rida ra!

Kāzu kokle līgsmi līgos,
Panāksnieki žigli žīgos,

35)
Trai ridi ri rida ri rida ra!

Vai cerēt būs uz brīvību?

Ja cerēt gribi, draugs, uz brīvību

Un sīkstu, nemirstīgu tautību,
Tad noej klausīt latvju skolas sienās,

Kā jauno audzi māca šinīs dienās.

Ja dzirdi šādus vārdus: tēvija,
Un mīļā, dārgā, svētā Latvija,
Tad cerēt vari gan uz brīvību.



221

Vācu dzejniekam

Šādi, tādi dzejnieciņi,
E. G. F. tas lielākais:

Tas glābj tautas, lielas, mazas,

Lai tās negrimst lopībā!
Viņa vārdi liesmu stariem

Laužu sirdīs iešauti:

„Sargaties no tautas gara!

Tas tik ved uz lopību."

Paradoksons

Dzīvību dārgo kas saudzē tautību asajā kara,
Dzīvība mūžīga tam tautā un tautībā zūd.

Vecā latviešu tautas kokle

Gan tautas būdiņās, gan vecās krātuvēs

Pēc tautas kokles velti taujāju;

To'daudzi daudzinās un stipri liecinās,
Ar aston' zelta stīgām bijušu. —

Te Latvji viņu tūkstoš stīgām stīgoja,
Un savos lielos Līgas svētkos līgoja.
Un viņas balss kā strauts caur klinšu krūtīm šķēlās,
Par viņas zelta stīgām sidrab' skaņas vēlās,
Un „vaideloti", „līgasoņi" augšām cēlās,
Un svētus debess priekus skaņu mākslā smēlās.

Vai Orfejs daudz ko varenāki koklēja? 38)

Ticība, mīlestība, cerība

Ticu, ticu, ko es ticu?!

Ja pēc nāves vēl būs dzīvot,
Tad droši varu ticēt,

Ka ar tad es spēšu mīlēt.

5 Zelta meita mīlestība

Cerībinu dzemdina,

Cerībiņu dzemdina,

Ticībiņu stiprina.
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Ja zustu cerība,
Tad irtu ticība,

Tad slīktu žēlabās,
Un beigtos skumjībās.

Trīs dievozoli 37)

(Fragments.)

1. Kaibaliņas pakalnītē
Trīs ozoli lepojās;
Pērkonam!, Potrimpami,

Sirmajam Pīkolam.

2. Visi trīsi darināja
Trīs stūrīšu svētnīcu;

To sargāja, to glabāja

Nemirstīgu „dievu acs".

3. Bieziem zariem sijas liktas,
Lapas ņemtas pajumtiem;
Viņas sienas gaisa stiklu

Sniedzās debes galiņiem.

4. Muļķi sazmaudz Dieva godu
Četru sienu patalpā.

„Dievu acis" tāļu raugās

Mūžu ceļu mērodamas.

5. Dieviņiem kalpot nāca

Daža branga dvēsele.

6. Koku lapās dievi slēpās
Svētus gīmus apklādami.

Vai pērkons skaldīs, etc. ne

Kupleja

Ka citur spēlē teātri,

To sen jau daudzina, tralā!

Bet mūsu mīļā Lielvārdē

To dar' tik krodziņā, tralā!

Starp mums dažs labs gan pūlējās,
Ar krietnām domām nodevās, *

Priekš teatara darbojās,
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Bet lika drusku pagaidīt,
Bet lika — līdz šo baltu dienu pagaidīt,
Kamēr nu veco midzeni no kroga dabūja laukā.

Ar laiku krogi tukšosies

No mūsu ļautiņiem; tralā!

Un teatari pildīsies
Ar krietniem tautiešiem, tralā!

Tie sabiedrībās pulcēsies,
Uz labiem darbiem vienosies,

Priekš savas tautas pūlēsies,
Bet tas liks drusku pagaidīt.

Teatra prologs

Ko šodien tautas draugiem gribu stāstīt?

Ko vēstīt tiem no tautas skatuves,

It košu tēlu viņiem gribu dailēt,
Ko skatīt būs ar gara actiņām. —

Ja viegliem gara spārniem lidodamies

Mēs dabā domu valstī noklīstam,
Tad raugam lielo, plato dabas ēku

Par teatera namu pārvērstu.
Ikkatris mirklis ieraug jaunas lugas
Un jaunus skatus, jaunas skatuvas;

Bet brīnišķīga iraid katra loma,
Un dīvains katris lomas izvedējs. —

Un divi gari valda katrā skatā,
Un divi spēki mūžam karojas.
Ar nestiprumu lepni stiprums cīnās,
Ar netikumu tikums šķēpojas!
Un nedaiļš daudzreiz ņēmās nomākt daiļu,
Un netaisnība svētu taisnību. —

Bet patiesībai mūžam vajag stāvēt,
Un labam mūžam ļaunu uzvarēt. —

Tā redzam mēs, ka visur valda likums,
Un visur pārvar varens, dievīgs gars,

Ka divi spēki ir, kas posta, rada,

Ka ļauns ar labu valda pasauli,—
Ar cilvēciņam iraid divas dabas:

Pret nemirstību ceļas mirstība.
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Tam glītot vienumēr būs labo garu,

Un miesā būdams vinu izpušķot.
Bet pirms kā cilvēks spodro gara - ģīmi,

Tam jāieskatās gara spogulī. —

Ja tanī viņš grib redzēt savu seju,
Lai noiet krietnā tautas teātrī!

Jūŗa

„Ūdens kal, ūdens mal,

Ūdens lielas lietas dar."

Latvju tauta

Stipri kaltas jūru bļodas
38)

Krūga čakliem Budreļiem;
Klintīs cirstas vīnu grodas
Izrotātiem mudeļiem.
Zemei nu būs svīst,
Tā ka ūdens šķīst;
Dievus, mūs, gan daba slavēs,
Kamēr elementi stāvēs.

Lai savu darbu svēti sākam,
Kā augstiem gariem pieklājas;
Ja augstās domās pie tā nākam,
Tad darbs jo labi sekmējas.
Lai apdomīgi liekam omā,

Ko mūsu varens likums spēj;
Tas vējus dzenā savā lomā,
Kas neliek vērā, ko tas sēj.
Tas iraid, kas mūs dievus daiļo,
Un tāpēc mums ir dievīgs gars,

Ka nav neviena, kas mūs baiļo,
Ka mūsu darbam mūžīgs svars.

P ē r ko ņ, satver savu zizli,
Zilās liesmās rūdini

Karstu, baltu akmens krisli,
Sper an lietu plūdini! ...
Siltums sāk jau briest,
Gaisa pūšļus šķiest,
Tvaiki sprēgā, zibsni šaudās,

Tēvains augšā drūmi draudās.
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Ko tagad liesim zemes-plaisos,
Ko brīnišķīgi dzemdēsim,
Tā Zemes meita celsies gaisos,

Kaut bezdibeņos gremdēsim;
Tā mūžam ceļos, mūžam staigās,
Un augšup, atkal zemē kāps,
Ar zemes gariem žēli klaigās,
Līdz mūsu debess krēsliem rāps.

Tās vaimanas, ko zemes dēliem

Ar prieku varmāks virsū vels,
To līdzjūtīgi dievu dēliem

Vēl ūdens-garains ausīs cels.

Ūdens pūšļus raugam plīstam;
Pilieniņi saulē mirdz;
Lai no sēra viņus šķīstam,
Ka tie zemes leju spirdz.
P ē r ko ņ, sāci šķilt,
Ka var dvinga svilt,
Lietus gāsties baltām putām
Tā kā zītars tīrs, bez strutām.

Jo skaidrā ūdentiņā skalots

Tiks mātes mazais auklējums,
No miesas sārņiem autiņš balots,
Kur tīts un lolots lolojums.
Un skaidris būs tas jūras spoguls,
Kur viļņos trīcēs zvaigžņu saiguls;
Kad ledus plēve pāri sedzas,
Ar saviem tēliem zvaigznes redzas. —

Bet ātri atskrien pavasars.

No krastiem ledus projām vandās,
Un tvaiku pūtās augšup trauc,
Pa gaisu riņķiem apkārt blandās,
Tad mājās pēc kā svešnieks šmauc;
No padebešiem vaļā raisās,

Kur Pērkoņ tēvu ritens krāt',
No vējiem dzenāts telpā kaisās,
Līdz beidzot Zemes māti skat'; —

Tam paliks žēl, ka projām gājis,
Tam acis pilnas asaru,
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Tam skumjas būs, ka zemi stājis,
Kas gaidīt gaid' uz vasaru; —

Tas cels iz trūdiem skaistas puķes,
Ar debess rasu spēcinās,

Un saldi bučos daiļās skuķes,
Tām zelta matus vēcinās.

Tad daba atdzims spirgtās vēsmās,
Tad atšmauks puķu pavasars,

Tad zeme tīsies smaršu dzēsmās,
Tad mosies jautrais dzejas gars ...

Kaut daba mūžam būtu ziedons

Un tauta nenoguris dziedons!

Lingu nu iz kuldas ķeršu,
Savas bultas baudīšu;

Ja būs baltas, tad es speršu,

Krustām šķērsām šaudīšu.

Maisāt mīkstumu,
Baudāt šķīstumu,
Vai ar dvingu lietus maisās,
Vai iz lāsēm straumes raisās!

Kur silts ar vēsu mīļi mijas,

Kur sauss ar slapju līp un vijas,

Tur labi augļi mūžam vēl.

Ja gribi karstas slāpes dzesēt,
Tad, pirms kā dzer, vēl vajag dvesēt;
Kas apdomā, tam pēc nav žēl.

Puķu māte puķu laukus
Zelta rasu apslacīs,
Ziedu māte ziedus jaukus
Mētru vainadziņā vīs.

Sniega māte zemē steigsies —

Jaukie dzīves sapņi irs,

Puķes, ziedi, lapas beigsies —

Ziemas mātes klēpī mirs; —

Un Ziemulīts šmuks,
Un sniedziņam jākūst,
Un ledutiņš bruks,
Un jûŗai jāplūst.
Un latvietis brauks
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Uz Ba 11 aj o_ jū r v

Ar laivu un stūru;

Tas šūposies, līgos
Un koklīti stīgos;
Uz viļņiem tas velsies

Un zelta daudz smelsies.

Ar mantām to pārnākam mīļākie gaidīs

Un priecīgi glaimos un mīlīgi smaidīs, —

Ak, laimes brītiņš, cik mīlīgs, cik jauks! —

Un jūrā valdīs,
Daudz dzīvnieku mudru,
Gan stipru, gan gudru;
Tie nikni rīsies,

No stiprākā bīsies,
Kā bultas tie šausies

Un skaudīgi rausies,
Un bars ies pret baru
Un uzvedīs karu
Un mūžam tiks plēsts
Un netaisni ēsts.

Un zvejnieki murdiem un tīkliņiem krejos,
Tie zivis un roņus it veicīgi zvejos,
Un makšķernieks asarus, līdakas ķers,

Ar makšķeriem, žebērkļiem vendīgi tvers
...

Un priecīgi panesīs karstajās mokas,

Un negurs rokas.

Laimīgs laivinieks laivu raug:

Kur vien acis met, kur vien tik skatās,

Zelts un mantība augtin aug;

Sidrabs un zītars spīguļo pūros,
Sveši dārgumi visos stūros;

Laiva krauta līdz malām it blīvi,
Augšā plīvina karogs brīvi.

Priekā viņš lepni sauc:

Laime neviens man trauc!

Laiva man bangas šķels,

Bagātu malā cels! —

Bet no augsta zelta troņa
Slīdēt var uz zema klona;
Dzīves brīži pārmainās.
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Tagad varēs lijiens sākties,
Ūdens traukus sabadām!

Lietus iesāk joņiem šļākties.
Lai ar trokšņiem pavadām!
Dēli, zibsnījat!

Dobji sarūcat!

Gaisa laivas kopā drāžas,
Ūdens strāvām zemē gāžas

Daudz laba dzīvē ūdens dar',
Ja viņu valdīt māk un var:

Tas graudus grauž un galdus griež

Ap zemi ratus, laivas sviež;

Kā nezvērs tas pār zemi brūk,
Ja reiz iz savām saitēm sprūk.
Kur ūdens milzu vagas dzen,
Tur visa daba vaid un sten.

Briesmas tad, kad vaļā saistās

Jûŗas bangu trakojums;
Visās malās šļāc un laistās

Jûŗas mātes skalojums.
Dabas spēku zobos gaistās

Zemes dēlu ražojums.

Augstu gaisā,

Tvaiki plaisā,
Lietu kaisa,

Augstu gaisā Pērkons dūc,
Zibens sprūc.

Klau, kā auka dikti žvīkš,
Ūdens plīkš!
Sauli sedz

Gaisu auti

Tumsā tikai zibšņus redz;
Visur strauti

Čurkst un skrien,

Ļaudis brien,
Plūdi bangodami ceļas,
Gravās, lejās viļņi veļas,
Visās Vietās ūdens smeļas;
Straumes pat caur logiem spiežas,

Mantas vandās, peld un griežas;
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Milzu bangas dauzās, spārdās;
Pamats mājām jūk un ārdās;

Visi vaida,
Galu gaida;
Še kur, re kur braukā ēka,
Ļaudis jumtā kāpj un brēkā;
Zemes virsū jūra šņākā,
Baigi krākā.

Varavīksna gaisā plātās,
Bēdu lejā žēli skatās;
Vētra ceļās, plosās, kratās,
Meklē plūdus deldēt, rīt,
Nost no zemes šķorēt, dzīt;

Plūdi šķiežas jûŗu bļodās
Dabai nosacītās grodās,
Gan vēl labprāt līdzi rautu

Visu, kas vēl pataupīts,
Dabas nagiem nelaupīts,
Plūdu bezdibeņos šautu.

Bezgalīgs,

Nemaldīgs
Dievu spēks it visai rādās,
Darbos laužu acīm stādās,

Pazemībā gremdē tautu.

Postava,
Zemes leja,
Posta zobiem krampta seja.

Klinšu krūšu šķeltās vātīs

Viesuls laužas,
Sāpju brūces krimzdams graužas

Sirsniņā.
Cilvēks vēl

Postu rauga,

Kliedz pēc drauga,
Ka tas beidzies, viņam žēl.

Viņš atkratās no bēdu šņauga,

Kaut ūdens daudz tam laupījis;
Tas sievu, bērnus, skūpsta, glauda,
Un nebeidzamas līgsmas bauda,
Ka dārgajos tas taupījis.
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Zemes gultā guldinājām

Daiļo Ūdens meitiņu;

Lai to drīzi modinājām
Raudzīt zemes dēliņu.
Vai gan latvietis,
Krietnis tautietis,

Stalto, balto meitu precēs?
Vai uz viņas gultu tecēs?

Šo zeltenīti Zemei dodam,
To viņas klēpjam uzticam —

Lai viņu redzam, ieprecam!
Lai putu vaigus neatrodam

Bez tautiņām! novecam!

Tai dārgas rotas līdzi dodam,
Ko viļņu asmens spodras trīs;
Tā tautas dēlus it pa godam
Ar greznām mantām apveltīs
Briesmas! Briesmas!

Jūrā sauc;

Bangu dziesmas

Balsis jauc.

Bēdu brīdī laivnieks gājis postā,

Pirms kā glābies tēvu zemes ostā.

Vai! tas iraid mīļais vīriņš,
Sievas galva, bērnu tētiņš!
Beidzies viņiem jaukais Z i c d o n s,

Rāvis to ir bargais P 1 v d o n s,

Laivu dzelmē gremdēdams,
Pašu peklē raidīdams.

Sērdienīši sēras bauda,
Māmuliņas klēpī raud.

Irtin izirst mājas laime,
Kas ne mūžam neatnāks; "

Raizēs rosās bāru saime,
Sūras dienas rasties sāks.

Svešu ļaužu sīvas draudus
Dzīs un stumdīs maziņus,
Žēlas gaudas, sēras raudas

Nikni mocīs bāriņus.
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Kamēr bangošs lijiens rājas,

Rokas dīkā noliekam;
Tomēr darbs lai neapstājas,

Lai, kas darīts, apraugam.

Zvaigznes spulgojas,
Daba ilgojas
Drīzi baudīt snaudu klusu, -
Dievi vien tik neņem dusu.

Lielas, tālas, zelta gaitas

Uzņems latviets ūdens klajā,

Mājās pārdzīs Laimas aitas.

Putojošu jūru pelda

Avanāni,
Zeltītiem! radziņiem!
Badās, grasās,
Savās kūtīs kopā lasās.

Nadzīgi
Laivas izkrauj,
Laivas piekrauj;
Laimas dotas

Skaistas rotas

Mīļiem dod;
Dažs no piederīgiem visus

Neatrod,

Laiks ir doties jūras ceļā;
Saimnieks sasauc mājas ļaudis,
Uzdzer laimi jūriniekiem; —

Projām tie; tik viļņi nošļaukš,
Krēsla raida

Projām dienu;

Kuģinieku nenobaida

Tumsība,
Kas tik varmākoni spaida;

Laivas sargā Jūras dievība.

Debess meita R a ž ī b i ņ a,

lûŗas mātes gudrībiņa

lemācīja kuģus taisīt,

Jûŗu vārtus vaļā raisīt;
Viņa latvjus klajā sauca, —

Kaisli tie uz jūru brauca.
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Citām tautām beržas, trinas,

Savu tautu spodrot zinas;

Bagātību viļņos smeļas,

Tēvu zeme spēkā ceļas.
Tūkstoš ļaudis mudž un strādā,
Tautas gars tos mudina,

Svētu mērķi visiem rāda

Jaunus spēkus modina.

Vienprātība, sabiedrība

Slavas darbus darina;
Tautas brāļu saderība

Tautas saiti stiprina.
Darbs ir latvju krietnais tikums,
Pamats katrai svētībai;

Darbs ir viņu lepnais likums,
Pamats dārgai brīvībai.

Dārga zeme,

Latvju leja,
Lai ne mūžam

Tavos kalnos, ielejās
Neieviestos niknais P 1 v d o n s,

Kas ar savām milzu bangām
Postu nestu dārgai tautai,

Kam būs vienreiz

Margojošiem zelta stariem

Gaismai aust,
Kam būs bēgt no māņu gariem,

Kam vairs mūžam nebūs snaust!

Dzenat miglu, lai tā klaistās

Lielā platā pasaulē,
Ūdens vaidziņš, spožs lai laistas

Lai vēl atspīd dvēselē!

Vēja mā m i_ņ, pūt!

Miglu projām sūt'!

Ja būs Ūdens meitu skatīt,

Vajag to no autiem attīt.

Gan vēji lēni glaustīdami
It lēni Spulgacīti ceļ;
Bet vai! ja viņi raustīdami
Ar varu to iz gultas zveļ!
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Kā traka viņa spārdās, raustās,
Uz muti apkārt laivas gāž,

Un baidu balsī dūc un bļaustās,
Gar klinšu sienām kuģus drāž;
Kur spēki bezkārtībā valda,
Tur Postnieks visu dragā, skalda.

Kur tautās rodas šķelšanas,
Tur mūžam neva zelšanas.

Ak briesmas! briesmas! ja starp valstīm

Reiz naidu uguns zvērojas!
Tas galu dara miera balstim,
Ar lepniem spēkiem mērojas!
Tad kara spēki kuģos kraujas,
Un uzsprauž kaŗa karogus,
Uz citu tautu zemēm šaujas,
Un bendē ļaudis mierīgus.

Tēvoņus moca, žņaudz un spaida,
Un ļaudīm mēli ārā rauj;
Un varoņus ar nāvi baida,

Un tautas draugus nīdē, kauj,
Un tautas šķīstos ziedus gāna
Ar varmācības traipekļiem,
Un stiprus spēkus viļ un māna,
Un saites met ap locekļiem.

37)

Viss svēts un dievīgs izirt steidzas

Un gara tumsums ielaužas,
Iz sirdīm jūsmas dziest un beidzas

Un barga salna iegraužas.
Gan rodas nelaimības robi,
Ja ūdens trako brīvībā;

Bet nāvīgi ir kaŗa zobi,
Ja tautas ēdas tautībā.

Vai! tautai tai, ko visi rausta!
Ko katris tīko pielaulāt!
To laulājiņu zobens šausta,
Tā ģībst un sāk jau sapraulāt. —

Spulgodama saule smaida,
Līgo zelta laiviņā,

Miglas tvaikus projām raida,
Spogulējas jūriņā.
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Zemes meitenīt,

Košā Zilacīt!

Tevi skatās dievu dēli;
Debess laimi viņiem vēli!

Lai sanākam!

Mēs dievi visi lai pa godam
Šai savai meitai vārdu dodam,
Tai Jūru vārdā ieliekam!

Lai viņas platā gultā tautas krājas
Un sadraudzībā, sabiedrībā stājas!
Lai tā aizvienu draudziņa

Un zemes, tautas biedrina;
Lai viņa rāda zemes gariem,

Kā celties būs iz putekļiem;
Lai dvašas slava kāpj ar bariem

Līdz Pērkoņ tēva sēdekļiem!
Tai jābūt dievu godātājai,
Kas tuvu sniedzas spīdekļiem,
Un zemes bērnu kalpotājai,
Kas radīta priekš nīcekļiem.
Tik miera-ļaužu ceļotājus
Lai tā no Ļaunā sargā, glābj,
Bet bēgļus, jūras laupītājus
Lai P 1 v d o n s savām žaunām grābj
Tā uzdevumu cienīs dārgu,

Ko L i c ē j i ņ a viņai dos,
Tā dažam rādīs vaigu bārgu
Un dažu augsti aplaimos.
Lai māca viņas burbulītis,
Kas viļņu klajā ceļas, slīkst,
Ka dabā viss ir bēgulītis,

Zeļ, zaļo, zied un ātri nīkst.

Nu lai svētībiņu kaisām

Visiem viņas celiņiem,
Laimas vārtus plaši taisām

Visiem zemes-ļautiņiem!

Līgo, dailenīt,
Līgo, zeltenīt!

Brīvestību tautām nesi,
Zelta mate viņiem esi!
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Tulkojumi

Rīta blāzma

Pec Herdera.

Pulks līgsmīgu jaunaviņu ar diešanu un slavas

dziesmām ielīgoja Ausras svētkus. „Daiļajā, svētajā

dieve", viņas dziedāja, „tu rožu veidā, mūžīgā jau-
nības daiļumā. Ik dienu jauna uzmosties, mazgāta

baudu un spirdzinādamu ziedu avosos!" — Patlaban,
saulei uzlecot, Ausra, savus kumeliņus zelta staru

grozīšiem grieza pret viņām, un viņu priekšā stāvēja

daiļajā, bet nevis laimīgajā no visām dievēm. Asaras

mirdzēja viņas acīs un smarža no aizsegas, ko viņa

zemei bij norāvusi, it kā mitris padebess stāvēja

priekš viņas spīdošas rožu sejas.

Bērni, viņa runāja, kas jūs mani godājat slavas

dziedēm, jūsu jaunības nevainība mani šeitan at-

vizinājusi, jums rādīties, kāda esmu. Vai esmu daiļa?
to pašas apraugat; vai laimīga? lai jums liecina asa-

ras, ko katru dienu sarauda savas māsas P v ķ a j a s

klēpī. Savā jaunības neapdomībā salaulājos ar veco

Jûŗas tēvu, iz kā rokām ik dienu mani tik agri

redzat izšmaucam. Viņa paša un manas sodības dēļ
viņam tika nolemta sirma, bezjaunīga nemirstība,

kas ari man, kamēr esmu pie viņa, laupa spodrumu
un daiļumu, tādēļ tik agri steidzos, ar savu īsu vei-

dolu, aizraidīt pakreislus, un pa dienu noslēpos sau-

les staros, kamēr no viņa, tikko tas mani atkal ierau-

ga, ar asarām un kaunīgi nosarkušu vaigu tieku ie-

mūzēta viņa sirmā gultā. Zeltenītes, spogulējaties
manā priekšzīmē, un nedomājat, ka no jums visdai-

ļākajai ari jābūt vislaimīgākajai, jo viņa ari nav tik

gudra, kā daiļa, un neizraugas ar sevi vienādīgu
draugu priekšā dzīves laimības.

Ausra nozuda; bet viņas veidols aizvien mei-

tenītēm atspulgojās katrā rasas asariņā. Viņas to

vairs neslavēja par laimīgajo no dievēm, ka tā

visdaiļākajā, un no viņas priekšzīmes tapa
gudras.40)
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Šūpuļa dziesma

Dziesmiņām, saldo puisīt,
Šūpoju tevi miegā;

Puisīt, smaidi vēl reizi,
Acis pirms cieti veri,

Pirms kā vēl rokas stiepi.

Puisīt, smaidi vēl reizi!

Nebij man lolot tevi

Deviņus mēnestiņus.

Puisīt, smaidi vēl reizi!

Un kad iz miesām plūdi,
Nebij tad mātei vaidas?

Puisīt, smaidi vēl reizi!

Nespiedu tevi zīžot

Pukstošai mātes sirdej.

Puisīt, smaidi vēl reizi! 41)

H. Stolberga.

Agraja nāve

Neraudi, ai mamiņ, ka es tev par agru miru.

īsais dzīves mūžs iraid īss nozudis spaids.

Iz Herdera

Niknā sieva

Tik viena nikna sieva dzīvo, lai nu kur:

Bet žēl, ka katris savēju par niknu tur.

Iz Lesiņa

Pēc Ģetes

Gribi vienmēr tāļu klejot?
Raugies, labums ir tepat!
Mācies tikai laimi zvejot,

Laima tevīm acīs skat.

Apmierinājums

Ja ļaunas meles tevi peļ,
Tad nepazaudē visai prieku;
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Ko dundurs dur un odze dzeļ,
Tas auglis rūkts vis nav par lieku.

Iz Birgera.

Dabai

Svēta dabas māmulīte,

Laid man Tavās pēdās mīt,

Vadi man pie rociņas,

Spiedi man pie sirsniņas.

Miesa gurda, gars ja grūts,

Glaudīšos pie tavas krūts;
Tavas krūtis skūpstīšu,
Debess prieku čūpstīšu.

Mūžam mani paauklē,
Mūžam mani pamīlē;
Laid man Tavās pēdās mīt,
Saldā Dabas māmulīt!

Iz Fr. Stolberga.

Joks un nopietnums

Ja tev dzīve bij joks, nopietnums bus tad tev nave;

Ja tā nopietna bij, tad nāve tev būs tik joks.

Iz K. Fr. Krečmana.

Kāda alžirieša pamācījums savam dēlam

Ej priecīgs laupīdams!
Ar līdzcietību neielaidies!

Uz vaidām neklaus' taupīdams!
Par nesvētību velti baidies!

Iz J. Andrè.

Kāda daktera māja

Viņš māju pavēl uztaisīt

Pie kapsētas, ar gudru ziņu:

Tas savu darbu svētībiņu

Grib vienā reizā pārskatīt.
Iz P. V. Henslersa.
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Trams

Trams, kas ar „es" vien lepojas,
Šim suņam līdzīgs,
Kas brīžiem ērmīgs, jocīgs,
Ar savu asti darbojas.

Iz J. A. Vepena.

Mūķenei

Neesmu pasaule vairs! ta saki, svētīta meita

Tikai saki man: vai tevī pasaule nav?

Iz J. Chr. Švabes.

Noas, otro grēku plūdu cēlējs

No ūdens plūdiem glābās goda vīrs

Un vīna koku stādīja,
Caur ko tas vēra otru plūdu avotu,

Kas vairāk nekā pirmais plūst.
Iz Q. Chr. Lichtenberģa.

Kapa uzraksts

Kam še tik spodris marmors mirdz?

It lieliem vīriem slaveniem,
Kas muļķa vārdu nerunāj's
Un gudra darba nedarīj's.

Iz Chr. Boies.

Mācītāji un klausītāji

Še mūsu Kristus draudzē atrodas

Tā mācītāji,

Kā klausītāji, —

Kur vārdiņu darītājs mīt?

Iz E. Th. Briknera.

Kādam zināmam prātniekam

Tas mūžu jura gremdējas
Un nievā laika pilieniņu:
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Bet viņš tur atrod sāls un sārma garšu,
Un mēs pie salda pilieniņa sūcam.

Iz L. A. Uncera.

Laimīgs un gudris

Kas iespēj to, ko grib, ir tiešam laimīgs virs;

Bet gudris tik ir tas, kas to grib, ko tas spēj.

Cilvēka nolikums

Uz to nav cilvēks radīts, ligsmi diet;
Tādēļ tam acis raud, ja dikti iesāk smiet.

Nederīgs sulainis

Tu čaklis ēšana, bet kutris skriešana,
Ņem kājas ēšanā, un žaunas skriešanā.

Baznīcenes rota

Tu iesi, Trin, uz baznīciņu?
Kam liekās bārkstalas?

Dievs vairāk uzskat asariņu,
Kā spožas drostalas.

Nemiers brāļu starpā

Kur tauta rodas šķelšanas,
Tur mūžam neva zelšanas.

Toasts

Augsim lieli! augsim lieli!

Būsim, sveiki, veseli!

Uzdzerami, uzdziedami

Augstu laimi Latvijai!

Gaišībai
42)

Ne varons, gudrons, ne ar tēvijiets, —

Tik liekuls, varmāks vien ir ļaudīm noslēpts ciets

Ch. A. Klodrus.
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Bailīgai Grietiņai

Kadel gan Grieču biedē baigulis,
To vienmēr viņai rāda spogulis.

Lesiņš.

Velns

Tā Miltons neiespēja velnu vārdiem dailēt,

Kā saldīja muldīgajā Klaudija;
Šā ģīmetni tā raudot glaudīja,
Un teica: nelaimnieks, tu nevar mīlēt.

G. K. Pfefels.

Jaunzema kapam
43)

Tu visai pasaulei bij godu laupījis,
Ja Dievu pazītu, to nebūt' taupījis.

Ivachims Christians Blums.

Labs padoms

Maz lasi, doma daudz, ar citiem saejies;

Jo citād' būsi mulķs, kaut rakstos rakņājies.
Daniels Šiebelers.

Sprediķotājs

It brangi sprediķoja Zvans (Avns) še iesākot;
Bet slābans palika un tagad runājot
Tas zvana miega zvani.

Ka viņš nu tagad nosaukts gans,

Tad domā mūsu cienīgs Zvans (Avns)

Mēs viņa avanāni.

Pēters Vilhelms Heuslers.

Slēgums

Tas patiesība, skarbas tiesnieks,

Ka nelga katris dziesminieks;
Man tāpat slēgt un spriest ir nieks:
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Ka tu nu nees' dziesminieks,
Tad katris nelga nava dzejnieks.

Peters Vilhelms Heuslers.

Dvēseļu gans savai draudzei

Kā dzirdu, tad jūs cauru dienu mēdzot jautāt:

Vai es ar pats to darot, ko es mācot?

Nē, es kā dvēslu ārsts it līdzīgs doktoram:

To doktors nerij pats, ko ļaudīm paraksta.

Georgs Christophs Lichtenbergs.

Kalendara pēdējās nopūtas gada galā

Manas dzīves mūžība šinīs dienas kapa veļas:
Bet es varu mierīgs būt, ka man vēl ir vairāk biedru

Johans Benjamiņš Michaelis.

Ienaidība

Skrej, skrej' uz glābšanu, kur uguns liesma rīstās;

Bēdz tur, kur laužu naids par šķīrēju tev piesauc

Klamers Eberhards Karls Šmids.
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Ozolu vaiņaki

Slavenu tautas vīru kapiem.

leslēdz mani apakš zemes —

Pazūd zemes atslēdziņa;
Gulēt manīm apakš zemes

Svētā tautas rītinā?

Latviešu tautas dziesma.

Priekšvārdi

„Slavas dziesmas, slavas darbus

Gan tie senāk darināja,
Bet tos tauta nepušķoja
Ozolzaru vaiņakiem."

Latvija! Latvija! tev gan bija laiki, kur tavu

staltajo dēlu un slavas darbu darītāju kareivīgas un

tikumīgās pieres tika greznotas zaļajām ozolu vīt-

nēm; tautas mātes audzināja krietnus tēvijas aizstā-

vētājus, tiem „uzvilkdamas brūnus svārkus, piejoz-

damas zobentinus"; tautas māsas iz saviem dārzi-

ņiem visu skaistajās puķītes plūca un dziedādamas

pušķoja tautas bāleniņu un tēvijas karotāju cepures

un tēvijas mīlestības liesmās kvēlošas krūtis; bet

pēc rūktām šķiršanās asariņām atkal skanēja jautra

gavilē: „redz, kur stalti kara vīri, mani balti bālē-

niņi!"
Nu vairs nedūc šķēpu skaņa jauka,
Brīvā, rūsē tie uz kara lauka.

Tie laiki tāļu, tāļu nost no savas agrākajās sla-

vētas zemes. Viņu varoņi beigušies, un varoņu puš-
ķotajās līdz ar zaļām ozolu lapām un sārtām puķēm
vītušas un bālējušas, un dus Trūdaliņas pīšļu
mājas.
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Daiļās senatnes putodama jūra vairs neapskalo
mūsu krastus. Tikai vēl šad un tad kāda noklīdusi

banga dauzās gar tukšām, drūmīgi slaukstošām klin-

šu sienām. Viņas troksnis manās ausīs skan kā kāvu

baigā balss, kur Ziemuļa dīvainie gari tūkstoš-

kārt čukst un vaida

Senatnes varoņus atstāsim dusam. Vēlēsim tiem

vieglas smiltis un priecīgu pamošanos tagadējā tau-

tas dzīvībā.

Saules meita! Saules meita! dodi tad

nu šurp burvīgo kapu atslēdziņu! Gribu atslēgt tau-

tas draugu un īstajo bāleniņu kapus, kam negantie

laika plūdi nav varējuši nograust pazītības zīmes;

gribu pušķot viņu balinātas galvas saviem vaina-

kiem.

Latvju jauniete! atstāj brīnišķīgas rotuliņas un

šķiries no līdzšinīgiem, krietniem „spēles bie-

driem!" viņiem atteikdama: „man ir jāiet, man ir

jāiet, nevar ilgi še palikt!" Nostaigāsim uz klusajo
vietu, kur dus mūsu cienīgie. Augstas domas smēlu-

šies censīsimies pēc slaveniem nolūkiem, «strādāsim

jaukā tautas rītā! — „Aurora musis amica." Bet

es zinu, ka pat visdedzīgajiem sašļuks apņemšanās

spēks, un pagurs darbīgās rokas. Tas vislabāk! no-

manāms šinīs cīnības un tautas darbības dienās.

Daudz tādu tautiešu, kas kādu graudiņu izsējuši,

tūdaliņ grib pļaut. Tādi dienas algādži lai mācās

pazīt tos vīrus, kas paši ir bijuši celmu lauzēji, arāji

un sējēji dienas karstumā; kas „laikmetu vagā iekai-

sīja graudus", kas tikai tautas nākamībai atnes ras-

mīgu zelmeni, un kuras augļi „klusi zied mūžībai". —

Cik mēs esam kūtri, tautiešos vairot tādu vīru pie-

miņas, to pierāda „Stendera piemiņas celšana", sla-

venajo tautas vīru „biografiju, ģīmetņu izdošana",
v. t. t. Bet atkal visai vis nevar liegt, ka šinī ziņā

jau nebūtu sperts dažs solis. Ej uz Katlakalnu, tur

mēmais granīts' mācēs teikt, cik daudz jau latvieši

darbos parādījuši pateicību pret saviem labdariem.

Ari šur un tur laiklapās un dziesmu krājumos daži

vīri jau minēti un slavēti, un latviešu mazā, bet glītā
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rakstniecības vēsture dažu krietnu vīru tautai ceļ

priekšā; tomēr vēl atliek ļoti daudz kūtrības zīmju,

kas izdzēšamas iz mūsu sirdīm.

Divpadsmit vīru kapus es še esmu vaiņakojis.
Šo vīru tēli manā dvēselē laistās tik liesmaini, kā

divpadsmits stari, kas pušķo Pērkoņtēva galvu.
Bet te nu nav vis jādomā, ka vairāk nav bijis vīru,

kas pelnījušies tautas slavu.

Kapu uzraksti katrā dzīvības brīdī tik lēti nav

saprotami, kā par piemēru „Līgo laiva uz ūdeņa",

„Stāsti manīm, Daugaviņa", v. c; tos lasot jāno-

grimst citā pasaulē.

Dvēselē līgsms un gaudenīgs savus mīļos iemi-

gušos šeitan atstāju saldi snaužam.

„Man ir jāiet, man ir jāiet, nevaru ilgi še pa-

likt!" —

Rakstīts Pēterburgā, jaungada mēnesī 1875.
44

)

Auseklis.

I

Glabā savus tautas draugus,
Kā sirsniņu azotē!

Stenderam

Latviešu dzīvokļos Tev ar latvjiem runājot skaļi
Pamodās latvju Gars, latviešu Ģēnijus liels.

Apkārt raudzījās tas ar zvērošām, zibošām acīm,
Postaša bija nu senātnes Ziedoņa dārzs.

Kokus dēstījāt jūs, kur Dailes un Gudriņas
ligzdo;

Tautiešus piecēlāt tad garīgus tīrumus kopt.
Vārtus platākus taisāt, un Stenderiem virsotnes

liekat!

Rakstīto palodā daudz augstāki paceļat vēl!

Prāta māte un Dzeja tad atnāks greznākās

rotās,
Latvju Ģēnijus tad dievīgi aplaimos mūs!
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Vatsonam

Sirds Tev žēlabās gurst, ka nu beigti varoņi tautai,
Slavu kam L i k te n s grib Laikmātes grāmatā

dzēst.

Prāts Tev' vis nemān, ka vēl nāks laiks, kad vēl

tēvija ziedēs,
Un kad iz gruvešiem dzims spēcīgais varoņu gars;

Tādēļ vairogus sāki kalt un karogus rakstīt,
Ka lai tautietis pats dziedādams karā var jāt.

Hugenberģeram

Paņem, Saules meitenīt, kapa atslēdziņu,
Saki Tam, ka tagad aust sirmā Jauna diena,
Ka nu atskan gaviles, raudas dus pie malas,
Kapu akmens novēlies, tautas gari

kājās.

Merķelam

Pie svētas upes Daugavas Tu tautu sargāt nāci;
Ar patiesības zobeņiem Tu skauģiem galvas šķēli.
Tavs brīvais karogs, klintī sprausts, uz vienprātību

tautu sauc,
Un spēkus lasa, vieno.

Jau tēvuzemē dziesmas skan, un tautas gars jau
kuplo, zeļ, —

Un Merķels nesnauž kapā!

Herderam

Daiļgaru varenais kārais, no D a i 1 ē m bagāti
balvots,

Dēvēts par „blēņām" kas tiek, burtin tas apburt Tev'

spēj;

Latviešu dzejas pulksteni Tev ar cerem tik zvanīt.

Dievīgas balsis skan, —pasaules malās dzird.

? Ulmaijam

Klausoties tautas dainas Tev tautas gars iededzās

krūtīs;
Tautīgas rotiņas Tu sāki iz gruvešiem rakt.
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Skolas saki tautiski celt,.ka tagad neviens vairs.

Latviešu valodas gars nāvē vēl smaidīja Tev.

II

Paši brāli sav' māsiņu
Mazu cēla lielumā.

Latviešu tautas dziesma.

Allunanu .sūram

Krēsla vēl platījās lejā, un Austra vēl kaunējās
vaigā,

Burtnieks te uzcēlās liels, pravietis nopietnis,

svēts.

Gaismu sludina tas un A n š 1 a v a lāpa tam rokā,

Zvanpūša taurē tas kliedz, un gremdētos Garus

tas ceļ.
Oilteni Postnieks sūta, un viņas izkapts to

pļāva.
Raugi, uz kapiņa tam tautības ozoli

dīgst!

Kronvaldu Atam

Tauta, vaimanā tu, tavs kaŗeivs ir gājis uz dusu! 43)
Tautības laiviņai nu dedzīgais airētājs rauts.
Liekat gaviles nost, jūs meitas, un uzsākat gaudas;
Jūsu dziesmiņas pels, nebūs, kas aizstāvēs tās!

Tautas karogus liecat, jūs tēvijas staltajie dēli,
Kareivam beidzot vēl tie dzisušās krūtis lai skūpst.

Viņa vārds lai ir sirdīs un tautas karogos rakstīts!

Viņa spēcīgais gars vienmēr lai piemājo mums!

Zvaigznīšu Jēkabam

Viesuļi svilpēs, negaisi trakos, mākuļi rakstīto

debesi segs.

Vētra vandīsies tautieša krūtīs, šaubīgs acis tas

apkārt vērs.

Griez uz rakstu debestiņu gudras sāpju actiņas;
Tur caur miglas plīvuriņu smaidīs latvju Zvaigznīte.
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Sirsniņ, sirsniņ, nepukst' gauži! nepagurstat, actiņas!
Melnos nelaimības brīžos uzlēks

Priecas zvaigznītes.

Spāģu Andrejam

Svešās smiltīs, tālā zemē atdus Tava sirds,

Kas pie tautas krūtīm glaudās, kas bij liesmaina.

Tavas acis neraug krāšņo tautas upīti,

Kam Tu klintis ceļā lauzi (stipriem) vara lemešiem.

Bet Tavs gars iz kapa cēlās, laižās

Latvijā,
Tautas namos, tautas skolās strādā

brīnišķi.

Cimzes Dāvam

Kas tas tādis, kas koklēja sērdienīšiem dziedājot?
Tas ir tautas vaidelotis, grūtdienīšu gaudulis.

Tas aizgāja Saules namā, Gaismas p i les

pagalmjos;
Tur vairs nebirst asariņas, tur vairs nevaid

koklītes.

Tevi apģērbj Dievu dēli sarkanbaltiem

palagiem,
Tevi pušķo Saules meitas zelta-staru

vaiņagiem.

Dzīvo, dzīvo saules mūžā, P~r iecas stīgas

koklēdams,
Sērdienīšiem, bārenīšiem debess dziesmas

dziedādams.46)

Neredzīgajam Indriķim

Sūrajā Likteņa dēliņ, Tev Laima smaidīja
vairāk

Nekā daudz tūkstošiem tiem, gaisma kam acīs še

lien.

Šeitan Tu vēl to spēji bez acu gaismiņas skatīt,

Ko pat aizmūžā daudz tūkstoši neskatīs vairs.
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Pielikums

Kolam

Klīzdams pa zemēm un tautām, jau apnicis garajo

ceļu,

Latvijas krastos tas tiek, atdzimst no jauna tam

gars.

Juras-gaigalas dzied, ap svārstošas laivas tas

līgo,
Laumas uz spārniem to vendigi sausuma ceļ.

Cilvēki, daba, dievi šeit laipni, dzejīgi daiļi.
Projām tas aizgājis sen; — šodien vēl daudzina

mūs.
47)

Ābramam Linkolnam

Šūpulī sapņoja Linkolns no brīvām un laimīgām
tautām,

Dabā mācījās viņš taisnīgus likumus prast.
Verdzības skaudrā bulta šo tēvijas glābēju drāza.

Raugi! iz šautās vāts brīvības ozoli dīgst.
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Rasa un asaras

Latvju tautas rīts 48)

Pie klusas debess malas gaisma aust, un Austras

stari margo.

Lai tautas svēta slava augšup kāpj, un gars lai laimē

līgo. .

Iz ilgas snaudas tauta pacilājies un jaudas speķus
elpo!

Jau saule lec, un gaisma platās,
Un jaukais rītiņš latvjiem mostās.

Aurora musis amica
49)

Jau Austra, agrā spodrainīt,
Iz vara gultas ceļās,
Iz blāsmotiemi palagiem
Un zīžu sagšām tinās.

Ar Mc ž a māte modusies

Un zīžu matus sukā,
Un Meža meita putnus sauc,

Pie dziesmu galda pulcē.
Un Pu k v māte vainakus

lekš zīļu jūras skalo,
Un Ūdens meitas krastos kāpj,
Iz miglas autiem metās.

Un Druvu māte vārpiņas

lekš zelta stariem mērcē,

Un jauki spulgo Dieva acs,

lekš sidrabainiem plūdiem.

Jau visi dievi cēlušies

Un dabas rītā rotā.

Pie G v d r i n a s tie pulcējās
Un dzer iz viņas kausa.



250

Vai snaust vēl tīkās tautiešiem

Tik krāšņā tautas rītā,

Kur daba līdz ar tautību

Iz pirmiem ziediem raisās?!

Kas vīrs ir, tas lai pieceļās,
Un bauda īso laimi!

Ar A v s t r a s vaigu sārtumiem

Mums nobāl košais ziedons.

Lai dēstam liepas, ozolus

Gar tautībiņas upēm!
Tad pusdienā mēs sēdēsim

Zem viņu vēsiem zariem.

Tur dziedāsim un līgsmosim
Un atspirgsim pie miesta!

Tad pieminēsim sentēvus,
Un viņu darbus teiksim.

Līdz kamēr nāksim A t z a i 1 ī,
Pie senču dzīru galdiem!
Tad nemirstību baudīsim

Iz tūkstoš prieka kausiem!

Latvijā

Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars;

Raugu tur vīrus kā ozolus zeļam,

Meitas kā liepas kuplojam.

Daugavas māmuļa, mīlīga jauka,
Sirsnīgi glaužas pie Latvijas krūts;
Dedzīgi viņa caur klintaini laužas

Tautiešus censībās modrina.

Dzirdu še burtnieku sirmajās dziesmas,

Dievkoku paēnās audzētas.

Krūtis tās pilda ar debesu jūsmām,
Garu līdz dievībai pacilā.

Līga man apveltī dziesmotiem pušķiem
Sēdina ozolu krēsliņā,
T r i m p v s man mielo ar putošu alu,
Uziņš arDravdāvas dzērienu.
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Šeitan es sapņoju Ze 11māt c s dienas,
Sentēvu bijušu laimījbu;

Dvēsele pamostās A v š r i ņ a s zemē,

Romavas krāšņajā godībā.

Latvijas kalnos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības-gars!

Raugu tur vīrus kā ozolus zeļam,
Meitas kā liepas kuplojam!

Pie Salacas

Salaciņa, svētmeitiņa,

Ko tu vedi vezmiņā?

Klusi riņķo ritenīši,
Lēni tekā kumeliņi.

Ja tu vedi smago zeltu,

Mēnesspodro sudrabiņu,
Veltī tavas krastmalītes

Bagātāmi balviņām!

Sērdienīši tavi ļaudis,
Pastarīte tava tauta;

Zvejnieciņi, arājiņi,

Asariņu lējējiņi.
50)

„Nav zeltiņis, ne sudrabis,

„Nava manis vadājums;

„Seņie darbi, sirmā slava

„Iraid manis lolojums."

Kur savāki senos darbus?

Kur mantoji sirmo slavu?

Kādu aizmirstības jūru
Brida tavi kumeliņi?

„Burtnieciņu ezerāi

„Kumeliņus peldināju;
„Tur izvilku Laimas lomu

„Saules meitas tīklīšiem."

Kādu tālu ceļu brauksi?

Kam pārdosi dārgās rotas?

Kuras tālas zemes dēlus

Slavas darbiem vaiņakosi?
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„Nogremdētas mantas nesu

„Baltas jūras māmuļai;

„Balta jūra nepanesīs,

„Kāpu malā izmetis."

„Tur izaudzīs Laimas liepas,

„Pērkoņtēvi ozoli,

„Simtiem zelta žuburiem!,

„Sudrabotām lapiņām."

„Saldas, jaukas, brīvas vēsmas

„Kuplos zarus vēdinās,
„Senos darbus, sirmo slavu

„Latvju zemē purinās!"

Brīvība

Kur tu augi, Brīvībiņa?

Kas tev nesa šaī zemē?

Vai tev nesa Vēja māte?

Vai jūriņas Gaigaliņas ?

Es uzaugu pie Saulītes,
Zītar kalna galiņā.
Pati nācu, pati braucu,

Tautas dēliem laulāties.

V i c s v 1 s manīm sagšas auda,
Mēness kala sagtentiņus,

Gaisma pina vainadziņus,

Pērkons lēja gredzentiņus.

Laimas māte apveltīja
Simtiem, simtiem gabaliem;
Dieva dēli pūru kala,
Saules meitas pielocīja.

Es atbraucu Latvijāi,
Zvaigžņotiem kumeļiem:
Zibens groži, vara-rati,

Pērkoņ dēli braucējiņ'.

Nu es būšu Tautas māte!

Tautas dēlu līgaviņ'!
Sērdienīšu saudzētāja!

Tautas ziedu kuplotāj'!
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Krūģis

Simtiem jau gadu ir prom, kad X r ū ģ i s iemidzis

kalvā,
Laktas un veseri dus, Budreļi nāvīgi snauž.

Tauta! vai nevajag tev vairs trauku un rīku no vara?
Nicini dažkārt, kas tēviem bij aprasts un dārgs?
Sākat tagadiņ kalt, un sapūšat spēcīgi plēšas,
Zeme atkal lai dimd, dzirkstēs iz plaisām lai lec!

Tad ar uzcelsies Krēmars un atdos vēl zudušas

mantas,
Naudu tas alažiņ kals, naktīm to kaltēs, kā sen.

Tad būs pilnumam šķīvju un bļodu, ragu un kausu!

Nomejs un Peska tad mūs dzīrēs un mielastos

sauks!

Zilajam kalnam

Manas dziesmas alažiņ teiks tavu dievīgo galvu, un

manas kokles skandinās tavu bijušo godību!
Līdz kamēr mana mēle svabada, un mans gars nebūs

atmetis sentēvu dārgas rotas. Līgo!
Kas tevi redzējis dibinājām, un dievu ziedokli ceļam

virs taviem kamiešiem?!

Tavi pamati varā kalti no spēcīgā Krū ģ a. Anšlavs

tavu vainagu pušķojis gaismības stariem! Līgo!
Pramšans un Pērkons bija tavi stiprie elkoņi.

Līga tavu pieri rotāja gaviles stīgām! Līgo!
Iz tavas galvas izvira dzīvības avots, spirdzinādams

zemi, dziedinādams tizlus un kropļus.
Tavi ozoli liecināja dievības pilnības spēku; slavas

dvašu izdvesa tavas priedes. Līgo!
Tavs ziedoklis kvēpināja smaršu no puķēm un mē-

trām; asiņu nebij tur, kur prieks un draudzība

piemīt. Līgo!
Kausi un ragi bij kaudzēm ar putošu alu, zīļošu mie-

stu; kam dievīgs gars, tas smēlās dievīgos dzē-

rienus. Līgo!

No tavas galotnes atskanēja jautras bungas un prie-

cīgas taures, pasludinādamas mieru līdz zemju

galiem. Līgo!
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Un latvji godāja tevi par visiem dievu mitekļiem; jo

Līgas laipnais, lēnīgais vaigs tur smaidīja

notaļ, baltās un nebaltās dienās. Līgo!

Svētīga tauta, kas pie tavām kājām baudīja debesu

līgsmas! Līgo! līgo! līgo!

Beveriņas dziedonis

Beverīnas staltā pilī
Tāluv a 1 d i s valdīja.
Vīna slava tālu, tāļu
Visā zemē izpaudās (spīdēja).

Igaunīši, bālenīši,
Naidu cēla Latvijā:
Viņas pilei virsū mācās,

Skaudras bultas šaudīja.

Kara-vētra, kara-vētra pili gāzīs gruvekļos!

Ai, ai, aijāja! pili gāzīs gruvekļos!

Ozolrungas, egļu vāles galvas skaldīs varoņiem

Ai, ai, aijāja! galvas skaldīs varoņiem!

Augstu, augstu vaļā logā — vaļā logā
Vaidalotis parādās — parādās.

Sirmiem matiem, baltu bārzdu — baltu bārzdu,
Vaidu kokle rociņās — rociņās:

Strinkšēja kokles, dziedāja vecais,

Igauņiem vāles iz rokām šļuka.

Nu vairs nerūca kara bungas,
Nu vairs nekvieca somu dūkas.

Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!

51)

1873. gadam aizejot

Starotos autiņos D ēkl i ņ a sen jau loloja tevi,

Varons tu piedzimi liels, tautībai strādāji daudz.

Mūžu kapenēs velies, bet tomēr vēl dzīvosi tautā:

Liga rakstīja tev mūžību karodziņos.
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L aik m ā te tevīm izdziestot dzemdē Cerības dēlu.

Tautieti, sveicini to! uzdzēri, uz-

dziedi tam!

Staburadzei

Daugaviņas māmuliņa
Asarotus viļņus veļ;

Staburadze sērainīte,
Straumē laista asaras.

Klinšu radzes cietā sienā,
Sūnām segtā mājoklī,
Simtu gadu dziļā miegā
Staburadzes māte dus.

Viņas laime nogrimuse

Straumes dzelmes dziļumos.
Noskumušus vaigus glauda
Sēru-lāstu lakatiem.

Celies augšā, Staburadze Î

Laimas laiki modušies!

Klinšu sienas sadrupini,
Skaties brīvā Daugavā!

Laimas māte ziedus airē

Burbulīšu laiviņām;
.Staburadzes zeltenītes

Vainadziņus straumē met.

Tautas dēli, tautas meitas

Daugav krastos pulcējas;
Brīvas dziesmas dziedami,
Senču garā līgodam'!

Atver savus Laimas šķirstus,
Tautas dēlus apveltī
Simtiem pūriem vecu ziņu,
Skaistām dziesmu šķeterēm!

Raudi, raudi, Raudaliņa!
Priekasaras slacini!

Labie gari piecēlušies!"
Brīvi laiki Latvijā!
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Citkārt un tagad

Vectēvi celmus lauza un līdumus svīzdami līda;

Taisīja laukus, kur var rasmīgo sēkliņu sēt.

Dūšīgi kāvās subriem un lāčiem purvjos un lānos,
Dieviem ar zināja tie smaršīgus ziediņus nest.

Tautieti, cīnies ar tagad, kur stari caur mežiem jau

saujās,

Godā sentēvus ar, sviedrus kas lēja priekš mums.
52

)

Valdemaram

Mazam jau māmuļa Balta iz brīviem viļņiem Tev

kliedza,
53)

Latvji lai steigtos turp, mantību, brīvību smelt.

Puisēns būdams jau centies aplaimot nabaga tautu;

Nule iesāki tai bagātus apcirkņus vērt,

Slavu, godu lai citās tautās iemanto viņa,

Tautību jūrā lai tā turās kā mūžīga klints.

Eima - ezers

(Sirms latviešu stāsts.)

Oidipus, nāci un mini vecajo, tumšajo mīklu!

Nebaidies velti, ka sfinks maldošu dzijumos trieks.

Kļūma lai sazin, kur latvji dzimuši, auguši stipri,
Vai tos kāds varons vai dievs tejtanes atveda šurp.
Vai ar tos „kļavas-lapa", vējam aijājot, nesa,

Kā ar to tauta it daudz muldīgā dzejā vēl min.

Nav tas vēsturē zīmēts, nedz ar akmeņos iekalts,
Cienīt tad pieklājās mums, vectēvu mute ko teic:

Latvji vēl nemita toreiz, kur tagadiņ tēvija viņiem;

Smiltaiņie krasti ,yēl tad dzintarā netērpjās vis.

Ozoli nebij svētīti Pērkoņa mūžīgam godam;
Nedz ar kāds ziedoklis svēts dievībām birstalos celts.

Devīgā Druvu māte rasmot nelika laukiem;
Lemešu nebij, ko art, šķērpju, ko plēsumus plēst.
Pukāju māte kur smaida, un meitas kur izkāp-

tas rotā,

Migloti muklāji vien lieliskam izplētās tur.
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Ciemats bij retumam raugāms, kā nāvīgā tuksnesī

avots.

Alās un puduros vien alažiņ mājoja tad.

Šņākdami meži bij druvas, zvēri bagātie augli.
Cilvēkiem likumu nav; mežoņiem līdzīgi tie.

Ļautiņi apkāvās paši, un asinis tecēja strautiem;
Tiesa bija alažiņ tam, kuram stiprākais nags.
Tāda bij toreiz zeme, ko latvis par tēviju ņēma.
Kārtība, ražība to tūdaliņ ziedošu dar\

Šņikstēja, šņakstēja latviešu cirvis!

Brikšķēja, brakšķēja eglienu milzi!

Lāpsta izmet ūdens-kapus
Sūnu purvju glīzdienā.

Arklis dara mīkstu gultu
Zeltītaji sēkliņai.

Strauji viļņo druvu jūra
Zelta putas mētādam'.

Bites nesa medus rasu

Sidrabiņa kausiņiem.

Meitenītes puķes dēsta

Maigļu dārzu dobītēs.
Jauni puiši, bandinieki,
Ciemos rikšo ziedus plūkt.

Stalti ciemi, brīvi ļaudis,
Bagātīga dzīvošana:

Zemes māte, Jūras māte

Kaudzēm pilda apcirkņus!

Laima aizvirzās projām; miers vairs nedējās zemē.

Bultas iezemiets drāž, vāles no ozoliem teš,
Postīja laukus, un uguni ēkās un dzīvokļos meta,
Cilvēkus bendēja nost, kustoņus aizveda līdz.

Meža zvēri tāpatim darīja raizes un postu,
Tā ka latviešiem daudz dižvīru sacēlās drīz.

Nerātnos ļaudis tie trenca, un niknajos zvērus tiekāva,
Slava bij tautiešos tiem, brīvība zemei un miers.

Niknajie iezemieši piemita Eima krastos:

Treknums bij pilnumam še, tādieš tik stāvēja vis.

Ļautiņi rijās un ēdās, un asinis aumaļām skrēja,
Tā kā vēl pēdīgi Eims asiņu paltēm bij klāts.
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Vakars bij kādreiz rāms, un ezers sasauca zivis,
.

Krākdams un rūkdams tad viņš pacēlās gaisos ar

tām.

Eims ir projām! Eims ir projām!
lesim zivis, mantas ņemt!
Laupītāji klaigādami

Baru baros kopā skrien.

Zivju vairs nebij, tik čūsku, rupuču, odžu pa pilnam.
Mākuļam līdzīgs nu Eims debešos šūpojas balts.

Re, kur gaisā melna laiva!

Medinieki brīnojās.
Vai tur braukā dievu dēli,
Vai raganu dvēseles?

E i m s tā līgojās cauru nakti zem spožām zvaigznēm.

Rītā, kad A v s t r i ņ a most, pļāvēji agrie to redz.

Zemē tas laidās par gulbi, un pārvērsās baltajā kuģī.
Kuģis top mākulis melns. Balsis no ūdeņiem sauc:

Pļāvējiņi! pļāvējiņi!

Bēgat, bēgat žigli prom!
Mani viļņi gultu taisīs

Mīkstos zāļu līcīšos!

Nāc nākdamis, ezariņis!
Nāc ar savu svētībiņu!
Tavi viļņi, tava rasa

Druvas, laukus apslacīs!

Eims bij ielaidies jaunā gultā, mierīgos ļaudīs.

Kokus gaŗ krastu tie dēst', viļņiem kas dzesmiņu dod.

Elma vilnis kur sita, tur svētības pilnība plūda.
Priekā tie līgo un dej, sirmgalvis paliek vēl jauns!
Velakitur burtnieki cēlās, kas dzejas dzirksteles šķīla
Dievības uguntiņš jauks tautā vēl tagadiņ deg.

Aivieksta

(Latviešu teika.)

Zeme bija izradīta,

Saule celta debesīs.

Upes skrēja līgodamas,
Zvēri līda ložņādam'.
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Nu radīja Prarašan tevis

Zemes dēlu Ar u1 i,
Tam darīja daiļu sievu,

Smaidīdamu lesēju.

Viegli rīta zelta dienas!

Dzimums cēla dzimumu.

Divpadsmitā augumāi

Ņiprais A i v c s s piedzima.

Dižanajis tautas dēlis,
Inu s ķona mantinieks,

lemīlēja Ranapuru,
Kar k v s ķona luteklīt'.

Te atnāca leišu milzis

Ranapuru bildināt.

Aivess staigā Mildas ceļu,
Satiek leišu milzoni.

„Tu mīlēji R a n ap v r v,"

Lielais leitis runāja.

„Aivess biju, Aivess esmu,

„R anap v r a mana būs!"

„Ja nedosi Ranapuras,
„Zobentiņu vicinās'!

„Paņem savu zobentiņu,

„Nāc ar manīm cīkstēties!"

Aivess cirta leiša galvu
Deviņosi gabalos,
Asins skrēja caps ar bāni!

Cēla lielu ezaru.

Jaukā, jaukā saules rītā

Piles durvis Aivess ver:

Leišu dēla asins straumes

Upes strautā vērtušās.

Aivess lielu ezar kapu
Nosauca par L v b ā n i,
Sērodamu upes straumi

Dēvēja par Aivieksti.

Pats apņēma Ranapuru,
Laimas dienas čumēja,
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Savu tautu kuplināja,
Viņas dievus — godāja.

Čūsku tēvs Zalksis

Strinkšati, strankšati, koklītes stīdziņas!
54

)
Džīgājat spocīgas, burvīgas skaņas!

Dziedāšu, līgošu dīvainu dziesmiņu,
Sendienām aizmirstu brīnuma stāstu.

Ticat, ļaudis, neticat!

Sirmu laiku pasakām;
Tiešām bija jauki laiki,
Aizgājuši neatnāks.

Ezariņi gaisā gāja,
Zivis bira ielejā.
Milzu dēli lānos kāvās

Pūķiem, lāčiem, vilkačiem.

Latvju mātes audzināja,
Daiļas meitas, zeltenes.

Tās patika zemes gariem,

Mēnestiņa dēliņiem.
Trīs meitiņas staigāt gāja, staigāt gāja
Pa ezara līcīšiem, līcīšiem.

Viena Milda, otra Smaida, otra Smaida

Trešā koša Spulgactiņ, Spulgactiņ.

Silta, silta saule sila, saule sila.

Stari dūra augumiņ', augumiņ'.

Ezariņa baltie viļņi

Aicināja skaloties,
Aiju, aiju, aijajā

Aicināja skaloties.

Josta raisās viducīšiem,

Vaiņags galvai noveļās;
Baltas rotas, vilainītes

Nobrūk daiļiem augumiem.

Zeltenītes, staltas, baltas,
Putu paladziņos valstās.

Trai ridi ririda ririda ra!
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Peldēdamās, skalodamās

Meitenītes jokojas:
Mildai dāvā līdaciņu,
Smaidai zaļu vardulēn'.

. Spulgacīte i, bajārītei
Čūsku tēvu novēlēj.
Tam ir lepnas ūdens pilis,
Nogrimuša bagātīb'.

Spulgacīte baiļojās!
Čūsku tēvu modināt.

Atstāj zaļas viļņu sagšas,

Ķer pēc baltās vilaines.

Ai, māsiņas, māsacītes,

Glābjat manu vilainīt!
Čūsku tēvis gultu taisa

Uz manasi vilaines.

. Ne akmeņu, ne čakārņu
Čūsku tēvu nonāvēt.

Spulgacīte, dailenīte

Lūdzas savu vilainīt':

Zalksiņ mīļo, Zalksiņ jauko,
Atstāj manu vilainīt!

Es tev došu mīļus vārdus,
Salda piena palakties.

Nei man tīkās mīļu vārdu,

Nei pieniņa laciklīš'.

Es atdošu vilainīti,
Būsi mana līgaviņa?

Dod, māsiņa, ja-vārdiņu,
Ciemā plika nestaigās.
Lai vārdiņis, kur vārdiņis,
Čūsku rausim gabalos.

Labāk dodu savu vārdu,
Nekā cērtam gabalos.
Vizēt viza Zalkša āda,

Zelta zvīņas laistīdam'.

Paldies, mīļa zeltenīte,
Ja vārdiņu, atdodam.
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Dod man vara gredzentiņu!
Tevīm došu apzeltīt'!

Spulgacīte sērodamās

Novelk savu gredzentiņu.
Zalksis uzmauc mēles galā,

Ripo ūdens dziļumos.

Meitenītes, drūmaliņas,
Aiziet ciema sētiņā.

Trešā rītā agri, agri

Visas malas ciemā rīb.

Stabulnieki, bundzenieki

Jāj uz staltiem kumeļiem,

Izpušķoti zīžu lentēm,

Zelta tresēm, vizuļiem.

Vispēdīgi lieli bari

Jātnieciņu rindējās.
Čaklo zirgu snaigie kakli

Tīti čūsku riteņiem.

Priekšā riņķo milzu čūska,

Zvīņu bruņām rotāta.

Mēles galā gredzentiņis,

Krāslotiemi akmeņiem.

Spulg acītes pagalmā!

Gaŗa rinda apstājas,
Liela čūska, zelta bruņu,
Tā iesāka valodiņ':

Ko domājat, tēvs, māmiņa,

Dosiet savu zeltenīt'?

Mēs laipnaji precinieki
Vai bārgaji postītās.

Tēvs, māmuliņ' gauži rauda

Meitenītes domādam'!

Meitenīte aiztecēja

Bērzu birzes biezumos.

Veca māte, paregoņa,
Gudru deva padomiņ':
Dosim vienu baltu zosi,
Tā būs Zalkša līgaviņ'.
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Šņācēdami aizrikšoja
Ar zostiņu vedējiņ'.
Meža malā, zaļā kokā

Viltinieces zīles dzied:

_

Či! či! balta zose!

Či! či! balta zose

Čūsku tēva līgaviņ'!
Čūsku tēva līgavin'!

Zalksis nobrauca ezara pilī.
Līdzašk rikšoja jātniecini.

Ciema ļaudis gavilēja,
Sēras dienas pārciestas!

Nelīgojat, ciema ļaudis!
Nelaimīta vārtus "ver.

Trīs dieniņas ceturtā!

Jaunas bēdas ciemā nāk:

Zirgi zviedza, dūkas kvieca,

Bungas skaņi rūc un dūc.

Tēvs, māmuliņ! tēvs māmuliņa!
Kam pievīlāt preciniek'?!
Ņemat savu muļķa zosi,
Dodat īsto zeltai nīt'!

Vecenīte, raganīte,
Lietā lika gudrībiņ':

, Dosim vienu baltu kazu,

Tā būs Zalkša līgaviņ'.

Līgodami, žīgodami,

Kazu veda panākstiņ'.

Mežmaliņā, pazariņā

Gudrinieces zīles dzied:

Či! či! balta kaza!

Či! či! balta kaza

Čūsku tēva līgaviņ'!
Čūsku tēva līgaviņ'!

Čūskas netrauca zīlīšu dziesmas,

Viņas sagaida mielasta galdi.

Kad aizrita trīs dieniņas,

Kad uzlēca jauna saule,
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Tad uzbruka sura diena

Spulgacītes mājiņai.

Ņemsiet kazu, neņemsiet!?!
Dosiet meitas, nedosiet?!

Muļķi, muļķi ciema ļaudis,
Mūsu kunga nepazīst.

Čūsku sejā — zemes virsū.

Ļaužu veidā — dziļumos;
Zelta kronis, zīžu drānas,
Izgreznota stikla pils.

Šis laimīgs!, tas laimīgsi,
Visvairāk! tas laimīgs,
Kas nonāk! zemes mājās,
Zalkša skaistos dzīvokļos.

Nedusmojat čūsku tēva,

Laimai acīs nespļaunat!
Čūskas aprīs avju pulkus,

Pūķi mājas dedzinās.

Spulgacīte, nabadzīte,
Briesmu rokām padodas:

Izpušķota, izrotāta,

Kā jēriņis ziedojams.
Vēl svētīja tēvs, māmuļa,

Vēl to lūdza ciemā nākt.

Ragainīte, burainīte

Vēl runāja prātodam':

Vēl nav audzis tāds kociņis.
Uguns liesmas nesaēsts;
Vēl nav bijis tāds vīriņis,

Daiļas sievas nepārspēts.
55)

Zelta seglos uzlēkusi,
Aiziet vēja puteņiem.
Neskaitāmi čūsku dēli

Laulājiņas vedējiņ'.

_

Či! či! Spulgacīte!
Či! či! Spulgacīte,
Čūsku-tēva līgaviņ'!
Čūsku-tēva līgaviņ'!
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Aiztecēja trīs dieniņas,
Aiztecēja trīs gadiņi;
Vairs nenāca baigu spēki
Ciema vārtus virināt.

Gan nogāja tēvs, māmiņ

Ezermalas līcīšos.

Gan taujāja, gan vaicāja,

Ne vēstiņas nedabūs.

Augtin auga kuplodama
Tēva mājās bagātīb':
Kaudzēm krājās bišu stropi

Ar saldajo medutiņ'.

Lopu pulki, avju pulki

Bagātīgi vaislojās.
Visvairāk! ūdens tēvis

Zvejas druvu veicināj'.

Atkal gadiņš aiztecējis
Mūžu klēpī padusēt;
Tur dus sēras, tur dus prieki,
Sen raudātas asaras.

Māte sēdās ezarmalā

Meitas mūžu pārdomāt.

Zaļa varde vēsti nesa,

Burbulīšus mētādam':

Spulgacīte! jauni dēli,

Stiprais Nieks ir piedzimis.
Varde laidās dibenāi,
Māte steidzās mājiņā.

Pēc gadiņa māmuliņa
Ezarmalā domās sēž.

Krastā uzrāpj sarkans vēzis,

Jaunu vēsti parkšķēdams,

Spulgacīte aplaimota
Ar jaunām! meitiņām.

Jauniņa ir daiļā Nieka,

Mātes sāpju dziedētās.

Ej, vēzīti, tec, vēzīti!

Labas dienas meitai nes!
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Lai ta atnāk zemes virsu

Tēvu, māti iepriecēt!

Kas domāja, kas ticēja,
Tāda dzīve Spulgacei.
Stikla pile, dārgas rotas,

Daiļis vīra augumiņš!

Gan tam bija roņa nagi,
Mēle asa apaļa.

Gan tas dažkārt jautros brīžos

Šņācēdamis runāja.

Spulgacīte lēna, rāma,
Šādas vainas piecieta:

Laipnas, mīlas sievas acis

Neredz vīra trūkumiņ'.

_

Gan bij jauki, gan bij lepni
Ūdens pilī padzīvot.

Lūgtin lūdza mīļo Zalkši

Ziemē ļauti ciemoties.

Zalksis šņāca domādamis,
Staltu pieri krunkodams.

Tai atļāva trīs dieniņas
Tēva mājā pasērstot.

Māmuliņa saviem bērniem

Malā brauca lieliskām:

Gliemežkārpu riteņiem!,
Diviem bruņu rupučiem.

Ciema ļaudis brīnījās!:
Tik slaveni viesi nāk,
Tik slaveni viesi nāka

Zemās būdās ciemoties.

Nieks un Nieka skaisti bērni

Gudri tautas valodā.

Roku vietā roņu ķepas,
Mutē asas mēlītes.

Veci tēvi, prātinieki,
Sirmās galvas sabāza:

Samistrota laulībiņa
Svešu sugu radīšot,
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Svešu sugu radīšoti.

Ļaužu ciiti nomākšot,

Tumšā naktī vēlu, vēlu,
Vēstis nāca karaļam.
Kārais svēti nozvērēja
Zvēru audzi izdeldēt!

Līkstinieki! stopinieki!
Ezarmalā krājaties!

Ceturtāi naksniņai

Z ai k s i s sievai pretīm nāks.

Spulgacīte mājā brauca,

Asins kauta nejauzdam'.
Ratus vilka divas čūskas

Sarkanāmi galviņām.
Mazas čūskas, šņācēdamas,
Blakus skrēja vedumam.

Kad nonāca ezarmalā,
Z a 1 k s i s viņus saņēma;
iz viļņiemi galvu bāza,

Ar ķirzaku vaiņadziņ'.
Iz niedrājas vīri cēlās,

Līkstu lokiem šaudīdam'.

Asas bultas bruņas lauza,

Čūsku tēvu nonāvēs.

Mazas čūskas ripaniski
Virsū laidās šāvējiem;

Nu izcēlās liela kauja,
Nedzirdēta kara balss.

Spulgacīte saviem bērniem

Ezarviļņos paslēpjās.
Vai tā dzīvo stikla pilī,
Vai smiltaiņos dobumos.

Stiprais Z a 1 k s i s čūsku tēvis

Nu vairs nebij viņas sargs.

Nieks un Nieka vēl dzīvoja,

Ļaužu stāstos minēti.

Tie palika ūdens gari,
Nikni tumsas baidekļi.
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Tie vēl ienīst ļaužu cilti,
Sava tēva nāvētās.
Tie vēl iemīl ļaužu cilti,56)

Savas mātes dzemdētās.

Nieks vēl ķersta daiļas meitas

Nožņaudz ūdens gultiņā.
Nieka ievelk jaunus puišus

Tumšos viļņu tīklīšos.

Daugavas racēji

Vēl nebrauca tautas dēli

Baltas jūras šūpuļos.
Gan smaidīja Jūras meitas

Zītaraiņiem vaiņakiem.

Žvīgodami egļu meži

Tautas zemē līgojās.

Bāli, bāli stari bira

Skujaināi šķidrautā.
57)

Nākat šurpu, putnu bari!

Raksim lielo Daugavu!
Tā būs tautas māmuliņa,
Brīvu dēlu aijātās!

Cielaviņa, žagatiņa,
Cīrulītis, vanadziņš,
Visi raka mīkstu mālu,
Visi klinti drupinās.

Melnais krauklis vien neraka,
Tas strādnieku kūlējiņš;
Lielais klienis, darba rūķis,
Pārāk lieca augumiņ'.

Nu bij putniem lieli svētki,
Milzu upe gatava!
Tie uzkāpa Dievu kalnā,
Vecam tēvam pieteikties.

Cielaviņa priekšautiņu

Dubļu pančkā pavārtīj';
Krauklis visu augumiņu

Dūņu vircā peldinās;
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Klienis gāja nomazgājies,
Pelēkiem! svārciņiem,
Pelēkiem! svārciņiemi,

Dzeltāniemi zābakiem.

Krauklis klieni apmeloja
Darba dienu slinkotās.
Vecais tēvis klieni trenca

Caur atslēgas caurumiņ'.

Tam nav brīvi ne lāsītes

No Daugavas padzerties.
Tas dzer rasu akmens šķīviem,
Apšu lapu kausiņiem.

Pēdējā lībieša domas pie Salacas ietekas
58)

Vai grūtiem sapņu murgiem gars man pinas?
Vai prāts man patiesību acīm stād'?

Es savas tautas pastarīts še stāvu,

Kur sirmas vēstis atnes Salaca.

Tās viņa dziļi ierok viļņu kapos,
Un apgaud sēri žēlā meldijā.
Vai mani tēvi skatīja tās rotas,
Kas zuda Beveriņas dziedoņiem,
Kas bija liktas Kļūmas svaru kausos,
Kam jānosver ir tautu nākotne?

Raug! Latvju brāļi tautu plūdos airē,
Un apdomīgi irkļiem rotājas.
Vai viņi, zelta tīklus izmēzdami,
Šo brīnišķīgo pērli izzvejos?
Man šķietās tā; jo viņu kuģēm, laivām

Vairs Aukuperons neplēš baltas buras,
Nedz Bangupūtis tās gar klintīm drāž.

Tās Jūras tēva karogs apsargā.

Tie krājas Jūras mātes platā gultā,
Un brīvas dziesmas dzemdē viņu krūts.

Tie zeltu smeļ un veltī savu tautu

Daudz simtiem, spožiem, dārgiem gabaliem.
Pēc dažiem simtiem Cerībiņas lomiem

Viens izsmels debess dārgo akmeni.
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Tas tautai atkal atburs brīnum stāstus

Un skaistas, greznas dziesmu vāceles.

Un vecais Gars būs atkal jaunās miesās,

Un vecā Laima smaidīs tēvijā. —

Pēdējais Salacas apgabala lībietis

Gusts Bissnieks.

Tiem laiks vēl mācīties, ka dzimums līdzīgs
Ir upei, burbulīšus mezdamai,

Kas tveicēdama saulē izsīkdama

Līdz pēdīgajai čurkslai jūrā riet. —

Ar Dievu, svētā zeme, svētās alas,
Kur tēvi debess brīžus baudīja!
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Ar Dievu, Salaca, kas manus brāļus
lekš viļņu šūpulīšiem aijāji!
Ar Dievu, vecā, baltā Laimas jūra,

Kas tēviem brīvestību mācīji.
Tie brīvestību ari zvērēja
Un turēja, kad svešie lauzās zemē.

Tie svešus elkus svieda tavos plūdos,
Un paši ar no māņiem šķīstījās.
Lai nemirstīgais latviets, mūsu brālis,
Vēl gadu tūkstošus ap tevi dej'.
Lai tas ar piemin mūs, kas tumsā snaužam,

Kad slavas darbus tas zem saules dar'.

Un kamēr viņš vēl dzīvos Baltās krastos

Mēs ari līdz ar viņu dzīvosim.

Ziedoņam aizejot

Jau dažreiz ar Smuidriņu abi

Uz kalnājiem sapņojām mēs:

Pār galvu mums vēsmiņas šalca,
Un ielejā muldēja strauts.

Ko vēsmiņu vaidulas stāsta?

Ko strautiņa čurksliņas melš?
Tie stāsta no Ziedoņa smaidiem,
Ko Z i c m v 1 a bardzība laup'.

Kur vējiņš caur lapiņām žvīgo,

Kur burbuļi meldijas auž,

Tur viesuls ar sainīti knakstās,
Un upītes dziesmiņas dus.

Gan niknajā, bargajā sarma

Drīz grauzīsies sirsniņā mums.

Tad novītīs puķainas lejas,
Tad kalnāju sapnis mums irs.

Jaunam gadam (1875.)

Sveiks! sveiks! bāleniņ,
Laika mātes dēleniņ!
Sniedz rociņu, dod mutītes!

Nāc tautiešu būdiņās!
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Kas tur spīd, kas tur mirdz

Laika dēlavezmiņā?

Simtiem, simtiem dārgu rotu,

Trejdeviņos pūriņos.

Gaismas starus skolām nesi,

Krietnas lugas skatuvēm;

Tukšas vārpas rakstu druvā

Ledum lieci nogulēt!

Jūrai dāvā staltas skolas,
Tautas dēlus braucējus;
Jūriniekiem staltas laivas,
Zelta zvejas tīklīšus.

Līgas bērniem dravas sveci,

Skaistas dziesmu vāceles,
Jāņu mātei sieru, medu,
Jāņa tēvam alutiņ.

Draviniekam bišu grozus,

Zelta graudus dravniekam,

Laulājiņai pilnu pūru
59)

Bagātiem! gabaliem.
Tautas dēlus, kaŗa vīrus,

Celi staltos kumeļos,
Kara vīru līgavām!

Asariņas nožāvē.

Piekusušus atguldini
Zemes mātes klēpītī,
Piedzimušus pašūpoji

C c r ī b i ņ a s šūpulī.

Latviešu draugu biedrībai uz zelta kāzām

Rīga skan! Rīga rīb!

Daugav tiltis-līgojās;
Tautas draugi pūru veda

Zelta kāzu rotiņām.

Laulajiņa pakaļ brauca

Vizuļotiem kumeļiem.
Cienījami tautas draugi

Viņas daiļie vedējiņ'.
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Vidzemei dzima, auga,
Kurzemei rotājās,

Rīgā svina zelta-kāzas

Simtos, simtos bāliņos.

Dievs dod mūsu G v d r i ņ a i

Simtiem gadu piedzīvot!
Sidrabina pūru kalt,
Divmant vāku liedināt.

Augi liela! augi gudra,
Savu tautu mīlēdam',
Savu tautu mīlēdama,
Tēvu māti godādam'!

Savus dēlus, savas meitas

Tautas garā audzini!

Tautas dziesmas viņiem māci,

Sirmas teikas, pasakas!
60

)
Krietnus dēlus lasi, krāji,

Lielos pulkos pulcini!
Atnācīs tad lielā diena,
Visi tevi daudzinās.

Tai pašai

Tēva un māmuļas brāļi, un pašas balini īstie,

Māsai kas pūriņu nu cenšaties staltāku kalt,
Varat liedināt pūram pat zeltītu, zibošu vāku,
Kaudzēm vēl pielocīt to vizošiem gabaliņiem,
Nebūs tam pielikta tautības atslēga, vaļani slēdzama,

Tautieša garīga acs neraudzīs to, kas tur slēpts.

"Baltijas tautas" cilts tēvam E. G. F.

„No tautības uz lopību."

Piederēt kaunējies tautai, iz kuras tu izcēlies esi:
61)

„Tautība cilvēkus mēdzot uz lopību vest."

Baltijas tautas vārīdams savā tautības katlā,
Garā tu garaiņos raug, tautība jauna kā aug.

Vācieši, igauņi, latvji piemiņas staba tev necels.

Ciltstēvs! kurmji tev raks! circeņi aizdziedās vēl!
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Kādam "Latviešu Olimpa" ārdītājam

Neraugies velti uz kalniem, ka godības nespēj nojēgt,

Eedomu nabadzīgs tārps! zūstības likumu vergs!

Jauzdams, ka piemiņa tava kā dūmi iz tautiešiem

klīdis,
Lielies, ka dzīvība tev aizzemēs mājokļos būs.

Asajiem skaudības cirvjiem tu dievības ozolus gāstu,

Norautu visu, kas augsts, noraktu visu, kas svēts.

Dievdēli nerotās tevi palagiem „sarkani baltiem".

Saistīs tev tumšajais auts, tārpiņu dzimuma segs.
62)

Ranka un Pakuls

(Tevu teva pasaciņa.)

Citām reizām Joda laikos,
Roma bija Latvijā:
Pāvests tētuks nolādēja
Vecu tēvu sirmgalvi.

Vecīts bēdza dziļā mežā

Zaļā skuju mājiņā.

Smagus lāstus purvā meta,

Vieglas dienas padzīvoj'.

Šis domāja, tas domāja
Vecu tēvu nomiruš'.

Jodam bija lieli prieki,
Peklē šmauca svilpodams.

Visus kaktus izčamdījis,
Lāstu veča neatrod.

Jo d i s kliedza, Jo d i s brēca,
Jo d i s kauca smilkstēdams.

Te atskrēja Jodu māte

Savu dēlu mierināt:

„Klajā laukā nomirušam

„Augsti gari tiesu spriež:

„Vai tam uzrāpt debess kalnos,

„Vai peklē! kučkoties.

„Tumšos mežos mūžu beidzis

„M eža mātes klēpī dus."
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Jods aplenca lielu lomu,
Purvus, mežus mērīdams,

Purvus, mežus mērīdamis,
Vecā veča medīdams.

Jo d i s līda lielos lānos, 63)
Niknus zvērus šaudīdams.

Vispēdīgi tas uzgāja

Buļu barža mājokli.

Tas ielīda tumšā krāsnī,
Akmens klunci valstīdams.

Vecis nāca istabāi,

Grūta darba nokausēts.

Jo d i s spēra, akmens šķīda,
Visa siena norībēs.
Vecais vecis krustus meta,
Pātariņus skaitīdams.

Jo d s ar māju nošļūdēja

Dziļos zemes dibeņos.
Te uzkāpa Ezar māte,
Putu drānas šlaukstodam'.

Simti gadi aizritēja,
Jods atnāca taī vietā.

Tas paņēma lielu bomi,
Sirmo veci sadragāt.

.Trejdeviņi Z i c d o n ī š i

Veča kapu puškojuš',

Trejdeviņi Z i c m v 1 ī š i

Kapa ziedus kaltējus.

Jods satvēra gaŗo bomi,
Klonā sita atspēries.

Spieķi cēla, projām gāja,

Upe skrēja čurkstēdam'.

"Līgas karogam"

Pērkons kur dārdēdams grauž, un Jodi lingām

kur svaidās,
64)

Zobenu sārti kur spīd, asiņu upes kur krāc,
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Galvu tur necelsi mūžam, nedz raudzīs! drūmainus

skatus,
Kamēr vēl Līga un Kurgs mūžīgā šķīstībā būs.

X ar a 1 v n a kad vaiņagiem zeltaiņiem izpušķo kokus,

Dziesmiņas vēsmas kad šalc, lapotus vizuļus vēd,
Krāšņi tad parādās tava laipnīga, dievīga seja,
Tauta pie kājām tev krīt, sirsniņas mīlībā kūst

Atkal pēc simteņiem gadu, sakrāji klīdušu tautu.

Pramšans lai pasargā tev'! L a i m a lai paglabā
tev'!

Avošu meita

Augsta kalna galotni,
Tumšā klinšu istabā

Meitenīte dvieļus auž

Baltu putu šķeterēm.

Žēlu dziesmu viņa dzied,
Asariņas lejā raid,
Saules dienas domādam',

Puķu lejas sapņodam'.

Nāci lejā, meitenīt'!

Kam tu kalnā gaudojies?!
Izdzisusi klinšu sirds,
Karsti kvēlo mana krūts.

Apkampj manu augumiņ'

Straujām viļņu rociņām!
Glaudies manai sirsniņai

Putu baltām krūtiņām.

Dzesē manus vaidziņus
Burbulīšu lūpiņām!
Slauki manas asaras

Ūdens zīļu autiņiem.

Kalniem 65)

Sveiki, tēvijas kalni, ko Drebkulis mūžīgus cēla,
Mitekļi mūžīgiem dieviem bijuši, nava vairs tagad.
Senatnes liecnieki brīvi, apjosti sidraba upēm,
Pušķoti ozolu vaiņagiem, bērzuļu vizuļiem, lentām.
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Sirmajai brīvībai ziedot, bijāt jūs dziesmoti krēsli...

Prieki vēlās uz jums tāpat kā ielejā bēdas.

Tautai vārgojot sūri tikāt apkrauti lāstiem,
Galotnēs jūsu kad cēla biedošas tumsoņu ligzdas.

„Kumeliņš raudāja kalnus" un darbnieks to apglauz-
dams teica:

„Dievi audzināj' kalnus un kungi vezumus smagus."
Lāsti, ja lāsti tur krimta kā melmenis milzoņa kaulos,

Nīkoņi (nodrūpj) un nobirst no cienīgām dievības

vietām.

Netiklam ar tik savs laiks vien kuploties, ziedēt un

valdīt.

Tiklajais lēnām to gūst, no lepnības sēdekļa nogrūž.

Censīgais tēvijiets sēžas uz gaistošiem gruvekļu
kopiem,

Aizsapņo tautiešu pagātnē, uzmodies grabažus rauga:

Pušķis no Pasacas tarbas un sproga no D z i c -

smu 1 a s pieres,

Kur gan ir dievenes pašas? vai kalniņos dusē vai

jūrā?
Gruvekli, grabaži, abi veselam kalpoja citkārt.

Tikai šiem celties iz pīšļiem, putekļos jāvērtās viņiem.

Tautības lāpstu tas satver un kaislībā gruvešus bīda.

Rotas grimušas dziļi, svētumi nemīt vairs augšā.
Atkal jūs kalnāji, smagie, guļat uz gaudenām krūtīm!

Tēvijas vēstures teksmenikļūdojat milzīgiem stāviem.

Gars te kāds mierina viņu, teikdams, kā zudušu

mantu

Nesedzot augstajie kalni, nedz pakalni viņu vairs

klājot.

Ceļoties allažīņ augšā, kas iemidzis, pazudis, pie-

mirsts.

Tukšajie tautības šķirsti pildoties sentēvu rotām.

Pestīts no skumdām tautietis pielūgt grib laipnajo
Garu.

Piepeši traucēts no balsīm, kas viļņo pār ielejām,
strautiem:

Sirmajās dziesmas atskan no tuvēja kalniņa virsus,

Daudzkārtīgs līgo tur mijās, cik sirsnīgs, cik mīlīgs!
cik dievīgs!

66)
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Līgas māmuļa jauna! pēdējā šķiries no tautas,

Pirmajā atkal jau šurpu! vai priekšzīme būsi jel
citiem?!

Mājo jel Latvijas kalnos un mieru izlaisti lejās!
Nemiera bungas lai netraucē saldīgas debesu skaņas!

Zilajs kalns! atmests un nievāts, līgsmojies tagad

par visiem!

Latvijas V a 1 d o n a vecā sēdīsies senajā krēslā.

Audzējiet, kalni un pakalni, liepas un ozolus svētus,

Audzējiet atkal no jauna, kas atdzimis sentēvu garā!

Bezdelīgām aizejot

Vingrojiet,
Caur gaisiem pār jūrām,
No dziesmu lejas
Uz pasaku zemi!

Pasakāt tiem ļaudīm,
Ka bijāt Latvijā,
Ka bijāt Latvijā,
Dziesmotā tēvijā!

Kad aties Sniega māt,
Kad atnāks Ziedu māt,

Tad atkal atspurdzat
Tautiski padziedat!

Gaismas pils

(Kurzemes teika.)

Kurzemīte, Dievzemīte;s
Brīvas tautas auklētāj,
Kur palika sirmi dievi?

Brīvi tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos

Gaismas kalna galotnē.

Visapkārt! egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils,

Zelta stabiem, zītar jumtu,

Sidrabotiem pamatiem.
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To negāza gaisa vētras,
Kara viļņu bangojums.

67)

Asiņainas dienas ausa

Tēvu zemes ielejā.

Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda

Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi!

Tautas gara greznumi.

Sirmajami ozolam!

Pēdīgajo ziedu dod:

Tas slēpj svētu piles vārdu

Dziļās siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,
Augšām celtos vecā pils!
Tālu laistu tautas slavu,
Gaismas starus margodam'.

Zilā gaisā plivinātos \
Sarkan balti karogi,
Dobji, dobji atskanētu

68) \
Sirmo garu daiņojums. \

Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu;
Gaismu sauca, gaisma ausa,

Augšām ceļās Gaismas pils.69)

Noslēpums

Gaismas svētajā kalnā, kur tautas cerība grima,
Svešnieks nolaidās alā dziļumu brīnumu skatīt.

Zinīgajs kārums to nespieda rakņāties senātnes

drupos,
Nedz ari domas, ka tautu aplaimot zudušām mantām.

Jausmas tam dvēseli biedē, ka tumsība būšot gan

tautai,
9

Dziedošai bijušu laimi, stāstošai Zeltmātes dienas.

Dziļāki lienošam viņam pretīm māj godība senā.

Acis no gaismības apžibj, prāti no šaušalām apstulbj.
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Mēms tas nosteidzas augšā, ko redzējis, mūžam

vairs nemin.

Cilvēkiem nebija zināt, ko dievi it kļūmīgi aizsedz.

Ko gan tas dibenos skatījis? tautiet, vai minēt jel
vari?!

Izlūdzies mīlīgai Laimai liesmaino regoņa aci!

Biezi tad nebūs vairs kalni, dziļa vairs nebūs tad

jūra.

Miklas tad minēsies viegli, noslēpums radīsies gaisma.

Ozoldēli, Liepas meitas

Bālas lapas aijājāsi

Rudens vēju gaudenos.

Rāmi, rāmi upe straujo,
Ziemas miegu domādam'.

Ozoldēli, Liepasmeitas

Upes viļņos rotājas:
Ozoldēli zīles mētā,

Liepas meitas vainakus.

Pušķojaties, Ozoldēli,

Liepu lapu vaiņakiem!
Verat krelles, Liepas meitas,
Ozolēnu zīlītēm!

Vītīs, vītīs liepas lapas

Trūdalinas klēpītī.
Dusēs, dusēs zīlenītes,
Vēsā upes dibenā.

Meža meita

Es pazinu liepas kalnu,
Ozolāju ieleju.

"

Tur es gāju, puisēnītis,
Meža meitu lūkoties.

Tur sēdēju, tur līgoju,
Tur asaras ritinās.
Meža meita vien redzēja

Manas gaužas asaras.
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Es redzēju Meža meitu

Ik ritinu skaidri ceļamies.
Es redzēju, es. skatīju,
Kas to, mazu, audzināj'.

Laimas māte jostu tina,

Dēkla kāra šūpulīt,
Pērkons līkstu skulbināja
Zibens liesmas zobeniem.

V ē j a m ā te guldināja70)
Vēsmotāsi vilnainēs,
Lauminitas pašūpoja,
G a i g a 1 i ņ a s padziedāj'.

Tālivaldis važos

Saulītē spīguļo Ģ c r z i ka s jumti,
Daugavai tuvojas Lietuvas vīri.

Tauras un bungas mudina soļus,
Jautri tie raugās uz tēvijas kalniem.

Kas tur iet rāmi, rāmi,
Vara važos paguruši?
Tēvs ar dēlu rāmi iet:

Tālivaldis, Varabalds.

Desmitajā šī dieniņa,
Kur maizītes neredzēja.
Klusas lūpas, bāli vaigi,
Acis mirkst žēlabās.

Trikatija, tu dzīvosi,
Kamēr pukstēs tautas sirds!

Manus pelnus izmētās

Kur ģ a dieva ziedokļiem.

Rameķis salasa vingrajos spēkus.
Tā 1 v v a s robežās panāca leišus.

Atpestī tēvu un brāli no važiem.

Tautai bij atdota spēcīga galva.

Zināmam Latv. valodas tirdoņam

Tārpiņu zarnas dažs pet.ot par slavenu viru ir ticis

Latviešu valoda — tā — slavenu darīja tev.
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Tārpnieks vai priekšmetu nievas, ko dienišķi garā
tas gulda?

Latviešu valodas gars niecīgs gan izliekās tev:

Šaubies, ka valodas dārzā tas kultūras ziedus spēs
ražot.

Nosarkst tavs ģēnijus liels, latviski spriezdamam
tev.

Zinai ja nevari skaidri, ka debesu valstībā nāksi,

Kādēļ tad māci tu pats tautai, lai turpu tā skrien?!

Augšāmcelšanās

Uz kalniņa šņācošas egles,
Kur vientulis klejoju turp.
Še lepojas piemiņu-zīmes;
Jo miroņu trūdi še dus.

Tie runā ar praviešu mēlēm

Ar regoņu acīm tie glūn;
Tie prāto par dīvainām lietām,
Uz lieliskām algām tie gaid'.

Aiz kalniņa ielejā ezars,

Ar ozoliem vaiņakots daijs;
Cik ozoli dziesmiņas saka,
Tik vilnīši ieraksta tās.

Caur spožajiem piemiņas rakstiem

Man dvēsele tumšāka top;

Ko burtaiņos vilnīšos lasu,
Tas sirsniņā ierakstīts man.

Vēl gari uz putekļiem cerē ...
Vēl putekļi garu grib slēpt.
Kas rādījās mūžīgi miris,

Tas tautībā piecelties sāk.
71)

Dievozolu trijotna

Kur Kaibaliņa glaužas
Pie vecas Daugavas,
Tur Laimas laikos zēla

Trīs dievu ozoli.
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Tie kuplos zarus plēta
No kalna ielejā,
Un svētais debess klusums

Še notai mājoja.

Tur neskanēja dziesmas,
Nedz skaļi lūdzieni.

Tik sirdis laimē lēca

Šaī dievu svētnīcā.

Tur zaļu zaru lika

Uz akmens ziedokļa,
Uz augšu acis vēra

Caur lapām rakstītām.

Te asi cirvji gāza
Šos svētos ozolus,
Un dievu nams bij ārdīts

Līdz pašiem pamatiem.

Vai mākat ar vēl stāvēt
72)

Zem svētiem ozoliem,
Un tēvu garā noklīst

Uz debess dzīvokļiem?!

Ej, raugies trijus celmus

Pie sērās Kaibalas.

Tā tev vēl tagad stāstīs

Par dievu ozoliem.

Tulkojumi

Tā nesa līdzi puķes, augļus
Iz citiem saules dārziņiem.
Tie citos saules staros dīga
Un citā dabā pilnojās.

Šillers.

Dievišķīgums

(Iz Goetha.)

Cilvēks lai ir glīts,
Palīdzīgs, labs!

Jo tas tik vien

Šķirtin atšķir to
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No radījumiem,
Ko mēs raugam.

Sveiki! nepazīti,
Augstie gari,

Kas mums jausmās!
Šā priekšzīme mums

Māc, tiem ticēt.

Jo daba ir

Bezjūtīga:
Tā saulīte smaida

Ļauniem, kā ir labiem.

Un tā kā šķīstiem,
Tāpat noziedzniekiem

Spīd mēness, mirdz zvaigznes

Vējš un straumes,

Pērkons un krusa

Savu ceļu žvākš;
Garām sprūkot
Un garām drāžot,
Vienu ķer pēc otra.

Laima tāpat

Taust pūļos un pulkos,

Tver drīzi puikas
Bezvainu sprogas,
Drīz atkal pliku
Netikļa pauri.

Pēc mūžīgiem, augstiem
Likumiem svētiem

Vajag mums visiem

Šejenes dzīves

Celiņus noiet.

Cilvēks tikai vien

lespēj neiespējamo:

Viņš gudri izšķir,
Izraug un tiesā,

Viņš iespēj mirklīšiem

Ilgumu pielikt.

Viņš tikai vien

Drīkst labu algot,
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Un ļaunu sodīt,
Dziedēt un izglābt,
Visu maldošu, plandošu

Derīgi vienot.

Un mēs vēl cienām

Nemirstīgajos
Tik cilvēku mērā,

It kā tie darīt

Spētu lielumā to,

Ko mazumā krietnais.

Lai cilvēks, glīts,
Ir palīdzīgs, labs!

Nepiekusis lai tas

Rad' derīgo, taisno,
Jausmotu garu

Priekšausējs lai viņš mums iraid!

Cilvēcības robežas

(Iz Goetha.)

Ja visu vecais,

Svētīgais tēvainis

Ar roku šļauganu,
Iz gubaiņiem tvaikiem

Svētības zibšņus
Zemītes lejā sēj,

Bučoju viņam

Drāniņu vīles.

Bērnīgas drūsmas

Krūtiņās vandās.

Jo ar dieviem

Mērīties nedrīkst

Cilvēka bērns.

Ceļās tas augšup,
Un aizkar
Tas ar pakausi zvaigznes,
Nekur nebalstās
Tam lidošas ļekas,
Un ar to knakstās

Mākuļi, vēji.
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Lai tas stāv stingriem

Smadzeņu kauliem

Labi nodibinātā

Virszemes klonā,
Ozolam staltam,

Ķekaram kuplam
Līdzinādamies!

Ideali

(Iz Šillera.)

Vai tiešām no man' gribi šķirties
Ar fantāzijām dailīgām,
Ar savām sērām, saviem priekiem
Bez mitēšanās aizlidot?

Vai nav, kas tevi skrienot kavē,
Tu manis daiļais dzīves laiks?

Par velti, tavi viļņi steidzas

Uz mūžu jūru aizšūpot.

Vairs nesmaid spožas zelta saules,
Kas jaunībā man staroja;

Ir izgaisuši ideāli,
Kas salto sirdi sildīja;
Un beigtas ticībiņas jausmas,

Kas garu tēlus radīja;
To skarba patiesība rāva,

Kas manīm bija dievīgs daiļš.

Kā citkārt Pigmal i j o n s jauzdams

Ap akmens stāvu apkampjas,
Līdz kamēr staltos marmorvaigos

Vēl jūtu liesmas iededzās,
Tā mīlestības rokām skāvu

Ap Dabas mātes augumu,

Līdz kamēr viņa sāka elpot,
Pie manām krūtīm sasilties.

Un manas jūsmas pāršķirdama!
Tad mēmi radās valoda;

Man deva mīlestības skūpstus,
Un sirdsbalstiņu saprata.
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Tad dzīvi bija koki, puķes,
_

Tad avots dziesmas šķeteres,
Un manas dzīvībiņas atbalss

Pat nedzīviem bij nogiedams.

Un šauras krūtis briestin brieda

No lielām, augstām cerībām,
Tās vandīdamās ārā lauzās,
Uz slavas darbiem raudzījās.
Cik krāšņa tad bij pasaulīte,
Kad tā vēl bija pumpuros;

Cik maz ir vīna ražojusi,
Šis mazumiņš, cik niecīgs, vājš!

Ar drošu dūšu žirbi spārnots,
Un sapņu māņiem aplaimots,
Ne kādās rūpestībās saistīts,
Uz dzīves ceļu jauniets trauc.

Līdz augstās debess bālām zvaigznēm

To pacilāja cerīgs prāts;
Nekas par tālu, nedz par augstu,

Kur viņa spārni nelaistos.

Cik lēti tam bij lidināties;
Kas Laimas dēlam nācās grūt',
Uz dzīvībiņas glumja ceļa
Tam biedres deja līdzaški!

Ap saldu algu mīlestība,
Ar zelta kroni laimība,
Ar zvaigžņu vaiņaciņu slava,
Un patiesība gaismībā!

Bet vai! jau pašā ceļa vidū

Bij visas biedres zudušas;

Tās katra savu ceļu gāja,
Un slepen projām aizvirzās.

Un viegliem soļiem Laima šmauca,

Un prātam bija tumsā slāpt,
Un patiesības saule sedzās,
Ar šaubīšanās mākuļiem.

Man jāredz bij, ka nelgu pieres
Ar slavas vītnēm lepojās.
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Pēc īsiem pavasaras brīžiem

Jau beidzās mīlestības laiks!

Un klusa vientulība stājās

Uz grumbuļainiem celiņiem;
Tik cerība uz tumšām tekām

Vēl meta bālu saiguli.

Kas man visām pavadonēm
Līdz galam līdzi staigāja?
Kas man vēl tagad skumjās priecē,

Līdz tumsas mājām pavada?

Tu, sāpju vāšu dziedētāja,
Tu, zelta saite, draudzība,
Kas dzīves nastas laipni dali,
Ko es jau sen sen atradu.

Un tu, kas draudzējies ar viņu,

Kā dvēsele to liecina,

Tu, darbība, kas nepiekausē,
Kas lēnām rad', bet neizārd',
Kas mūžu ēku uzcelšanai

Tik smilti sniedz pēc smiltiņas,
Bet tomēr dienas, gadus nodzēš

No lielā laika parāda.

Cerība

(Iz Šillera.)

Gan cilvēki sapņo un runā, melš

No nākamām labākām dienām;
Pēc mērķiem augstiem un laimīgiem tos

leraugam skraidām un skrienam.

Gan pasaule veca, gan jauna top,
Tomēr cilvēks cerē uz labošanos.

Jo cerība cilvēku dzīvībā ved,

Viņa lido ap puisēnu smuidro,
Tā sacilda staltajo jaunekli,

Pat sirmgalvja krūtīs tā nedziest;

Jo kad kapā tas gurdajo ceļu beidz,
Tad pie kapa viņš uzsprauž vēl — cerību

Tas nav vis neprāts, trakums nedz māžs,
Iz muldoņa smadzenēm izšķilts;
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Tas skaļi liecina sirsniņā:

Priekš daudz augstāka radīti esam;

Un ko mums iekšēja sirdsbalss sol',
Tas cerīgo dvēseli nepiemān'.

Brīvība

(Iz Birgera.)

Brīvs vēlies tu būt, un sūdzies dusmīgs ik dienas,
Ka par varmākiem brīvības varas tev trūkst?

Mācies paciesties, draugs! un spītē sāpēm un nāvei,
Un pat Olimpa dievs nejustos brīvāks kā tu.

Bet vēl acis pras': Kā mācos šo grūtajo mākslu,
Un kā vēl ieguvjams spīts, sāpēm un nāvei kas mēd'?

Lūdzies no Prātinu mātes Tīkliņu, dievīgo
meitu!

Lūdzies! un māksla tev būs, būs tev ar varenais

spīts.

Zemnieks

(Iz Birģera.)

Kas esi, kungs, ka ritens tavs

Bez rūpēm mani sadrāzt drīkst,
Un samīt tavs zirgs?

Kas esi, kungs, ka lielos man

Kā tīk, tavs biedris, putnu suns

Drīkst ķept un zobus cirst?

Kas esi, ka vēl bļāviens tavs

Pa druvām, krūmiem mani trenc

Kā zvēru elstošu? —

Tā sēja, suņu traps ko trenc,

Ko riji tu un zirgs un suns,

Tā mana maize, kungs.
Ne tavis augums, neslīka

Pie cirpa, arkla, ecēšām;
Man sviedri, maizīte! —

Ai! Dieva vietā valdi tu?

Tu laupi to, ko rasmo Dievs;

Tu plēsons, jups tev raus!
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Sējējs

(Iz Šillera.)

Raugi, pilns cerības uztici zemītei zeltītu sēklu,

Gaidi, sniedziņš kad kūst, kupli kad zelmenis

plaukst.
Tikai vien laikmetu vagā kavējies iekaisīt darbus,
Gudrības māte ko dēst', kupli kas mūžībai

zied?

Meitiņa iz svešatnes

(Iz Šillera.)

Pie zemiem ganiem kādā lejā
Ik katru gadu atnāca

Ar cīrulīšu pirmām dziesmām

It brīnum skaista meitiņa.

Tā nebij lejā piedzimusi,
To nezin, kur tā nākusi;
Bet ātri viņas pēdas zuda,
Kad pati bija zudusi.

Un gars bij līgsmis viņu raugot
Un sirdis plauka laimībā;
Bet viņas cienīgums un augstums

No sadraudzības atstūma.

Tā nesa līdzi puķes, augļus
Iz citiem saules dārziņiem,
Tie citos saules staros dīga,
Un citā dabā pilnojās.

Tā katram nesa dāvāniņu,
Gan augļus, gan ir.puķītes;
Tā jauneklis, kā sirmgalv's bālais

Bij bagātīgi apveltīts.

Tai dārgs un mīļš bij katris viesis;
Bet mūžu dzīvei derētiem

Pie karstām krūtīm viņa sprauda
Visskaistākajo puķīti.
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Kā puķītes visas raugās

(Iz Heina.)

Kā puķītes visas raugās

Uz spožajo saulīti turp;
Kā upītes visas straujo
Uz spožajo jūriņu prom.

Kā dziesmiņas visas lido

Uz spodro zeltenīti,
Līdz paņemat asaras, vaidas,
Jūs dziesmas gauduliņas!

Karaļa meitiņa

(Iz Heina.)

Es sapņoj' no karaļa meitiņas
Ar slapjiem, bāliem vaigiem;

Zem zaļas liepas mēs sēdējām,
Un tērzējām laimē un priekā.

Man netīk tava tēva trons,

Nedz scepters no ziboša zelta,
Nedz dimanta kronis man kairina,
Pēc tevis tik kāroju, laipnā.

„Tas nevar būt," tā atteic man;

„Jo sen jau dusu kapā,
Un tikai naktī nāku šeit;
Jo tevi tik ļoti mīlu."

Avinieks

(Iz Ūlanda.)

Qar pili gāja avinieks,

Kur kārais godā mājoja;

No augstiem logiem jaunava
Uz leju raudzījās.

Tā viņam saldi čukstēja:

„Kaut drīkstētu ar tevīm iet!
Cik baltas tavas aitiņas,
Cik sārtas puķītes!"
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Tai atmuldēja jauneklis:
„Kaut šurp pie manīm nonāktu!

Cik sārti tavi vaidziņi,
Cik baltas rociņas!"

Un kad tas klusās žēlabās

Tur rītos garām staigāja,

Tad viņam augšā rādījās
Šī zelta meitiria.

Viņš augšā sauca laipnīgi:

„It sveika, karalmeitenīt'!"
Tās saldie vārdi atsauca:

„Paldies, tu avinieks!"

Pēc ziemas nāca ziedonis,
Un puķes visur vizēja,

Uz pili avnieks aizvirzās,

Bet viņas nebīja.

Tas augšā sauca gaudeni:

„It sveika, karaļ meitenīt'!"

Tam atskanēja gara balss:

„Ar Dievu, avinieks!"

Kad zinātu puķītes skaistās

(Iz Heina.)

Kad zinātu puķītes skaistās,
Kā sirdī čūlā man vāts,
Tās sāktu ar man' raudāt

Un sāpes remdināt.

Kad zinātu lakstīgalas,
Cik esmu skumjīgs un vājš,

Tās skandētu jautras dziesmas,

Kas garu ielīgsmo.

Kad manas vaidas gistu
Tur augšā zvaigznītes,

No augstības viņas laistos,
Man prieku dāvātu.

Tie visi nogied, ko ciešu,
Tik viena man sāpes zin:
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Jo viņa pati aura,
Man dūra sirsniņā.

Meitiņas gaudas

(Iz Šillera.)

Pār šņākdamiem ozoliem debeši klīst,

Pie krasta meitiņa zālē sēž,

Un rūcošas bangas gar klintīm slauka,
Viņa vaid un vaimanā vēlumā,
Tai actiņas gurdas noraudam:

„Priekš pasaules mirusi sirsniņa,
Nav vairs nenieka, kas vēlības remd.

Ak Svētmāte, sauc mani atpakaļ,
Es zemītes laimītes izbaudījos

Es dzīvoju, mīlēju ari!"

Tai asaras šļākdamas aumaļām birst,
Un vaimanas miroņus nemodina;

Ko vēlies priekš vājās gaudenās krūts,
Kas pēc beigtas laimības degdama sūrst,

To es, dievīgā, negribu liegties.

„Lai asaras šļākdamas aumaļām birst,
Lai miroņu vaimanas nemodina!

Vissaldākā laime priekš sērošas krūts,
Kas pēc beigtām līgsmībām degdama sūrst,

Iraid žēlas vaidas un gaudas."

Kalns un pilis lejā raugās

(Iz Heina.)

Kalns un pilis lejā raugās.
Zītar skaidros plūdumos,
Laiva viļņos veļās, klandās,
Laistās staru vizekļos.

Mierīgs skatu viļņu rotas,

Riņķodamus gredzenus;

Lēni mostās daiļas jūsmas,

Krūtīs dziļi guldītas.



294

Straumes vaidziņš laimi sola,

Lejā mīļi labina.

Bet es zinu, glaumais spoguls

Apslēpj nāvi, tumsību.

Augšā glaimas, krūtīs spītas,

Straame, meičas līdzīgums!
Tā ar var tik laipni smaidīt,
Rāmi rotāt, daiļi diet.

Iz manām asaru paltēm

(Iz Heina.)

Iz manām asaru paltēm
Daudz puķīšu uzdīgst un plaukst
Un manas gaužas vaidas

Par lakstīgalām top.

Un ja tu man' mīlē, Smuidrim

Tad došu puķītes tev,
Un pie loga lai atskan dziesma

No lakstīgaliņas.

Es sapnī raudāju gauži

(Iz Heina.)

Es sapnī raadāju gauži,

Tu mirusi izlikies man,

Es modos un asaru lāses

Man aumaļām tecēja vēl.

Es sapnī raudāju gauži,

Tu likies atstājot man.

Es pamodies raudāju ilgi
Vēl raktās žēlabās.

Es sapnī raudāju gauži,
Tu rādījies uzticīga.

Es uzmodies, un viennotal
Tek asara paltītes.
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Ar zelteni sēdējām kopā

(Iz Heina.)

Ar zelteni sēdējām kopā

Laimīgi laiviņā,
Mēs klusi airējām naktī

Par tāļiem ūdeņiem.

Un sala mīlīga, krāšņa
Mieg mēneša krēslībā;
Tur modās jaukas skaņas,
Un migla tur rotājās.

Un skaisti skanēja dziesmas,

Un jûŗa šūpojās;

Mēs aizpeldējām tur garām

Jūrā bez glābiņa.

Zvejnieka meita

(Iz Heina.)

Tu daiļā zvejnieka meita,

Laiviņu malā dzen,

Nāc pie man un sēdies man līdzās,
Mēs krastā līgsmosim.

Liec galvu man pie krūtīm,
Un nebaidies it nemaz;

Paļāvies allaž vienmēr

Krākdamai jūriņai!

Man sirds ir tā, kā jūra,
Tā vētro, līgo, smaid,
Un daža skaista pērle
lekš viņas dziļumiem dus.

Ūdens dzirnavu izdomājums

(Iz Herdera.)

Laižat rociņām žirbt, jūs malējas čaklās, un guļat
Ilgi; lai miedziņu gaiļos jums netrauc neviens.

Druviņas māte uzlika jūsu grūtumus Nārām;
Rotādamās viņas pāri par skrituli lec,
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Kas ar daudziem spieķiem ap savu rumbiņu veļās,
Akmeņu ripas it smagas kas vendīgi griež.

Tagad atkal mēs pabaadam vecos Zeltmātes

laikus,
Edam bez grūtībām dievenes augļus kā tīk.

Jau tumša krēsla platās

(Iz Heina.)

Jau tumša krēsla platās,
Un jūra jau miglu met,
Un noslēpumpilnas čukst bangas,
Te augšā cēlās kas balts.

Iz viļņiem kāpj jūras meita,
Un nosēšās krastā pie man';
Tai baltas, briestošas krūtis

No plāvura izgorās.

Tā apkampj man', un spiež man',
Gandrīz vaidas dar';
Kam spiedies klāt tik blīvi,
Tu ūdens meitenīt'!

„Tev' skauju savām rokām,
Un spiežu ko vien spēj'!
Pie tevīm sasilt griba;
Jo vakars ir dzestris un vēss."

Un mēness aizvien bālāks

Iz krēsla debešiem lien;
Tev actiņas slapjas un tumšas,
Tu ūdens meitenīt'!

„Tās netop tumšas, nedz slapjas,
Tās slapjas un tumšas ir;
Jo kad es kāpu iz ūdens,
Bij pilieniņš actiņās!"

Un gaigalas žēli klaigā,
Un jūra bangoša dūc;
Tev sirds kā vētra plosās,
Tu ūdens meitenīt'!
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„Man sirds kā vētra plosās,
Tā vētro, plosās, pukst;
Jo es tev' vareni mīlu,
Tu mīlīgs cilvēka tēls!"

Padebešos mēnestiņš

(Iz Heina.)

Padebešos mēnestiņš
Mirdz kā liela sidrab sagta,
Tumšus plūdus balina,
Zelta starus viļņos kaisa.

Vientuļš klīstu krastmaliem,
Tur kur balti viļņi vandās,
Un es dzirdu ūdenī

,

Dažu saldu vārdu čukstam.

Visai gara iraid nakts,
Sirds vairs nevar klusu rimties —

Daiļās Nāras, nākat šurp,

Rotājaties līgsmā dejā!

Galvu likšu klēpī jums,

Miesu, dvēseli jums domu.

Nāvē mani iedziedat,
Dzīvību iz krūtīm skūpstāt!

Uz taviem vaigiem glaužās

(Iz Heina.)

Uz taviem vaigiem glaužas
It karsta vasara,

Un ziema, dārgajā platās
Tev mazā sirsniņā.

Tas pāries citā veidā,
Tu mīla Spodra i nīt'!

Uz vaidziņiem ziemels rāpsies,
Un ziedonis sirsniņā.



298

Tev' mīlējis esmu

(Iz Heina.)

Tev' mīlējis esmu un mīlu tev' vēl!

Kaut pasaule sagrūtu kopā,
Iz drupiem taču izceltos

Man mīlības jauka liesma.

Gadi nāk un gadi aiziet

(Iz Heina.)

Gadi nāk un gadi aiziet,

Liktens strēlēs šurpu, turpu

Šautaviņa žirbi skraida.

Ko tās auž, tā nezin audējs.

Trejāds nolikums

(Iz Herdera.)

Kas bij dzimis, tam ir jāmirst;

Mirošs atkal dzem no jauna.

Cilvēks nezin, kas viņš bijis;
Kas tu esi, mācies pazīt;
Gaidi, kas tu vienreiz būsi.

Laupītājs un meitiņa

(Iz Ūlanda.)

Pavasaras jaukā dienā

Laupītājs iz meža lien;
leraug kāju ceļu nākam

Snaigu, smuidru meitenīt'.

„Kaut ar nestu puku vietā,'

Meža dēls to uzrunā —

„Savā kurvī dārgas pērles,
Brīvi ļautu tevīm iet."

Ilgi, ilgi tas vēl raugās
Meitenītes teciņiem;

Un caur gravām viņa pārnāk
Klusā ciema mājiņā.
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Kamēr dārza daiļie ziedi

Rotā viņas augumu,

Tumšā, drūmā egļu mežā

Atkal ielien laupītājs.

Ibikusa dzērves

(Iz Šillera.)

Dēļ braucienu un dziesmu kara
Reiz grieķi klīda baru bariem

Uz zemes sleju Korintu,
Kur ari devās Ibikus.

Tam Ap o 1 s deva dziesmu garu

Un dziesmu skaņu dailību.

Tā staigā tas ar ceļa zizli

Iz Reģijas, pilns dievības.

Iz tālotnes jau ceļiniekam
Akrokorinta pretī smaida,
UnPozeidonaeglienā
Ar svētām šausmām dziedons iet.

Nedz čakst nedz grab, bet visur klusums,
Tik dzērves viņu pavada;
Uz siltiem, tāļiem dienas vidiem

Tās dugādamas virknējas.

„It sveiki traucat debess ceļā?
Man draugi bijāt jūras laukā!

Uz jums es raugos prieka pilns;
Mums vienāds Laimas nolēmums.

Mūs L i k te n s raida svešā malā,
Tur vietas lūdzam mājniekam,
Lai pretī smaida namnieks draudzīgs,
Kas likstu novērš svešniekam!"

Un gājējs čakli kājas cilā,
Un skatās apkārt sila vidū;
Tas ieraug' divus slepkavus,
Kas rokās^valsta svārstavas.

Tam jācīkstās ar rokām mīkstām,
Bet spēju cīpslas viņam gurst;
Tas nava stiepis stopu likstas,
Bet kokles smalkas stīdziņas.
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Pēc glāboņa tas velti klaigā;
Kaut viņa balss ar tāļu skan,
Neviena auss to nesagied.

„Tā atstāts brūku svešās smiltīs,
Neviens man šeitan neapraud,
Caur ļauno rokām trūdos šļūku,
Neviena nav, kas grēku sod'!"

Jau noriet viņa dzīves saule,
Te dzērvu virkne gaisos dugā;

Tas dzird, bet redzēt nesaredz,
Tam nāve aizspiež actiņas.

„Lai dzērves, kas pa gaisu spārno,
Ja visas citas balsis klus,
Par manām asins lāsēm klaigā!"

Viņš vaimanā un — mūžam snauž.

Un rokā dabūts mirons šļaugans;
Lai gan ar asins paltēm traipīts,

To pazīst mājnieks Korintā,

Viņš dārgs vēl vāšu laukumos.

„Un tā man šeitan tev' bij atrast,
Tev' vaiņakot vēl cerēju,
Ar egļu vītni pieri aptīt,
Ar slavas darbiem apstarots!"

Pie Pozeidona dzīres galda
Starp visiem viesiem žēlums laužas

Un sāpes uzbrūk Grieķijai,
Un sēras visiem tautiešiem.

Un kā ar ātriem vētru spārniem
Ar reizi tauta saceļās,
Pie tiesnešiem tā spiežas, stumdas,
Lai asins kaunu notiesā.

Bet kā lai sadzen blēža pēdas,
Kur viļņodami ļaužu pūļi
Uz svētku namu līgojas,
No ļauna katris svabads šķiet?
Vai laupītājs to slepen kāvis?

Vai skauģis ņēmis dzīvību?
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Tik Hēlijs zin, caur ko tas beidzies;

Tas visai zemei gaismu dod.

Viņš varbūt iet ar stingriem soļiem

Caur grieķu ļaužu drūsmu drūsmām,
Un kamēr viņam atriebt raug',
Tas negantības augļus baud'.

Pie pašiem dievu namu sliegšņiem
Tas varbūt špetnī dieviem spīt,
Un maisās droši ļaudīs iekšā,
Kas dīvatronī kučkojas.

Jo ļaudis cieši sablīvušies,
Ka tikko soliem nelūst spraisli;
No tuvienes un tālienes

Bij grieķu tautas nākušas.

Kā jūras gultā bangas veļas,
Tā ļaužu plūdi līgojas.
Arvien vēl ieraug' kāpjam, lienam,
Līdz bāstin piēbāsts augstais lukts.

Kas izzin tautas, viņu vārdus,
Kas šeitan viesos kopā nāca?

No Kekropijas, Aulijas,
No spartanijas, Foķijas,
No Āzijas vistāļiem krastiem,
No visām salām devās šurp,
Un visi tie, no malu malām,
Uz briesmu dziesmām ausījās.

Un nopietni, pēc vecās tiesas,
Ar lēniem soļiem, visai stingri
Daudz dziedātājas augšā nāk,
Virs skatuves tās riņķojas.
Tā nestaigalē zemes sievas,

Tās zemes būdās nedzima!

Un milzīgajie miesu stāvi

Daudz pārāki par cilvēkiem.

Un palags melns tiem apjož gurnus;

Tie lāpas vēd ar rokām liesām,
Un uguns sērots sprēgā, spraukš;
Tiem vaigos netek asins sārts.
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Kur matu posmi galvu rotā

Un sprogas pieri izpušķo,
Tur čūskas vīstīdamās tinas,

Ar tūsku kungiem šļaukājas.

Un gara virkne riņķī vijas
Un azsāk šaušalīgas dziesmas,
Kas nežēlīgi sirdī griež,

Ap noziedznieku cilpas met.

Un stulbodami, apmulzdami
Skan Eriniju dziedājums,
Tas iet caur smadzenēm un kauliem,
Tas kokles skaņas apklusē.

„Qan labi tam, kas brīvs, bez kļūdām
Kas garu patur šķīstu, skaidru!

Tam nedrīkstam mēs atriebties,

Tas sava gaitu brīvi iet.

Bet vai, ak vai, kas slepenīgi
Ar slepkavību noziedzies!

Jo tādam miera nenovēlam

Mēs tumsas mājas negants spēks."

„Un tas ja domā aizšmaukt žigli,
Mēs spārnos esam klāt un aaklas

Aiz bēgļa kājām aizmetām,

Lai tas uz pēdām zemē krīt.

Tā trencam to aizvien bez gurdām,
Nekas mūs nepielabina,
Līdz tiekam tumšā ēnu valstī.

Pat tur to vaļā neraisām."

Tā dziedādamas viņas žīgā,
Un nāves klusums visur spiežas,
Un viss tas nams no klusuma

Stāv kā priekš svētas dievības

Pēc vecu vecā ieraduma

Pa skatuvi tās riņķojas,
Pēc stingru soļu mērījumiem
Tās aizvirknējas dibenā.

Starp māņiem un starp patiesību
Dreb katra sirds, an bailēs šaubās,
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Un godbijību spēkam dod,
Kas slepenībā tiesu tur,

Kas neizprotams, neizpētāms

lekš tumšām Likt c n s strēlēm auž,

Kas siržu domām zināms rādās,
Bet bēg no saules gaismiņas.

Te piepešs kliedziens izbiedēja;
Jo augstos luktos stipri sauca:

„Re tur, re tur, Timotejus,
Kur Ibikusa dzērves iet!" —

Patlaban tumsums gaisā platās,
It līdzīgs melnam mākuļam.
Par dīvatronu pāri dodās

It kaislis dzērvju mučeklis.

Un „Ibikus", — tas dārgais vārdiņš
Ar jaunām sērām krūtis pilda,
Un tā kā banga bangu sniedz,
No mutes nu uz muti iet:

„Vai Ibikus, ko apraudājām,
Kam bendes rokās dzisa gars?
Kas ir ar to? ko dzirdam gaudām?
Ko dzērvu pulks gan nozīmē?" —

Arvienu gaišāk ļaudis jautā,
Caur visu tautu skrien kā zibens

Kāds gars un sauc: „To palīdzēj'
Mums Eiminidu dziedājums!
Un dārgais dziedons mums ir jausmās,

Un slepkavs pats jau uzdodas —

To grābjat ciet! tas iraid sodāms,
Kas Ibikusa dzērves sauc!"

Bet tikko vārds pār lūpām ritis,

Tas azotī to būtu slēpis;
Bet velti! sejas bālums drīz

Bij noziedzniekus zīmējis.
Tos saista, vada soģu priekšā,
Par tiesas stākli pārvērts skats;
Tie gaiši attin slēptas domas,
Tos gaismas gars bij sodījis.
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Prātulas
74)

(Iz Herdera.)

Dzimta

Nelielies savas dzimtas, ka daba vairs nelīp tev

klāti.

Spodrajais aguns ko dzemdina, ir pelni tik vien.

Prāts un valoda

Valoda stādina cilvēku daudz, daudz augstāk par

lopiem.
Triecat bezprātā jūs, lopiņš tad pārāk jums stāv.

Klusu ciešana

Mācies klusu ciest, draugs! gan runāšana ir sidrabs;
īstenā brīdī ciest klusu ir šķīstais zelts.

lenaidnieka padoms

Padomu naidniekam prasi; ne tādēļ, lai klausītu

viņam:

Ja tas pa kreisi rād', ej tad pa labi tik vien.

lenaids draugu starpā

Sargājies dzirksteli pūst, kas draugu savstarpā

sprēgā;

Leti sahgstas tie, un tevi abi tad md.

Savēja daba

Katram gan šķiet, ka viņa joks un daba tie labie,
Tā kā katram aizvien savs bērns visdaiļāki tīk.

Ja pat vēl prāts un gars no zemes nozustu gluži,
Tomēr domātu katris, savēju paturējs vēl.

Zinamība bez izlietājuma

Kas gan pēc gudrības grābj, bet vis neizlietā viņas,
Ir kā vīrels, kas ar, tomēr kam aizmirstās sēt!
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Vēlības

Kaķam ja būtu spārni, ne zvirbuls nebūtu gaisā.

Katram ja būtu, ko vēlās, kam tad būtu vēl kas?

Dzīvības nosacījums

Cilvēks, dzīvības pabaudies, it kā rītā tu beigtos;
Dzīvības taupies, it kā mūžīgi paliktu še.

Lūgums

P ē r ko n, labu man piešķir, un ja es ar nelūgtos
viņu;

Ļaunu novērsi nost, kaut ar to lugtin lūgtos.

Pie mālu kausa

Dzirdi man, mīļo kausiņ! kas tu es' tas biju, būšu, —

Zeme. Tā dzirdina putekļus, kamēr tie baud'.

Prātulas

(Iz Šillera)

Ikkatram pienākums

Censies veselu sagūt, an pats ja vesela nevari

Radīt, kā kalpodams rīks piesienies veselam klāt.

Atslēga

Sevi ja pats gribi pazīt, tad raugies kā citi mēdz

darīt;

Citus ja gribi tu prast, savējā sirsniņā raag'.

Draugs un ienaidnieks

Dārgs man ir loti draugs, bet ari ienaidnieks var

derēt:

Draugs ja man rād', ko es varu, naidnieks tad mac',
ko man būs.
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Derīgs un cienīgs

Ja tev ir kas, tad šķir ar man to, un es atmaksu

došu.

Ja tu esi kas, ai, tad dvēseles izmainām mēs.

Tikumīgs spēks

Nevari daiļi sajust, tad atliek tev prātīgi gribēt,
Darīt kā gars pat to, spējams kas cilvēkam nav.

Augstākais

Meklē tu augsto un lielo? To stādiņš varēs tev

mācīt.

Kas viņš bezgribots ir, esi tas gribošs — tas ir!

Mācīgs strādnieks
75)

Mūžam nespirdz to auglītis, ko viņš sīcīgi audzē;
Tikai vien garša baud', mācniecība ko dēst'.

Tagadēja paaudze

Vai arvien bij kā nu? Tā dzimuma nevaru nojēgt.

Tikai vecums ir jauns, jaunums ir patiesi vecs.

Dabas aploks

Beidzamais, mierīgā, ietinas tavā valstī: uz bērnu

Sirmgalvs atpakaļ vēl bērnīgs un bērnišķīgs iet.

Prātulas

(Iz Ģetes)

Kas svēts iraid? Tas ir, kas pulku dvēseļu kopa
Saista, kaut ar viegli, kā ašķi vaiņaciņu.

Tikai klajums mums stāda cilpotas dzīvības tekas;

Ja viņš glums, katris tad aizmirst, ka briesmība baid'.

Priekš atpūšanās piekusušam pietiek nakts,
Bet krietna vīra īstais svētiens iraid darbs.
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Mirstïgajo liktens ir krist. Ta krīt tiklab skolēns,
Kā ir meistars; tik šis gāžas jo negantāki.

Cik ar liels un cik vārīgs, cik tālu atstāvošs debess!

Tomēr uz turien ceļu atrada grabažu gars.

Dziedātāju atvadīšanās

(Iz Šillera)

Jau Mūza klus ar līgaviņas smaidiem,
Tai sārtums kaunīgajos vaidziņos,
Tā nāk pie tevīm, saņemt spriedumiņu;
Tā cienī to, bet netraucās no tā.

No labiem gariem tā grib cienījumu,

Kam taisnums mīl, ko zibums neapžilb,
Tik tāds, kam krūtis pukst un sajūt daiļu,
Tik tāds ir cienīgs viņai veltīt pušķus.

Ne ilgāk mūsu skaņas tīko dzīvot,
Līdz viena sirds būs jūsmās līgota,
Līdz sirds būs izrakstīta daiļām domām,

Uz cienīgākām jūsmām cilāta.

Tās negrib lidināties nākamībā,
Tās skanēja, tās atkal apklusīs.
Tās acumirkļu prieki dzemdināja,
Tās aizrit projām floru vieglā dejā.

UnZiedons mostās siltos saules staros,

Ar jautriem spārniem rodās dzīvība,

Un ziedi gaisu pilda medus smaršām,
Un dziedātāji debess laukā trauc,

Un jauns un vecs ikkatris dodās klajā,
Un ieelp jaunu, jautru dzīvību.

Te Z i c d o n s bēg! te lapas, ziedi beidzas,
Un nepaliek neviena, kas bij nācis!

Elizija

5 (Iz Šillera.)

Pagalam ir gauzdamās vaidas.

Elizijas gaviles skaņas
Ikvienas vaimanas dzēš.
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Elizijas dzīve

Mūžīgas līgsmas, mūžīgas smejas,

Pa smaidošām puķājām burbuļo strauts.

Jaunības sejā

Pa klajumiem lido

Ziedonis jauks.

Un brītiņi aizrietē zeltaiņos sapņos,

Un dvēsele cilājas debesu laukos,

Aizsegu pārplēš patiesība.

Bezgalīgi prieki
Caur sirsniņu plūst.

Še neva nedz raudas, nedz sērošas kaites,
Palēnas jausmas ir sāpes tik vien.

Še noguris ceļinieks pūtina kājas,

Locekļus žirbina pakrēslu ēna,

Nastu tas noliek uz mūžību nost.

Cirpis pļāvējiem izslīd iz rokām,
Šūpots, ieaijāts koklīšu skaņās,
Sapņo, ka nocirstas vārpas tas redz.

Kuŗa karogs pērkoņvētras vēla,

Kura ausīs slepkavkaucons dūca,

Kas vēl kalnus kratīj' Pērkoņdimdieniem,
Tas še klusi dus pie upes čurgslām,
Kas kā sidrabs tekošs vispār glīzdam;

Viņam apklus kaŗa trokšņa balss.

Šeitan atkal skūpstās mūžu draugi,

Apkampjas uz zaļa zīžu maura,

Apglausti no smaršumiem.

Mīlestībai še tiek uzlikts vaiņaks!

Sargāta no bārgas nāves varas,

Viņa mūžam kāzu dienas svin.
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Dziesmu māmuļa

Moto: Maziņš biju neredzēju,
Kur ieraka Dziesmu māti,

Te uzgāju ganīdamsi,
Kur guļ Dziesmu māmuliņ.

Auseklis.

Priekšvārds

Šo krājumu nosaucu pēc pirmā dzejoļu virs-

raksta par „Dziesmu māmuļu". Še sakopoti tie Peter-

pils laikā rakstītie dzejoli, kurus Auseklis nav ielicis

„Rasā un asarās". „Dziesmu māmuļa", „Meža meita",
„Latvijas dziesmu kari", „Latvijas tautas pavasaris",

„Brīvības svēkos", divi fragmenti, un „Eima ezers"

no „Dzintaria", kā ari divi tautas dziesmu tulkojumi
līdz šim nebija drukāti un glabājās Ausekļa manu-

skriptos. Visi augšminētie dzejoļi jāuzskata kā

fragmenti, jo Auseklis visus tos ir gribējis pār-
strādāt. Viņi uzrakstīti uz atsevišķām lapiņām, kur

panti izsvaidīti nekārtībā. Pantu sakārtojums ir

mans, bet es domāju, ka citāds nemaz nav iespējams.

No manuskripta ir spriežams, ka „Dziesmu māmuļu"
Auseklis domājis kā ievadadzejoli „Dziesmu vītolam".

Divi tautasdziesmutulkojumi laikam irpēdējie Ausekļa
darbi. 1878. gada decembra otrā pusē Auseklim no

Terbatas tika izrakstīta vēstule, lai kādas latviešu

dziesmas pārtulkojot vācu valodā. Viņš to varēja
izdarīt 1879. gada sākumā. J. L.

Dziesmu mamula

Sakāt manīm, veci ļaudis,
Kur palika dziesmu māt'?!

Klusi kalni, klusas lejas,
Klusi dziesmu vītoli.
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Cauru dienu, cauru nakti

Bēdas mani bēdina:

Nezināju to vietiņu,

Kur gul dziesmu māmulīt'.

Sakāt, sirmie ozoliņi,
Kur gul dziesmu māmuliņ',
Es paņemšu zelta cirvi,

Sidrabiņa lemesi.

Jūriņ mīļā, jūriņ daiļā,
Patur' savas zelta mucas,

_

Dziesmu pūrus, dziesmu pūrus

Met iz smilšu gremdekliem.

Klusi kalni, klusas lejas,
Klusi dziesmu vītoli,

lemu, iemu tālu ceļu
Dziesmu mātes meklēdams.

Uz skolu

Dar man, tēvis, pastaliņas,
Pirc man staltu cepurīt,
Šuv man svārkus, māmuliņa;
Skolā ieti man gribās!

Pieloc, māsiņ, skolas somu

Bagātiemi gabaliem:
Vidū maizes riecentiņu,

Apkārt dziesmas, pasakas!

Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele.

Eji tur, kur Meža māte

Lakstīgalai dziesmas māc.

Man jāieti skoliņā!
Gudras ziņās iekrāties,

Pieaugt tautas mīlestībā,
īstā gara brīvībā.

Lielīs tapšu, tad es būšu

Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirgu jājējiņš.
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Lai top!

(Latviešu teika.)

No laikiem jau ir bijis, būs vēl ar',

Ka Velnu Dievs par savu kalpu dar'. —

Patlaban laiks bij zemi gaismā saukt,
Lai saules staros sāktu zelt un plaukt.
Kur vielas ņemt, kam dīgļa spēkus iekšā dvest?

No tukša gaisa nevar zemes ripu test. —

„Skrej dibinā, un dūņas augšā nesi!

„Pēc acumirkļa atkal šeitan esi!"

Švīkš, švākš! —

Velns turp.

Brīkš, brākš!

Velns šurp.

„Rād' manīm vielu, bezdibins ko slēpa
„No mūžības iekš sava tumšā klēpja!"
Tas ķēpu plētis, plaukstā dūņas priekšā stād',
Ka mutē viņas slēpis, Dievam neparād'.

„Lai top! lai top! lai jauna zeme cēlās!

„Un ripu ripām tālu ceļu veļās!"
No spēka vārdiem dūņas saujā briest.

Un mutē ar, bet negrib laukā sviest,

Viņš zobus kodis, seju šķobj un viebj
Un lūpas visā varā kopā kniebj.

SpraukšL dūņu-virums tam iz žaunām sprūk,
Par visu zemi pāri jūk un brūk. —

Caur Dievu cēlās zeme, glīta, gluma,
Bet Velns tai kalnu čupas virsū stūma.

Dāvinājums

„Vox populi, vox Dei."

Kur tu augi, Tautas balss,
78)

Ka es Tevi nedzirdē]"?
Vai Tu augi mežmaliņā,
Lielu kungu tīrumā?

„Man' audzēja Dieva dēls

„Saules meitu dārziņā.
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„Simti gadi man' šūpoja
„Likteņ mātes šūpolī.

„Man' atnesa Laimas māte,

„Savus ciemus veltīdam'.

„Nu es būšu tautu meita,

„Tautas dēlu māsacīte." —

Skani tuvu, skani tāļu,
Skani brīvi, Laimas balss!
Lai cēlās Miegu māte,
Lai aunās bāleniņ'.

Skani vecos dzintar krastos.

Sirmas teikas vēstīdam';

Daugaviņas, — Ventes malā

Līgotājas pulcēdam'.

Skani tur, kur granitsienas

Ņevas viļņus valdzina:

Tur kur audzē diždēliņus

„Balt akmeņu māmuļa".

Tautas goda nievātājus

Gŗauji Pērk o ņ dārdēkļiem

Drupu drupos sadrupini
Liekulības sēdekļus.

Rāmā, jaukā Līgas skaņā
Sērdienīšus priecini:

Tautas druvā nogurošos
Jaunā garā spirdzini!

Eji tur, kur arājiņi

Spodrarkliņiem rotājas,

Tur, kur daiļas zeltenītes

Dzīpariņus prievēs auž.

Eji augstās, staltās pilīs,
Zemās ļaužu mājiņās;
Sauci jaunus, sauci vecus,

Vienprātībā darboties!

Meža meita

Kas tur spīd, kas tur viz

Birstaliņas maliņā?
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Meža meita puru vārsta,

Tautas dziesmas kaltēdama.

Meža meita pūru ver,

Dziesmu rotas kaltēdama.

Es tev lūdzu, Meža meit'

Vai būs mana līgaviņ'.

Es negribu pilī mist,
Dārgā zīdā rotāties.

Guldin' mani mežiņā, (pūriņā)

Dziesmotos palagos.
Te atnācis lakstīgala,
Pūra vākā dziedādama.

Te guļ divi eņģelīši
Debess priekus baudīdami.

Latvijas dziesmu kaŗi

Moto: Līgo, līgo laimes laivā...

Līgo ir dimanta pils, kas sniedzas līdz

debešu debesīm.

Līgo sita vara bungas
Dziesmu krēslā sēdēdama,
Lai ceļāsi tautas bērni

Dziesmu karā pulcēties.

Meitenītes, tautienītes,

Vijiet kuplus vaiņakus

Vībotnītēm, papardītēm,

Zaļajiem ozoliem.

Tautas dēli, bālenini,
Trinat šķēpus, zobenus,
Dziesmu viļņos balinājiet,
Dziesmu liesmās rūdījiet.

Lociet, lociet pilnu pūru
Skaistiem dziesmu audumiem.

Tur nav sēru, tur nav raudu,
Tur nav asins paltīšu.

Dieva koka zaļos zarus

Ņemat goda pušķīšiem,
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Vidu spraužat puķes, rozes,

Smaržaināmi mētriņām.

Dziesmu māte, daiļa (dabas) māte

Karotāju veltītāja:
Vienam ziedus, otram pušķus,
Zelta lūku nodarām.

Ekur zib, ekur viz,
Ekur spoži spīguļo!
Dziesmu māte rotas veda

Zvaigžņotiem! kumeļiem.
Sarkanbaltas zīžu lentas

Sidrabiņa sagtiņiem,

Zelta kausus, vara ragus

Putodamiem dzērieniem.

Latviešu tautas pavasaris

Senos gados 77) karu veda

Anšlavis ar Postnieku:

Vienam rūpa gaismas laiki,
Otram tumsas valstība.

Slavu, slavu Gaismas tēvam

Tautas draugi nesīsim,
Tumsība ir uzvarēta,

Viņas pabalsts izārdīts.

Gaismas māte Karaluna

Gaiši brauc pie debesīm,
Saviem spožiem, siltiem stariem

Tautas krūtī ledu lauž.

Līga pušķo Zilo kalnu,

Tautas svētkos aicina,
Sirmas dziesmas atkal līgo
Dievozolu kalniņos.

Beveriņas ezerāi
78)

Dziesmu pile izcēlās.

Dīvainos! garaiņos!
Sirmie gari tēlojas.

Staburadze saplēsusi
Vecu laiku aizsegu,
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Priekasaras raudādama

Skatās vecā Daugavā.

Puķu māte ziedus airē

Burbulīšu laiviņām,
Staburadzes sērdienītes

Vaiņaciņus straumē met.

Raudi, raudi, Raudaliņa,
Raudi prieka asaras:

Miglas rīti aizrituši,

Priecas saule uzsmaida.

Brīvības svētkos

(Petrapilī, 19. februārī 1877. gadā.)

Brīvi dēli, brīvas meitas,
Brīvu dziesmu dziedāsim,

Ri, ri, ralalā,
Brīvu dziesmu dziedāsim!

Kam nav krūtīs brīvu liesmu,
Tas nav dzimis brīvībai.

Etc.

Brīvestība dusēt gāja

Vēsā smilšu kalniņā.

Tur gul mūsu tēvu tēvi,

Karā kauti bāleniņ'.

Vēji pūta, pūces brēca,
Klusos kapu kalniņos.

Tur sadīga, tur saauga

Simtu gadu ozoli.

Tie bij tautas dieva koki,
Svēto dienu ziedokļi.

Tos aplēja, tos apbēra,
Zemes mātes treknumiem

Tēvu tēvu sirmie gari

Tautas dzīrās pulcējās.
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Pastāstīja vecus laikus,

Pagājušu laimību.

Sprēgādamas neizdzisa

Latvju gara dzirksteles.

Pilis grava, važi trūka,
Brīvībiņa pamodās.

Ri, ri, ralalā,

Brīvībiņa pamodās!

Piezīme: Vai Vaidelotis kāds lai nepaceļas un nerunā uz

tautu, ka lai tā stiprinājās tēvu garā.

"Jaunlatviešu" dīdītājiem

Kam Jaunlatviešus" dīdāt?

Kam viņus peklē bīdāt?

Tie jūsu dētas olas,
Ko izperēja skolas.

Tur perināj' un viļināj',
Ar vokabuliem muļināj'
Un — Jaunlatvieši" radās

Ar labdariem tie badās.

Divi fragmenti

I

Ja kāds latvju burtnieks mira

Dieviem, tautai asariņas bira.

Dievi izraud asariņu,
Rada Burtniekezeriņu.

II

Dieviņ, taupi sidrabiņu,
Pērkons, meti akmentiņu.

Akmentiņu pataupīs,
Sidrabiņu nolaupīs.
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Teatra prologs,

dzejnieka paša nolasītsPeterpilī 1875. gada aprija 16. diena.

Sveiki draugi, sveiki, sveiki, sveiki jūs, sveiki jūs!
Sveikas, sveikas, tautas meitas, sveikas jūs, sveikas

jūs!

No pasaulīgām drūzmām tautiets raujas
Un dodas klusā šaurā vietiņā. —

Kas viņu stumj iz raibiem, mirdzēdamiem skatiem

Šeit noklupt savstarpības miteklī?

To lasi pats uz viņu siržu vara lapām
Kur Pērkoņtēvs ar zibeņ spalvu rakstīja.
Tur dziļi iegrīvētās zīmes rādīs,
Kas viņam augsts un svēts un dievišķīgs,
Tur savāds gars iz mēmām burtu zīmēm raisās

Un sirdi daiļām jūsmām plūdina, .
Šis tautas gars mūs visus krāj un saista,

Kā Laima likteņus pie diega sien. —

Bet vēl man mināms debess mīlīgs krāšņums,
Kas zemes salto dzīvi sasilda,

Tas nav vis dabas mātes gleznots jaukums,
Nedz mākslas, nedz ar Dailes ražojums,

Tā iraid saules spodra debess meita,

Kas augstā debess pilī dzimusi.

Un viņas mīlīgs vārds ir līdzcietība;
Tā iraid visām tautām dāvāta.
Un tiem, kas sirdī kūtri, garā akli,
Tiem daba rāda jauku priekšzīmi:
Ej līdzcietību mācīties no meža kokiem,
No klinšu krūšu šķeltiem dūrieniem.

Raug! zibens posta meža lepno rotu,
Tas sadrāž stalto, kuplo ozolu.

Klau! žēli atskan daudzkārt koku vaidiens,
Tie līdzi sajūt dabas spēku bārdzību.

Ar mūsu tautas ozols latvju zemē kritis,
Tam vārds ir Kronvalds, latvju vaiņaks skaists.
Lai tagad viņa kapam draugu kroni pinam,

No puķēm skaistām, jaukām, smaršīgām;
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Vai minēt varat man tās debess puķes,
Ko viņš vēl dzīvs tik varen mīlēja?
Tās iraid jautraliņas, skumdalinas,
Ko ari mēs še tagad iedēstām.

Teatra prologs,

laikam 1878. gada vasara Aloja izrīkotai izrādei.

Vēl raibi, asiņaini sēra skati

No kara teātra mums laistās dvēselē.

Lai griežam nost no viņiem acis kādu bridi

Un savu pašu dzīvē raugāmies.

Kas zin, kas simtiem gadu atpakaļ še mita,

Kur tagad latvjiem uzzied kultūra?

Vai zvēri rijās, jeb vai tautas šķēlās,
Jeb tautas še ar zvēriem cīnījās? —

Lai ir kā būdams, tomēr varam sacīt,

Ka sen jau šeitan bijis teātris,

Ka prieki še ar bēdām mijušies.
Kā sapnis tumšais laikmets no mums bēdzis,

Un jaukā tautas rītā modušies

Mēs, kur vien acis metam, visur raugam,

Ka labums mums un glītums vairojas:
Vairs dūmi negrauž daiļās zilās acis,
Jau staltas mājas dārziem pušķotas,
Un lepni skolas nami visur ceļās,
Kur jauna audze mācās tautas valodā.
Jau daži zinātnības graudi krāti,
Un dzejas pušķi vīti vaiņakos.
Pa tālām jūrām aizpeld latvju kuģi,
Un katris cerē pārvest dārgumus. —

Tā skatāmies mēs jaukā nākamībā,
Un alaž dzenamies pēc pilnības.
Bet vecais Dante vēl mums tagad saka,
Ka ceļš, kas aizved turp, nav ziediem nokaisīts,
Bet prieki, bēdas visur līdz mums iet.

Ej, raugies šūpulī un kapu malā,
Uz sveiko brūti kāzu godā veries,
Uz jaunekli, kas aiziet slavu iegūt,
Tiem visiem piemīt smaidas, asaras. —

Un prieki, bēdas ar mums šodien rādīsies
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Dzintaria

Davads. Iz Indijas.

I. Eima teika.

11. Prusia — Latvju šūpulis (Merkel 69. lpp.).
Radagaiss? Alaņi?

111. Dzintara veikals (Mirbach — Wehrs).
IV. Videvuts.

1) Videvuts dod likumus.

2) Videvuts māca reliģiju.
V. Līdumnieki.

VI. Sitten v. Gebrāuche. Politische Verfassung
1) kāzas.

2) miršana (bēres).
VII. Reliģija un garīdznieki (Romnova).

a) augstākie dievi.

b) zemākie dievi.

VIII. Svētki (dzīres).

(Skat. „Majas Viesī".)
IX. Varoņi līdz verdzības iesākumam.

Eima ezers

(Pec sentēvu stāsta.)

Vecais Pramšan, tu gan zini

Latvju sirmo pasaku:
Kur tie dzima, kur tie auga,

Kā tie nāca šaī zemē.

Vai tos nesa Vēja māte,
Kļavas lapas šūpodam',
Vai tos dzina Jūras māte,

Ziedu laivu līgodam'.

Atnākuši smilšu krastos,
Posta zemes robežās, —

Ne druviņu, ne sējiņu,
Nedz zaļajo ganībiņu.

Tumši meži, biezi ļāni,

Ložņādamiem zvēriņiem,

Purvi, dzelmes, muklājiņi
Miglotiemi ūdeņiem.
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lezemieši nikni ļaudis 79

)
Naidā mūžu pavadīj,

Bāliņš trenca bāleniņu,
Mietu meta pakaušam.

Visa zeme plūdin plūda
lezemiešu asinīm:

Stipri nagi viņu likums,
Tumša ala droša pils.

Šņikstēja, šņakstēja latviešu cirvis,

Brikšēja, brakšēja eglienas milzi.

Lāpstas izrok ūdens kapus
Sūnu pura glīzdienā,
Arklis taisa mīkstu gultu
Zeltītai sēkliņai.

Stalti viļņo druvu jūra

Zelta putas mētādam',

Līgsmi laksta kustonīši

Raibos puku līcīšos.

Zaļas liepas, ozoliņus

Apstād' kāju celiņam.
Meitenītes puķes dēsta

Maigļu dārzu dobītēs.

Jauki dzīvo spodrās mājās (būdās)
Brīvie Laimas dēliņi,
Zemes māte, Jūras māte

Pilda mucas, apcirkņus.

Pirms liktens latvjus šurpu veda, ■
Vēl šeitan bija postava.
Ne platu druvu, pilnu sēju,

Nedz zaļu, treknu ganēkļu.

Tik tumši meži, biezi lāni

Ar ložņādamiem-zvēriņiem,

Un purvi, dzelmes, muklājiņi,
Ar miglotiem! ūdeņiem.

Tik putni līgsmi zaros deja
Un latvjiem pretīm dziedāja:
„Šurp nākat, dzejas mātes dēli,
Mēs gribam jūs apsveicināt."

80)
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Tulkojumi vācu valodā

Lettische Volkslieder.

Waisenlieder. Der Waise und die Sonne.

1. Sonne neigte sich zur Erde

In dem Schatten blieb' ich nach,
Habe mehr kein Miitterlein

Das mich m die Sonne hebt.

2. Geh nur Sonne, warte meiner,

Sagen will ich etwas dir:

Bringe meinem Mutterlein

Hundertfaltig Gutenabend.

3. Gar zu nah die Sonne weilet,

Allzufern das Miitterlein,
Ich vergebens nach ihr eile

Ich vergebens nach ihr rufe.

Oder 3. Wohl die Sonne nahe weilet,
Doch zu fern das Mutterlein.

1. Klein noch war ich und ich sah nicht,
Als mein Mutterlein mir starb;

Jetzt ich hiitend fand die Stellē,
Wo sie ruht, mein Mutterlein.

2. Jn des Hiigels weissem Sande,
Unter grūner Rasenbank.

Kopflein dein erhebe Mutter

Heben werde ich den Rasen.

3. Stehe auf mein Mutterlein,
Ich den Rasen hebe weg!
(Hebe dir den Rasen weg)

Klagen will ich meine Leiden

Fremder Mutter bôseThaten(bôsesWalten)
(Weinend sag' ich dir den Leiden

Die mir thut die fremde Mutter)

4. (Schlägt die Wangen)
Ohrfeigt mich und zupft am Haare,
Unter eine Bank mich stôsst.
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Ganz zuletzt mich schickt zu schneiden

. Ruhten von dem Apfelbaum.

5. Schmiege mich zum Apfelbaume
Wie zu meinem Mutterlein.

Apfelbaumes Bluthen fallen (rieseln?)
Thränen rollen mir herab.

6. Mutterlein mein liebes trautes,
Schlummert einen harten Schlaf;
Hôret nicht des Windes Sausen

Noch des Kindes laute Klage.



323

Dziesmu Vītols

Moto: Slava tam, kas tēvus godā, ciena

mātes valodu,
Slava tam, kas karsti mīļo savu

dārgu tēviju,

Kas, kad nelaime tai uzbrūk, to jo
karsti sargāt prot,

Un priekš tās uz kara lauka savu

dzīvi ķīla dod.

Slava tam,
Slava tautas jauniešam!

Varaidošu Zanderis.

Priekšvārds

Ausekļa manuskriptos atrodas burtnica ar da-

žādām dziesmām, no kurām vairums tautas dziesmu.

Bez šaubām tas ir „Dziesmu Vītola" manuskripts. Šo

grāmatu sarakstījis Auseklis un komponēt projektējis

Baumaņu Kārlis. „Baltijas Kalendāri" šī grāmata
izsludināta tā: „Dziesmu Vītols trijās burtnicās au-

dzināts no Baumaņu Kārļa un Krogzemju Mikus."

No šī manuskripta še nodrukāju tautas dziesmas Au-

sekļa sakārtojumā. Dažas no tām pazīstamas, bet

citas ir gluži svešas tādā sakārtojumā. Skaidra lieta,
ka Auseklis ir viņas drusku pārgrozījis. Še atstāju
ari Hôlty dzejoli „Pavasara dziesmiņa", ko tulkojis
Auseklis. No citām dziesmām Auseklis še būtu ie-

vietojis „Uz jūru", „Nevis slinkojot un pūstot", „Cū-
kas ganotMatisiņam", „Kapsētā tur kalna galā", Va-

raidoša „Slava tam, kas tēvus godā", „Skaistu rozi

redzēja puisēns dārza malā", „Pie rožu krūma pum-

puriņš", Brīvzemnieka „Daugaviņa, māmuliņa".
„Tostus", „Latvju himnu", „Krievu himnu", „Lat-
viski es domāju", „Kad atnāks latviešiem tie laiki",
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„Staburaga meitiņa", „Jaunekļu dziesma", „Ozoli vēl

Baltijā", Barona „Avots", „Kaut tu būtu, tēvu zeme",
Bankina „Naktī". Šo dziesmu kārtību skaties J. Mi-

siņa rakstā „Latvju grāmata" 1923. Nr. 1.

J. L.

1

Ozolīti, zemzarīti, kam tu augi lejiņā?

Aija, aija, aijāja! Kam tu augi lejiņā?

Meitas tavus zarus lauza, kalniņā! stāvēdams.

Laužat, meitas, ko lauzdamas, galotnīti nelaužat!

Lai palika galotnīte kur putniem! uzmesties.

Tur atskrēja lakstīgala zeltītiem spārniņiem.

2

Trīs priedītes kalniņāi, kalniņāi,
Visas vienu garumiņu, garumiņ'.

Vienu cirtu, otra lūza, otra lūza,
Trešā līdzi locījāsi, locījās.

Tā, kas līdzi locījāsi, locījāsi,
Tā palika kalniņāi, kalniņāi.

Tā palika kalniņāi, kalniņāi,

Vējiņam! vēsināti, vēsināt.

3

Strauja, strauja upe teka gar bāliņa namdurēm,
Nedrīkstēju pari jāti, baidās manis kumeliņš.

Jāj, bāliņi, droši pāri, neslīks tavis kumeliņš.
Apakšā! baltas smiltis,- virsū skaidris ūdentiņš.

Zobens grieza baltu smilti, ūdens mazgā kumeliņ';
Spoža spalva kumeļami, vēl spožāki iemaukti.

Mūkat nosti,skauģa bērni, man ir kaltis kumeliņš:
Zeltītiem! pakaviem, sidrabiņa nagliņām.

Saspārdīja ledus kalnu deviņos! gabalos;
Saspārdīja ledus kalnu deviņos! gabalos!
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4

It ne viensi tā nebrauca, kā brauc bāliņš ar māsiņ',

Eiju, eiju, tidiridiri! Kā brauc bāliņš ar māsiņ.

Cik ierauga ievas krūmu, tik pietura kumeliņ.

Tik pietura kumeliņu, lai māsiņa pušķojās.

Lai māsiņa pušķojās! ar baltiem! ziediņiem.

5

Ai! zaļajā līdaciņa, nāc ar manīm rotāties!

Tramtiridi ralala! nāc ar manīm rotāties!

Tu iekš zaļiem jūras viļņiem, es ozolu laiviņā.

Jūra prasa smalku tīklu, laiva baltu zēģelīt'.

Uzliek baltu zēgelīti, iet laiviņa vizēdam'.

let laiviņa vizēdama līdz tautieša namdurēm.

6

Sēju rozītes, sēju spīdalas, alila!

Sēj ir manas jaunas dienas, kā tās rozītes.

Dīga rozītes, dīga spīdalas, alila!

Dīgst ir manas jaunas dienas, kā tās rozītes.

Plauka rozītes, plauka spīdalas, alila!

Plaukst ir manas jaunas dienas, kā tās rozītes.

Ziedēj rozītes, ziedēj spīdalas, alila!
Zied ir manas jaunas dienas, kā tās rozītes.

Kalta rozītes, kalta spīdalas, alila!

Kalst ir manas jaunas dienas, kā tās rozītes.

7

Pavasaras dziesmiņa

Iz Hôlty.

Jau sniedziņš kūst un ziedons nāk,
Jau ziedi spiežās caur zaru zariem,
Un putnu dziesmas visur skan.
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Kas zin, cik drīz jau zvans mūs sauc,

Kad jaukais ziedons mums smaidīt beidzās;

Kas zin, cik drīz jau zvans mūs sauc!

Tulk. Auseklis.

8

No ritina agrumāi kādu dziesmu dziedāsim?

No ošiemi, no kļaviemi, no arāja ozoliem.

Oši, klavi, ozoliņi, kā jūs laba meklējiet?

Meklējami liepas meitu ozoliņa dēliņam.

Ābelīte Dievu lūdza, lai ved meitu šoruden:

Visi zari nolīkuši dzīpariņus kaltējot.

Māte mani mazu pēra ar vītola žagariņ,
Lai es būtu tik lokanis, kā vītola žagariņš.

9

Kūko, sila dzeguzīte, tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka sila priedes, man devītā bāleliņa.

Grūti pūta sila priede, smalka lietus pielijuši;
Tā raudāja bāra bērni, kam nav tēva, māmulītas.

Ne vienam nesacīju savu lielu grūtumiņ',

Dieviņam! gan sacīju, tas nestāsta ne vienam.

Ne viens gani neredzēja manas gaužas asaras;

Piedurknīte gan redzēja, tai slaucīju asaras.

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, nes rokā uguntiņ';
Lai kājiņas neiecēlu asariņu paltītē.

Ļaudis mani saminusi, kā dubļainu kājasaut';
Laima mani izmazgāja, kā baltajo vilainīt.

10

Daugavā! dūmi kūpa, kas tos dūmus kūpināj?
Rauduvīte pirti kūra gaigaliņas dēliņam.

Zelta gailis padziedāja Daugaviņas maliņā,
Lai cēlās! Saules meitas zīda diegu šķeterēt.

Kas tur spīd, kas tur viz Daugaviņas maliņā?
Tārpiņš vērpa zīda diegu zeltītāji ratiņā.
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Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā:

Dievu dēliem piešus kala, Saules meitām

gredzentiņ.

Dievu dēli tiltu taisa, vairāk zelta, ne sidrab',
Pāri nāca Saules meita, trīcēdama, drebēdam'.

11

Staburadze

Gauži rauda Staburadze miglainā! rītiņā;

Kad saulīti ieraudzīja, tad līgsmīgi padzīvos.

Ko domāi, Staburadze, pa migliņu staigādam', —

Ej, saulīte, paraugies, ko dar' tava arājiņ'!

Staburadzes arājiņi aparuši tīrumiņ',
Aparuši tīrumiņu, apsējuši sidrabiņ'.

Staburadzes arājiņi tīrumiņu apsējus',
Piekar zelta sētuvīti sidrabiņa vadzītī.

Staburadzes māmuliņa zīda diegu šķeterēj',
Zīda diegu šķeterēja, mutslaukuli rakstīja.

Kas kaiš Radzes meitiņām! daiļas rotas nenēsāt,

Staburadze vērpa, auda, avotiņis šķeterēj'.

12

Kur tu jāsi, tautas dēlis, nepušķotu kumeliņu?
Kur tu jāsi lielu rasu, kā ziedosi rasa spīd!

Tās nav visi rasas lāses, tās māsiņas asaras,

Tās pēdējis lolojumis no māmiņas actiņām.

Še tev zelta gredzentiņis, daiļa tautu meitenīt',
Es aizjāšu tālu, tālu Baltas jūras maliņā.

Sveši ļaudis atnākuši grūti dara bāliņiem:
Saplēš daiļas ošu laivas, atņembaltas zēģelīt's.

Še tev zīda mutslaukulis, zaļajām! lapiņām,
Zaļajām! lapiņām! sarkaniem! ziediņiem.

To rakstīju dziedādama, lielu dienu gaidīdam',
Nu atdevu, raudādama, tev kariņā aizejot.

Tev kariņā aizejot!, Laimiņaji atvēlēj.
Kad Dieviņis pasargāsi, tad pārnāksi dziedādamis.
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13.

Tēvis, tēvis, dar' man laivu, aud māmuliņ zēģelīt',

Līgo! aijajā! aud māmuliņ' zēģelīt'!

Lai es iemu jūriņai ar Ziemeli rotāties,

Līgo! aijajā! ar Ziemeli rotāties.

Zieme 1 a m i baltas putas, man baltāka zēģelīt',

Līgo! aijajā! man baltāka zēģelīt'.

14

Laivinieka māmulīte

Tava droša auklējuma!
Vilnis sita oār galviņu
Vēl savilka zēģelīt'!

Teci mana ošu laiva,
Simtu jūdžu naksniņā,
Simtu jūdžu naksniņāi

Tecēdama aiztecēj'.

15 j
Saules meita rozes sēja sidrabiņa dārziņā;
Dieva dēli garām gāja, zelta rasu birdina.

Sēj, saulīte, manu tiesu, jel vienā! galiņā,
Es novīšu vaiņaciņu tavā dārza maliņā.

Izpušķoju vaiņaciņu savu brāļu kapiņiem,
Izrakstīšu karodziņu tautu dēlu rindiņām.

Jājat stalti, karavīri, brāļu nāvi atriebties,

Nāc laimiņa tu paškiri, liec tam labi izdoties.

- 16

Kaķam bija divi bērni, abi divi nomiruš'.

Ai! ai! ņau! ņau! abi divi nomiruš'.

Visi meži aizplūduši ar kaķīša asarām.

Ko runcīti tu domāji uz akmeņa tupēdams?

Es domāju Rīgā braukti, peles krauti vezumā.

Nāciet ļaudis skatītiesi, kādi ērmi tīrumā!
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Pieci kaķi arklu vilka, vāciets ara raudādams.

Nu devītā vasariņa, kamēr runcis Vāczemē.

Nu bij laiks i pelītēm asti griesti gredzenā.

17

Divi sirmi kumeliņi pār Daugavu pārpeldēja;
Vienam bija zīda segli, otram zelta iemauktiņ'.

Ne tie ēda pura zāles, nedz dzēr rāva ūdentiņ'.
Tiem vajaga dāboltina, avošaina ūdentiņ'.

Es saviemi kumeļiemi no ozola kūti ciršu:

Dzelžu durvis, vara grīda, sidrabotas redelīt's.

Es savami kumeļami niedru stalli darinās,
Pūta vēji, šņāca niedras, zviedza manis kumeliņš.

Es nopirku kumeliņu no ūdeņa burbulīša:

Kad uzkāpu mugurāi, kā ūdenis līgojās.

Es savami kumeļami šķērsām jūru sienu pļāv';
Man nebija kasītāj, lai sit vilnis maliņā.

Pabaroju kumeliņ' trim, četrām auziņām,
Nevarēju noturēti deviņām pavadām.

18

Rīga dimd, Rīga dimd, kas to Rīgu dimdinās?

Tralalā, tralalā! Kas to Rīgu dimdinās?

Tai māsiņai pūru kala, kam trejādi bāleniņ,

Tēva brāļi pūru kala, mātes brāļi atslēdziņ'.

Manas pašas īstajs brālis zelta vāku liedināj'.

Rīga, Rīga, skaista, skaista, kas to skaistu darinās?

Vidzemnieku sūra vara, pakavoti kumeliņ.

19

Skaties, vecā māmuliņa, kur nojāja tavs dēliņš,
Sirmis kumeļš, melna josta, zeltītiem! iemauktiem.

Pa vārtiem! iejādamis nokrīt mana cepurīt'.

„Ai, lūdzami, tēvs, māmiņ, padodat man cepurīt'."
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Dotan dotu, nevarēja aiz lieliemi sirdsestiem,

„Ai, lūdzami, brāļi, māsas, padodat man cepurīt'!"

Dotan dotu, nevarēja aiz lieliemi sirdsēstiem.

Pats nolecu no kumeļa, paceļ' savu cepurīt'.

Paceļ' savu cepurīti, izrauj' savu zobentiņ'.

Izrauj' savu zobentiņu, cērtu krustu ozolā.

Skatatiesi, tēvs, māmiņa, vai tas auga, vai zaļos
Vai tas auga, vai zaļos, vai tas vīta, vai nokalt.

Ja tas auga, ja zaļoja, gaidāt mani pārejam,

Ja tas vīta, ja nokalta, ne mūžam nepārnāks.

Kāda sirde tai māmuļai, pati dēlu karā raid!

Pati dēlu karā raida, pati bruņas šūdinās.

Pati māte savu dēlu, karavīru audzināj'.
īsus matus darinās garus svārkus šūdinās.

20

Jūras māte kroņus pina, mēnestiņu auklē-

dam',
Saules meita kroņus vija mēnestiņu šu-

podam'.

Saulīt, mana māmuliņa, sniedz rociņu pār jūriņ
Pilni pirksti gredzentiņu, tie sabira jūriņā.

Mēnestiņis naktī brauca, es mēneša ormanīt's:

Mēnestiņis man iedeva savu zvaigžņu paladziņ.

21

Es gribēju kundziņš būti, ledus kalu zobentiņ.
Izkūst ledus zobentiņš, paliek kunga arājiņš.

Nebūs labi, nebūs labi, zīle brēca ozolā.

Būs kungam karā ieti, negulēt spilvenos.

Dzīrās kungi meitas rāt, no akmeņa rīkstes griezt.
Pagaidiet!, bargi kungi, lai akmeņi salapo.

22

Kumeliņis kalnus rauda; vai es kalnus audzināj'?
Dieviņš kalnus audzināja, kungi smagus vezumus.
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Augsti kalni, karsta saule, smagi kunga vezumi:

Kumeļami sviedri teka, man tek gaužas asaras

Ņemu savu zirga autu, slauķu sviedrus kumeļam,

Ņemu savu mutes autu, slauķu savas asaras.

23

Aiz kalniņa kupla liepa, tur guļ mana māmuliņ'.
Ai! ai! ajajā! tur guļ mana māmuliņ'.

Ik ritinu tur tecēju māmuliņas apraudzīt.

Celies, māmiņ, celies augšā, nu jau gana gulējus.

Nu jau gana gulējusi, manis gauži raudināj's.

24

Vilciņš, viltuls, brīnījusi: lapsai zīda priekšautiņš,
Kas tev kaiš, jēru zagli, ka var sieva nopelnīt.

Zaķis vilku aicināja sava bērna kristībās.

letu kūmās, neliegtos, nava goda kamzoliņ'.

Vilciņš savus zābaciņus niedrājāsi šūdinās,
Niedrājā! šūdināja, rāvājā! balinās.

Dievs dod vilkam aklam palikt, lāčam strupu de-

guniņ.

Vilkam aitu neredzēt, lačam auzas nesaost.

Ar vilciņu arti gāju celmaiņāji līdumā,
Velc, vilciņi, atsperies!, kam apēdi kumeliņ.

25

Maltuvē

Bez ziediņa nenāciet! jaunu meitu maltuvē!

Speriet kāju, veriet durvis, metiet zelta gredzentiņ'

Sidrabiņa grīda bija bāleniņa maltuvē:

Kad staigāja, tad rībēja, kad runāja, tad skanēs

Sēj, bāliņi, griķīšiemi visus savus tīrumiņus,

Maza tava ļaudaviņa, nespēj rudzu ritināt.

Ziedojies! ziedu pļava, ziedu gaida vasariņ'.

Stiedzi, audzi brāļu māsa, tautas gaida malējiņ'.



332

Malejiņa ta meitiņa: apputējis vaiņaciņš;

Dravinieka tas puisītis: bišu spārnu cepurīt'.

26

Pavadīju sav' bāliņu līdz tiem prūšu robežiem,
ledev' baltu mutautiņu, ko asaras noslaucīt.

Es pazinu sav' bāliņu: kara pulku staigājot:

Pieci pušķi pie cepures, sešas zvaigznes zobenā.

Ai bāliņi, ai bāliņi! ņem zobeni rociņā!

Ej uz prūšu robežām, sargā savu tēvu zem.

Zviedzin zviedza zviedru zirgi uz Rēveli tecēdam'.

Ai, Rēveles māmulīte! glabā savu zeltenīt'.

Ticiet, mīļi bālelīši, ņemat asu zobentiņ',
Sveši ļaudis tēvu zemi grib ar kājām saspārdīt.

27

Aveniņis jūru pelda zeltītiem! radziņiem,
Priekšā nāca Rīgas kungi siekiem naudu mērīdam'.

Dievs dod viņam izpeldēti, tad būs naudaLatvijā,
Līdz avenis maliņā, nogrimst jūras dibenā.

Kad man būtu tā naudiņa, kas gul jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili ar visiem! vāciešiem.

28

Vidzemnieka meita biju, atkal gāju Vidzemē.

Atkal gāju Vidzemē!, Vidzemītes ziedus plūkt.

Vidzemītes ziedus plūcu, nopinosi vainaciņ',
Divos stūros zeltu liku, trešu liku sudrabiņ'.

Kad iegāju Rīdziņāi, visa Rīga atspīdēs;
Visa Rīga atspīdēja no tā mana vaiņaciņ'.

Rīgas kungi nezināja, cik naudiņas man solīt:
Divi sieku zelta naudu, trešu sieku sudrabiņ'.

29

Bāliņš karā aiziedamis atstāj māsiņ' šūpulī.
• Eijajā! eija jā ? atstāj māsiņ' šūpulī.
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Atstāj māsiņ' šūpulēi, satītāmi kājiņām.

No kariņa pāriedamis — māsiņ' liela izaugus'.

Māsiņ' liela izaugusi, sēd pie loga rakstīdam'.

Pavaicāju māmiņaji, kas tā tāda rakstītās.

Tā, dēliņi, tav' māsiņa, ko atstāji šūpulī.

Ko atstāji šūpulēi, satītāmi kājiņām.

30

Kaŗa vīram īss mūžiņis, kā vasaras launadziņš,
Kā vasaras launadziņis, kā ūdeņa burbulīts.

Atskrien divas svina lodes, kā vabules rūkdamas.
Tās aizraida dvēselīti, kur zobenis nešķindēs.

Kara vīri dvēselītes Dieva dēliem pavēlēj.
Dieva dēli dvēselītes šūpo zelta šūpoļos.

Nāks māsāmi liela slava: karā kauti bāleliņ.
Nāks māsāmi liela slava: karā kauti bāleliņ.

31

Seglo, māsiņ, kumeliņu, kamēr aušu kājiņas,
Liec sidraba iemauktiņus ar tām zelta sprādzītēm.

Jāšu, jāšu, tālu, tālu, lielu tālu svešumā:

Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā.
Jāšu tur, kur platā laukā saule kaulus balinās.

Jāšu tur, kur pulku tecēs pasarkanas upītes!

Tur, kur šķēpu pulki gaida, saules staros spīguļo.
Tur, kur skaudras bultas skraida, kara dziesmas

daudzina.

Tēvu zemei brīvestību pirksim mēs ar asinīm.

Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim.

32

Māmiņ mīlā, māmiņ jaukā, man galviņa gauži sāp,
Laid man drusku pastaigāti pa tiem jūras līcīšiem!

Meitiņ mīļā, meitiņ jaukā, es tev vienas nelaidīs.

Celi savus bāleliņus, tie ar tevīm pastaigās.
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Mamiņ mīļa, mamiņ jauka, man galviņa gauži sap,

Laid man — etc.

Meitiņ mīļā etc.

Celi tavas māsas augšā, tās ar tevīm pastaigās.

Manas māsas visas daiļas, visai greznas tapušas.
Visas puķes norāvušas, kas zied jūras līcīšos.

Māmiņ mīļā etc.

Meitiņ mīļā etc.

Celi savu zvejnieciņu, tas ar tevīm pastaigās.

Zvejniek mīļais, zvejniek jaukais, dod man sava

dēla laiv'.

Dēla laiva gan bij laba gulēt jūras dibenā.

Māmiņ mīļā, māmiņ jaukā iet gar malu raudādam':
Še guļ mani siržu prieki, še mans mīļais auklējums.

33

Labāk dienu ķeizaram!, nekā nieka muižniekam:

Ķeizaram tīra maize, muižniekam! pelavain',

Ķeizaram zili svārki, muižniekam! gara rung'.

34

Ne kas iet par bites godu: miglā zeltu salasa,
Miglā zeltu tā salasa, saulē zelta kroni dar'.

Bite savu meitu deva par deviņi ezariņ',
Trīs gadiņi medu cēla deviņām laiviņām.

Padziedami mēs māsiņas paeglīšu kambarī:

Mums bitītes medu nesa ar ozola kanniņām.

Ceļaties! kājiņās!, vecu bišu bitalān;
Nu ziedēja eņģeveris, eņģevera pazariņ'.

Tur atradu, tur atstāju bitīt ceļa maliņā,
Vaska ratus darināj', ziedus krāva vezumā.

Ar bitīti es aparu visus tēva tīrumiņs,

Ar skudrīti melnacīti visus līdzi noecēj'.

Bitītēm, meitiņām, tām dzīvoti kaimiņos:
Bite druvas nesliedēja, meita naida neturēs.
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Aiz priekiem nevarēju to ciemiņu garam iet:

Dzied meitiņas druviņā, bites rožu dārziņā.

35

Pavasarī ganos gāju, dziesmas tinu kamolā;
Māsai gāju panākstosi pa vienai ritināj'.

Kupla, kupla liepa auga gana ceļa maliņā
Tur saulīte jostu kāra vakarāi noiedam'.

Kuplis, kuplis bērziņš auga gana ceļa maliņā.
Kas var lapas izskaitīt, tas var ganu bildināt.

Celies augšā, lakstīgala, dzīsim govis dābolā.

Tu ganīsi, es rakstīšu brāļiem raibus lakatus.

Cel, māmiņa, govu ganu, pacel govu slaucējiņ'!

Lakstīgala tīrumāi, tā ceļ miežu arājiņ'!

Līst lietiņš vienu dienu, nelīst visu vasariņ':
Man apnika viena diena, ne vēl visa vasariņ'.

Gotiņ mana raibaliņa, kā tā māva vakarā?

Vai tā māva zelta kūtes, vai sidraba laidariņ.

Celiet mani uz akmeņa, es mazāka dziedātāj',
Lai balsiņis līdzi skaņa ar citāmi māsiņām.

36

Čuči, guli, lāča bērns, plakanām kājiņām,

Rai, rai, rīdi ralalā! Plakanām kājiņām.

Tēvs aizgāja bišu kopt, māte ogu palasīt.

Tēvs atnesis medus podu, māte ogu vācelīt'.

37

Kur, ļautiņi, jūs bijāt smilšainām kājiņām?
Dažu labu augumiņu smilktainēi apbērām.

Kur palika balti sniegi, kur staltajis augumiņš?
Saule ēda balto sniegu, zeme stalto augumiņ'.

Dzīvodamis nevarēju smilšu nesti kājiņām,
Kā bij manīm nu panesti, apber visu augumiņ'.

Kapenītes noziedēja dzeltainiemi ziediņiem:
Tur guļ brāļi dravinieki, tur māsiņas rakstītājs.



336

Sirmi zirgi, beri zirgi aizved mani smiltaine,
Sirmi bēri attecēja, atstāj mani smiltainē.

Nozviedz manis kumelinis smilšu kalnutecēdams,
Te guļ manis arājinis, tīrauziņu bērājiņš.

leslēdz mani apakš zemes, pazūd zemes atslēdziņ',
Gulēt manīm apakš zemes līdz jaunajai die-

niņai.

38

Iz mediņ dzīves

Rubi, rubi, rubenīti, savā bērza galiņā;

Rītā tu jau rubināsi mana tēva tarbiņā.

Pūti, pūti, balodīt, manā griķu druviņā,
Ruden iešu griķu pļaut, nocirtīšu deguntiņ.

Meža māte putnus skaita, vai ir visi vakarā:

Sīlis, Ancis, Krauklis, Juris, Rubenītis, Bērtulīts.

39

Padziedami, strazda bērni, ka nedzieda lakstīgal'.
Lakstīgala aizmigusi sīkā kārklu krūmiņā.

Zose kliedza, zose brēca, pura gailis kladzinās,

. Zose meitas nedodama pura gaiļa dēliņam.

Zelta gaiļi padziedāja Rīgas torņa galiņā,
Lai ceļāsi Gaujas meitas zīda diegu šķeterēt.

40

Panākstu dziesma

Tāda māte tautiešami, kā "tam pura Strazdiņam:
Dzied pariski, dzied āriski, mūs māsiņu pievilkdam'.

Man māmiņa iedevusi kā tam zemes kurmīšam:

Ne man krietna arājiņa, ne maizītes devejiņ'.

Pulkiem tautas, pulkiem tautas, es ar vienu bāleliņ',
Visi pulki ceļu grieza man ar vienu bāleliņ'!
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41

Vedēju dziesma

Ai, ai, ai, ai! tautu meita, tavos cimdos rokas sala:

Vai tu biji adījusi uz akmeņa sēdēdam'?

Tautu meita cimdus ada kamanāsi sēdēdam'.

Ko bij vella darījusi balinos dzīvodam'!

Vediet mani kur vezdami, caur šiliņu nevediet:

Smiltis manas kājas grauza, skujas bira vaiņakā.

42

Kāzu dziesma

Liela nāca liela diena, mazas manas vilainīt's.

Ko apsegšu lielu dienu ar mazāmi vilainēm?

Tik kungam! zelta naudas, cik akmeņu istabiņ's,
Tik manāmi bāliņami tēva bēru kumeliņ.

Ne es ēsti, dzerti nācu šaī lielāi līkumā,
Nācu ļaužu lūkoties!, kā dzīvoja maliņā.

Projām iešu, nedzīvošu šai ienaida zemītē:

Visas vārnas, žagatiņas zobentiņus kaldina.

43

Es uzgāju ganīdams, skaistu, skaistu ozoliņ':
Zīda saknes, zelta zari, sudrabiņa lapiņām.

Ozoliņš gan gribēja sīku zaru, platu lapu,

Bērziņami sīki zari, kļaviņām! platas lapas:

Ozoliņis, biezmiziņis, lēni lapas audzināj'.
Ilgi auga pie māmuļas, gudru ņēma padomiņ'.

Resnajam! ozolam! trim kārtām! zelta josta,

Cirta čūska, dzēla bite, ne lapiņa nedrebēs.

Ozoliņis gauži rauda; zīles bira upītē.
Tā ozola paša vaina, kam aug upes maliņā.

Resnajam! ozolam! viena zīle zariņā.

Staltam tēva dēliņam! vieni svārki mugurā.

Ozoliņis gauža rauda, kad jaunam! jostu joz.

Neraud' gauži, ozoliņi: jauna tava jozējiņ'.
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Redakcijas piezīmes

1) 1873. gada pirmā pusē Stālberga izdevumā iznāca maza

grāmatiņa ar virsrakstu „Dzejas no Ausekļa". Uz grāmatas

tituļa lapas par moto ir pirmā puse no šī dzejoļa un apakšā pa-

raksts: 6. zeptembrī 1872. Tas norāda, ka Auseklis beidzis

savu pirmo grāmatu uz 22. dzimumdienu. „Savām meitiņām
par pūru" otru pusi atrodam Baumaņu Kārļa „Austra" I, kas

iznāca 1874. gada pavasari. No beigu pantā minētām meitām

viena ir poēzija, otra muziķa.

2) Dzejolis „Tautai", liekas, ir rakstīts 1872. gada vasa-

ras otrā pusē, apmēram tajā laikā, kad Auseklis ir rakstījis
savu Kokneses runu. To liecina tas, ka še daudz kopēju ele-

mentu. Dzejolis stipri nepatstāvīgs. Viņā puse iedvesmota no

Pumpura un otra puse no Šillera. Pumpurs saka: „Tauta, ta-

vas dziesmas debesīs ir rakstītas," Auseklis tās sauc par daiļu
debess līgavu. Dziesmas vidū daži panti pilnīgi atgādina Pum-

puru, par dievu nākšanu zemes virsū, staigāšanu tautas vidū.

Ka beigas Auseklis ņēmis no Šillera „Die Gôtter Griechen-

lands", vietām pat pārtulkojot, par to es minēju monogrāfijā.
Šilleram šis dzejolis ir ievads klasicisma virzienā, Auseklim —

romantismā. Viņam nekur nav tik daudz pesimisma, kā šajā

dzejolī.

Manuskriptā, pirmā uzmetumā dziesmā atzīmēts, ka dzie-

dama pēc meldiņa —■ „Kur, priedīte, tavi zari?" Pirmā uz-

metumā, salīdzinot ar pēdējo, dažas frāzes ir citādas: „Sēri

līgo Daugava, Kur tautiņa tavi dievi, Svētai brīvestībai nīk-

stot, Romovs svētais ozolis, Toreiz bija pilna laime, Brīvestība

rokā kļūst, Dzeju, dievus šurpu nesi, Brīves saule jau sāk

smaidīt, Tam būs dzīvē bojā iet." Šajā izdevumā beidzamos

pantos pieturos pie pirmā manuskripta. Pirmā izdevumā pie

panta ir paskaidrojumi: Dzeija (poēzija) = dziesmu māksla;
svēteklis (svētnīca) = Romnova; senči = sentēvi (vectēvi):
Pērkons = saules un mēneša dievs; Potrimps = auglības

dievs, sēju glabātājs; Pīkolis
— piktājs Dievs (valdīja peklē);

vairogs = iĶ'ajvb (Schild); dziedons = dziedātājs; senātne
—

senlaiki, sirma pagātne; rotāt — darboties, spēlēt. Tos pašus
vārdus izskaidro Baumaņu Kārlis „Ausrā", kur nodrukāta

kompozīcija „Tautai". Salīdzinot ar I. izdevumu, dzejoļa beigās
ienesti trīs labojumi, tāpēc, ka man par viņiem teica, it ka tie

esot cenzūras taisīti. Labojumi izdarīti pēc vienīgā manuskipta,
kas uzglabājies no dzejoļa „Tautai". Tas viss ir bijis jauns.
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3) Šajā dzejolī Auseklis parakstījies Krogzema Miķelis
(Skolotājs Cēsīs). Tā ir vienīgā vieta, kur esmu redzējis viņa
parakstu —- Miķelis, citur tas parakstījies Auseklis vai K. Mikus.

Pirmā manuskriptā, kā ari dzeju pirmizdevumā stāv „Ro-
mova", bet tā kā Auseklis vēlāk rakstījis „Romava", tad pie
tā pieturējies ari Kažoku Dāvis. Citur Auseklis vēl rakstījis
„Romnova". Pirmā uzmetumā stāv — „Potrimpa Daugavas

sargi".
4) Daži Ausekļa biedri domā, ka šo dziesmu tas sacerējis

Cēsīs par Piebalgu.
5) Parodija it kā esot no zeminara laikiem. Zem „Vēža

domāts „Mājas Viesis", bet zem „Vērša" — „Baltijas Vēst-

nesis".

6) Pēc Kokneses runas spriežams, ka dziesma sacerēta

1872. gada vasaras otrā pusē. Par šo tematu vēlāk rakstīja
Pumpurs ..Tautiešiem svešumā". Dzejolis ir maza atbilde uz

Valdemāra aicinājumu izceļot no Latvijas.
7) „Ūdens plūdos" Auseklis apstrādājis J. Allunana no-

drukātu teiku. Šis dzejolis esot radies tūliņ pēc zeminara lai-

kiem. Pa daļai iespaidots no Šillera ~Zvana dziesmas".

Linksmiņa — varavīksna.

8) Šīs rindiņas bija nodrukātas Stālberga izdevumā, bet

Kažoku Dāva kopotos rakstos no cenzūras strīpotas.

9) „Trimpula" ir ja ne populārākā Ausekļa dziesma. Par

viņas izcelšanos skat. nostāstos monogrāfijā. „Dzejās" ir pa-

skaidrojums, ka „Trimpus" — latv. plītēšanas dievs un „ziedot"
nozīmē „upurēt".

10) Merkeļa piemiņai Auseklis esot sacerējis dzejoli jau

zeminarā, bet nav domājams, ka šis dzejolis galīgā veidā būtu

jau no zeminara laikiem. Priekš tam forma par labu. Zem

„pērles" saprasts Daugavas granitakmens. Pirmā izdevumā

nav ..kareivja"," bet ~kareiva".

") Līdz šim dzejolis parādījies ar virsrakstu N Au-

sekļa piezīmju burtnīcas rādītājā ir izstrīpots, bet skaidri sala-

sāms ~Neikenam". Ari Kroons uzbrucis Auseklim, zinādams,
ka zem „N

" ir domāts latviešu konzervativais rakstnieks.

12) ~Naula" ir pirmais no dzejoļiem visvecākajā no burt-

nicām, kas palikusi Ausekļa manuskriptos. Dzejolis ir no vis-

agrākiem Ausekļa darbiem. To rāda sliktais neizstrādātais

rokraksts un zaļoksnīgā dzejoļa forma.

13) Manuskr. I. ~mīļo".
14) 11. izdevumā ~jākop". Paskaidrojumu pie šī un citiem

dzejoļiem skaties mitoloģiskā sarakstā. Beidzamais pants

„Naulā" pārlabots no autora. Viņš bija sekošs:

~Ozoliņam trijās spīles,
Viņās karas divas zīles.

Vienā malā Naula, otrā Pīkols,
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Vidu snaigi audzis kuplis ozols."

Apakš viņiem

15) Kažoku Dāva izdotos rakstos šis dzejolis cenzūras

strīpots.
16) Nav skaidri zināms, uz ko šis dzejolis zīmējas. Uz

Aleksandra skolu, latviešu augstāku skolu, ko projektēja at-

vērt Rīgas Latviešu biedrība ar latviešu mācības valodu, vai

ari uz latviešu univerzitati. Viņa Peterpils biedru domas tiecas

uz pēdējo.
17) Dzejolis stāv sakarā ar Valdemāra ievadiem, lai latvji

ķertos pie kuģniecības.
18) Mn. sēdos un sēžu. Šis dzejolis ir viens no visvecā-

kiem, no Ausekļa pirmās burtnīcas. I. manuskripta beigas ir:

„Līdz ko sārtā rīta blāzma svīda, Viss, kā kāda sapņu ēna

klīda".

19) Pie Videvuta ir paskaidrojums, ka tas ir pēdīgais va-

dons lielā tautu stumdīšanā, kas tos no Indijas, Latvju īstās

dzimtenes, šurp vadījis. Stenders — latv. rakstniecības tēvs.

20) Šis dzejolis esot radīts slavenajos Sīpolu „muciņu va-

karos". (Skat. monogrāfiju.)
21) Dzejolī maz patstāvības, jo pieder pie pirmajiem. Pē-

dējais teikums iedvesmots no J. Allunana.

22) Šis dzejolis, bez šaubām, ir no zeminara laikiem un

nezin vai nav visvecākais no krājumā ievietotiem. Tāpat vecs

ir nākošais —
J. Allunana piemiņai. Pirmizdevumā paskaidrots,

ka burtnieks ir dziesminieks.

2S) Mnskr.: „mazos denčus".

24) Mnskr.: „Kur starp klinšu krastiem Ņemons vaida".

Auseklis paskaidro, ka, Marģeris ir leišu kareivis 1336. gadā.
25) Kažoku Dāva izdotos Ausekļa rakstos no cenzūras

strīpots.
26) Mnskr.: „alu saldi brūvēto".

27) Mnskr.: dzejinieks.
28) Mnskr.: Romnovē.
29) 1888. g. izdevumā no cenzūras strīpots.
30) Kažoku Dāva izdotos cenzūras strīpots.

31) Pirmā dzejoļu grāmatā, kurā ir dzejoļi no zeminara

laikiem, atrodas ari šis fragments. Viņš interesants ar to, ka še

Auseklis mēģinājis dzejot valodā, kas ir mistrs no tārnniekiem

un grāmatu valodas. Daudzie apostrofi Ausekļa dzejā vispār

ir izskaidrojami ar šīs „tautiski mēģinātās" valodas iespaidu.
Šī „Dziede" (Dziesma) ir tikai fragments par Zilo kalnu. Tā

kā tā pieder pie pirmiem Ausekļa dzejoļiem, tad še interesanti

dati par dzejnieka ieskatiem agrā jaunībā.
32) Ir teika, ka Zilā kalna svētavotā netikle mazgājusi

sava bērna autus, tāpēc avots no kalna izzudis.
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33) Šis dzejolis ir viens no visagrākiem. Atrodas pirmā

burtnīcā un tāpat kā „Dziedi", viņu es nodrukāju pirmo reiz.

Dzejolim piezīme „idealīgi" un blakus pantmēra šema, kas

rāda, ka Auseklis še mēģinājies stilā. Šajā burtnīcā ir ari dze-

jolis „Bezdelīgām", kas nodrukāts tikai otrā krājumā. Auseklis

ar zīmuli rakstīto dzejoli vēlāk pārlabojis ar tinti. Piezīme, ka

Auseklis pelna 150 r., var attiekties uz vēlāko, labošanas laiku.

34) Pēc Kažoku Dāva domām sacerēts pirms 1873. gada.
Nelaiķes vārds nezināms.

35) Žīga — veca latviešu tautas deja. Drukāts „Balt.
Vēstu." 1874. 37. lpp.

36) Dr. „Baltijas Vēstn." 1873. Nr. 30. Attiecas uz dziesmu

svētkiem.

3?) Pirmo reiz tiek še drukāts. Rakstīts Lielvārdes lai-

kos. Smaguma punkts ir strīdus ap „dieva aci". Skat. „Balt.
Vēstnesi".

38) Parodija Šillera „Zvana dziesmai", uzrakstīta pēc Ka-

žoku Dāva domām 1873. gadā. Pēc dzejnieka nāves atrasta

manuskriptos. Pirmais virsraksts — „Udens dziesma".

39) No „Tēvoņus", līdz „locekliem" senāk bija cenzūras

strīpots.

40) „Rīta blāzma" vēl līdz šim bija nedrukāta un ņemta
no Ausekļa atstātiem manuskriptiem.

41) Tulkojums ņemts no Ausekļa manuskriptiem. Drukāts

še pirmo reiz.

42) Visi tāļākie tulkojumi ņemti no Ausekļa manuskrip-
tiem un sava radikālisma dēļ var tikt še nodrukāti pirmo reiz.

43) Jaunzems Ausekļa kaimiņš, pie kura zārka tas turējis

iunu kā zeminarists.

44) „Ozolvaiņakus" Auseklis gribējis izdot_ 1875. gadā

uz lapām, kas rotātas ozolu vaiņagiem, tāpēc grāmatu iesnie-

dzis cenzūrai. Epitāfijas nāca gatavas 1. janvārī 1875. gadā.
bet palika nedrukātas. „Vaiņaki" ir rakstot tikuši ļoti strīpoti,
tā tad taisīti. Vienu daļu no „Vaiņakiem" Auseklis novijis jau
Lielvārdē.

45) Divas neglītās pirmās rindas cenzors strīpojis:

„Dejat un līgsmojat Jūs, kas viņam actiņās spļāvāt!
Latviešu Kiķerons vairs miedziņu netraucēs Jums."

4e) Šīs epitāfijas dēļ Auseklim iznāca skandāls ar māc.

Neulandu (skat. lietu par latv. Olimpu).
47) Šie vaiņagi sākumā ievīti vispārējā

_

vītnē, bet

vēlāk atmesti. Auseklis Kolu godina dēļ viņa grāmatas „Die
Volker Eiropas", kur tas devis labu atsauksmi par latviešiem.

Linkolns pieminēts vergu atsvabināšanas dēļ. „Verdzības skau-

drā bulta" ir šāviens, ar kuŗu teātrī Linkolnu kāds pretinieks
nošāva.
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*8) Šajā krājumā ievietotos dzejoļus Auseklis ir sācis

Lielvārdē, dažus pat agrāk. Tulkojumi izdarīti galvenā kārtā

Lielvārdē, bet liela daļa dzejoļu sarakstīti Peterpilī. Šo grā-
matu ir sakopojis pats Auseklis un parakstījis „Suņu dienās

1876. gadā". Kažoku Dāvis to nosaucis par „Otro dzejoļu krā-

jumu". Tā kā manā sakārtojumā ir pieci dzejoļukopumi, tad

izšķirības dēļ šo nosaucu „Rasa un asaras". 1873. gadā kādai

burtnīcai Auseklis gribējis dot šādu tituli, bet vēlāk pats no-

strīpojis. Še viņš tiek restaurēts.

49) Manuskriptā virsraksts: Aurora musis amatur.

50) „Pie Salacas" Auseklis uzrakstījis savas māsas mājās
uz upes krasta. Nodrukāts šis dzejolis „Balt. Vēstnesī" 1873. g.

Nr. 34. Kaudzītes Matīss aizrādīja, ka še ir Zvaigznīša • ie-

spaids. Pirmdrukā bija „asariņu dzērājiņi". Kaudzīts iztei-

cienu kritizēja, jo vajagot „lējējiņi". Auseklis to apstrīdēja, bet

Ausekļa atstātā sakopojumā ir jau rakstīts „asariņu lējējiņi".
Kažoku Dāvim turpretim vairāk patikusi pirmā redakcija, kas

tik ilgi ir ari lietota. Pirmuzmetumā Burtnieku ezers saukts

par Beverīnas ezeru. „Balt. Vēstnesī" ir „kāpu malā", bet

manuskriptā „t autas zem ē".

51) „Beverinas dziedonis" uzrakstīts pēc Ì. dziesmu svēt-

kiem 1873. gadā. „Tautu izglāba dziesmu gars" zīmējas ne tikai

uz Beverīnas notikumiem, bet ari uz dziesmu svētkiem, kas

apvienoja tautu un deva latviešiem pašapziņu. Pirmām pantam

ir vairākas variācijas. Pirmā uzmetumā ir —

Beveriņas staltā pilī
Talibaldis valdīja,

Otrā redakcijā Talibaldis mājoja, pie kam malā nezin vai ar

Ausekļa roku piezīmēts Tāluvaldis, bet Kažoku Dāvis lietojis

Tāļuvaldis, kamēr tagad parasts — Tālivaldis. Otrās divās

rindās Auseklis ir lietojis:

Viņa slava tāļu, tāļu
Visā zemē spīdēja (izpaudās).

Kažoku Dāvis paņēmis vārdu „izpaudās". Varēja lietot_ ari

„spīdēja". Tā kā pants Kažoku Dāva redakcijā ticis jau vēstu-

risks, tad es viņunegrozīju.
52) ~Citkārt un tagad" bija ievietots „Tautas kalendārā"

1875. zem ilustrācijas, kur četri mežu vīri cinas ar sumbri.

53) ~Balt. Vēstn." 1873 ir-„Baltajā māte" un „Bangošā
tautību jūrā lai turās kā klints".

si) Teiku, no kuras Auseklis izstrādājis šo dziesmu, ska-

ties prozas daļā.
55) I. mnskr.: ko sieviņa nepārspēj.

56)
_

Kažoku Dāvis bija nepareizi izlasījis manuskriptu un

nodrukājis „ienīst". Vispār, „Čūsku tevu" salīdzinot ar manu-

skriptu atrastas kļūdas, kas šajā izdevuma izlabotas. Apostro-
fus Auseklis nav nekur lietojis.
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57) „Balt. Vēstn." 1876:
—

Caur skujainu šķidrautu. Au-

seklis gribējis likt virsrakstu Latv. fabula, tad to nostrīpojis.

Vēlāk uzrakstīts „Latv. teiksma". *

58) Liel-Salacas apgabala pēdējais lībietis bijis Gusts Biss-

nieks. Prāvests Jungmeisters licis viņu fotografēt un izkārt

Liel-Salacas baznīcā. Šīs fotogrāfijas kopija atrodas Helzing-

forsas univerzitatē. Pedeja laika šī fotogrāfija bija nozudusi.

Viņu atkal atrada skolotājs Eidemans baznīcas arķiva. Še tiek

drukāta pirmo reiz.

59) Laulājiņu Auseklis ņēmis no Ulmaņa vārdnīcas. No-

zīmē — līgavu.
60) Otra variācija ir bijusi: tīru tautas valodu.

61) „Balt. Vēstn." Auseklis ir tuvāk apzīmējis — Poēta

laureātus.

62) Šis ir mācītājam Neulandam dāvināts, kā atbilde par

viņa runu Latv. draugu biedrībā pret Latv. Olimpu. Manu-

skriptā ir otrā un sekoša variācija:

Kādam latviešu Olimpa gānītājam.

Kapmalā dziedāšot tevīm: Kristus man dzīvība iraid,

Dziedās, ja dziedās gan tur, citur ar nedziedās vairs

Sarkani-baltajie palagi tevīm ir riebjums,
Pietiks tev melnajajs auts: tārpaino dzimumu segs.

Tad vēl:

Daudzināt vari, ka Kristus tava dzīvība esot.

Dzīvo tik tautai kā viņš, miris tad dzīvosi vēl.

63) 5., 4., 21. rindai no beigām Auseklis manuskriptā pie-
zīmējis — kann ausbleiben.

64) Dzejolis dāvināts pirmām latv. karogam nacionālās

krāsās I. dziesmu svētkos.

65) Pirmāti dzejols iesākās:

Daba ir grozīga, tik dievība nešaubās mūžam.

Dievi ar cilvēkiem allažiņ mituši virszemes klonā.
Žēlabas šiem, ka ir viņiem par nīcības, radības mainiem;

Tomēr tie trauslajām vielām ilgumu mācēja piešķirt.
Sveiki, tēvijas kalni, ko Drebkulis v. t. t.

66) Līdz beigām pirmizdevumā cenzūras strīpots.

67) I. mnskr. stāv: Trīs karogi augsti māja

Tautai, gaismai, brīvībai.

68) Pirmā manuskriptā ir: „Dobji, dobji atskanētu", otrā

redakcijā tas izstrīpots un uzrakstīts „Kurķes laukā", bet ari

tas izstrīpots. Kažoku Dāvim patikusi pēdējā redakcija, bet

labāka, un īstenībai tuvāka ir pirmā.
69) Saturs ņemts no Kurzemes teikas; skat. prozā. Nāko-

šam dzejolim „Noslēpums" ir viela ņemta no Kurzemes teikas

beigām.
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70) „Meža meitai" Auseklis uzrakstījis, bet nostrīpojis

sekošas beigas:
„Ik rītinus zelta rasa

Zilas acis spodrina,
Ik rītinus rīta blāzma

Caur zariem! pasmīnēs.

71) Šim dzejolim Auseklis vispirms licis virsrakstu pie-

pildījums", tad to nostrīpojis un uzlicis divus „Pastari" un

Augšāmcelšanās". Beidzamais pants rakstīts uz Ausekļa pie-

minekļa Alojā.
72) Par dzejoļa izcelšanos skat. monogrāfijā. Kaibaliņa ir

Daugavas pieteka augšpus Lielvārdes baznīcas. Dzeja sacerēta

Lielvārdes laikos, bet nodrukāta tikai 1876. g. „Balt. Vēstnesī"

un „Daiņā". Še priekšbeidzamā panta vēl nav.

73) Kažoku Dāva izdevumā cenzūras strīpots.

74) Manuskriptā —
sentences.

7ā) Manuskriptā: Mācīgs, Kaž. D. — mācniecīgs.

76) Laikraksta „Balss" pirmāmnumuram 1878. gadā, 4. okt.

77) Gŗûti salasāms.

78) Burtnieku ezeru Auseklis sauc par Beverīnas tāpēc,

ka tolaiku domāja, ka še atradusies Beverīnas pils.
79) Auseklis piezīmējis, ka še vajag cita rituma.

80) Tāļāk prozā teikts, ka Meža māte mācīs dziesmu, būs

līgsmi līdumus līžot, arot, ecējot, sienu pļaujot. Būs ari jauki
klajumi, kur ganīties zelta pakavu kumeļiem un treknām telēm.



Proza
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Ausekļa proza

Moto: Ejat turp, kur arājiņi

Spodrarkliņiem rotājas;

Turp, kur daiļās zeltenītes

Dzīpariņus prievēs auž;
Ejat augstās, staltās pilīs,
Zemās ļaužu mājiņās:

Saucat jaunus, saucat vecus

Vienprātībā darboties.

Priekšvārds

Pirmo reiz tiek drukāti šādi raksti, kas atrodas

Ausekļa manuskriptos: 1) Piecdesmit gadu amata

svētki (1872), 2) Runa Kokneses zaļumu svētkos

(1872), 3) Velta baidīšanās, 4) Priedulājas Indulis

(fragments, 1873), 5) Gaismas pils (teika), 6) Zalkša

līgava, 7) Brīvības runa (1875), 8) Fragments par

skolu, 9) Apsveikums, 10) Iz I. dziesmu svētkiem.

Bez tam pirmos kopotos rakstos nav tikuši uzņemti

agrāk citur nodrukāti darbi: 1) Kas dziesmas aiz-

nesis, 2) Tavu brīnumu, 3) Veca tautas rotaļa, 4) Di-

vas korespondences, 5) no „Baltijas Kalendāra" iz-

vilkti un še nodrukāti latviskie krustāmie vārdi,
6) vissvarīgākie atgadījumi, 7) laika pareģojumi,

8) ievietotas vēl 3 vēstules un 9) Tulkojums no „In-
land". Še restaurēti ari cenzūras strīpojumi, kas

bija izdarīti Kažoku Dāva izdevumā. J. L.

Vēstule iz Cēsīm

„Cēsīs manīm līgaviņa," —

„Cēsīs pirku gredzentiņu," —

„Cēsīs sakas šūdināju." —

Tā tauta dzied. Bet ne visi, kas tā dzied, būs

skatījuši Cēsu pilsētu un tās apgabalu. Cēsu pil-
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sēta — uzbūvēta 1224. g. no otra ordeņa meistara

Volkvina apakš bīskapa Alberta — ar savām apkār-
tējām vietām pieder pie Baltijas jaukākajiem vidiem.

Tādēļ ar bīskapam Albertam 1207. g. šinī jaukā
vietā patika būvēt stipru un varenu pili, kas 1577. g.

no Ivana Briesmīgā tika apstāta, no brunenieka
Boismann ar biszālēm gaisā uzsperta, un 1703. g.

no krieviem gluži izārdīta. No lepnās pils tagad tik

vēl atlikuši kādi no laika zoba trīti un sadrupoti
mūri. Tos bēdu mūrus uzskatot, nāk prātā Rugģena
vārdi: „Ko palīdz lepnas pilis, vinu sargi, ja Dievs

tas Kungs uz viņām raugās bargi." Vecās pils at-

liekas ar tām blakām stāvošu, izglītotu parku ir pil-
sētiņai par lielu greznumu. Bez citām ievērojamām
vietām jāpiemin Jāna baznīca ar tāli redzamu torni;

uzbūvēta 1282. levērojama jau caur to, ka taī at-

rodās Plettenberga un citu kapi. Pilsētiņas tuvumā

uz rietrumiem ieraugam to no Dr. Hollandera dibi-

nātu, un ar bērziem un augļu kokiem apstādītu vācu

skolu „Birkenruh", kas savā laikā lielu slavu pelnī-
jusi. — Bet kas īpaši šim apgabalam dod tik košu

veidu, tas ir vecā māmuliņa Gauja ar savām roman-

tiskām ielejām un krastiem. Tā ir tā pati Gauja, ko

mūsu senči redzējuši, bet kas toreiz bij daiļa jau-

nekle, un ap kuras gultu paši latvju dievi lakstoja
un rotāja un dzeju kopa. Gan ar tagad vēl pavasaros

Potr im p s atnāk pie savas vecās līgavas, tai le-

dus bruņas braucīdams, aukstus sviedrus slaucīdams,

un to saldi bučodams. Gan ar Puško tā j s tās nav

aizmirsis, viņas koku zariem zaļas lapas pie-

sprauzdams; gan ar Zāļu māte un Puķu
māte to tāpat zin cienīt, tās gultai zaļos palagus

klādamas, un smaršīgas puķes un mentras virsū kai-

sīdamas. Tomēr tā arvien skumja un noslēpumu
pilna; tā nopietni veļ sarkanās smiltis, itkā gribē-
dama noskalot sarkano krāslu, kas tai liekās būt

senču asins krāsla. Un kā lai viņa nesērojas, kas

piedzīvojusi tautas spaidu un vaidu. Ja viņai būtu

valoda, tad tā stāstītu briesmīgas lietas; viņa būtu

vistaisnīgākā vēsturniece. Kā bij viņai nesēroties,
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kad pašos Līgo svētkos tai vairs netuvojās Līgo-
t ā j i, ozollapu vainagiem pušķoti, bet gan svešnieki,
ērmoti skanošā valodā viņu aprunādami. Viņai
daudzreiz jādzird tie vārdi: „Aa", „sprudeln", „Ei-
chen", „rauschen". Viņa saucās tik par Gauju; vi-

ņas mutīte ūdeni ieraudama un izgrūzdama māk tik

burbuļot, bet ne vis „s prudc1ē t". Viņas uz-

ticīgie sargi ir staltie ozoli, kā zaros sentēvu

gari šņāc, krāc un vaida. — Tādēļ Gauja visā savā

greznā un dārgā rotā tik gauži sērojās, un ar nebeig-

sies sēroties, kamēr tauta pieņemsies un pieaugs sen-

tēvu garā, kad nekaunēsies būt viņu pēcnieki. Tas

zināms reiz būs. Ar Cēsīs Gauja to piedzīvos. Lai

gan „Balt. vēstu." ir ziņots, kas gan patiesība, ka pie

„Therauda k." atvadīšanās no Cēsīm daudz latv.

jaunkundzes savas šķiršanās jušanas no minētā

kunga varējušas izsacīt tik vācu valodā, tāpēc ka

„nabadzītes esot aizmirsušas to valodu, kas viņām
tik vienreiz bijusi vajadzīga un derīga (laikam tad,
kad bij jāmāžo: mami, do maizi, do putri, do peni).
Tomēr „Balt. vēstu." ar varu vēstīt, ka pašā Cēsu

pilsētā bez tām kaunīgām latvietēm atrodas daudz

latv. kungu, kundžu un kundzeņu, kas familijā, vie-

sībā un citur nekauņās runāt dārgu tēvu valodu. Ar

apriņķa skolēni savā starpā kopj sentēvu garu un va-

lodu. Tautiets tiek aizgrābts, kad uz ielām dzird

jauno audzi Varbūt latv. valodas ienaidniekam par

spīti — runājam latviski. Pierādīšanas diezgan, ka

apriņķu skolēniem karsta kārošanās pēc mātes valo-

das skaidrākas izmācīšanās. Vai gan šejienes ap-

riņķu skolās, kur gandrīz visi skolēni ir latviešu dēli,
nederētu upurēt kādas stundas latviešu valodai. Kāds

liels rakstnieks saka: „Mātes valoda ir valodumāte."

— Censīgie Cēsu latvieši domā drīzumā ar teātri

spēlēt. Esot jau sen pēc atļaušanas meklējuši, bet

neviens tiem to negribot atvēlēt; it kā latv. teātris

būtu pats nelabais. Kā dzird, tad tie tagad ar savu

lūgšanu griezušies uz gubernijas valdību. Jācerē,
ka tiem drīz atskanēs tie vārdi „spēlējat tik." —

Ļaudis še vairs nesnauž saldo bizmaņu miegu, bet
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modušies rāpjas no zemā snaudu krēsla uz augstāko

apgaismošanas un attīstīšanās pakāpeni. To pie-
rāda dedzīgi jaunekli, kas svētdienām sapulcējas uz

dziedāšanu Cēsu draudzes skolā pie sava diriģenta
(vadoņa) Zeebode k. (Biedrus skaita pār par 40.

„Therauda" k. laikā atrāvušies daudz biedri tik tā-

dēļ, ka ticis mācīts daudz vācu dziesmas, kas lie-

lākam pulkam nesaprotamas). To it īpaši pierāda

tas, ka ļaužu skolas pilnas skolēnu. Skolas aizņem-
dams nevaru atstāt nepieminētu vienu svētku dienu,
kas Jurģu muižas un Dubinskas pagastiem neaizmir-

stama. Šī diena — 14. janvars. Taī dienā tika ie-

svētīts minētu pagastu stalts skolas un tiesas nams.

Baļķus priekš 12 asu garās ēkas ar 20 pūrvietām ze-

mes bija dāvinājuši barons v. Campenhauzen un

Cēsu rāte. Ļaužu skolas iesvētīšana ir mazi ļaužu
svētki; jo tauta liek visu savu godu, laimi un lab-

klāšanu uz jauno audzi, kas ļaužu skolās priekš dzī-

ves top sagatavota. Uz tādiem ļaužu jeb tautas

svētkiem mēdz turēt runas tautas garā, kas minētā

dienā ar notika. lesvētīšanas runu turēja mācītājs.

Divas no minētā dienā turētām runām gribu lasītā-

jiem īsumā priekšā celt, cerēdams, ka tie tās uzņems

ar prieku. Pirmā, turēta no Cēsu dr. skolmeistara

A. Zeebode k.: „Skolā tiek bērniem palīdzēts viņa

miesas un gara spēkus attīstīt. t Skolas darbs tādēļ

pirmkārt ir, miesas spēkus veiklināt. Tas notiek

caur vingrošanu. Vingrošana turklāt cilvēku miesas

spēcina, dzīslas stiprina; un ka vingrošana nav tikai

spēles lieta un nieki, to no tā redzam, ka Vāczemē

visiem zaldātiem jāvingro, lai veikli un stipri pa-

liktu, karā visādu munsturi izdarītu un panestu. Tad

ar dažās vājībās cilvēkam vingrošana ļoti derīga, par

provi, kad nespēcīgas un vājas krūtis; caur vingro-
šanu krūtis tiek platākas, lielākas un atkal spēcīgas.
Vingrošana visiem cilvēkiem derīga, pavisam tiem,
kas citādi nevar izspēkoties, un kam tāds darbs, ka

dienu no dienas jāsēž. Mūsu zemes strādnieki un

daži amatnieki bez vingrošanas var pietikt; jo strād-

nieki diezgan vingro ardami, labību kuldami, v. t. pr.
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Bet skolās, kur bērniem neliek dārza un citus dar-

bus strādāt, vingrošana ļoti derīga. Vidzemē dažās

skolās tiek vingrots; labi, kur to dara. Skolas darbs

otrkārt ir, gara spēkus attīstīt. Šis darbs daudz vai-

rāk vērā liekams un daudz, daudz grūtāks nekā pir-

mais. Bez reliģijas vēl skolas darbs ir, cilvēku garu

iekš dažādām zinātnībām ievest un viņam tās pašas

pazīstamas un saprātīgas darīt. Caur zinātnību mā-

cībām cilvēka gars tiek attīstīts, cilvēks mācās do-

māt; viņš tad veikli var zemas un augstas lietas pēc

viņu vērtības, labuma, jaukuma v. t. pr. nosvērt un

pārspriest. Cilvēkam jāmācās domāt; skolās šo

darbu ar bērniem sāk, un pieaugušiem uz to laik-

raksti un grāmatas palīdz. Skolas darbs nav tas, cil-

vēkus uz to noriktēt, ka var dzīvē lielu pelņu dzīt,

un pie bagātības tikt; šo darbu skolā neprot; bet vi-

ņas darbs ir tas, mācību pasniegt, kas cilvēka prātu

cilā, viņa gara spēkus attīsta, un kas viņu par derīgu
cilvēcības locekli izaudzina." Otra runa saimnieka

Mauriņa k.: „Vēsturi apskatot mēs pārliecinājāmies,
ka skola ir katras tautas gods, spēks un bagātība.
Ja prasām, kas cēla vecos grieķus un romniekus uz

tik augstu garastāvokli, ka viņu rakstniecība, dailes

v. t. pr. vēl šo baltu dienu pie augsti mācītiem vīriem

stāv cienā un godā; tad uz to jāatbild: viņu zinātnību

mācīšanās skolās. Visas tautas, kas par bagātām un

stiprām kļuvušas, ir labi skolotas, un dzenās joprojām

uz skolu pārlabošanu. — Ar latvju tauta grib attīstī-

ties, un ātri, jo ātri. To tas pierāda, ka skolu skaits

aug lielā vairumā. Beidzot lai neaizmirstam, ka tie

1866. g. doti pagasta likumi ir latv. tautai daudz

šķēršļus salauzuši, kas to kavēja klīst pēc gaismas un

brīvības. Tādēļ, latvieti, esi līdz nāvei padevīgs un

uzticīgs savam Augstam Kungam un Ķeizaram Alek-

sandram 11., kā brīvības un gaismas izplatītājam; uz

to lai viņa veselībai izsaucam. Urā! urā! urā!" Bez

tam vēl publikai tika ausis barotas ar vienu jo „sla-
venu" runu, kurā tika izteikts, ka latvji priekš vācu

atkulšanās Baltijā esot bijuši dzīvi mežoņi, zvēri, ne-

cilvēki v. t. pr.; tik caur vāciem tie tikuši pie cilvē-
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čības. Tavu smalku vēstures zināšanu! —Re kur

nu! Prasts nemācīts latvietis nosauc savus sentē-

vus par plēsīgiem zvēriem un mežoņiem, un citu tautu

vēsturnieki un rakstnieki tos mēdz dēvēt par „pa-

catum hominum gēnus omnino" (ļoti mierīgu cilvēku

kārtu). — Beidzot vēl jāpiemin, ka Dubinskas pa-

gasta saimnieki pie goda mielasta dāvinājuši baro-

nam v. Campenhauzen sidraba biķeri; un tā paša pa-

gasta saimnieces lozberu vaiņagu. —

Piecdesmit gadu amata svētki

Madaliņas draudzes skolotājs un ērģeļu taisītājs
fiūn K. š. g. (1872. Red.) 1. maijā nosvinēja savus

50 gadu amata svētkus. Bij sanācis labs pulciņš
viesu no malu malām. Ari Hūna K. dēls, skunstmāl-

ders, profesors, bij atceļojis no Vīnas lielās izstādes

uz sava tēva goda svētkiem. Ap pīkst. 3 pēc pusd.
sākās svētku garīgajs akts baznīcā. Lai gan daudz

latviešu (pašdraudzes locekļu) gan uzaicināti, ganne-

uzaicināti, bij sanākuši, tad tomēr baznīcas akts no-

tika vienīgi vācu valodā. Madaliņas dr. baznīckungs
Stolls, kas daudzreiz tautiskas cenšanās „Baltijas
Vēstnesī" ar visu savu „zobgalu" mēdzis cēlāt pat

pie visu „svētākām darīšanām", ari šoreiz neaiz-

mirsa savu svētu uzdevumu. Kad visā savā sprediķī

gandrīz vienīgi par to bij runājis, kāds pazemīgs,

dievabijīgs un paklausīgs kalps skolotājs viņam

(baznīckungam) bijis, tad tas pēdīgi viņam sirsnīgi

pateicās par to, ka neesot licies apmānīt no „tautības
švindeļa" (Nationalitätschwindel), kas par postu un

samaitāšanu esot ieviesies tautā. Kāds ļaužu skolo-

tājs bij ar tādu „tautības švindeļa" nievāšanu ar cien.

baznīckungu vienos prātos.
Tādā pat garā izvedās svētku laicīgajs akts.

Latviešu zemnieki nedabūja ņemt nekādas dalības

pie latviešu skolotāja svētku goda. lelūgtiem baz-

nīcas aizbildņiem v. c. tika savā atsevišķā vietā (pa-

galmjā, sētmalā) mielasts atklāts. Kā dzirdēju, tad

tie neesot vis tādu cienīšanu pieņēmuši; bet pie laika

— aizgājuši. (Kāds viesis.)
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Runa zaļumu svētkos Koknesē

Es tautas taut's dēliņš,
Es dzīvoj' tautiņā;

Es dzīvoj' tautiņā,
Pašā taut's vidiņā.
Kas kaitēj' tautiešam

Tautiņā nedzīvot!

Tautieši bāleniņ',
Tautietes man's māsiņš.

Tā mums tautiešiem un tautietēm šodien visiem

vajadzētu domāt, no sirds jušanas domāt; jo esam

visi — bez kādiem retiem netautiešiem — visi tautas

bērni, latvieši, kas šodien mazu daļiņu no mūsu ma-

zās, dievu dotas tautiņas iztaisītu. Esam ar sapulcē-
jušies latv. zemē, lielas upes malā svētas tēvijas ro-

bežos. Bet vai visi tā izsauks? Jauki gan tas būtu,
bet jānožēlo, ka daudz nabadziņi un nabadzītes vairs

nevar piederēt pie savas tautas; jo tā nosaukta„vācu
kultūra" tos esot pacēlusi uz tik augstu pakāpi, ka

tie nevarot ne iedomāties no viņa zemē rāpt pie du-

bļos novārtījušiem brāļiem un māsām. Tā tad nu uz

augšu vien visi rāpjās, un brīnums, — tik ko vienu

pulki augstāki, tad jau pārvērties par vācieti; lai gan

patiesi tas pats latviets un tā pati latviete. Tādas

nelietīgas iedomas mūsu jauno audzi vārdzināt vār-

dzina, visai tautai par postu un kaunu.

Jaunāaudze aizklīst svešās skolās;

Savai tautai zūd, kā vēži olās.

Aizmirst drīz, kas tauta, tēvija.

Übi bene ibi patria.

Tā sēta, kas jauno audzi no tautas šķirot, ir

šādi vācu vokabuļi; augstāki mācīti sāk savu tautību

mīļot un aizstāvēt. — Bet ar par tiem man jāizsauc:

Daudzi bēg no Daugaviņas krasta,
Tautas sargam jānes smaga nasta.

Tādiem vairs nav svēta tēvija.
Übi bene ibi patria.
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Tomēr patriotisks gods augtiņ aug... un daudz

dzejnieki ceļas iz tautas vidus, kas tautas vaidu un

raudu apdzied, kas apdzied to, ko senču burtnieki

sen apdziedājuši, bet kas līdzās viņiem slīka Burt-

nieku ezariņā. — Tomēr ar še tie vārdi:

„Dzejnieks apdzied tautas vaidu, raudu,
Bizmans uzsver to ar smagu naudu;
Tāds vairs nedzied: dārgā Latvija.

Übi bene ibi patria."

Tā nu tā latiņu paruna: „Kur man labi klājas,
tur man tēvija", pie latviešiem vēl spēkā. Tomēr

„ozoli vēl Baltijā; vīri kā ozoli, strādā priekš tautas

un tēvijas.

„Augsta laime tiem."

Savu tautu vēl savādi jautāšu:

„Tauta, kur ir tava dzeja,

Daila debess līgava?
Klusa tagad dziesmu leja,
Sēri šņākā Daugava?"

Tautas dziesmu atlikās, vēsture un pat latviešu

ienaidnieki nevar liegt, ka latvju tauta ir dziedātāju
tauta. Bij brīvības laiki, kur mūsu senču dziesmas

viļņot viļņojās pār Latvijas svētiem kalniem un iele-

jām. Bet nu? — viss kluss, tik tēvijas strauti, tēvi-

jas jauku birstalu putniņi uzvelk savu melodiju. Kā

tas nāk? — Šillers saka: „dailes ir brīvības meitas;

ari dziesmu gars tik brīvībā var zelt, bet kur varmā-

cība piemīt, tur mūžam jābēg. — Mūsu tēviju apsma-

cēja 700 gadu vērdzība; tautas jautrajs gars ar laiku

nogura, un dziesmas apstājās, lai gan ne visai.

„Senčiem vērgū zveņgī slīkstot

Zuda jautrajs dziesmu gars.

Dārgai brīvestībai nīkstot

Projām bēdza dievu bars."

Vērgu bluķi pa daļai no mums velti, bet — dzie-

smu gars vis vēl lāga nevar uzzelt, un mēs pagāju-
šus zelta laikus iegādinādamies izsaucam:
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„Dārgā senatne kur esi,
Jaukais senču pagājums?

Dzeju atkal šurpu nesi,

Steidzies, steidzies drīz pie mums!

Sen mums dziesmu audzētāja
Brīves māte rokā kļūst.

Latvju tauta, dziedātāja,
Dziesmu gars pār tev' lai plūst!"

Lai plūst, lai plūst dārgais dziesmu gars, no

jauna pār tēvijas svētiem kalniem un lejām, lai visa

tauta sacēlās par vienu dziedātāju, par vienu tēvijas

dziedātāju, kas ar savu debess garu visus nešķīsto-

ņus no sevis raida, jo kur dziesmu gars piemīt, tur

ļaunie nevarot piemājot. — Ceram, ka drīz mūsu vē-

lēšanās notiks. Lai dzīvo tie vīri, kas priekš tā

strādā.

Ortografijas bizmaņiem

„Si vis pacem, para bellum" (ja gribi mieru, dari

karu).
Šādu virsrakstu mēs varam spraust „Baltijas

vēstneša" karogam; jo viņš daudzreiz karu uzsāk-

dams izkarojis mieru sev un tautai. (Nav ar jāaiz-

mirst, ka, „Baltijas vēstneša" karogā gleznoti ar šie

vārdi: „Si vis.pacem, para pacem", t. i. ja gribi mie-

ru, dari mieru). Mūsu tautas Leonidas vecā gadā

dūšīgi ar pretiniekiem kaudamies laimīgi sagaidīja

jaunu gadu, kas tam atkal atnesis dažu karu, dažu

kautiņu. Viens tāds karš, kas stiepjas par veca gada

robežām, ir ortogrāfijas karš. —

Diezgan nevaram priecāties par to, ka mūsu mīlā
latvju tautā cēlās dižani strādnieki visādos garīgos

darba laukos. Tādiem vīriem kaudžu kaudzēm dar-

bu, kas no mūsu līdzšinīgiem „apgaismotājiem" un,

„latvju draugiem" palikuši neievēroti un neapkopti.

Un raugi, kā tautas pašas īstie dēli strādā! Rok

un grābj pēc tautas izkaisītām un zudušām mantām

un svētumiem, „šķīsta un spodrina ilgi novārtā gu-

lējušus zelta graudiņus zinamības un mākslas ugunī,
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v. t. pr., v. t. pr. Tādu šķīstīšanu un tīrīšanu, sijā-
šanu un vētīšanu mūsu dienās izcieš ar vecā latv.

ortogrāfija. Bet Dievam žēl, rodās daudz tādu tau-

tiešu un netautiešu, kam patīk graudi, pilni pelūm un

rogām. Ne ilgi atpakaļ lasījām latviešu laiklapās
(„Balt. vēstn." izņemot) dažādas domas par vecās

ortogrāfijas neatņemšanu. Rakstītāji balstās gan uz

mācīto tautu rakstībām, gan uz latv. ortogrāfijas ve-

cumu un aprakšanu tautā, gan ar uz „elli", „vellu",

„ķerru" un citu kādu „nerru", kas nebūt nav latvju
tautas īpašums, bet kas drīz varēs aizšmaukt ar vi-

sām „ķerrām" un „velliem" uz „elli"; un ja kāds

„vellēns" vēl paliktu, tad to bez visas ārīgas izskatās

pazītu, kā gara bērns tas ir; citādi jau, ja mums pa-

šiem gara nojēgums nebūtu, mēs ar vecā ortogrāfijā
nevarētu izšķirt „vellēnu" (Teufelchen) un vellēnu

(Rasen).

Tādiem vecās ortogrāfijas aizstāvētājiem ceļu

priekšā šādus jautājumus:

1. Vai viss, kas mācītām tautām pieder, ir nemal-

dīgs?

2. Vai vācu ortogrāfija ir pilnīga?

3. Vai ari visa tauta nevar klupt?

4. Vai nav ģeķība un klupiens, ka vācieši savu va-

lodu saputrojuši svešu valodu grabažiem?

5. Vai lielais vācu valodas tirzātājs Grima Jēkabs

ar to pašu neatzina par ģeķību, un vai viņš ne-

sāka atvasināt vārdus iz tautas valodas cel-

miem, kā to tagad latviešu valodnieki dara?

6. Vai nav tukša lepnība, ka vāci lepojas ar daudz

maz raibākiem, saķēmotiem burtiem, un vai tie

visu slavenajie vācu'vīri Qete, Grims v. c. ne-

gāja šinī lietā visai tautai un viņas rakstniekiem

ar teicamu priekšzīmi priekšā, rakstīdami vie-

nīgi latiņu burtiem?

7. Vai nebij ģeķība, ka tādi vīri netika ievēroti?

8. Vai citu tautu ģeķības un kļūdas latviešiem tie-

šām der par priekšzīmi?
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9. Vai viss, kas vecs, ir nepārgrozāms?

10. Vai pēc Jūsu teorijas verdzībai, kas daudz gadu
simteņus valdījusi Latvijā, vēl šo baltu dienu

nevajadzētu pastāvēt?
11. Vai viss nestāv apakš attīstīšanas un pilnoša-

nas likuma?

12. Vai veco bībeles valodu, kas tautai tik ilgi bijusi
„aprasta", «patīkama"* un „svēta", arvien vēl

nevajadzētu paturēt?

13. Vai caur jauno ortogrāfiju, „Balt. vēstn." lasī-

tāju skaits māžojies? Varbūt, ka pie vecas or-

togrāfijas viņa lasītāju skaits cik necik būtu vai-

rojies, bet, kā tautas lapai viņam tautība dār-

gāka, nekā citām „tautas lapām" graši iz tautas

kules).

14. Vai „Māj. v." un „Latv. avizes" lasītāji jau visa

tauta? un vai tie paši ir visi vecas ortogrāfijas

piekritēji?

15. Beidzot vēl: vai bizes, kas bizmaņieni bij tik

mīļas un aprastas, pat baznīckungiem pēdīgi ne-

bij jānocērpj?

Sapnis

Nemirstīgais Imanta, kad Dau-

gavas pakrastā sēdēdams garā

redzēja tautas likteni asu, tad

domāt Tev bij, ka mūžam zūd

tauta un tēvija svēta.
— Gan

dzelžu un vara pinekļiem

žņaugti, pagura nāvē tautas dēlu

daiļajie augumiņi; tomēr tavs

gars, tas tēvu gars dzīvina

latvjus no jauna.

Iz „Ausekla dzejām."

Sirds bija nemierīga un smagi pukstēja vājās

krūtīs. Manas sirds dūrumu cēlons bij tēvijas vē-

sture, ko biju lasījis un pārdomājis cauru dienu. Ma-

nām gara acīm tā tikai tēloja jēlumus un pušumus,

šķēpus, valgus un vātis. Man nejauši iešāvās prātā
Šilera vārdi, ka vēsture esot pasaules sogene. lesā-
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kumā lielā nemierībā pārmetu tai patiesībai, pēdīgi
viņai piekritu. Sirds nemiers augtin auga un vai-

rojās un vandīja laukā visas zelta cerības, kas kā

dīglīgi zelta kviešu graudiņi bij paslēpušās sirds ap-

cirkņa kaktiņos. — Uz kaislības spārniem laidos iz

šauras būdiņas plašā dabas ēkā, un pārskrēju kalnus

un lejas, gravas un strautus, kur domāju atrast kape-
nes savām nepārvaramām kaislībām. Biju maldījies.
Nekas neaprija manus sirdsēstus. Sēras dabas vai-

das tikai vairāk sacēla līdzīgas jūtas šaurās krūtīs.

Sirds bija pilna un mutei bij pārplūst. Cilvēkiem ne-

uzdrošinājos izsūdzēt iekšķīgas kaites, klintis viņas

gan svēti paauklētu un mūžīgi paslēptu sašķeltās krū-

tīs, bet līdzēt man nepalīdzētu. Bij jāraida asarām

rakstītas sūdzības augstāku garu ausīs.

Ne vienami nesacīju

Savu lielu grūtumiņu;

Dieviņam! gan sacīju,

Tas nestāsta nevienam.

Neviens mani neredzēja
Manas gaužas asariņas;

Piedurknīte gan redzēja,
Taī slaucīju asariņas. (Taut. dz.)

Patlaban bija piesteigusies pusnakts, kur pēc ve-

cu laužu valodām gari un spoki kāzas dzerot un mie-

slojoties.

„Es vienīgs sev pa pasaul' klīstam šķietu,
Jo visi dus, un darbiem taisa galu."

Kaislīgi klejodams biju noklīdis Daugavas stāvā

krastmalā pie kupla ozola, zem kuŗa zaru paspārnes

atradās akmens sēdeklis.

Uz akmens sola šeitan gribu sēsties,

Priekš īsas snaudas ceļiniekam stādīts.

(Šilers „Tela Vijumā".)

Biju apsēdies un pie atžirbuma ticis. „Domu
draugs" mēnestiņš gaiši tecēja, un ar savu spokbur-

vīgu_ gaismu pārvilka zemi. Iz Daugavas krasta

glūnēja veci miroņu kauli un miroņu šķirstu prauli.
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Viss, kas tik dzimis, tas ir dzimis nāvei,

Kā sienu šitais pļāvējs gaļu pļauj.
(Angļu dzejnieks Bairons „Don Juanā".)

Man izlikās, it kā tie gribētu sūdzēties un vai-

manāt par Daugavas bangām, kas tos izdauzījušas

iz miera mājokļiem, un par viļņu skumīgu šļaukstē-
šanu un krākšanu, kas tos zvana uz necerētiem, vēl

visai agriem pastariem. Tie vēl likās gribot izdusē-

ties no briesmu laiku spaidiem. —

„Mēs vāju bērnu cilts, kas nesaprašā
Kā lāsīte no jūras ārā mesta,

No nāves atpakaļ turp tiekam vesta,
Kur iesākot mums bija smelta dvaša."—

Vai Zemes māmuliņa! no visām mātēm

tev tas sūrākais nolēmums. Ikkatru acumirkli tavam

klēpam jādzemdē jaunas radības, un atkal jāuzņem

savu bērnu trūdi un pelni. Tev jāizložņā visas ista-

bas zemes virsū, un tu tur atrodi — tikai vienīgi tavu

dzīvajo šūpuļus, un mirušo šķirstus. Viena rociņa
raženi tin un tuntulē šūpuļa autiņus, otra vēl noglā-

sta mirēju dvieļus, un tad: dusi viegli, kamēr tev at-

ies dzīvības pavasars, kur jauni spēki tavus pīšļus
atkal cels godā. —

Kopā ar plēsoņiem un varmākoņiem šeitan dus

tautas kareivi, kas tēvu zemei brīvestību pirkuši ar

asinīm un viņai mīlestību rādījuši ar darbiem. Vai

vēsture ari še būs sogene? Nē, un — jā. — Domas

kā zibeņi aizvien ap mani sviedās. Biju tik slābans

un gurdans, it „kā būtu vaidos nonīcis caur cauri." —

Bet cilvēciņa krūtīs spēks ar snauž,

Kas pat vēl puķei jaunas smaršas sprauž;

Tādēļ vīrišķi turēties! Tomēr pārspēts.

„Salda dusa, nāc, ak nāc iekš manas krūts!

iekš — manas krūts."

Un Miega māte jau mani bij ieauklējusi
mīkstā klēpītē. —

Atrados košā dievu birzī apaļā kalnā. Bija zie-

doņa rīts. Kara 1ū n a (saule) patlaban uzlēca no
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gultas, ko Ausra (rīta blāzmas dieve) tai bija klā-

jusi sārtiem zīžu palagiem. Zelta staru vaiņaku
(diademi) vaiņakojusies, viņa iekāpa debess zirgos,

un taisījās pārbraukt par Latvijas dienvidus galiem.

Puķu māte uzmodās, un kaisīja ziedus uz ve-

cām dievu ziedumnicām (altāriem). Birzes kalnam

visapkārt vijās sidrabotas upītes, kur zeltīti burbuļi

šļendēdami rotājās. — Ūdens meitas (Nāras)

peldējās skaidros viļņos, koku dieves (Dukņas)
šūpojās lokanos bērzu un vītolu zaros. Vaidaloti

vēl reiz novaidēja par bijušiem, bēdīgiem laikiem.
Tad no Līgasoņu mutes atskanēja: slava! slava!

slava! Te parādījās tas latvju dzejnieks, kā plikais

kaps neliecina visai daudz no tautas pateicības uz

savu dziesminieku. Viņa sejā bija lasāma varena

nopietnība. Viņš aizgrābdami dziedāja šo zoneti par

„rītu":

Blāzmas klēpī saule riet it klusa,
Riet un jauki rožaiņi tai stari

Spīd ar brangumu, ka kokiem zari,
Lankām puķes mirdz tik svētā dusā.

Pirms vēl rasa nost no zemes susa,

Gavilējot cēlās putnu bari,
Un tad sveicot rītu dzied par vari

Mēlēm, kas vairs slavēt nepiekusa.

Vēji remdeni no austriem vēda;
Visa radība nu jūkstās, smaida,
Jo tai zudusi ikkatra bēda.

Latvieši, uz jums ar rīts jau gaida;
Dziesminieki jūsu starpā modās,
Un ir prātnieki pie jums nu rodās. —

Ari es iedrošinājos pacelt savu vājo balsi. It kā

sevi, it kā savu apkārtni jautādams stomījos un ru-

nāju: Vai virs ša kalniņa dažkārt nebūs lepojusies
kāda pils, un kas par pili, un kāds būs bijis viņas
vārds?! Senlaiku liecinieks, nosirmojis ozols pēc
tik ilgas klusu ciešanas atdarīja savu muti un varenā

balsi sauca: Gaisma! Gaisma! Gaisma!
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Visa birze noskanēja drūmaini, un kalna pamati un

stiprumi nokustējās. Te izceļās —pa tam tūkstošas

un atkal tūkstošas balsis lejā gavilēja: sveika!

sveika! sveika! — lepna pils, kas svešiem uz-

mācoties bija nogrimusi, un kā vārds bij uzticēts ve-

cajam ozolam taī ziņā, ka pils agrāk nebūšot izcel-

ties, pirms viņas vārdu būšot uzminēt. Virs jumta

lidinājās «trejdeviņas" saules, kas liecināja, ka tā ir

Gaismas pils. Un viņas sienas bij tīra zītara,

viņas jumts zelta, un logi un durvis sidraba. Pils

bija pušķota tautiskiem karogiem, kas brīvi plivinā-
jās saldās vēsmās, zilos gaisos. Logi atvērās, un iz

pils atskanēja latviešu dziesma. „Lai augsti dzīvo

Latvija!" Par brīnum lielu iztrūkšanos pamanīju

krokodiļus mūsu strautos. Ūdens pilnās žaunas plā-
tīdami, tie blurkšķināja: „Lurbība!" Bet drīz tie iz-

sprāga. — Uz durvju palodēm zelta burtiem bij glez-

noti tie vārdi: „Caur grūtumiem pie gaismas." Dur-

vis atdarījās, un es iegāju pils namā. Liela, liela ista-

ba ar visām luktām bija pilna ļaužu. Taisni man pre-

tim ieraudzīju uz skatuves Merķeli, kas izrādīja bēdu

lugu, ko nosauca par «tēvijas vēsturi". Skatuves

vienā pusē stāvēja mūsu zemes tēvs, un otrā pusē

zemes māte. Tiem bij mīksta sirds, un tie ne-

varēja noskatīt līdz beigām tos raudu skatus. Tādēļ

bij uzgriezuši muguru skatuvei virsū. Tie man ar

acīm deva zīmi, lai negaudojot ar citiem; jo drīz

būšot būt klāt tie laiki, kur prieku lugas būšot varēt

sarakstīt iz latviešu vēstures. Viņi būšot būt mūsu

jaunākās vēstures liecinieki.

Pārlaidu acis par visiem nama istabas kaktiem

un klajumiem. Griesti bij izrotāti domu pilnām zī-

mēm (vapeņiem). Vidū griestos bij vapens, kas no-

zīmēja tautību. Tie citi četros griestu stūros no-

zīmēja : rāmību, mīlību, uzcītību, brīvību.

Metu atkal acis uz skatuvi, bet — biju uzmodies, un

skatuves vietā ieraudzīju staltu, baltu Daugaviņu,

kas jaukā ziedoņa rītā līgoja jautri. Nogurusi sirds

bija viegla, un gars jautris; jo zināju, ka mans sapnis

nebij tik vien sapņu prieks, un Gaismas-pils
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nekāda gaisa pils. Tadeļ visa speķa uzdziedāja Va-

raidošu Zandera dziesmu:

„Kā ziema zūd priekš saules spožiem stariem,

„Lai nīkst tā vergu laiku atmiņa,

„Lai nīkst tā vergu prāts un vergu domas,

„Un viss, kas latvju garu nospieda!
„Ar jautrumu lai latvju krūtis pilda
„Tās pavasara vēsmiņas;

„Lai Latvijā nu jauna dzīve sākās

„Un jauns gars visur izplatās!

„Gan avots plūst iz zemes dzija klēpja,

„Un droši lēkdams aug un pieņēmās,

„Līdz pārvēršās par dižu, lepnu straumi,

„Kas spēku mana, lepni veldamās:

„Tā celies, latvju gars, iz vīru krūtīm,
„Tā cīnies, audzi, vairojies,

„Līdz tu iz simtu tūkstoš krūtīm plūzdams
„Par staltu straumi pārvērties!" —

Iz I. vispārējiem dzied, svētkiem

Ja tas vēl notiek ārpusē,

Dievs zin, kas notiek iekšpusē.

Kāds pulciņš lepnu pilsoņu ķeizara dārza priekšā

stumdījās garām tikt „Līgo karoga" nesējiem. No

pilsoņiem viens, ko pats „Thora dievs" vairāk bij

apdāvinājis ar Thorheits un bezkaunīgu drošsirdību,
uzsāka: Raugāt, raugāt, „bauriem" (karoga nesē-

jiem) pat frakas mugurā. „Ja, un no Jums šūtas,"

„bauris" it mierīgi atteica.

Dzirkstele

Kas jaunības gados nav tralājis
tēvu valodā to vārdu ~tēvs",
tam vīra gados krūtis netiks

visai platas prieks tā svarīga

vārda „tēvija". Zafirs.

Steķis. Latviešu biedrība nav ilgi, kamēr cē-

lusies, bet cik liela un raiba tai jau vēsture.
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Kraķis. Tas rāda, ka latviešiem varena dzī-

vība iekšā spārdās.
Steķis. Bet kādēļ mūsu tautieši tādu raibu

vēsturi taisījuši?
Kraķis. Redzi, brāl, vēsture nav taisāma,

viņa tik ir rakstāma. Vēsture ir kā kādi diži rati, kas

laižās vest, iet uz priekšu, kas atturās, tas, zināms,

atdūrās, sadurās un sadragājas. Vēsture jau ir pati

tā stūre jeb stūrētāja.

Steķis. la, ja; bet kas tad latviešiem par

tādu stūrētāju, kas visu tik greizi stūrē?

Kraķis. Vai neesi lasījis „Balt. vēstn." Kron-

valda Ata rakstienu „karš miera laikos?"

Steķis. Pasarga nu Dievs! kā ne? Tur jau

viņš gaiši izrādīja tās divas partijas, tos divus garus.

Kraķis. Lūk nu, kur jau tas kalpināšanas

gars ņem virsroku, tur verdzība un vārdzība.

Steķis. Cik ilgi tas vēl tā ies ar to kalpinā-
šanas garu šinīs brīvestības laikos?

Kraķis. Kamēr latvieši vēl skolās

nebūs mācījušies savutautu un valodu

pazīt un cienīt, tikmēr tautas valoda

būs pastarīte un ganu valoda, un sveša

valoda un svešais gars stāsies pirmā

vietā, pat latvju biedrībās.

Steķis. Par šo svarīgu lietu vēl kādu reiz

runāsim.

Kas dziesmas aiznesis

Tauta, kur ir tava dzeja,
Daiļa debess līgava.
Klusa tagad dziesmu leja,
Sēri vaida Daugava.

Steķis : Saki man, kādēļ gan žēlīgie at-

klīzdami šaī zemītē, izdeldējuši tautai dziesmas, sta-

bules un kokles. 5

Kraķis : Laikam gan tādēļ, ka daadz ļauna
atveduši, un, kā jaa zini, ļauns tur nevar mist, kur

dziesmas piemājo.



364

Tavu brīnumu!

Dievu drīkst godāt bet bizmaņus ne.

Steķis : Pats mīļais Dieviņš lai zin, kādēļ
tie bizmaņi tos latvieša zobgaļas un laikrakstus, kas

tos, kā Dievas aizvien min un godina, nemaz nevar

ieraudzīt, un ja tos kādu reizi netīšus rokā saķer,
tad tos, kā čūska rausta un mētā.

Kraķis : Redzi, mīļo Staķīt, viss būta labi, ja
tikai tādi augsti stāvēdami un nemirstīgi vārdi, kā

„bizmaņi", „varmākons" v. c. uz mūžīgiem laikiem

netiktu nozīmēti prastā „ganu valodā", kas tas par

kaunu visai augstai bizes elitei.

Veltīga baidīšanās

okst o n s. Sargies jaunā gadā!

Vēstnieks. Kas jups mani tad raus ?

okst o n s. Man smalks osteklis, kas spēj sa-

ostīt ne tik vien zaķu un lapsu, bet ari citu kustoņu
un zvēru pēdas un tekas.

Vēstnieks. Nu ko tad esi saostījis?
Okst o n s. Esmu to saostījis, ka nākošā gadā

kāds kūļu smadzeņu Brencis tev gribot uzbrukt,
tava ceļa somu nolaupīt un — ko domā! — visas

tās tur sakrātās augstas gudrības, kas visas sarak-

stītas dziļā un tādēļ viņam nesaprotamā valodā an —

ko tu visā savā mūžā nebūt vēl nebūtu iedomājies, —

viņas ar minētu smadzeņu vēstekli tik ilgi vētīt un

sijāt, kamēr visi graudi no tā vēja tās azpūšanas tiek

aiznesti un tās rogas an tās pelavas tās dabas nepil-
nības sakrājas an — atļauj man vēl — tos pašus at-

likumus nonest kādai zvēru draugu biedrībai, kur

tie ar saviem spriguļiem tas nemaldības būšot kult

un — prātiņ nāc mājā! — tos atlikušus krikumus

malt iekš maltuves tās frivolitetes. Es tev vēl saku,

sargies! sargies!
Vēstnieks. Kam velti baidīties! Gan visus

tādus Brencīšus jādams ar saviem pātagas pliukšiem
aiztraucēšu.
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Vēstules iz Lielvārdes*)

I

Es tautas taut's dēliņš,
Es dzīvoj' tautiņā,
Es dzīvoj' tautiņā,
Pašā tautas vidiņā.

Kas kaitēj' taut's dēlam

Tautiņā nedzīvot!

Tautieši — bāleniņ',
Tautietes — man's māsiņ's.

No laikiem jau Piebalga ir daudzināta par tādu

apgabalu, kur tie „īstie" latvieši mītot. Ari es pa-

zīstu Piebalgu ar visiem piebaldziešiem, un ja az

viņa stāvu un augumu skatos, tad gan jāliecina, ka

tie_ no visiem citiem latviešiem vairāk līdzinājās
musu veciem priekšgājējiem; jo tur uzsmaida daiļas
meitas kā saules, tur izaug stalti puiši kā ozoli:

Sidrabiņa grožus viju

Zelta kalu kamaniņas;
Lai brauc mana līgaviņa
Kā saulīte vizēdama.

Man rādīja tautu dēlis

Kā ozolus bāleniņus;
Lai es aužu linu dvieļus,
Pie ozola mērīdama. (Taut. dz.)

Bet pēc tautas ierašām v. c. sverot, tas ap-

liecinājums pie viņiem daadz mazāk spēkā, nekā

citur. — Tagad cien lasītājus gribu vest garā uz

vienu vidu, ko patiesīgi var nosaakt par „antikva-

rijas muzeumu" (senlaika lietu un piemiņu krātuvi).
Šaī dziesmu lejā un pasaku, teiku un mīlas zemē

tek „līču loču" Daugavas māmaļa, laistīdama sidra-

bainu ūdentiņu. — Tāpat, kā igauņiem ir Emmas upe

tā vieta, kur viņu dzejas dievs nāca zemē, dziedā-

dams aizgrābdamas dziesmas, tā latviešiem Daa-

gava, kar Staburadze „par migliņa staigādama"
saulē iet paraadzīt, vai viņas „arājiņi tīrumiņu apsē-

*) „Balt. vēstn." 1873.
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juši", vai piekāruši „zelta sētuvīti sidrabiņa vadzītē";
kur „Staburadzes māmuliņa zīdus vērpj, avotiņš šķe-

terē"; kur „Radzes meitiņas" „daiļas rotas" nesa,

Radzes dēliņus kaitinādamas; kur „pie Ķeguma"
dažs mātes dēls „dzirdējis citkārt it jaukas dziesmi-

ņas", ko „Daugavas meitiņa" dziedājusi, dzīvodama

„burbuļu mājiņā". Tas vidus, kur cien. lasītājus garā

gribu pārstādīt, ir tas apriņķis, kur dzīvo lielvār-

dieši, latvju ļaudis, kas laikam savā laikā lielu vārdu
būs nesuši. Liels vārds tiem ari šo baltu dienu pie-

nākās; jo tie, visvairāk savus sentēvus mīlēdami,
vairāk nekā cita kāda vidus ļaudis sentēvu garu pa-

turējuši. Lai gan te „tvaiku kumeļi" ik dienas cauri

skriedami zviedz un sprauslā, tad tomēr meža un

citas mātes vis nav tik bailīgas, kā Kaudzītes Matīss

to domā, bet dzīvo ar ļaudīm draudzībā, un liek sevi

neskaitāmās dziesmās minēt un svinēt. — īsā laikā

esmu sakrājis vairāk dziesmu, nekā Zālamanam pa-

visam bijis. Kad labs krājums būs no dziesmām un

citām tēvu tēvu mantām, tad laidīšu viņas ari citur

tautās. Un lai tauta ari attālotnē iepazīstas ar liel-

vārdieši! daiļiem skuķēniem, tad laidīšu priekšzīmēm,
manā pirmā „vēstulē", vienu daiļu meitenīti ar tre-

jādu rotu izrotātu: niedras svārkiem, sidraba jostu

un ievu ziedu vaiņaciņu, un mīļi lūdzu savu mīļo,
veco draugu „Baltijas vēstnesi" šo zeltenīti laipnīgi
aizvest bandenieku klētiņās:

Es biju irbīte, es māku rotāt

No viena kalniņa uz otru kalniņu;
Trešā lēkdama ieraugu tautiņas.

Teceņu, teceņu par brāļa laukiem,
Par brāļa laukiem līdz brāļa vārtiem, —

Atradu bāliņ' pie vārtiem stāvot.

„Bāliņu mīļo, cel vārtus vaļā!"
Bāliņš neceļ aiz žēlumiemi.

Teceņu, teceņu par brāļa sētsvidu,
Par brāļa sētsvidu, līdz brāļa klētei.

„Bāliņu mīļo, slēdz klēti vaļā!"
. Teceņu, teceņu, līdz māmiņas pūriņam:
„Māmuļa mīļā, slēdz pūriņu vaļā!"



367

Bij mātes pūriņā trejāda rota:

Apvilku lielas! ņiedres svārkus,

Apsēju lielo sidraba jostu,.
Uzliku ievu ziedu vaiņaciņu.

Izbira ievu ziedi caur klēts grīdu,
Izauga ieva caur klēts jumtu,

Sajāja tautiņas ievu ziedu raut.

Rauj, rauj, tautieti, tā vairs nerausi,
Maksāsi māmuļai šūpuļa naudu, —

Cik gadu pašūpos, tik zelta gabaliņ,',
Trīs gadus pašūpos, trīs zelta gabaliņ.

II

Mandziesmiņ' simt' pūriņ',
Simt' pūriņ' vecu ziņ';
Ko neteic' tautas meit',
To pateic' meža meit'.

Es nekad neapnik'
Jautādams sav' tautiņ',
Jautādams sav' tautiņ',

lekrādams vecu ziņ'.

Vecie latvieši stāvēja ar dabu tuvās saitēs, drau-

dzībā un sabiedrībā; dabas likumi, dabas brīnumi

bij viņu dievība, viņu augstākais ideāls. Daba ir

grāmata, kur dievības domas ierakstītas un iegrīvē-

tas. Katrs planēts, katra zvaigzne, — tā tad ari mūsu

zeme, kā zvaigzne starp zvaigznēm — ir lapiņa no

lielās dabas grāmatas. To lielo, raibo dabas grāmatu,
kas daudz gadu tūkstošu stāv atvērta un uzšķirta, to

lasīt ar svētu apziņu, ir radītāja svētus rakstus, do-

mas un likumus lasīt, tirzāt un pētīt.

„Kad pērkons rūc un zibens sper, paties',
Tad runāuz mums svēts un varens Dievs!"

Dabas māte nav visur vienlīdzīgi izkaisījusi ra-

dītāja domas, bet ar viņām dabas elementus pušķo-

jusi, vienā vietā šķērdīgāki, otrā taupīgāki. Tomēr

katra dzirkstelīte, katra dziesmiņa, katra smiltiņa un

katris ūdens pilieniņš, kas kā mazi, mazi puteklīši no

bezgalīgi lielas pasaules ēkas, ir pilni domu un spēku.
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Sen senējos laikos cilvēki nav mitējušies censties,
dabas grāmatas valodu tulkot un saprast. Tā tad

daba cilvēku iemācījusi runāt. Katris dabas ķer-

mens, katris dabas spēks, kas tik ar dabas ķermeni
savienots domājāms, ir bijuši cilvēku valodas skolo-

tāji. Bet ne visi cilvēki, ne visas tautas savu pirmo
valodas skolotāju vārdus un domas vienādā mērā

saklausījuši un nojēguši. Kad latvietis, vienalga, vai

Baltijā, vai Indijā, vai pašā paradīzē, kuplo pilnīgo
koku nosauca par spēcīgu, kodolīgu, „ozolu", tad vā-

cietis to pašu nosaucis par tievu, plānu „Eiche" v. 1.1.

Iz dabas grāmatas valodas izmācījušies, cilvēki

varēja sarunāties ar visu dabu. Dažas tautas, daži

ļaudis atmetuši dabu, savu valodas māti, un buldurē

un maļ tikai iemulsturētus nedzīvus vārdus un ne-

dzīvas skanas. Lielvārdieši vēl šo baltu dienu ar

dabu stāv sadzīvē un sadraudzībā. Tie sarunājas ar

visām dabas lietām, apdzied katru saules stariņu,
katru ūdens burbulīti, katru stādiņu, katru putniņu

v. c, ar vārdu: viņi runā un prāto gudri, un dzied

jauki, jautri un mudri no tās mātes, no kā visi dzīv-

nieki iezīž spēkus, priekus, līgsmību un mīlestību. Un

tā māte ir — daba. Dabas grozīgā sega groza ari

cilvēka domas un jūtas. Kad „sniega māte projām

šmauc", kad „miega māte dzīvos trauc", kad „dabas
mātes krūts jau riet", un kad pie viņas „visi spēkus
iezīst iet", tad ari lielvārdiešiem mostās pavisam

cita, jauna, jautra dzīvība. Sasiluši dziesmu leja sāk

atkal trīcēt un līgot no dziesmu skaņas. Saldas pa-

vasara vēsmiņas un mīlīgas smaršīgas dziesmiņas iz-

purina no dziesmu vītoliem pa ziemu sabēgušas, ap-

klusušas dziesmas, ko samīts tautu dēliem pieguļā,
tautu meitām draviņā, ganiņiem pļaviņā un mežmalā

paņēmis.

Visas manas skaistas dziesmas

Vītolāi sabēgušas;
Sāk vītolis locīties,
Sāk tās visas līgoties.

Tautas meitas staigā gar Daugavu, Ogres (Vo-

gas) un Kaibalas krastmalām tautiski dziedādamas.
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Ai Kaibala, Kaibaliņa,
Savu meitu neizdodi;
Kas tās tavas kalnmalītes

Ik svētdienās trīcinās!

Te atnāk vēl citas dziesminējas, proti — lakstī-

galas, un izrotā tautu meitu skaistās meldijas saviem

jauki virinādamiem trilīšiem, kā Kaibalas viesnīcā

līgsmodamies tautas dēls no viņu meldijām tā tiek

aizgrābts, ka tam pat vīna kauss iz rokām šļūk.

Skaisti dzied lakstīgala

Kaibaliņas maliņā:
Man izlija vīna glāze
Uz tevīmi klausoties.

Stārķis, ko citos vidos retāk redz, lielvārdiešiem

gandrīz kā mājas putnis; jo nav gandrīz neviena

ciema, nevienas mājas, kur nebūtu kuplā, tuvajā

ozolā perēklis jeb ligzda, kur katrā pavasarī no tālās
brīnumu zemes atceļojis mīļots, pazīstams viesis at-

metās, ļautiņiem pastāstīdams apbrīnojamas lietas. —

Tāpat kā putnu un lopu valsts, tā ari stādu un ak-

meņu valstis jau maziem lielvārdiešiem bērniem pa-

zīstamas. Tie zin it smalki aprakstīt akmeņus, stā-

dus, kokus, puķes, zivis, zvērus, lopus un putnus, kas

vien atrodās viņu zemē, viņu mežos, laukos un ūde-

ņos. Cik atgādājos, tad mūsu tautas vīrs Kronvalda

Atis „Baltijas Vēstnesī" lūdza tautiešus, lai tam kā-

das putnu dziesmiņas piesūtot. Še ielikšu kādas no

lielvārdiešu putnu dzejām, cerēdams, ka cien. lasī-

tāji neļaunosies par mūsu putniņu dažiem jocīgiem,
spītīgiem un parupjiem vārdiņiem; putni jau aizvien

dabīgi, tomēr daudz šķīstāki un bezvainīgāki, nekā

cilvēki ar visiem glumiem vārdiņiem.

Bezdelīgas dziesma:

Kamēr puiši pirtī, tikām meitas gaļu cep;

Tauki skrien ugunī: — švir—r —r—kš.

Vālodzes dziesma:

Žīdu siev', žīdu siev'

Nokāva kriev', nokāva kriev',
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Pamielo Diev', pamielo Diev'

Ar mīkstu maiz', ar mīkstu maiz',
Ar jēlu pien', ar jēlu pien'.

Zvirbuļa dziesma:

Si, si, si, siev'!

Viņš, — viņš — būs uz jaunās rijas augšas. —

Melnais strazds un titibs būtu varējuši sev godī-
gākas dziesmas izdomāt, lai nebūtu kauns tās tāļāk
stāstīt. No lakstīgalas koncerta ārijām nekā ne-

esmu sadabūjis; kad viņa pati atnāks ievu ziediem

„upes malā pušķoties", varbūt ka tad noklausīšos. —

Kur daudz dziesmu, gudrības teikumu, stāstu un pa-

saku, tur ari daudz dziesmu sacerētāju, prātnieku,
stāstu veču un pasaku veceņu. Tādu Lielvārdē vēl

tagad diezgan. Te var atrast večus, kas tā māk gu-

drot un prātot, ka pat Sokrātam, Platonam un citiem

veclaiku slaveniem gudriem nebūtu jākaunās viņu iz-

teikumus dzirdot. Pats Oidips viņu dziļās mīklas ne-

uzminētu. Bet laiku no laika izzūd ari lielvārdiešu

prāvākie dziesminieki un prātnieki. Tie iesnauž uz

mūžību Trūdaliņas, zemes mātes, klēpī, savus dzie-

smu kamolus un pūriņus, pasaku, teiku un mīklu

tarbas un ķeseles līdz aprakdami. Mums nav prāt-
niecības jeb filozofijas skolu, kā pie viecajiem grie-

ķiem v. c. tas bijis. Mums nav pat ne ļaužu skolas,
kur pilnīgi uz tautības pamatiem varētu izplatīt vis-

pārīgu cilvēcības kultūru jeb izglītību. Tādēļ zūd

sentēvu dārgumi un svētumi. Ka garajā verdzības

periodā no sentēvu mantām daudz zudis, par to tau-

tieši nav apvainojami; viņu spēki bij saistīti, viņu

prāti stulboti. Tās toreiz zudušās mantas tik varam

apraudāt, un par viņām savas žēlabas un vaimanas

izgāzt, kā nelaiķis Zvaigznīts „Sētas, dabas, pasau-

les" 3. grāmatā, par tautas dziesmām runādams. Bet

ka tēvu tēvu mantas vēl mūsu dienās neuzzīmētas

nogrimst aizmirstības bezdibeņos, par to mums ta-

gad jākaunās; jo tas pierāda, ka savus vectēvus diez-

gan nemīlējām. „Baltijas Vēstnesis" pasaulē nāk-

dams uzaicināja savākt un krāt tautas zelta graudus,
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un viņa krātuvē ari sabira visādi graudi no Latvijas
malu malām. Mīli tautas brāļi, kas tautas garu vēl

neesat pavisam atmetuši, neatsakaties no slavena

darba. Daudz ir zudis, bet mantas, lai gan vairāk

gabaliņos un druskās, ir vēl diezgan, kas bez kavē-

šanas jāsavāk. Jūs dzejnieki, krājat ari jūs dārgo

mantu, iepazīstaties krietni ar nemirstīgo tautas-

dzejas garu; esat tautai vaidaloti un līgasoņi! Kā

dažām citām tautām, tā ari latviešiem celsies un ari

jau ceļās pravieši. Tādi pravieši lielā redzes aplokā
pārskatīs ari tos no tumsuma apsegtos aizmirstības

dziļumus (še es nerunāju ne no kādas burvības); tie

lasīs varbūt Burtnieku ezara burtaiņos viļņos daudz

aizmirstu brīnumu. Tad izcelsies vecā „apburtā"
nogrimusi pils ar visiem burtniekiem, prātniekiem un

gudroņiem; tad piepildīsies tie vārdi, ko teic dziedā-

tājs Pumpurs, kuru mēs lielvārdieši ari par savu uz-

skatam, tā ka viņš mūsu apgabalā dzimis, audzis un

tautas dzejas garu ieelpojis. Viņš dzied:

„Skat Baltas jūras krastos,
Kur baltas putas šķīst,
Tur viņas (dziesmas) zītar rakstos

Iz jūras ārā plīst.

Skat, Balt'jas tēvu kalnos

Aug sirmi ozoli;
Tur vecos altar pelnos
Daudz dziesmu vīkstoļi.

Tie ārā nāk kā dūmi

Un kāpj līdz debešiem,
Un atskan pēcāk drūmi

Pa lejām tautiešiem."

111

lemiegot vakaros

Tinos taut's pasakās;
No rītiņ' celdamies.

Uz jaunām klausījos.

Cik tāļu cilvēka pilnīgs nojēgums par dabas li-

kumiem sniedzas, tik tāļu tas, ar gaišu prātu un uz

patiesībām balstīdamies, nosver dabu. Bet kur cii-



372

vecīga samaņa un jēga irst un zūd, tur sākas brīni-

šķīga pasacība. Neiztirzāti dabas spēki un likumi

pārvēršas par tā nosauktiem pārdabīgiem spēkiem
un brīnumiem, kas ļautiņu miglainām gara acīm ie-

domu apvārsnē tēlojas priekšā dažādos veidos jeb

izskatos, gan jocīgu gan nopietnu un dīvainu seju rā-

dīdami.

Ja skatāmies atpakaļ sirmajā pagātnē, tad re-

dzam, ka visu vecākās tautas, ķinieši, grieķi, rom-

nieki v. c, gan nopūlējās ar mākslām, zinībām un da-

žiem derīgiem iestādījumiem, bet sveši palika ar da-

bas dziļāku iepazīšanos. Tādēļ visa daba tiem bij

mīkla, dabas brīnumi — pasacība. Ari reliģijai (ti-
cības mācībai) dabas zinība daudz līdz. Lutera Mār-

tiņš, kas tiek saukts par ticības skaidrotāju, maz

vien dabas zinamībā bij ierakņājies. Tādēļ no viņa

tiek stāstīts, ka tas daudzreiz, kad tam piesitušās vē-

dera sāpes (kuru cēlons ir daudzreiz neveselīgs

ēdiens), domājis, ka nešķīstais (sātans) to mocot. La-

sītāji paši zinās, pēc kādām zālēm Luter tēvs savās

mokās ķēra.
Dabas likumi ir Dieva likumi, kas no paša Dieva

iestādīti un ko pats Dievs nevar grozīt; jo citādi

jau Dievs nebūtu svēts un viņa likumi spēcīgi. Divi

reiz divi ir mūžam četri. Nostājies veselu cēlienu

tādā vietā, kur vēju rautin rauj cauri, tad tavas ausis,

vai acis, vai zobi izmaksās, ko būsi grēkojis pret da-

bas likumiem. No asas dabas bultas ievainotus or-

gānus (locekļus) nedziedinās ne piesaukšanas, ne

aizlūgšanas, ne mētājumi, ne ~svaidījumi", ne vār-
dojumi", ne „pūšlojumi". Ja būs dziedējams, tad tas

notiks dabīgi, bet nevis pārdabīgi. Cilvēku uzde-

vums tādēļ ir: dabas likumus izdibināt,

ievērot un pēc tiem dzīvot. Tādēļ
daudz tūkstoš reiz labāk būtu mūsu ļaužu skolās

mācīt dabas zinības, ne kā dvēseli un garu

apstulbodams nedzīvus vokabuļus kaltin iekalt un

lietin ieliet bērnu šaurās galviņās. Bet tur jau atkal

savāds kniebiens (knipis)!
Dabas zinība, kā sevišķa zinība, ir jaunāko laiku
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bērns, ko dabas māte gadu tūkstošus auklē-

jusi savā klēpī. Pēdīgi tā tak piedzemdējusi daiļo
meitiņu un ar to aplaimojusi cilvēci, tai caur viņu

savus svētus noslēpumus atsegdama un izstāstīdama.

„Zinībai nav vairs nekādu noslēpumu, ko tā bailīgi
un skaudīgi apslēptu; bet viņas avots brīvi un prie-

cīgi burbuļo ikkatram, kas viņai tuvojas ar labām zi-

nības slāpēm" (Dr. Šedlers savā „dabas grāmatā").

Zinība, īsta zinība, izdzen jaunekļam iz galviņas vi-

sus tīkliņus, ko iznīcības zirneklīši savērpuši un sa-

auduši.

Pasakas ir tautas dzejas otra puse. „Pasaka" ir

rādījies no „pasacīt". B. Dīriķis saka savā „Latviešu
rakstniecībā": „Pasakas ir brīnišķīgi „stāsti". Tāļāk
viņš saka: „Latviešiem tagad ir gauži maz tādu; vi-

ņas vai pavisam izzudušas vai sajukušas ar citu tautu

pasakām." Tas gan tiesa; tomēr vēl šur un tur pa

Latviju (īpaši Lielvārdē) atrodās diezgan pasaciņu,

kas latviešu pašu fantāzijas (iedomu) ražojumi, izpe-

rināti, izšķilti iz latvju vectēvu un vecmātu cienīgām

galvām, kā Minerva (gudrības dieve) iz Jupitera
(dievu un cilvēku tēva) pakauša. No tām dzejas dai-

lenēm (pasakām) ir daža, kas tik laipnīgi glaimo un

mīlīgi smaida, ka pat Aizopa (grieķu pasaku tēva)
acīs viņām vajadzētu žēlastību atrast. Starp latvju
izglītotiem dēliem gaužām maz tādu, kas uz latviešu

tautas pasakām būtu likuši savādu, īpašu svaru. Pat

slavenais Zvaigznīts, kā iz viņa rakstu krājumiem

redzams, tik citu tautu pasaku kodolus vien gārdus

atradis, bet nekā nebaudījis no pašas tautas pasaku
koka zelta āboliem, kas, baudīti, saldi un viegli dvē-

seli un garu paceļ daiļā domu valstī, kur aizmirstās

visa virszemes zūstība un nīcība, visas spaidās un

vaidas. Tiesa gan, ka Zvaigznīša pārtulkotās pasa-

ciņas mūsu vērīgo jaunekļu un bērnu galvās stāv „kā
likts", tomēr tās viņiem nekad nevar iet tā pie sirds,

kā pašaudzinātās. Ja latvieši, kas „dziesmu rotas"

nemaz nepazīst, iz viņas „lauku puķēm" dzird skan-

dinājām, — un kaut ari tie tik kādus vilcienus jeb sa-

klausienus bez vārdiem sagaumē, — tad tie jautri un
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priecīgi izsauc: „tas jau mūsu pašu." Līdzīgas jūtas

ar līdzīgām jūtām biedrojas un kopojas. Vai citādi

tas var būt ar tautas pasakām? Tiešām nē. Tautas-

dziesmas ir tautas priecīgu un bēdīgu, jautru un

grūtsirdīgu jūtu atbalsis. Pasakas ir spoguls, kur

tautas gara un iedomu ģīmetne jeb seja nospogulē-
jusies. Vai tādas pazīstamas atbalsis visstiprāk ne-

sakustina jūtekļus latviešu asinīs? Vai tādā spogulī
latvis vismīļāk neskatās, kur visa vina gara daba

redzama?

Prieks ir dzirdēt lielvārdiešu puisēnus, jaunekļus
v. c, pasakas stāstam. Tās viņiem nevis tā vien „kā
likts" (no ārienes), kā Zvaigznīts mēdz sacīt, bet tās

viņiem kā iedzimušas un iesakņojušās. Viņi tās katru

reiz iztērpj savādākā rotā, kādu kuru reiz fantāzija
tiem izauž. Uz pasaciņas spārniem nesti tie garā at-

rodas katrā pasaciņas skatā, katrā lomā. Tādēļ tie

visu līdz juzdami, līdz baudīdami un ari līdz ciezdami

daudzreiz stāstīdami izsauc: „es pats ar tur biju"
v. t. t.

No citām tautām mums daudz esot jāmācās. Un

tiešām šinī lietā būsim itin pazemīgi un no kādiem

citas tautas dižajiem dēliem mācīsimies cienīt, sa-

krāt un piekopt tēvu tēvu dārgās mantas, īpaši tās

vienīgās, ko mūsu vectēvi mums varējuši un spējuši

atstāt. — No tādiem citas tautas vīriem, kas caur

tautas pasaku sakrāšanu un sarakstīšanu savā tautā

izpelnījušies pateicību, godu un nemirstību, pieminēšu
trīs: brāļus V. v. J. Grim un Muzeusu. „Baltijas
Vēstnesis" vienu no Muzeusa pasakām ir savai tautai

pasniedzis, proti „Videvuta balviņu", jeb kā Muzeus

to nosauc: „Dāmons Amor". Par Muzeusa darbiem

un pūliņiem ar pasakām liksim stāstīt viņa biogrāfam
(dzīves gājuma aprakstītājam). Viņš saka: „Mu-

zeus, kā tiek stāstīts, dažreiz sapulcēja ap sevi vecas

bābas ar saviem ratiņiem, sēdās viņu vidū un ar ne-

ģēlīgu tērzēšanu no viņām likās priekšā pļāpāt, ko

viņš pēcāk patīkami pakaļ pļāpāja. Ari bērnus viņš
daudzreiz sauca no ielas, līdz ar tiem palika par

bērnu, lika stāstīt pasaciņas, un katru pasaciņu aiz-
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maksāja ar kādu naudas gabaliņu. Kādā vakarā viņa
sieva pārnāca no viesībām mājā. Kad viņa istabas

durvis atvēra, tad viņai pretī kūpēja prastas tabākas
dūmu mākoņi, un caur tiem dūmu padebešiem viņa

ieraudzīja sēžam savu vīru pie krāsns līdzās vecam

kara vīram, kas zobos turēja sava īso ļulķīti, dūšīgi

kvēpināja un tam stāstīja pasakas." —

Pasakas (tāpat ari dziesmas v. c.) viegli nav sa-

krāt. Savai kārtai nepiederīgu svešnieku pamanī-
dami, ļaudis tūliņ aiz mēmuma apsegiem paslēpj bur-

vīgo lāpu, kas jauki apgaismo brīnišķīgo, romantisko

pasaku pasauli. Kas tādēļ ļaužu brīnišķīgus noslē-

pumus grib skatīt, tam ļaužu sejā, t. i. ļaužu garā, jā-
ieviesās ļaudīs. Tādēļ mūsu dziesminiekiem un rakst-

niekiem jāievēro šie vārdi: „Kas latviski grib rakstīt,

grib, lai viņu saprot un labprāt lasa, tam papriekšu
latviski jāmācas domāt. To labi zinādams, vecais

Stenders daudz ar latviešiem apstaigājās, viņu darī-

šanās un ierašās noskatīdamies, viņu valodā un

dziesmās noklausīdamies." (Dīriķa „Latviešu rakst-

niecībā"). Kaut latviešu rakstniecības tēva Sten-
dera priekšzīme neatrastuneviena nicinātāja latviešu

rakstniecības laukā! —

Beidzot savai vēstulei piespraudīšu lielvardiešu

pasaciņu, ko esmu noklausījies iz ļaužu mutes.

Vienam tēvočam bija septiņi dēli, un viens no

tiem bija dumjš. Viņš tos nekur svešumā nesūtīja,

un tā tad viņi mājā auga un dzīvoja. Tēvočam bija
dārzs, un taī dārzā bija ābele, kas nemaz neauga.

Bet kad dēli lielāki nāca, tad ābele sāka augtin augt,
kamēr ari uzauga un izdeva astoņus zelta āboļus.
Pirmais ābols piederēja tēvam, un tie citi katrs vie-

nam dēlam. Āboliem nogatavojušiem uz reiz vienā

naktī tēva ābols nozūd. Viņš sūta savu vecāko dēlu

apsargāt atlikušos ābolus. Visu nakti izsargājies tas

gaismai svīstot iemiga. Rītā tēvs iet ābolus skaitīt,
un viena ābola atkal trūka. Nākošu nakti sūta otru

dēlu. Tam iet tāpat, un tāpat ari tiem citiem. Ik-

katram dēlam nozuda ābols. Bet nu nāca dumjā

nakts sargājums. Tas aizgājis vakarā likās gulēt; bet
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rītā ar mazu, mazu gaismiņu jau bija augšā, un sar-

gāja ābelē uzkāpis. Te uz reiz atskrēja zelta put-

niņš; snabuts — pie ābola klāt, un rāva un rāva to

ābolu nost. Dumjais to ieraudzījis klupa uz reiz

virsū zelta putniņam un tam izrāva trīs spalviņas no

astes, un priecādamies ieskrēja istabā tēvam rādīt.

Tēvs sūtīja putniņu meklēt visus septiņus dēlus, ka-

tram zirgu iedodams. Visi vienu ceļu aizrikšoja, ka

pakavas vien noskanēja, uguni šķildamas. Uz reiz

ceļš izšķīrās septiņos ceļos, un nu jāja katris pa savu

ceļu. Gabalu pajājot vecākam dēlam nāk vilks pretī

un prasa, lai savu zirgu viņam dodot. Tas atteica,
ka savu maizi gan varot dot, bet zirga tik vien nē.

Tā vilks gāja pie citiem pieciem, un ne viens viņam
nedeva zirga, bet maizes kuli gan solīja. Pēdīgi tas

nāca pie dumjā, un prasīja: „Atdod man savu zirgu."
Dumjais tūlīt nokāpa un deva vilkam savu zirgu.

Zirgu paņēmis un apēdis, vilks dumjam teica, lai nu

šo apseglojot un kāpjot šam mugurā; šis to būšot aiz-

vest pie putniņa. Dumjais paklausīja. Tā viņi abi

devās ceļā. Vilks nonesa viņu pie lielas, skaistas

pils, un pie tās pils bija veca mājiņa; tur vilks iegāja
iekšā un nu stāstīja, kā putniņu varot dabūt: „Ej tur

pret pils logiem, un kliedz un brēc matus plēzdams
un raudādams; tad tur tev iznāks pie loga meita un

sauks, lai tu ejot iekšā. Bet neej, un dari tik savu

darbu projām, tad viņa nāks ārā; un kad viņa pie
tevis pienāk, tad paķer viņu, un atnes pie manis."

Viņš to izdarīja, un atnesa meitiņu pie vilka.' Nu

vilks sūtīja pēc putniņa un piekodināja viņam tā:

„Kad tu tagad ej uz pili pēc putniņa, tad ņem to put-

niņu vien. Putniņš būs smuks, bet putniņa krātiņš
(būdiņa) vēl smukāks. Bet ja tu putniņa krātiņu

ņemsi, tad pulksteni sāks skanēt un ļaudis saskries,
tevi noķers un metīs cietumā." — Dumjais gāja uz

pili, bet ņēma putniņu ar visu krātiņu. Te uz reiz

saka pulksteni skanēt, un saskrēja kalpi un iemeta to

cietumā. — Vilks gaidīja, gaidīja dumjā, bet nevarēja

un nevarēja sagaidīt, un gāja un izslēdza to ar savu

asti iz cietuma. Nu dumjais ņēma putniņu vien, un
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putniņa krātiņš tam nāca pakal. Bet nu vilks viņu

sūtīja pēc mantas uz klēti. „Tur manta dikti smuka

būs," tā vilks runāja, „bet tie pūri un šķirsti un grozi,
kur mantas iekšā, būs vēl smukāki, bet tu tos sargies

ņemt; citādi pulksteņi sāks skanēt, un saskries kalpi
un saņems tevi un ieslodzīs cietumā." Bet viņš aiz-

gāja uz klēti, un ņēma mantu ar visām mantas pagla-
bātavām. Te uz reiz sāka pulksteni skandēt, un sa-

skrēja kalpi un iesvieda to uz trīs gadi cietumā. Tā-

mēr vilks gaidīja mājās, bet nevarēja sagaidīt. Viņš
laida cik vien varēja uz pili, iebāza asti atslēgas cau-

rumā un atslēdza durvis ar savu asti. Nu viņš to iz-

laida no krātiņa un labi sabāra un saplītēja ar asti

pa biksēm. Tad viņš gāja otru reiz un ņēma mantu

vien, un mantas paglabātavas nāca pakal. Tagad

vilks viņu sūtīja pēc zirga un piesacīja: „Ņem to

zirgu vien, tas zirgs būs smuks, bet tie iemaukti vēl

smukāki. Bet ja iemauktus ar ņemsi, tad ies tāpat

kā senāk." Dumjais gāja pēc zirga. Viņš paņēma to

ar visiem iemauktiem. Pulksteņi sāka skanēt, un

dumjo saņēma ciet un iegrūda atkal uz trīs mēne-

šiem cietumā. Vilks gāja un atslēdza cietumu ar

savu asti un saplītēja īsti krietni dumjo. Nu viņš gāja

otru reiz un paņēma žirgu; iemaukti nāca tāpat līdz.

Vilks dumjo sūtīja pēc govs, izstāstīdams, ka govs

būšot smuka, bet ne tik smuka kā valgs. Dumjais

gāja un paņēma govi ar visu valgu. Acumirklī pulk-

steņi skanēja, un ļautiņi saskrējuši dumjo ievandīja
cietumā uz trim nedēļām. Nu vilks gauži, gauži sa-

skaitās; viņš gāja, izslēdza dumjo no cietuma un to

gruntīgi saplītēja. Tad gāja dumjais un veda govi

vien, un pēc tam nāca atkal valgs pakaļ. — Tad viņi

sajūdza zirgus, sakrāva mantu, putniņu un meitu

vezmā un brauca mājās. Vilks mazu gabaliņu pa-

braucis sāka stāstīt, lai uz ceļa neguļot, citādi šam

nākšot nelaime. Viņš visu ceļu noturējās negulējis.
Bet kad jau pie sava ceļa gala bija, tad tas aizmiga.

Uz reizi gadījās brāļiem ari atnākt. Tie ieraudzīja

dumjo, ņēma un nokāva to, paņēma visas viņa man-

tas un brauca uz mājām. Mājās nobraukušiem visi
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palika bēdīgi. Ne putniņš nedziedāja, ne govs ne-

māva, ne zirgs nezviedza. Pēc divi gadiem vilks at-

gādājās dumjā, gāja turp, un atrada grāvī beigtu.

Viņš pielika galvu pie viduča un sauca kā pats Radī-

tājs: „Celies augšām!" Un tas uzcēlās. Vilks viņu

īsti sabāra. Bet vilks nebija vis vilks, bet pats Dievs.

Dumjais aizgāja mājā. Te taī pašā brīdī putniņš dzie-

dāja, govs māva, zirgs zviedza. Visi bija dikti prie-

cīgi, bet brāli vien itin bēdīgi. Nu viņš izstāstīja

galu no gala visu, kas noticis, un kā viņam Dievs pa-

līdzējis. Viņš saprecējās ar to skaisto meitu. Vakar

bij kāzas; es pats ar tur biju klāt un dzēru līdz.

IV

Ozolu lapiņām vaiņakus darāt,
Spraužat ar vībotnes, papardes klāt!

Istabās, pagalmjos, vārtos tos karat, —

Līga nu steidzās mūs apsveicināt!
Šodien lai līgsmīgus svētkus tai svinam,

Mīlības saitēm kas kopā mūs sien!

Dziesmās lai brīvības māmuļu minam,

Dziesmas lai ielīgo gaviles dien'! —

Cilvēcības dzimums līdzinājās strautam. Tāpat
kā tecēdamā upes straumē rodas burbulīši, kas putu

vaiņakiem pušķotām galviņām paceļas, un īsā skatā

savu lomu izveduši, traģiski (bēdīgi) beidzas virs lī-

godamās skatuves, tā ari cilvēces dzimuma straumē

ceļas un slīkst viena audze pēc otras, viena audzes

galviņa pakal otrai. Bet labām ierašām būs būt tiem

staltiem ozoliem, tām kuplām liepām, kas tautības

upju un upīšu, strautu un strautiņu krastus un kaln-

malītes pušķodami un greznodami sirmo un zel uz

laiku laikiem. Labiem tikumiem būs būt tiem zītar-

tīriem „putu gabaliņiem", kas griežas „vidū upē pie

akmeņa", tām zaļām niedrām, baltām puķēm, kas

udentiņā līgojas, un tiem sarkaniem ziediņiem, kas

viļņos stalti daiļojas". Tādēļ, ikvienas tautas

labas ierašas un labi tikumi, no tēvu

tēviem mantoti, lai pārstādās uz

bērnu bērni cm.
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Ja garā nostaigājam latvju tautības upītes malā,
tad redzam, kā tā jauki un jautri burbuļodama strauji

sāk skriet, ka pat klinšu gabali vairs netvēras viņas
tecienam. Tur ari ieraugam dažu sirmu „Pērkoņa
ozolu", dažu kupli lapotu „Laimas liepu". Šādus

„dievkokus" mums jātaupa un jāapkopj. Tad ari vēl

citi tautības koki sirmajiem ozoliem, laipnajām lie-

pām blakus dīgs, iezelsies un kuplos, un apēnos stalto

strautu, lai viņš neizsīc tveicēdamā saulē.

Tāds sirms „dievkoks" ir vecu vecie „Līgas
svētki".

Lai gan par vecajiem Līgas svētkiem jau cik ne-

cik rakstīts un spriests laiklapās un grāmatās, tad to-

mēr tādu sentēvu glītumu nevar diezgan pie sirds

likt jaunai audzei, kamēr tā to skaisto rotu iepin savā

tautas vaiņakā. —

Aizvirzināsim mūsu garu atkal uz to vidu, kur

cienījami lasītāji un augsti godātas lasītājas jau kādas

reizas man laipnīgi līdz nostaigāja, dziesmu dārziņos
dziesmu vāceles pacilāt, zem dzejas vītoliem un vē-

sās pasaku birzēs pabūt, — uz Lielvārdi, un aprau-

dzīsim, kā tur vēl šinīs visjaunākajos laikos mēdz

svinēt Līgas svētkus.

Bet tas „Līgas gars", kas no augstām debesīm
cilvēcei dāvināts un tādēļ augstāks par cilvēka sa-

prašanu, augstāks par daudz citiem gariem, tas lai

uz saviem spārniem mūsu garu viegli pārlidina par

kalniem un ielejām, upēm un krastiem, un mūs lai

ielīgo tanīs viļņos, kas atlikuši no reiz tik varenās

dziesmu jūras.

Jānīts nāca par gadskārtu
Savu bērnu apraudzīt;
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.

(Taut. dz.)

Gada rituls patlaban atkal reiz bij apgriezies
virs bezgalīgām laika sliedēm, kamēr pēdējo Līgas

nakti bijām atdevuši paauklēt pagājības mātei. Bij
pienākusi tā dieniņa, kur „Dieva dēliņš" Jānīts, visu

gadu braucis, nu bij pie vārtiem.
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Visu gadu Jānīts brauca,
Nu atbrauca šovakar;
Rībēj' zeme atjājot,

Skanēj' pieši nolecot.

(Taut. dz.)

Svēts vakars, ko še arvien agri ņem, šoreiz ļau-
tiņiem neļāva atžūbt no dienas nastas gurdenuma.
Tiem bij jārīkojas un jāsataisās, lai cienīgi varētu

saņemt sengaidītu augsto viesi. Visas rociņas kustēt

kustējās. Istabas, pagalmji un vārtu priekšas čakli

bij izmēsti, un izpušķoti meijām, ozolu vaiņakiem un

puķēm, un izkaisīti jāņzālēm un ziediem. Vēl apklāj

galdu kalmiem un vilku zobenājiem, un tos vēl pār-

klāj baltiem galda autiem; tad"uznes, ko Dievs svē-

tījis un atspirdzina dvēseli, lai gars var līgot. Uz

reiz viss ārs trīc no līgas kokles skaņām. Līgas
bērni visi ceļā un nostaigā uz kaimiņiem. Kaimiņa
robežās nonākuši tie apsveicina visu druvu. Kvie-

šus ieraudzīdami dzied:

Labvakari, kvieša druva!

Kā jams Dievs palīdzēja?
Vakar bija liela vētra,
Līdz zemei locījās.

Tāpat atkal: „Labvakari, aazu, griķu v. c.

druva". Pēc katra vilciena skaļi noskan vien- vai

divkārtīgs „līgo". Mieži un rudzi savā liktenī tiek

salīdzināti.

Kas kait mieža akotam

Saulītē! nelīgot!

Rudzīšami, rogaiņami,
Ledus galu nogulēja.

Zirņus un kaņepes tie apdzied pēc viņu izskatās.

Tiesa, tiesa, ne meliņi
Veca ļaužu valodiņa:
Zirnīts auga kāsītē,
Kaņepīte cekulā.

Pupām tiek pārmests, ka dabas māte tās veltī-

jusi košiem vaiņakiem.
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Ai pupīti, melacīti,
Tavu košu vaiņaciņu!
Es bij meita, man nebija
Tik dižana vaiņaciņa.

Kāpostiņiem svētību vēlēdami tie dzied:

Līgojāti Jāņa naktī,
Lai aag mūsu kāpostiņi,
Lai aug mūsu kāpostiņi
Kā Jānīša ceparīte!

Gar laidaru nākdami tie zāļu saujiņas tur iesviež

un uzvelk:

Metam zāles laidarā,
Lai telītes vaisļojas;
Cik zālīšu, tik telīšu

Jāņa mātes laidarā.

Nu reiz māju aizsnieguši tie apsveicina mājas

māti:

Labvakar!, Jāņa māte!

Vai gaidīji Jāņa bērnus?

Vai būs' nama istabiņu
Ziediņiemi kaisījusi?

Ja labu uzņemšanu atraduši, tad uzslavē laip-
najo māti:

Kas godīga Jāņa māte,
Atver logu gaidīdama;
Kas jau kāda netiklīte,
Cisināsi cužina.

Domīga Jāņa māte dabū dzirdēt šādus vārdus:

Jāņa māte bēdājās,
Ka sanāca Jāņa bērni;
Nebēdāji Jāņa māte,
Visi nāca paēduši.

Mājas tēvs tiek sēdināts pušķotā krēslā, ko tie

līdz nesuši.

Sēd Jānīti krēsliņā,

Zalozola lapiņās,
Zajozola lapiņās,
Dāboltiņa ziediņos!
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Krēsla sēdoša puķēm un zalem apbēruši un vai-

ņakiem apvaiņakojuši Jāna bērni līgsmīgi daiņo:

Es uzliku Jānīšami

Zaļozola vaiņaciņu;
Lai Dievs dodi Jānīšami

Labas bites ozolā!

Mājas tēvs par tādu apciemojumu un tādām vē-

lībām sirsnīgi pateicas, un atspirdzina līgotājus ar

alu. Šie gārdi padzērās an uzlielī mājas mātes

greznās rotas.

Kas tur spīd, kas tur viz

Istabiņas dibenā?

Jāņa mātes zīžu rotas,
Tās tar spīd, tās tur viz.

Netikli mājas puiši vai netiklas mājas meitas ar

nepaliek bez jāņzālēm.

Skolā bija divas meitas,
Viena pate karotita;
Ir to pašu Duksis nesa

Pa lodziņa istabā.

Mājas māte tikmēr sakrāvusi pilnu galdu ar

sieru, medu un plāceņiem. Ja tas nebūtu, tad, kas

zin, vai neatskanētu šī dziesma:

Sieru, sieru, Jāņa māte!

Tev bij goves laidarā;
Alus, alus, Jāņa tēvs!

Tev bij mieži tīrumā.

Nu jau jāmielojas un jādzied līdz gaismas svī-

šanai.

Jauni puiši, jaanas meitas,
Jāņa naktī neguļat!
Tad rītā redzēsiet!

Kā saulīte rotāsies.

Paēdušies un padzērušies Jāņa bērni gaismai

austot sāk atvadīties, dziedādami:

Ar Dieviņu sanācāmi,
Ar Dieviņu šķiramies;
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Ar Dieviņu lai palika
Šī svētītā istabiņa!
Svētī Dievs to vietiņ',
Kur ēdam, kur dzeram!

Audzē, Dievs, div' vārpiņ's
Vien' salmiņ' galiņā!

Pirms iziet iz ciema vārtiem, vēl iedēsta sēts-

vidū ozola zaru, par pateicības, uzticības un mīle-
stības zīmi svētītai vietiņai, svētītam mājas tēvam

un svētītai mājas mātei.

ledēstīju ozoliņu, Līgo! Līgo!
Pašā sētas vidiņāi, Līgo! Līgo!
Lai tas auga, lai lapoja, Līgo! Līgo!
Līdz citiemi Jānīšiemi, Līgo! Līgo!

Iz latviešu sadzīves

„Suras dienas, līgsmi svētki

Lai ir jūsu burīgs vārds!"

(Lete).

„Latviski es domāju, brāļu sāpes sajūtu". Tā

Lieventhals dzied. — Bet ikkatram krietnam latvie-

šam būs sajust ne tik vien tautas brāļu sāpes, bet ari

viņu priekus un līgsmas. —

Latvijas slavenie svētki bij aiztecējuši, bet „tūk-
stoš stīgu kokles" tēls manām gara acīm neizšķīda,
un viņas debesīgās skaņas manās ausīs nerimās. Te

lasu laiklapās, ka Kokneses baznīcā noturēšot kon-

certu 30. zeptemberī. Uzlēcu tvaiku kumeļam mu-

gurā un norikšoju turp. Kokneses jaukts koris, zem

Damba kunga vadīšanas, ir viens no Latvijas kriet-

nākiem dziedātāju koriem un Rīgas apriņķī tas vis-

krietnākais. Tādu koncertu, kādu Koknesē dzirdē-

jām, uz laukiem var reti piedzīvot. Programs rādīja

8 dziesmas un 3 mūzikas gabalus. Puse no dziesmām

piederēja lielo tautas svētku programam;viņas klau-

sītāju atgādināja uz viņiem laipnīgiem zelta brīžiem.

Visas dziesmas izvedās jauki un mākslīgi. Bet dzie-

dātāju pūliņus it sevišķi vaiņakoja Riņķa „Mūsu
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tēvs". Spēcīgi un vareni vēlās „tava valstīb' lai nāk"

iz dziedātāju brīvām krūtīm, it kā katrs dziedātājs
būtu sajutis to karstu vēlēšanos pēc taisnības, pa-

tiesības un gaismības valstības.

Pēc koncerta dziedātāji un daži viesi devās uz

pazīstamā tautas drauga Stučka k. mājokli un pa-

vadīja līgsmi tar viesīgu vakaru.

Patīkama tautas sadzīve ir atmiņai kā kāds

daiļš sapnis, ko vēl ilgi labprāt sapņo. Tā es sapņoju

veselu nedēļu, kamēr sapnis atkal pārvērtās patie-
sībā. 7. oktoberī garīgs koncerts un laicīgs teatrs

Vietalvā! — Gars mani ŗautin rāva ari uz turien aiz-

klīst. Mans kumeliņš bij tikai līdzenu ceļu skrējējiņš,
tādēļ no Pļaviņām kājām ņēmos klejot par uzkalniem

un ielejām uz Vietalvu. Tas bij jaukā svētdienas

rītā. Rudeņa nopietnums un klusums pārstāja visas

malas. Tik ganos, pakalnītēs un līcīšos, žēli dziedāja
tautu meitas, „rudeņam atnākot, lapiņām nobirstot".

Kā citkārt iz Regijas pilns dievības Ibikus svētā

šausmienā gāja Pozeidona eglienā, tā es tagad devos

Jodu mātes drūmainos eglienos un priedienos, baidī-

damies no apmaldīšanās. Ibikum, zināms, bij pa-

visam citāda gaita nekā man, proti uz grieķu tautas

dziesmu kariem, kur tautai tam bij

„ar egļu vītni pieri aptīt,

ar slavas darbiem apstarot." —

Debeši tīpuļojās, un debess apjums arvien vairāk

sabiezojās, tā kā „jau saulīte brida lietu". Pēc vai-

rāk stundu gājiena nokļuvu tur, kur vēlējos. —

Koncerta programs sastāvēja iz 9 dziesmu ga-

baliem. No tiem 4 tika dziedāti no vīru kora, an tie

citi no jaukta. Bez tam programs uzrādīja 4 ērģeļu

gabalus, ko mākslīgi spēlēja diriģents, Vietalvas dr.

skolotājs Kalniņ kungs. It kareivīgi an īantastīgi no-

tecēja Kimsteta „fantasia eroica". No dziesmu ga-

baliem jo teicami izvedās Betovena „Tās debess iz-

teic" (jaukts koris), un Mendelsona-Bartoldi „Kam
Dievs grib īsta prieku rādīt" (vīr. koris). Starp latvju
dziedātājām staltojās ari viena augstas kārtas zel-
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tene, kas savas daiļas balss dēļ ne būt neskatījās
lepni uz citām, zemākām māsām. Ka latvieši ne tik

vien tagad, bet ari citkārt mācēja labu vēlēt savām

labdarēm un saviem draugiem, to lai pierāda šī tau-

tas vēlība:

„Dievs dod mūsu lielkundzenei

Ilgi dzīvot, labu redzēt,
Zeltu nesti rociņās,

Sidrabiņu kājiņās!" —

Pēc koncerta dziedātāji devās uz muižu, kur

Vietalvas baznīcas priekšnieks, Boora kungs, tos

laipnīgi bij ieaicinājis mielastā. — Ar ilgošanos gai-

dīju vakaru, kur varētu iepazīties ar „Rūķiem" un

citiem šādiem tādiem gariem. Ja izeimam visas

latv. divatroņa lugas cauri, no pirmajās līdz pēdējai,
tad A. Dīriķa „Rūķītim" jāierāda jo cienīgākais stā-

voklis. Negribu priekšā celt lugas saturu; jo tas

būtu par garu. Bet gan vēlētos, ka cien. lasītāji paši
iepazītos ar šo jocīgu un tomēr daudz vientiesīgu un

patiesīgu mācību saņemdama, sirdi aizgrābdamu

lugu. Spēlētāji Vietalvā ir tādi, kādus uz laukiem

var meklēt. — Priekš teātra izrādīšanas ir muižā

ierādīta plaša zāle ar krietnu skatuvi. —

Pulkstens rāda 6. Priekškars uzvelkās, un ska-

tītājiem stādās priekšā 3 stalti vīri, kas savā pus-

maleniskā dialektā atver „Rūķīša" 1. skatu. It

brangi izvedās mežsarga Šiliņa pamācīšana, kā Le-

jas dzirnavnieks Birznieks lai atkal atdabū zudušo

„Laimes Rūķīti", bez kā viss ačgārni eimot Lejas
dzirnavās. Bet ari tāļāk, līdz pat galam gāja viss

krietni; spēlētāji un spēlētājas izveda savas lomas

jauki un mākslīgi. Kas mani pārsteidza, bij tas, ka

kandzenes it droši un zītarskaidri runāja. Tas visur

netiek ievērots. „Rūķīša" beigas pasladināja nebei-

dzamas plaukstošanas. — Tad atkal redzējām strei-

puļodamu „Paša audzinātu". Šī luga atrod patikšanu

lauciniekos; tikai jānožēlo, ka dzeršanas loma par

daudz ārīgi sarakstīta.

Apskatīsim īsumā vēl reiz vietalviešu sadzīvi.

Te strādā pie sadzīves izglītības baznīcas priekš-
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nieks, lielkungi un lielkundzes. Te skolotājs drīkst

ņemt dalību pie teātra paveicināšanas. Te atrodam

sadzīvi, kādu no latviešiem prasa mūsu laika gars.

Beidzot ar Lieventhala vārdiem latviešu cen-

šanu „ķengātājiem" uzsaucu:

„Teicat, citas tautiņas,
Kas par latvjiem nosmējās,

Kas tā dzīvo latviski,
Vai tie neir cilvēki? —

Un vai tautība tiešām ir lopīb a, kā nesen

avīzēs kāds kungs mums gribēja iebilst!?

Par dziedāšanu pie latviešiem*)

„Latvju tauta dziedātajā —

Dziesmu gars par tev' lai plūst!"

Visa daba nav cits nekas, kā varen liela, raiba,

jauka dziesmu grāmata ar dziļiem, nopiet-

niem un jautriem vārdiem, un ar jaukām, līgsmām
un sērām meldijām.

Ja šās grāmatas izraibotas un izrotātas lapas,
vai nu dabīgi vai domās, škirstīdamiem un svētās

zīmes tulkodamiem visi mūsu sirds apcirkņu kaktiņi
kaudžu kaudzēm pildījušies augstām domām un va-

renām jūsmām, tad mūsu sirds trauks pārlīst, un iz

vājās krūts izverd meldijas, kas sudrabskaņiem

*) R. Thomsona k. šo no mūsu nelaiķa, teicamākā dzie-

sminieka sarakstīto un vēl nekur nenodrukāto rakstu redakcijai
pasniedzis izlietošanai „Balt. Zemkopī". Thomsona k. turklāt

piezīmē: „Vecos papīros meklēdams uzgāju rakstu, ko mūsu

nelaiķa dziesminieks Krogzemju Mika sarakstījis, pārņemts no

jušanām, kas viņa karsti pukstošā sirdī bija cēlušās pirmos

vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkos, un to viņš man no-

deva izlielāt par uzmudināšanu: tad, kad latviešu tauta atkal

otriem tādiem svētkiem sāk sagatavoties. Šo laiku par to iz-

devīgāko brīdi ieskatīdams, es minēto rakstu tagad laižu klajā,
velēdamies, ka tas derētu par uzmudināšanu, dziesmas skaņas
vienoties un gaidāmos lielajos tautas svētkos baru bariem kopā
pulcēties. R. Thomsons."

Cik dzijas jūsmas kvēloja Krogzemju Mikus sirdi, cik

karsti viņš savu tautu mīlējis, to liecina katrs pantiņš viņa ap-

brīnojamās dziesmās, to liecina tās dziļi sajustās sēras, ko
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zitarskaidriem vardu burbuļiem jauktas par musu

lūpām plūst, un ko mēs nosaucam par dziesmu.

Dabas bērniem būdamiem mums iz svētās

dzeju grāmatas jālasa un jādzied dziesmas

dažādās skaņās.

Cilvēks, atstāji ļaužu drūzmu, un nostaigā kalnos

un klints gravās, kur ziemas salna visu radību iegul-

dinājuse dziļā miegā, kur tikai ziemelis kauc un svil-

pē, kur

„Klinšu krūšu šķeltās vātīs

Viesuls laužās,
Sāpju brūcas krimzdams graužās

Sirsniņā" —,

tad tavas ikdienišķas, prozaiskas domas šķīdīs iz

prāta un vienaldzības salna juks no tavas sirds, un

tu raudāsi līdzjūtības asaras. .
Bet paceli savas acis uz augšu, kur svētā mierā

mirdz klusas zvaigznītes, tad vētrā stāvošam tev

krūtīs norimsies vētras, un tu dziedās! klusi:

„Ja ciešanas tev grūti spaida,
Tad zvaigņu gaismai uzticies."

Kad Sniega māte bālos nāves palagus sa-

vīstījuse, aizklīst kā vēja dūms, kad tēvijas sardze-

nes, upes savas dimanta bruņas žvalkstinādamas

viņai pakaļ trauc, kad putni savām gavilītēm modina

vēl snaudošus dzīvniekus, tad sirds it viegli lec un

pildās saldām jausmām; tad balsis pacilādami uz-

dziedam uzvarēšanas dziesmu, ka niknā Kara
māte — ziema atstājuse mūsu miera leju, ka viņas

asie, spīdīgie pīķi vairs nestāv iesprausti mūsu jumtu
malās,

viņa piepeša nāve tautā sacēla, to liecina tas līdz šim vēl ne-

vienam latvietim neparādītais gods, ar ko viņa miesas pavadīja

uz mūžīgo dusu, —to liecina ari šis viņa raksts. To uzņemot

savā laikrakstā, mums ir tā ap sirdi, it kā Auseklis šķirdamies
būtu atstājis testamentu, kas tagad tiek izpildīts, —

it ka viņš
no viņas pasaules runātu ar un uz savu tautu, ko viņš dzīvo-

dams tik karsti un dedzīgi mīlēja. — Kažoku Dāva piezīme

Kopotu rakstu 1888. g. izdevumā.
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„Un ziemelīts aizmuks,
Un sniedziņam jākust;
Un ledus sabruks
Un jūrai jāplūst;
Un latvietis šmauks

Uz Ba 11 aj o_ jūru
Ar laivu un stūru;

Tas šūpos un līgos
Un koklīti stīgos;

Tas klandīsies, velsies,
Un zelta daudz smelsies.
Ar mantām pārnākot to mīļie gaidīs
Un priecīgi glaimos, un mīlīgi smaidīs,
Ak laimes brītiņš, cik mīlīgs, cik jauks!"

Pēc ziedoņa ilgodamies dziedam:

~P uķ v māte puķu laukus

Zelta rasu apslacīs;
Ziedu māte ziedus jaukus
Mētru vaiņaciņā vīs."

Tad daba atdzims spirgtās vēsmās,

Tad atšmauks puķu pavasars;

Tad zeme tīsies smaršu dzēsmās,
Tad mosies jautrais dzejas gars."

Vai mūsu dziesma vairāk nepieņēmās līgsmībā,
ja košais dabas jauneklis — Z i c d o n s mums sniedz

roku, un mūs bučo savām rožu lūpām? Priekā pār-

ņemti gavilēdami dziedam:

„Kā jauki spulgo
Jau daba gan!
Kā saule laistās!

Lauks uzsmej-man!

Jau ziedi spiežās
Iz zariem gan; —

Un tūkstoš balsis

Iz krūmiem skan,

Un prieks un laime *

Iz katras sirds.
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Ak zem', ak saule,
Cik jauki mirdz! —

Ak mīlestība!

Cik skaista tu

Kā rīta debess

Uz pakalnu! —

Ar ziedu tvaikiem

Pilns jaukais lauks,
Tavs mīlīgs svētums,
Cik skaists, cik jauks!

Ak dārgā meitiņ,

Tev' mīlēju!
Kā spīd tev acis!

Kā mīlē tu!

Tā cīruls mīlē

Gan tralināt,
Un rīta puķes
Velk gaisu klāt!

Ar karstām as'nīm

Tev' mīlēju,
Kas spēku dodi

Un drošību,

Uz jaunām dziesmām,
Un lustēšan'. —

%

Lai laimē esi,

Kā mīl' tu man!" —

(Zajkalnu Edvards; pēc Cietes.)

Gan vēlētumies,

„Ka daba mūžam būtu ziedons,
Un tauta nenoguris dziedons;"

tomēr kā sapnis aizklīst īsais ziedu laiks. Rudens
klāt. ~Pa kailiem kokiem vējš ar lietu šņāc un šau-

šalainas nāves vaidas." „Dabas tukšais, sēri bār-

gais vaigs" skumdina mūsu dvēseli. Mūsu gavilēm

jāpārvēršās gaudās.

„S nie g a māte zemē steigsies,
Jaukie dzīves sapņi irs;



390

Puķes, ziedi, lapas beigsies,
Ziemas mātes klēpī mirs."

Tāda ir mūsu gadskārtīga dzeja. Līgsmība un

prieki mainās ar sērām un gaudām. Un vai citāda

ir visa mūsu dzīves deja? — Bet dzeja ir un paliek
daiļākā debess līgaviņa, kas mums dāvināta no aug-

stām debesīm. Viņa visgrūtajos spaidu un vaidu-

brīžos mūsu garu izrauj iz virszemes niecīgas zūstī-

bas, peldina un skalo mūsu dvēseli aizmirstības plū-

dos, un to žāvē un tin neaizsniedzamos, zeltītos

debess ielokos.

Visdziļākās dvēseles skumjas un žēlabas varam

dzisināt un slāpēt dziesmās.

Dziedu, dziedu, tik neraudu

Taī lielāi žēlumā! (Taut. dz.)

Cik laimīga tā tauta, ko mīlīgā, laipnā Dabas

m ā m v 1 i ņ a jau mazotnē pie „viegla prieka vaduļa"
vezdama pievedusi dārgai, glītai grāmatai, tur

izmācīties tralināt teicamas un slavējamas dziesmas.

Zelta laimē mīt tā tauta, kā krūtīs viļņo un puto

brīvais, nemirstīgais dziesmu gars, bangošai jūrai

līdzīgs. Tā tauta netraipa cilvēku dārgām asinīm

tērauda zobenus, šķēpus. Miers ir viņas staltais,

lepnais karogs; dziesmu šķēpi atgainīdams vairogs.

Visa dzīvība tādā tautā ir kā kāda gara dziesma;

visi tīkotie un riņķotie dzīvības celiņi dzejas ziedi-

ņiem kaisīti, dziesmu vaiņakiem pušķoti. Nāves cisās

tur neskan ausīs nāves izkaptes šaušalīgs šķendiens;

„bučojiens," kā Šilers saka, nočūpst pēdējo dzīvības-

smaidu no mirēja mierīgām lūpām.

Kā stāvēja ar dziedāšanu pie veciem

latviešiem?

Latvju tauta no senajiem laikiem daudzināta un

dēvēta par dziedātāju tautu. To liecina vecu veci

laikrakstnieki (kroniķi). To vislabāk pierāda musu

pašas tautas visdrošajā vēsture, — tautas mute,
tautas dziesmas. — Vecie latvieši lepni varēja
dziedāt:
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Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja;
Man' šūpoja Dabas māte

Lakstīgalas šūpulī. (Taut. dz.)

Latviešu tautas dziesmas visas liecina no lat-

viešu nepārspējamā dziesmu gara. To ari liecina

Herders, viens no vācu cienīgākiem daiļgariem. Lai

tik ieejam «dziesmu namiņā", un lai pavandam
dziesmu pūriņos un vācelēs, un rūpīgi satītus dzie-

smu kamolus atšķetinājot visur sprēgāt sprēgās dzie-

smu gara dzirksteles: «dziedāt", «gavilēt", «aiz-

dziedāt", «padziedāt", «āriņu tricināt", «sīki dzie-

dāt", «gari vilkt", «skaisti dziedāt", «daili dziedāt",
«dziedu pavilkdama", «dziedu locīdama", «skaistas

dziesmas", «laba dziedātāja", «dziesmas tīt kamolā"

v. c.

Viss tas pierāda, ka dziesmas un dziedāšana

bijis mūsu sen&u augstākais ideāls; un vai tāds ideāls

nav svēts, pēc kā dzīdamies cilvēki zemes virsū at-

razdamies bauda debesīgus priekus?

Pie musu sentēviem īpaši tautietes bij tas dzie-

smīgajās un valodīgās.

Gan pazinu to meitiņu,

Kura liela dziedātāja;

Sārti vaigi, zilas acis,

Šķiltin šķīla valodiņu. (Taut. dz.)

Nelaimīgas tās, kam trūka šīs debess dāvanas.

Tautiets tādām gara nabadzēm nepaskatās ne virsū;

jo viņam tiek piekodināts:

Lūko, brāli, līgaviņu,
Lūko labu dziedātāju!

Kuŗa laba dziedātāja,
Tā tikusi darbiņos. (Taut. dz.)

Turpretim krietnas dziesminējas saista tautas

dēlus savām dziesmu auklām līko tām cilpām, un

kausē viņu sirdis savām dziesmu liesmām.

Aiz priekiem! nevarēju
To ciemiņu garām iet.
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Dzied meitiņas druviņa,
Bites rožu dārziņā. (Taut. dz.)

Bet ari tautas dēli nedrīkstēja būt kūtri dzie-

smās, klusi valodā. Tādam mēmam koka dievam

jautra tautienīte uzdziedātu:

Vai tautieti, tēva dēlis!

Tavu cietu koka sirdi!

Kā no koka skaidu cirta

Ta no tevis valodiņu. (Taut. dz.)

Visi ciemi, visi āri trīcēja no dziesmām; viņu

skaņas viļņi plūda līdz pat zilajam debess apjūmām,

un atskanēja uz Latvijas tālajiem robežiem.

Viena masa Cēsis dzied,
Otra dzied Valmierā;
Abam balsis atskanēja
Uz tiem prūšu robežiem.

0

(Taut. dz.)

Tautas meitas dziedāja un līgoja cauru dienu. No

rītiņa celdamās, un tikko segušās „ar baltajo vilai-

nīti", un galvā uzspiedušas „košo zīļu vaiņaciņu",

viņas tūliņ stīgoja dziesmu koklīti, un apvaicājās,
kādu dziesmu padziedāt. Un kas viņām mīļāki pa-

tiktos apdziedāt, nekā jauka daba, tēvijas staltie koki,
ko uzlīgodama saule apzeltī zelta stariem, un aiz ku-

riem smuidrie, čaklie, daiļie dabas dēliņi arājiņi
viegli rotā arkli?

No rītiņa agrumā

Kādu dziesmu dziedāsim?

No ošiemi, no kļaviemi,
No arāja ozoliem. ( Taut- à.)

Dziedādamām, viņām visa diena bijuse īss brīdis.

Tveicēdama saule, dodama „svētu vakariņu bārgu

kungu kalpiņiem", „sēžās zelta laiviņā" un aizlīgo
„aiz viņiem! kalniņiem! bāra bērnus sildīdama". Visa

daba snauž krēslas miegu, tik tautienītes, zeltenītes

vien ne. Nekas nespēj pagurdināt viņu staltos augu-

miņus, nekas sajaukt viņu daiļās jūsmas, nekas laupīt
viņu šķīsto debesīgo mīlestību.
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„Jau brīvs ir cilvēks radīts, ir brīvs,
Un kaut tas ar piedzimtu ķēdēs." (šillers.)

Dziesmas tam atveras veselas debesis. Saldas

zelta jūsmas tās mudina dziedāt.

Dziedat meitas vakara!

Vakarā tālu skan;
Vakara talu skan;
Tālu tautas klausījās. (Taut. dz.)

Pa tam puisits aizgrābts klausījies uz jaunavas

dainām. No prieka tas nevar palikt nedziedājis.

Dzied' meitiņa, gavilē,
Mana būsi šoruden!;

Tu jau pate nezināji,

Man jau māte pavēlēja. (Taut. dz.)

Čakli dziesmu sacerētāji bij ari gani. „M eža

meita" daudz dziesmu no lakstīgalas noklausījusies
ari viņiem dažas iz krūmiem pačukst, ko tie mudīgi

ietin savā „dziesmu kamolā", un ko pa ziemu atkal

atšķetina.

Pavasarā ganos gāju,

Dziesmas tinu kamolā;
Māsai gāja panākstos,
Pa vienai ritināju. (Taut. dz.)

Gana mêita ne no gara laika, bet savada ziņa un

nodomā uz kaimiņa robežiem mēdza dziedāt.

Sīki dzieda, gari velku

Uz robeža ganīdama:
Robežnieka dēliņam
Sirdi vieni ēdināja. (Taut. dz.)

Pat taatās iedamām meitām sievas cepuri uz-

liekot nenokrita dziesma vaiņaciņš. Jaana sieva ne-

var rimt dziedāt. Bet māmules tuvumā dzīvodama

viņa tai varētu sacelt žēlabas caur stipru dziedā-

šanu. Tādēļ neatliek cita, kā dziedāt klusu.

Klusu dziedu vakara,

Lai māmiņa nedzirdēja;
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Lai māmiņa nedzirdēja,
Lai pēc manis neraudāja.

Cita kāda jauna sieva atkal nevar aizmirst tēva

mājas un bāleņu, un tiem caur virinādamām koku la-

pām aizvirina sveicināšanas dziesmiņu.

Uz cintiņas dziedat gāju,
Uz akmeņa gavilēt:

Lai skan tautu dūņu purs,

Lai dzirdēja bāleniņi. (Taut. dz.)

Jau toreiz bij dziedātāju biedrības, un tādas tūk-

stošu tūkstošiem. Tautas māsiņas kopā pulcējušās
laida vaļā kā ar ērģelēm.

Kur tas meitas pulkiem dzied

Tur ērģeļu nevajaga;
Citas sīki, citas reši,

Erģelēt ērģelēja. (Taut. dz.)

„Caur dziesmu spēku vienotas" viņas dzīvoja

pilnā sadraudzībā. Un kāds ienaids varētu izcelties

starp daiļajām, jaukajām, lēnīgajām, mīlīgajām!
Kādu tēva zemi tad viņām jādala!? Tik zinādamas,
ka liktens šodien vai rītu viņas var šķirt uz visiem

laikiem, un ka

„Tā nevar še palikt kā bijis,
Kur mēness te aug un te zūd;
Kas atrodas ar mums virs zemes,

Zied brītiņu, novīst un trūd,"

tās dārgos zelta brītiņas vēl iesvaida smaršīgām

dziesmu mētriņām, vēl uzsprauž kādu prieku zariņu

Līgas altaram.

Padziedam mēs, māsiņas,
Še vienā vietiņā;.

Dievs to zin citu gadu,
Kur mēs kura dziedāsim:

Cita smilšu kalniņā,
Cita tālu tautiņās. (Tavi. dz.)

Tāpat vīri kā ozoli sarindējās, savas balsis trina

un dobjās skaņās dziedāja.
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Labāk, brāļi, padziedam,
Nekā blēņas runājam. (Taut. dz.)

Kā spēcīgas tēvijas un aizgrābdamas kaŗa
dziesmas būs šķēlušās caur viņu krūšu dobēm, kas

par to šaubīsies.

Tēvu zemei brīvestību

Pirksim mēs ar asinīm!

Tēvu zemes mīlestību

Mēs ar darbiem rādīsim!

(Taut. dz.)

Te mums vel pienāk klat trešais (jauktais) koris.

Redz, kur skaisti irbe tek,

Cekuliņu grozīdama!
Redz, kur skaisti bāliņš dzied

Ar savām māsiņām. (Taut. dz.)

Bāliņa vietā daudzreiz tautiets būs sēdējis „mel-

diņu krēslā". Bāliņa „dziedātāju māsa" ne-

mitējās dziedāt pat tad, kad viņas mūža biedris

staigāja dūres dauzīdams, kulakus mētādams.

Dziedātāju māsu devu

Strīdīgam tautiešam;

Kad tautietis strīdi cēla,
Staigā māsa dziedādama. (Taut. dz.)

Tā tad nu redzam, ka vecie latvieši bez dzie-

smām nenieka neuzsāka, nenieka nenobeidza. Dzie-

smas viņiem bij tikpat nepieciešama lieta kā dienišķa

maize. — Tās tūkstoš tautas dziesmas, kas it sevišķi

norāda, ka vecie latvieši bez mitēšanās pilniem kau-

siem smēluši atdzemdinādamu dzīvības malku iz ne-

izsmeļamiem dziesmu avošiem, izteiksim ar Pum-

pura īso dziesmiņu, latviešu dziesmu gara patiesīgo
liecinieci:

„Dziedot dzimu, dziedot augu,

Dziedot mūžu nodzīvoju,

Dziedot nāvi es ieraugu,
Paradīzē ielīgoju!"
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Ka stāv ar dziedāšanu pie taga-

dējiem latviešiem?

„Dārgā senatne, kur esi,

Jaukais senču pagājums?

Dzeju, dziesmas šurpu nesi!

Steidzies, steidzies drīz pie mums!"

No senatnes uz tagadni pārnākdami neņemsim

ceļu gar līkotu tautas upi, kas gadu simteņiem

grāvējus! savu kļūdu un moku pilnu grīvu caur pur-

viem un lāniem, klintīm un akmeņiem. Gaŗ viņu stai-

gādami katrā acumirklī sadauzītam savas kājas pret

asajiem klinšu gruvešiem, un sadartum viņas dzelk-

šņos un ērkšķos. Lai bez tam vēl mūsu sirds neiz-

trūkstas no žogos ložņādama čūska šņācieniem, kas

skaadīgi jaucās straumes žēlā meldijā, tad pārmeti-
sim laipiņu tautības upītes visšaurākajā līkamā, an

pāriesim pār, vairs neskatīdamies atpakaļ, „lai palika
upītēi visas laažu vaimaniņas."

„Ej, Laimiņa, ta papriekšu,
Nes rokāi uguntiņu!
Lai kājiņa neiecēlu

Asariņa apītē."

Mūsa brīviem an laimīgiem senčiem tāpat kā

vecajiem grieķiem bij savas sapulces vietas, kar tie

svinēja savas svētkus, tos pušķodami tautas dzie-

smām, taatas dejām v. t. pr., bez tam neaizmirzdami

nest pateicības ziedas visaagstākajam ideālam —

dievībai. Jana vecajiem grieķiem, kam par soda

piesitās nelaimīgais šķelšanās gars paša brāļa starpā,
tādi sabiedrības punkti, kā: reliģija (dieva godinā-
jums), orakels (dievu apjaatājiens caur priesteriem),
taatiskas dejas (spēles lustes) v. c. bija līdzekļi an

dzenaļi, kas tos dzina un piespieda atzīties par vienu

tautu, kam cik varēdami jāturās kopā un jāciena par

visa augstāki svētā tēva valoda an dārgie tēva tiku-

mi, tad mierīgiem, saderīgiem an kopīgiem sentē-

viem, latviešiem savi Līgo un citi svētki ar visām

savām ceremonijām jo vairāk iespēja piepalīdzēt
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censties pēc minētiem, slaveniem mērķiem. Tā bij
viena tauta, viens tautas gars, viena griba, viena

cenšanās, vienas domas un vieni darbi. — Asais ver-

dzības izkapts nostilkšēja latvja taatības viļnodamā
druvā. Vesela un spēcīga taata nozvēlās no brīvām

kājām un vergu saitēm tika saistīta lielākos un ma-

zākos kūļos un kopiņās. — Tā beidzās taatas sa-

palces un sabiedrības pankti, un līdz ar tiem ari visa

sadzīve, vienība an vienādība.

„Senčiem verga zveņģī slīkstot

Zuda jautrais dziesma gars."

Stipri iesakņojies taatas gars gada simteņus

sirga an vārga, tomēr neizira, bet kā spostots lauva

vandījās un plosījās sāpīgās saitēs, an gaidīja az at-

pestīšanas dienu. It kā jaakā Līgas rīta dienā Jā-

nīts, „dieva dēliņš" sit vara bungas vārta staba ga-

liņā, „lai cēlās Jāņa bērni," un lai velk nebeidzamas

„līgo," „līgo," apsveicinādami mīlestības un brīve-

stības diena, tā no augsta valdības troņa atskanēja

„varas taures" sirdi šķeldamā balss — „brīvība", kas

sniedzās līdz Latvijas galiem, un kā atbalss nebeidzās

skanēt latvju lejā.

„Brīvīb's saale jaa sāk smaidīt,
Dziesmu gars ar atspirgt sāk."

Ja tagad dziedam brīvības dziesmas, tad lai ne-

aizmirstam, ka Aleksanders tas Lielais, Žēlīgais an

Labais, an Merķels tas mīlīgais an mīkstsirdīgais ir

tie, kas mūs atkal atdzemdinājuši, atjaanojuši an

spēcinājuši tautas garā, dziesma garā. Lai mūsa

dziesmas mūžam nebeidz slavēt šos nemirstīgos!
„Māksla ir brīvības meita," saka Šilers. Tā tad

brīvākos laikos atkal varēja azplaukt dziesma māksla

pie latviešiem. Jau priekš desmit un vairāk gadiem

bij kādas dziedātāju biedrības šur un

tur uz zemēm. Šīs, biedrības ar savienotiem spēkiem

mēģināja ari kalpot savai taatai, izrīkodamas ma-

zākus dziesmu svētkus.

Pateicība tādiem pūliņiem. Tomēr jāatzīst, ka

tad vēl nebij izredzēti derīgi vīri, kas šo svēto darbu
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īsti mācētu ņemt rokā un kopt ar veiksmi. Vai nu

latviešu tautas gara nepazīšana, vai ari svešas tau-

tas pārcienījums, un tā tad savas tautas nicinājums

tos vīrus musināja tralināt vācu dziesmas, un uzaici-

nāt savus tautas brāļus uz svešu skaņu klausīšanos.

Tie tad nu nebij īstie tautas svētki, bet nelaimīgi

nelaiķi, kam drīz bij jānoveļās no tautas skatuves.
Tādas vācu dziesmas dziedādamas jeb taisnīgāki

teikts, čīkstēdamas un pīkstēdamas biedrībiņas kā

sēnes pēc maiga lietutiņa sadīga, bet drīz atkal no-

vītēja un sakaltēja kā sēkliņa, kas krituse uz akmeņa.

Kādēļ? Tādēļ, ka bija dibinājušās uz smiltīm.

Ar laiku saradās grāmatas ar citu tautu meldi-

jām un latvisku tekstu, kas pa lielākai daļai bija tul-

kojumi. Bet daiļās lauka puķītes — tautas dziesmas

un tautas meldijas vēl netika iepītas tautas dziesmī-

gos „kroņos" un „vaiņakos". Viņas smaršodamas

ziedēja grāvmalās un uz ežiņām un gaidīja uz cie-

nīgākiem plūcējiem. — Pa tam dziedātāju biedrības

no jauna bija sacēlušās un nodibinājušās uz pastāvī-

gākiem pamatiem. Pa lielākai daļai tika dziedātas

latviskas dziesmas. Bez tā maza kušķīša dziesmu,

kas atradās spiestās grāmatās, mūsu biedrībām vēl

diezgan bij citu latvisku dziesmu, kas caur to bija
radušās, ka mēreni dziesmu skandinātāji — un tādu

mūsu dzejīgā tautā būs tūkstošiem — citu tautu

kompozīcijām pielika latviešu tekstu. Starp „dzie-
smu rotas" „dārza puķēm" daudz tādu dziesmu, kas

sen bij perētas un šķiltas dziedātāju biedrībās. Ja

tagad atkal krātu tādā vīzē uzaudzētas dziesmas,

sanāktu laba vācele.

Jauns laika griezis iegriezās latviešu vēsturē.

Augsta valdība atļāva celt biedrību mierīgiem un uz-

ticīgiem latviešiem, kas apņēmās rūpēties par savas

tautas tautisku attīstību un izglītību. „B all ij a s

Vēstnesis" piedzima un palika par tautiešu vaja-
dzību izkarotāju. Šis tautisks orgāns (ierocis) daudz-

kārtīgi tautai lika pie sirds, cik dārgas un svētas

tēvu tēvu mantas, — tautas dziesmas, lai tādēļ ne-

pavilcina viņu meldiju un vārdu savākšanu. —
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Jauns, un tomēr vecu vecais sentēvu gars pamodās
visā Latvijā. Kur kādus gadus agrāk iz tautiešu

vienaldzīgas krūts vēlās meldiju viļņi, jaukti ar svešu

tautu nesaprotamiem vārdiem, tur tagad iz pašiem
dvēseles dziļumiem izplūda bangodama dziesmu

straume par slavu dabai, tautai, tēvijai,

brīvībai, valdībaiunKeizaram. Ar dzie-

dāšanu bij veicies jau tiktālu, ka 1870. gadā varēja
nosvinēt Kurzemes latvju dziesmu svētkus Dobelē.

Šie svētki izsviedās it brangi, tā kā tautiešiem va-

rēja augt cerības uz jo lieliskākiem un slavenākiem

dziesmu svētkiem, kas piederētu kurzemniekiem un

vidzemniekiem, — visai Latvijai. —

Laima sūtīj' sav' dēliņ'
Pušķot tautas vaiņaciņ': —

Puķes „rotā" rotināj',
Aasras rasu rasinās,"

— iznāca „d zie sm v rota" ar smaršodamām

„lauka pakēm". Jauna dzīvība radās Latvijas dzie-

sma laakā. Na atkal atskanēja „tēvu tēvu vecu vecie

līgo, līgo, kalnā an ielejās jaanā godā un kuplumā,"
un pušķoja no jauna latviešu dzīvi. — Rīgas latviešu

biedrības gada svētkos jaa atskanēja taatas dzie-

smas, kas savām izrotātām skaņām kutināja Rīgas
tautiešu ausis un sirdis. Viņus mocīja karsta vēlē-

šanās un nepārspējama ilgošanās pēc vispārīgiem

tautas svētkiem, kar ari nicinātās taatas dziesmas

(„bērna dziesmas"), ko „sveši ļaadis saminusi kā

dubļainu kājas aata," varēta lepoties pilnā krāšņu-

mā, izpurinādamas „senos darbus, sirmo slava".

Te atradās vīrs, kas nodomāta darbu karsti

ņēma rokā. Šis vīrs ir mums visiem pazīstams an

godājams tautiets Richards Thomsons, taatas svētka

izmanīgais izgādātājs an izveicīgais izrīkotājs. Tāda

vīru mums tiešām nav daudz. — Thomsons 19. fe-

bruārī 1873. g. latv. biedr. namā ar daadz citiem

tautas draagiem apņēmās rūpēties, ka tanī pašā gadā
tiktu izrīkoti lielie dziesmu svētki. Tautas biedrība

un rūpniece šo lietu nu ņēma savā ziņā. No valdības
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atļāvums uz tam bij rokā. Nu pie darba! — Tā kā

Imanta laikos no Vaidalotu taares skaņām visa tauta

sakastējās, un mudžēdami ļaužu bari plāda uz Zilo

kalna, svinēt Līgo svētkus, tā mūsu tautas lapas
visu tautu sakastināja ar laimīgo, priecīgo vēsti, ka

lai sagatavojas az pirmiem prieka an gaviles svēt-

kiem.

„Un tā kā banga banga sniedz,
No mutes nu uz muti kliedz:"

„uz svētkiem! uz Latvijas dziesma svētkiem! Lai

dzīvo Ķeizars an Viņa vietnieki, — mūsu zemīšu abi

valdinieki un taatas sargi, aizstāvētāji un mīļotāji,
kas mūs aplaimojuši! urā!!!"

Visi, kam krūtīs bij modies taatas gars, rīkojās
an sagatavojās uz svētkiem. Dziesmas tika dzie-

dātas, karogi šūdināti līdz pat Līgas svētku svētam

vakaram. Tautas zeltenītes „Vāczemēi šūdināja"

grezna „Līgo karoga", vidū līkdamas aztēlot sentēvu

dārgumu, izgleznotu un izrakstītu svētām, aagstām,

daiļām domām. — Ari Rīgas tautieši nesnaada an

negulēja, bet tāpat paškojās un rotājās, lai cienīgi

varēta saņemt Līgas māti ar visiem saviem

bērniem.

„Ozola lapiņām vaiņakas darāt!

Spraažat ar vībatnas, papardas klāt!

Istabās, pagalmjos, vārtos tos karat!
Līga na steidzās mūs apsveici nā t!"

26. jūnijs, sen gaidīts Priecas dēls, patlaban
attecējis.

„Šodien lai līgsmīgus svētkus t a i svinam,

Mīlības saitēm kas kopā mūs sien!

Dziesmās lai brīvības māmuļu minam!

Dziesmas lai ielīgo gaviles dien'!"

Lielās dienas rītā Ausra agri, agri bija cēlu-

sēs un tērpusēs sārtos zīžu palagos. Prieka asaras

raudādama savas māsas, Pakā ja s klēpī, viņa ap-

sveicināja tautu, kam būs šodien
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„Margodamiem zelta stariem

Gaismai aust,
Kam būs bēgt no mānu gariem,

Kam vairs mūžam nebūs snaust."

Kara 1 v n a (debess ķēniņiene) iesēdās savos

uguns zirgos, un zelta grožus turēdama rociņā, viņa

pilnā greznumā brauca gar debess griestiem no tāla

Austruma uz Latvijas pusi, it kā viņa vestu uz tautas

kāzām debess pūru, ko dievu dēli kaldinājuši,
un ko Saules meitas darinājušas dārgiem ga-

baliņiem un smalkām rotām, kas vērptas un austas

saules nama pagalmjos, mazgātas un skalotas „de-
viņos avotos", un žāvētas un balinātas „taī dārzāi,
kur deviņas saules spīd". Izlikās, it kā visai dabai

patiktos svinēt līdz ar mums. — Latviešu tautas

nams Latvijas pilsētā glaimoja un smaidīja līgaviņas
daiļumā, un sērstos iedamus viesus saņēma ar tautas

laimes vēlību „sveiki, sveiki, sveiki!" Lepnās Rīgas
vārti atvērās, viņas palodās pacēlās, un — nievātā

tauta caur tiem iegāja. Rīga nodimdēja, „Māras
baznīca" notrīcēja, un ķeizara dārzs pārvērtās
dziesmu ezarā. Visi ausījās uz „tūkstošstīgu tautas

kokli.

„Un viņas balss kā strauts caur klinšu krūtīm šķēlās,
Par viņas zelta stīgām sidrabskaņi vēlās.

Un „vaidaloti", „līgasoņi" augšām cēlās,
Un svētus debess priekus skaņu mākslā smēlās.

Vai Orfejs tiešām varenāki koklēja?" —

Latviešu slavenie svētki beigušies, bet nebei-

dzamas „slavas" vēl šo baltu dienu atskan ne tik vien

Latvijā, bet ari tālu, tālu aiz viņas robežiem.

„Kā ziema zūd priekš saules spožiem stariem,

Lai nīkst tā vērgu laiku atmiņa,
Lai nīkst tā vērgu prāts un vērgu domas,

Un viss, kas latvju garu nospieda!
Ar jautrumu lai latvju krūtis pilda
Tās pavasara vēsmiņas;
Lai Latvijā nu jauna dzīve sākās

Un jauns gars visur izplatās!"
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Vērgu prāts un vērgu domas jo dienas jo vairāk

izkurtē, saŗaujâs un iet mazumā. Pie tam daudz jo
daudz piepalīdzēja mūsu tautas svētki. Tie dzīvu

liecību deva no tā, ko sen bij sprieduši bezpartīgi,
brīvprātīgi sveštautieši, proti no latviešu genialitetas
(gara stiprība, radoņa gars). Pat kāda sveštautas

laiklapa, kas priekš gadu desmitiem noliedza latvjiem
visu iespējienu attīstīties, tagad mūs pacēla uz tāda

stāvokļa, ka cittautieši uz mums raudzījās ar god-
bijību. Šie tautas svētki izrādīja, ka latvieši ir tauta,

tāda tauta, kas aizvien uz priekšu uzticībā, padevībā,
mierā un pacietībā plauks un ziedēs zem mūsu aug-

stas valdības varena ceptera.

Dievs sargi Ķeizaru! Dod viņam spēku valdīt

par slavu, par slavu mums.

Izsīkušās dziesmu jūras dzelves atkal atvērušās

un rada jaunu. Viņas ielīgoti skaņu viļņi sitās līdz

tēvijas malām un Latvijas galiem. — Tāpat kā vēl

šo baltu dienu veltīgas dažas baidīšanas, ka vēl par

agru kaut kas netiktu izdarīts priekš latviešiem, tāpat

veltīgas bija tās domas, ka vispārīgi Latvijas dziesmu

svētki vēl neiespējami, pirms vēl Vidzemes un Kur-

zemes un pa lielākai daļai apriņķu dziedāšanas

svētki nebūšot bijuši. Vispārīgie svētki vēl varot at-

nest snaudu un iemigumu dziesmu laukā. Cilvēcīga
daba gan ir tāda, kas pēc slavena panākuma cilvēkus,

ja pat tautas valsta un midzina virs lozbera lapām,
kamēr uzbrūk ienadnieks, un tos asiem piešiem caur-

dur un sabradā ar visu savu slavu un godu. Par tam

jau ari priekš visu slavenākiem vīriem un slavenā-

kām tautām šis cilvēcības cenšanās likums: staigājot

šķietošam pielūko, ka nekrīti. Latviešu tagadējais
slavenais panākums, vispārīgie dziesmu svētki, nav

parādījis nekādas nelabas un bēdīgas zīmes, turpre-

tim tikai labas, priecīgas un teicamas. Lielie dzie-

smu svētki ir tapuši par mūsu dziedātāju biedrību

ideālu, pēc kā dzīties. Latvji gan cieni vaiņakoties
slavas vaiņakiem, bet snaust un pūt uz izpelnītām
ozolu lapām, viņi necieni. To tagad pierāda visla-

bākie dziedātāju kori, kas pēc goda mantojumiem
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lielajā „dziesmu karā" vēl aizvien dodās „karā",
dziesmu bruņās metušies. Lai paskatāmies mūsu

tautas lapās, tad būs gan ko saskaitīt visas tās ziņas

par koncertiem un dziedāšanas izrīkojumiem šur un

tur. Vai šie fakti mūs neiepriecina? Vai tie nav

vispārīgo dziesmu svētku augļi? Tādēļ . vispārība
nepieciešama sevišķībai. — Iz svētku apraksta re-

dzams, ka visa Latvija uz saviem svētkiem iespējuse
raidīt 45 korus ar 1019 dziedātājiem. Tomēr vēl tik-

lab Kurzemē kā Vidzemē daudz vidi un apgabali, kur

ļaudis no tautas svētkiem tikko dzirdējuši pa ausu

galam.
No tiem vidiem un apgabaliem, kur ļaudis vēl

nevar dziedāt:

Garām gāju moku māju,
Nedzird vairsi mocījot;
Vai pietrūka moku ļaužu,
Vai ar pašu mocītāju!"

no turienes nu ļautiņi paši nenāca uz svētkiem, ne

ari dziedātājus spēja nosūtīt.

Brīvība ir dziesmu audzētāja. īstena garīga
brīvība nav domājama bez laicīgas brīvības. Tādēļ
tur, kur par ļaudīm valda šīs mocītājas un vārdzi-

nātajās: nabadzība, tukšība un trūcība,
tur treknajam dziesmu garam nav īstenas vietas.

Visi putni skaisti dzied,
Dzenis vien nedziedāja;

Kādu jodu tas dziedās!?

Prauli vien vēderā. (Taut. dz.)

Bet ari atrodās bagāti kviešu un linu vidi un

apgabali, kur pie tautiešiem dziesmu gars tiklab kā

nemaz vēl nav modies. Tad nu nojēdzam, ka bez

augšā minētā iemesla, kas gan ir vissvarīgākais, vēl

šādi tādi citi iemesli, kādēļ dziedāšana vēl nevar uz-

plaukt pilnīgos ziedos. Šie iemesli pa lielākai daļai

meklējami un atrodami pie tautas pašas, kas vēl ne-

grib un negrib saņemt brīvestības un gaismas man-

tas, bet kas vēl mīlē tupēt pie Ēģiptes gaļas podiem.
Verdzības gars ļaudīm kā svins ieliets kaulos, un ir



404

tapis par apradumu, apradums par ieradumu, un ie-

radums par otru dabu. Vai šo apliecinājumu nepie-
rāda tas fakts, ka brīvības laišanas dienās ļautiņi vis

negribēja trīt acis no verdzības miega, bet atkal no-

likties uz otriem sāņiem, muguru griezdami brīvības

saulītei. Tāds verdzības gars vēl tagad piemājo ļau-
tiņos, kur, vai nu pavisam nav tautas skolu, jeb kur

ari skolas ar tik maz gaismas, ka pat ar maisiem

būtu jānes gaismu iekšā. Neatzīšanā un muļķiskā
prātiņā tie ienīst un nicina visu, kas nav pēc vergu

laiku dabas. Tādi vecāki saviem dēliem un savām

meitām aizliedz nostaigāt uz biedrības sapulcēm, kur

tie visādi varētu izglītoties un attīstīties, kur tie ar

mācītiem tautas brāļiem un izglītotām tautas māsām

kopā strādādami norautu pārlieku nejauko kalpisko
seju un nāktu tanī atskāršanā, ka tie tiešām nav tikai

priekš kukņas dūmiem, lopu laidariem, arkliem, ece-

šiem, lietus un linu mārku mirkuma v. t. t, bet ka

tiem ari būs saukties par krietniem tautas dēliem un

īstām tautas meitām, kas līdz strādā un dedzīgi pū-

lējās tautas gara darba laukā, un kam ari sirds zin

pukstēt priekš tautas un tēvijas.
Lai visai nenoskumstam. Mums ir pulks vīru

un vīreļu, kas gluži svabadi no muļķības un nejē-

dzības sērgas. Šiem vīriņiem pār pārim gudrības;

tādēļ viņus varam nosaukt par pārgudrajiem. Viņi
savā pārgalvīgā pārgudrībā ir kļuvuši tanī atzīšanā,
ka jauni laiki bezdievības un apgrēcības laiki, ka lai-

cīga dziedāšana esot tik Dieva zaimošana, ka tādēļ
jaunieši un jaunavas, kas nostaigā uz biedrībām un

sapulcēm, kur ari tiek dziedātas laicīgas dziesmas,

palaižoties „ēverģēlībā". Visjaukajās tautas dzie-

smas šiem svētulīšiem tik .riebīgas, it kā pats velnu

lielskungs tās būtu kalis savā sēra kalvē (smēdē), un

velnu māte izdomājuse viņu meldijas, tupēdama ne-

šķīstoņu kukņā un maisīdama pesteļotus raganu-

putras katlus. Šie „Dievam pazīstamie" savas dzie-

smas „savā pašā meldijā" dziedādami aizvien aplam
mēdz klaigāt un liet saltas liekulības asaras, kamēr

tie iesnauž. Šo būšanu (taisnīgāk: nebūšanu) tie no-
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sauc par „baudīšanu". Tautas dziesmās viņi nenieka

nevar sajust un „baudīt". Bet vai nu jau uzrādīti

visi dziedāšanas uzzelšanas kavēkļi? Lai griežamies

atpakaļ dziedātāju biedrībās un sapulcēs pašās. —

Gan varam priecāties, ka tagad jau gandrīz visām

dziedātāju biedrībām stalti karogi, kas brīvi plivi-
nājās pie biedrības namiem un uz biedrības norām,
tautas dēlus un tautas meitas aicinādami vienoties

dziesmu spēkā, tautas garā. Tomēr vēl daudz tādu

jaunekļu, kas šauj garām biedrības namam un aiz-

velkās uz kaimiņiem, pasmieties un padieties „ar tām

ciema zeltenēm", vai aizšmauc uz viesnīcu, kur tie

ātri un līgsmi pavada svētdienu.

Te manīmi saule lēca,
Te saulīte nolīgoja
Pie tās meitas māmulītas,
Pie tā salda alutiņa. (Taut. dz.)

Pie jaunām meitām vēl tādas svētulīgas domas,
ka tad vien ar godinu varot

„Glabāt savu vaiņaciņp—-■
Kā sirsniņu azoti," ļ J- Ķaut. dz.)

ja sēž mājā un gaida uz tautām. — Būs gan ari bie-

drības, kur staltie tēva dēli labprāt neieredzēs, ka

kalpa puisītis ar viņiem blakus sēž pie biedrības

galda, dziedādams un spriezdams par tautas lietām.

Tā tad ari kalponītes tādās biedrībās „iekšā ieti ne-

drīkstēja;" jo

„lekšā bija grezni ļaudis,
Samīs mani kājiņām." (Taut. dz.)

Apskatīsim mūsu dziedātāju biedrības no iekš-

puses. Re še, kādas kļūdas un kādi trūkumi visur

stādās priekš mūsu acīm. Vienā nespēcīgi biedri;

otrā nespēcīgs vadons; trešā sašļucis an sadilis

biedru skaits; ceturtā nobojājies instruments; piektā

ļoti reti sanāk; sestā nar daudz tiek burzīts un dīdīts;

septītā ķēmojas un nomocās ar pārlieku raibām

mākslu dziesmām un aizmirst dziedāt savas tautas

dziesmas. Un tā tas vēl iet tāļāk. Bet kā izdeldē-

jami visi šādi trūkumi? — Liels pulks šķēršļu novel-
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sies brīvam ceļam, ja biedrības nodibinās uz stiprā-

kiem, pastāvīgākiem pamatiem. Šādas biedrības tad

nekops tikai vienīgi dziedāšanu, bet viņas, pieņem-

damas klāt nedziedamus biedrus, rūpēsies par savu

un ļaužu vispārīgu attīstīšanos un izglītošanos, kas

notiks caur prātīgām sarunām, jautājieniem, izskaid-

rojumiem, pārspriedumiem un priekšā lasījumiem;
tad vēl caur koncertiem, viesīgiem vakariem un te-

ātriem. Tās ir lietas, kurās latviešu jaunība gan zi-

nās iemīlēties. Bet šīs lietas neizdarīs kādi 20 dzie-

dātāji; še vajaga būt krietni izrīkotai biedrībai, kas

to iespēj jo pilnīgi. Tādai biedrībai par visām lietām

jāiegādājas krietna grāmatnīca (bibliotēka) un jāuz-
mudina un jāieradina ļaudis uz lasīšanu. Tādas bie-

drības būs draudžu vai pagastu garīgas sadzīves

serde jeb sirds, tādēļ viņām nedrīkst nošķirt neviena

dzīva, derīga draudzes locekļa, lai tas būtu saim-

nieks vai kalps, vai svabadnieks. Šādas biedrības nu

būs īsten tautiskas. Še jāskandina jo uzcītīgi savas

tēvu tēvu dziesmas, no kā latviets var teikt: „šis ir

kauls no maniem kauliem un miesa no manas mie-

sas." — Diemžēl, starp mūsu dziedātāju vadoņiem
atrodās ari tādi, kas tautas dziesmas nodzēš no sava

programa; jo viņas „samaitājot garšu uz mākslas

dziesmām". Tādiem lepniem, pārgalvīgiem tēviņiem
vēl gaužām maz mākslas garšas; citādi tie ari viņu

atrastu tautas dziesmās. Ja tādiem būtu pazīstama
mākslas vēsture un mūzikas literatūra, tad tie zinātu,

ka visslavenajie komponisti savas operu meldijas un

sonatu tematus daudzreiz smēluši iz tautas dziesmu

avotiem. Ja komponistam ar operu kompozīcijām
negribēja lāga veikties, tad tas pakāpelēja kalnos un

klausījās uz ganu meitu dziesmām. Bet te nāks Cim-

zas kungs un pierādīs, ka mūsu tautas meldijas nevar

blakus stāties citu tautu tautas dziesmu meldijām.
Mūsu tautas dziesmu meldijas esot saraustītas un sa-

plēstas, cita bez rokām un kājām, cita pat bez galvas,
tīri tāpat kā izrakumi iz Pompeju un Herkulanuma

gruvekļiem. Tādi drūpi no slavenas pagātnes ir

dārgi cienījami. Un ka mūsu komponists Cimzas
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kungs no sadragātu dieveņu stāvu atlikušiem drupi-
ņiem mācējis salikt (komponēt) jaunus jo košus un

staltus stāvus, priekš kā pat sveštautietis apburts

paliek stāvot, par to mums tik jāpriecājas un jāslavē
mūsu vadoņi. — Te rodās atkal citi vīri, kas mūsu

tautas dziesmu vārdu grabažas vētījuši savos „prāt-
niecības vētekļos", un atraduši, ka tās esot bez gara

un prāta, tādēļ tās esot tik „bērnu dziesmas", ko

„prātodami" cilvēki drīz atmetot. — Lai neliekam ap-

mānīties, bet lai paklausāmies, ko slaveni vīri spriež

par mūsu „bērnu dziesmām". Trautfeters viņas sa-

līdzina ar slavena grieķu koklenieka Anakreona dzie-

smām. Lesiņš diezgan nevar noslavēt leišu daiņas.

Herders tik Baltijas krastos mācījies nojēgt tautas

dziesmu īsteno svaru un dziļumu. Lai mūsu tautas

dziesmu ķengātāji ar savu filozofiju izprāto šo

„bērnu dziesmiņu":

„Saule kūla mēnestiņu

Ar sidraba čakārniņu;"
un atkal:

„Dievu dēli lūkojusi
Caur magoņu lapiņām." —

Bet liksim mūsu maziņajiem uzdziedāt savu

svētu jūsmu pilno, „maza biju, neredzēju", un lai

mūsu dziesmu nicinātāji no visslavenākām dziesmām

uzmeklē vienu, kas šinī ziņā kaut kā varētu līdzinā-

ties mūsu bērniņu maziņai dziesmiņai. Tādi nelgas

paši nosaucami par bērniem un patiesīgi ir izpelnī-

jušies, ka tiem uz viņu trūdiem par biedinājumu ci-

tiem uzsprauž epigramu, kas liecina, kā tauta pate

lepojas ar savām dziesmām:

Mazi bērni skaistu dziesmu

Vārdzināti vārdzināja;

lelikuši vīzītē,
Par sētvidu vizināja.

Mīļi tautas skolotāji un dziesmu vadoņi! lielajos
tautas svētkos gars jūs vaiņakoja slavas un pateicī-

bas vaiņakiem par glītu darbu un sūriem pūliņiem.
Šis pats tautas gars lai ar jo projām jūs paskubina
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pūlēties vēl lielākā mērā. Lai dziesmu gars modina

ari tos, kas snauž bez dziesmām. Lai viņš spēcina

dūšīgos dziesmu karotājus vislielākajās grūtībās. Lai

tautas gars mūs ved par īsteno ceļu, kas nenoved no

mūsu ideāla!

Dārgā tauta! tavi zeltlaiki tev atkal sāk rasties.

Taisies saņemt vecos Zeltmātes laikus un neguli.
Pieloci dziedādama savu pūru dārgiem gabaliem,
lai „vara tiltis līgotos", kad viņu atkal vedīs lielā

kāzu dienā. Sniedzi rociņu un pateicies mīļam Ķei-

zaram, krietniem tautas dēliem un augstai valdībai.

Tie ir „trejādie bāleniņi", kas paši „sav' māsiņu mazu

cēla lielumā".

Kad noliksim to dienu, kur debess brūtgāns
dziesmu gars atkal salaulāsies ar mums? Tauta jau

sāk ilgoties pēc viņa. Grieķi savas tautas kāzas

svinēja pēc ik četriem gadiem Olimpā; mūsu senči

ikgadus Zilā kalnā. Vai nu pieņemsim veco grieķu
vai savu senču priekšzīmi, vai ari nevienu no tām,

par to atstāju spriest tautai. Tik to beidzot pieko-

dināju tautai, lai viņa sagatavojas jau laikus uz lielo

dienu, lai dziesmu šķēpus un zobenus nerauga bāzt

makstīs, bet lai tos spodrodami un balinādami izsargā

no aprūsējama.

Atpūšanās nekādas nav.

Tautas dēli mūs drīz var saukt uz dziesmu ka-

riem.
Mūsu tēvijai, kas audzina pulku krietnu tautas

dēlu, savu mīlestību viņiem dodama iezīst ar asinīm,
lai uzdziedam augstu laimi:

„Lai dzīvo augsti Latvija,
Tā Vidzeme, kā Karzeme!

Lai dzīvo Latvija!
Šīs mīļās latvja zemītes

Lai alaž labas augļus nes;

Lai dzīvo aagsti Latvija!"*)

*) Tā kā šajā rakstā polemizēts pret Cimzi,_tad jādomā,
ka sacerējums uzrakstīts 1873. gadā, kad Cimze vel bija dzīvs.
Še tiek pieminēts ari Trautveters, skat. mitoloģiju monogrāfija.
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Mūsu laikrakstu dzejas nodaļa un viņas kritika*)

Latviešu gara darbības lauks dienu no dienas

vairāk izplēsās, un kultūras nesēji, veicinātāji un

kuplinātāji starp dažiem krietniem un glītiem ražoju-

miem ari dižanas mēslu un gramšlu kaudzes sakrauj,
dažādās izstādes nodalās. Te nu jānāk taisnīgai kri-

tikas mātei un izstādītāji jāapveltī ar tādu medali,
kādu katris izpelnījies. —

Sternbergs par vācu literatūras nekrietnumiem

tā raksta: „Mūsu rakstnieki raksta tirgus drūzmā,
bet nevis vairs klusā, vientulīgā istabiņā. Tādēļ viņu

rakstos atrodās tik daudz trokšņa, tik daudz putekļu,
tik daudz ceļmalu patiesības; bet iz tiem arvien

vairāk izzūd noslēpumu pilnais dziļums un skai-

drums, kas kā daiļš brīnums dzīvo mūsu vecajos. —

Kam tagad ir laika palikt vecam un tad rakstīt grā-

matas, kas neveco?" —

Ja nu šādi vārdi pie sirds tiek likti lielai kultūras

tautai, kuras straujā literatūras straumē visi netīrumi

un gruži pavisam noslīkst un gandrīz nemaz netiek

pamanīti un ievēroti, cik vairāk un rūpīgāki tie paši

jāapdomā mums, kas vēl tik iesācēji, un kam no

visiem gara augļiem jābauda, ja negribam nonīkt

gara mērī. Tādēļ jāpriecājas, ka latviešiem sāk cel-

ties kritiķi, kas ar prāta vētekļiem vētīdami un si-

jādami atšķir pelavas no graudiem. Pateicība nākās

Kaudzītes Matisam, kas dzejīgus ražojumus vētījis

rāmos un glaustīdamos, gan ari straujos un skarbos

vējos. —

Vecā latviešu zeme jau no senlaikiem ir klasiska

zeme, dzejas zeme; tādēļ viņā ari mūsu laikos dīgst
dziesminieki kā sēnes pēc „maiga lietutiņa". Un nu

patlaban ir laiks uz latviešu dzejas lauku griezt

drusciņ lielāku vērību nekā līdz šim tas noticis. Bet

vai dzejniekiem pašiem būs būt citu dzejnieku ap-

*) Šis un nākamais rakstiens ir atbildes Kaudzītes Mati-

sam uz viņa „Dzejas nodaļa mūsu laikrakstos 1873. g." un

„Krogzemju Mikum par dzejas nodaļu", ko 1874. gadā nesa

„Baltijas Vēstnesis".
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spriedējiem, par to dikti šaubos. Vai dzejnieki tie-

šām domā, ka viņi labāk var nosvērt kādas dzie-

smas svaru un atrast un saprast viņas likumus nekā

nedzejnieks? Kas cezurs un spondejs, eposs un

distichons, heksameters, pentameters v. c. tādi ter-

mini technici, to vienam vispusīgi izglītotam cilvēkam

ne būt mazāk nevajaga zināt, nekā dzejniekam pa-

šam. Tāpat atkal nav vajadzīgs būt komponistam
ikkatram tam, kas zin runāt un spriest par kvart-

zekstu akordu, kvintu cirķeli, toniku un dominantu

un visiem harmonijas mācības likumiem. Kleinpauls
nav dzejnieks, bet tas ir sarakstījis slavenu dzejnicu
(poētiku). — Ari Lesiņš gaiši izrāda, kas dziesminieks

un kas kritiķis. Tā kādā vietā viņš saka, ka vienam

esot tā dāvāna daiļi sajust, jeb sacelt daiļas domas,
otris atkal tās daiļās domas attīstot un no tām izra-

dot daiļu tēlu;-nu nākot trešais un raugot izdibināt,

kādēļ tas ir tik daiļš un patīkams, — šis trešais ir fi-

lozofs un kritiķis. —

Ka mūsu dzejiskos ražojumos tik daudz vainu un

kļūdu, tas pa ne mazai daļai ceļās no tam, ka daudz

no mūsu dzejniekiem diezgan dziļi nav iepazinušies
ar dzejnicas likumiem. Teicami būtu, ja kāds sarak-

stītu latvisku dzejnicu. Tādas dzejnicas pirmajam

priekšmetam vajadzētu būt latviešu un var būt ari

leišu tautas dziesmām (daiņām) ar savām formām,

šķirām, iedalījumiem un likumiem, lai mūsu dzejnieki
redz un sajēdz, ka viņu radījumos ne būt nav tāds

dziļums, skaidrums, īsums, glumums, jaukums un glī-

tums, kāds atrodās mūsu vectēvu dziesmās. —

Kaut gan daudzreiz saka, ka lētāki esot spriest
nekā pašam kaut ko producierēt vai reproducierēt,
tomēr tas tiešām tā nav. Kritiķa uzdevums nav vie-

glis, nav katra vīra darbs.
'

Dziesminieki it īpaši pa-

dara kritiķiem galvas lauzīšanas un zobu sāpes; jo

īsts dziesminieks lasītāju nekad neaizved līdz gala-
mērķam, bet tam piesien fantāzijas spārnus un to at-

stāj lidinājot bezdibeņos. Lieliem dziesminiekiem
daudz un dažādi izskaidrotāji. Šillers un viņa ko-

mentatori sastāda jau veselu bibliotēku. Nebrīno-
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simies tādēļ nemaz par to, ka Kaudzītes Matisam

dažās vietās kritikā būs vīlies. —

Par visiem pārspriestiem dzejoļiem negriba dot

apspriedumu nedz piezīmējumus, bet tikai vien tur,
kur tas izrādījies par vajadzīga.

„B all ij a s vēstneša" dzejoļi.

Taī „Zobgala" dzejolī: „1872. gads aizie-

da m s", no —rs tas vārds „viens" nepareizi esot

lietāts. Ja —rs dzied: „Vai viņi „v ien as" tautas

sēras klasēs", tad tas negrib zīmēt ne az ķīnieša,
spānieša vai cita „kādu" mums tāļāk atstāvoša taatu,
bet uz mūsu pašu „pazīstamo" latvieša tautu. Tāpat
taī slejā: „Tar netiek klāt pie „v i c n a s" vecas lie-

tas" —rs to veco (zināmo) lieta lasītājiem itin kā az

mēli liek, lai tie to atmin un izprot iz iepriekšējām
domām. Tādēļ „v ien s" (šinī vietā, kā norādīdams

an ari nozīmēdams pronomens) pareizi lietāts.

„B i c d r ī b a s n a m s" „Z. g." 3. l.p. no V. P.)
ir viena no vislabākajam jocīgam parodijām, kas vien

atrodas kaat kādā literatūrā. Pat slavenais zatiriķis
an hamorists Zafirs savā az Šilera pulksteņa dzie-

sma parodieretā, an teatera būšanas apdziedādamā
dziesmā vietām daudz gļēvāki grābstās pēc neīstas

vielas nekā P. V. Gaaži jaaki, ka pēc biedrības rai-

bumiem an bēdīgiem gadījumiem dziesminieks beidz

ar visjaukāko akta, proti biedrības nama iesvētīšana.

Dzeja to pilnīgi atļauj, un ari Šilers savam „palkste-
nim" papriekš liek saakt uz dumpi un zvanīt miro-

ņam, tad beigās tam vēl svētīdams dod vārda. —

Vai tie „sāpīgie sirdi aizgrābdamie" vārdi ari nevar

derēt par jokiem? Ko mums iepriekš palīdz sēroties

par kļūmīgo (verhāngnissvoll) nākamību? Kur vien-

tiesīgas valodas an vaimanādamassūdzības vairs ne-

līdz, tur daudzreiz joks tas īstais līdzeklis.

10. 1. p.: „Draadzība" no J. Dz Nav

tiesa, ka katris krietnas vielas atradējs krietni spēj
izteikties.

67.1.p.: „Zie dons ziemas 1a i kā", no —rs.

Tam vajaga būt jocīgam „spēlmanim", kas „maižas
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moderes" prot „spēlēt" instrumenta vietā. — Tau-

tas dzeja pa ziemu tup tautas būdiņās, un kokles

skaņas fantāzijā glezno tās dekorācijas, ko ziemas

māte slēpj aiz saviem segiem. Bet kad nu mums

tagad vairs nav kokļu, tad klavieres nebūs visai ni-

cinājamas. Kaudzītes Matiss tautas dziesmas prasa

tikai no malējiņām, kūlējiņām, ganiņiem, arājiņiem,

pļāvējiņām un vērpējiņām, un nenieka neliekās zinot

no tā, ka ari augsti mācītiem latviešiem ir „Lauku
puķes" un „Latvija", iz kurām, ja tie paši ne, tad viņu

tautas garā audzināti dēli un meitas pie skaņām kla-

vierēm" dzied vectēvu sirmas dziesmas, kas priekš

viņu gara acīm noritina varbūt vēl jaukākas bildes

nekā tās, ko „vecmāte" redz un ko redzējuši sirmo

dziesmu sacerētāji paši, kam daudzreiz jauki vārdi

un daiļas skaņas nezinot izvira iz krūtīm. Pēc Kau-

dzītes principiem grieķu dievi ir minami tikai Grie-

ķijā un it īpaši Olimpā, un tomēr tie, lai gan dzīvē

bojā gājuši, tagad dzīvo visā civilizētā pasaulē. Šil-
lera slaveno dziesmu „Grieķijas dievi" ari var dzie-

dāt „pie skaņām klavierēm". —

83. 1. p.: „Es lasu tavas dziesmiņa s",

no —rs. Ja kritiķis no dažiem dzejoļiem tik daudz

prasa mākslas, un no šā „mākslas bērna" tik maz,

tad gandrīz jādomā, ka tas noticis „šaurās savstar-

pības" labad.

106. 1. p.: „M eklēsim dziesma s", no —rs.

Še pārspriedējs „liriķa" vietā radījis jaunu, latvisku

vārdu: „koklētājs". Koklētājs ir tas, kas koklē kokli.

Būtu jāsaka: koklenieks (dziesminieks), koklētāja
(dziesminieca). Dāvids bija koklenieks un koklētājs.

201. 1. p.: „Uz Latv. vis p. dziesmu

svētkiem 1873.", no Bērziņa.

Dziesminieks:

Lai mēs | drau-dzīg' I ko -pā I e-jot etc.

Kritiķis: Drau-dzī igi lai |ko- pā I e-jam etc.

Kas ir labāk?
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29. num. pielikumā: „Gaismas izplatītā-
j i c m", no —rs. Pēc spriedoņa domām šim epigra-
mam nekur nevar aizķerties. Tādu pat pilnību viņš

ari raaga uztiept tam oriģināla dzejotam: „N eti c ī-

ga i s", no A. T. 234. 1. p. Šo pēdējo dzejoli domāju
redzējis vācu svārkos, un esmu pārliecināts, ka tas

nav oriģināls. — Savā laikā par Horaca liriku

sprieda, ka tā neaizkarama, bez grumbuļiem un kļū-
dām. Jaanāka laiku kritiķi par to krata galvas, an

vēl pierāda, ka Horacā daudz gabali visai jēli, gļēvi,

nejēdzīgi an nederīgi. Visai pilnīgs nav gandrīz ne-

viena dzejnieka radījums. Tā ari tam epigramam:

„Gaismas izplatītājiem" būs savi misējumi. Sacerē-

tājs „gaismas izplatītājiem" pārmet, ka viņu darbam

maz sekmes.

„Bet ķērās tik lēni, sakņojās gauši

„Pie tiem, kam gaismu jūs nesiet;

„Nav tiesa, ka viņiem nav cilvēka pļausi,
„Jūs paši vainīgi esiet." —

Te jādomā, ka plauši ir tas lielākais sajēgšanās

orgāns visā organismā. Prātu, domu, jūtu un gribu
sistēmas atrodas pavisam citar kur un nevis plaašos.
Bet par nelaimi „plaaši" saskan ar „gauši".

235. 1. p.:„V'ecā latviešu tautas ko-

kle", no Ausekļa. Pēdējs paņēmiens: „Vai Orfejs
tiem varenāki koklēja?" pārāk esot teikts, un tam

vajadzējis nākt no kāda svešinieka, bet nevis no

latvieša krūts. Vai Orfejs caur savu skaņu spēku
tiešām zvērus un akmeņus lēcinājis, to nezinu, bet to

gan zina, ka „tūkstošstīgu kokle" aukstoņiem sakaa-

sēja ledus sirdi un asaras iespieda citkārt mēdīda-

mās, sausās acīs. Lielie tautas svētki ir viens no

svarīgākajām epochām latviešu tautības un kultūras

vēsturē, un pelna augstu uzslavējienu. No sveši-
niekiem" mums daudz būtu gaidāms, bet cik ir sa-

gaidīts? Aizvienam palieku pie tās tautas dziesmas

patiesības, ka

„paši brāļi sav' māsiņu

maza cēla lielāmā." —
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„Daudzi daudziņāj'" ir aliteracija. Igauņu tautas

dziesmas ir bagātas ar aliteracijām, un it jauki iz-

klausās. Ari latviešu tautas dziesmas nav visai bez

aliteracijas:
„Pieci vilki vilku vilka." etc.

„Silta, silta šodien saule." etc.

„Riti, riti rīta rasa." etc.

266. 1. p.: „P i c Salaca s", no Ausekļa. Tau-

tas dziesmās „asariņu dzērājiņi" lietāti ari citādā

ziņā, proti, ka lējājiņam pašam jādzer savas lietās

asariņas.

„Naidnieku pulciņā!
Asariņas dzert." (Taut. dz.)

Naidnieku pulciņā laikam pats pie savām asa-

rām vien pieklās. Pārspriedējs nevar ieredzēt demi-

nutīvus (mazinājama vārdas), kas latvieša valoda an

poēzija padara jo dzejīgus: „iņis", Jumis", „damis",

„ājis" un citas tādas galotnes atrodas taatas dzie-

smās neskaitāmā skaitā.

„Pelēkajis vanadziņis

„Negal ceļa maliņā!
„Netraacēji kumeliņa,

„Negāz mana vezamiņa!" (Taat. dz.)

417. L p.: „1 87 3. gadam aîz c j o t." Gadu

mainīšanās momentā nav vaļas gari tērzēt, bet jā-
saka:

«Tautieti, sveicini to, uzdzēri, uz-

dziedi tam!"

Dažiem tas izklausās, „kā ar varu sakrauts." —

„M ā j a s Viesa" dzejoli.

198. 1. p.: «Burtnieku stāsts", no Varai-

došu Zandera. Šī slavenā dziesma, cik man zināms,

tīri no nejauši ieslidusi „Mājas Viesā", kaat gan sa-

cerētājs to bija novēlējis „Baltijas Vēstnesim".

231. 1. p.:„L atviesa vienprātība i", no

A. A. E. E. Glaži brangi kritizēts; tikai kritikām jā-

sargās, ka ari kritikas ceļa malā neceltos „netīri kro-

teli".
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64. 1.p.: „Vai cerēt būs uz brīvība' 4

,

no Ausekļa. Taisnība kritikām, kas pārliecināts, ka

domāt un j v s t tie pirmie garīgie priekšmeti sko-

lās. Ari Dr. Šmidts saka: «Domāšana, gribē-

šana un jušana ir cilvēka gara trijādība." To-

mēr bez apskatīšanas un ieskatīšanas skolēns nevar

ne jast, nedz gribēt. Dr. Šmidts vēl saka: «Ap-
zina an pašapziņa ir domu orgānu

darbības vajadzīgie gabal i." Zināma

lieta, ka pašapziņa tiek aadzināta un attīstīta caur

pašpazīšana. Tad nu jaunā aadze nemācēs cienīt un

mīlēt tēviju, ja tai viņas vārds (plašā un šaurā ziņā)
nebūs pazīstams. Kaudzītes Matīsam, kā jaanlaika

paidagogam, tak tik daudz no kranioskopijas vaja-

dzēta zināt, ka pašjūtībai (kas stāv tuvā sakarā ar

pašcienīšanu an — zināms — ari ar tēvijas un taatas

cienīšana) ir savs īpašs orgāns, kas sevišķi attī-

stāms. Rūckerts pareizi ranā uz aadzinātājiem:

«Jams pieder nākams laiks, Jums pieder tēvija,

«Un jaanas audzes sirdis Jūsu rokās stāv!

«Ko čauganajā zemē dēstiet, aags un sakņos;
Ko mīkstā zarā iepotējiet, dīgs an augļos." —

«Domā t" un „j us t" var dažādi. Ja Kaudzītes

Matīss p. pr. būtu audzināts jezuitu skolā, kur tas

nepaliktu bez domāšanas an jāšanas, kas zin kādu

dziesmu tas tagad dziedāta. Kādēļ tik daadz lat-

vieši, kas svešās skolās «jataši" an «domājuši", un

augstas mācības smēluši, skaidri sakot, nemaz ne-

māk domāt par tēvija un sajust viņas vajadzības? —

112. 1. p.: «Apmierinājums", no Ausekļa.
Caar misēšanos «odes" vietā ieradies «odze". Zi-

nāma lieta, ka «dundurs" un „ode" aizvien saldos

dabas augļos dzen savas dzelonas. Kā tad tas ir iz-

teikts direkti, ja kāda cilvēka krietnums tiek salīdzi-

nāts ar saldu aagli, an viņa pēlāji ar dandariem un

odēm? 5

116. 1. p.: «Muļķu pastā vība", no ——kš.

Vai kritiķis var azrādīt, kar ēzeļa «attīstībā" iesakās

jaunā katastrofa, kur ēzels dabū īsāku asti un ausis?
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Vai bites dzelons bija neglumāks priekš tūkstošiem

gadu, un vai bezdelīga savu ligzdu tomēr tāpat ne-

mūrēja kā tagad? — Kustoņu attīstības principi ir

vēl tikai hipotezas.

«Latviešu A v i ž v" dzejoli.

«lekš tīriem dzejas ziediem «Latv. Avizes" vēl

nekad nav līgojušās." Šāds nepelnīts gods ir tikai

viņas nicināšana.

151. 1. p.: «Putniņu sērošanā s", no fi. D.

B. Caur savu «bērnības jocīgu pārpratumu" kritiķis
atgādina ne tikai kādu gadījumu, bet daždien bērni-

šķīgu muļķību. Saprotams, kādēļ «novērsi kaun' un

blēdību" vietā bērns var izteikt «to vērsi kaun' ar

blēdību". «Vērsis" ir konkrēts, no kā bērnam skai-

dras priekšā stādīšanas. Abstraktus nesaprazdams
bērns muld kā tīk. Šādiem pārpratumiem ne ikreizas

ir tik «galotņu noraušana" un «rituma jaukšana" par

cēloņu. Tā kāda jauna meitene pātarus skaitīdama

sacīja: «Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat,
eine sanfte Creatur." —

271. 1. p.: „J autā jv m s", no Zaļkalnu Edvarta.

Gars nav domājams bez ķermeņa, bez miesas. Ja

nu ķermens izdziest, tad izdziest ari gars līdz ar

viņu. —

Savu pārspriedumu beidzis, kritiķis vēl piemin:
«Latv. Av." pielikuma dzejoļus, kuriem garīgs sa-

tvars, mēs neapspriedīsim." Te nu jājautā: Vai ga-

rīgi dzejoli nepieder pie «dzejas nodaļas", un vai viņu

pārspriedums būtu bezauglīgs? Cik Kaudzītes Ma-

tīsa dziesmiņas tautā pazīstamas un cik «Dziesmu
grāmata?" Dzejasmāksla ir liela kalpone mūsu

tautas baznīcām. Vai tādēļ nav žēl skatīt, ar cik ne-

veikli «rīmētiem peršiem" dzejīgais tautas gars svēt-

dienu pēc svētdienas tiek mocīts? —

Beidzot vēl par Kaudzītes Matīsa kritiku jāsaka,
ka tas dažas it svarīgas puses mūsu mākslas poēzijā

atstājis neievērotas. Tā p. pr. tās tā nosauktas «rī-
mes" (abi, labi, — zīmēt, līmēt etc.) viņš nemaz nav

aizkāris, kaut gan viņas latviešu dzejai gluži pret-
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dabīgas. Zvaigznits „nmetajus" sauca par «siksņo-
tājiem". —

Beigās apskatīsim ari Kaudzītes Matīsa paša

dzejoļus «Baltijas Vēstnesī" 1873. Kaudzītes Matīss

ir viens no latviešu labākajiem dzejniekiem un de-

dzīgākiem līdzstrādniekiem pie «Baltijas Vēstneša"

dzejas nodaļas; citos laikrakstos viņa dzejoli neat-

rodās. Mīlestības dzejoli viņam it īpaši veicās. Gan-

drīz pie visiem latviešu jaunākiem dziesminiekiem

piepildās Oetes vārdi:

«Tā mūžīga sievišķība

«Mūs pievelk klāt."

Es turpretī stipri manu, ka ar tādu dziesmu tul-

košanu man nebūt negrib veikties. Kaudzītes Ma-

tīsa jaunākās dziesmas ir pa daļai apdvestas ar

Heines garu.

115. 1. p.: „T r i j j ū g s" («TpofiKa.»). — Teicami,
ka šī jaukā dziesma tulkota latviešu valodā. Tautas

jaunavas lai to dzied «pie skaņām klaverēm". Viņas
košais meldiņš jau diezgan pazīstams. Pārtulkoju-
mam vajadzētu vairāk glumuma. — «Un ātri saķer
viņš nu grožus" skan drusku prozaiski.

155. 1. p.: «Ledu s". Liekās būt pārtulkojams.

Dziesmiņai pašai nav nekāda sevišķa dzejiska svara.

Pēdējs pants visam citam uzliek vaiņaku:

«Viņš ziemu projām nīdēs,

«Tik pagrabos šur tur

«Vien ledus viņam spītēs

«Un — sirdīs ar' kaut kur!" —

Labāk nekādas atskaņas nekā nelāgas («nīdēs"
— «spītēs"; «rotu" — «godu"; «seja" — vēja"). Kau-

dzītes Matīss ar tādām loti bagāts.

171. 1. p.: «Lakstīgala un mātes

meita". Šī dziesmiņa ir ļoti jauka, un strauji plūz-
dama burbuļo skaņas meldijas. Salīdzinājumi (mātes
meita — lakstīgala; kalpu būdiņa — elksnājiņa) un

pārvērtījumi (elksnājiņi par birzi un būdiņa par pili)
dziesmiņai dod īstu nacional uzvalku.
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210. 1. p.: «Vilšanā s". Ne visai skaidras do-

mas ļoti platos rāmos; caur to paguruši spirgtie

«kalnu vējiņi".

174. un 282. 1. p.: «Tautas dz c j a". īsti nav

nojēdzams, kādēļ dzejnieks šo dziesma nosaucis par

«tautas dzeja". To varētu domāt sacerēta:

a) Tautas dziesma veidā. Bet viņa nav nebūt

tautiete ne pēc gara, nedz apgērbja. Mums gan ir

sava «rakstniecība"; bet kad viņa vēl nav azņemta
tautas skolās un taatas zeminaros (Valkas vecajā

zeminarā, cik man zināms, pēdējos gados ievesta

B. Dīriķa «Latvieša rakstniecība"), un kad vēl pat
dažs skolotājs — kā tas ir izrādījies — nezin kad an

no kā bībele tulkota latviešu valodā, — kā tad lai

tauta savas rakstniekus un dzejniekus zinātu dau-

dzināt savā poēzijā? — Lai gan «tautas dzejai" tā-

pat kā pa lielai daļai latviešu tautas dziesmām ir

četradajīgas «antīku pēdas", an proti pirmais pāons
(— 0 w w), tad tomēr tās «rīmes" to atšķir no

īstas tautas dzejas.

b) Taī ziņā, lai tā reiz paliktu par tautas dzie-

smu. Tikai retas no mākslas dziesmām top par

tautas dziesmām. Šādus tādus krāslotus, mazglotus
un kunkuļainas dzīpariņus tauta vis netin glumā
dziesmu kamolī. Dažreiz gan ari svarīgi gadījami
un notikumi kādu dziesmu ieceļ taatas godā. Kas

zin, vai «die Wacht am Rhein" būta tik populariga,
ja slaveni uzvarējām! vācieša mēles nepakustinātu
uz uzvarēšanas dziesmām. — Jādomā, ka Kaadzītes

«taatas dzeja" nekad neiegūs pilsoņu tiesības tautā.

Viņa uzaugot diezgan nav kalta «ar vītola žaga-

riņu", tādēļ ne tik lokana un vijīga kā tautas zelte-

nītes.

c) Taī ziņā, ka tautas dzeja azieta netīšas. Tad

būtu ko brīnoties, ka «melnajā" bijējs an «burvja"

cienītājs pazītu taatas gaismības vīrus, kā Stenderi,

Allunana, Spāgi a. c.

d) Tādā ziņā, ka dzejnieks ar nodomu tumsības
laika gruvēkļos pameklējies gaismas rotiņas. Bet
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tad viņam atkal jāpārmet, ka tas vieglprātīgi stai-

gājis svētu ceļu,
«Domādams: ja ari pašu
«Melnajs rauj, tad tomēr jel

«Sirdi dzīvu paglabāšu,
«Lai var meitas mīlēt vēl." —

Šai svarīgai dziesmai derētu citāds metrums,

īpaši tur, kur atrodās dažādi tautas vīru vārdi. Ri-
tums un ari metrums šad un tad varētu grozīties.

Tagad tie tautas vīru vārdi dažās vietās «satvērti,

kā uz iesma":

«Prāta gaismas starus dzīvus,
«Pošot ceļu saulītei,

«Drāza Vatsons, Pantenius

«Šulc no Birzgales un Trei.

Ja sakāms: «Vatsons" un «Šulcs", tad ari jā-

saka: «Trejs" un nevis «Trei", kaut tas ari saskan

ar «saulītei". No dzejnieku brīvestības (licentia
poētica) loti jāsargājas.

400. 1. p.: «N oslē pv m s". Šī ir viena no Hei-

nes labākajām dziesmām un Kaudzītes Matīsa

krietnākajiem tulkojumiem. — Te nu mūsu pārsprie-

duma gals. Ko šeitan spriedām par minētiem dzejo-
ļiem, tas lai ari der vispārīgi. — Būtu labi, ka ari

mūsu laikrakstu prozas nodaļa tiktu apspriesta. —

Beidzot, mīļo Matīs, sniedzi šurp savu roku, lai tev

pateicu par taviem dzejoļiem, kas manu garu pave-

dināja pa jauko, daiļo domu un fantāzijas valsti. Pēc

taviem paša vārdiem «ka ari paši pārbaudītāji būtu

pārbaudīti", un ar fiugenbergeri runājot, «mūsu prā-
tiem tagad vajaga būt gaišākiem un mūsu sirsniņām
siltākām". —

Vēl kāds vārds dzejas lietā

„Neesat nekādi skabargu ries-

„nieki un mazmeisteri, tiesājat lietu

„lielumā un visumā!"

Diestervegs.

„Atkal polemika (strīdis)!" — Tā izsauks dažs

lasītājs. — „Karš miera laikos" tikpat nepieciešams,



420

kā miers kara laikos. Kur nav kara, tur nav azva-

rējama, tar nav dzīvības. Bet mēs še neapkaroja-
mies, lai viens vai otris izpelnītos «ozollapa kronī-

šus". Kritikas darbs jau pa laikam esot nepatei-

cīgs. — Šis kara lauks, virs kura stājašies, ir svēts

lauks. — Latvieša dzejas tīrāms, kar mūsu dienās

tiek dzītas greizas an līkas vagas. Tādēļ kautiņš. —

No personīgiem kaatiņiem lasītājs aizvienam

baidās. Tomēr katris literarisks kautiņš, īsti aprau-

got, ir personīgs; jo kas aizkar manas principus un

spriedumus, tas mani pašu aizkar. Bet nu pie «tai-
snības šķēpiem". — Kaudzītes Matīss «Baltijas Vēst-

neša" 28. numurā man pārmet, ka, līdzībā runādams,

viņa atzinis par prātīgu vētītāju, kas dažādu labību

(zināms, ar dažādiem režģiem un sarviem) vētījis
dažādos vējos, un tā tad atšķīris pelavas no graa-

diem. Ja tas man atbildētu ar lielā meistara vār-

diem: «kam mani sauci par labu? neviens nav labs"

etc, tad klašu ciestu. Bet viņš saka: «greizsirdīgi
neesmu spriedis". Pēc viņa domām man bija sacīt:

«katru izkūlumu (rudzus, miežus, kviešus, auzas, sē-

klas, kaņepes etc.) viņš vētījis vienā un tanī pašā
vējā (diezin kādā!) un — nedz pelavas graudos, nedz

graudi pelavās." Tomēr tas tā nevar būt. Tāpat kā

vētīšanai vajadzīgs dažādu vētekļu un dažādu vēju
(gan «strauju", gan «rāma") un tāpat viškātājam jā-

zin, vai tas sēž pie radžu, vai pie zirņa pūla, un

cik liels piedarbas klons, lai pareizi zinātu sviest, tā

ari dzejoļu sijāšanā nepietiek ar vienu tīrīšanas me-

todu; jo tur tāpat atrodās visāda manta. Bet kur nu

piemīt greizsirdība? — Kaudzīts par to brīnojās, ka

dziesminiekus esmu raudzījis izsargāt no aplamas

«vistošanās". Būs laikam, dabas likums, ka vistas

kladzina par savām produkcijām, t. i. par savām iz-

dētām olām. Bet nekāds estētikas likums dzejnieku
nepiespiež spriest par citu līdzbiedru un ~mākslas
brāļu" radījumiem, un «no citas puses uzaicināt ari

šā (spriedoņa paša) radījamus nepiemirst. Kad es

nu tā domāju, vai tad no tā atvedinājams jeb slē-

dzams, ka dziesminieks savā vietā nevar būt kriti-
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ķis? Tādas loģikas nepazīstu. — Viņš jautā: „Vai
Lesiņš nav dzejnieks un kritiķis?" Mīļo Matīs, es

tev pateikšu, kas Lesiņš vēl ir. Viņš ir teologs, filo-

zofs, mākslu pazinējs v. t. t; visā. 18. gadu simtenī

viņam tikko viens (Kants) zināšanā un augstmācībā
blakum varēja stāties. Viņš bija — Ģetes garā ru-

nāts — pilnīgs vīrs, pilnīgs cīnītājs. Savus laika

biedrus (Šileru, Qetu, Herderu, Klopstoku etc.) viņš
nekad nav vazājis pa laiklapām, un kaut gan viņš

aizvien polemiski strādāja. „Kloce" un „Qece" v. c.

viņam sagādāja vielu. Bet ja tu gribi sēsties Lesiņa
sedlos, un uz taviem citiem „dailes biedriem" no-

skatīties kā uz „Kloce" un „Gece", nu, tad jāji ar

Dieva palīgu! — Ko Puškins savam draugam rak-

stījis, tas aizvienam paliek savstarpība, un kaut to

ari tagad zin pasaulē. Ja Puškins savu poēmu «Kau-
kāza vaņģinieks" būtu ielicis kādā krievu žurnālā un

tad pats to publiciski būtu apspriedis: „Jūs redzat

ka tēvišķa mīlestība mani aklu nav padarījusi; bet

tomēr neliedzu, ka savu vaņģinieku es mīlu, — viņš

manas sirds dzeja," tad prātīgi lasītāji sacītu: „Puš-
kin! Puškin! kam tā aušojies?" Bet šis slavenais

vīrs tā nekad nav darījis. —

Ka „viens" nav tikai pamatu skaitļa vārds, to

lai pierāda tautas dziesmas, kur aizvien varam smelt

ģenuino (skaidro) latvisku. Tā kāds puisītis Cimzes

„rotā" dzied: „Vienam tēvam trīs meitiņas," etc.

Viņš še tiešām nebrīnās, ka vienam (1) tēvam tik

daudz meitu; jo vienam (1) tēvam ari var but

4X3=12 meitas. Un tik vienaldzīga puisēna dzie-

smiņa ari gan nav, ka tā tikai izteiktu, ka kaut kur

pasaulē kaut kādam tēvam esot trīs meitiņas. Cik

nav tādu tēvu ar trīs meitiņām; un no tādiem nepa-

zīstamiem trīs meitiņu tēviem puisītis nemaz ne-

dzied; jo viņš ari pazīst šā laimīgā tēva „vendīgās"
meitas un krietnos znotus: „Tieva, gara, tapacie-
šam; zema, resna arājiņam; tumšu guni ta čigānam."

Tā dziedādams puisēns kā ar pirkstu norāda uz

to „vienu", zināmu un pazīstamu tevu; un tadeļ
„viens" šeitan ir «norādošs un nozīmējošs prono-
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mens". —rs. dziesmiņā tas ir tāpat. Viņš še ne-

dzied par francūžiem, angļiem, vāciem etc, kam jau

tā vēsturīgs svars, un stipri vēstures stūrētāji, kas

savu tautu spēj padarīt laimīgu; viņš ari nezīmē uz

hotentotiem, samojediem v. c, bet uz to „viena"

tautu, kuras, „veco lieta" an kuras „sēras" viņš vis-

labāk sajūt, un to tautiešiem liek manīt tautas lapā.
Vai tas tev, kā dzejniekam, ir vēl nesaprotama mī-

kla? Vai tev tās, „100 un vairāk taata sērošanās"

un viņu „1000 un vairāk vecu lietu" vairāk pieglau-
stās sirdij nekā sava paša tauta un viņas „veca lieta"

an tagadējās vajadzības?! — Mans pretinieks saka:

„Ka „Biedrības nams" M. P. ir viena no vislabākām

jocīgām parodijām, kādas vien „kaut kādā" litera-

tūrā atrodamas, to aprādot būs pretkritiķam, zināms,

daudz darba." Kam labāk nesaki: „Mīļi bērni un

draugi! jūs gan vieglprātīgi zināt runāt un jokoties

par literatūru, bet, es jums skaidri saku, jūs vēl nebūt

nezināt, kāds „zirga darbs" literatūras pazīšana!"
Caur šādu popularīgu pamācīšanas teikumu visi ļau-
tiņi noģistu, ka literatūras pazīšana nav nekāda

„špāse" vis. — Bet ja savā tumšā, dziļā teikumā

zīmējies uz mani, kā uz kādu „plāngaldiņurbēju", kas

no literatūras nezin it nenieka, tad, kā vecs draugs,
saki man skaidri un gaiši; jo tikai tumsoņi paslēpj
savas dziļās, tumšās domas. — Kas liegs, ka vislie-

lākie dziesminieki šad un tad „grābstījušies pēc ne-

īstas vielas"; - un kur gan būs izcēlusies šī paruna:

„Reime dien, oder ich fresse dich!" (rīmējies, jeb
tevi rīšu!). Ja es esmu teicis, ka Safirs savā paro-

dijā vietām daudz vairāk grābstās pēc neīstas vie-

las, ne kā V. P., tad tā nebūt vēl nav V. P. parodijas

pulgošana. Ja es sacītu: „lieine" tanī un tanī dzie-

smā daudz vairāk grābstās .pēc neīstas vielas, nekā

Kaudzītes Matīss tanī un tanī, tad tas nemaz nebūtu

tavs negods. — Kaut gan Šilera zvans vēl guļ

formā, tad tomēr viņš zvana uzdevumus un darbas

apdziedāja pēc zvaniem, kas jau dažu dumpi bija
sasaucis un dažu labu aizzvanījis uz pēdējo snaudu;

un tomēr viņš tam pēdīgi vēl dod vārdu. Un tanī
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ziņā ari V. P. savā krietnā parodijā pilnīgi aizbildina-

jams. Kritiķis mani rāj: „kā nu Krogzema Mikus

jautā: „vai tie sāpīgie, sirdi aizgrābdamie vārdi ari

nevar derēt par jokiem?" Tu savā kritikā teici:

«Nevaram šo parodiju par viscauri zatirīgu pieņemt;

jo daudz vietās viņa auksti, pat sāpīgi sirdi sagrābj."
Tādēļ mans jautājums. Ap muižas moderēm kā „in-
strumentēm" es neknakstos; jo paredzu, ka tur maz

poēzijas. —

Kritiķis diezin kādu patiesību domā atradis, kad

viņš saka: „Visā civilizētā pasaulē dzīvo tik viņu

(grieķu dievu) piemiņa." Nu, kas še nu ir dievi, kas

piemiņa? Vai grieķu dievi pastāvēja tik statujā?
Tik šaura nav grieķu mitoloģija. — Pirms tie nāca

marmorā un notēlojumos, tad jau ideāls sen tos bija
radījis un gleznojis. Tādēļ tiem tikai domu valstī

mājoklis. Bet civilizētā pasaulē tos tāpat var sajust

Olimpā kā citur. —

Gribēdams pierādīt, ka tas vārds «koklētājs"
nozīmē „Lyriker", kritiķis pašķirstījis biblijā un

Loskiela «garīgās dziesmās". Ir vīri, kas biblijas
īsto svētumu nesaprazdami, to visu visādi ķengā.
Daži viņā grib atrast pilnīgākās zemkopības gudrī-

bas, daži dabas zinātnības, daži burvja un pesteļa

vārdus, daži atkal vislabāko ortogrāfiju un skaidrāko

valodu. Vai tā nav svētu rakstu zaimošana! «Vācu
biblija sen vairs nav valodas grāmata, un latviešu

biblija nekad vēl tāda nav bijusi." — Ja Loskiels

saka: «Skandinājiet, koklētāji," tad tas domā kokles

spēlētāju, bet nevis liriķi; un ari Jāņ. parād. 18, 22.

koklētājs nenozīmē «Lvriker", bet «Saitenspieler"
etc. Tā tad nu mans pretinieks neizšķir «Lyriker"
no «Saitenspieler" jeb «Harfenist". Koklenieks esot

kokļu taisītājs, tāpat kā grēcinieks — grēku taisi-

tājs; tā spriedons saka. Pēc viņa atvasināšanas

metodes būtu jāsaka: miesnieks — miesas taisītājs;

garīdznieks — gara taisītājs; ērģelnieks — ergeļu

taisītājs; vēsturnieks — vēstures taisītājs etc. Tāpat

tas vārds «koklenieks" jeb jaukāki «dzejnieks" it

abstrakts, un ar kokli (konkrētu lietu) viņam tik ta-
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das dalības būtu, ka viņš priekš viņas „stīgām" sa-

cerētu kādu dziesmu, kas gan ari nav vajadzīgs. —

Ar tādu pat tiesību var sacīt „koklenieks", kā dzie-

sminieks un dzejnieks. Neviens nav taisītājs, bet

te visi ir radītāji jeb sacerētāji. —

"Tautas skolnieks",

„caur kuŗu var īsa laikā un uz vieglu vīzi iemācīties rakstīt

„un lasīt: sarakstīts skolām un mājām par labu no F. Done,
„skolotāja pie Martas meitu skolas, Rīgā."

Ar šādu virsrakstu patlaban iznākusi grāmata,

kas atkal pakuplinājusi mūsu plāno un bālkrāsīgo
skolas literatūru. Jāpriecājas, ka pilsētas skolotājs
lauku skolas apveltījis ar tādu kukulīti; bet ari jā-

nožēlo, ka šim Rīgas kukulim stipri pielipusi Rīgas
garša, kas laucinieku gaumei ne visai pieņēmīga.

Virs vāka atrodās tēlojums (bilde), kur divi tau-

tas skolnieki ar tāfeli, suminu un grāmatām iet ap

bieziem krūmiņiem (varbūt ari labību) riņķī apkārt,
ka jādomā būtu, uz baznīcu, kas tiem stāv pa kreisai

rokai iepriekšu, un uz ko tie it nopietni skatās un

rāda ar pirkstu.
No ārpuses pāriesim uz iekšu, uz saturu. Šis

„tautas skolnieks" nav tik jauns, kā viņš izrādās.

Viņš jau priekš kādiem gadiem sēdējis latviešu bie-

drības zinātnības komisijā un, ja nemaldos, ari sko-

lotāju konferencē Turaidā; tādēļ viņš dažu gaišu

vīru spriedumus par sevi būs dzirdējis, dažu labu pa-

domu ievērojis un varbūt ari pieņēmis un netikumus

atmetis. Bet tomēr ir atlikusi vēl laba tiesa neti-

kumu, kurus rakstītājs gan būtu varējis labāk mājās

paturēt, nekā skolā raidīt. Un ir atlikuši nevien veci

netikumi, bet daži vēl no jauna klāt nākuši. Grāmata

iesākumā bij rakstīta jaunā, pārlabotā ortogrāfijā:

bet te kāds vecāks skolas vai cits kāds meisteris

D on c kungam laikam veco patiesību būs iečukstē-

jis ausīs, ka «skolotājam nekad nebūs būt priekš-

skrējējam", un Do ne k., to iegaumēdams, savu

darbu būs pārstrādājis, lai tas būtu derīgs ne tikai

vien uz kādu īsu ortogrāfijas švindeļa laiciņu, bet uz
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ilgākiem un varbūt uz laiku laikiem. Abi Valkas ze-

minari dubultniekus „bez asarām" norakuši baltā

smilšu kalniņā; latv. draugu biedrība dubultniekiem

devusi pēdējo spērienu, un ari tautas skolotāji, kam

Jūs, Done k., laikam dāvājāt savu grāmatu, šā gada

vispārīgā konferencē izcacīja to vēlēšanos, ka no

1875. gada sākot neviena grāmata neiznāktu vecā

ortogrāfijā. Kam gribat pieturēt to, kas vairs ne-

vaidams? Vecai ortogrāfijai jāsteidzās projām, vi-

ņas dienas skaitītas, viņas pulkstens notecējis. —

Grāmatai ir rakstīšanas lasīšanas metoda, kuru
atrodam ar dažās vācu lasīšanas grāmatās. Bet

mūsu tautas skolām ne ikreizas der tas, kas der Vā-

cijas skolām, kam citāds skolas laiks un citāda

skolas iestāde. Lasīšana un rakstīšana pie mums

jau tādēļ nevar „kopā rokās iet", ka pie mums tik

varen liela starpība starp drukas un rakstu zīmēm.

Ari nevajag aizmirst, ka pie mums bērni, skolā iestā-

damies, pa lielākai daļai jau prot lasīt. Pēc manām

domām šī metoda ari vispārīgi apraugot nederīga;

jo šiem priekšmetiem (lasīšanai un rakstīšanai) ka-

tram par sevi vajaga veselas stundas, krietnas uz-

manības un pilnīga spēka. Abi priekšmeti ari nevar

notecēt blakus; kamēr daiļrakstniecībā jeb kali-

grāfijā mēģināsies ar strīpītēm, līkumiem, elipsēm un

vēl citām formām un priekšmēģinājumiem, tikām

bērns lasīšanā ar patskaņiem būs gatavs. — Pēc tā

paidagoģiska likuma, ka no lētākā jācīkstas
uz grūtāko, rakstīšana viennotaļ nevarēs har-

monēt ar lasīšanu. Tādēļ ari Done kungam rakstī-

šanā «iznācis kunkuļains un cilpains pavediens", par

piemēru lētais „t" nāk vēl tad, kad jau bijuši „1", „b"

un „p". Kaligrāfijas mācībā burtus nedrīkst sajaukt.

lepriekšrakstītiem burtiem cik iespējams jāizmēģina

un jāsagatavina nākošu burtu vilcieni un formas. Tā-

dēļ rakstāmiem burtiem atkal sava kārtība. — Ta

grāmatiņā dažā gabaliņā zubstantivi iesākti ar lie-

liem burtiem, bez kā punkti vai ari citas zīmes tos

šķirtu vienu no otra.

Par rakstīšanas lasīšanas metodu vel jāsaka tas,
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ka viņa savu kopšanu un veicināšanu atradīs vis-

labāk tur, kur strādā skolotājs ar trīs, četri etc. bēr-

niem, vai ari tur, kur strādā vairāk skolotāju, vairāk

klasēs, vairāk nodaļās jeb šķirās, — kas mūsu skolas

laukā ļoti reta lieta. Mājas mācīšanā šī metoda var-

būt vēl mazāk iespēs un laikam īpaši kaligrāfijas dēļ.

Lasāmiem gabaliem grāmatiņā nav vairs ne-

kādas dalības ar rakstīšanas lasīšanas metodu, kaut

gan daiļrakstīšanas kurss vēl nav nobeigts; jo viņš

ir ticis tik līdz vārdu koprakstīšanai, bet nevis līdz

pilnīgiem izteikumiem. Kas nu mūsu skolēniem dos

tāļākos priekšrakstus, un vēl tā, ka lai viņu jau

iemēģinātās formas netiek sagrozītas un sajauktas,
caur ko bērns nekad nespētu iegūt drošu un daiļu
rokas rakstu? —

Raudzīsim iepazīties tuvāk ar grāmatiņas lasī-

šanas gabaliem, bez kā jau tūliņ visus gabalus sijā-

tum, — kas mūs ļoti kavētu.

Taī dziesmiņā „Bērns un grāmata" lasāmas šā-

das rindas:

„Tu (grāmata) neteic neko — kas par niekiem tas

„Vai neredzi, ka man nav vaļas nemaz'

„Man sēts vidū spēlēt jāsteidzās, —

„Nu, ko tu vēl gaid', ka nestāst' nemaz?

„Eij muļķe grāmata kaktā tur pūt!
„Tu mēma; es negribu tevi nebūt." —

Ritums smagi tekošs, atskaņas (rīmes) vājas.
Pie „es negribu tevi nebūt" ir divas negācijas, un to-

mēr vēl nestāv ģenitīvs. Sešās rindiņās trīs apo-

strofi; un kāds še nolūks, un kāda morāla? Ja tas

ir joks, tad viņš neder bērniem, bet ja vientiesība,
tad tā ir ļauna priekšzīme. — Jānožēlo, ka mums nav

tāda bērnu dziesminieka, kā par piemēru vāciešiem

Hey's, kas caur dziesmiņām" uz bērnu prātu un sirdīm

tik jauki māk runāt.

66. 1. p. atrodas skaists zirga notēlojums, bet ne

tik skaists apraksts. Iz apraksta kādus teikumus:

„Jaunus zirgus sauc par kumeļiem." Un vecus? —

„Garie astes sari der muzikantiem priekš spēlēša-
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nas." īsteni muzikanti spēļu rīkus tik lēti nespēj

iegūt. — „Zirga kājas ir ar veseliem pusapaliem na-

giem, kā ar zābakiem apģērbtas." Esmu gan val-

kājis zābakus, bet pusapaļus nekad. — Itin branga
turpretim ir tā dziesmiņa «Zirdziņ š".

«Rudzu puķe". Še lasāms: «Mīļais Dievs

ir visur dabā to jauku ar derīgu savienojis. Dzelte-

najos labības laukos viņš izkaisa sarkanas un zilas

puķes. Tā tad lauki mums dod mīļu maizīti un ieprie-

cina mūsu acis un sirdis." — Tā gan ir jauka poēzija,
bet nezin kā ap sirdi būs bezpoezīgam, rūpīgam zem-,

kopjam, uzskatot tādus laukus, kur Dievs bez lustēm

un lāču auzām ari būs «izkaisījis" pērkones, zilas

rudzu puķes un vēl citas «sarkanas un zilas puķītes".
Viņš sāk pārdomāt, kā tādas nezāles izdeldēt; un

savu nolūku tas daudzreiz ari panāk. Kas nu še

Dievu godina, kas nicina? Dieva godināšana nebūt

nav tur, kur dabas nezināšana dauzās starpā.

«Bērns un rīkste" ir vecu laiku grabaža.

«Tie divpadsmit mēneši" šinī grāma-

tiņā rakstīti tā: Janvar, Februar, Mērc, April v. t. t.

— Tādai aplamai rakstīšanas vīzei nevajadzētu vairs

notikt. —

Par las. gabaliem vēl jāsaka, ka tie pa lielākai

daļai ir aprakstu vīzē. Esmu piedzīvojis, ka daži sko-

lotāji domu rakstienos pirmiem iesācējiem liek rak-

stīt par lielam, grūtām lietām, kā: «domas pavasarī",

«vasaras rīts", «miegs" etc. Bērniem pie šādiem

plašiem tematiem jāproducē, pirms nekā tie jau re-

producējuši (pakaļ mēģinājuši). īsas, vieglas un jau-

kas pasaciņas un patīkami stāstiņi pirmiem iesācē-

jiem vislabāk der, tikpat domu uzrakstīšanā kā lasī-

šanā. Pasaciņām un stāstiņiem vajaga būt rakstī-

tiem jaukā stāstīdamā valodā, caur ko bērni ieņemas

pareizi runāt un jauki stāstīt. Tādu pasaciņu un stā-

stiņu trūkumu mēs šinī lasāmā grāmatā stipri noma-

nām. Tikai pāris tādu gabalu še atrodās, proti «Ezis
un kurmis" un «Vilks". — Taī pasaciņā: «Ezis un

kurms" morālai (tiklības mācībai) trūkst īstenas
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formas. Morālu nedrīkst izteikt ar gariem, aprakstī-
damiem vārdiem, bet tā jāizteic īsos gludos vārdos,

un cik iespējams caur parunām. —

„Zēns un kucen s". Zēns sunīti tik tālu ie-

dīdījis, ka tas var iet stāvu un lēkt ūdenī. Un morāla

šeitan:

„Zēns, redzēj's to, ar labprāt mācījās,

Par gudru vīru pēcāk palikās." —

No kustoņiem tikai vīnu dabīgā sadzīvē pasaci-
ņas mums dod morālu, bet nevis vīnu attīstībā. —

Vai bērnam par gudru vīru paliekot tiešām suns der

par ideālu?

Grāmata uz pēdējo galu mums atver stāvo un

slīpo latīnisku druku, kas loti teicama lieta. —

Vispārīgā las. grāmatā ari nedrīkst būt provin-
ciālismu un lokalismu, kā par piem.: kanupes, urvs,

ūkšis, ērkulis un vēl citi. — Valodā daudz ģermā-

nismu, p. piem. „gāja viņš", 46. 1. p., un citi. — Ne-

saprotami ir ari šādi piezīmējumi: „bb" un „pp" ir

kā „b" un „p" lasāmi." — Kaligrāfija šaī grāmatā nav

visai teicama; rakstu formas varēja būt glītākas.

Bet to labāko vīnu Done k. paturējis uz beigām,
proti pātarus. Ja Jūs sakāt: „tā svētība", tad Jums

ari bija sacīt: „no tās radīšanas" etc. Bet Jūs uz

vienreiz sakāt: „no radīšanas", „no pestīšanas",

„no svētīšanas". Tāds tēla vienādības sašķobījums
(Zerstôrung der Einheit des Bildes) nedrīkst būt. Ko

nozīmē «svētīšana" un ko „svētu darīšana"? (Seg-

nung — īieiligung). — Cerēju «svētības no augšie-
nes" (kā D. k. pats priekšrunā vēlās) „to pavadīs",
zināms tik tad, ja viņa būs derīga. —

Done kungs savā priekšrunā lūdzis amata brāļus
viņu uzmanīgu darīt az grāmatiņas vainām, kas vi-

ņam pašam būtu nepazīstamas. To esmu pēc ie-

spēšanas še darījis. Bet cien. lasītāji, šo uzrādītu

vainu dēļ lai nesabīstas un no grāmatiņas pirkšanas
lai nebūt neatraujās, jo viņa, ar visām savām vai-

nām, paliek caur caurim it teicama mācības grāmata,
teicamāka nekā daudz citas līdz šim lietojamās.
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Veca tautas rotaļa (spēle)

Pie šās spēles, tāpat kā pie „kakis un pele", spē-
lētāju rinda sastājas riņķī, viens otra roku saņēmuši,
kas apzīmē sētu. Viens iet sētas vidū (kaza), otris

stāv sētas ārpusē (vilks). Kaza un vilks mierīgi

stāv, kamēr riņķojas un dzied:

Taisiet brāļi augstu sētu,
Dzeniet kazu dārziņā.
Taisiet augstu, netaisiet,

Vilks nesīs jūs' kaziņu.

Vilciņš savus zābaciņus

Niedrājā šūdināja;
Niedrājā šūdināja;
Rāvējā balināja.

Adiet, meitas, ko adiet,
Vilkam zeķes noadiet.

Vilkam kājas nosalušas

Sila malu tekājot.

Apstājušies.
Nu guļ suņi, nu guļ lopi,
Nu guj paši ganītāji;
Nu bij laiks vilciņam
Kazai klupt mugurā.

Pie pēdējiem vārdiem visa rinda saceļ rokas uz

augšu, un vilks skrien kazai pakaļ. Kad kaza no-

ķerta, tad rotaļas pirmais ņēmiens beigts.

Priedulājas Indulis

Vēsturiski politisks romāna fragments.

Ortsbeschreibens (Nams tiek cirsts, etc.)

Romāna pirmais varons atnāk šai vidū.

Dikļos dzīvodams kādā vēlā svētd. vakarā vēstuli

dabū no fī. pagasta valdes. Uzaicina uz dzimteni

doties par jaunības izglītotāju. Tēvijas dažus vidus

un_apgabalus pie tautas izglītības pazīdams, jo vairāk

mācēja cienīt savu dzimteni, un ar labpatikšanu dotos
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atpakaļ pie saviem brāļiem, gan labi zinādams, ka

pravietis tēvijā un dzimtenē pa laikam netiek cie-

nīts. 1869. gada martas beigumā pie p. skaista laika,

un vēl negantāka, ja slikta ceļa pārnāca no sava

draaga U. az savas dzimtenes pagasta vecāko H.

Svētdienas vakarā priecīgs nonācis an laipnīgi sa-

ņemts. Otrā rītā dodās uz pag. namu, tur atrod

priekšā pag. aizstāvas un pēc ilgām pārrunāšanām

salīgst. — Laimes vēlēšanas. — Atrod priekšā:

neapkopta mājas iekārtu un āru. (pagalms, baļķi,

celiņi un skaidu gubas), lai gan māja jauna un

tik ko rudeni iesvētīta. Nu bija iesākties skolai un

saimniecībai. Vispirms tukšā paspārnē jāraagās,

kur un kā sava galvu atspiest, nolikt. Atradās var-

būt ari kāds draugs, kas jau no iedzīvniekiem cik-

necik palīdzēja. —

Nora azplēsta, kūtēs — kopēja. Ka aiz dūmiem

vairs neredzēja skolas nama. (tas bija tanī bada

gadā). Citkārt tarīgi saimnieki tagad pa pus pū-

riem, un piedzīvotāji pa garnicām rudzus nesa uz

dzirnavām un ar garām sejām klāt skatījās, kā kulēs

un ķeselēs bira kūpēdami milti. Caur pag. krietnu

vecāku rūpību, gādību un aizstāvība katrs saimnieks

vēl patarēja savas būdas, lai gan kaimiņa pagastos
citādi izskatījās. Kar citkārt gani dziesmas skandi-

nāja an ar saviem ganam, palkiem rotājās, tur tagad
skolas bērni (tautas sparā paaudze klīda uz skolu),
vingrināja brīvstundās savas locekļas. Līdz ar jau-
nākās paaudzes attīstība iesākās ari pieaagušo jaa-
nības izglītība.

Izcēlās dzied, biedrība pagastā. Jaunajs skolo-

tājs ar saviem draugiem uzaicināja uz biedrības dibi-

nāšana. Atnāca 27. Līgo svētki, darvas muca norā,
biedrības grantēšana — karogs — etc. — Ziemas

svētku eglīte — etc. — viesības vakari — teātri. La-

bāki bija atnākaši; caur garīgu sadzīvi it žigli uz-

vadīja sūras grūtas laika gabalus.

No sen laikiem pagastā bij pastāvējās! valdīdama

familija, kas caar lišķēšana un varmācību aizvien

mācēja patarēt savas lielākas vecas tiesības, un kuru
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laime zaļoja kā tā zāle. Tāds jaans gars pagastā

bija šo partijnieku acīs skolotājs, kā dzelons. Tādi

jaucās biedrībā un, sev par labu, gribēja kalpināt an

kad biedrības vadoni aizvien dzinās pēc sava veca

mērķa, tad tie zināja ar citiem biedroties, samusināja

garīgu un laicīgu valdīšanu pagastā un draudzē, bie-

drību gānīdami un apmelodami un pārgrozīdami vi-

ņas centienus. Nu nācās grūti pret dzeloņu laizīt.

Politikas lietās pagasts saķērās ar laicīga un garīgu
valdīšanu un abas iesāka meklēt iemeslus pie biedrī-

bas priekšniecības — dziesmu vadoņi, pēdējajs tea-

ters ari pie tam esot piepalīdzējis. 16. augustā atsa-

cīšana. Tā lieta rūgst. Līdzšinējā pag. tiesas priekš-
niecība atstādināta — jauni ievēlēti. Vēdzeļu Juris

un Andrejs.
Kādā vakarā sabiedrojās nostaigāt pie Cāļu

rentnieka. Cauru nakti to mocīja, lai apņēmās nodot

dziedātāju vadoni. lepriekš Cālis liedzās šādai bez-

dievībai līdzdalībnieks būt, bet no draudēšanām,
lūgšanām un pamācīšanu pārspēts rītā agri devās no

turienes kopā visi trīs uz draudzes tiesu. Tur kūmās

nostāvējis rentnieks, izbijies, izmisis pārnāca mājā.

Miķeļu sestdienas. Otras dienas miglainā rītā

atskrien pag. mājā uzraugu tiesas priekšnieks un no-

tairs. Tiesas namā kanclejā, kur visi vecie pagasta

amata vīri līdz ar pagaidu pag. vecāko bija saaici-

nāti. Pa kādu brīdi pieskrien 2 divzirgu zemnieku

šķūtnieki-. Atnāk divi muižas strādnieki an visi sa-

pulcējās tiesas namā. Dziesmu vadonis tikām saim-

niecībā. Tiek aizvests kancelejā, un tiek uzrunāts:

Jūs esat arestants, sieniet to! Varēju tik izteikt: bo,
ho! Sazēģelētas, uzņemtas mantas, pats

nemazgāts un neēdināts, sasiets cietuma kambarī

ielikts, atkal izņemts un tukšajos vāģos iepakāts.
„Vai man trūkst spilvena un maisiņu? —

Tumšā vēlā Miķeļu novakarā no dzimtenes aiz-

vests uz dr. tiesu. Ceļā vēl kādus draagus sastapis

otrreiz atteica „ardievas" uz „nekad neredzēšanos".

Tas bija joks vien. Dr. tiesa atrod kadu vecīti, kas

laipnīgi pasniedz kādu malciņu un atspirdzinājies do-
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das apsargāts no diviem apbruņotiem vīriešiem.

Slikts laiks, debess ar zemi tīņājās kopā. Nakts

Labo gars pa nakti pavadīja un — (nāca zināms aug-

stākai valdībai — telegrama) — Gaismai austot un

pulksteņiem svētrītu zvanot nonāca V. pilsētas cie-

tumā. Nu bija laika diezgan pārdomāt kas noticis.

Durvis švīkstēdamas aiziet. Mīļais lasītājs, tu gan

nezini, kā tādējādi sirdī. Atslēgas noskan un trip

trop aiziet un viss kluss (schildern) apskata savu

iekšķīgu dzīvokli: maza baltām sienām, tīru grīdu,
glīta izkopta istabiņa; dēļiem sasista gultiņa, salmu

maisiņš, divans salmu ķiseņiem ar voilok deķi ap-

klāta. Divpusīgi verams, gareniski gulošs lodziņš,
ārpusē ar stiprām dzelzes restēm, ar biezu bleķi ap-

sistas durvis, vidū pirkstu liels caurumiņš, lai cie-

tuma uzraugs cietumniekus pārskata. Virs darvīm

četrkantīgs caurums ar dzelzs drāti aizpīts, kur

tumsai metoties lampa savu liesmiņu, mēness gaismai

līdzīgi, mirdzināja. Nomuldējis un novārdzis laidās

cisās un padevās Miega mātes zināšanā. Mazu lai-

ciņu gulējis, tika iztraucēts caur bēdīgiem, žēlabu

pilniem, dvēseles skandinādamiem skaņiem. Acis

iztrinis un labi ieklausījies izdzirda, kā kaimiņš blaku

istabā savu sagraustu sirdi atvieglināja taī dziesmā:

„Es grēcīgs cilvēciņš", kam daudz citi biedri paņē-
mieniem pēc paņēmiena palīdzēja līdzi kaukt. (Sa-
vādas jūtas klausītājiem.) Viņš savā sajukušā varā

domā: Pag, es jums rādīšu uzsākt jautrā skaņā balsī:

„Līgo laiva uz ūdeņa". Uzreiz apklusa sērā gaudo-
šana un pie tā vilciena „Uz arāja meitiņām" tas

vairs nebij viens, bet tam bij daudz biedru, kuru
starpā ari kāda jauna meita līdzā sīki dziedāja veco

tautas dziesmu, tādā dabas brīvībā, it kā tā nemaz

nebūtu cietumā, bet skaistā dabas klēpī, vai na upes,

jeb ezera malā. Tāda dziedāšana uzjautrinājās ik

vakarus. Zināms, ka visa cietuma dzīve dabūja sa-

vādu veidu, pievilināja daudz klausītāju, kas par tādu

pārvērtīšanos diezgan nevarēja izpriecāties un iz-

brīnīties, jo V. cietumā mūri to laikam nekad nebija

piedzīvojuši. Nezinādams to laiku, kad atpestīs, to-
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mēr visas nosēdētās dienas skaitīdams, tās savādā

vīzē piezīmēja. Te tam eņģes tapa derēja par zīmuli,
ar ko tas katru aizvadītu datumu līdzās savu vārdu

un uzvārdu it dziļi iegravēja baltā sienā. Cietumā

staigādamam un domādamam tam iesitās prātā kāds

ērmīgs savāds sapnis, ko tas jau agrāk bij sapņojis.
Atradās kādā skaistā mājā. Liela priekšistaba.

Aiz tās mazāka, atšķirta no lielās caur mergām. Mazā

istabā atradās smalks galds, apakš galda tepiķis, kur

virsū sēdēja mazs sunītis ar baltu pakakli. Tik ko

tuvojies mergām, te sunīts uz mergām un ļoti sāpīgi
iekoda kreisajā rokā, tā kā pusotra piliena asins iz-

sprāga. Sunīti saķēra aiz kakla un gaisā ilgi kratīja,
kur šis otrkārt mēģināja kost rokā, bet — nedabūja.
Sunīti nospēra zemē, tā kā tas pazuda. Aiz atklāta

galda atvērās lielas glāžu durvis, caur kurām varēja
ieskatīties skaistā dārzā. Še starp dažādiem krū-

miem garām gāja plēsīgi zvēri, kā lūši, lāči, vilki etc,

kas staigādami briesmīgi uzmanīgi skatījās. Tik ko

kādu pamanīja, tad tas ar klinti uz to mērķēja. Beidzot

visi pazuda. — Pats to sapni tā ņēmis izskaidrot:

Pusotra piliena nozīmējot vai nu 1% dienu jeb Iļk
ned., jeb IV2 mēn., vai IV2 gadus, un tādēļ šos laikus

ar ilgošanos ņēmies nogaidīt. Pagāja IV2 dienas, bet

no atsvabināšanas ne vēsts, un no jauna gaidīja jaunu

laikmetu. .Te durvis atgāja ar tādu pat švīkstienu

vālā kā toreiz ciet, tik ar to starpību, ka nu bij pa-

visam citādi ap sirdi, nekā tad. Tika izlaists iz cie-

tuma. Pa tām starpām cietumā notika dažādi atga-

dījumi. Kādu pēcpusdienu cietuma uzraugs atver

durvis un smaidīdams aicina ārā, ka sieva gribot sa-

tikties. Sāka stomīties, zinādams, ka vēl nav appre-

cējies, bet kādu noslēpumu cerēdams atrast, gāja no

cietuma uz tiesas istabu.*)

*) Šis fragments uzrakstīts 1873. un uzskatams ka pie-

zīmes. Viņam biogrāfiska vērtība, jo te redzami Ausekļa pārdzī-

vojumi sakarā ar draudošo atlaišanu no amata. Bez tam še

pirmo reiz cietums un viņas iemītnieki idealizēti Velak tas pa-

rādījās tikai pēc 30 gadiem.
Fragmentā daži vārdi uzrakstīti saīsināti. Labākas skai-

drības dēļ tie še nodrukāti pilnīgi. J. L.
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Gaismas pils

(Iz Kurzemes teikas.)

Taī laikā, kad latv. vēl paši par savu tēviju un

viņas mežiem, druvām un pļavām kā brīvi ļaudis
valdīja, tad uz Gaismas kalnu, iz tumšu egļu mežu

vidus, lepna un stalta latv. pils izcēlās. Aiz viņas

stipriem un cietiem mūriem meklēja ša apgabala ie-

dzīvotāji kara laikos patvērumu, un to te ari atrada.

Kad ari tautas pašas labākā daļa karā krita, tad

šī latv. pils ar veco ticību un tautas dieviem kalna

galā pazuda.
No bruņiniekiem tika jauna pils uzbūvēta. Vecās

pils vārdu uzticēja kādam vecam kokam, apakš kura

latvju tauta senāki saviem dieviem ziedoja. Šis koks

izstiepj it plaši savus kuplos zarus pār burbulēdamo

upīti un savā sirdī to dziļi nolikto noslēpumu rūpīgi

paglabā. Bet ja kāds vecas pils paslēpto vārdu uz-

minētu, tad jaunā pils piepeši nogrimtu zemes bez-

galīgā dziļumā, un vecā latv. pils atkal izceltos iz

zemes tumšā klēpja. Saules spožumā šī vecā latv.

pils tad izskatītos ļoti lepna, stalta un glīta.Līdz ar

veco pili tad izceltos ari viņas dūšīgie kareivi no sava

ilgā miega.

Kāds Jaunpils kungs vecās pils vietā mūrus

rokot esot kaut ko uzgājis — kā skursteni. Licis

kādam vīram šai trūbā iekāpt. lekāpis, bet aiz bailēm

atkal izkāpis laukā un nevarējis stāstīt, ko redzējis
un piedzīvojis, jo palicis mēms.

Zalkša līgava

Vecos laikos viens varens karalis valdīja Kur-

zemē, un tur notika daudz brīnumu, kas tagad vairs

nenotiek. Kādā dienā trīs daiļas latv. zeltenītes gāja

pastaigāties uz ezermalu. Saulīte ļoti spieda, un tur

nebija ne viena koka, kura pakreislītē jeb paēnā va-

rētu atvēsināties un no slāpēdama karstuma glābties.

Meitiņas nu sarunājās, ka vajagot laisties ezarā, un

skaidros viļņos mazgāties (peldēties). Kā runāts, tā
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darīts. It veikli tās nomauca savas glītās rotas un

nu visas trīs dailenes plunčojās ūdenī. Peldēdamās

viņas visu visādi izjokojās. Viena teica: „Es tev

novēlēju līdaku par vīru; jo tu brangi māki peldēt!"
„Un es atkal tev zaļo vardi; jo tu tāpat kā viņa lai-

dies pa ūdeni!" — „Un Madaļai," abas pēc tamsauca,

„mēs čūsku koni vēlējam par vīru; jo viņam viss

ūdens pieder, un tas par to valda; un tāpat ari šī iz-

skatās kā „bajāra meitenīt"!" Madaļa bija no viņām

jaukāka un daiļāka. Viņa par tādu vēlēšanos gauži

sabijās; jo kas par nelaimi gan varētu notikt, ja ezarā

mājodams čūsku tēvs visu to būtu noklausījies! Mei-

tiņas vēl kādus brītiņus atspirdzinās viļņos pamazgā-

jušās, izkāpa malā un ķēra katra pēc saviem krekli-

ņiem un vilainēm. Madaļa jau krekliņu bija uzvil-

kuse, un patlaban bruncīšus taisījās ņemt; te viņa

tajos ieraudzīja lielu čūsku. Vaimanādamatā pie sa-

vām draudzenēm skrēja un stāstīja tām, ko viņa re-

dzējusc. „Tas ne nieka nekaitē," tās atteica: „mēs
salūkosim kādu koku, vai akmeņus, un to nositīsim."

Tās gan meklēja, bet visā laukā neatrada ne koku,
nedz akmeņu. Pa tam Madaļa atkal piegāja pie drē-

bēm un čūsku laipni lūdza: „Mīļo zalksiņ, noeji nost

no maniem bruncīšiem; es tevi par to gribu godāt un

mīļot; un ja es tevi kaut kur sastapšu, tad es tevi

laipnīgi gribu sveicināt, un ja tu nāksi mūsu mājas

tuvumā, tad tevi pamielošu (palacināšu) ar saldu

pienu!" — „Madaļa," zalksis piepeši sacīja: „tev man

par to vēl lielāku patikšanu vajaga darīt; tev vajaga

palikt man par līgavu! Citādi es bruncīšus neat-

stāšu." Madaļa vaimanādamaiekliedzās, un kad citas

klāt bija pienākušas, tad tā stāstīja, ko zalksis no vi-

ņas pagērot. Tās Madaļu ņēmās pierunāt, lai neesot

muļķe, lai apsolot „ja" vārdu, tad zalksis būšot aiz-

vilkties, un ja tas kādreiz nākšot, kā precinieks, tad

jau to gan būšot zināt aizraidīt. To tad simts gaba-
los būšot (lēveros) sakapāt, un cūcenēm par barību

priekšā mest. lesākumā Madaļa nemaz nevarēja ie-

domāties zalkšam apņemties par līgavu; un kaut tada

apņemšanās ari nenotiktu vientiesīga ziņa, tad tomēr
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tā viņai riebās un sacēla šaušalas kaulos. Tad vēl

vina to nebūtu varējusi ieraudzīt, ka zalksis, kam ap-

zeltīta āda tik skaisti spīd un mirdz, tiktu nonāvēts.

Beidzot tai tak bija jādod „javārds";jo kreklā vien

tā nevarēja iet caur ciemu. „Es tavu Jāvārdu" pie-

ņemu," zalksis teica: „bet ar to apsolīšanu vien vis

nepietiek, tev man vēl jādod tas gredzens, kas tev

pirkstā!" Tas padarīja atkal daudz izbailes mūsu

Madaļai; tomēr uz pusceļa tā negribēja palikt stāvot,

un raudādama tā nomauca no pirksta vara gredzenu,
ko māte tai bija veltījusi, un to svieda zalkšam. Šis

to uzsprauca uz mēli, un tai apsolījās nosūtīt dārgu
zelta gredzenu, stumdams uzmauca dabūto gredzenu
un aizritinājās no brunčiem ūdenī, kur tas pazuda.

Meitiņas nu devās uz savu ciemu (māju). Viņām
nu diezgan bija nostāstīt, bet Madaļai aizvien bij bē-

das un ar bailīgu sirdi gaidīja nākamās dienas.

Trešā rītā pēc tā ērmīgā notikuma piepeši at-

skanēja muziķa, no kuras trokšņa viss ciems dimdēja.
Tur nāca bundzinieki un stabulnieki, kas ar dūkām

(dūdām — somu stabulēm) jāja uz staltiem ar lentēm

un vizuļiem pušķotiem zirgiem. Tiem pakaļ nāca

cits jātnieku bars (pulks). Ap čaklajo (ņiprajo) zirgu

slaikajiem kakliem tinās un vijās čūskas, kas caur

savu šņākšanu tramdīja zirgus. Tiem papriekš jāja
liela čūska zeltītās zvīņu bruņās tērpusēs, un zeltīts,
ar dārgiem krāsotiem akmeņiem izrotāts gredzens
mēles galā. Pie Madaļas vecāku mājiņas nonākusi,,
visa tā garā rinda palika stāvot, un zeltu zvīņām bru-

ņotā čūska teica: „Mēs nākam kā precinieki jeb kā

samaitātāji (postītāji), mums vajaga dabūt skaisto

meitenīti: Madaļas vecāki, pārtiekat ātri, kas da-

rāms!" Nabagi vecāki bailēs un briesmās tīri vai

paģība; viņi aprunājās, ko nu iesākt. Pa tām star-

pām Madaļa aizbēga uz mežu un tur paslēpās. Te

viena veca gudra māmiņa (ragana, paregone), kas

taī mājā dzīvoja un žēlastības maizi ēda, sacīja: „Ko
tur ilgi gudrojat un spriežat? Dodiet preciniekiem
meitas (līgavas) vietā vienu lielu, baltu zosi. Ko tie

muļķi zin, kas precības un laulāja. Tie paņems zosi
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un aizies projām un ielaidīsies ezarā!" Vecenei visi

ar prieku paklausīja, un darīja, kā viņa mācīja. Ga-

vilēdamas un čņākdamas čūskas saņēma izbijušos
zosi, sēdināja to uz pušķotu zirgu, un lēkšus devās

iz ciema projām. Gar mežu jādāmām tām zīles uz-

dziedāja :

„Či! či!

Ermi, ermi! balta zose

Čūsku tēva līgaviņa."

Bet, tie no visa tā nelikās ne dzirdēt, bet ātri

stiepj projām un ar visiem zirgiem un jātniekiem no-

gremdējās ezerā. Ciemā nu viss bija nostājies (kluss).
Visi domāja, ka lieta nu beigta un ka ūdens karaļa

iekārojums ar tauku zostiņu slāpēts (dzisināts, pil-
dīts). Tomēr tie bija maldījušies. Pēc trim dienām

ciemā atkal dzirdēja bungas rūcam, dūkas kviecam

(īdam) un zirgus zviedzam (Zirgi zviedza, dūkas

kvieca, bungas skaņi rūcēja) un jādamas čūskas ap-

turēja pie Madaļas vecāku mājiņas. Uz pirmā zirga

jādama čūska sacīja: „Mēs nākam kā precinieki jeb
kā droši postnieki, izdodiet mums to īstenu laulājiņu,
atņemiet muļķīgo zostiņu!" Vecāki atkal iekrita bai-

lēs (Zīles pareģones, uzzīlētājas zīlēt) un briesmās un

nezināja, ko nu īsti iesākt. Te atkal vecā māmiņa,

kā kāda veca ragana teica: „Ko tik daudz galvas
lauzīt? Dodiet savu baltu kazu šiem negausīgiem

preciniekiem! Tā gan patiks muļķīgām čūskām un

ari viņu karalim." Šis padoms atkal tika pieņemts

un čūskas dabūja balto kazu; tā viņas atkal priecīgi

aizjāja. Mežu sasniegdamām tām atkal zīles gudri-

nieces uzdziedāja:

Či, či! balta kaza

Ūdens tēva līgaviņa.

Čūskas nebūt neievēroja jautrajo zīlīšu dziedā-

šanu, bet steidzās uz ezeru un nolaidās dibena. Ma-

daļas vecāki nu atkal apmierināti droši ticēja, ka nu

vairs tādas briesmas Bet tie mal-

dījās; jo tikko trīs dienas bija aiztecējušas, te atkal
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ceturtās dienas rītā liels jātnieku bars bija klāt un

briesmīgi šnācēdamas čūskas stājās Madaļas māju
durvu priekšā un čūsku vadons uz viņas vecākiem

sacīja: «Atņemiet atpakaļ šo dumjo kazu un uz pē-
dām dodiet īsteno brūti, jūsu meitu! Muļķīgi ļautiņi,
ko jūs baidāties? Manam kungam un karaļam tikai

virspusē ūdens ir čūskas veids. Savā valstībā, ūdenī,

tas iet cilvēku sejā, ir dārgās drānās tērpies un galvā

nes zelta kroni. Lepnis stikla pils ir viņa dzīvoklis,
kur tas pavada līgsmas un laimīgas dienas; un visus

tas padara laimīgus, kam tas gods notikt viņa tu-

vumā. Jūsu meitu sagaida tāda laime, kādu viņa

nemaz nav pelnījusi; kādēļ tad jūs nu viņai liedzat

iet pie mūsu karaļa, un to tā apkaitināsiet ar tādiem

rupjiem piekrāpumiem? Vēl viņš savas dusmas sa-

valda; bet nelaidiet pārplūst viņa bārdzībai; tad tie-

šām ir nelaime kājās: Tūkstoš čūskas aprīs jūsu ga-

nāmo pulku un ugunsvemdami pūķi sadedzinās jūsu

dzīvokļus!"
Kad nu zalkšu vara bija tik liela un viņu nodoms

nepārgrozāms, un kad ari vēl kaimiņi Madaļas ve-

cākus paskubināja zalkšam paklausīt, tad tie to ari

apņēmās darīt. Nabaga Madaļa nu tika atsaukta

šurpu. To nu izpušķoja kā kādu jēru, kas ziedojams,
un tad to atdeva šņākdamām čūskām. Vecāki viņu
vēl svētīja un lūdza, lai tos vēlreiz ciemā apmeklējot,
ja viņa tikai no sava briesmīgā vīra izdabūjot atļau-

šanu. Madaļa ar asarām apliecināja, ka visu būšot

darīt, un vecā māmiņa, gudrajā paregone, vēl pielika
šos vārdus: «Bērns, gan jau tu savu laulātu draugu

pārrunāsi. Tas aizvienam tā ir bijis, ka jauna, daiļa

sieviņa savu vīru pārvaldījusi un pārspējusi, un kaut

tas pat niknis pūķis ir bijis!" Noskumusē līgava caur

tādiem vārdiem tika iepriecēta un nozaudēja savas

rūgtās asariņas; tad viņa sviedās sedlos un kā vēja

putenis (dūmi) aizšāvās projām, zināms, ka daudz

ātrāki nekā pirmāk zose un kaza. Tie neskaitāmi

čūsku dēliņi bija daiļie brūtes vedējiņi. Un kad nu

jautrie kāznieki patlaban caur mežu devās, tad zīlītes

dziedāja:
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„Nakat ļaudis skatīties
Ūdens tēva līgaviņu."

Tagad no tiesas visā ciemā bija miers. Ne pēc
trīs dienām, ne ari pēc trīs nedēļām un 3 mēnešiem

nekas svarīgs nenotika ciemātā. Vecāki gan daž-

reiz nogāja ezera malā un saaca: „Madaļa, Madaļa,
kā tev klājas?" Bet tie nedabūja nekādas atbildes

un ziņas no savas mīļās meitiņas. Tomēr viss nepa-

lika tā pa vecam. Vecāku bagātība zaļoja un aagļo-

jās acīm redzot. Viņa bišu stropi kaadzēm pildījās
saldu medutiņu, ganāms pulks vaišļojās, medījums
atlicināja treknus gārdumus un ar zveja it īpaši lai-

mējās. Reta retajās zivis šļūda vecā tēva murdos

un tīklos un ar rokām bija saķeramas, no tā visa va-

rēja nojēgt, ka ūdens tēvs viņus ar tādu svētībiņu

bija apveltījis.
Jau gads bija pagājis an Madaļas māte kādā va-

karā sēdēja ezarmalā an pārdomāja par sava meitu,

kas tik brīnišķīgi ir aizraata iz vecāka vidus. Te

zaļa varde sava purnu iz ūdeņa izbāžas! saaca:

„Mad, tava meita mani še šurp sūta un tevi liek svei-

cināt. Viņai ir piedzimis dēliņš, kam Nieks vārdā."

Pēc tam varde atrāvās atpakaļ ūdenī un bija paza-

dusi. Vecā māte nu bija pārlieku laimīga, steidzās

mājā, stāstīja to priecīgu vēsti savam vīriņam an pē-
cāk ari saviem kaimiņiem. Gads atkal bija pagalam,

un māte atkal nosēdās ezarmalā an pārdomāja par
savu meitu un viņas jauno dēliņu. Te sarkans vēzis

izrāpjas iz ezara an sacīja: „Madaļa, tava meita tevi

liek sveicināt. Viņa ir aplaimota ar meitiņu, kuras

vārds ir Nieka!" Kas nu atkal bija priecīgāka
nekā vecā māte, kas par savas meitas likteni tik

daudz ir cietusi! Viņa caur vēzi savu meitu lika

sveicināt un to lūgt, lai tā ar saviem maziņajiem tak

vienreiz apraugot savus vecākus, ka priekš miršanas

vēl var redzēties an izrunāties. Kamēr tas tā gaui-

jās zemes virsū, Madaļa ar sava vīru adens apakša

dzīvoja tik laimīgi, kā to nebūt nebija domājusi un

cerējusi. Viņa dzīvoja vienā lielā skaista stikla pilī,
kuras laistīdamās sienās tā varēja spoguleties.
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Zalksis, viņas vīrs, bija no stipra stalta auguma, un

savu sievu tas par lieku mīlēja. Viņš tai izteica, ka

tas to tūlīt iemīlējis, kad ūdenī ieraudzījis. Šās drau-

dzeņu vēlības to ari esot paskubinājušas pēc šās tīko-

ties. Madaļa to dzirdēdama viņam uzsmaidīja, jo

viņa nu ar to bija apradusēs dzīvot, un to neizsakāmi

varēja mīlēt. Viņam gan bija roņu nagi pie rokām

un mutē apaļa, asa mēle kā bulta; tas varbūt jautrs
būdams ari šņācēja, un tam varbūt bija zives smaka;
tomēr Madaļa, kā visas citas rāmas un prātīgas sie-

vas, šīs vainas un šos trūkumus pārskatīja un mīlēja
to, kas citādi mīlējams. Kaut ūdens dzīve bija pār-
lieku jauka, tad tomēr Madaļai bija mātes žēl, un tā

viņas vēlējās redzēt. Un kad nu vēl vēzis to ziņu no

mātes bija pārnesis, tad viņas ilgošanās palika tik

lielas, ka viņa savu vīru lūgtin lūdza, lai tak to nu

vienreiz kā apsolījis laižot māti apciemot, un kaut ari

ne uz ilgu laiku. Zalksis sarāva pieri krunkās un

šņāca, beidzot tomēr tai atļāva doties augšā, bet ar

to nosacījumu, ilgāk par 3 dienām nepalikt pie ve-

cākiem. Madaļa to apņēmās darīt, un tā viņa un

Nieks un Nieka visi trīs ar visādām dāvanām un

balvām brauca uz malu, kur tos skaisti gliemežkārpu
vāģi (rati) ar diviem rupučiem sagaidīja; tā viņi pa

lieliskam iebrauca vecāku ciemā. Visi mājas iemīt-

nieki sapulcējās skatīt šo brīnumu. Madaļa ar saviem

bērniem krita tēvam un, mātei pie kājām, bučoja vi-

ņiem rokas un parādīja to visdziļāko patei-

cību, cik vien bērns iespēj būt pateicīgs saviem

vecākiem.

Kamēr Madaļa bija pie vecākiem, tikām ļaudis
šā un tā sprieda un gudroja. Vecie kratīja savas

sirmās galvas un domāja, ka tāda cilvēku draudzība

ar nezvēriem varot atnest postu; jo iz tādas sami-

strošanas izcelšoties pavisam cits dzimums, kas cil-

vēkiem varot būt par nelaimi. Nieks un Nieka

bija ļoti skaisti bērni, un runāja kā cilvēki, bet tikai

roku vietā tiem bija mazas roņu ķepiņas, un mutē

mazas mēlītes kā bultītes. Ciemata iemītnieki par

to baiļojās un brīnojās. Cik samaitādams nevarētu
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būt tāds neliešu dzimums, ja tas ar cilvēkiem sami-

strotos! Skaidra lieta, ka cilvēku dzimums pavisam

pārvērtītos, jeb īsā laikā pat visai iznīktu. Vecie sa-

bāza galvas un saspriedās. Tanī pašā naktī vēst-

nieks nogāja pie karaļa un tam vēstīja par šo ērmīgu
lietu. Karalis dusmīgs visu klausījās, tad viņš un visi

viņa lielmaņi tādu nedabīgu laulību ar varu apņēmās
izdeldēt un Zalkši nosist līdz ar visiem saviem bēr-

niem. Nu gāja uz ezaru apbruņoti vīri, kas visi bija

veicīgi šāvēji ar līkstu, un paslēpās ašķos un krū-

miņos. Izlūki, kas pa tām starpām ciematā bija sū-

tīti, no Madaļas runām bija izdabūjuši, ka Zalksis

būšot nākt uz zemes sievai pretī. Tas būšot notikt

ceturtā naktī pēc tam, kad Madaļa pie mātes nonā-

kusi. Nu līkstu šāvēji un ciematnieki sasaistījās kopā,
lai čūsku karali varētu nonāvēt. Zalkša sieva noru-

nātā dienā ar saviem abiem bērniem iekāpa gliemež-

kārpu ratos, kas viņiem bija sūtīti pretim, un ne nieka

nejausmēja, kas nāks, kas notiks. Šoreiz ratus vilka

divas spēcīgas čūskas, kuru ugunssarkanās galvas
kā kādas liesmas spīdēja naktī. Mazākās čūskas

šņācēdamas un klabinādamas gāja vezmam līdzāšķi.

Braucējiem ezarmalā nonākdamiem, Zalktis izcēlās

iz ūdens. Tam bija ķirzatiem savītis vaiņags galvā,

un tas locīdamies steidzās saņemt savējus. Līkstu

šāvēji piepeši sacēlās kājās un šāva čūsku karalim.

No daudzām bultām trāpīts Zalktis beidzās. Mazās

čūskas ripeniski laidās šāvējiem virsū, un nu izcēlās

kautiņš un troksnis. Pa to laiku Madaļa ar saviem

bērniem paslēpjas ezara viļņos. Pēc tam viņa nekad

vairs nav redzēta, un nemaz nav zināms, vai viņa

palika dzīva jeb ūdenī dabūja galu; jo Zalksis nu

vairs nebija viņas aizstāvētājs. Nieks un Nieka palika

dzīvi, un vēl vēlākos laikos daudz no viņiem stāstīja.

Viņi palika par savādiem nikniem ūdens spokiem

(gariem), kas ienīst cilvēku dzimumu, tadeļ ka cilvēki

viņu tēvu nonāvējuši, un kas atkal tāpat ar cilvēkiem

sadodas sadzīvē, tādēļ, ka viņu māte no tā dzimuma.

Nieks tramda un ķersta daiļas sievietes, ko viņš ar

savu mīlestību dara bailīgas, un tas velk ūdenī un tur
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tās nožņaudz. Nieka atkal jaunus puišus (vīriešus)

velk savā tīklā, un tādā vīzē jau daudz jaunekļu ir

pazuduši.*)

Brīvības runa,

ko 19. februārī 1875.viens pats Voroņeža**) ka monologuturēja.

No Maskavas Kremļa šodien norīb dūcēdamī

lielgabali, kas tāla, tāla Krievijas ļaatiņiem pasludina,
ka aususi diena, kas atgādina, ka priekš 14 gadiem
(1861.) krievu zemniekiem tika saraustītas verdzības

saites. Šodien ari Peterbarga tērpjas svētku drānās,
jo visas Krievijas valdnieks an tēvs, mūsu Kungs un

Ķeizars Aleksandrs 11., priekš 20 gadiem šinī dienā

iesēdās savā godības krēslā, saņemdams savā spēcīgā

rokā žēlastības un patiesības scepteri, un kuru tas

līdz šai dienai tik gudri un droši mācējis turēt. Slava

šodien atskan ari no Baltijas jūras krastiem un at-

vilņo līdz zemes tēva spīdošam troņam. Vecā Dau-

gavas grīva nebūt nešķir vienu latviešu zemi no

otras; kas vienai dārgs un svēts, tas otrai augsts un

cienījams. Tādēļ kurzemnieki un vidzemnieki savas

tēvijas piemiņas dienas savienojuši par vienu, un tad,
kā lielās Krievijas gudri un padevīgi pavalstnieki,

savu dienu savienojuši ar Krievijas svarīgo dienu.

Šo dienu mēs nu nosauksim par tautas brīvī-

bas dienu un tādā ziņā mēs to šodien svinam. —

Ak, dārgā dieve Brīvība, pēc tevis, kā pēc brangas

līgavas tīko staltajs jauneklis un pat sirmgalvam tu

uzsmaidi. Un kādēļ cilvēks lai necienītu to, ko pat

«tuksneša kustons mīlē", proti — brīvību. Bet nu

mums ari jāraug izšķirt brīvību no brīvības. Šauša-
las pāriet pa kauliem uzskatot tūkstošiem neprātīgu

un netikumīgu cilvēku, kas cienīgo debesmeitu brī-

vestību pie matiem līdz vazā visās savās nelietībās,

*) Šī teika uzskatama ka neizstrādāts fragments. No

viņas pārstrādāta ir dzeja.

**) „Voroņeža" Peterpils viesnīca, kurā latvieši mīlēja sa-

pulcēties. Šis ērmotais virsraksts ir paša Ausekļa.
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un tada ziņa domādami sasniegnši aagstako brīvības

stāvokli.

„Bet tik vien caar tikamība

Cilvēks iraid spēcīgs, brīvs."

Ko Šillers še domā ar «tikumību", to izteiksim

ar citiem vārdiem. Tādēļ: brīvs ir tas, kas

līdz ar savām tiesībām ievēro savus

pienākumus. Ir dabas likums, ka cilvēks radīts

az mūžīga cīnīšanos an darba. Ikkatris savā darba
laukā var būt brīvs, bet ikkatris savā ziņā atkal ir

kalps, un ja no saldiem brīvestības augļiem gribam

sapņot, tadlaineaizmirstam, ka mams jāstrādā
an jākalpo — caur to tik tuvosimies saviem mēr-

ķiem. — Tagadējs gadu simtenis cilvēkiem un taatām

azspraadis divējādus centības kaŗogas. Uz viena

stāv rakstīts: Kosmopolītisms, uz otra: pa-

triot is m s jeb: pasaales pilsonība un tē-

vijas mīlestība. Pie viena karoga mēs dzir-

dam vispārīgo an visur pazīstamo dziesmu: «Ueber-
all bin ich zu Haase, ūberall bin ich bekant." „Übi

bene, ibi patria". „Kur man labi klājās, tar man tē-

vija." Pie otra karoga atkal: „Ans Vaterland ans

teure schlies dich an." „Ak, tēvija, ta dārgā, svētā."

«Tēvijā ir jauki vien, jauki vien, jaaki vien!" Tā tas

atskan tuvās un tāļās zemēs. — Lai gan Šilers ko-

smopolītismam devis jaako moto:

«Esat apkamti miljoni,

Skūpstu visu pasaali,"

tad tomēr tas pats gada simteņa robežās stāvēdams

an redzēdams, ka negaiss sāk ieviesties visā Eiropa,

taatas, savā meistara lugā «Teļa Vilhelmā" tas muca,

ka lai no nelaimības plūdiem izglāboties, jāpieķeras

pie dārgās tēvijas, an viņas spēka stiprām saknēm.

Starp Pēterburgas latviešiem tāpat atrodas di-

vas šķiras, tās ir: pasaales pilsoņi un īsti tēvijieši jeb

latvieši, kam ari tālamā rūp tēvijas labumi. Starp

pasaules pilsonīgiem latviešiem ir pat tadi, kas pil-

nīgi grib valkāt sava goda vārda, proti kosmopolīts,
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šodien tads ir anglis,nta atkal francūzis, bet latvietis

tik vien ne.

Bet lai nu kā būdams, tomēr vislielākiem kosmo-

polītiem jāievēro un jāapdomā tas teikums, ka tam,

kas justos izredzēts uz pasaulīgiem darbiem un dar-

bošanām, ka tam jānomēž vispirms savu durvju
slieksnis. Un ar šo apkapātās kosmopolītisma vie-

glās lidinu spalvas. Kosmopolīti būdami līgsmosim

līdz ar miljoniem citas tautas svabadiem dēliem, un

kā latvieši un patrioti aizvirzināsim savu garu uz

Latviju, kur mūsu dzimtene un šūpulis, kur pirmo-
reiz mums atspīdēja gaismas, dzīvības un brīvības

stars. Šodien līdz ar saviem Baltijas brāļiem prieka
jūsmām aplaimoti, lai ik katrs garā apskatam visu

to, ko brīvība mums atnesusi, un ko viņa mums nā-

kamībā atnesīs, ja mēs cienīgi būsim saņemt augsto

viesi, — Brīvības māti. —

Brīvība no Merķeļa laikiem līdz šai dienai mūsu

tautā pastrādājusi varenas un brīnišķīgas lietas.

Viņa latvju dēlus sēdinājusi tiesas krēslos, lai

tie savus brāļus tautas mīlestībā valdītu uz labiem

ceļiem; viņa iecēlusi tautas paaudzei izglītības vie-

tas, viņa atvērusi jūras vārtus un uzspraudusi vecos

staltos jûŗas karogus, viņa mums atkal atdevusi

Līgas māti un tautai dāvinājusi skaņo tautas

dziesmas kokli. Viņa mūs saaicinājusi sapulcēs un

sabiedrībās, kur atkal atdzīvinājas sentēvu draudzī-

gais un viesīgais gars. Viņa mūs patlaban sēdina uz

staltiem kumeļiem, lai ar tērauda zobentiņiem aiz-

stāvam savu plato un šaurāko tēviju.

Mēs augšā redzējām, ka brīvība ir darba auglis,
un slinkodama un pūdama ne viena tauta neatkratī-

sies no vērdzības. Tādēļ, latvju dēli un tautas inte-

liģence, priekš latvju brīvības uzplaukšanas strādā-

jiet jūs Baltijā, Maskavā un Pēterburgā. Uz jums

tauta liek savu cerību. lekaļat sirdī šos vārdus it

dziji. Alunana Juris jums atstājis labu priekšzīmi.

Bet Dievam žēl, ka tik reti kāds no mūsu ap-

gaismotākiem jaunekļiem centās staigāt Alunana
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Jura pēdās. Tie sava spēcīga an putodama jaunību
pavada pie putodamiem dzērieniem, bet ari tur tie

nav brīvi, vecas sapelējušas formalitātes viņas vār-

dzina, an saderība un vienprātība no tiem aizšmauc

projām, tā kā saprātīgam cilvēkam tos ieraugot iekrīt

prātā mūsu tautas dziesmiņa:

«Alutiņa putiņām vairāk gudra padomiņa,
„Ne kā tautas dēliņam, alutiņa dzērājam."

Bet cerēsim visu laba; no jaunekļiem taču jāiz-

aug vīriem. Un Dievam gods, Peterbargā atrodās

censīga un darbīgu latvieša dēlu. Lai tik piemi-

nam tos, kas rūpējas par sabiedrības un vienprātības

gara, un ar godu varam saukt Remik kungu, veco

Grunthal tēvu, Kļaviņ kgu, Seksel un Grūnberga kun-

gus, un rakstniecības laukā Baumaņa Kārli, Varai-

došu Zanderi un Ziediņu.

Tā lai ari ikkatrs no mums pūlējas, ikviens pēc

sava uzticēta poda. Viens lai pasniedz rakstu pie-

miņu, otris savu naudas šķipastiņu; jo it īpaši naudas

velns moca latvju kultūras nesējus, un caur to nevar

uzzelt rakstniecība un nevar zaļot brīvestība. Vēl

reiz saku, ka mums brīvību caur darbiem jāizkaro,
un ari Goethe savā tautā it patiesīgi saka, ka

„tik tas ir cienīgs brīvestību baudīt,

kam notaļ pēc tās jākaro."

Krogzemja korespondences

No putekļiem caur grumbuļiem
uz zaļumiem. — Teātra nami uz kādu laiciņu

aizslēgušies un „kumēdiņu taisītāji", savus „stiķus"

izstiķojuši, atstaipa locekļus; tādēļ pilsētniekiem vai-

rāk neatliek kā putekļi. Jaukais dabas teātris ar

savām raibām dekorācijām tos nu sauktin sauc uz

laukiem. Tā ari es, būdams laucinieku bērns, kas

kādu laiciņu par lielu pilsētnieku lepojies, ar nepār-

spējamu jautrību devos no putekļiem uz zaļumiem,

uz Lielvārdi, kur ari Latviešu biedrība gribēja, bet

nevarēja nākt. Prieks bij atkal liels, redzot ka Liel-
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vārdieši kop vienprātību un dziesmas. Jo, «ļauniem
ļaudīm nav dziesmu". — 16. jūnijā lielvārdiešu dzied,

biedrība deva koncertu dr. skolā. Te bija sanākuši

Lielvārdes zemajie un aagstajie. Dziesmu svētku

saite tos visus tā bija sasējusi, ka tie visi jātās kā

brāļi un māsas, kā vienas biedrības locekļi. Pēc

koncertēs, kas itin labi izdevās, draudzes skolotājs
Neuland kgs, un ari lielkungi savās ranās, izteica, ka

tāds vienprātības un saderības gars ļoti teicams, un

ka mēs visi tak dzīvojot vienā zemē, kur mūsu sirmie

tēvi mituši; tādēļ ari mams visiem esot jādzīvojot
saderībā an mierā. — Pēc koncerta «jaunā audze"

vēl kādas jaatras stundiņas palika kopā. īpaši jā-
pateicas muižaskungam Grūnbergam, kas caar sa-

vām veiklām humoristīgām runām pilnīgi gādāja par

jautrību.

(«Baltijas Vēstnesī", 1874. 26. n-rā.)

Iz Ungurpils. — Pērnājā decembrī pie

Ungurpils Jaunzemu mājas nogāzās vecs 7 asu 2 pē-

das resns ozols. Krizdams uz blakām stāvošu kūti

tas ielauzis divas sijas; zināms, ka jumts vispirmais
dabūja drāziena. — Parakņāja vecos praulos, bet ne

«dziesmu vīkstoļu", nedz citu kādu vecu manta nedz

ziņu neatrada. Vecais Pērkoņtēvs gan tar dažreiz

pārvilcis ar savu zibens spalvu, bet viņa rakstus

mēs, tagadējais dzimums, nepazīstam. — Līdz ar šo

sirmo ozola beidzās ari viens jaans tēvijas ozoliņš —

mūsu dziedātāju biedrība. Viņas vadons iznīdēts;

viņas dziedātāji izklīduši. —

(..Baltijas Vēstnesī", 1874. 34. n-rā.)
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Paidagoģiska gada grāmata

1876

Viss vecs jau gāžas, laiki pārgrozās,

Un jauna dzīvība iz drupiem uzzied.

(Šilers „Tela Vilumā".)

Priekšvārdi

Vēl šo baltu dienu ne visai mazs pulciņš mācītu

vīru un teicamu paidagogu, kas tīstīti tajās domās,
ka latvji varot pietikt bez savas pašas paidagogiskas
literatūras; jo tie diezgan varot smelties iz citu tautu

pilniem apcirkņiem.
Pilni nu gan ir tie apcirkņi, bet tikai kāda dala

latvja aadzinātāja tar var piekļūt un paņemt vis-

pārīgā skolas tīrumā rasmotus aagļas. Un vai viņos
apcirkņos jau atrodās visi tādi labības graudi, kas

vajadzīgi mūsu skolas garīgai barībai jeb pārtikai? —

Bez līdzības ranājot jājaatā: Kuras citas tautas pai-

dagogiskā literatarā atronam rakstus par sevišķām

vajadzībām latv. audzināšanas laukā? Vispārīga
paidagoģija, latv. taatas dziesmas, pasakas, parunas,

konferences an ari pašus skolotājus ieskata par pa-

stariņiem. Un kā tas var būt citādi? Par pastari-
ņiem tie ari aizvien paliks, ja latvju skolotāji un au-

dzinātāji paši negādās an nerūpēsies par viņiem. Tā-

dēļ latvjiem ari vajaga pašiem savas paidagogiskas

literatūras, pie kuras ari pieskaitāmi paidagoģiski
laikraksti.

Daži latv. laikraksti (it sevišķi Baltijas Vēst-

nesis un Baltijas Zemkopis) pēc iespējas raudzījuši
atlīdzināt sevišķas skolas lapas trūkumu. Pirmajam
šinī ziņā lieli nopelni. Pēdējais ceļa jutīs.

Tagad, kar latvjiem sāk pieaagt aviža skaits, ta-

gad ceram, ka tie ari izdabūs skolas avizi.
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Garāki raksti tomēr vislabāk! der grāmatās.

Tādēļ izdodam gada grāmatu, ko ari turpināsim.
Saviem draugiem un līdzstrādniekiem par jo rūpī-

giem pūliņiem sirsnīgi pateikdamies, un-uz laipnīgu

piepalīdzību cerēdams, jau atkal sāku rūpēties par

nākamu grāmatu. Ja veiksies, izdosim ari vairāk

nekā vienu sēju gadā. Uz to lai visus mūs pamudina

paidagogisks gars!

Kā skolēni audzināmi krietnā garā*)

Katrs cilvēks ir orgāns (rīks) lielā cilvēcības or-

ganismā. Visi orgāni kopā sastāda organismu. Ik-

katram rīkam savāda vieta un savāds uzdevums or-

ganismā. Krietnis rīks veicina organisma darbību;
nederīgs to aizkavē jeb vai ari, kā pa laikam mēdz

notikt, pats caur savu nekārtīgu izturēšanos tiek sa-

lauzts un sadragāts. Tāpat kā mechanisms tiek

vadīts no kāda viņam pielikta dabas spēka, tā ari

cilvēcības organisma dažādi rīki (cilvēki) tiek kusti-

nāti, strādināti un vadīti no sevišķa spēka, un šis

spēks ir gars, kas nav nekāds „ķēms" nedz „māns",
kas atrastos pat sevišķi, bet kas ir saistīts pie vielas,
pie miesas, bez kā tas nav nedz domā-

jams, nedz nojēdzams. Tā tad krietnis

gars audzināms katrā cilvēkā, un katris cilvēks

krietnā garā. Bez krietna gara nav domājams cil-

vēcības uzzēlums un uzplaukums. Katram cilvēka

garam pieradītas sevišķas pamata īpašības, kas stāv

sakarā un savienībā ar miesas dažādu orgānu īpašī-

bām, kas tāpat pieradītas. Šīs pamata īpašības ari

visu mūžu paliek cilvēkā, un nospriež vina dabu un

raksturu. Audzinātājs tikai var audzināt un attīstīt

to, kas jau iedīdzis un iedzimis bērnā. Tādēļ neap-

domīgi būtu, ja par piemēru mūzikas skolotais no

katra audzēkņa gribētu izaudzināt Listu. Ari jau

veca paruna saka, ka no katra malkas gabala ne-

varot izcirst Merkuru. Bet atkal taisnība Lesiņam,

*) Šis rakstiens paīsināta veida tika lasīts priekša otra.

visp. skolotāju konferencē Rīgā.
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kas saka, ka Rafaels pēc savām dāvānām būtu lielā-

kais tēlnieks ari tad, kad tas piedzimtu pat bez ro-

kām. Audzinātājam jāgādā par to, kā lai sa-

skaņo audzēkņa gara zistemi: domu, jūtu un gribu

zistemi. Šie minēti zistemi atbalstās uz asins, elpo-
šanas un nervuzistemiem. Bez šiem miesīgiem
(konkrētiem) zistemiem nav domājami garīgi, ab-

strakti zistemi. — Te noskāršams, ka gars neatšķi-
rams no miesas; un ja tādēļ grib runāt par gara

audzināšanu, tad visupirms jāiepazīstas ar audzēkņa
miesu.

To vien var audzināt, ko pazīst

Cilvēku audzināšana prasa ne tik vien citu cil-

vēku pazīšanu, bet ari sevis paša pazīšanu. Tādēļ
audzinātājam, pirms nekā tas audzina citus, jāiepa-

zīstas ar sava paša miesu un garu. Visgrūtāk! esot

pazīt sevi pašu. Tādēļ dievu priekšā staigādamiem
veciem grieķiem aizvien atgādinājās uz svētnīcas

durvju palodās uzrakstītie vārdi: „Pazīs ti c s

pats!" — Audzinātājam daudz audzēkņus nebūs

viegli īsteni pazīt un katru par sevi tā audzināt, ka

lai nevien visu bērnu gara spēki saskaņo savstarpīgi,

bet ka ari katris audzēknis pats, kā veselis,
pilnīgs individiums lai saskaņo ar citiem individiu-

miem cilvēcības organismā. Katrs cilvēks, ir veselis

par sevi; viņš ir maza pasaule lielajā jeb mikro-

kosms makrokosmā, kā Qets itin bieži lietā. Katram

pašam ir savi pamati un savi likumi, kas to satur

un valda. Nekas nav vienāds ar otru; „dabā viss ir

oriģināls." Audzinātājam smalki jāmācās izšķirt au-

dzēkņu individualitetas, un tās katrā audzēknī

jāaudzina sevišķi. Skolotājam jāspēj izšķirt skolēna

orgāni un nojēgt viņa gara stiprumi. Visai lieli speķi

pamazinājām!, un mazi audzinājumi, lai_ iznāktu ve-

selis, lai iznāktu individualiteta. Cilvēka miesa ir

sajaukti dažādi elementi. Šo dažādo pamata vielu

izšķiršana un izpētīšana piekrīt antropoloģijai. Ta

kā skolēns audzināms un attīstāms miesīgi un garīgi,

tad ikkatram krietnam skolotājam vajadzētu pazīt
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antropoloģijas pamata mācības. Ari skolas vecākai

paaudzei šinī mācībā vajadzētu dot to visu vajadzī-

gāko, lai tie savā laikā, kā tēvi un mātes, savus bēr-

nus spētu audzināt pareizi; jo audzināšanai jāiesā-

koties mātes miesās, un bērna gara spēki ne ilgi pēc
dzimšanas iesākot darboties. Tad na ari mātēm būs

but mācītām antropoloģijā. Ir pierādīts, ka krietniem

vīriem alaž bijušas krietnas, mātes. Silers mantoja

savas mātes dabu un raksturu, tāpat Byrons, Qets,
Voltērs, Napoleons I. un Pēters Lielais. — Skolotā-

jam jābūt anatomam, fiziologam un psichologam.
Bez šam trijām antropoloģijas šķirām skolotājam
cik necik būtu jāzin no fiziognomijas un kranio-

skopijas un kaut ari daži no vislielākajiem šā laika

pedagogiem, par piemēru Dites, uz frenoloģiju ne-

liek nekādu svaru.

„
Vesela miesa tikai vien mājo vesels, krietnis gars

"

To jau atzinušas vecu vecajās tautas, tādēļ tās

stipri rūpējas par to, ka bērni augdami pieņemtos

pilnīgā, veselā miesā. Audzinātājiem tādēļ skolās

jākopj ari skolēna miesu. Un tas savus audzēkņus
audzinās fiziski jeb miesiski, ja tas ievēros šādus

momentus: elpošanu, ādas kopšanu, ku-

stēšanos un mieru.

Elpošana. Lai gan pa laikam mēdz sacīt, ka

cilvēks nevarot dzīvot no gaisa, tad tomēr atkal jā-
saka : cilvēks dzīvo no gaisa. Cilvēks

sastāv no vairāk pamata vielām.*) Vairāk ievēro-

jamas ir šās: slāpeklis un skābeklis, tādēļ

viņš, tos ieelpodams, ari no tiem dzīvo. Viss cilvēka

organisms elpo jeb dvašo. Pļausi un āda ir lielā-

kajie dvašošanas līdzekļi. leelptais gaiss barību pār-

vērš asinīs un iztīra asinis no nederīgām barības

daļām. Skābeklis šeitan ir vislielākais miesas un

asiņu radītājs un uzturētājs. Jāgādā par tīru, vese-

līgu gaisu skolas un guļu istabās. Guļu istaba jā-

tur vēsāka par skolas istabu. Vāczemē guļu istabas

*) Auseklis atzīst 14 pamata vielas.
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gandrīz ne pavisam nekurina, ne vasarā nedz ziemā.

Tīrs gaiss istabās panākams caur rūtes lodziņu vi-

rinājieniem. Tas jādara bērniem pašiem, lai tas

tiem paliktu par otru dabu uz visu mūžu. Pie logu
virinājumiem (ventilacijām) jāievēro tempera-

tūra un viņas mainīšanās, vēji un pakrēšļi.

Tādēļ katrai skolai vajaga vēja karoga un

termometera. Ari visai mazs apģērbs, nelā-

dzīgi skolas galdi un soli un greiza sēdēšana rakstot

un zīmējot aizkavē svabadu elpošanu.
Adas kopšana. Itin liels svars jāliek uz

ādas kopšanu skolās. „Ada ir vislielākais juteklis."
(Kronvalds). No skaņu viļņiem satricināta bungas

āda dziļi stāvošiem gara orgāniem liek sajēgt mū-

zikas jaukumu. Caur smalko acu ādu spiežās dabas

ķermeņu tēli, un krāslojās uz acu iekšpuses sie-

nām, caur ko iespējams redzēt. Ada ari ir garšo-
šanas un taustīšanas orgāns un asins trīrīšanas sva-

rīgais ierocis. Tādēļ āda rūpīgi kopjama ari skolās.

Adas kultūrai vispirmais gabals ir tīrība. Tā kā

asins caur ādu izmet savus netīrumus, tad āda itin

bieži jāmazgā. Katrai tautas skolai vajaga krietna

mazgāšanas aparāta. Ar ķipīšiem un bļodiņām aiz-

vien notiek lielas nekārtības. Grīda tur dabū vairāk

nekā āda. Ar mazgāšanu vien nepaturēs ādu tīru,

ja drēbes nebūs glītas. Savalkātas, sasviedrotas

drēbes jāpārmaina ar spodrām. Bērni nekad nedrīkst

gulēt kārtīgi neizģērbušies. Guļu vietām vajaga būt

atšķirtām atsevišķi. Smādējamas ir tādas guļātavas

jeb „lažas", kur bērni saslānījušies cits pār citu, no

grīdas līdz griestiem. Tādas guļu vietas ir nevese-

līgas jau caur to, ka tur nav vienāda gaisa un vie-

nāda istabas siltuma. Un kur tad tie jocīgie un ne-

jocīgie gadījumi, kas guļot var notikt tādās lečkās.

Apģērbjam jābūt ne tik vien tīram un glītam, bet ari

tādam, kādu katru reiz to prasa temperatūra. Va-

saras karstumā skolēni nedrīkst nest biezus vad-

malas svārkus, un ziemas saltumā plānas, šķidras

biksiņas. Tāpat vasarā, kā ir ziemā līdz ar tempe-

ratūras mainīšanos vajaga mainīties ari uzvalkiem.
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Kājas un vēders aizvien jātērpj siltāki; jo kājās jau

no dabas maz siltuma, un vēderā smalki, vārīgi or-

gāni, ko lēti var apsaldēt. Stiprināšanas un nocieti-

nāšanas dēļ ar saltu ūdeni būtu jāmazgā ne tikai vien

sejs un kaklis, bet ari krūtis un vēders. Jāraugās uz

to, ka skolēni istabās netītu ap kaklu lielas „gurstas"

un „grīstas", un sasvīdējušies neskrietu saltā vējā,

etc. Pie lielas salas mazus bērnus reti, vai nemaz

nebūs laist laukā. Caur nakts staigalēšanu laukā,
an turklāt caur nekārtīgiem, vēju cauriraudamiem

savmaliem, vai ari caur savmalu trūkumu mazi

bērni lēti apsaldējas. Visām tādām skolas vajadzī-
bām praktiski vajaga būt ietaisītām. Visi ādas iz-

situmi, lai vinu cēlons meklējams vai nu netīrībā,
vai apsaldējienā, tūliņ ārstējami; jo tie aizkavē ādas

zināmu darbību. Vājinieks no citiem atšķirams un

ievedams vājinieku istabā. Vājinieku istaba vaja-
dzētu katrai skolai. Te nu redzējām, ka āda ļoti

jātaupa; bet vārīga un izlutināta viņa ari vis nedrīkst

būt. Adu vajaga nocietināt. To it īpaši var panākt
caur peldēšanu vasarā. Teicami, ja skolas nams at-

rodas pie ezera, vai ari pie lielākas upes, kur bērni

zem uzraudzības vasarā peldējās un ziemā skrien

slīdavām. „Jo vairāk kalpo dabas likumiem, jo brī-

vāki var dzīvot zem viņiem."

-Kustēšanās. It īpaši jaunatnei kustēšanās

nepieciešams gabals. Caur kustēšanos rodās jauna

dzīvība un jautrība. Daži dievbijīgi vecāki, it īpaši

hernhuteri, saviem bērniem uz mūrīša liek tupēt un

bez mitēšanās „lasīt grāmatu", kas esot patīkams
mīļam Dieviņam. Tāda „uz mūrīša tupēšana" bērnu

padara miesas un gara kroplu. No tādas „Dievam

pazīstamas" metodas skolām jāsargājas. Skolotājs
savu uzcītību un uzticību nebūt neparāda caur to, ka

tas no rīta līdz vakaram ar bērniem nomuldās un

nomuļļājās. Dodat garam, kas pieder garam, un

miesai, kas pieder miesai. Pie kustēšanās pieder
šie gabali: miesas darbi laukā, iešana,

skriešana, peldēšana, vingrošana,

dziedāšana un runāšana, zīmēšana
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un rakstīšana un ari instrumentu

spēlēšana.

a) Miesas darbi laukā. Miesas darbus

skolēniem vajag strādāt skolas dārzā, lai tiem

ieaugtu mīlestība dārzu kopšanā, ka tie vēlāki paši
pie savām mājām ietaisītu skaistus dārzus. Vec-

tēvi, grūtāku laiku liecinieki, šinī ziņā gandrīz var

apkaunot jaunajos. — Gan daudzreiz varbūt domā,
ka lauku darbi vislabākā vingrošana, tomēr tas tā

vis nav. Pie lauku darbiem muguras, viduča un lo-

cekļu muskuļi gluži nevienlīdzīgi top locīti un stipri-

nāti. Skolās, kur vecāki bērniem kādus brīžus at-

ļauj strādāt dārzā, jāraugās uz to, ka lai kustēšanas

zistema muskuļi vienlīdzīgi tiek locīti un spēcināti

katris sevišķi un visi kopā.

b) lešanai un skriešanai vajaga no-

tikt katrā brīvbrītiņā. Bērniem jāierāda tādas ro-

tuļas, kur tie bez grūstīšanās un kliegšanas, godīgi
un kārtīgi ari var palēkāties un paskraidelēties. Ne-

spējniekiem un sirguļiem nebūs atļaut saskrieties, tā

ka tie paliek vai bez elpas.

c) Peldēšana stiprina ādu, un padara dū-

šīgu un drošu. Caur peldēšanu tiek mēģināti un spē-

cināti muguras, plecu, gurnu, krūšu un ari elpoša-

nas orgānu muskuļi. Peldētājiem jāskatās vairāk uz

to, kāds ūdens, nekā uz to, kāds gaiss. Peldēšanas

vietai vajag stāvēt pavēnī, un skolotājam pašam vai

ari citam kādam pieaugušam jāiet bērniem līdz pel-

dēt; jo šie, kaut ari zin visus peldēšanas likumus,

tos maz ievēro, un it īpaši sasvīduši lec udem.

d) Vingrošana ir kustēšanās kultūras sva-

rīgākais gabals. Še tiek panākts ne tikai vien tas,

ka miesa tiek attīstīta un pilnīgāka, bet ari miesīgas

audzināšanas augstākais mērķis, proti: gara val-

dība pār miesu. Ja tas panākts, tad audzēknis

mācēs savaldīt savus locekļus, iegūt kartības, pa-

klausības un kopības garu, kas izdeldēs varmācības

un stūrgalvības garu, un sajutīs patstāvību, jautrību

un prieku. Par vingrošanu skolas vel jāpiemin, ka
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vingrošanai labi augļi izdosies tik tur, kur paida-

gogiski mācīti skolotāji.*)

c) Dziedāšana un runāšana. Še balss

orgāniem jāpiepilda gara nodoms. Caur runāšanu

un balss aparātu neattīstību cieš ne tikai vien runā-

šanas un elpošanas orgāni, bet ari nervu zistems,

un tā tad visa gara dzīve. Caur pārlieku stipru un

ilgu lasīšanu un dziedāšanu lēti var samaitāt baisas

un elpu orgānus. Tomēr atkal jālasa skaidrā, gaišā,

ciešā balsī, caur ko balss dabū pilnumu un skaņumu.

f) Zīmēšana un rakstīšana vairākiem

muskuļiem jeb cīpstalām kopā liek strādāt un pa-

klausīt gribai. Rakstīšanā īpaši rokas muskuļiem tik

viegli vajag būt ielocītiem, ka tie bez kādas gara ap-

domības un pārlikuma izvelk burtu formas. Bērniem

papriekš jāmācās izšķirt rakstu zīmju sevišķi gabals

un tad viss izskats. Caur rakstīšanu bērni ari tiek

radināti glītībā. Rakstīšanai, tāpat ari zīmēšanai,
katrā skolā jābūt tādai, caur ko bērniem pieaug dai-

ļuma sajēdziens, par ko vēl runāsim. Zīmēšana vēl

netiek mācīta visās mūsu tautas skolās, kaut gan viņa
ir viens no svarīgākajiem izglītības līdzekļiem. Uz-

cītīga un uzmanīga zīmēšana prasa ievērošanu,

fantāziju un formas jušanu; tādēļ daži

paidagogi iten pareizi to nosauc par „gara vingro-

jumu".
g) Instrumentu spēlēšana ieradina

acis un ausis patsevišķi un vienkopīgi strādāt. Acis

še manto labu saskatīšanas veiklumu, un roku mu-

skuļi ari bez acu palīdzības ieņemas atrast instru-

mentu kauliņus vai ari stīgas.

Miers cilvēku vielu un spēku atjaunošanai

tikpat nepieciešams kā kustēšanās. Guļot smadzeņu

kausiņi (kaniņas) dabū jaunu dzīvību un spirgtumu,

un rītos domāšana aizvien vieglāka nekā vakaros.

Skolotājam jāgādā, ka skolēnu strādāšanas un gu-

lēšanas laiks tiek iedalīts derīgi. Miesā vājākiem

*) Pec taisnības katram skolotajam jabut vingrošanas sko-

lotājam (piez. manuskriptā).
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bērniem ilgāk jāatļauj gulēt. Grūtāki darbi jāpataupa
rīta rasmīgai šķirmībai. — Fiziskās audzināšanas

vispirmajais gabals ir ēdināšana. Taisnība jau-

najiem fiziologiem, kas teic: „s ak i man, ko ēdi,

un tev teikšu, kas es i." Visai plāna barība

laikam gan pamazinās smalkajos gara spējeklus etc.

Še negribu pierādīt, vai savrup vai kopēšana no lie-

lāka svara skolās. Šis tēmats plaši izstrādājams.
Nevar teikt, ka visiem bērniem būs veselīga un de-

rīga viena un tā pati barība. Bet kas atkal var liegt,
ka kopēšanai jo lieli nolūki sadzīves ziņā. „Kop-
ēšana ari pavairo kopības garu, kā latvjiem trūkst."

(Valdemārs, otrā vispār, skol. konferencā.)

Miesas kultūra bez gara kopša-
nas ir aplamība, tādēļ tagad runāsim par ga-

rīgu audzināšanu. Domāšana, gribēšana un

jušana ir tās gara īpašības, kas (šaurākā ziņā)

šķir cilvēku no lopa. Tādēļ šo treju zistemju or-

gāni jāattīsta, lai izaugtu krietns gars cilvēka orga-

nismā. Kādi svarīgākie gabali še pieder, to redzē-

sim.*)

_A. Saprātības orgāni. Še pieder tas dažādas

dāvanas jeb talenti.

1) Kārtības talents. Bērni jau no pat

mazotnas jāradina kārtībā, kas valda ne tikai vien

katru cilvēku sevišķi, bet ari visu pasauli. Skolē-

niem kārtība jāmācās pie savām grāmatām, pie laika

(stundu) ievērības un pie skolas, mazgātavas, guļu

un drēbju istabas. Visur še vajaga būt kārtībai un

spodrībai; jo kārtība prasa spodrību un tīrību. Jau

pie rakstu un zīmējumu grāmatām var nomanīt kār-

tīgu un glītu skolēnu.

2) Skaņu talents. Mūzikas talents it īpaši

bērniem liels. Tautas skolām jāgādā, ka caur ziste-

matisku dziedāšanu šis talents tiek attīstīts rūpīgi un

*) Manuskriptā Auseklis pats nostrīpojis sekošo rakstu-

rīgo izteicienu: „Rūmes un laika orgāni ir tie stabi, virs ku-

riem balstās visa domu pasaule. Tādēļ skolotajam šos orgā-

nus pie saviem audzēkņiem jāmācas uziet, izšķirt un attīstīt."
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bagātīgi. Dziedāšana modina jūsmas, tādēļ skolas

dziesmām jābūt jūsmīgām un bērnu dabai piemēri-

gām. Tautas dziesmas (meldijas) šinī ziņā būs tās

īstenās. Grūti baznīcas koŗi nav vēlējami. Nožē-

lojami, ka mums vēl trūkst vien- un vairākbalsīgu
tautas dziesmu krājumu priekš tautas skolām. Div-

balsīgas tautasdziesmas skolās maz ievērojamas;

harmonija ir plāna, un pazaudē tautas meldijas uz-

valku. Vislabāk 4-balsīgas.

3) Konstrukcijas (būves mākslas)
talents. Lai gan šis talents pie bērniem parādās
ļoti agri, tad tomēr skolas maz var piepalīdzēt viņa

attīstībai un izražībai.*)

4) Valodu talents. Tautas valoda

ir tautas gara auglis, un katrai valodai ari

ir savs valodas gars, kas bērniem skolās jāmācās

sagist. Tikai tēvu valodu bērns vispirms iegaumēs

formās, likumos un garā. Cik nežēlīgi mūsu tautas

skolas valodas lietā grēko pret paidagogijas liku-

miem! Viņas nemaz neceļā tēvu valodas mācību

(gramatiku), bet svešas gan, un pat pa divām uz

reizf. Sveša valoda mācāma tik tad, kad paša va-

loda iemācīta gramatikaliski. Aplam ari ir, ja tēvu

valodai blakus māca kādu citu valodu; jo caur to

pagurst un panīkst atmiņas spēks. Pie mums daži

vīri turas pie tāda greiza, no viņiem pašiem izdo-

māta, paidagogiska principa, ka latvjiem caur vācu

valodu jākļūstot pie krievu valodas. Uz šo īsta pai-

dagogija atbild, ka sveša valoda iegu-

vama caur tēvu valodu; jo tikai vien

caur tēvu valodas garu var tikt pie svešas valodas

gara. Bet tomēr sveša valoda aizvien paliek sveša;

jo tā kopā nesaiet ar audzēkņa domām un jūtām;

viņai ir savāda garīga organizācija. Un atkal tēvu

valoda var palikt par tēvu valodu vienīgi caur to, ka

audzēknis noskārš viņas garu, viņas genijusu. Vai

*) Konstrukcijas talents pec Zaruma domam pie lī-

biešiem lielākā mērā esot bijis, nekā pie latviešiem.
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vel nav atnācis laiks, kur latv. gramatikai bus stā-

ties tautas skolas priekšmetu rindās?.

5) Joku talents uztur jautru, priecīgu

garu, un ir liels palīdzeklis domu spēku attīstībai;

tādēļ šis talents skolēnos nebūt nav noslāpējams, bet

kā kāda reta dieva dāvana kopjama un kultivējama.
Bet te jāsargājas, ka neizaug greizi, mēdīdami zobu-

gali, kādu latviešiem ari diezgan bez īstenajiem.

6) Talents, mēģināties pēc priekš-
zīmes (nopakaj mēģināšanas talents). Bērni jau
itin mazini mēģinājās un darbojas pieaugušajo lietās.

Šilers puisēniņš būdams sprediķoja no krēsla, un

liels tapis tas visai pasaulei sprediķoja no skatuvas,

Valdemārs jau bērnības rotulās nodarbojās ar to, kas

tagad viņam dzīvības uzdevums. „Bērnīgos darbo-

jienos daudzreiz augstas domas." —
Šis talents

skolās jāaudzina prātīgi un apdomīgi. Lieli vīri, va-

reni raksturi un dails ideāls te der priekšzīmēm. Sko-

lotājam jābūt labai, nesmādējamai priekšzīmei. Jā-

rauga uz to, ka lai skolēns ņem priekšzīmei skolotāja
jeb cita vīra krietnumus un kodolu. Visas niecīgas

pakaļķēmošanās izdeldējamas. Valensteina karo-

tāji, kā piemin Šilers, gan pamatīgi iegaumēja šā

raksturīgā varoņa un vadoņa splaudījienus un citus

niekus, bet nevis viņa ģēniju jeb garu.

B. Domu orgāni. Šie smalkāki gara spēku or-

gāni, kas cilvēku it īsten padara par cilvēku, ir

šādi:

1) Salīdzinājienu spēks. Ikvienam

jaunatnes un tautas skolotājam vajaga būt salīdzinā-

jienu spēka bagātam; jo bērni labas līdzības daudz-

reiz saprot vieglāki nekā direktus jeb taisnus iztei-

kumus. Kristus runāja līdzībās, lai ļaudīm būtu sa-

protami. Caur salīdzināšanas spēku valoda tiek dzī-

vāka un bagātāka formā un garā (čaumalā un ko-

dolā); viņa, tā sakot, tiek personificierēta. Latviešu

tautas dziesmas, pasakas un mīklas ir līdzības ba-

gātas, tādēļ kopjamas tautas skolās.
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Līdzības piemēri.

a) Iz tautas dziesmām:

„Grūši pūta sila priede, smalka lietus pielijus'.
„Tā raudāja bāra bērni, kam nav tēva, māmuļas."

„Es diedziņu šķeterēju, man nebija dzīpariņ'.
Es pušķoju tautu dēlu, man nebija bāleniņ'."

'b) Iz tautas mīklām:

„Balta pļava, melnas govis, vajag laba ganītāja."

(Grāmata.)

„Divas asis bērzu malkas, trešā alkšņu pagalīt'."

(Zobi un mēle.)

Tādas līdzības ir lielā vairumā.

2) Slēdzienu jeb sried i c nu jeb at-

v c d i n ā j i c nu spēks. Še audzēkņi mācās atrast

cēloņa un augļa starpību. les n a ir apsaldējumos
auglis, un apsaldē jumies ir iesnas cēlons. Jauni,
nenovārguši bērni aizvienam jautā pēc cēloņiem.

Te audzinātājam nebūs vis atteikt: „tev tā ne-

vajaga zināt;" bet tam ikreizas jāatbild, zināms, tā,

ka tas lai paliek bērna redzes aplokā. Vecāki bērni

slēdzienu spēku jo vairāk attīstīs ģeometrijā (talpas
jeb āruma mācībā). Ilgāki un ar lielāku stingrumu

jāpakavējas pie leņķiem ( ), lai audzēkņi pie

tiem, dažādu leņķu direktiem un indirektiem pierādī-
jumiem iestiprinājās slēdzienos. Ģeometrijas mā-

cekļiem ari cik necik var mācīt iz loģikas, un turklāt

it sevišķi ievērot tās dažādās slēdzienu šķiras. Iz

slēdzienu iedalījuma skolēnam jāzin izšķirt: augš,

apakš un gala teikumi.

Piemērs:

Visi cilvēki mirstīgi. (Augšt.) }Priekšt .jeb premisi.
Saks ir cilvēks. (Apakst.) j

Tā tad šaks ir mirstīgs. (Galat. — konkluzija).
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Neprasu, ka lai skolēns saprastu šādus, tādus

zofismus, māņu _un viltu spriedienus, bet to gan, lai

no loģiskiem slēdzieniem viņš mācītos izšķirt vis-

mazāk:

a) Kategorisku slēdzienu:

Visiem eiropiešiem balta āda.

Zvinguls ir eiropietis.
Tā tad Zvinguļam ir balta āda.

b) Hipotētisku slēdzienu:.
Ja līst, tad ir slapjš.
Ir lijis.
Tā tad ari ir slapjš.

c) Disjunktivu slēdzienu:

Šis paralelograms ir vai nu rombus vai rombojids.
Bet viņš nav rombus.

Tad viņš ir rombojids. —

Par slēdzieniem citā vietā plašāki.

Caur dažādiem mācības gabaliem
domu zistems dažādi attīstāms. Dabas

mācībām būs būt tām gudronām, kas jaunai paaudzei
māca atrast likumus virumā (chaosā), un izskaidro-

jumus parādījienos.

Fizikā (dabas mācībā) bērniem jāizskaidro
tas, kas stāv viņu apkārtnē, un ko tas nomana ik die-

nas vai ik gadus. Jārunā par siltumu un saltumu un

viņu dažādiem cēloņiem un augļiem: par sniegu, lietu,

rasu, krusu etc. — Lielākiem skolēniem pašiem jā-

taisa vienmulīgi aparāti, par piem. ūdens dzirnavi-

ņas. Skolēnam pašam caur to rāsies skaidrāks no-

ģidums tanī ziņā. Liela starpība, ar kādām acīm fi-

zikā mācīts, un ar kādām fizikā nemācīts cilvēks ap-

skata p. piem dzirnavas.

Ģeogrāfijā no dzimtenes pakalnītēm bērns

mācās domāt par lielākiem kalniem un kalnustrā-

viem, un no dzimtenes upītes un ezara — par milzu

upēm un jūrām.

Matemātiskā ģeogrāfijā mācās domāt
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par brīnišķīgo pasaules ēku, par zvaigžņu zistemiem,

par katru debess ķermeni sevišķi, un par zemes stā-

vokli citu zvaigžņu pulkā. Caur to zūd māņticība.

Daži garīdznieki baidījušies, ka prasts arājs, par

zvaigznēm un dabu domādams, dažkārt būšot šau-

bīties reliģijā, un tomēr atkal stāv rakstīts: „tā de-

bess izteic tā mūžīgā slavu!" Ari mūsu vectēvķ

šķīstu dabas reliģiju cienīdami, garu mācēja pacilāt
līdz debess namu pagalmjiem. Ari pieceldamies

kūlāja miegainā acs vispirms griezās uz debess sie-

tiņu, kas platā debess klonā sijāja sidrabiņu. Viņš
tam bija stundenis, bija ari vēl vairāk.

Antropoloģijā vecākiem skolēniem cik ne-

cik izskaidrojams. Nevienam skolotājam pēc taisnī-

bas skolēns nebūtu jāraida pasaulē, pirms nekā tas

pazīst cilvēku miesīgā un garīgā dabā; jo bez tā visa

cilkēkam trūkst psicholoģiska sprieduma un taktiskas

uzvedības cilvēcīgā sadzīvē. Šinī vissvarīgākajā
zinātnības nodaļā skolēnam vispirms vajaga pamācī-
šanas par ikkatru miesas locekli sevišķi; pēc tam,

caur krietniem notēlojumiem, tam jāmācās pazīt

iekšķīgas daļas, kā: kuņģis, sirds, smadzenes etc.

Vēlāk skolēns lai mācās noskārst gremošanas, asins

un elpošanas procesus. Beidzot tam jādod izstāsti-

jumu par prātu un kustēšanos orgāniem, par nervu

zistemi v. t. t.

Vēsturē skolēns mācās pazīt tautas un visu

cilvēcību. Viss, kas daiļš un augsts, lai to aizgrābj

un pacilā, un niecīgs un smādējams lai tam riebj.

Caur vēsturi, it īpaši tēvijas vēsturi, lai tam mostas

un pieaug tautības atskāršanas gars, ka tēvijas mīle-

stība jau pie mātes krūts „ar asinīm iezīsta", un ka

„pie tēvijas, dārgās jāturās klāt ar visu sirdi". Ik-

katris pavalstnieks ir savas tautas un valstības lo-

ceklis; par dzīvu, derīgu locekli viņu jāizaudzina.
Tu viņu par tādu izaudzināsi, ja viņam mācīsi par pa-

valstnieku tiesībām un pienākumiem, par pagastu un

valstības satversmām, tiesām un likumiem. Bet tev

brīv nav kritizierēt par valstības iestādījumiem. Tev

audzēkņi jāaudzina padevībā, paklausībā,
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go d b i j ī b ā un m ī 1 c s t ī b ā pret valdiniekiem un

likumiem valstībā un tēvijā. Ja tā mācīsi, tad būs

panākts vairāk nekā tikai vien domu spēku attīstība.

Jūtas ir domu un gribu uzturētājas.
Jušana ne būt nav šķirama no domāšanas, un caur

domu orgānu attīstību ari attīstās jūtu orgāni. Aizte-

tisks (daiļš) audzinājums ir svarīgākais gabals jūtu
zistemām. Tādēļ daiļas jūtas jāmodina audzēkņos.
Jāmāca ari ētikas (ierašu un tiklības mācības) pa-

mata likumi. Mākslas un daiļas iespējai kopjamas
tautas skolās. No lētāki ieguvamām mākslām ir

dzeja un dziedāšana. Aplam, ja maziem bēr-

niem liek izmācīties garas, grūtas baladas, un turklāt

vēl» svešā, nesaprotamā valodā. Caur to notiekās,
ka latv. skolēni p. piem. Šilera baladu daudzreiz

skaita šitā:

„wer wagt es, knapersman oder rit,

zu schlunden m diesen tauch?" —

No daiļjūtām še laikam nebūs ne vēsts. Latviešu

skolēniem ar saprātību jāizmācās koši, kodolīgi lat-

viski dzejoli un jaukas tautas dziesmas. Tikai tāds

sajēgts dziesmu gars radīs daiļas jūtas. Tāpat liels

svars liekams uz aiztetisku lasīšanu.

Dziedāšanā jāņem kodolīgas dziesmas ar

krietnām meldijām; jo «bērniem vislabais diezgan

labs".

Pa tjvsm iba ir ievērojams gabals jutu ziste-

mā. Viņu nedrīkst izaudzināt ne par lielu, nedz par

mazu. Caur patjūsmības mazumu cilvēks ir nedrošs

rīks organismā, un caur patjūsmības pārumu pārgal-

vīgs un stūrgalvīgs. īstena patjūsmība rada īstenu

patcienību un patmīlību, un ari īstu tēvijas un tautas

mīlestību. Tādēļ nebūs nekāds noziegums, ja lat-

viešu bērni nāks pie atzīšanas, ka tie pieder, diem-

žēl, pie mazas un nabagas, bet, diemgods, pie gara

bagātas, pacietīgas un mieru mīlēdamas

tautas, kas zem Krievijas sceptera sāk celties man-

tībā, tautībā un kultūrā. īstena tēvijas un

tautas mīlestība rāsies bērniem, ja tie mācīsies pazīt
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sentēvu krietnas ierašas un teicamus tikumus. Her-

vagena „Skolas maize" (I. un II.) mums šaī ziņā pa-

sniedz gārdas kumosiņus, un skolotājam še izdevīgs
brīdis bērniem dot vēl vairāk no sentēvu dzīvības

maizēm. Bērniem jāizšķir vectēvu šķīsta dabas re-

liģija no pieņemtas māņu ticības, un īsteni tikumi no

verdzības laiku atliekām. Bērniem ari nedrīkst palikt
sveši taatas uzplaukšanas svarīgie līdzekļi: ka ģ-

niecība, literatūra un dziedāšanasbie-
d rīb a s.

Kuģniecības svars it īpaši jāievēro jūr-
malnieku tautas skolām. Tur tautas skolotājam jau

pa daļai bij jābūt jūras skolotājam.

Literataras pazīšanai piepalīdz literatūras

vēsture. Tādu mums Dīriķis pasniedzis zem tā virs-

raksta: «Latvieša rakstniecība". Nožēlojams, ka šim

teicamam ražojumam trūkst turpinājuma.

Dziedāšanas biedrības neviens nevar

smādēt; tādēļ az to paskubinājumi skolēni un jau-

nekļi. Vecais, aizklīdis dziesmu gars tik caur dziedā-

šanas kopšana atkal ieviesīsies tautā.

Laimīgākos laikos dzīvodamiem mams ar lēnību

un godbijību piemākās atskatīties uz tiem laika brī-

žiem, kur mūsu brīvestibas strautam izjuka aizdam-

bējumi. Šie laimas brīži ir tēvijas piemiņas dienas,

kas visai zemei, visām taatas skolām jāsvētī tautas

garā, par godu Dievam, ķeizaram un valstības un

tēvijas krietniem vīriem. Tādas dienas p. piem. ir

26. martis, 19. februāris v. c. — Tādās dienās skolo-

tājiem ar saviem skolēniem jāpaceļas un padevīgās

jūsmās jānodzied „Dievs, svētī ķeizaru"; pēc tam ari

ļoti jauki skanēs: „Dievs, svētī Latvija". Tad izstā-

stāms tās dienas nozīmējums, tik tāļu, kā tas piemē-

rīgs bērniem. Pēcāk bērni parotāsies un padziedā-
sies tautas dziesmas. Mūsa piemiņas dienas dažādi

svinētas. 50 gadu brīvestības svētkos kādā Vidze-

mes zeminarī tika turēti priekšlasījieni iz Julijusa
Ekarta «Baltijas kulturstudijām". Kādā sapulcē atkal

ticis nospriests, ka brīvlaišanai par piemiņu jāceļot
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cietumi. — Par tēvijas lepnību un tēvijas mīlestību

runājot mums ar Sturcu jāizsauc: „Kur ir dzīvais

gars, kas mūs vareni sagrābj un vada uz vienu gala

mērķi, kas mūs saista pie pavediena, kā Jupiters lik-

teņus? Kur ir Regulusa tikums, kaislība uzupurēties

tēvijai?" Egoisms ir latvju tagadējais tikums. „Kas
man būs no tā?" Tā visur dzird jautājam, ja palī-
dzīga roka jāsniedz kādam labdarīgam nolūkam.

Egoisms cel nevienprātību un šķelšanas garu latvie-

šos, tādēļ latvji lāga netiek uz priekšu. Egoisms ar

visām saknēm izravējams skolās. Tautas skolām ari

jāsargājas no nacionalegoisma. Nepareiza un akla

tautas apziņa visu padara par frāzi. Svēti, cienījami
vārdi un nozīmējumi caur to zaudē savu svaru, un

paliek par citu ļaužu valodām un izmēdījumiem.

Gribu zistems

Gribēšana ir gara trijādības trešais gabals.

Viņas uzdevums ir grūts, proti valdīt un pareizi vadīt

šos nerātnos bērnus: dzinekļus, kārības un

kaislības.

A. Dzimuma dzinekļi

1) Kaunuma dzinekļa orgāns nav vis kau-

numā, kā daži domā, bet smadzenēs. Ja šis dzineklis

audzēknī modies, tad jārūpējās, ka tas, nevis no nie-

cīgām, bet no augstām jūtām tiek saņemts un vadīts

pa īsteno ceļu. Audzinātājs savā ziņā ir dziednieks

(ārstis), un kā tāds viņš prātīgi var pamācīt par ša

dzinekļa dabu; noslēpums jo vairāk kutina. Še au-

dzinātājam jābūt dziļam psichologam (dvēseļniekam),
un ja viņš tas nav, tad labāki lai nemaz neruna par

tādām lietām. — Ša dzinekļa attīstības perioda bēr-

nam vajaga ļoti daudz muskuļu locīšanas.*) levēro-

jami ari ir Hufelanda padomi:

*) Ausekļa uzrakstīts, bet izstrīpots:
Šinī laikā bērniem var piesisties liels ienaidnieks, tas ir

paslepeni grēki jeb ononija. Prātīgs audzinātājs te gan bus

uzmanīgs. Latviešiem ari neilgi atpakaļ iznāca tulkota gra-
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a) Bērniem neder asinis sakarsēdams un ku-

tinādams ēdiens.

b) Ikdienišķa, salta mazgāšanās, tīrs gaiss un

vieglis, vaļējs uzvalks.

2) Draudzības jeb piederības dzineklis bērniem

nav mazs. Bērniem vispirms jāradinājās sadzīvot ar

bērniem. Ari puisēnus un meitenes sadzīvē visai

nebūs šķirt. Daba pati tos šķirs zināmā attīstības

laikā. „No meičas puisēns savrup raujās."

B. Pašuzturības dzinekli

1) Apslēpības dzineklis. Še der vecu

vecais padoms: „esat gudri kā čūskas, un bez viltus
kā baloži."

2) Apkarojama un atgaiņojuma dzi-

neklis. Mazam puiķelīšam jaa jāmācās aizstāvēties

miesīgi, lai tas, liels tapis, var cīnīties garīgi. Šiem

dzinekļiem nebūs izaagt par kaislībām. Skolēni

daadzreiz jocīgi mēdz apkaroties pat dažās mācības

standās (p. piem. gramatikas stundā, teikumus uz-

rakstot). Tas nav smādējams, an var notikt skolo-

tāja klātbūtnē. Skolā ne reti atved visai gļēvas an

pavisam nelietojamas bērnus; bet caar to, ka īpaši
tādiem ņiprākie uzbrūk, caur to gļēvajie mācās at-

gaiņāties an īsā laikā paliek par «dūšīgiem kārei-
viem".

3) Postījuma dzinekļam, kā to pierāda

frenoloģija (galvas kausa mācība), ir savs īpats or-

gāns. Pēc šās mācības p. piem. slepkavs nav vai-

nīgs, ka tas ir slepkavs. Kāds vijolinists flolandijā

matiņa par šo slimību. Bet man jāsaka, ka šī grāmatiņa nav

sarakstīta īsti tā, kā tai bij jābūt. Tās mācības un Dieva lūg-
šanas bērniem nesaprotamas un neauglīgas. Esmu pazinis loti

Dievabijīgus cilvēkus ar šo sērgu. Dieva lūgšana pie tādiem

nāk aizvien tad, kad grēks ir padarīts, bet tad tas ir par vēlu.

Aizvien tiek grēkots taī cerībā, ka tiks piedots, un labošanās

nekādas. Tādai grāmatiņai vajag dot īsu un skaidru ieskati-

sanu par šīs sērgas augļiem. Tas aizgrābs bērnu vairāk, neka

garas, tukšas pasakas.
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esot padarījis 34 slepkavas darbus, un tikai vien tā-

dēļ, ka tas tam padarījis lielu patikšanu. Vēl daudz

šādu piemēru. — Audzinājums gan var līdzēt šinī

lietā. Mazi bērni šo dzinekli parāda caur to, ka tie

dzenās uz trauku un rotas lietiņu sasišanu, uz putniņu
ligzdu izgāšanu v. t. t. Še audzinātājam tāds dzinek-

lis jāizdeldē audzēkņos. Audzinātāju, īpaši vecāku

nesaprašana daudzreiz attīsta šo orgānu. Nokritis no

krēsla bērns raud un brēc: vecāki kuļ krēslu un saka:

„re še! nu viņš dabū, kam viņš maziņo nogāza ze-

mē!" jeb atkal: „zaķis bija vainīgs!" Te bērns mācās

apvainot citus, un tā tam aug un pieņēmās atriebša-

nas gars.

4) Vienības jeb kopības dzineklis.

Vienības un kopības gars tautu sien pie tēvijas. Da-

žām tautām šis dievīgais gars piemājo lielā mērā

(p. piem. šveiciem); to ari liecina viņu spēcīgās un

jūsmīgās tēvijas dziesmas. Caur vienību un kopību

plaukst un uzzied tautas, zemes un valstības. Lat-

vjiem maz no tāda gara, un tautas skolas še daudz

var darīt. Skolēnam jāmācās atzīt, ka katris tau-

tiets ir veselas tautas loceklis, ka katris dzīvo visiem,

un visi katram. Viņam jāatskārš, ka tēvijā viņu

«stipras saknes droši tur, un ka svešotnē tas līdzi-

nājās svārstošai niedrei, ko pati vēsma iespēj samai-

tāt". Pieaudzini viņam pie sirds tēvijas dārgās vie-

tas un ari dzimteni, kur tinās visa viņa vēsture Tē-

vijas un dzimtenes pilnīgas ziņas un tēvijas vēsture

ar tēvijas mīlēstības pilniem varoņiem stipri saistīs

ar tēvijas jauno audzi, un tai pieaudzinās kopību un

vienprātību. — Bet nevis puisēni vien audzināmi

tādā garā, nē, ari meitiņas, kas reiz būs mātes un vi-

sas tautas labklājības un svētības nesējas. Viņas ir,

kā godājamā tautiete Naumana saka, tautas kreisa

puse, kur sirds pukst. — Lai ceļas krietnas

latviskas meitu skolas, kas audzina krietnas

tautietes.

Še nu esam apskatījuši, kas krietnis gars,

un kā tas audzinājams skolēnos, un skolēni
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vina.*) — Beidzot velējamies, lai paidagogisks gars

aug un pieņemas musu skolotājos un audzinātājos,
ka tie jo pilnīgāki var audzināt skolēnus krietnā

garā.

Latv. tautas dziesmas tautas skolā

Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja;
Māte mani šūpojusi
Tautas dziesmu šūpulī.

(Latv. taut. dz.)

Kas nebūs ievērojis, ka pēdējos gadu desmitos

ilgi novārtā stāvējušām un piemirstām latv. tautas

dziesmām radušies dedzīgi piekopēji un patiesīgi cie-

nītāji, lai gan ari tām nav trūcis un vēl tagad netrūkst

pulgotāju un nievātāju nedz svešajos nedz bālinos.

Tādi būs un paliks, kamēr dievīgums karos ar iz-

nīcību. Gaisma savus starus vairs neatrauj tautai,

kas sen tajos tīkojusi plaukt un ziedēt.

Līdz ar tautas uzplaukšanu ari uz-

plaukst tēvu tēvu tikumi un teicamās

ierašas. Šie ir pamati, virs kā uzcelama tautas

izglītības ēka.

„T autas skola ir mājas sulain c", t. i.,

viņai jāievēro mājas dzīve, mājas gars un mājas va-

jadzības, un tā tad uz tiem pamatiem jāstrādā tālāk.
Kādā ētiskā (ierašas un tikumus macīdamā) rakstienā

Rīls saka :„jatautagribpaturēties jauna,

*) Auseklis konference nolasījis, bet velak nav nodru-

kājis sekošu vietu.

Ja kādā vietā būtu misējies, tad savus vecākus amata

biedrus lūdzu netiesāt ar tik pārplūzdamu sirdi, ar kādu_ es

dažā vietā varbūt esmu rakstījis; jaunekļa karsta daba rada

mēdz būt. Gan varbūt mūsu pulkā atradīsies ari tādi amata

biedri, kas no tādas audzināšanas ne nieka negribētu dzirdēt,

un kam šie vai tie padomi tikai būtu joki. Bet par to man mati

vis nenosirmotu, zinādams, ka tie paidagoģiski principi, ko

tagad ieskata par niecīgiem, ka tie būs dārgi nākamībā, zinā-

dams ari, ka tas paidagogikas gars, kas mūsu kaimiņu zemes:

Prūsijā, Zviedrijā v. c, strādā tik milzīgus darbus pie cilvē-

cības ēkas, ka tas ari sāk ieviesties mūsu mīlā Latvija.
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tad tai vajaga kopt an tālāk izglītot
savas iemantotās ierašas. Mājas ie-

rašas atjaanojas valstīgaun saejmīga
d z ī v c." Tā tad tautas skolām jāiesāk tur, kur

aagdami bērni palikaši vecākos un taatā.

Ko tad nu skolēns no vecāku mājām līdz var nest

skolā? Ko cita, kā tikumus un ierašas, taatas dzie-

smas an pasakas. Uzmanīgs skolotājs būs ievēro-

jis, ka pirmās skolas dienās visvairāk puisēni sa-

lasījušies teic pasakas, dziesmas an brīnāma stāstus,
ka iesākums aiztek varbūt pirmajos varoņu laikos.

Bērni paši bez skolotāja notur pirmo stundu tēvijas

un tautas vēsturē. Vai skolotājam tar dažkārt ne-

būtu ko pamācīties? Bet kā dažās skolās šinī ziņā
izskatās pēc kādiem mācības gadiem? Bērni, no tā

koka tās atzīšanas tā laba an tā ļaana baudījuši, nu

ari īsteni zin, kas labs an kas ļauns. Tie jaa zin, ka

taatas dziesmas „blēņa dziesmas", an ka viņiem tās

vairs nepieklājoties nedz dziedāt, nedz minēt. Tie

citos «dziesma kambaros" ieslodzīti gulējuši un sap-

ņojaši no «Sarkanbārža Friča" (Barbarosa) an viņa

melnajiem kraukļiem. „Und wenn die alten Raben

noch fliegen immer dar, so mässen wir noch sekla-
fen"...

Tādas skolas aizvien vairāk iet mazumā. Nav

vairs liela šaabīšanās, ka taatas dziesmām tiesība

ieviesties taatas skolā. Daži zeminari un dažas tau-

tas skolas tās jaa apsveicinājuši. — Tagad tautas

dziesmas apskatīsim no paidagogikas stāvokļa. Bet

pirms to darām, mums cik necik jāiepazīstās ar

īstenām tautas dziesmām.

Ka var pazīt īstenas latv. tautas dziesmas?

Pēdējā laikā daudz rakstīts un spriests par latv.

tautas dziesmām, bet nekur neesmu redzējis uzra-

dām zīmju,'kas iepazīstina ar īstām tautas dziesmām.

Neīstas tautas dziesmas pazīstamas jau caur atska-

ņām („rīmēm"), kā gluži trūkst īstajām. Neīsta taatas

dziesma p. piem. ir „Pie saimnieka devīga nesen es

sērstos gāju" (Ulanda). Tā tālāk skan tā:
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„Šis ir tas mīļais ä b o 1 n i c k s, kam dārza vidū

māja;

„Ar saldumiem tam cienīt prieks tos, kas pie

viņa gāja."

Un tauta dzied viņu ar visām atskaņām. Bet ari īstas

tautas dziesmas no šālaika „rīmētājiem" sasiksņotas
un aplaimotas ar atskaņām, p. piem.:

„Balta puķe, niedre zaļa ezerāi līgojās.
„Tautienītes savā vaļā viļņos stalti dail o j ā s,"

etc.

Nesarežģīta viņa iesākas tā:

„Balta puķe, zaļa niedra zied ezara maliņā.
„Balta puķe man māsiņa, zaļa niedra tautu meita."

Šās dziesmiņas otra puse tiek dziedāti ari tā:

„Balta puķe māsa mana, zaļa niedra līgaviņa."

Daži atkal mēģina atdzejot tautas dziesmu veidā, un

turklāt, bez kāda uzrādījuma savā Laimas tīklā

ievelk tīras, gan ari pārgrozītas tautas dziesams. Tā

p. piem. taī dziesmā „Lapas un asaras" („Par pie-

miņu", 450. 1. p.) ietīta šī taut. dziesma:

„Sarkstat, sarkstat, apšu lapas, mana tēva ataugā!

„Birstat, birstat, asariņas, mātes austā priekšautā."

Ap Lielvārdi viņu dzied:

„Birstat, birstat, apšu lapas, mana tēva ataugē!

„Karstat, kārstāt, asariņas, mātes austā priekš-
autā!"

Vai tāda tautas dziesmu sarežgīšana un tur klāt zā-

dzība ir mazāks grēks, nekā tas pret svēto garu.

Tautas gars tiešām nav mazs gars.

Ar laiku tautai samaitājās antīka gauma, un tā it

ātri ieradinājās ar modernu dzeju. īstās tautas dzie-

smas piemirsās, un pārtulkotās dziļi iesakņojās tautā.

Kuram latvietim bija sveša Stendera

„Lai visi ciemi priecājas uz rudens bagātību!

„Viss gavilē un lustējas un uzdzer veselību."

Bet tanī laikā, kad šī dziesma pilnumam ziedēja, at-
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radās simtu simtiem tautiešu, kas nezināja nevienas

tautas dziesmas. — Vai šādas dziesmas jau tādēļ
īstas tautas dziesmas, ka tauta tās dzied, dzied ar

visām „rīmēm"? Latv. taut. dziesmām rodās atska-

ņas tik caur paņēmienu atjaunājienu: „Silta, silta šo-

dien saule :,: vēl siltāka vakar bij" :,: Lai gan ļoti
reti, tad tomēr gadās, ka salīdzinājumos dažādi zu-

bjekti (pamatnieki) dabū tos pašus predikātus (iz-
teicienus), un tad ari radušās atskaņas:

„Šorīt zaraiņa saulīte lēca, un vienu meitiņu sie-

viņu cēla.

„Šorīt zarainis mēnesis lēca, un vienu puisīti

vīriņu cēla.

It īpaši sentimentaliskas dziesmas jaunākos lai-

kos atrada auglīgu zemi tautā, visvairāk jaunatnē,

tā p. piem. šī visur klabinātā dziesma „Viss ir jauks

vasarā, kur mēs ietam klajumā, putni dzied, puķes
zied," etc, kas laikam būs tulkojums no „Alles neu

macht der Mai". — Tā ikkatris dzied savu dziesmu,
bet ne ikkatris dzied savas tautas īsto dziesmu. —

Īstenas tautas dziesmas visvairāk iegaumējamas
šādās ārīgās zīmēs: ritumā, slejās, formās

un galot nā s; iekšķīgās zīmēs: kodolā un rak-

sturā.

Ritums ir vai nu trochaijs vai dakti1s.

Daktils p. piem. būtu:
„ | Šļūcati | vērpati I kaķīša |

meitiņas ļ." Ari šī:

„Qauži raud saulīte ābolu dārzā;

„Abelei nokrita zeltainis āboliņš.

~Neraudi saulīte, Dievs dara citu,

„Dievs dara citu no zelta, no vara,

„No zelta, no vara, no sidrabiņa." —

Bet pa lielākai daļai lietāts trochajs, it īpaši pir-

mais paijons, p. piem.

„
| Kur tu augi I daiļa meita, | ka es tevis \

neredzēju I?" Valodas likums še gan prasa tīras

trochaijiskas pēdas, un tādēļ šis pantiņš butu skan-

dējams tā:
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I Kur tu I augi, [ daiļa I meita, | ka es ļ
I tevis | nere i dzeju j ? Bet tauta viņu lietā tikai

pirmējādi. Dodat tautai, kas pieder tautai. — Bez

tam vēl ir dziesmas ar jauktām pēdām, p. piem.:

„
ļ Vāk māte I zemē | savas zirgu I sagšas, ļ

„ I Lai klāj | māsiņa I savus plānus | autus I !"

Še daktils un trochaijs kā saticīgi bāleliņi viens

par otru rotājās ritumīgā dejā. —

No visa redzams, ka 1. t. dz. aizvien iesākās ar

sparu. Tādēļ dziesmas, kas, iesākās ar nolaidenu

balsi, kā p. piem. „Ak j puķīt | tavu ' noskum- ļ
Išan!" „Ak | saki I zelta | zīlīt | man" v. c. ir jaun-

laiku putniņi, kas nav šķilti un perēti siltā senātnes

saulē. Latviešu tautas poēzija ari nav tik sentimen-

taliska, ka tā iesāktos ar izsaucienu „ak", kā p.

piem. „Ak tēvija!" „Ak Baltija!" etc. Šo pieminu

īpaši tādēļ, lai starp mūsu dziesminiekiem nākamībā

nepavairotos „sentimentalisku zošu", kas ziedoņa

pirmajos priekos nezin, kā izteikt jūsmas. —

Slejas katrā pantā ir pa 4, 6 un ari pa 2.

Formas ir dažādas 1. t. dziesmās. Visur re-

dzams teikumu un vārdu īsums; ļoti maz priekš-

vārdiņu („iekš", etc). Visai bieži atrodās instru-

mentalforma, p. piem. „Ķīsīts brauca par ezeru rak-

stītāmi kamanām". Pārvācināti latvji, teiktu:

„ar tām rakstītām kamanām." — Pie jaukām formām

ari pieder aliteracija, kas ne mazā vairumā atrodas

1. t. dziesmās. Piemēram ņemsim kādas: „Liepu

liecu, liepa lūza, liepa lauza ozoliņu." — „Zviegtin
zviedza zviedru zirgi", un t. t. —

Galotnas. Vairāk ievērojamas ir: „is" (lo-

lojumis, tēvis, akmentiņis, kumeliņis etc); „tiņš", ari

„tiņis", (iņš un iņis vietā)," p. piem. gredzentiņis

(gredzentiņš, gredzentiņš), ozoltiņis („Sapraulējis
ozoltiņis gaida bišu ielienam"); „āi" („vītolāi sēdē-

dama"); „niņis" (iņis vietā), p. piem.:_„Teci gaiši

mēnesniņis" ; „eju" („Nāc kājām! sētiņēju"). — Šā-
das galotnas pa lielākai daļai diminutiviem (mazinā-
tiem vārdiem).
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Kodols latv. tautas dziesmām ir gatavs un

nostāvējies, bez tārpiem un aizpuvumiem. (Neru-
nāju no netiklīgām dziesmām, kas cēlušās pa lielākai

daļai laikmetos, kur tauta bija nāvēta morāliskā zinā,
kaut gan ari daudz tādās dziesmās netikumišķīgas
domas tērptas daiļās un nevainīgās formās, un tādēļ
ne visiem saprotamas). Viela ņemta iz dabas bagā-
tiem apcirkņiem, un daba viņās bagātīgi notēloju-
sies. Viņas ir savā ziņā pilnīgs kosmosa (pasaules

tēls). Katra dziesma pilnīgi kalpo savam nolūkam.

Līgas bērni nenieka nerāda no naidības gara.

(Jaunākie dziesminieki gandrīz nevar izdziedāt ne-

vienas dziesmas par mīlestību vai citu ko, kur ne-

būtu domājuši uz dzīves nelietības rāšanu, pasaules
pārlabošanu etc). Asām bultām izrīkojušies D z c 1 k-

šas (zatiras) dēli visi ir sirdīgi netiklības apkaro-
tāji, bet kas uzvarēdami nekad nerādīs nejauko mē-

dītāju vaigu. Tie ienaidniekiem nekad neizrauj mēli,

nenogriež ausis, degunu etc. Tie nav Spānijas kar-

listi. Latviešu joku literatūras kopēji, še jums laba

priekšzīme! Piemērus nepielieku; lai katris pats ie-

pazīstas ar taatas nelietīgiem vagariņiem, kundzi-

ņiem un citiem „dižaniem" dīdītājiem, un ar viņas

veselīgu zatiru. Latv. taut. dziesmās īsten nekur ne-

esmu atradis čaumalu vien bez kodola.

Raksturs. Latvieši an leiši savās dziesmās

un dainās aizvienam parādās lieliski an vareni. Zelts,
sidrabs un zītars visās malās spīd un mirdz. Laima

notai uzsmaida. Šad an tad gan ari nolīst bāru

bērnu asaru lietutiņš, bet ari tiem sava žēlotāja an

iepriecētāja, kas tos saviem mīlīgiem stariem silda—

„aiz viņiemi kalniņiemi". Vislielākās bēdās an kaŗa

briesmās gan ari visa tauta tērpjās dziļās dvēseļu

skumjās. Pat daba sērojās līdz ar to. (Kara vīri

bēdājās: asinaiņa gaisma aust). — Gandrīz visas

dziesmās dzīve salīdzināta ar daba; ari tautas

dziesma pati saka, ka tai divas pases: „Ne visami

dziesmiņām! es zināja otra pasi; ne visami tauti-

ņāmi patīk manis aagamiņš." —

Tik daadz par tautas dziesmu ārīgam an iekšķī-
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gām zīmēm. Lai gan pie tautas dziesmām ari pieder
meldija, tad tomēr par to runāt šinī vietā nav mans

uzdevums. Bez tam ari vēl tautas meldijas gaida

uz vairāk krājējiem, lai salīdzinātas viņas mums uz-

rādītu zīmes, kas liecina no pastāvīga tautas meldiju

gara. Tagad līdz šim sakrātās tautas meldijas vēl

ir tikai chaoss (ķēpa). Bet gods pienākās viņu uz-

cītīgiem piekopējiem Cimza un Līgoša kungiem,

tāpat ari tautas meldiju sijātājam Baumaņu Kārļam.
Smalku „astra sietu" sijātājam dārgi nebūs raudzī-

ties uz priekšsijātājiem; tam pašam ari pūrā nebūs

paslēpt zelta graudus, ko tas izsijājis caur kritikas

sietu. (Zīmju! vairāk zīmju!) Še tikai uzrādīsim

vienu zīmi, kas pa daļai karakterizē latv. tautas

meldiju, proti to, ka tās pa lielākai daļai beidzās uz

3 vienādiem skaņiem (g, g, g, — c, c, c, vai citādi).

Kādi nolūki caur latv. tautas dziesmām tiek panākti

skolās?

1. Aistetisks nolūks ir viens no lielākajiem, kas

panākams caur tautas dziesmu kopšana skolās. —

Ne ikkatris dabu un dzīvi māk apskatīt gara acīm.

Dažam p. piem. Apes meldijas nenieka nečūkst aasīs,

an staltā jūra tam nesaceļ nekādu krāšņu domu. Kas

vienam poēzija, tas otram proza. Ja viens dzied:

„pie straujas upes sēdēja it daiļa meitiņa", etc, tad

daždien atgadās otris, kas biedina: „pie upes neva-

jaga sēdēt, var iekrist." — Kas dabā grib sajust daiļa,
tam pašam ari krūtīs vajag nēsāt dailības sajušanas

spēku. Šis spēks modinājams un audzinājums bērnā.

Liekās, it kā dabā jaa pastāvēta likums, ka daiļam

jāvalda par nedaiļāku. „Padziedami, strazda bērni,

na nedzieda lakstīgala" (Taat. dz.). Zināms, ka

atkal skaņas tur apklusēs, kur uzmācīgas bangas

sāks dauzīt. — Latvju vecajie bijuši lieli aistetikas

sajatēji an cienītāji. Mazie gana bērni dabas klēpi
aaklēdamies mācījās aistetikas likamas bez skolas.

„Kupla, kapļa liepa auga gana ceļa maliņā.

„Tar Saalītc josta kāra, vakara! noiedama."
(Taut. dz.)
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Mājas pārnākuši tie dažkārt tēvam, māmuliņai
etc. pastāstīja, kādus daiļumus redzējuši ganos.

„Es uzgāju ganīdamis brīnum skaistu ozoliņu:
„Zida saknes, zelta zari, sidrabiņa lapiņām!"

(Taut. dz.)

Katris vītols, pavasaras vēsmiņās līgodamies,
tiem izpurināja dziesmas, ko tie vēlā rudenī kā kā-

das, visu vasaru skaņojušas koklītes pakāruši vītolu

zaros.

„Visas manas skaistās dziesmas vītolāi sabēgušas.
„Sāk vītolis locīties!, sāk tās visas līgoties."

• (Taut. dz.)

Pat vislielākais gleznons dabas tēlus nekad ne-

spēs kopierēt kā Dabas māte priekšā glezno-
jusi saviem burvīgiem krāsuļiem (zīmuļiem). Mūsu

vectēvi šinī ziņā (kā abstrakti dabas gleznoņi) ap-

brīnojami tuvojušies pilnībai. Visi viņu iz dabas

gleznoti dzejas tēli ir dabīgi. Tie daiļu radību daudz-

reiz vēl vairāk izdaiļo caur savu iedomu spēku. Spī-
došo ziedoņa tārpiņu tie apdzied tā:

„Kas tur spīd, kas tur viz Daugaviņas maliņā?

„Tārpiņš vērpa zīda diegu zeltītā! ratiņā." —

Tautas meita „Vidzemītes ziedus plūca, nopi-

nāsi vaiņaciņu"; bet vēl ar ziedu skaistumu un smar-

šumu nepietikdama, tā to izpušķo daiļāki (domās),
ko viņa pati izstāsta, dziedādama:

„Divus stūrus zelta liku, trešo liku sidrabiņa."

Meitu lielākais košums bija pušķošanās. Tomēr,
kas māsiņai daiļš, to nenicina ari bāliņš.

„It neviens! tā nebrauca, kā brauc bāliņš ar māsiņu:

„Cik ierauga ievas krūmu, tik pietura kumeliņ,

„Lai māsiņa pušķojās! baltajiem! ziediņiem."
(Taut. dz.)

Daiļjūtīgais jūras dēls zin, ka zaļa jūras līdaciņa

radīta ari priekš cita, nekā.vienīgi vien rīkles gardu-
miem.



474

„Ai! zaļai līdaciņa, nāc ar manīm rotāties!

„Tu iekš zaļiem jūras viļņiem, es ozola laiviņā."

(Taut. dz.)

Pat mūsu, aukstām vēsmām segta, Balta jūra
aizvien bijusi jauka, patīkama vieta. Vai tagad
tautas dēli tik kaislīgi steigsies uz skaistu jūras gultu
kā citkārt?

„Tēvis, tēvis, dar man laivu! aud, māmuliņ, zēģe-
lītes!

„Lai es iemu juriņāi ar Z i c m v 1 i rotāties.

„Ziemuļam ir baltas patas, man baltākas zēge-
lītes." (Taut. dz.)

Taatas dziesmas lasot jākaanās par mūsu taga-

dējiem tautas zemes arājiem an kameliņa jājējiem,
kas neliekās ne zinot par to, kādā cienā daiļais ra-

dījums kumeļš stāvējis pie vectēviem. Kumeļš jau

caur to ir daiļš, ka tas spēcīgs un vingris dabas

staltons nekam nesūdz, ka to katris nelga un nespē-

cīgs puiķels iedrīkstās kult un dauzīt, līdzīgu malkai.

Taatas dziesmas saka, ka kameļš, vilkdams smagus

vezumus pa kalniem noritinājot dažu asara.

„Kumeliņis kalnus rauda, vai es kalnas darināju?
„Dieviņš kalnus darināja, kangi smagus vezumiņus."

(Taut. dz.)

Vectēvi nepazina ne rakstītas nedz spiestus lopu
aizstāvēšanas biedrība likumus; aistetisks gars bija

viņu likumu devējs. Ja kāds nelieša puisis bendēja
sava kumeļu, tad tas dzirdēja pārmešanas no tautas

daiļās puses, no tautas zeltenēm:

„Kuŗs puisītis zirgu kūla, tas kuls savu līgaviņa."
(Taut. dz.)

Kas tagad arāja dēliņiem vienaldzība, tas toreiz

bija patīkums un daiļums, proti apdziesmot tautas

kumeliņu:

„Es savami kumeļami no ozola kūti cirtu.

„Dzelžu vara grīda, sidrabiņa redelītes. —



475

„Es savami kumeļami niedra kāti darināja.

„Pūta vēji, šņāca niedras, zviedza manis kumeliņš."

(Taut. dz.)

Māsiņai nekar nav tik jaaki, kā daļiņa maltavē,
lai gan sviedros vaigā tur jāmaļ agri gaiļos, un lai

gan appatējusi pati an „apputējis vaiņaciņš".

„Sidrabiņa grīda bija bāleliņa maltavē:

„Kad staigāja, tad rībēja, kad runāju, tad skanēja."
(Taut. dz.)

Te na pievedīša dažas dziesmas, kas zīmējas az

dailība dažādos dabas an sadzīves laakos. Lai

katris pats vēl pasiro tautas dziesma laakos, un tam

visar uzsmaidīs neskaitāmas daiļas paķītes. Taata,
kas tik daiļas dziesmas darinājasi, tā taata ari būs

jutusi aistetiski; taī tautā būs piemājojis apbrīno-
jami liels aistetisks gars. Bērni, kas dabu māk ap-

skatīt ar tik daiļām acīm, tie vis nebūs bijuši gara

vārgi. Toreizējie bērni ir mūslaika bērnu dzejnieki.
Bet latv. bērniem tagad nav neviena dzejnieka. Tā-

dēļ taatas dziesmas ir vienīgās, kas tiem mācāmas

skolās.

Tautas dziesmās notēlots dabas un dzīves jaa-

kams. No saules zeltainiem stariem līdz pat zemes

niecīgam puteklīšam, līdz pat ūdens iznīcīgam bur-

bulīšam, ko tik tie vien apdzied, visar atrodas ne-

pārspējams daiļums. — Viss nav patiess, kas aiste-

tisks, tāpat atkal viss nav aistetisks, kas patiess.

Nemaz nemaldīgi nenospriedīsim, vai reālam (patie-

sam) vai daiļam (un ideālam) vairāk tiesības jaa-

natnes izglītībā; bet iegaamēsim gan to, ko saka lie-

lais daiļgars Žans Pauls, zīmēdamies az aistetiku

skolās. Viņš saka: „Bērni ir mazi austrumnieki.

Stāstīdami viņiem piesienat spārniņas, kas tos par-

lidina par mūsa ziemeļa stūrainiem klinša ragiem

pāri siltās zemēs. „Pirmais brīnāms pie jams lai ir

tas pats, kas pie Kristasa bija pirmais: ūdens par-

vērtiens vīnā, patiesība dzejā."
Vai gan az cita kādu ziemeļa tautu šie vardi

vairāk zīmētos nekā uz latvjiem, kas Baltijas saltos
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krastus vēl tagad sasilda un atdzīvina ar savu orien-

talisko dzeju un pasacīgo ideju? Vai latvji, tāpat

kā austrumnieki, nerunā neskaitāmās, jaukās līdzī-

bās. Oidips nekaunētos no viņu dziļām mīklām.

Piesiesim mūsu jaunai audzītei dziesmotus spār-
nus, lai tie lidinājās tēvu tēvu plašā domu valstī, kur

valda Daila, nemirstīga karalena. Par visām lie-

tām skolotājam pašam vajaga būt aistetikas zinātā-

jam un dailības cienītājam. Tam jābūt tautas dziesmu

pazinējam; jo ari tur jāizšķir čaumala un kodols.

„īstena poēzija darās zināma caur to, ka tā, kā

pasaulīgs evanģelijums mūs zin atsvabināt no virs-

zemes nastām, kas spiež mūs." — „Poezija mums

dota it īpaši priekš dzīves mazisku šķelšanos izlī-

guma, lai cilvēks ņem par labu pasauli, kāda viņa
ir." (Oets.)

Lai ari latviešu īstā tautas poēzija pie mums to

iespēj aistetiskā, tāpat ari morāliskā un idealiskā

ziņā.

2. Tikumišķīgs (morālisks) nolūks. Tiklība

stāv tuvās saitēs ar dailību, un nebūt nav morālas

pulgošana, kad to liek sakarā ar aistetiku, kā to

domā daži paidagogi. Katris netikums īstenā ziņā ir

nedaiļš, katris tikums daiļš. Nevaram teikt, ka mūsu

vectēvi morālā nekādi nebūtu kļūdījušies; jo klupt
ir cilvēcīgi. Bet tas gan jāliecina, ka viņu cienī-

gāka rota allažiņ bijusi tiklība, lai tā parādās vai nu

nopietnā reliģijā, vai jautrā ikdienišķā sadzīvē.

Dziesmu šķirstu vākus virājot tiklība un bezvainība

mums pretim ož, it kā uz debesīm celdamās smarša

no dievenes ziedokļiem. — Kā tiklība ar dailību ra-

dinieces un draudzenes, to jau pierāda tas, ka tiklība

piemīt it īpaši tautas daiļai pusei.

„Glabāj' savu vaiņaciņu kā sirsniņu azoti;

„Jau redzēju dažu labu bez godiņa noņemam."

(Taut. dz.)

Netiklis tēva dēls tiek salīdzināts ar laupīda-

miem putniem, kas saplosa bezvainīgas cielaviņas.
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„Sargies linu cielaviņa no tā pelu vanadziņa!

„Kā es zinu sargāties no dzērāja tēva dēla."

(Taut. dz.)

Viņa labāk cieš grūtumus un badu, nekā padodās
netikļam.

„Dažu nakti pārgulēju baltu puku šiliņā,
„Augumiņu glabādama no netikla tēva dēla."

(Taut. dz.)

Nedabība nekad nav tikusi sēdināta tiklības

krēslā, an pārplūzdama jaanība salīdzināta ar vē-

jiem.

„Pūt, vējiņi, nostājies!! ļaaj ievāmi noziedēt!

„Jājat, taatas, pagaidāt! ļaajat pūra piedarīt."
(Taut. dz.)

Lielā dabas grāmatā tie mācījašies pastāvība un

tiklību.

„Balta zieda noziedēja vēja laasta ābelīte;

„Laba goda nodzīvoja nicināta mātes meita."

(Taut. dz.)

Tikams aizvien lielākā svarā sadzīvē, nekā dai-

lams.

„Es neraaga, taata dēlis, tava daiļa augumiņa;

„Es skatoši laaciņāi, vai maizīte tīrumā."

(Taut. dz.)

Lai gan dravnieks dažreiz nav vainīgs, ka plāni

augļi, tad šī pieminētā dziesmiņa laikam gan zīmē-

jās az darbība; jo citādi viņa tā kā tā nebūtu gā-

jēja, ja tā būta tikai nabadzības smādētajā; un tai

nemaz nebūta vajadzējis salīdzināt „daiļa aaga-

miņa" ar „maizīti tīrāmā". — Tāpat kā Šilers saka:

„darbs ir pilsoņa greznams", tāpat mēs varam teikt:

„darbs ir veco latvja krietnais tikums." Nelaimīga

tā tautiete, ko dēvētu par letdiemti.

„Kur, tautieti? ta redzēji mani lēti uzaugam?

„Vai es augu nemalasi, vai darbosi negājusi?"
(Taut. dz.)
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Laiskas meitas kaza diena no vecenēm daba

dzirdēt šāda morālu:

„Bez darbiņa ganos gāju, bez pūriņa taatiņās."
(Taut. dz.)

Pietiecība ari savāds tikams, un. labs mūža

draugs cienījams ir bez bagātības:

„Nebēdājos linu krekla, kad tik linu apkaklīte;

„Nebēdājos mūža laba, kad tik labis mūža draags."
(Taut. dz.)

Dzeršana an plītēšana liels negods un netikums.

„Alutiņa putinām vairāk gudra padomiņa,
„Nekā tēva dēliņami, alatiņa dzērājam."

(Taut. dz.)

Te nu diezgan pierādījumu, ka taatas dziesmām

svarīgs nolūks tiklības audzēšanā. Zināms, ka visas

še pievestas dziesmas nav celājamas skolā, it se-

višķi tās, kas apdzied mīlestību; skolotājam jāzin,

kādas viņš pieved, an kā viņš tās izlietā. Tomēr no

daadz dziesmām, kas zīmējas az tiklīgu mīlestību, jā-
saka tas pats, kas jau teikts par „Laura" („Lore-

leja"), proti, ka bērni to droši var dziedāt, neizpraz-
dami viņas dziļo nozīmējumu. Un vai bērns nevar

dziedāt par tiklību, ko tas pats redz un piedzīvo ve-

cākos. Jaa mazas meitenītes zin, ka tām jāmācās

adīt, vērpt, aast an tīt, lai pēc gadiņiem var „pūriņa

pielocīt", tomēr ražojamu īstais nolūks tām vēl nav

zināms. Nākamības nolēmumu Likteņa māte

tām aizsegasi, kā „aizplāvurotu tēlu Zaisā". — Ari

jau mazas meitiņas pašas saka, ka tās nemaisoties

liela meitu darīšanās an noslēpumos; tās lielajām at-

ļaujot runāt par „tautām", un citām lietām, pašas
tikai runādamas „par jēriem, kazlēniem, par cim-

diem, zeķītēm." (Taut. dz.) —Ko bērni tikumišķīgā
ziņā būs mācījušies (kaut ari neizprazdami visu), tas

tiem būs ceļa rādītājs dzīvē.

Bet ari bez šām augšā pieminētām dziesmām

diezgan atliekās citādu, caur ko bērni var pieaugt

tiklībā.
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Šinīs netiklības un šķērdības laikos, kur jau-

nekļos un pieaugušos baru bariem tādu, kas „iztērē
tēva naudu, noskrien tēva kumeliņu", audzēkņiem
der likt pie sirds, ka būs piekopt un aizsargāt tēva

mantas, un ka nebūs nolaist vecāku mājas, ko tēvs,
vai tēva tēvs grūti cēlis, postašā cirzdams, rakdams

un bluķus veldams.

„Uz ežiņu apsēdos, sargāt savu tēva zemi;
„Labāk savu galvu domu, nekā savu tēva zemi."

(Taut. dz.)

Vecas kara dziesmas mācīs veco tikumu jaunā
veidā, proti vienprātīgi vairot tēvijas labklājību.

„Tēva zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā!"

(Taut. dz.)

Māsiņām nebūs atrauties no kumeliņu pušķo-
šanas.

Tiklību audzinās ari tās dziesmas, kas zīmējas

uz jūras braukšanu un kuģniecību; jo tas ir bijis
tēvu tikums un ieradums. — Vecā Līga mācīs

cienīt draudzības un sabiedrības garu, kas tagad sāk

atdzīvināties caur dziedātāju biedrībām etc. Viņas

karogs atkal reiz pēc gadu simteņiem plivinājies
virs dziesmu jūras brīviem viļņiem. Tauta, kas šū-

pojās šinī jūrā, tā tauta negrims mūžīgi. Kā pie ve-

ciem grieķiem Olimpiadas, tā pie mūsu vecajiem

Līgas svētki bija viens no lielākajiem savienības

punktiem, kur visa tauta līgsmojās tikumīgās rotuļās

un dziesmotās dzīrēs. — Katrā tautas skolā jā-

audzina Līgas gars caar tiklīgām Līgas dzie-

smām.

Dziedāšana aizvien bijāsi liela lielais tīkams pie

latvjiem. Ko aagšā pieminēti Ģeta vārdi saka par

poēzijas nolūku, proti, ka tai būs but dzīves šķelšanu

izlīdzētajai, to pašu ari izteic latv. tautas dziesma:

„Dziedātāju māsa deva naidīgam! taatiešarm

„Kad taatietis naida cēla, staigāj' māsa dziedādama."

Māsas aizvien parādās par tiklām an saderīgām.
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„Padziedami, mēs, māsiņas, vai mēs kādas naidi-

nieces?

„Lai naidojas bāleniņi; tiem jādala tēva zeme."

(Taut. dz.)

Kar meitas palcējās, tur gavilēja bez gala, „cita

sīki, cita reši". Dziedāja sanākot, dziedāja šķiroties.

„Lai, māsiņas, padziedami še vienai paicina!

„Dievs to zina citu gada, kar mēs katra dziedāsim:

„Cita smilša kalniņāi, cita tālu taatiņās."
(Taut. dz.)

Lielās mazajām bija par labām priekšzīmēm.

„Ceļat mani az akmeņa, es mazāka dziedātāja.

„Lai balsiņis līdzi skaņa ar citāmi māsiņām."

(Taut. dz.)

Tiklība (morāla) ļoti plašs sajēdziens. Pie ti-

klības mēs piedalījuši ne tik vien to, kas der par

stingra mēra aukli mūsu domām un sirdsprātam, bet

ari to, kas zīmējās uz labām, tiklām ierašām, kam

nav nekādas dalības ar netiklām darbošanām. —

Vectēvi miestiņa dzerdami nekad neapdzēra prātu,
nekad nerājās un aplam nelielījās. Viņi neapsmēja
dabas dāvanas, dabas saldumus. Pirms mums rāsies

šis daiļais tikums: sūkt iz dabas pilniem,
saldiem kausiem, tikām lai sūcam iz tiem

kausiem, ko tēvi, dabas saldamas baudīdami, pildī-

juši ar pateicīga līgsmības gara. Dzersim iz viņu

medaiņiem dziesma kaasiem. Dziedāsim no tiem

azcītīgiem putniņiem, kas pūlējās priekš mūsa dzīves

pasaldināšanas. īpaši jaanatnei pieklājās kopt dzie-

smas, kas zīmējas uz vecajiem, saldajiem laikiem, kur

„Bitīt' savu meitu deva par deviņi ezariņi;

„Trīs gadiņi meda ceļa deviņām! laiviņām."
(Taut. dz.)

Bites, lai gan dzelonaiņas, tomēr nav bīstami

kastonīši; dabas draags ar tam dzīvo kopa bez ra-

pērn. Viņas tiek salīdzinātas ar tiklam, mieru ture-

damām meitām.
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«Bitītēm, meitiņāmi,_tām dzīvoti kaimiņos;
„Bites druvu nesliedēja, meitas naida neturēja."

(Taut. dz.)

Meitas laikam būs bijušas lielas bišu cienītājas
un kopējas. Viņas labprāt būs rotājušas meitu vai-

ņaciņos.

„Vai_ māmiņa ielikusi pūrā vaska ritentiņu;
„Bitītēmi nevarēja klētei durvju virināt."

(Taut. dz.)

Bitei, šai tiklīgai, censīgai strādniecei par savu

šķirmīgu (praktisku) ražību tautas dziesmās izteikts

nevīstams gods un liela slava, un tā (tāpat kā sku-

dra) aizvien morālu mācīs cilvēkiem.

„Tur atradu, tur atstāju bitït' ceļa maliņā:
„Vaska ratus darināja, ziedus krāva vezumā."

(Taut. dz.)

Mūsu bērni diemžēl diezgan nežēlīgi un netiku-

mīgi izturās pret dabas dzīvniekiem, ko tie var pār-
varēt. Tie labprāt ķersta putniņus un tos spīdzina
un nogalina. Tas liecina, ka tie atsvešinājušies da-

bai. Jo vairāk pazīst dabu, jo vairāk to ari cienī.

Veclatvju bērni jauki apdziedājuši putnus un citus

dzīvniekus, tā tad viņi ari būs cienījuši tos, un tiku-

mīgi izturējušies pret tiem. Tādām dziesmām tautas

skolās vairāk nekā vienīgi tikumišķīgs nolūks. Tās

pajautrina bērna pagurušo garu. Bērni drīzi atra-

sies savā elementā. — Mežamāte vēl tagad
skaita savus putnus, bet mūsu bērni vairs nepazīst

viņas balsi.

„Meža māte putnus skaita, vai ir visi vakarā:

„Sīlis Ancis; Krauklis Juris; Rubenītis Bertulīts."

(Taut. dz.)

Medinieka bērni apdzied vismīļāk tos, kas patīk

viņu tēvam.

„Rubi, rubi, rubenīti, savā bērza galiņā!_
„Rītu tu gan rubināsi mana teva tarbiņa."

(Taut. dz.)
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Druviniekam atkal savi putni.

„Pūti, pūti, balodīti, manā griķu druviņā!

„Ruden iešu griķu pļaut, nocirtīšu deguntiņ!"
(Taut. dz.)

Pat lāča bērniem tie drīkstēja tuvoties.

„Čuči, guli, lāča bērnis, plakanāmi kājiņām.

„Tēvs aizgāja bišu kopti, māte ogu palasīt;

„Tēvs atnesīs medus podu, māte ogu vācelīt."

(Taut. dz.)

Tie savā labsirdībā zvērus izdaudzina par tiku-

mīgākiem, nekā tie tiešām ir.

„Zaķis vilku aicināja sava bērna kristībās.

«letu kūmās, neliegtos!, nava goda kamzoliņ."

(Taut. dz.)

Fabuļu vietā mums tautas dziesmās zvēri saru-

nājās.

«Vilciņš, viltuls, brīnījās, lapsai zīda priekšautiņš.

„Kas tev kaiši, jēru zaglis, ka var sieva nopelnīt."

■ (Taut. dz.)

Pēdīgi vēl jauks toasts jēru zagļam un auzu

braucītājam:

„Dievs, dod vilkam aklam palikt, lāčam strupu de-

guntiņu;
„Vilkam aitu neredzēti, lāčam auzas nesaost."

(Taut. dz.)

Bez tam vēl atliek daudz citu dziesmu, kur lak-

stīgala dzied, zose kliedz, pura gailis kladzina, med-

nis pūš, krauklis sit zelta kokles, v. t. t. —

Kādā latviskā baznīcas vēstures grāmatā teikts,

ka mūsu sentēvi (pagani) nepazināsi ne Dieva, nedz

morālas. Melus apgāzdami nemaz nepievedīsim
pierādījumus iz latv. mitoloģijas, bet uzzīmēsim tikai

vienu vienīgu tautas dziesmiņu:

«Līdzi, līdzi, labi ļaudis, nedar žēli bāriņam,

„Kā saulīte līdzi dara visai zemei gaišumiņu."
(Taut. dz.)
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3. Idealisks nolūks. Cilvēks ir saistīts pie ze-

mes klona, an tomēr tas savā ziņā nav zemes vērgs.

„Jo cilvēks ir brīvis dzimis, ir brīvs,

„Un kaat tas ar piedzimtu važos."

(Šilers.)

Domās tas acumirklī var azlidināties debešu

debešos; tas var lēkt Laumas spārniem no vie-

nas zvaigznes uz otru. Viņa fantāzija (iedomiens)

var radīt lietas, kas mūžam nav bijušas platījumā. —

„Ideala ir tikpat daudz kā ideju. Augstākā ideja ir

abzoluta ideja, bezgalīguma ideja." Kants to saac

par tīras saprātības ideāla.

Cilvēks dievību aizvien tēlo cilvēka veidā. Pēc

dabas prātnieka Feierbacha domām p. piem. suns

sava dievība (ja tam būta kāda) tēlota saņa izskatā,

gailis gaiļa izskatā, an t. t. — Gan varam teikt: «Cil-
vēks dieva (dievus) radījis pēc savas ģīmenas."

„Grieķa dievi nebija nekas cits, kā grieķiskā
formā idealizēti cilvēka dzīves tēli ar visām mirstoņa
kaislībām un nestiprumiem." (Eršs un Grubers.)
Vai tīri tas pats jāsaka no latv. dieviem? An-

ši avs (gaismas tēvs, perziešu Ormucds) stāv mū-

žīgā karā ar Postnieku (tumsas gara, perziešu

Arimana). Bet šis karš norāda az likamiem, kas no

pat mūžības ierakstīti dabas grāmatā. Šie divi spēki

karodamies uztur visu dabas ēka. — Pērkons

gan soda savus pavalstniekas, bet labiem viņš aiz-

vien ir žēlīgs; viņš tiem nekad nav rādījis nemoralī-

gas priekšzīmes; viņš mīlē tikai sava laulātu drau-

dzeni Pērkonei! ; viņš nav vis Ccv s, kas

daudzreiz skūpstās ar citām dievēm. Tas ari nekad

nav aizkāris cilvēcīgas sievas; latvjiem nekad nav

dzimuši pusdievi. — Ari zemāki dievi viens otru

nekad nav apmelojas! lielajiem. Kaislība an greiz-

sirdība nepiemājo latvja dieviem. — Ka ari latvju

dievi ir idealizēti cilvēka dzīves teli, to redzam iz

viņa mitoloģijas. Tiem tāpat kā mirstoņiem derības,

precības, kāzas an vedības.
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„M ene s s ņema Saules meitu, Pērkons

gāja panāksnos." (Taut. dz.)

Bet tie nekad neplītē an nedzer; an ja Dieva

dēli kādreiz paknakstās ar Saules meitām, tad

jau visi debesu stiprumi sāk kustēties.

„Trīs dieniņas, trīs naksniņas Sani' ar Dievu

ienaidā;_
„D i c v a dēli nomaukuši Saales meitai

gredzentiņu." (Taut. dz.)

Dieva dēli, mācības dabūjuši, vairs neuz-

drošinājās traakt paškodamies Saules meitas.

„Saules meitas kroņus pina sarkan' rožu

dārziņā;

„D ie v a dēli lūkojāsi caar magoņu lapiņām."
(Taut. dz.)

Latvji ir dabas tēlus idealizējaši. Aagšā uz-

zīmētās dziesmās ari redzam skaidras dabas tēlas,
bet tiem ir pirksti, gredzeni an vaiņaki, tie ir cilvēka

veidā, tie dzer kāzas, līgsmojās, Tie paši dievi ari

dažreiz idealizēti pēc tīriem dabas parādījamiem.

„S aal īt' vēla vakarā! sēžās zelta laiviņā."
(Taut. dz.)

Un atkal:

„Saalīt savas zīda svārkas ik vakarus vēdināja."
(Taut. dz.)

Ja „debess svin šķīstīšanās jeb spodrināšanās

svētkas", tad

„S aa 1 c s meita ceļu slauka, ka var zelta ritināt,

„Ka var zelta ritināti sidrabiņa dēliņam."
(Taut. dz.)

„S aal īt' kūla Mēnestiņa ar sidraba ča-

karniņa" nebūs cits nekas, kā: „Saale deva Mēne-

ša m sidrabota nakts spodrumu," jo citādi Mēness

būtu gluži tumšs.

Latvja dievi dzīvoja idealīgā pasaalē. Plastikā

tie viņas nepārcēla, kā p. piem. grieķi. Tadeļ ari
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nav atzīstams par patiesīgu, ka Romavā bijuši trīs

izgriesti augstāku dievu tēli. Par šo tēlu mākslīgu

izrotājumu nav minēts. Kaut kādīgi izcirsti malkas

gabali tur ari nebūs stāvējuši, jo tas nekristu kopā
ar ideālu, kas parādās latv. mitoloģijā un citās tautu

dziesmiņās, kur vēl tagad sprēgā Romavas svētās

uguns dzirksteles.
Ikkatra garīgi dzīvodama cilvēka augstākais

mērķis ir ideāls. Viņa gars aizpeld citos, augstākos
strēķos; tas zemē būdams spēj ieskatīties debešķīgos

jaukumos, ko tas varbūt bauda tikai vienreiz (cil-

vēks būdams). Mūsu tēvi, laicīgā tēvijā dzīvodami,
radījuši garīgu tēviju, idealīgu pasauli, kur tos ne-

viens nespēj apspiest un kalpināt brīvībā un tautībā.

Tie gādājuši par nākamību, par nemirstību. Viņi

ievērojuši, ka cilvēks šeitan ir karotājs, kam jācīnās

ar cilvēkiem un elementiem, bet tikai uz īsu laiku.

„Kara vīram īss mūžiņis, kā vasaras launadziņš,

„Kā vasaras launadziņis, kā ūdeņa burbulīts.

„Tur aizgāja dvēselītes, kur zibeņi nešķindēs.

„D ie v a dēli dvēselītes šūpos zelta šūpuļos."
(Taut. dz.)

Vai mūsu paaudzei nenieka nebūs zināt no šās

idealīgās pasaules, ko mūsu tēvi radījuši priekš se-

vīm un saviem priekšniekiem? — Debesīgi skanētu

manās ausīs, ja no mūsu skolas audzes ar jūsmību

un saprātību kādreiz dzirdētu dziedam to, ko sen jau

dziedājis nabags, nemācīts bāra bērns.

„Saul īt' tecēj' tecēdama, es paliku pavēnī.

„Nava savas māmuliņas, kas iecēla Saulīte.

„Tec, Saulīte, pagaid mani, ko es tevīm pa-

sacīšu :

„Aiznes manai māmuliņai dižus, labus vakariņus!

„Jau Saulīte zemu, zemu, māmuliņa talu, talu;

„Teku, teku, nepanāku, saucu, saucu, nesasaucu."
(Taut. dz.)

Dailu ideālu modināt un audzināt skolēnos ir

katra tautas skolotāja svēts pienākums. Pie ta lai

viņam palīdz tautas dziesmas.
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4. Vēsturisks nolūks. Tauta, kas nedze-

nās iepazīties ar sentēvu vēsturi

un sirmo literatūru, tā tauta necen-

šas dzīvot. — Ja nu latvji grib būt sentēvu īsti

pēcnieki, tad tiem jāzin viņu vēsture un literatūra.

Tautas dziesmas ir vispatiesīgākā tautas vēsture;

viņas ir dzīva vēsture, kas nav iezīmēta tikai mē-

mās grāmatās, bet kas ari dzīvo tautas mutē. At-

likums mums nepasniedz pilnīgas ziņas par tautas

senatnīgo dzīvi. Cik varoņu līdz ar dziesmām (ap-

dziedājumiem) nedus kapā, no kuriem vairs nelieci-

nās nekādi pastari. — Tomēr atlikums vēl daudz

māca. Daiļš gars, gudrības un tikumi tajās parādās
lielā mērā. — Jādomā, ka latvji savā laikā dziesmās

būs minējuši to pašu, kas vēl tagad atrodās teiksmās,
bet brīnums, ka dziesmās nekar neesmu atradis vē-

stis par Eima ezera, Indali, Peipas ragani, Jaunpili,
Zilo kalna etc. Tāpat dziesmas cieš klusu par Ro-

mava, kriviem, vaidalotiem, līgasoņiem etc. Citi

laiki an citas ierašas tādas dziesmas laikam būs

gremdējas! aizmirstības jūrā; an ka teiksmas ilgāk

paglabājašās, pie tam varbūt ievērojams tas, ka teik-

smām stāstīšanas svabadība, dziesmām turpretim

stingras formas, nepārgrozāma čaumala. Tādēļ dzie-

smas, ilgi nedziedātas, gan var piemirsties. — Vai

tagadējā Latvijā kādreiz bijāsi Romava, tas nav zi-

nāms, bet sevišķas svētas vietas gan, kar tie savu

garu pacilāja az debesīm.

„Astriem jamta istabiņa augstā kalna galiņā.
„Svētu rītu saule lēca, tar svētdiena mirdzināja."

(Taut. dz.)

Par dzintara zemi atrodās viena dziesmiņa, var-

būt ari vienīgā. Bet viņa šo veco zemi liekās sapro-

tam citā (aprobežotākā) ziņā, nekā to pieminējas!

vecie rakstnieki an vēsturnieki, kā p. piem. Pīteas,

Diodors, Taķits un Ptolomajs. Viņa liekās zīmēja-

mies tik uz kādu apgabala (varbūt jūrmalā).

„Aizjūdzu kumeļu, vaicāja māmiņai:

„Vai laba braukšana Dzintara zemē,
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„Dzintaru zemēi, meitiņas lūkoties?

„Gan labas, gan labas Dzintara meitiņas,
Tik vieni vainiņas, ka rāmi staigāja."

(Taut. dz.)

Kas zin, vai dziesma par Staburadzi mēs az vi-

siem laikiem nebūtam zaudējaši, ja vecais Stenders

to nebūta uzzīmējis. Tā tad gan varam domāt, ka

laiku liktens izdeldējis neskaitāmas, sirmas teiksmī-

gas un vēsturiskas dziesmas. — Daudzās mitolo-

ģiskās dziesmās kristītu laika nozīmējumi stājušies

mitoloģisku nozīmējumu vietā, p. piem. Jānīts Līgo
(Līgas) vietā:

„Visu gada Jānīts brauca, na atbraaca šovakar."

(Taut. dz.)

Tāpat ari Saales vietā: „Jānīts savas kameliņas
jūriņā! peldināja," etc. (Taut. dz.)

Un atkal Māra Laimas vietā:

„Svēta Māra aicināja: nāc, meitiņ, sieviņās."

(Taut. dz.)

Kas nezin, ka Laima (tāpat Dēkla un Kār-
t a) ir laulības veicinātāja, kā tas redzams neskaitā-

mās dziesmās. Bet te na az reiz Māra parādās par

tādu. Māra daadz dziesmās ari tiek cienīta par

govja māti (lopa māti), kas „staigā svētu rītu raibas

govis ganīdama." Varbūt katoļa laikos, tāpat kā vēl

tagad, aizlūdzienos ari kustoņi netika piemirsti. Zi-

nāms, ka Māra tika piesaakta, lai nogriež posta an

piešķir laba. Tādēļ laikam viņai radies šis nozīmē-

jams. —

Bet ko skolas vēsturiskā ziņā it sevišķi lai manto

tautas dziesmās? Atbilda: Viņas mantos vēstis par

taatas tolaika dzīvi, darbiem an likteni.

Dzīve. Kā mūsu vectēvi sadzīvojuši ar dabu

un cilvēkiem, tas diezgan gaiši redzams agrākajās

nodalās. Bet apraadzīsim vēl kādas dziesmas, kas

dod liecība par seno ticība an ierašām. — Tāpat ka

Valensteins zvaigznēs lasīja likteņa nolēmumus, ta
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vecie latvji ticēja, ka zīle dziedādama pasludinot
kaŗu, badu, mēri etc. Zīle ir nelaimes putnis.

«Cekulaina zīle dzied stāja spāres galiņā,
„Ej, māsiņa, klausīties, kādu ziņu zīl' atnes':

„Tadu ziņu zīl' atnes', ka bāliņam karā iet."

(Taut. dz.)

Ari kungus tā mācēja izbiedēt.

„Nebūs labi, nebūs labi, zīle brēc ozolā:

„Būs kungiem! karā iet, negulēt spilveņos."
(Taut. dz.)

Lai gan šī dziesmiņa zīmējās it īpaši uz visjaunā-
kajiem laikiem, tad tomēr zīle šo dziedāja tad, kad

jaunais manifests par visp. kaŗa klausību nebija ne

jausmots, tad, kad arājiņi bija zobentiņu nesējiņi kara
briesmās. — Varbūt, ka tas zīmējās uz bruņinieku
laikiem, kur dzelžu vīri cīnījās ar arājiem.

Gani pārmet zīlei, ka tā atsaukuse vilku.

„Či, či, zīlīte, velns tavā sirdī;

„Tu sacīj' vilkam, kur gani gāj'."
(Taut. dz.)

Tie ari ticēja citām zīmēm.

„Es karāi aiziedamis rētu cirtu ozolāi,

„Skatatiesi, tēvs, māmiņa, vai tas auga, vai lapoja.
„Ja tas auga, ja lapoja, gaidāt mani pārnākam,

„Ja tas vīta, ja nokalta, nenākšu vairs atpakaļ."
(Taut. dz.)

Iz vecām dziesmām ari redzams, ka ~pate māte

sav dēliņu kara vīru audzināja, īsus matus darināja,

garus svārkus šūdināja," ka māsiņa puškojuse kaŗa

jājoša bāliņa cepurīti, v. t. j. pr.

Kāzu, panākstu un vedēju dziesmas paglabā-
jušās lielā daudzumā, kur atspogulējas toreizējas

goda un dzīres ierašas. — Tāpat zemes mierā guldī-
tiem tie stādījuši nevīstošas dziesmu puķes.

Lai uzzīmējam kādas:
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„Kur, ļautiņi, jus bijāti smiltaināmi kājiņām?
„Dažu labu augumiņu smiltainei apbērām.

„Kur palika balti sniegi, kur staltajis augumiņš?
„Saule ēda balto sniegu, zeme stalto augumiņ.

„Kapenītes noziedēja dzelteniem! ziediņiem:
„Tur gul brāļi dravinieki, tur māsiņas rakstītājas.
„Sirmi zirgi, bēri zirgi, aizved mani smiltainē;

„Sirmi, bēri attecēja, atstāj mani smiltainē.

„Nozviedz manis kumeliņis, smilšu kalnu tecēdams:

„Te guļ manis arājiņis, tīrauziņu bērājiņš.
„Dzīvodamis nevarēju smilšu nesti kājiņām;
„Kā bij manīm nu panesti, apber visu augumiņu.

„leslēdz mani apakš zemes, pazūd zemes atslēdziņa.
„Gulēt manīm apakš zemes līdz jaunaji dieniņai.
„Saulesmeita, Saulesmeita, dod man kapa

atslēdziņu;
„Man jāieti kapu slēgti īstajam! bāliņam."

Te varbūt mūsu pazīstamais latvju dēls un cie-

nīgs baznīckungs atkal izsauks: „Ist das ein Lette?

Letten thun so nicht" (Vai tas ir latvietis? Latvieši

tā nedar). Atstāsim viņu pie savas „dzīvībiņas", bet

lai viņš nejaucas starpā, kad mēs dziedam ari citas

dziesmas, it sevišķi tās, kas mūsu tēviem bijušas
svētas. Tik daudz godprātības var prasīt no katra

latvieša.*)

Vai vecie latvji savus miroņus dedzinājuši vai

tāpat paglabājuši, tas gaiši nav izredzams no taut.

dziesmām. Jādomā, ka nebūs dedzinājuši; jo cilvēka

augums ari smiltainē parādās tādā pat veidā kā virs-

zemē: „Dažu labu augumiņu smiltainē! apbērām;"
un atkal: „Saule ēda balto sniegu,. zeme stalto augu-

miņu;" — „Kā bij manīm nu panesti, apber visu au-

gumiņu." — Tāpat ari bāra bērns dzied:

„Cel, māmuliņ, tu galviņu, es pacelšu velēniņu,"
etc. —Uz pelna podiņu laikam tā nerunātm Ši dzie-

smiņa („Maza biju") ari ir leišiem; tādēļ jādomā, ka

tai sirms vecums. —

*) Tas zīmējas uz mācītāju Neulandu.
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Ari hgsmam Ligas dziesmām sava praktiska

puse. Druvu aplīgoja, lai netiktu atņemta svētība.

„Ņem, Jānīti, melnu zirgu, apjāj savu rudzu lauku,

„Lai būrītis nenobūra, lai skauģītis nenoskauž!;
līgo!" (Taut. dz.)

Jāņa zāles bez nolūka netika mestas laidarā.

„Metām zāles laidarā!, lai telītes vaislojās,
„Cik zālīšu, tik telīšu Jāņa mātes laidarā."

(Taut. dz.)

Bet, vai šinī dziesmiņā jau kāds pagānišķīgs
ieradums? un vai to nedrīsktētu dziedāt skolās? Ne-

ticu vis; jo, ja zāles, salmus, etc. nemetīsi laidarā,
tad ari no telītēm nebūs nenieka.

Tāpēc tas būtu tāpat kristīgs, kā pagānisks iera-

dums. Puišiem atkal pienākas apskatīt laukus.

Darbi. „Rīga, Rīga, skaista, skaista, kas to skai-

stu darināja?
«Vidzemnieku sūra vara, pakavoti kume-

liņi." (Taut. dz.)

Ēģiptiešiem nevīstoša slava, ka tie cēluši pira-

mīdas, un Izraēla bērni dedzināja ķieģeļus ar rugā-

jiem. — Bet raugāmies atpakaļ sirmākos laikos, vai

tad ari neieraudzīsim slavenus darbus? Kaut gan

tautas dziesmās nav minēts par viņu uzvarējumiem

un iemantojumiem, tad tomēr slaveni ir un paliek tie

darbi, ko tie padarījuši, aizstāvēdami tēvu zemi

daudz gadu simteņus. Tēvu zemi vīrišķi aizsargāt
ir slavenāki, nekā tīkoties pēc svešu zemju uzvarē-

jieniem un tautu apspiedieniem. Latvji nekad nav

meklējuši karu.

„Ai, bāliņi! ai, bāliņi! ņem zobeni rociņā!

„Ej uz prūšu robežiemi, sargā savu tēvu zemi!"

(Taut. dz.)

„Tēvu zemi aizsargāt," un „aizstāvēt" atrodas

daudz kara dziesmās, bet nekur nav minēts par uz-

mākšanos citām zemēm un tautām. — Uz karu tos

sauca šie vārdi:
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„Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā.
„Tēvu zemei brīvestību pirksim mēs ar asinīm!

„Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim."

(Taut. dz.)

Bet vislielākus darbus tie darījuši domu valstībā.

Tautas dziesmas ir drūpi no debesīgām pilīm, un die-

vīgām svētnīcām, ko tie cēluši idealigā pasaulē.
L i k ten s latvjiem ir raibs, sūrs un daudzkārt

nežēlīgs. Tādēļ ari visa viņu poēzija (dzeja) kopā ir

kā kāda, starp debesi un zemi karādamies vaidu

kokle, gar kuras stīgām tie virszemes sūdzības aiz-

raida Saulītei un Dievam. — Kari un nemieri

viņu zemē plosījušies daudz gadu simteņus.

„Karā bija grūts mūžiņis tēva dēliņiem."

„Kur tu jāsi, tautas dēlis, nepušķotu kumeliņ'?
„Kur tu jāsi lielu rasu? kā ziedosi rasa spīd!

„„Tās nav visi rasas lāses, tās māmiņas asaras,

„„Tas pēdējis lolojumis no māmiņas actiņām.

„„Še tev zelta gredzentiņis, daiļa tautu meitenīt.

„„Es aizjāšu tālu tālu Baltas jūras maliņā.
„„Sveši ļaudis atnākuši grūti dara bāliņiem:

„„S aplēšdaiļasošulaivas, atņembal-

taszēģelītes!
„Še tev zīda mutslaukulis, zaļajāmi lapiņām,

„Zaļajāmi lapiņāmi, sarkaniemi ziediņiem!
~To rakstīju dziedādama, lielu dienu gaidīdama;

„Nu atdevu raudādama tev, kariņā aizejot.

„Tev kariņā aizejoti, L a i m i ņ a j i atvēlēju.

„Ja Dieviņis pasargāsi, tad pārnāksi dziedādamis.

(Taut. dz.)

Līgaviņa varbūt nesagaidīja, varbūt ari sagaidīja

kara vīru, bet tas jautri nebūs dziedājis; jo ši dzie-

sma rādās būt brīvestības pēdīgā aizzvanitaja. Kara

vīrs un kara kumeļš tecēja citus celiņus.

„Augsti kalni, karsta saule, smagi kunga vezumi.

„Kumeļami sviedri teka, man tek gaudas asaras."

(Taut. dz.)
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Kungi parādās bargi un cietsirdīgi, Saules ku-

meliņi kūtri tek.

„Ej, Saulīte, jel pie Dieva, dod mums svētu

vakariņu;
„Bārgi kungi darbu dod, nedod svētu vakariņ'."

(Taut. dz.)

„Melna čūska miltus mala vidū jūras uz akmeņa.
„Tā maizīte tiem kungiemi, kas pēc saules strādina."

(Taut. dz.)

5. Formalisks nolūks. Dažs tēvijiets varbūt

kratīs galvu, ka tautas dārgu rotu, — tautas dziesmas

ieskata par līdzekli formaliskās mācībās; tomēr no

svētuma nenieka netiks laupīts. Un vai jaukas un

cienīgas formas tautas dziesmu pašu nepaaugstina?
— Kādēļ tad nu būtu noziedzība, ka tautas dziesmas

ari tikai apskatam pēc viņa skaistām drēbēm? Ari

še tā lieta nav čaamalīga vien. Ja p. p. apskatam
vārda an teikuma formas vai ari galotnas, tad jau

mums ari tūliņ darīšanas ar valodas garu; jo valodas

garam vajaga būt bijušam papriekša nekā valodas

formām. Tautas dziesmās nedrīkstam šķirt valodas

garu no tautas dziesmu gara. Tiem abiem jābūt sa-

skaņā.

Ari domu mācība tiek saukta par formalisku zi-

nātnību, tādēļ ka tai jāattīsta doma likumi un tomēr

viņai daudz augstāks nolūks.

„Forma mākslā ir daudz kas, bet ne viss. Se-

natnas daiļas formas apdzīvo gars, domas, kas forma

padara par forma, an kas tajā parādās kā kādā miesā.

Atņemt šo dvēseli, an forma būs tikai čaula."

(Herders.)

Viela, kā Šilers saka," dzejnieka nebūt nedara

liela, bet tas gan, kā viņš izrotā viela. — Latvieša

tautas dziesmās katra viela no dzejniekiem, veciem

latvjiem dabūjusi daiļas formas ar nemirstīga dvēseli.

Par taatas dziesma formām jaa esma ranājis

agrākajās nodalās, it īpaši zem „kā var pazīt īstas
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taut. dz.?" Šeitan tik apskatīsim personifikācijas an

metamorfozas (pārvērtījienas).

„Gauži raada Staburadze miglaiņāi rītiņa;
„Kad saalīti ieraadzīja, tad līgsmīgi padzīvoja."

(Taut. dz.)

Šeitan nedzīvais radzes stabs (Daugavas malā)
caar personifikācija top par dzīva māti, kas „vērpa,
aada", zināms, ūdens diedziņus un putu paladziņas,
an kam savi arājiņi etc. — Tāpat varbūt Meža

māte, Druvu māte v. c. būs dabas lietu perso-

nifikācijas. — Dabas spēka personifikācijas būs:

Pērkons an Pērkoņdēli.

„Pērkoņtēvam pieci dēli, visi pieci rīkojas:
„Divi šķīla, divi kūra, piektais svieda zibentiņa."

(Taut. dz.)

Tāpat uzejamas dziesmas, kar atrodās metamor-

fozas. Paiša dvēselīte daadzreiz top ozolīša, zem-

zarīša galotnā, lakstīgalas veidā „zeltītiemi spārni-

ņiem"; — tāpat ari meitu vaiņakā pārvērtasies.

„Ko jūs, meitas, melojat!, tā bij puiša dvēselīte,

žēlabās nomirusi." (Taut. dz.)

Ar metamorfozām bagāta ir dziesmiņa par pa-

starīti, kas iekrīt Daugavā.

„Daugaviņa nepanesa, tā aiznesa jūriņā;

„Jūra viņu nepanesa, vilnis izsit maliņā.

„Tar izauga kapļa liepa, deviņiem! žuburiem.

~Devitāi žuburāi, tur brālītis kokles cirta.

„Sak' māsiņa, raudādama: tās koklītes gauži skan.

„Tā dzied mana pastarīte," etc. —
(Taut. dz.)

Šeitan pastarītes dvēsele (gars) pēc nāves dzīvo

tālāk, vispirms kokā, pēcāk mākslas rīkā (kokle).
Tas norāda uz gara attīstīšanos pēc nāves.

Cik esma ievērojis, tad bērni šādas dziesmas

ātri iegaumē un labprāt dzied. — Vai iz skolām viņas

jāizraida? — Audzēkņi no šādām dziesmām iegaumē

elementu pārmainīšanos, caur ko tiem rodas doma

vingrība un fantāzijas dzīvīgums, tie mācas pazīt
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vectēvu filozofiju par nemirstību, un reliģijas ideālu,
kas atrodās pie katras tautas, kurā sāk strādāt civi-

lizācija.
Bielensteins latv. valodu pētījot atbalstījies uz

tautas dziesmām. Lai skolotāji to pašu dara mācot

latv. gramatiku tautas skolās. — Kā un kādos priekš-
metos tautas dziesmas izlietojamas, to atstāju sko-

lotājiem.

Skolas literaturas galds

I

Tāpat, kāTabas skolas grāmatas daudz neiespēj
bez krietna skolotāja, tā ari krietnam skolotājam va-

jadzīgs labu grāmatu, kas, kā nepiekūstoši palīgi tam

notaļ kalpo sūrā darbā. — Latviešu skolas galds vēl

nav piekrauts daudz un krietnām grāmatām; tomēr

visai nav liedzams, ka daži ziedi likti uz šā svēta

ziedokļa. —

Vācu grāmatu tirgotāji, paidagogiskas grāmatas
uzslavēdami izņem laikrakstiem un kritikām sprie-
dumus. Pie dažiem latv. grāmatu tirgotājiem citāds
ieradums. Tie paši uzņem šo soģa darbu, proti, sko-

las grāmatām dot līdz spriedumu. Daža niecīga sko-

las grāmatiņa tikusi izpausta par „pilnīgāko". — Daža

skolas gr. savu dzīvības apdrošinājuma zīmi atkal

dabū no kaut kāda vīra, kas savā ziņā var būt sla-

vens un godājams, bet ne tomēr jau paidagogs. Bet ir

noticis, ka tāda vīra j a vai ne vairāk iespējuši, nekā

citi visi pamatīgi pārspriedumi no skolotāju puses. —

Šinī pirmajā galdā uzliksim kādas grāmatas, kas

savā ziņā diezgan ievērojamas. —

kā bērni mācāmi rakstīt. īpaši skolmeisteriem

„par labu sarakstīta no Aizputes draudzes mācītāja J. Gold-

„maņa. Liepājā, pie D. Mevera 1867."

Šī grāmatiņa latv. skolas laukā ir vienīgā, kas

dod plašāku pamācīšanu, kā bērni mācāmi rak-

sti cno s, bet nevis rakstīt, kā to licis Goldmaņa
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kungs; jo verbu „r ākstīt" var domāt plašā, bet

var domāt ari šaarā nozīmējamā. — Grāmatiņa rak-

stīta tādā ortogrāfijā, kāda tiešām vairs nevajadzētu
lietāt 1867. gadā, p. piemēra kādas vārdas: „viss";
„jahparahd"; „jahsaleek"; „jahsakka"; „jahpahr-
luhķo", an par misējama var ieskatīt „jaizstahsta".
(6. I. p.). Un bez citām valodas vainām vēl daži jē-
dzienu pārmainījumi: „Caur rakstīšanu ari daudz

piemiņai par palīga var nākt, uzrakstīdams, ko

negrib aizmirst". — „Piemiņa" stāv atmiņas vietā.

Priekšrunā rakstītājs saka: „Bet māsa skolās tā

daadz vietās tik tāļi vien uz priekšu top

„vesta, ka gandrīz labāki būtu, kad to nemaz nemā-

„cīta; jo galā tie bērni daadzkārt vairāk neprot, nekā

„tās raksta zīmes ar mokām pakal rakstīt un, ja

„daudz, no driķētām grāmatām ko norakstīt. Kāds

labums tā tiem sebāki no visas savas pūlēšanās an

laiku kavēšanas pie rakstīšanas?"

No šiem vārdiem jaa noskāršams, ka rakstītājs
šinī ziņā gribējis palīdzēt masa tautas skolām. Bet

ko viņš īpaši gribējis, to redzēsim.

Rakstītājs savai grāmatiņai vēlē, ka lai tā „no

Dieva svētīta, daudz aagļas nes masa skolām!" —

Var gan teikt, ka šī grāmatiņa sasālīta zaļām svētī-

bām, kas pagurdina, un, kas zin, vai vēl nenoslāpē

jaunās, mīkstās sirsniņas.

Grāmatiņa iesākās ar „bokstabierēšanu" un

beidz ar zaldāta vēstuli, pēc tam, kad vidū pārspēti
un sagremoti visu grūtākie un sīkstākie tēmati, kā

p. piem. „No kā tu zini, ka iraid Dievs?" „Kāpēc tu

lūdzi Dievu?" „No kā tu zini, ka Kristus Dieva

dēls?" etc. — Bet ņemsim vēl drusku atpakaļ.

Rakstītājs cik necik aizņem burtošanas metodu,
kas tam liekās būt teicama, un tad ari vēl „It

pavisam tā kopā lasīšana nav jāsteidz, pirms bērns

skaidri prot bokstabierēt."

Nezinu, ko cien. Goldmanis pie tā sevišķa do-

mājis. Ko bērns skaidri prot burtot (vai skaņot), to

tam ari skaidri vajaga lasīt kopā. Citādi lasīšanas,

tāpat ari rakstīšanas mācīšanā pasniegti ļoti teicami
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padomi. Viņa pamācījumā atrodam ari īstenu gā-

jienu rakstienu tematu izdalījumā. Bērnam iesākumā

jāmācoties uzrakstīt priekšā stāstītas vai priekšā la-

sītas domas (īsus stāstiņus un pasaciņas), vēlāk bēr-

niem pašiem jāmācoties atrast domas, kar tas, no

skolotāja vadīts, pakāpiena pēc pakāpiena tālāk ie-

dams izņem cauri dažādas temata šķiras. — Ka šinī

ziņā top grēkots, to daždien pats esmn redzējis. Bēr-

niem, kas tikko māk izranāt un uzrakstīt kāda tei-

kamiņa, jau uzdod grūtus tematas, kā p. piem.: „Do-
mas vasaras rītā"; — „kas ir sapņi?" etc, kar bēr-

nam bij uzrakstīt kāda viegla īsa fabala (Ezis un kur-

mis v. c). Bet tas tādiem ļautiņiem izrādās visai

niecīgs. — „Unsere jangens verstehen schon das!"—

Še daadzreiz jaunajam, zeminarā mācītam skolotā-

jam iznāk karš ar veciem „meistariem". Principus
aizkārt ir pa daļai tas pats, kas persona aizkārt. Tā-

dēļ labāki, ka tāda pārgadra skolotāju atlaiž. —

Staigā!
Bet nu pie lietas. Kā jaa redzējām, tad bērnam

papriekša jāmācās reproducierēt (turēties pēc cita

domām), un tad vēlāki tas lēnām sāks producierēt

(pieaugt paša domās). — Pie aprakstu nodaļas ari

pielikti divi izstrādāti piemēri: „Tā liepa tuvu Kier-
mu muižai" an „Pērkons". — Pēdējo viņš beidz ar

šiem vārdiem: „Tā valda Dievs, tas Varenais, spē-

cīgi, dažkārt neizprotams". — Tas manīm atgādina
cita kādu baznīckungu, kam kāds draugs pasniedza

puķi, lai tam laipnīgi pateicot, pie kādas šķiras tā

pieder, bet tas to apraudzījis izsaaca:

„Cik neizpētījami tavi darbi, ak Kungs!" — Da-

bas vēstures skolotājs, attālāku nosēdies un to iz-

dzirdīs — pasmīnēja. — „Ak Dievs! no debess az-

lūko, cik reti tavi svēti!"
.

Tagad pienākas! pie tematiem, kas ņemti no tas

valstības, ko nekāda bērna acs vēl nav redzējās!.
No šiem, iz Dieva valstības ņemtiem tematiem dažus

jaa aagšā esmu uzzīmējis, kā: „No kā tu zini, ka iraid

Dievs?" „Kāpēc ta lūdzi Dievu?" v. c.

Vēl uzzīmēsim kādus, kas bērna taisni, bez vi-
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sam atslēgām, ievadīs debesu namā, proti: „Kāda
svētība tevīm svētā mielastā ir jāmeklē?" — Kurš

pie ta ir cienīgs viesis? — „Vai svētajs mielasts ari

palīdz pie miesas kaitēm?" v. c. Bet sakāt, cien.

Goldmaņa kungs, vai Jūs, kā rakstu mācītājs, paši jau
pilnīgi gatavi ar šiem tematiem? un vai „svēta mie-

lasta" lietā jau vienojušies paša lielā reformatora

Lutera mācekļi un piekritēji, pie kuriem ari Jūs lai-

kam piederat? Šo jautājienu izskaidrojumus Jums

nepalīdzēs atrast nedz skolotāji, nedz skolēni. Ja

varbūt šos Jūsu tematus būsat uzrakstījuši gara laika

dēļ, tad lūdzami, uzņematies izstrādāt šādus svarīgus

prasījienus:

„Vai skolas katederi būs pārvērst par bazn.

kanceli?" un „Vai bērni jāradina dogmatizierēt?"
Šinī grāmatiņā atrodās ari daži aplami temati;

p. piem.:

„Vai gudri ir savu tēvu kārtu atstāt, pēc aug-

stām lietām dzīdamies?" — Man rādās, ka rakstītājs
ar to gribējis teikt, ka tēvu kārtu (savu tautību lai-

karņ) atstāt ir negudri, un pēc augstām lietām dzīties

ir tāpat negudri. Bet vai tad tās nav augstas lietas,

ko Jūs prasāt no latviešu skolēniem?

Ir ari daži teicami temati, kā: „Turi savu miesu

šķīstu", „Kam tu mācies lasīt?" v. c. —
Dažiem te-

matiem pielikti rūpīgi iedalīti davadi (dispozīcijas).—
Šī grāmatiņa, pārlabota un pavairota, derētu

tautas skolām.

„Bērnu draugs. Jauna pirmā lasīšanas grāmata priekš pagasta

«skolām apgādāta no E. Šroedera, Salas draudzes mācītāja.

„Pirmā daļa. Rīgā, pie Plates, 1875."

„Neraugi vīru no cepures!" Netiesā grāmatu no

virsraksta (titula)! —Tā gan ir. Bet šoreiz šis, tīši

vai netīši uzspiestais tituls „Bērnu draugs" manīm

draska liek pakavēties pie citiem „bernu draugiem";

proti, pie vācu „Kinderfreunde" un viņu pēcniekiem

„Lesebūcher", kam citāds gars nekā viņu vectēviem.

Kā zināms, tad „Kinderfreunde" bija vācu taa-

tas skolas lasāmas grāmatas ar satara, kas saderēja
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tikai ar toreizejo_ paidagoģisku garu. — Vēlāk „Kin-
derfrennde" vieta ieviesās ta nosaukti „Lesebacher",
kas sadalījās divos baros, raudzīdamies pēc diviem,
savādiem mērķiem. — Viens bars bija valodas mā-
cības viducis (centrams); otris viskopīgas skolas
mācības centrams. 1844. g. rektors Fr. Oto Mūhl-
hauzenā sarakstīja grāmatu ar virsraksta:

„Lasāma grāmata, kā izglītodamas, bet nevis

gramatizedamas tēva valodā mācīšanas pamats an

centrams". — Viens no tagadības ievērojamiem pai-
dagogiem, JKers, ari tajās domās, ka labai lasāmai

grāmatai jabat „viskopīgas skolas mācības centru-

mam". Pēc Ķēra domām lasāmai grāmatai ari jā-
kalpo skolās dažādiem nolūkiem, kā:

1) idealiskam nolūkam; jo tai jāizglīto
iekšķīgs cilvēks;2)literariski vēsturiskam

nolūkam; jo tajā vajag atrasties tēvijas dzejas
daiļākiem ziediem; 3)formaliskamnolūkam;

jo tai jāpalīdz izplatīt kopderīgas zināšanas.

Redzēsim, vai šī grāmata ari ievērojusi šos no-

lūkus.

Reliģiskā zinā tas pats jāsaka par „Bērna drau-

gu", ko jau sacīja par Goldmana grāmatiņu. Reli-

ģisku materiālu sakraut nav nekāda māksla, bet

māksla gan ir tas, ka bērnos prot modināt reliģiskas
jūsmas, bez kā jaa uz izstādi ved visus reliģiskus

grabažas.

Šajā grāmatā idealisks nolūks gandrīz pavisam

palicis neievērots. Dažas Stendera fabulas un

Zvaigznīša pārtulkotas pasaciņas ar sava tekošo va-

loda gan dažkārt bērniem radīs fantāzija, un pajau-

trinās viņu omu. Šie un vēl kādi citi gabaliņi tikai pa

daļai piepalīdzēs veicināt iekšķīga cilvēka izdailību.

Bet ko tas palīdz, ka no šiem gabaliem uzceltais at-

kal tiek noārdīts caur citiem gabaliem, kā to noģi-
dīsim vēlāk.

Ka šī grāmata kalpo literariski vēsturiskam no-

lūkam, to varēta teikt tik tad, kad jau būtu pierādīts,
ka latvja rakstu un dzejas ziedi meklējami tikai ma-
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zos, vieglos tulkojumos, ar kādiem piekāsta gandrīz
visa šī grāmata. — Kādi ir šie tulkojumi? Atbildi
dos kadi piemēri. Pirmā dziesmiņa ir „Jērs".
Tar uz beigām stāv:

„Un lēni brēkdama" (māte) „sauc to: bē!"

„Un jēriņš to dzirdējis, atsaucās: mē!

„Tas skrēja, ko varēdams, kamēr tika

„Pie māmiņas klāt, tad mierā palika." —

Tādā ritamā nemocīsim mūsu iesācējus. Šo

dziesmiņu atstāsim jēriņiem. — „Jēram" pierindējas
„Suns un ezis", kas sacel liela troksni:

„Suns to nu sagrābis iebrēcās: ķiuks!

„Svied' ezi ar jon' iekš' žagaros: žviugs!"

Dziesminieks pats šo notikumu liekās piedzīvo-
jis; jo tas, izbiedēts, visu to nevar atstāstīt pilnīgos
vārdos (svied', jon' iekš'). Bet viņš prasa, lai bērni

tāpat ākstās. — Tādas kļūdas atradīsi gandrīz pie

visām dziesmiņām. — Šādi nu ir tēvijas dzejas ziedi!

— Taatas dziesmas nemaz nav ievērotas. — Proza-

iski gabali daudz krietnāki. Pie krietnākajiem pieder
daudz pasaciņas, fabalas un ari daži apraksti, p. piem.

„Lapa koki", „Par bezdelīga", „No Rīgas az Peter-

burgu", „Peterburga" v. c.

Atrodās ari joks, kas neder bērniem. Skaties

75. 1. p.: „Skolmeisters paliek ministers". Tunisze-

mes valdnieks kādam „skolmeisteram" pavēl iemā-

cīt lasīt ēzeli līdz ar bērniem. „Skolmeisters" sa-

bārsta auzas korāna lapās, an ēzelis izmācījies grā-
matu šķirstīt un lasīt aazas. Pēdīgi tas caur saviem

jokiem paliek par ministeri. —

Bērnam, zināms, tiks izskaidrots, ka korāns mu-

hamedāņiem tas pats, kas kristītiem biblija. Jana

korāns bērnam dažkārt izkrīt iz atmiņas, an ja bērns

domās skolēnus an ēzeli redz stājamies ap b i b 1 i ja,

kur skolotājs tos māca lasīt, kā tad izskatās šis joks?

Ka skolotāji daždien tiek izjokoti, par to nebrī-

nos, bet brīnos gan par ka skolotājs (skolotāju

kārta) tiek izjokots grāmatā, kur bērniem un skolo-
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tājiem pašiem dienišķi jāskatās iekšā. — Skolotājam
jābūt bērnu ideālam. Bet caur šādiem, citkārt var-

būt ļoti jaukiem jokiem viņš bērnu acīs nevar tikt

par tādu, kaut viņš ari citkārt būtu tas. Bet

skolotājs šo grāmata nav sastādījis. —
Šī skolas ziņa

(par ēzeļa kultivēšanu) jaa atradās tur, kur vēl daudz

citu skolu un misionas ziņas iz tālas Āfrikas — lat-
vieša Avīzēs" (1874.).

Ceram, ka otrā daļā atradīsies vairāk krietnu

gabalu, kas kalpos jau agrāk pieminētiem skolas no-

lūkiem.

Sešdesmit astoņas pasakas jeb fabulas. Rīgā, pie Häckera.

1875.

Zem priekšranas parakstīts C. G. G. C. Cik man

zināms, tad šīs fabulas tulkojis Lielvārdas mācītājs
Croons. — Pasakas nav tas pats, kas fabulas. Šinī

grāmatiņā atrodās tikai fabulas. Šo latiņu nosaa-

kama vajag piesavināt latvjiem, kamēr tiem trūkst

sava. — Fabaļa celšanās parādās sirmajā pagātnē,
kar daba bija dzīvāka un runīgāka. Indiešiem fabu-

las bija jau gada simteņus priekš
fabulu tēva Aizopa. Šers savā literatūras vēsturē

saka ;

„Gaiši nomanāms, ka kustoņu eposu sadomāt

„nevienai citai tautai nebija tik veiksmīgi, kā tas bija
„indiešiem, kam, pēc savas panteistiskas reliģijas,
„visa kustoņa valsts izrādījās par sapratīgi darbo-

damos." — Indieša fabulas ir ironijas an zatiras ba-

gātas. Tā p. p. „tar rādās tīģers, kas savā vecamā

svētaļojās an liekuļojās" un svešādīgs zvirbuls par

bramina. — Indieša fabulu krājumā (Pančtantra)
vāciski tulkojis Th.Benfejs 1859. — Kristusa līdzībām

un dažām citām vietām biblijā daadz vienādības ar

tām tā nosauktām Aizopa fabulām. Aizops, cik zi-

nāms, pats savas fabulas nekad nav uzrakstījis, an az

viņa rēķina ranātnieka skolas sacepa daadz citas.

Tā tad īsteni nav zināms, karas izperinātas Aizopa

pakauša. Ari domā, ka Aizopa fabulas neesot bija-



501

šas sacerētas pantos (ritumā), un ka tām morāla pie-
kārta vēlāk. — Bindera vācisks tulkojums nav pan-

tos." — Bet nu lai tuvāk apskatam Croona tulko-

jumu, cik tas ir sevišķi derīgs skolām. Priešrunā

stāv: „Rīmes nepieliku klāt; tās nav mūsu zemītes

glītumiņš, ne lauku rota." — Ļoti priecājos par tādām

domām, bet žēl, ka rakstnieks šinī zinā nav bijis kon-

zekvents; jo tas morālām, ko piekāris fabulām, pie-
licis „rīmes", gan vieglas, gan nevieglas, p. p. nav—

jav; katrs —ātrs; nāve—nokāve, v. c. — Bet par

„mūsu zemes glītumiņu" rakstnieks ieskata veco

rakstību ar dubultniekiem un citiem niekiem, no ku-

riem tas nav varējis šķirties. —Fabulām visām kriet-

nis, veselīgs kodols, bet pie kodola piekļūšanas aiztur

nevis stipra un cieta, bet grumbuļaina čaumala; —

fabulas liktas neveiklā ritumā, caur ko ari cietusi

Croona teicamā valoda. Vecu ļaužu valoda viņam
labi tek un tas pazīst putnu un zvēru vārdus, ko da-

žos veidos ļaudis sen piemirsuši. (Klīvāns, stērsts,

žebeiksna, paugons, pupiķis). Tāds ari uz kanceles

iespēs to, kas tam jāspēj valodas ziņā.

Ko fabulas pašas uztaisījušas, to noārda un sa-

jauc ūdeņainas morālas, kas kā übagu tarbas

karājās pie katras fabulas. Dažas morālas ir pār-
taisīti un pielāpīti citu tautu sakāmi vārdi vai pa-

runas.

„Cepuriņu rociņā, būsi labi pārticis;

~Cepuriņu galviņā, visiem būsi apnicis." —

Pirmā rinda nozīmē to pašu, ko „mit dem hut m

der hand komt man durch das ganze land."— Apak-

šējā rinda gluži veltīga. — Ari Merķels, laikam citu

tautu rakstniekiem un morālistiem pārmezdams, uz-

rāda uz fabulu, ko kāds latv. tēvocis stāsta saviem

dēla dēliem. Kad Pērkons beidzis savu radīšanas

aktu, tad ari Jo d s ņēmies radīt, un ari bet

nedzīvu zvēru., Viņš lūdzis Pērkonu, lai ša lu-

tekļam un snauduļam iedvešot dzīvību. Pērkons

atteicis, ka šā radījums būšot nokost viņa aitiņas.

Pēdīgi tas teicis: nu, nekas! Lai ari bāra bērniem
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netrūktu maizes, tad es ari tava radījumu darīša par
dzīvoša. Nedzīvnieks tika modināts un aizskrēja par

vilka. —

Merkels beidzot saka: šis tēvocis nepielika klāt

nekādas sevišķas morāles, an mazajie tomēr viņu

saprata.

Ikkatrā fabalā jaa atrodās morāla (tiklības mā-

cība), tādēļ visas pielipinātās morālas ir nelietība.

Latvieša skolās līdz šim fabalas gandrīz

nemaz netika ievērotas. Tādēļ šī grāmatiņa, lai gan

ar daudz trūkamiem, cik necik varēs piepalīdzēt
šinī ziņā. Stendera fabalas pārlabotā valodā ari

derēta. —

Jāpiemin vēl, ka latvji, lai gan piederīgi pie lie-

lās slavenās zanskrittaatas, tomēr nepazīst viņas ne-

skaitāmās fabulas. — Bet ka tiem pašiem nav nekādu

fabala, to nevar liegt. Pazīsta dažas it jaukas, kā:

par lakstīgala un lēli, par Dieva an velnu, kā tie aiz-

gūtnēm pļāvaši sienu, par blasām un par kalna cel-

šanos (skaties „Jaunos Dunduros"). — Ļoti pateiktos,
ka draaga pulks Latvijā vēl kādas salasīta un man

piesūtīta. —

Darba beigdams paraugos atpakaļ un nomana,

ka 11. grāmata galdā nāksies azkraat vairāk grāmata.
Esma gan ari pārliecināts, ka vienas grāmatas ga-

rāks pārspriedams ari būs pa daļai pārspriedams
priekš dažām citām. Lai labāku skolas grāmata sa-

rakstītāji nedomā, ka viņi piemirsti. Nāks savā laikā.

Veselam dziednieka nevajag tik ātri nekā vājākam.—
Pierādīsim tad ari, ka maldīgs ir tas spriedums, ko

kāds mācītājs devis pērn L. dr. biedrības sapalcē,
an kas nodrukāts biedrības protokolā, proti, ka gan

citas rakstās (rakstu ražošana) varot uzticēt nacio-

nāliem (tautiešiem), bet teoloģiskus un paidagogiskas
tikai vien ne. Lai tie patur teoloģiskus, bet lai pai-

dagoģiskas rakstās droši aztic skolotājiem,
kas gandrīz visi latvji (nacionāli).
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Atbilde J. Ziediņa kgam*)

Vispirms jāsaka par Z. k., ka tas pieder pie kri-

tiķiem, kas pēc sava skaita neiztaisa mazākajo

baru, — pie vienpusīgajiem. Jau Diesterveģs tā-

diem uzsaucis: „Neesat skabargu tiesnieki un maz-

gari, pārbaudāt kādu lietu lielumā un visumā!" Ko

dara Z, k.? Viņš iz rakstieniem izvelk kādus trīs,
četrus teikumiņus un virs tiem tad mēģina uzcelt

savu patmīlības un lielības namu.

Z. k. neizšķir svarīgākas lietas no mazāk svarī-

gām. Tas manu vēlēšanos, ka skolotājam „bez tā

ari vēl cik necik derētu zināt iz fiziognomijas un

kranioskopijas," ieskata par tādu no manis izstieptu

un nenovēršamu likumu. Z. k. saka: „pietikt viņi

(skolotāji) var pilnīgi savā amatā bez fiziognomijas

un kranioskopijas." Kas liegs, ka skolotājs var pie-

tikt bez viņiem. Ir bijuši laiki, kur skolotāji ir pie-
tikuši ari bez ģeogrāfijas, vēstures, dabas vēstures,
fizikas etc, un pietikuši vienīgi ar pieciem galvas ga-

baliem. Bet ar „pilnīgu pietikšanu" ir savāda lieta.

„Pilnīgs" ir jēdziens, kas jums, Z. k., rādās būt ne-

skaidris — relatīvs jēdziens. „Pilnīgs" ir tikpat ne-

pilnīgs kā „liels", „augsts", „zems", „balts", „melns",
un ari kā ~nepilnīgs" v. c. Ja p. piem. salīdzina

bulli*) ar vabuli, tad pirmais ir liels un otrais mazs,

un ja salīdzina bulli ar kamieli, tad pirmais ir mazs,

otrais liels. Bez šiem ir vēl lielāki un mazāki, pilnī-
gāki un nepilnīgāki radījumi. — Vai skolotājam va-

jag zināt tikpat vien, cik viņš pasniedz skolēniem?

Elementar skolotājiem nebūt neskādē maģistra zinā-

šanas, ja citādi visādi tas negrēko pret elementa-

risku mācīšanu. — Z. k. saka, bērniem visiem- esot

vienāds karakters — bērnišķīgs, un tad apliecinā-

dams, ka uz skolas sola nevarot „abrazoties" karak-

ters, viņš pieved dziesminieka vārdus, kas karakte-

*) 1876. gadā Baltijas Vēstnesis nesa garāku un sīvu re-

cenziju par Krogzemju Mikus izdoto ,„Paidagogisko gada grā-

matu" zem virsraksta „Peterburgas rakstnieki" no J. Ziediņa.

*). Ironija par J. Ziediņu, kura īstais vārds — Bullis.
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ram liek abrazoties dzīves straumē. Bet sakāt, Z.

k., no kuŗa acumirkļa karakters iesākās „abrazo-

ties", un kur dzīves straumei ir robežas? Skolēns

ir familijas loceklis;, familija stāv sakarā ar dzīves

straumi; tā tad ari skolēns (ja ne citur, tad familijā
būdams) peld dzīves straumē un abrazo savu karak-

teri. Redzat nu, Z. k., kur bangošā dzīves straume

bija aizrāvusi Jūs ar visu Jūsu dziesminieku. Bet

dziesminieks nav vainīgs pie tā. „Das hat mit sei-

nem Deuten der Commentator gethan." — Pēc Z. k.

domām p. piem. ari ģimnāzijas primaņiem visiem

būtu vienāds karakters; jo tie ari sēž uz skolas

sola. — Šāds dziesminieka izteikums savā zinā var

būt patiess, bet ne ikreizas tas der par paidagogisku
principu. Frazeologs nav paidagogs.

„Cik skolotājam vajag zināt pie audzināšanas

par katra skolnieka karakteri, to viņš mācīsies vis-

drošāki un patiesāki iz sava skolnieka uzvešanās,"
tā spriež Z. k. — Redzat, Z. k., jo vairāk Jūs pārdo-
mājat par šo lietu, jo vairāk ari Jums rodās skaidrī-

bas par to. Tagad Jūs jau atzīstat, ka skolēna uz-

vešanās liecina par viņa karakteri. Pēc Jūsu „vie-

nāda skolnieku karaktera" ari visiem skolniekiem

būtu vienāda uzvešanās, — kas būtu bez pamata, tā-

pat kā daži citi no Jūsu apliecinājumiem. Ka fizio-

gnomija un kranioskopija neder nekam, to pats pie-
rādīt nevarēdams, Z. k. atsaucas uz slaveno Vīnas

profesoru liirtli un pieved ari viņa spriedumus, bet

nevis ar viņa paša vārdiem. Savā grāmatā „Lehr-
buch der Anatomie des Menschen mit Rūcksicht auf

physiologische Begrūndung und praktische Anwen-

dung — Wien", par smadzeņu iedalījumu runādams,

Flirtlis saka: „Smadzeņu anatomija nodarbojas pa

daļai ar formas aprakstījienu, pa daļai ar iekšķīgas

būves izpētījienu. Formas anatomiju drīkst gan pie-

ņemt kā pabeigtu, tā kā ne pie viena cita orgāna pie

cilvēka miesas ar tādu apstāklību nav tikuse aprak-
stīta katra, lai ari visai niecīga, āriska ievērojama

zīme, kā tas noticis pie smadzenēm. Turpretim sma-

dzeņu iekšķīgas būves anatomija ir un paliek laikam
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aizvien septiņiem zieģeļiem aizzieģelēta an bez tam

vēl hiroglifiem rakstīta grāmata." Ka Hirtlis nav aa-

toriteta šinī panktā, to liecina viņa „laikam" (wahr-
scheinlich). Pierādījuma pret Laila viņam tikpat

maz, kā Dr. Bockam, kas Galla piekritēju Lavateri
nolieto nevis caur pierādījumiem, bet caar to, ka

viņš to dēvē par jūsma cilvēku. Tomēr Bocks savā

grāmatā: „Handbach der Anatomie des Menschen.

11. Band. Leipzig 1850." 286. 1. p., par galvu runā-

dams, piemin darīšanas un dzinekļa (it sevišķi dzi-

muma dzinekļa) orgāna. — Par tādām lamāšanām

(bez pierādījumiem) ari Kārlis Vogts savā 16. priekš-
lasījumā („Vorlesungen über den Menschen. Gies-

sen") sūdzās: „Tagad pretinieki izraugās citu

stāvokli; — tie maz vien apgāž (widerlegen); jo ir

daadz lieta, kas nav apgāžamas — bet tie Darvina

teorija dēvē par prāta bagātu (sinnreichen) sapni,

par gara bagātu (geistreichen) hipotēžu, par acis

apžilbdama uguņošanu, un ar to domā padarījuši

lietu, par karas konzekvencēm nevar šaubīties ne-

vienu acumirkli." —

Z. k. pārmet man, ka neesot tarējies pie psicho-
loga iedalīšanas. Bet sakāt man, Z. k., karš psicho-

logs der par mēra auklu? Ikkatris iedala savādi.

Viens cienī orgāna, otris tos nolād. Dr. Becks p.

piem. raksta savādi, nekā Dr. Dittes. Jūs ieskatāt

psicholoģiju par pilnīgu zinātnību. Vai tā ir pilnīga

zinātnība, kad saraksta veselu mācību par dvēseli,
an vēl nezin, kar īsti viņas darbības laaks? Platons

dvēseli domājis smadzenēs; Aristotels to pārcēla uz

sirdi; Epikūrs tai ierādīja vieta krūtīs; Žīdi to me-

klēja asinīs; Kauts to pamanījis smadzeņu alās stā-

vēdamā ūdenī; un daži to grābsta pa_vēderu. — Es

domāju, nav viena alga, vai skolotājs, ka psicho-

logs, raagās uz bērna vēdera vai az citu kadu vietu.

Pieņemsim ari to par patiesu, ka dvēseles mājoklis
ir smadzenes. Bet jūs sakāt: „Par smadzeņu fizio-

loģisku un psiķisku darbība mēs tak nezinām neka

patiesa." Te Jūs ar reizi atkal pazudinājāt psicho-
logiju, kas pēc Jūsa domām ir pilnīga zinātnība. Em-
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piriska psicholoģija bez racionālas psicholoģijas ir

tikpat maz zinātnība, kā Dieva mācība bez Dieva no-

jēgšanas un izpētīšanas. Tomēr Jūs psicholoģiju at-

ļaujat mācīt skolās. Tiešām viņa atnes svētību,
viena alga, vai smadzenes tukšas vai orgānu pilnas.
Domāju, būs labāki, ka Jūs, Z. k., atmetīsat ieradu-

mu, savām asām kritikas šķērēm izgriest lapas, kur

pēc Jūsu domām atrodās hipotezas. Apdomājat, cik

pasaulē daudz un lielu bibliotēku. Pie tāda darba

Jūsu šķēres ne tik vien nodiltu, bet ari sarūsētu. Lai

lasītāji paši pārdomā, kas „izlaižams". Robežu starp
zinātnībām un hipotezām nolikt nav vis tik viegli, kā

Z. k. to domā.

Esmu gan teicis, ka pēc frenoloģijas slepkavs
nav vainīgs, ka tas ir slepkavs; bet esmu ari teicis,
ka audzinājums var līdzēt šinī lietā. Cilvēka garīga

individualitāte nospriež viņa darīšanu, un „kas šī in-

dividualitete ir cits kas, nekā produkts no pieradī-
tiem miesīgiem un garīgiem pamatiem, sakarā ar

audzināšanu, mācību, priekšzīmi, kārtu, mantību,
dzimumu, tautību, klimatu, zemi, laika apstākļiem v.

t. t?" — Auerbachs saka, ka cilvēki darot pēc iek-

šķīgiem nolikumiem (nach inneren Eingebungen) vai

ieradinājumiem. — Z. k. domā, ka bērnus nevar ie-

radināt uz ļaunu; jo viņam pieradīta tikumība, kas

cilvēku šķirot no zvēra. Tā tad tikumība būtu ari

„putnu ligzdu izgāšana" un „trauku saplēšana". Po-

stījuma dzineklis mūžam dusētu, ja priekš viņa at-

tīstības trūktu vajadzīgā objekta (putnu ligzdu izgā-
šana un ari krēsla kulšana no vecāku puses). — Lai

viņa spriedumi neaizietu klusi gar mūsu ausīm, Z. k.

saceļ lielu troksni, sasauc māmiņas ar mīkstām

sirsniņām, kas lai tam palīdz brēkt un vaimanāt par

bezdievīgām mācībām, kas. viņu „tikumīgus" eņģe-

līšus dēvē par „zvēriem". Vai domājat, ka es uz

savu pusi nedabūtu tikpat daudz, ja ne vairāk mā-

miņu. Ja es par piem. uz māmiņām runātu: „Ne-

ticat, jūs mātes, audzinātājas, tiem viltīgiem pravie-

šiem, kas jūsu bērnus izaudzina par tādiem, kas ne

mūžam nevar padarīt grēka darbus; jo zināt: cilvēka
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sirds prāts ir ļauns no mazām dienām!" Esiet pār-
liecināti, ka nu izceltos tā saakts „bābiņu karš", kur

es Jūs, Z. kgs. atstāja par vadoni.

Kagniecība, dzied, biedr. etc. nebūt nestāv zem

„domu orgāna" nodaļas, kā teic Z. k.; 19. 1. p. atra-

dīsat, ka iesāka ranāt par jūtām kā doma an gribu
uzturētājām. Tanī nodaļā es runāju par patjūsma,

patcienība, patmīlība, tēvijas un taatas mīlestība (no
kā Jūs man liekat izsargāties), an tad nāk minētie

gabali, ko es ieskata par taatas uzplaakšanas svarī-

giem līdzekļiem. Līparian zīmes gan neatdala šo

nodaļa no priekšējās, bet kā tad Jūs starp zinātni-

bām an hipotezām atrodat robežas bez visām zī-

mēm? —

Tagad Ziediņš mani sāk apziedot ar saviem „pa-

domiņiem", kurus es ari tara tiešām par tādiem.

Dievbijāšana un tikumību viņš sprediķo kā mācītājs,
bez kā tam būta šo jēdzienu saprašana, jo citādi viņš

zināta, ka dievbijāšana un tikumība nerodas tikai

caar baaslību un evangelijumu. To Jums, Z. k.,
vara teikt, ka mana „Paid. gad. gr." manā vadīšanā,

nepārvērtīsies pātara grāmatā, kā Jūs vēlaties, bet

īstenai dievbijībai an tikamībai viņa neaizvērs sa-

vas lapiņas. — Mūsa laika aagstās godības, kā saka

Z. k., varot panākt bez kādām pūlēm. Runā gan,

ka tas Kangs savējiem dodot miegā, bet vai augstas

gadrības, tas nav ticams.

Mana otra raksta „Latv. taat. dz. taat. skolās"

pārspriezdams, Z. k. saka: „Cik K. kgs saka par viņa

iekšķīgo veida, ir ļoti maz. Bet cik tad man bij sacīt

šinī īsā karakteristikā? Par to jau varēta sarakstīt

biezu grāmatu, un še es uzņemos būt Jūsu konku-

rents, jo taat. dz. nav Jūsa lauks. Tas nomanāms

no tā, ka par viņa karakteristikā kaat ko sacīt gri-

bēdams, Z. k. tik piemin to, ko jaa es an Sprogis tei-

kuši (salīdzini prepozicija atmešana, pagaj. laika ta-

gad, laika vietā etc). Kritiķis varbat pieminēta ari

metamorfozas, ja tās viņam bata pie rokas; bet tas

ir pieminētas raksta beigās. Tiešām, to Jams nebij

atstāt nepieminēta! Z. k. domā, ka masu tagadējas
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tautas dziesmas esot vērga laika bērni. Es atkal do-

māja, ka vērgu laika dziesmas (ari tagadējas) ir

vairāk variācijas no vēl senākām. Ja viņas būtu

dzimušas vērga laikā, kur tautai vairs nebija ne-

kādu savienības panktn, tad jaa viņām būta lielāka

ritamu un formu dažādība, karas tagad nemaz nav.

Ar laika pārgrozās valoda ne tikai vien pēc formām

an izloksnes, bet ari pēc nozīmējamiem an jēdzieniem
(Māra — Laimas, Dēklas an Kārtas vietā; tāpat Jā-

nīts — Līgas an Saales vietā: „Jānīts savas kume-

liņus jūriņā peldināja."). Kādēļ na Z. k. tagadējās
taut. dz. netar.par vecām, neatrazdams tur vecu va-

lodu (kāda?)? Tādā ziņā p. piem. trikatiets neva-

rēta lietot alaksnieša dziesmas, pasakas etc, nemā-

cēdams šā valodas un izloksnes. —

Par valoda pieminēsim tikai pāri lietiņas. Agrāk
rakstīja un ari ranāja: nāce, sacīje v. t. t, bet tagad

visi šie verbi c vietā dabajuši a. Vai pirmie rakstī-

tāji (vāci) šo a ari nebūs pārklausījušies pie ap-

kaklītes v. c? — Lieps, Cimzs, Qets etc. būtu jā-
saka tādēļ, ka saka: Liepām jāiet art etc. Z. k. paša

valoda ir pilna ģermānisma an rasicisma (rulli spēlēt,
sliedība etc). Tādēļ jaa ari Bielenstein k. to (Z.)
atzinis par latv. valodas saķengātāju! —
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Baltijas

gruntnieku, saimnieku, pagastu valdību u. c.

kalendars 1879. gadam

Gadi nāk un gadi paiet.

Šautuvina rosi skraida

Šurpu turpu austavās.

Ko tās auž, vai zin kāds audējs?

(Heinis.)

Priekšvārdi

Šo kalendāri izdodot mums bija šis nolūks: cik

iespējams kalpot praktiskai dzīvei.

Tādēļ sastādījām plašas nodaļas par tirgošanu, ce-

ļiem un pasti, tiesām, skolām un saimniecību. Bez

tam vēl atrodās literariska nodaļa, kuŗu ari uz

priekšu pildīsim ar oriģinalrakstiem, bet ne vis ar

pārtulkotiem stāstiņiem un sapelējušiem anekdotiem.

Visas šīs nodaļas tiks turpmāk pavairotas. Klāt pie-

nāks statistiska nodaļa, kur atradīsies ievērojami un

interesanti pārskati un skaitļi par dažādām zemēm

un valstībām, bet it sevišķi par Krieviju un Latviju.

Bet še publikai mums jāsniedz palīdzīga roka. Tā-

dēļ visas no valdības atļautas un apstiprinātas
_

pil-
sātu un lauku labdarības, zemkopības, bišu kopības,

ugunsapdroš. an citas biedrības lūdzam priekš nā-

koša gada mums pasniegt zinas par saviem darbības

rezultātiem (panākumiem). Tuvāki nosacījumi par

šiem piesūtījumiem atradīsies laikrakstos. Šie pār-

skati un skaitli dos īstu liecību par tautas censību

un darbošanām dažādos vidos. Tie ari pamudinās
citus brāļus dažos klusos apgabalos un kaktos rokas

neturēt klēpī, bet ķerties pie darba, kas ir tautas

mantas un goda vainaks. — Par kalendāra „izpaš-
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košanu ar bildītēm" mums ir šādas domas: labāk pu-

blikai pasniegt vienu vienīgu glītu tēlu (bildi), kuru
nav kauns piekārt istabas sienai par rotu, nekā visu

kalendāri saķengāt ar sasvīnētiem zīmoļiem (karika-
tūrām), kurus pat visskarbākā acs nevar izšķirt. —

Uz priekšu savu kalendāri izrotāsim ar mākslīgi iz-

ražotām ģīmetnēm. Tur tauta redzēs savus lab-

darus un rakstniekus, gan nelaiķus; gan dzīvojošus,

gan sveš, gan paštautiešus. — Atklāta pateicība iz-

sakām par piepalīdzību un labiem padomiem re-

daktor .kungiem: Matheram an Varaidošu

Zanderam. Esam ari pārliecināti, ka pablika ie-

vēros mūsa pūliņas.
Tad na, „Kalendar", ej savu pirmo gaita Lat-

viešu dzīvokļos un valdības vietās. Ej Vidzemē un

Kurzemē un aiznesi visiem: „S ve ik suz jaan v

gadu !"

Pēterburgā, zeptembrī 1878.

Izdevējs.

Līdumnieks

(Stāsts iz latviešu senatnes.)

Bija svētdienas rīts. Ciematu ļaudis lieliem ba-

riem devās pa šauru meža celiņu uz baznīcu dziesmu

grāmatu vienā, pastalas otrā rokā nezdami. Kāju

celiņš visapkārt bija apaudzis vīgriežiem, lēdzek-

šņiem un citām treknām zālēm; jo še bija kunga

tiesa, kur ganāmie pulki iz apkaimes nekad netika

dzīti. Šinī sirmā mežā jau senlaikiem ne gana rīk-

stīte netikusi nogriezta. Tā ļaudis liecināja.
Šur un tur sapraulojušas un nosūnojušas siek-

stas gulēja šķērsām pār celiņu. Ļaudīm daudzkārt

nācās kāpelēt, kamēr dieva nama sligšņam bija pāri.

Bērni un jaunie dažreiz sūdzējās par grūtu rāpoša-

nos, par čiekuriem un čakārņiem, kas sabadīja viņu

vārīgās, sasprēgājušās kājiņas, bet vecie viņus ap-

mierināja, ieteikdami tiem, ka šauri, neglumi celiņi

aiztekot uz dzīvību.

Celiņa malā, kalniņā zaļoja liels, kuplis ozols,
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kam blakus burbuļoja avots, svētdienām spirdzinā-
dams noslāpušās dvēseles. Zem ozola sēdēja darb-

dienu drēbēs ģērbies vīrs, īsts zaļoksnis, salīdzi, ā-

jams vienīgi ar šo koku. Galotnēm līgojoties saules

stara vizuļi šad an tad apgaismoja vina augšup rau*-

gošas, lielas, zilas acis.

Sirdsvaldis šim vīram bija vārds. Viņš svētu

ceļu staiguļus gandrīz nemaz nepamanīja, bet no

saknes līdz galotnei tas aplūkoja ik katru egli savā

apkārtnē, it kā varons savus pretiniekus, kuriem

tam jācīnās ieročiem. Tā ari bija. Lielskungs viļ
ņam še bija ierādījis vietu, kur nomesties uz dzīvi

un uzcelt ēkas. Tas bija līdz paņēmis cirvi, ēku

kokus apzīmēt, bet to paslēpis aiz ozola, negribē-
dams iztraucēt svētdienas jūsmās staigājošos.

Sirdsvaldis ar visām tādām lietām daudz neti-

nās. Nebija ari nekad lasīt nedz rakstīt mācījies, kā

daudz tā laika cilvēki; tomēr tam bija veselas domas

un gaišs prāts. Reti kādu reizi to redzēja vasaras

svētdienās pie rīta pātariem. īsts dabas cilvēks bū-

dams, pirmais iz gultas cēlies viņš klajoja pa lau-

kiem un ganēkļiem, labību un ar kustoņus aplūko-
dams. Brīvdienās viņam piebiedrojās bērni, jau-
nieši un jaunavas, kuriem tas allaž stāstīja
senlaiku notikumus, pasakas un varoņu darbus,
saviem tēviem noklausītus. Veco latviešu ticību un

ierašas tas smalki pazina, un ar tām viņš līdz šim

bija cauri kūlies. Kristus mācībā pamatīgi nebija
varējis iesakņoties. Viņa vecāki nav bijuši rakstu

pratēji, un baznīckungs toreiz, no Vācijas atnācis,
mācībniekus mēģinājis iestingrināt kristīgā dzīvē,

mācīdams sajauktā, jeb ne kādā valodā. Tā tad visa

mācība viņam bija palikusi ārīgs uzvalks, bez īsta

„priecas mācības" siltuma.

Darba rūķis un dabas cilvēks būdams, saltumā

un kārstāmā, grūtumā un trūkumos norūdīts Sirds-

valdis no ārienes izskatījās ciets un ass, bet tam bija
mīksta sirds. Tuvāka nelaime un bēdas viņam ik

reižu sacēla žēlabas.
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Par saimnieku — un kungu puisi būdams, tas

ne vis mazāka rājiena nebija dzirdējis, tādēļ liels-

kungs viņu pacēla saimnieku kārtā, kuras tiesības,
mantu un godu tam bija izkarot saviem svie-

driem.

Cīnības laiki iesākās. Meža milzi lielos baros

gulēja gar zemi. Eku un lietu koki ar izmanību bija
izvelti sevišķā vietā. Atlikumi gaidīja uz pastariem.
Līdz šim tur valdošiem zvēriem un putniem bija at-

nākuši Zodomas un Gomoras laiki. Lielas slejas
zvēroja vienās liesmās. Negantie dūmi pat tālajo
kaimiņu lopiņiem aizdzina knišus un dundurus. Tikai

tie nebija pa prātam cilvēkiem, kas visu ziemu dū-

mainās rijās pie skala uguns tupējuši, vasarā cerēja

ieelpt skaidro dieva gaisa. Bet citādi nevarēja būt.

Caur dūmiem pie gaisa un gaismas! tas bija tolaiku

liktens un likums. — Vai mums, brīvākā laikā dzī-

vojošiem pēcniekiem nav jāizsauc: Spēcīgajs radības

gars! cik brīnišķi sīkstu spēku un nepārspējamu pa-

cietību tu iedevis mūsu vectēviem, kas visu savu

mūžu bija piesieti pie škērpja un arkla, pie cirva un

sviras; kas pie maizes un ūdens un vēl vairāk spir-

dzinošām tautas dziesmām pūlējušies priekš bērnu

bērniem, paši sev vairāk ne nieka neparedzēdami,
kā mokas un trūcību. Cik liela mūsu pateicība! Tie

bez labas piemiņas dus zem velēnām, un to piemiņu,
ko tie paši sev cēluši vis augstākā dieva ziņā an va-

dīšanā, to visā spēkā cīnāmies izdeldēt. Kas vis

ātrāk spēj aizmirst tēvu valodu un tikumus, tas ir

cienīts un godāts; tam ir uzticība tēvijā.
Pēc gada bija izdzisis uguns ezars. Tanī vietā,

ne tālu no ozola, stāvēja jauna māja, zem viena jumta

ar riju un piedarbu. Ari kustoņiem bija pajumts.

Māja bija taisīta pēc lielkunga priekšlikuma. Dūmiem

bija jāvelkās pa lodziņiem un čugumiem laukā. Toreiz

cilvēku dzīvokļi līdzinājās kūpošiem velēnu koniem,
laj gan ļaudis tos vairāk ieturēja, viņus savās mīklās

nosaukdami par lāci. Šai jaunai mājai tomēr bija at-

ļauts vairāk tiesību ne kā priekšajām. Rijas galā bija

saimnieku un kalpu istaba, viena otrai blakus, stikla
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logiem un augstiem, gandrīz nepārkāpjamiem slieg-
šņiem. No rijas krāsns šinīs ļaužu mitekļos iespie-
dās liels gabals, kas kā mīlīga māte un visas mājas
dzīvība savu siltumu bagātīgi izplatīja abās nodaļās.
Tā pat iekšķīgā izrīkojumā un kārtībā saimnieku

istaba nebūtu izšķīrusies no kalpu istabas, ja pirmajā

neatrastos kādas sevišķas lietas. Tur pie vienas

sienas vadzī karājās vecas kokles, kuras viņu īpaš-

nieks vaļas brīžos mēdza trinkšķināt, klātdziedā-

dams viņam patīkamas dziesmas, kā: „kur, priedīte,
tavi zari? celmi vien līdumā"; „krauklīts sēž ozolā,
zelta kokles koklēdams"; „ej saalīte, jel pie dieva"v.c.

Pie otras sienas plauktā stāvēja raibināts alus kauss

un dzerams un pūšams subra rags, ko tēvu tēvs,
leitieti apprecēdams, bija atvedis iz Lietuvas. Tie bija

dievišķīgi traaciņi, kas priecājās „uz rudens bagā-

tību", bet kam bija jālaiž garām, vairāk ne kā viens

gads. lesācējam vēl ne nieka nebija.

Sirdvaldis vēl nebija apprecējies. Pirmo gadu

tas bija viss: saimnieks, saimniece, puisis un meita.

Zirgu viņš bija dabūjis no labiem kaimiņiem, ko ze-

mes stūrīšus uzart. Priekš gadiem viņam bija stalts,
aukains kumeļš, ar ko tas kalpojis visās kunga gai-

tās. Ar to viņš daudzreiz sīvo lielās mucās bija ve-

dis az tālo Rīgu. Ar viņu tas rekrūšu ķeršanas laikā

trīs reizas pārpeldējis par Salacu. Darbos šis zirgs

bija pazīstams par vislabāko vilcēju. Tas viņu no-

bendēja. Milzīgs stūra akmens tika vests kalna galā
jaunceļamai pilei. Dūkainajo jūdza ilksīs; tad citi

zirgi nāca galā. Važi bija piesieti aukainajā sakām.

Krietni tika saplītēts. Dūkaiņajam satrūka viens

dzeņausks. Priekšējie to ieslīpi rāva, un tā to sakām

nožņaudza. Sirdvaldam asaras spiedās acīs, bet tas

no bailēm un kauna viņas apturēja.

Otros jurģos Sirdvaldis dabūja palīgu; jauna

zeme bija pietaisāma, klēts uzcertama, kur paglabāt
grūtu sviedru sīkus augļus. Ancis tam bija vārda.

Viņš bija nācis iz kaimiņa valsts, kur gan drīz visi

jaanekļi bija veca lielkunga Anča krustdēli. Ancis

bija ņiprs, dūšīgs puisis, un ļaudis domāja, ka viņš
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esot tas pats, kas pasaciņa velnus izzvejojis iz

ezara, un citus vārīgus darbus pastrādājis.
Kalpu istaba arvien vēl stāvēja tukša. Sird-

valdis ar Anci abi gulēja vienā istabā; abiem bija
viens darbs, viens galds un viena maize. Abi dzī-

voja kā brāļi.

Kādā svētdienas pēcpusdienā, laukus apstaigā-

juši, abi iemītnieki sēdēja pagalmā pie balta liepas
galda starp diviem nocirstiem bērziņiem. Sirdvaldis

jaa labi bija gados. Ancis tam jautāja, vaj drīz ne-

precēšoties-. Sirdvaldis nogrima dziļās domās, un

asaras tam pa brūnu, nodegušu vaiga ritēdamas no-

ritēja uz galdu. Uz elkoņa atspiedies, un pavisam

aizmirsis, ka Ancis tam sēž līdzās, gaidīdams uz at-

bildi, viņš dobjā balsī iesāka dziedāt: „pūtin pūti

melnais medni sausas egles galiņā; tā lai pūta meitas

māte, kam meitiņas man nedeva. Ziedēj mani linu

lauki". Še viņš apstājās, an it kā no miega iztrūcies,

un atgādājies, ka šinī gadā bez liniem, tas Ančam

uzsita uz pleciem, teikdams, ka tam pēc gada sēšot

linus. Pirmo gadu jāiztiekot bez bandām. Par savu

nelaimīgu mīlestību viņš īsumā ņēmās stāstīt. Toreiz

biju muižas puisis. Bez citiem ikdieniškīgiem dar-

biem man pienāca dažādas rokpeļņas. Vienu nedēļa

kungs mani lika pie ēku cirtēja. Pēc tam viņš pra-

sīja, vai jau ko protot. Protu. „Uzsveri veco, iegri-

mušo klēti!" Bija padarīts. Otrā nedēļā mācījos

pie mūrnieka. Pēc zināmām dienām atkal kungs:

„vai iet?" Nu ka iet. „Sataisi iebrukušo pagraba
sienu." Notika. Tad gāju pie jumiķa un citiem rok-

peļņiem. Par dārza puisi būdams noskatījos ari dārza

kopība. Drīzā laikā biju cienīts un godāts no visiem,

par mani zemāk stāvošiem. Visas manas kārtas mei-

tas man lakstīja apkārt. Piesitās augstprātība; tī-

koju pēc mātes meitas. Muižas tuvumā, glītā cie-

mātā dzīvoja daiļa saimnieka meita, smuidra kā egle;

tādēļ ļaudis tai bija devuši pavārdu Smuidriņa. Tau-

tas no visām malām nāca, un bez kāda panākuma
atkal gāja. Neviens nevarēja izmanīt viņas nodomus.

Svētdienās viņa aizvien pienāca pie mana istabas
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lodziņa,lugdama, lai to izvadājot pa dārzu, kur ari

daudzreiz triecam par mīlestību. Savas sirdis viens

otram bijām atdevuši. Cerējām uz labu izdošanos,
bet — „kas iedrošinājās nicināt jūsu laimi?" Ancis

pārņemts iesaucās; — bet sulainis viņā bija ieska-

tījies, un ar lielmātes piepalīdzību tas beidzot appre-

cējamanu — daiļu — Smui—ari—nu. Ancis grūti

nopūzdamies teica: „kas kraukļam meda dos, kas

kalpam mātes meitu!"

Sirdavaldis pabeidza: Kāzas nobijā. Pēc gada
viņa nomira nedēļās. -Muižā būdams baznīcēniem

aizvien iedevu pa puķu kušķam, lai uzliek viņas ka-

pam. Pēc tam lielskungs man še atļāva nomesties.

Valodas apklusa. Abi sapņoja par savu nākamī-

bu. Sirdvaldam jauki tēli stādījās dvēselē. Tas re-

dzēja viļņojošus laukus, ziedošas pļavas un ganekļas.
Bites rotāja „caar zaru zariem". Mīļas sievas ro-

ciņa likās apglāstot viņa garu, kuplu barzdu.

Šāviens sprāga, suņi ķiukstēja. Abi uzlēca no

galda stāvu, un šaušalīgs skats bija redzams. Mieža

tīrumā streipuļoja stalta briežu māte, kurai viens

suns iekodies ciskā, otris rīklē. Ko nebija paspējusi
lode, to bises laida pabeidza. Kundzelis krāva, un

briežu māte sašļuka. Pa to laiku, no mediniekiem

un suņiem nepamanīta briežu telīte ieskrēja piedarbā,
kur to koku zariem baroja kādu laika, kamēr tam sa-

dzija no suņiem noplēsta auss. Vēlāk to ielaida me-

žā. Miežu tīrumā vēl ieradās piķeris un daži citi

medinieki jāšus. lesākās bēru dzeršana, an laimes

vēlēšana šāvējam. „Kādi ērmi tīrumā", Ancis iesau-

cās un vaimanāja par samīdītu druvu. Sirdvaldis

tikai žēli ievaidāja: nabags kustonīts! cik nežēlīgi

cilvēki un suņi!

Rudzu pļaujams laiks bija klāt. Pirms izkapti

pielika rudziem, Sirdvaldis tēvu tēvu ieraduma no-

pina rudzu rogu vaiņaciņu, un to pakāra ozola zara,

par ziedu auglības un pilnības dievībai, tur klat runā-

dams kādus klusus vārdus.

Kada rudens vakara abi sedeja pie uguns skala.

Kokles no sienas noņēmis, Sirdvaldis kokleja un dzie-
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dāja: „rudens nāk, lapas birst, tautas meitas žēli

raud; krīt lapiņas griezdamās, iet meitiņa raudāda-

ma." Kokles nolicis, tas pa istabu staigāja un runāja:

ari es būšu rudenis vienas meitas ziedoņam. Šis
gads pēdīgais, kur manā ziņā laiks an augļi. Nākošā

gadā iesāksies kunga klausības un nodošanas. Žē-

līgais dievs! Ari manai jauniņai bez gala būs jā-
skrien un jābrien, jārūpējas an jāgādā. Šinī gadā
vienīgi iespējams precēties. Saimniecība nodibina-

jama; citādi pats mazumiņš neies vairumā.

Otrā dienā Sirdvaldis atkal nostaigāja uz lielo

ozolu, bet kādas asis attālu palika stāvot, un skatījās
brīnodamies. Tas ieraudzīja slaiki augušu jaunavu,

kuŗa aizvien liecās pie zemes, it kā kaut ko uzlasī-

dama. Piegājis, viņš laipnīgi sveicināja. Bija jauna

skaistniece iz tavas kaimiņu valsts. Ozolenas ba-

rokļiem lasīdama, viņa nezinot bija pārstaigājusi ro-

bežai. Sirdvaldi ieraudzīdama, viņa nosarka, un at-

slējās pie ozola. Kurvīts tai izkrita iz rokas, un ozo-

lenas izbira. Sirdvaldis ozolenas riekšaujām iebēra

kurvītī, un to pasniedza jaunavai. Par tādu laipnību
brīnīdamās viņa iesāka runāt. Sirdvaldis dievsgan
nevarēja apbrīnot viņas skaistu, laipnīga seja. Dzel-

tām, vāļāji mati tai karājās pār pleciem.
_

Galvu ro-

tāja zīlēm an pusītēm šūdināts vaiņaks. īsta druvas

meita.

Abi nosēdās zālē, kur pēc laiciņa valodas „sprē-

gāt sprēgāja". Rogu — vaiņaciņu ieraudzījusi, viņa

teica: šinī ciemā laikam daudz jaunavu, ka pat meža

koki veltīti vaiņakiem. Tas nu gan tā vis nav, Sird-

valdis teica; to būs darījusi kāda meža meita. Tam

vajaga būt ļoti censīgam vīram, kas šiem meža mil-

žiem spēkojies. Šie celmi liecina, ka še pastrādāti

varoņa darbi. Cik laimīgs- tas vīrs, kam tik daudz

pacietības; tas var piedzīvot zelta laikus. Tā runā-

dama jaunava vērsās uz Sirdvaldi, it kā no viņa gai-

dīdama ziņas par šo goda vīru.

Avota burbuļos skatīdamies, Sirdvaldis, runāja:

Kāda viņam laime, un ko palīdz tāda vīra pūliņi?
Gadi paiet, kar tas ne nieka nedabū, bet visu savu
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spēku un turību ieliek ēkās un zemē; un kad no daudz

lietiem sviedriem sāk atlēkt kādi auglīši, tad tie pie-
der viņam. Tam apenīši kokos kāp skatīties pēc
kunga alus žeiriem, un ja tie nepaaug, tad viņi jāpērk

par naudu, ko velti tas meklē savā kulē. Tam puisis
linu raujamā laikā iesācis vīt lopu valgas muižai iz

kaņepājiem, paša dārzā vēl neaugušiem. Linus šo-

gad nekur neredz viņa laukos; pavasara sēkla bija

dārga. Un tam vēl šinī gadā jāsataisa gurstes liel-

kungam un baznīckungam. Pēdējam ari aizies visi

cālēni, kas tur ciep viņā līduma malā, un uz kuriem

vanags glūn katru acumirkli. Vēl bez citām nodo-

šanām tam vajaga tik un tik maisa un cimdu, vīram,
kam nav nedz vērpējas nedz audējas, nedz šāvējas
nedz adītājas.

Tas vīrs gan atrastu krietnu mūža biedreni, kuŗa

tam šinīs trūkumos vislabāk! līdzētu, jaunava ātri

iesacījās vidū. Teiksim, viņš apprecēsies, un dabūs

visstrādīgāko sieviņu, Sirdvaldis ņēmās nobeigt va-

lodu, bet kas ies visās kunga gaitās? Lielu saimi

tāds iesācējs nevar turēt, bet tam jau vajaga darbi-

nieka, otrinieka un kārtnieces. Bez tam vēl varbūt

vairāk kāju un zirgu dienas, nekā gadā pavisam

dienu. Ai, dieviņ, cik grūti zemniekam, cik bēdīgi

šim līdumniekam! Kas gribēs uzņemt viņa grūtu jūgu!

„Pie tāda vīra, kas caur uzcītību un izmanību īsā

laikā visiem kaimiņiem derēs par priekšzīmi, pie tā

katra vēlētos būt par prieka un bēdu līdzbaudītāju,

vieglas zelta dienas nekur nesmaida," jaunava

nopūzdamās teica. „Kaut es kādu reizļ dieva

namā redzētu šo vīru!" jaunava turpināja va-

lodu. Viņš tur reti un gandrīz nemaz nav redzams,

Sirdvaldis atteica; un ja Jūs viņu redzētu, un zinātu,

cik maz viņš saprot baznīcas lietas, tad viņš Jums

varbūt nenākta ne prātā. Ne ne! varenam un brīni-

šķīgam vajaga būt šim vīram, jaunava atbildēja; un

baznīcā viņš tādēļ nerādās, ka tam pat svētdienas

jādomā an jāgudro, kā nodibināt savu jaanu laimi.

Ai, dievs! cik grūti Līdumniekam! Bet na, dzīvojiet

veseli! jaunava teica, un taisījās projām steigt.
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Piepeši kāda balss sauca: Līdumnieki lielskungs
Tevi meklē! Tas bija Ancis. Sārtums pārvilkās
jaunavas sejai. Viņa vēl zagšus pavēra līdzcietīgas
un mīlestības pilnas acis uz zaļoksni, kas, kā apstul-
bis, rāmi aizsoļoja. Ari viņš vēl reiz noskatījās dai-

ļas meitenītes teciņiem.

Ar Anci Sirdvaldis ne vārda vairs nerunāja. Tas

viņam izlikās it kā kāds no joda sūtīts kalps, kas to

iztraucis iz debesīgiem sapņiem.

Nonāca mājā. Lielskungs sēdēja nemierīgi mī-

došā zirgā. Sirdvaldi tikko ieraudzījis, viņš teica:

Tas ir gauži labi, mans bērns, ka tik ātri an kārtīgi
visu ietaisījis. Bet vēl šoruden tev jāprecas. Tev

jāprecē mana istabas meitu. Viņai vajaga apprecē-
ties; citādi nevar būt. Tā tev būs laba; jo es to zinu.

Es tās gan neprecēšu, Sirdvaldis lēnām un stomīda-

mies atbildēja. Stūrgalvība! Nepateicība! lielskungs
iekliedzās. Ančam došu savu istabas meitu. Es pats
darīšu kāzas, kar būs viss pa pilnam. Tas par biedi-

nāšanu tev, kas neproti cienīt manus labus nodomus.

Pateikdamies Ancis nobučoja lielkunga rokās. Bet

tu, Līdumniek, lielskungs ar pirkstu uz to rādīdams

rājošā balsī runāja: tu divu nedēļu laikā izmeklējies
meiču pēc sava prāta, an ja esi saderinājies, tad no-

sūti to pie manis. Skaistai an labai viņai būs būt.

Es par to gādāšu, ka manās mājās tiek krietnas

saimnieces.

Sirdvaldis iegāja istabā, neteikdams ne vārda.

Bet ilgi tas tur nevarēja rimties. Viņa krūtīs van-

dījās nemiers, un itkā kāds tārps graustin grauza

viņa sirdi. Tas devās uz ozolu, bet ari tur neatrada

miera; avotā an ozolā tikai sēras meldijas un

skaņas. Trešā dienā atkal turp nostaigājis tas tūda-

līņ noģida, ka Smaida še bijusi. Tā sauca zelteni,

kuŗa no viņa acumirkļa uz visu mūžu atspogulējās

viņa dvēselē. Tas pie ozola atrada skaistus puku
kušķus. Skaistākajo puķīti paņēmis viņš to saplu-

cināja pa vienam ziedam, tos iemezdams avota iz-

verdumos, kur tie visi aizritēja ielejā. Viena alga

nu gan ir, kas ziedus saplosa, Sirdvaldis prātodams
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runāja; — viņiem tomēr drīzi jābeidzās. Bet ne! ne!

tas, pacēlies, nemierīgs, skaļi_ iesaucās, tā ka viņa

„ne"talos meža biezumos dobjā balsī atskanēja. Viņš
savai atbalsei gandrīz vairs negribēja ticēt, bet do-

māja, ka kāds meža gars pārmetot viņa nepareizām
domām. Sans, kas padodas tādai varmācībai un ne-

krietnībai! Sirdvaldis runāja, iedomādamies savas

nākamības. Viņš vēl runātu nedzirdētas lietas, ja

kāda jauka dziedātājas balss viņu neapturētu. Tas

nomanīja, ka Smaida tuvojās ozolam. Viņš paslēpās
aiz tuvēja krūmiņa. Smaida ozolam pienākusi sāka

sevī runāt: Nu atkal esmu šinī jaukā, neaizmirstamā

vietiņā. Kur vien acis veru, tur katrs koks, katrs

krūmiņš man laipni māj pretim, it kā labinādams un

ieteikdams, lai še pakavējos, it kā vēstīdams viņa
atnākšanu. Bet ko gan runātu, un kādu iemeslu

teiktu, ja viņš tiešām še ierastos? Še ilgāk nedrīkstu

palikt. Ja dievs būs novēlējis, ka mēs savienoja-

mies, tad notiks. Vecas puķes aizsviedusi un jaunas
iz kurvīša pie ozola nolikusi, viņa taisījās aiziet. Sird-

valdis steidzās celiņā pretīm, sveicināja an pateicās

par ozola pušķošanu. Smaida stāvēja kā apstulbusi,
acis nodūrusi, gan sārta, gan bāla vaigā. Saņēmu-
sies, viņa teica: sapņoju, ka pie šā ozola atradīšot

savādu, visai glītu galvas rotu, nesamu vaiņaka
vietā. Tāpat ir es ticu sapņiem. Pie mana avota

atnākšot padzerties briežu māte, kuru toreiz, kad tā

bija telīte, izglābu no mediniekiem un suņiem. Tādēļ

krūmiņā paslēpies gaidīju.

Sapņu tēli vairs nebija nesaprotami. Tie ap-

kampjās, un īsos vārdos mīlestību bija solījušies.
Šķirdamies tie norunāja satikties ik dienas pie ozola.

.JDivi, divi, kas tie divi, kas miedziņa negulēja?" Tie

bija Sirdvaldis un Smaida. Vienam_ liels sirdsne-

miers, otram pārāks sirdsprieks kavēja miegu.

Gaismai aastot Sirdvaldis devās uz zināmu vie-

tu. Rīta blāzma pasludināja saules drīzu uzlēkšanu.

Starp bāliem bērziem smaidīja sārtas apsītes, Au-

stras stariem vēl vairāk krāsotas. Visā dabā bija
svēts klusums. Koki klanījās pret rītiem, it kā pie-
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lūgdami patlaban mostošos debess karalieni. Sird-

valdis, dabas draags, tādos brīžos aizmirsa visas

rūpes un zudības, un pilnīgi jutās dievības tuvumā;

bet šoreiz ilgodamies tas notul raudzījās uz to pusi,
kur uzlēks viņa prieka saulīte.

Jaukā dabā staigādama Smaida nekad nevarēja
rimt bez dziesmām. Tā ari šinī rītā. Aiz tāluma

vārdi skaidri nebija dzirdami. Stiprāki uzpūzdama
vēsmiņa, pa zariem šūpodamās atnesa šos vārdus:

„nu vairs nevar kungi šķirti, kungi šķirt, nedz ma-

nāji bāleniņi, bāleniņ!"

„Nevainīgs balodīt!" Sirdvaldis runāja. „Tagad
vēl sveika un svabada lido pa laukiem un mežiņiem,

rītu vai parītu jau vari dusēt cita medinieka tarbā.

Laimes māmuliņa lai tevi saudzē, lai tevi glabā; lai

tevi sarga, lai tevi vada tikumīgos celiņos."

To runājis tas apsēdās zālē. Dziļās domās no-

grimis tas aizmirsa, ka Smaida acumirklī var būt

klāt. Viņa nemanot pienāca, un aizkāra Sirdvalda

cepuri, piesprauzdama tai puķes ziedu. Uztraucies

Sirdvaldis ķēra Smaidai pie rokas, un to nosēdināja
sev līdzās, mīkstā zālē. Atri tie iestiga vecās pēdās.
Sirdvaldis izstāstīja visu, ko lielskungs runājis; lika

ari nojēgt, kādu likumu tas ievedis pie jaunajiem pā-
riem. To dzirdot Smaidai asaras noritēja gar vai-

giem. Pēc kāda brītiņa, Sirdvaldi pie rokas sagrā-
busi, viņa skaļā balsī teica: kamēr Tu mans sargs un

gans, tikām tas nenotiks! Par tādu drošu sirdi no

prieka pārņemts, Sirdvaldis uzlēca stāvu, un uzrāva

meitiņu no zemes augšā. Tie apkampjas un smaidī-

šana un tērzēšana tik drīz nebeidzās.

Smaida steigšus devās uz tēva mājām. Viņas
vecāki bija dedzīgi brāļu draudzes piekritēji, taisnī-

bas un miera mīlētāji, kā pa lielai daļai šie ļautiņi.
Smaidas tēvs, Abolnieks, kas no savas mājas dabū-

jis vārdu, bija visā valstī cienīts un godāts. Ilgus ga-

dus uzcītīgi strādādams un taupīgi dzīvodams tas bija

tapis par turīgu vīru, tā kā viņos nabadzīgos laikos

dažs to izdaudzināja par bagātnieku.



521

Maja stāvēja jaukā, klusā vietā, kokiem apstā-
dīta, skursteni jumtā. Blakus bija rūpīgi apkopts
aaglu un bišu dārzs. Savu lielkungu Abolnieks gan

savām taisnām runām, gan dieva vārdiem mācēja
mīkstināt un locīt ari sava kaimiņu labad, kuri ne-

auglīgas zems dēļ dievsgan nīkuļi un vārguļi. Ļautiņi
savu dzīvību varēja vilkt; jo lielskungs tos iz mājām
nedzina. Ja kādam tiešām nepaauga, tad muiža iz

saviem bagātiem apcirkņiem tiem iemērīja kādus pū-
rus. Maize bija.

Smaida saviem vecākiem jau bija stāstījusi par

pirmo satikšanos ar Sirdvaldi, kas ari tiem bija pa-

zīstams par godīgu un censīgu vīru. Tie bija īsteni

dieva kalpi ar visām pieklājīgām laicīgām pusēm.
Savus bērnus tie tādā pat garā bija audzinājuši. Viņu

vienīgs dēls ar lielkunga žēlīgu atļaušanu sagatavojās

uz baznīckunga amatu. Tas pēcdienās bija izslavēts

kanceles runātnieks, kā pa lielai daļai baznīckungi
iz latvju dzimuma. Smaida, vienīgā meita, vecāku

sirdsprieks un acuraugs, bija veikla un čakla visos

darbos, dieva kalpošanā, un dziedāšanā un vecāki

nekurnēja, kad meitiņa reizām godīgās viesībās pa-

dancojās. Viņi itin labi zināja, ka jaunības dabai

nākās savi prieki. Tie ari bija pārliecināti, ka tikai

vecāku nams bērniem spēj likt nekustinājamus tiku-

mības pamatus.

Mājās-pārnākusi, Smaida norāva pestītāja ģī-

metni no sienas; paņēma no loga puku podus, un tos

nolika uz grīdu. Loskiela „Liturgijas" un „Garīgas
dziesmas" šur un tur šķirstīdama, viņa tās iesvieda

gultā, un pati nemierīgi skraidelēja pa istabu.

Vecāki iztrūkās. Māte sāka bārties. Tai pie-

skrējis tēvs, to paņēma uz klēpa, bučoja un glaudīja,

labināja un mierināja skumīgi jautādams, kas tai no-

ticis, an kādēļ tā darījasi. „Ko palīdz visi svētāmi,

un daiļumi, Smaida pacilātā balsī runāja, „ka viņi

jāmin kājām? Ko palīdz mūsu dārgie apsolījumi
jaunā dzīvībā, ka mums jāpielīp traipekļiem, kas mus

mūžīgi no viņiem šķir? Kas mūs apgānītam drebem

laidīs jēra kāzu namā?"
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Vecāki vēl vairāk iztrūcinājās par tādiem vār-

diem. Norauto ģīmetni atkal pie sienas uzkārusi,
māte uz to rādīdama teica, ka tas visu mazgāšot bal-

tu, visu darīšot cienīgu.

Beidzot_ Smaida sāka stāstīt visu, ko no Sird-

valda dzirdējusi. Tēvs to prātīgi un gudriem vār-

diem, ātri apmierināja, norādīdams uz žēlīgiem, diev-

bijīgiem kungiem un uz mācītāju, kas visu labu gā-
dāšot.

No tā laika tie vairs nesatikās pie ozola. Tēvs

an Sirdvaldis bieži jo bieži viens otru apmeklēja,
apspriezdamies, kas darāms.

Bija tik tālu, ka jāiet uz baznīckungu, Sirdvaldis

nogāja uz Abolnieku, kas abus jaunos aizveda uz

baznīckunga māju. Smaida priekšistabā vēl pār-

skaitīja vajadzīgos pātarus. Sirdvaldis nostājās pie

loga, un domīgs raudzījās uz dārza kokiem. Pēc

kādām stundām abus sauca priekšā.

Baznīckungs, labi pavecs vīrs, sēdēja pie rakstu

galda, šķirstīdams baznīcas grāmatas, un laizdams

kuplus dūmus. Pie sienām karājās neskaitāmi Kri-

stus noģīmējumi visu visādos veidos. Virs rakstu

galda pie sienas staltojās liels pastardienas tēls, kur

uzzīmēts katrs nezvērs, kas nelaimīgos raušot un rī-

šot. lenācējam acumirklī izdziest katra jautruma
dzirkstelīte. Sirdī satriekts, un prātos sadauzīts, tas

lielā klusībā aizvirzās citā pasaulē.

Baznīckungs apskatīja ilgi stāvējušos ienācējus,

un iesāka apjautāties pēc vinu vajadzībām. „Viens
no jums, bērni, ne nieka neprot, otris to tiesu jo

daudz; tādēļ šinī reizā nepārklausīšu." To sacījis,

baznīckungs apglaudīja Smaidas galvu. Viņš tai

daudzkārt par uzcītību bija dāvinājis dažādas ga-

rīgas grāmatas. Bet tas uz reizi apķērās, it kā vis-

svarīgākā būtu piemirsis. Viņš prasīja atvēlēs zīmi,

lielkunga parakstītu. „Mums tādas zīmes nav!" abi

iesaucās. „Bet, mīļi bērni, bez tās jūsu cerības vel-

tīgas. Līdz šim bez tās neviens nav izticis. Ta

baznīckangs.
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Patlaban ienāca cienmāte, pavēstīdama, ka liel-

kunga zirgi uz baznīckungu gaidot. Bez kavēšanās

jāsteidzoties uz muižu. Jaunie tika* atlaisti.

Baznīckungs aizbrauca uz muižu, kur tas veco

lielkungu atrada uz nāves gultas. Savu muižu tas

bija atstājis dēlam, kas studierējās Vācijā. Liels-

kungs tika paglabāts pie liela asaru lietus. Visa

valsts to pavadīja uz pēdējo dusu. Vina ģīmetne tika

uzkārta pie baznīcas sienas, blakus altaram.

Pa tam starpām jaunajie tika uzsaukti. Kazas

izrīkoja Abolniekos.

Gadi aiztecēja, un līdz ar viņiem prieki un asa-

ras. Līdumnieku mājai bija pavisam citāds izskats,
nekā iesākumā. Lauki bija lielāki un līdzenāki, un

celmi pa lielai daļai bija izpuvuši. Ari dažas ēkas

bija pienākušas klāt. Bet zemnieka dzīve tanī ap-

gabalā ne par matu nebija pārgrozījusies. Līdum-

niekam īpaši tagad bija cīnības un ciešanas laiki. No-

došanas un klausības jaunais muižas īpašnieks aiz-

vien lēnām pavairoja. Ļaudis bija salīdzināmi ar

smagu jūgu vilcējiem, kuriem pēc kāda gabaliņa at-

kal uzmet jaunu smagumu.

Smaida daudzreiz vaimanāja, ka izputēšot, ka

nepalīdzot ne kādi pūliņi, ne kāds pietaupījums. Bērni

novārgšot vai uzaugšot par mežoņiem; vecākiem pa-

šiem vienmēr jānīkstot kungu pļavās un tīrumos, un

ja garš lietas līstot, tad atbraucot uz māju, bērnus

paauklēt; ko palīdzot pašu sēja, ka tai jāiznīkstot.
Sirdvaldis tādās reizās aizvien sieviņu ņēmās

apmierināt, norādīdams uz dažādiem piemēriem da-

bā, ka visur esot cenšanās un cīnīšanās. Tādiem

likumiem jāpadodoties. „Raugies uz bezdelīgām,"

viņš teica, „cik pacietīgi un rūpīgi tās taisa savus

perēkļus; cik reiz negadās, ka vētras un nerātni

bērni sagāž viņu mājiņas, nosit viņu bērniņus; cik

sāpīgi tas viņām, an tās bez kavēšanas sak taisīt

jaunus dzīvokļus; tās atkal ievelk krūtīs jaunus spe-

ķus, un nes radītājam slavas dziesmas. Vai mes va-

ram lielīties, vairāk esoši par viņām? mes tārpiÎ
Vai mēs ar Likteņmāti iesim tiesā? un vai Laimas
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māte mums daudz prieka dienu nav nolēmusi? Kas

mūs savienoja šķīstām sirds apzinām? mūs, kam nav

jāžņaudz rokas, e
un jānoslīkst dvēseļu skumjās par

nelaimīgiem likteņa sitieniem. Viss pārgājis bez vēt-

rām un rūktumiem, un viņi laimīgie brītiņi mums būs

spulgojošas priecas zvaigznītes pēdējos dzīves vaka-

ros. Līdz pēdējai dzīvības dvašai mums būs spēkus
krāt un tērēt. Vai mēs dažkārt gudrāki par to, kas

mūs iz pīšļiem cēlis dzīvībā, un kam vara, mūs atkal

atpakaļ sūtīt Trūdaliņas klēpītī?"
Smaida nezināja ko teikt un kā izturēties. Līg-

sma un laimīga viņa sirds klusībā ar savām patei-
cībām nostaigāja pie sava Dieva, kas tai devis tik

ražanu vīru. Tas viņai bija augstāks un dārgāks pār
visām virszemes mantām, no kurām tikai viņas dzī-

vīgas dvēseles iedomas spējušas sapņot.
Sienlaika beigās, jaukā dienā, māte, 15 gadu

vecs dēls un citi, jaunāki bērni sēdēja pie pusdienas

galda. Dēlam bija jādodas uz pilsātu skolā. Zirgs
bija aizjūgts, vezmis sataisīts, ceļiniekiem maizes

kule sasieta. Māte kādus cālēnus bija nokāvusi, un

šķiršanās mielasts tika turēts. Bet kur tēvs? Tas

jau rīta agrumā bija iesācis staigāt pa kaimiņiem, no

tiem gribēdams aizņemties priekš dēla vajadzīgo
naudu. Bet tam nebija laimējies. Ļautiņi visai bija
naudas tukši. Pēdīgi tirgotājs tam bija palīdzējis
tādā norunā, ka pēc pirmā iekūluma tam jāved tik

un tik pūru rudzu. Rudzu maksu tirgotājs pats bija
nospriedis; bija tikai puse no īstenas maksas.

Tēvs atskrēja piekusis, bet līgsmis vaigā, cerē-

dams, ka nu vairs nav nekādi kavēkļi ceļā. Tas pie-
sēdās pie galda un gārdi sāka ēst. Visu dienu vēl

ne kumosa nebija licis pie mutes. Mātei bija visai

nemierīgas domas. Viņa rūpējās, ka ceļiniekiem ne-

uznākot kāda liksta.

Kazaks atskrēja. Tas ar nūju piedauzīja pie dur-

vīm, kliegdams: „saimniek, ēj! ēj! — uz muižu, tūliņ

uz muižu savākt pēdējo sienu; visa saime, bez kavē-

šanās!" —

Kalpi aiz meža meta nedejo kaudzi; bija jau līdz
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pusei. Sirdsvaldis, pusēdis, aizsteidzās turp, pavē-

lēja kaudzes galu noraut, atlikušu sienu sagrūst stir-

pās, un taisīties uz muižu.

Smaida ātri pildīja dzērienu muciņās, sabāza
kulē kukuli un piena kārpu. Pati taisījās līdzi iet, lai

neiztrūktu zināma strādnieku skaita. Puišam dēls

bija jāved. Dēlam caur lielu uzcītību un beztrūku-

mīgu uzvešanos bija atlaista skolas nauda. Par dzī-

vokli un uzturu tikai bija jāmaksā.
Vecāki par dela labam liecībām loti priecājas, un

katru reizi deva labu pamācību līdz.

Nebija ko kavēties. Muižas siens gaidīja uz sa-

vācējiem; lietus varēja savilkties. Vēl visi piesēdās
uz kluso brītiņu, lai celi izšķirtos; tad pacēlās. Māte

ceļinieku nobučoja, asaras slaucīdama un kādu diev-

vārda pantiņu likdama pie sirds. Tēvs šķirdamies
teica: „censies pēc gudrības, esi lēnprātīgs pret
skolas biedriem, mīlīgs un pazemīgs pret skolotā-

jiem; pazemība mūs zemajos cels augstāk; pacietīgs,

ja tevi nepareizība apgrūtina. Nepiemirsi, ka tagad
esi sējājs, stāvošs platākos un auglīgākos tīrumos,
nekā man tas nolemts. Nekad nenicini tēvus un viņu

tikumus. Dzīvo sveiks!" —

Gadi atkal nemanot bija aiztecējuši. Sirdvaldis

lielu vecumu, trīs dēlus un meitas bija piedzīvojis,
kurus tas un viņa prātīga un laipna sieviņa vienprā-

tīgi bija audzinājuši sev un citiem par prieku un ap-

brīnojumu. Bāršanās un šķelšanās nekad nav noti-

kušas Līdumniekos, kur svešam ieejot izlikās, it kā

kāds miera un laimības gars tur piemājotu.

Sirdvaldis no visiem tika godāts par Līdumniek

tēvu. Pie viņa svētdienās nonāca daudz kaimiņu.
To starpā ari bija viņa citreizēji pretinieki, kas cit-

kārt vājo iesācēju visādā ziņā iz sava vidus cenšas

izdeldēt, gan to pie lielkunga apmelodami par paš-
gudru un pretinieku, gan tam ar nodomu sapelējušus
graudus iemērīdami iz magazīnas, kur viņš vislabajos

bija iebēris, gan ari to skubinādami, lai bērnus nesko-

lojot un lai atstājot sava māju; citādi tas kritīšot

postā.
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Tagad viņš tiem bija labākais padoma devējs
un palīdzētājs visādā ziņā. Ikkatris pieskaitīja sev

par godu to, ka ar veco Līdumnieku iedraudzējies.
Līdumnieka vārds bija ik katra valsts locekļa sirdī

un mutē. Viņš visā pagastā bija vienīgais, kas savus

bērnus augstākās skolās bija izglītojis. Vecākais

dēls tika par slavenu dziednieku (dakteri); divi jau-

najie par tautas skolotājiem. Ļaudis diezgan neva-

rēja izbrīnoties, kā Līdumniekam viss tas bijis iespē-

jams. Bet ko neiespēj gaišs prāts, nepārvarama

censība, izmanība un tikla sirds?! —

Līdumnieks līdz šim vēl nebija pazinis nekādas

vājības. Tikai liels vecums to ielika nāves gultā,
kur tas, no moku pilnas pasaules šķirdamies, visiem

klātbūdamiem vēl atstāja ievērojamus padomus. Viņš
teica, ka zemnieki dzīvojot grūtos spaidu laikos, bet

caar kurnēšanu nepanākšot labākus; pašiem jācīno-
ties pacelties turībā un spēkā, nākšot tad ari labāki

laiki. Izglītība esot vislielākais ierocis, zemnieku

sūru likteni pārlabot. Vajagot būt pazemīgiem pret

vadītājiem un priekšniekiem. Brālam nepienākoties
brāli nodot; jo tas kaļot ienaidniekam stipras bruņas.
Tikumība esot tautas stipruma serde. Tie bija viņa

pēdējie vārdi. Viņš acis viegli aizdarīja uz mū-

žīgo dusu.

Pēc bēru brokasta liela gara rinda pavadīja
zārku uz kapsētu. Bija negants sniega putenis. Māņ-

ticīgi ļautiņi bija pārliecināti, ka Līdumnieks esot bijis
burvis un pesteļnieks.

Pie kroga, pusceļā, visa rinda apstājās. Bērnieki

iegāja krogā pa šņabam iemest un sasildīties. Kro-

dzinieks reti kādu reizi tik daudz mēru tik īsā brī-

tiņā bija pildījis. Glāzīti satvēris viņš pacēlās un

mēģināja runu turēt. Tas pieminēja, ka Līdumnieks

gan nekad neesot bijis viņa viesis, bet tas tomēr esot

bijis goda vīrs, kas savu krājumiņu pratis nolikt az

bagātiem augļiem, kurus kodi un rūsa nespējot sa-

maitāt, nedz zagļi nozagt. Nelaiķa izskolotie bērni

esot šī neiznīcīga manta. Visi pacēlās, glāzes sa-
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sisdami un aizgājējam labu sekmi novēlēdami jauna

pasaulē.
Pēc kapsētas visa rinda atkal devās uz Līdum-

niekiem. Bērēs pārpārim valdīja skumjš gars. Gu-

drais runātājs un jautrais tērzētājs vairs neatradās

viesu starpā. Ari Smaida bija nolikusies uz pēdējo
guļu. Vina drīz aizgāja uz dzestro kambari, kur vi-

ņas vīrs dusēja. — Dēli tiem kapus izrotāja ar skaistu

pieminas akmeni un sēdekļiem, kur kapsētas svētkos

ļaudis pulcēdamies pieminēja godātus vecākus un

pateicīgus bērnus.
Jaunākais dēls bija sava tēva pēcnieks, kas

māju valdīja un tur ari skolu turējaj jo toreiz Latvijā
vēl nebija sevišķu skolas namu. Šī māja ari pieder

pie pirmajām dzimtsmājām Latvijā. Jaunākos laikos

tur staltojās liels, divtāžīgs nams, kur ļaudis no malu

malām sapulcējās uz koncertiem un teātriem, kuri

iz skolas namiem tikuši izraidīti.

Tā tagad izskatās Līdumniekos, kur priekš daudz

gadu desmitiem Sirdvaldis biezā eglienā, zem ozola

sēdēja, par savu nākamību sapņodams. Bet sirmais

ozols un runīgais avots vēl tur atrodās, dažas vec-

laiku zinas vēstīdami tiem, kas viņu valodu saprot.

Par krustāmiem vārdiem

Ja kādam ārzemniekam mūsu dienās, pēc beigta
sprediķa gadītos nonākt latviešu baznīcā, kur tas

dzirdētu pieminam uzsaucamo un krustāmo vārdus,
tad tam gribot negribot būtu jādomā, ka mūsu tēvijā

vairs nedzīvo neviena latvieša, bet ka visa šī zeme

ciltām sāgām pārvācota. Tas pie viena krustījamā

dzirdēta: Bartholomāas, Vilhelm, Florentin, Johan-

nes, pie otrā: Loaise, Helēna, Zophie, Carolina a. t.t.

Pie uzsaucamiem: Friedrich, Ernst Zutis ar Emilie,
Dorothea Piparing v. t. t. v. t. t.

Priekš gada desmitiem tikai dzirdēja: Bērtuli,

Vijumu, Plorantiņu, Jāni un Līžu, Lieni, Zapu, Kar-

liņu; tad vēl: Pidrikk Eernestu, Mīliņu, Dārtu v. t. t.

a. t. t. — Toreiz nedrīkstēja pieņemt tīrus svešus
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vārdus, tautu un kārtu šķirtības labad. Tikai kādas

muižas — Jumpravas" un „špīsmanes" aplaimoja
kādas zemnieku meitenes ar kādām aubītēm un tī-

riem svešiem vārdiem, kuri pēc baznīcas mājā pār-
nākdami tūliņ tērpās prastākos laužu uzvalkos, un

bija līdzīgi citiem sērdieņiem. Latvietis visus šos,
no grieķu, latiņu, ebreju, vācu v. c. valodas tapi-
nātos krustāmos vārdus pārgrozījis pēc savas gan-

mas un sava valodas gara, caur ko tie pa lielākai

daļai gluži pazaudējuši pirmajo veidu, kā augšā mi-

nētie vārdi rāda. Viss tas pierāda, cik tādi sveši

vārdi mūsu valodas dabai pretīm, un cik pretdabīgi
ir tērpties svešām spalvām.

Citam svešam vārdam norauta galva, citam

aste; cits kā nabags sarauts kopām; un tādi ir kru-

stāmie vārdi, kurus mūsējie mēdz dot saviem mīļo-
tiem bērniem, savai dārgākai mantai. Nožēlojama
ākstīšanās. Bet kā viņa gan nākusi pie mums?

Kā zināms, kristīgas ticības patiesība pirmos dī-

gļus ņēma starp grieķiem un romniekiem, caur ku-

riem tās ari tika izpaustas citās malās. Grieķi un

romnieki toreiz ari bija tie vienīgie civilizācijas jeb
izglītības nesēji. Visas tautas, kas kurmēr jau bija
odušas viņu kultūras gaisu, dzinās visu darīt tā kā

grieķi un romnieki, augstāka viņi nekā nezināja:
šās valodas runāt, un pat savu vārdu no tām patapi-

nāt, varēja derēt tik par godu.

Tāda pērtiķiska ārpuses spīduma iegūšana gan

parādās pie visām tautām, kuras patlaban grib sa-

draudzēties ar kultūru; bet viņa ari atstāj smieklīgas
pēdas pēc sevis. Šāda atlicina ir ari krustāmie vārdi,
kas caur vācu misionāriem ienesti ir pie mums. Laī

nu kā kurai tautai tie piederas, bet latvietim gan ne;

to rāda jau tā augstāk minēta vārdu samaitāšana.

Latviešiem dot pašu vārdus jau agrāk mēģināja

Biezbārdis, R. L. B. Zin. komisija, Kronvalds, v. c.

Šo domu (ideju) daudzējādā ziņā par pareizu atzī-

dami, mēģinājām to tuvāk izstrādāt. Mēs atstājām

krustāmo vārdu rubrikā tik tos (līdz 40), kas patiesi
ļaudīs lietājami; visus citus mainījām, gan caur sa-
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viem atvasinājumiem, gan it īpaši caur senu vēstu-

rīgu varoņu un mitoloģisku darītāju nosaukumiem

v. t. t. Tam ļoti viltos, kas domātu, ka to darot būtu

aizskārts kāds svētums. Tie tapinātie nosaukumi,
kas atrodas vecos kalendāros, ir gandrīz visi cēlu-

šies priekškristīgos laikos; tie ir ņemti no seno tautu

dažādiem mitoloģiskiem dievekļiem v. t. t. Latviskus

vārdus ņemdami, tik to esam darījuši, ka svešu, ne-

saprotamu vārdu vietā esam ņēmuši pašu vārdus.

Un ja daži no pašu vārdiem, kas ņemti iz vēstures un

teiksmu valsts, skanētu svešādi, tad tas vienīgi lie-

cina, ka laiki un vēsturiski apstākļi spējuši tautu at-

svešināt no tēvu tēvu citkārt cienītiem mitoloģiskiem
un vēsturīgiem vārdiem.

Protams, mēs ne vienam negribam uzspiest ne

viena ne otra vārda, un atļaujam ari pasmācītām
freilenēm „izdomāt skaistus (!) vārdus priekš radi-

nieku bērniem." Mums atkal liels prieks ziņojot, ka

jau sāk ieviesties ari latviski kru-

stāmi vārdi.

Ausekļa priekšā liktie latviskie krustāmie vārdi

"Baltijas kalendarā" 1879.

Gaismona, Miervaldis, Spodra, Brīvaitis, Rota,

Olgarts, Smaida, Alga, Zemvairis, Milda, Dievgodis,

Keistauts,-Dēkla, Kunggaidis, Prieca, Austris, Kri-

šus, Tikla, Maja, Gausons, Godaciets, Daila, Gaidu-

lis, Tautgodis, Spulga, Rūķis, Deja, Smuidra, Zan-

dars, Sirdsspodra, Diža, Saldmiers, Koša, Skaidrīte,

Apdoms, Lauma, Sirdsprieks, Austra, Dievdots, Sti-

prons, Glaima, Burtons, Glezna, Spulģis, Mirdza,

Ģieda, Zeltena, Dravdāva, Godiņš, Glīta, Valda, Mar-

gons, Gudra, Sveika, Spīdons, Valdons, Sprigacīte,

Pergrubs, Plūdons, Strauja, Censaitis, Bezbailis,

Priecis, Mierkopis, Gardietis, Linksma, Rūsiņš, Dro-

stala, Sprieduls, Loma, Ziedonis, Puķaja, Pagoda,

Cerons, Puškaitis, Kaunis, Vadenauts, Dailons, Zie-

doņa, Drošuls, Lauduva, Mīlvaris, Anšlavs, Līgona,

Virsaitis, Pērkons, Slava, Kruģis, Gaigala, Kļuma,
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Nāra, Auseklis, Medainis, Naula, Videvuts, Veikla,
Aivess, Ranapura, Līgotis, Dziedons, Dzeja, Rame-

kis, Spulgace, Daiņa, Rasmona, Emils, Godains,
Līga, Praurima, Rūrikis, Viesturs, Imants, Uziņš,
Tavals, Audzis, Drivinalds, Karaluna, Odiņš, Dreb-

kuls, Varajdotis, Maigona, Budrels, Liesma, Biruta,
Nameitis, Grasna, Potrimps, Beveriņa, Varabalss,

Zeltsprodze, Pramšans, Pilnītis, Trimpus, Vitauts,
Druvena, Skadra, Burtnieks, Lēma, Pērkons, Acons,
Dukņa, Radagaiss, Godvaris, Salnaitis, Valdmiers,

Glauda, Nenoziedzis, Trimpula, Ciltvairis, Sērona,
Acuraugs, Laimiņš, Skaidris, Pareģa, Prātons,
Dzintara, Lauka, Zēronis, Jausma, Kaupons, Kūma,

Uzvara, Skaidrīte, Saldons, Modriņš, Jūsma, Sirds-

miers, Dievvalds, Varpulis, Spīdala, Kaira, Bang-
pūtis, Ausveits, Svantevaits, Kurģis, Pērkonela,
Zvaigstigs, Dievredzis, Jūsmiņš, Miernesis, Prāt-

kopis, Jautriņš, Slavels, Dievbijis, Maina, Tālivalds,

Ziedula, Sola, Marģers, Karvilis, Gudrons, Spulgacis,
Magona, Līgusons, Mīluļa, Atzailis, Laimons, Zelt-

matis, Lēnprāts, Balva, Ziedokļa, Labdars, Kareivs,

Radivils, Induls, Nomajs, Argodis, Mieraslava, Tāl-

vaitis, Andula, Visdraugs, Ausvikis, Krietniņš, Lau-

miņš, Glābiņš, Zvanpūtis, Mačis, Ladons, Strāduls,

Jautra, Tīkona, Ziemcietis, Ziemuls, Andris, Auku-

perons, Sārtona, Slavdzītis, Kaitēkļa, Modra, Svēt-

redzis, Gādiņš, Zemlika, Dzīvaitis, Kungvaldis,
Gardauts, Pastariņš.*)

Vissvarīgākie atgadījumi no pasaules rad. līdz mūsu

dienām kronoloģiskā kārtībā. (1879.)

No tā laika, kamēr ievesta slepkavība . .
5800 gd.

„ „ „ „
vīnadzerš-ana modē

. .
4207

„

„ „ „ „
zem torņiem runā ne-

skaidrā valodā
. . .

3878
„

„ „ „ „
balēs vakaros dažs labs

galvu pametis
....

1850
„

*.) Šie vardi ir izrakstīti no Baltijas kalendāra.



No tā laika, kamēr „B ībe 1c" rakstīta
. .

180 gd.

„„ „ „ mazgruntnieki lielgrunt-
niekus uzlūdz viesībās

.
25

„

„„ „ „
jaunlatvieši uzieti

. .
17

„

„„ „ „ Rīgā sāka latviski runāt 10
„

„„ „ „
„drošības spički" cēlu-

šies 10
„

„„ „ „
pirmā māja caur „droš.
spičk." aizgājusi ...

10
„

„„ „ „ klajā laisti slaveni ra-

žojumi: Melnas un rai-

bas grām., Slapjas ziņ-

ģes un ari vislielākais

joks izsprucis ....
6—lo

„

.„ „ „ „
Latv. Olimps uziets

.
5

„

„ „ „ „
graša klingers vienu

kap. maksā
....

5
„

„„ „ „
dunduri radīti

....
4 „

„„ „ „
Latv. avižu firmas sā-

kušas „ieiet" ....
4

„

„„ „ „
kādā zeminarā divi di-

rektori 4
„

„ ~ „ „
Limbažu rātes kungi

nosprieduši
„
Vidus kro-

gu" izstumt iz pilsāta
.

3 „

„ „ „ „
Smilteniešiem Kristus

vairs necēlās augšarn
.

2 ~

„„ „ „
„štimmu" lasīšana pār-

gājusi no lauceniekiem

uz Rīgu 1
„

„„ „ „ Rīgai galva dota
...

1
„

„ „ „ „
Latv. draudzes sev iz-

vēlē baznīckungus un

skolotājus 0
~

„„ „ „
„Latviešu avizes" rak-

sta skaidrā latv. valoda 0
„

„„ „ „
lielgruntnieki mazgrunt-

niekus uzlūdz viesības ?
„

„„ „ „
Latv. Aleksandra skola

dibināta ?
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Apskats par svarīgākiem notikumiem

(1877—1878.)

Pagājušais gads pasaalei nav atstājis priecīgu

atmiņu. Gan karš, gan nemieri an jukas apgrūtinā-

juši valstības un baznīcas. Dažas likstas uzbruku-

šas jûŗâ, daži noziegumi notikuši sausumā. Bet jā-

priecājas, ka nemiera vētras apstājušās, un miera

saulīte atkal spīd.
Krievijas dūšīgie karotāji atkal pārnāk mājā.

Pēterburgā viņas sagaidīja goda mielasti un visai

lepni goda vārti ar uzraksta: „Krievijas dūšīgai, uz-

vārīgai kareivībai!" —

lesāksim ar Pļevnas aplenkšanu. „Plevnas va-

ronis Osmans Paša tā sakot ciemata īsā laikā pār-

vērta par cietoksni, kura krievus vairāk mēnešus

pieturēja vienā vietā, tiem lielas raizes darīdama.

Sebastopolas aizstāvētājs, ģenerāls Totlebens

tika saukts uz armiju. Tas iesāka kārtot un iedalīt

Plevnas aplenkšana. —

Bet vēl jo spēcīgāks ienaidnieks ieradās kaŗa
laukā — ziema. Virs Šipkas stāvēja dziļš sniegs.

lelejā ceļi bija bezdibenīgi. Sapratīgi spriedēji teica,

ka kara pulkiem nebūt neesot iespējams uz priekšu
kustēties. Bet kas nav iespējams dūšīgajiem, uzti-

camiem Krievijas kareivjiem?

Ģenerāls Gurko ar gvardijaš palkiem bija at-

nācis iz Krievijas. Viņam tika uzticēta vakararmi-

jas kavalerija. Ari turkiem pienāca labs zaldātu

pulks. Te Gurko 12. oktobrī ar gvardijaš palkiem
azbraka Pļevnai no muguras, sita Chefketa priekš-

pulkus, un aizstūma viņu pašu uz Orkanju atpakaļ.
Pļevnas liktens na bija nolemts. Viņai bija jākrīt.
Tomēr neviens vēl nezināja, cik ilgi Pļevna turē-

sies. Daži domāja: astoņas dienas, daži atkal: līdz

ziemas svētkiem. Viņa turējās līdz 28. novembrim.

Tad Osmans Paša mēģināja cauri tausties, kas vi-

ņam neizdevās. Osmans Paša, ievainots, kapitālie-
rēja ar savas armijas atlikumu, 40,000 vīriem. le-

vainotais varonis, uz divi oficieriem atspiedies, tika
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nests pie Lielkneza, kas dūšīgajam gūsteknim snie-

dza roku.

Bulgārijas kara laukā nekas svarīgs nebija no-

ticis. Zuleimans pāru nevajadzīgu kautiņu bija iz-

rīkojis. Šipka bija aizsniguši, bet Radeckis iztu-

rēja. —

Virzīsimies uz Armēnijas kara lauku. — Abas

virsarmijas starp Karšu un Aleksandrapolu bezdar-

bīgi nostāvēja viena otrai pretīm. Tās rūpējās par

spēku pavairību. 6. augustā ģenerāls Loris Meļikovs
rekognoscierēja Muktara Paša stāvokli pie Aladja
kalna, un 13., Zultana dzims, dienā, Muktars atbil-

dēja ar pretuzbrucienu, un paņēma Kisil-Tepe, Krie-

vu frontes priekšā stāvošu, vienīgu kalnu. No nieka

izcēlās liels troksnis (īsti austrumnieciski). Zultans

savam Mužiram dāvināja lieliski lepno tituli uzva-

rētājs", cl gaci. Šī ari bija Muktara Paša pēdīgajā

laime. — 2. oktobrī ģenerāls Lazareffs ar 27 bataljo-
niem gāja uz labo spārnu, kas vēl stāvēja uz Adalja
kalniem. Lielkņazs Michaels turpretim salauza vi-

duci. No Muktara Paša armijas bija atlikuši tikai

drūpi, kuri steigšus devās uz Erzerumu. 6. novem-

brī, naktī, Karsa tika ar joni iemantota. Tā tad Ar-

mēnijas karš bija izšķirts.
Ari Eiropā viss steidzās uz galu. Pēc kādām ne-

dēļām stingras ziemas atkal iesākās kaŗa vešana.

Krievi bija apņēmušies stingrākā ziemas laikā pāriet

pār Balkanu. 19. decembrī ģenerāls Gurko ar sa-

viem pulkiem, lielus grūtumus ciezdams, pa aizputi-

nātām tekam pirmais pārgāja pār Balkanu, un aiz-

slēdza Turkiem durvis aiz muguras. 21. decembri

vecā Sofijas pilsēta tika uzvarēta.

Nu tik vajadzēja iemantot ceļu uz Filipopolu;
šis ceļš iet caur Trajan aizu. Tiklīdz kā Gurko savu

armiju bija sakopojis, tas virzās uz turieni. Kadi

30,000 turku salasījās Šipkas aizā. Zuleimans Paša

steidzās uz Filipopolu. 26. decembri ģenerāls Sko-

beļevs kāpa uz rietrumiem no Šipkas aizas, un kņazs
Mirskis uz austrumiem, pavisam nepaspējamos ce-

ļos, caur dziļu sniegu pār Balkanu. Dienu velak tie
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sniedza rokas, virzās atpakaļ, un klupa Ferik Rassim

Pašam mugurā. Kad ari vēl 28. Radeckis Šipkas
aizā nometās, un uguns turkus no visām pusēm ap-

stāja, bija visai armijai jāpadodās. Zultanam vairs

nebija otras, ko sūtīt. Zuleimana Pašam bija ceļš

uz Adrianopolu nogriezts. Gurko maršierēja caur

Trajan aizu, panāca Zuleimana armiju Filipopolas
vārtu priekšā, un to sakāva 4. un 5. janvāra. Zu-

leimana armija izklīda. Atlikās tika aizvestas uz

Gallipoli.

Adrianopola vairs nevarēja turēties. Krievi tu-

vojās Konstantinopolai. Zultanam bija jāpadodas un

jāderē miers, kas 19. februārī 1878. San Stefanā tika

noslēgts.

Vēl jāpiemin par stalto Turku bruņu floti, kura

zem Hobarta Paša vadīšanas visai pasaulei bija par

apsmieklu. Var gan teikt, ka viņa nekā nav darī-

jusi. Krievi ar mazām laiviņām tai saurba sānus.

Hobarts apšaudīja atklātas jūras vietas: Eipatoriju*

Feodosiju un Auapu, nenieka nesamaitādams. —

Miers gan bija noslēgts, bet tam radās traucē-

tāji. Austruma jautājiens atkal sacēlās kājās. Kon-

gress tika izrīkots Berlinā zem Bismarka vadīšanas.

Bismarks jau agrāk valstības sēdējumā bija teicis:

„Mēs (Vācija) negribam būt Eiropai par skolmei-

steru, kā citkārt Napoleons; mūsu uzdevums ir: būt

par godīgu izlīdzinātāju (mākleri), kas raugās uz to,
lai iznāktu veikals."

Krieviju uz kongresa aizstāvēja: kņazs Gorča-

kovs, grafs Šuvalovs, sūtnis Anglijā un barons Ou-

brils, citreizējs sūtnis Berlinā.

Tikai pēc svarīgākā sēdējuma, sestdienā, 10. jū-

nijā bija izrādījies, ka Bulgārijas jautājiens pabeigts,
ka nu būšot viena Bulgārija un Austrum-Rumelija,
ka Krievija paturēšot Batumu un Austrija apstāšot
Bosniju, ka Anglija Kiperu kā dzeramnaudu izdiede-

lējusi. —

Pirms griežamies uz savu šaurāku tēviju, uz

Latviju, lai vēl īsumā apraugam svarīgākos gadīju-

mus dažās valstībās. Vācija. Uz keizeru Viļumu
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divi reizes šauts. Pirmais šāvējs, flôdels, netrā-

pīja; otrais, fil. doktors un zemkops Kārlis Nobilings
trāpīja 30 skrotīm. Abi piederot pie zocialdemokra-

tiem, kas salīdzināmi ar Krievijas nihilistiem, kas

pagājušā gadā ari kādus noziegumus padarījuši. —

Bruņu kuģis „Lielais Kurfiirsts" nogrimis. — Itā-

lija. Kārais Viktors Emanuēls piepulcēts saviem

tēviem. Vina ienaidnieks pāvests Pius devītais, kas

visu pasauli bija nolādējis, ari drīz pēc šā nāves no-

gāja pie saviem priekšgājējiem. Un tomēr šis ne-

maldīgais" pieskaitāms pie ievērojamākiem pāve-
stiem vēsturē. Viņš savu valdību iesāka itin brīv-

prātīgā garā. Tas svētīja Itālijas karogus, kad tie

censās pēc Itālijas atsvabināšanas. Bet 1848. gada

dumpis un viņa mukšana no Romas uz Gaētu tam

mācīja kopā turēties ar jezuītiem. Viņš atteicās

brīvprātībai, un iesāka galā vest nemaldības dogmu,

caur ko tas palika par neaprobežotu baznīcas valdi-

nieku, kas bija neatkarīgs no bīskapiem, zinodiem

un viņu nospriedumiem. — Francija pazaudēja
vienu no saviem viskrietnākiem dēliem — slaveno

valstības vīru un vēsturnieku Ādolfu Thiers (Tjeru).
1870. gadā viņš bija vienīgais, kas liedza karu, un kas

nelaimes laikā ar izveicību savu nelaimīgu tēviju zi-

nāja celt spēkā. — No nelaimīgā sitiena atpūtusies,

Francija 19. aprilī 1878. iespēja izrīkot lielisku pa-

saules izstādi. —

Latvijai tāpat kā visai Krievijai visa vērība

bija jāgriež uz kaŗa lauku, tādēļ varbūt pašai dažs

lauciņš palika neapkopts. Tomēr jāsaka, ka tā diez-

gan censusies, savas būšanas pārlabot. —

Rīga, Jelgava v. c. dabūjušas jaunu valdi, pec

Krievu pilsātu priekšzīmes. Latvieši pie velēs ņē-

muši dzīvu dalību, kaut gan bez sekmes, bet tas tikai

ir iesākums, kam nākamībā būs parādīt īstenus

augļus. kā aizvien, tā ari tagad pieradī-
juši, ka tie vēl loti maz saprot no autoritetu (va-

doņu) cienības. Ik katris domā esošs gudrs un cie-

nīgs, tapt iecelts augstās vietās; tādēļ trk liela ne-

vienprātība vēlēšanās. Vācieši tādā ziņā vairāk pa-
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spēj. Viņi gandrīz var pārliecināties, ka latvji tikai

radīti priekš malkas ciršanas un ūdens nešanas, kā

tas ari lasāms kādā latv. „Sprediku grāmatā". Tur-

pretim latvju vadoņi (advokāti Kalniņš un Vein-

berģis v. c.) savu pienākumu pilnam izpildījuši, kā

un cik tiem bijis iespējams. Cerēsim, ka uz priekšu
labāki ies. Rīgas Latvieši no jauna dibinājuši divas

biedrības. Caur to, — ja biedrības labā garā va-

dīs — latvju saite var palikt tikai stiprāka. — Bal-

tijas laikrakstos, kara un pašu trīšanos dēļ valdījis
jautrs un uzmudinājošs gars. Nacionālas lapas da-

būjušas jaunu biedreni „B a1 s s", kura dažā ziņā

varbūt būs līdzīga Krievu „Golosam". Citas litera-

tūras šķiras diezgan maz svarīgāku ražojumu tautā

raidījusi. Par īstu latv. skolas būšanu (jūras skolas

atskaitot) nav ko runāt; jo zeminaros un tautas

skolās tie paši veci raibumi. Tautas valoda un

rakstniecība vēl neieņem īstenu vietu skolās. Aug-
stāku Latv. skolu pa visam vēl nav. «Kronvalda
klase" Vec-Piebalgā ar laiku varētu pieaugt par vi-

dēju vai augstāku Latv. skolu, bet viņas meisters

jau atdusē „no savām darbošanām". — Bet, kas

jauns! Klausona Kaasa metoda ari Baltijā uzņems

savu gaitu. Mācekli jau nosūtīti pie meistera kā-

jām. Bet žēl, ka viņai iepriekš nevaram uzdziedāt

„augstu laimi"; jo vēl nav pierādījies, kādus augļus
viņa atnesīs mūsu tautas skolām. Tautas skolu uz-

devums, kā mēs to domātum, nedrīkstētu visai

augsti cienīt šo metodu. Bet pie tagadējām būša-

nām jāsaka: labāk ir nopīt vienu kurvīti v. t. t, nekā

galvā iekalt kādus dučus vācu vokabuļu, kuri lauci-

nieku dzīvē it nekāda labuma nedara. — Latv. ek-

spedīcija izpētīja kuģu ceļu caur Ziemeļjūru uz Obu,
visai tirdzniecībai par svētību. Beidzot vēl jāpie-

min liksta, kura Latvijas lielai daļai uzbrukusi

līņu tārps, kas milzīgu naudas zumu norija savā

mazā vēderā. Bet tādas likstas, kuras nav novēr-

šamas, jāpanes, kaut ari sirds pa muti lēktu laukā.

Tur nepalīdz nedz buršana, nedz lādēšana, nedz vai-

manas, nedz garu piesaukšana. Bet cik māņticīgu
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ļautiņu pilnām padusēm nebūs skrējuši uz izdaudzi-

nātiem Agiem, Kragiem un citiem pesteļniekiem, lai
tiem novērš nikno tārpu, kuru kāds atriebīgs kai-

miņš tam uzsūtījis. — Treknākos gados esi

pi c taupīgs, tad liesākos vai nelai-

mīgākos neizputēsi! Tā ir mūsu vē-

lēšanās.

Laika pareģons Baltijas kalendarā*)

Janvāris. Ziema viscauri vasarai pretim
stādāma. Ja ziemu laiks skaidrs un auksts, tad gai-

dāma sausa un karsta vasara, ja ziema laiks vate-

ņains an drēgns — tad vētraina an lietaina vasara.

Tad janvāra laiks jāņem labi vērā, lai zināta, kāds

gaidāms siena laiks. — Ja janvāra rītiem stipras

blāzmas, kad vasaru gaidāmi stipri pērkoņi. Ziemeļ-
rītu vēji atnes skaidru gaisu. Silts janvars nes siltu

maju. Ja janvars ar sniegu skops bijis, tad marts

turpretīm jo devīgs. Vārnas pa laukiem ķērc uz

draņķa laiku. Stērstiņas nāk mājās uz saltu laiku.

Stipri janvāra atkušņi nozīmē neauglīgu vasaru; ari

dārza koki iet bojā.

Februāris. Silts februars atnes aukstas liel-

dienas: Kad februarā kaķis gozējas saulē, tad marta

lied tas aizkrāsni. Skaidra, spoža sveču diena no-

vilcina pavasaras pārnācienu un zīmējās uz sliktu

vasaru; bet sniegs sveču dienā un vēji februāra bei-

gās ataicina auglīgu vasaru.

Marts. Martā lietus rāda uz sausu vasaru.

Ne lietains un ne sauss marts zīmējās uz auglīgu va-

saru. Kāds laiks ap gada cetorksni, tāds visvairāk

pastāvēs līdz otram cetorksnim. Pelēka cielaviņa

pie ūdens ir pavasaras vēstītāja. Ja zirnēklis gul

kaktā, ierāvies savā tīklā, tad vēl gaidāmas nakts

salnas; ja tas jau staigā pa savu tiklu, tad pavasarai

virsroka. Pērkonis martā uzdzen sniegu maja.

*) Tā kā laika pareģojumus Auseklis pa lielakai_ daļai

noklausījies tauta, tad viņiem ir tautas gara mantu vērtība.

Tie drusku saskan ar „Tautas kalendāri" (1875) drukātiem pa-

reģojumiem.
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Aprīlis. Ja vardes dzelmēs nērž, tad gai-
dāma sausa vasara, ja seklumos, tad slapja. Agrs
pērkons atsauc lietainu vasaru. Grozīgs aprils zī-

mējās uz auglīgu vasaru. Ja līdakas agri nērž, tad

ieteicama agrāka sēja, ja vēlu — tad vēlāka.

Maj s. Ja majs dzestrs, tad var cerēt uz labu

auglību druvās un pļavās. Pērkons sludina auglīgu
vasaru. Bezdelīgas lidojās augstu gaisā uz sausu

laiku un zemu skraida uz lietu. Zeme ir miežu sējai

gatava, ja vakariem pa tīrumu ložņā sliekas. Ja zie-

mas svēki krīt jaunā mēnesī, tad agrie lini sējami

plēsumos; ja vecā mēnesī — tad lini vēlāk sējami,
vecā zemē.

Jūnijs. Vardes uz lietu lēkā pa ceļu. Ja sep-

tiņu gulētāju dienā lietus līst, tad līst 7 nedēļu vienā

līšanā. Ziemeļu vējš nes brangu ražu; pērkons tā-

pat. Tumšisarkani mākoņi nes dedzinošu zibeni,
melni — nededzinošu. Slapjš un vēss jūnijs nav vē-

lējams. Draņķa laiks gaidāms, ja bezdelīgas zemu

skrien, kurmi rok vai suņi zāli ēd.

Jūlijs. 7. gulētāju diena jau īsti nospriedusī
laiku visam jūlijam, tomēr vēl jāņemj vērā: Ja Mār.

piem. dienā līst, tad līst cauru mēnesi. Nakts lietus

druvām patīkams. Skaidra Jēkaba diena apsola ba-

gātu pļauju. Gaišas suņdienas nozīmē labu gadu.

Augusts. Ziemeļu vēji pūš uz pastāvīgu

laiku; rītiem žube dzied uz lietu. Ja rubeņi rub, tad

naktīm sals. Ja egļu čiekuri ātri izaug gatavi, tad

rudzi agri jāsēj.

Zeptembris. Kāds laiks Mārijas dzimšanas

dienā (8.), tāds pastāv visu mēnesi. Stipri vēji sola

nākamam gadam bagātus koku augļus. Ja gājēju

putni ap Miķēļiem vēl še, tad priekš svētkiem lāga

ziemas nebūs. Biezas miglas turpretim ir uz dziļu
ziemu.

Oktobris. Ja bērzam lapas sāk dzeltāt no

virsotnes, tad ziemas vēl negaidi, ja no apakšas, tad

drīz. Ja lapas vēlu turās, tad gaidāma stipra ziema

un nākošu gadu daudz kukaiņu un mūdžu. Ja peles

taisa labības kaudzēs midzeņus pie zemes, tad gai-
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dāma plika ziema, ja paaugstu — tad stipra ziema.

Ja oktobrī daudz salnas un sniegs nāk, tad būs ziemu

grozīgs laiks.

Novembris. Pirmais sniegs uz kruvešiem

krizdams sola nākošā gadā bagātu pļauju; bet ne

vis ar slapdraņķi nākdams. Ja ap Mārtiņiem sauss

un salts, tad ziemas salnas nav pastāvīgas. Ja no-

vembra sākumā bērzu cērtot skaidas lec sausas un

cietas, tad gaidāma sausa un cieta ziema. Apmā-
cies laiks ap Mārtiņiem atnes stipras salnas jau-

varā.

Decembris. Sniegains un auksts decembris

liek cerēt uz bagātu gadu. Pelēki ziemas svētki —

baltas lieldienas. Ja kustoņi nāk iz mežiem pie

mājām, tad saltums vairosies. Vakara sārtums

rāda, ka laiks laidīsies. Ja ziemas svētkos gaišas

naktis, tad gaidāms kupls gads.
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Ausekļa vēstules

Augsti godājams Şiliņ kungs!*)

Zeenijams draugs!

Wisupirms luhdsu mani aisbildinaht, ka esmu

kawejees ar atbildi. Paidagogiskas gada-grahmatas
leetd man bij ļoti dauds darba un kawekļu. —

Zeen. draugs! saņemat papreeksch no manim

dauds, dauds pateizibas par Juhsu kreetneem

raschojumeem. Tee ka raditi preeksch muhsu grah-
mātas. Bes kahdas grosischanas wiss tiks us-
ņemts; tik tos roahrdus, ko Juhs peeminejat, pahr-

laboschn. — Juhs wehlatees dabuht šinas par grah-
mātas garu un zenu. Par grahmatas garu Jnhs
pa daļai jau warat spriest pehz Juhsu paschu rak-

steem. —

Par zenu wehl nesinu teikt. — Tagadiņ pat ka

dabūju 85 rubļus preeksch drukas. Tà tad kawekļi

nekahdi wairs nebuhs zeļâ. Preeksch paid. grah-
matu galda tagad sastahdu kritisku grahm. pahr-

skatu, un tad tulihn wiss ees waļâ. Ar to naudu,
sinams, wehl nepeeteek. Bet to truhkstoscho gan

sadabuschu, un eesahkums tuhlin tiks darits.

Tik ko kahds eksemplārs buhs gataws, tad jau

Juhs pirmee buhseet, kas dabuseet redseht „muhşu

grahmatu". •—

*) Pirmās 3 vēstules rakstītas_ skolotajam P. Šiliņam —

pedagoģiskās gada grāmatas līdzstrādniekam. Par Pēteri Ši-

liņu īsas biogrāfiskas ziņas līdz ar ģīmetni — „Baltijas Vēst-

neša 25-gadu jubilejas piemiņā", 135. 1. p. — Beidzamā rakstīta

Kaudzītes Matīsam. Nodrukājam ortogrāfija, kada ir rakstījis
Auseklis.

Pirmās trīs vēstules ir pie manuskriptiem. Viņas pirmo
reiz nodrukāja Missiņš.
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5 dez. mums bij Latw. teātris ar Kora dsee-
daschanu, sem manas wadìschanas. A. Gutmans

ir teātra wadons. — Jsgahja labi.
—

Ja wehl Jums kahds labs padoms (grahmatas
leeta) eekristu prahtâ, tad pawehstat man, pirms
ne ka grahmatu nododu drukaht. Zeram schim

gadā dabuht gatawu. — Waj scho grahmatu newa-

retum kahdam dahwinaht? un kam? —

Ar zeenischanu

Juhsu Ķrogsems.
Pēterburga, 8. dez. 76.

Mihļo Şilliņ kungs!

Pateizos par Juhsu wehstuli, kas man tee-

scham atspirdsinaja, un pamudināja us jaunahm
darboschanahm paidagogijas lauka. Esmu ari

pahrleezinats, ka mani abi draugi, Juhs un Kaschok
k. nahkamai grahmatai pasneegs kahdas balwiņas.

Şadomajeet labu pulku tehmatu; mehs tāpat da-

risim, tad iswehlesimees kahdus, kas satur leetas,
kas schim brihscham jo nepeezeeschamas. — Par
klosteru skolahm man sakot, sakot, ne kahdu siņu.
— Tahdas atradisees gan basn. grahmatâs. Bet

kà tur.mehs nabagi grehzineeki waram

peekļuht?! —

Dabūju 6 rbl. Aissuhtiju 10 eksempl. Paid.

g. gr. — Ja Jums nenahktu roka (es suhtiju pr.

kreuzband) tad siņojat man, tad es peesuhtischu zi-
tus. Waj tur Juhsu apriņķi kahdam ustizigam

skolotajam newaretu nosuhtit kahdus eksempl.

pahrdoschanai. Esmu gan „Balt. wehstn." wis-

pahrigu pasteleschanu isslud. eelizis, tomehr mas
wehl pastelets. Tadehļ domāju issuhtit skolotajeem

us semehm, lai tee pahrdod ari ļaudihm, kas wai-

rak attihstijuschees. Usdodat man kahdus Kursē-
mes skolotājus, ja pasihstat. Widsemneekus pats

pasihstu. —
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Wehlejos, ka mehs wasaras brihwlaikâ redse-
tumees. Kur? Waj Peebalga? Tur gan man

daschkahrt domâs aiswed swehtzeļoschanas gars.
Sweiki un weseli!!!

Juhsu padewigs draugs

PeterpN, 31. maxtà. Ķrogsemju Mikus.

Petrapilî, 11 Janw. 77.

Zeen. draugs!

Duhschigs tauteet!

Pirms Tew eedroschinajos teikt kahdus wahr-
dus is şawa sirds-skaidruma, man Tew jateiz un

jaleezina, ka ļoti leels kuhtrums un weenaldsiba
mahjo manâ gara-dsihwokli. Lai gan jaunâ weetâ

eestahjuscham man dauds darischanu un pahrgrosi-

jumu mani un ap mani, tad nebuht nav aisbildi-
najams, ka us Tawahm laipnigahm wehstulehm
ne wahrda ne esmu atbildējis. Tà tatschu nebij
notikt draugu — muhsu —■ starpā. Kà aisween
tahdâs reisâs, tà ari schoreis jaluhds: „p c c d o d i!"

—Kà Tew gaume „N ah r a"? Waj naw skaista

puķite, pahrdehstita Latwju Dsejas-dahrsâ?
Sinams ka Kaschoka tulkojums ir weens no

Mislabakajeem Latw. walodâ, lai gan ziti pee ta ari

peelikuschi sawus.spehkus. „Nahra" tika preeksch
„tautâs-eeschanas" wehl isrotata no Dahwa pascha,
Stehrstu Andreja, Jurjana, un no — manas

godibas. Kaschoks pats winâ ir tà eemihlejees, ka,

ja wiņa lektu Dneprâ, tas ar wisahm biksehm

buhtu no pakaļas. Teescham dails meitēns? kaut

wiņa buhtu tuhkstoschu Ltw. jaunekļu kaitekle! —

Kà 19 februāri swiuesim, naw man wehl
skaidri sinams. Muhsu nodoms bij leel i s k i

swineht; proti weenâ labâ klubā, kur par sahli ween

maksatum 60 rbl, ar goda meelastu, teatri, kwarte-

tehm un danzoschanu. Pee atļauschanas eesneeg-

schanas Trepows esoht ļoti pahrjautajis par ru-

mahm ko tureschot; laikam buhs eebaidits no afe-
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ras Kasanas basn. Preekscha, par ko Tu jau gan

buhsi scho to lasijis. — Atļauschana esot dabūta.

Par atļauschanu ruhpejahs ihpaschi Gutmanis un

apteeka ihpaschneeks Bruhms, kas ir tnrigs Latwis.

Weens no klubeem, kas sawu sahli bij apsolijis, ta-

gad kà dsird, wairs nedodot. Nesinu eemesla. —

Ko Tu par skolas-lapu man bildējis, ir ļoti

dails, un ir nahzis is wihra kruhts, kam „schehl tau-

tas" un wiņas nabagu un garâ-aklu skolotāju, kas,
kà rahdahs wehl peeteek ar abo mahzitaju awi-

schu lapu peelikumeem ar sawahm neezigahm si-
ņahm par basnizu un skolu. Zik smalki un jesui-
tiski Walteris mehģina peewilkt skolotājus, sawus

„mihļus skolotājus", to Tu is pehdejeem „Ltw. taut.

dr." numureem buhsi noģidis. Bet kà klātos muhsu
skolas rakstam, ja es nu ari, ko gan daschu eemeslu

dehļ netizu, dabūtu atļauschanu?

Waj wiņa tikai kalpodama skolai, waretu wilkt

sawu dsihwibu? Garigi gan, bet waj ari laizigi?—
Kà programs tad nu buhtu jasastahda? —

Man jaunā weetâ eet gluschi bragni. Şawâ
darbā nedaru wis kaunu Latw. wahrdam. Turpre-
tim direktors dascheem ziteem mani gauschi usslawe-
jis, brihnijees par manu isweizibu un dedsibu mah-
zischanâ. Teizis ari, ka tas roehlotees, ka katrjs
skolotājs, augsts waj sems, buhtu istaisijis zauri
semināra kursu. Darba, sinams, deesgan, alga ari

nekait. —

Ko dara filisters Petersons? Waj Ahbels ne-

doma seewotees? Şweizini abus ar wisahm see-

wahm no manis!

Ja nu raksti, tad luhdsams adreseerè us pa-

schu gimnasiju. Notiks laikam korteļa mainischa-
na. —

Bac. Ocrp. 10. jihh. ķ- 13. bt, rnMHaaiio

T-ua Kap.ïïa HBaHOBHMa Main (/iPMTb Maia). Ymh-

Tejīio (un newis yuuTejiio rHMna3ÌH) Kpor3eMy. —

N. B. Kadehļ Dihriķis Tawe rakstu negrib us-
ņemt. Kahdâ siņâ Tu rakstiji?

Sweiks

Taws beedris
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5. febr. 76.

Pēterburga.

Mihļo Matis!

Tawas dseesmiņas dabūju 21. janroari. Pa

preeksch palasiju, tad eesneedsu zensuras wirswaldi-

bai. Titulis etc. bija jausraksta Kreewiski; Tawu

adresi neusdewu wis Widsemê, bet sche pat Peter-
burgâ; jo zitadi tas israhditos, it ka gribētu isbehgt

Rigas zensurai. Zensuras Komiteja nosuhtija „pa-

pam" (Remiķam). Sinams, ka kahdu laiziņu wiņi

(Tawi dsejoļi) stahweja Komitejas kantori. — Tagad

jau labu laiziņi wiņi pee Remiķa. Remiķis man

prasija, waj ne-esot tur eekschâ kas pretlikumi-
schķigs. Es tam atbildēju, ka droschi wisu war pa-

rakstiht.
Bet ka paleek ar atpakaļsuhtischanu. Tu wi-

ņus, ka man leekahs, preeksch 19. febr. nedabūsi

Peebalgâ. Ko dariht? Domāju, ka buhtu pareisi,
ja man dotu teeşibu wiņus suhtiht taisni us Rihgu
(us kahdu adresi? — „Balt. wehstn."?). Tah'dâ
mode Tu wiņus 19. februāri atradisi preekscha. Ka

nu buhs palikt? Raksti tūliņ!!! —

14. febr. buhs leela schuhpaschana pee Baumaņa

Kahrļa. Wiņsch tagad ir hofrats. - - Manai

grahmatai tikai 2 loksņes nospeestas; paleek Wehl6.
— Sweizinats no Jurjana v. ziteem. Klusiņsch ta-

gad ir sche. —• Şweizini Sariņu Kahrli, Pilsaht-
neeku, Reini, Pauliti, Şkolas tehwu, mahti kundses
un kundsēnes.

Mikus.
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Iz Ausekļa piezīmju burtnicām

Ausekļa burtnicās ir dažas pamācošas piezīmes,

no kurām varam spriest par vina nodomiem un mi-

toloģiskiem ieskatiem. Pirmās burtnicās galā atro-

dam dzejoļu rādītāju. Burtnīcā dzejoli neatrodas šī

rādītāja kārtībā, bez tam daļa lapu izgriezta. Rādī-
tājam varētu būt tik daudz nozīmes, ka mēs no viņa

redzam, par ko Auseklis ir dzejojis agrā jaunībā. Rā-

dītājs ir sekošs:

Neizstrādāti temati

1) Dziedoņa spēks. 2) Allunanam. 3) Zilajs
kalns (tautas dziesma bez rīmēm). 4) Daugava, Vi-

devuds. 5) Dziesmu rota. 6) Senču dievi pavasarī.

7) Līgo svētki. 8) Soneta par Latviju. 9) Vācinā-

tājiem. 10) Exametrs. 11) Eimas ezers. 12) Teikas

iz „Magazin d. lett. Līt. Gesel.". 13) Cēsis (Dabas

māmuļa izšķērdīga). 14) Tēvijai. 15) Pie līgaviņas
šūpuļa. 16) Dieva acs. 17) Bēdas lielas bizmaņiem.

18) Latvju pavasars. 19) Tautas karā. 20) Iz tautas

dziesmām. 21) Pēters Lielais un Valdemārs Lielais.

22) Valdemāram. 23) Vectēvu reliģija. 24) Kur mū-

su tēvu dievs. 25) Lauku puķes. 26) Stenderam. 27)
Fantāzija par padebešiem. 28) Upuris (Iz Šillera

pulksteņa). 29) Prūšu sērga. 30) Neikenam.

1875. g. Auseklis uzrakstījis reģistri dziesmām,

kuŗas tas gribējis apstrādāt, bet pa lielākai daļai nav

paguvis. Neizstrādātie temati ir sekošie:

1) Sentēvu burtniekiem (veciem burtniekiem).

2) Ziedojums (Vaidalotis zem ozolaļļ. 3) Praulienas

(Vestalijas). 4) Tēvijai. 5) Dieva acs. 6) Vacina-

tājiem. 7) Senča reliģijai (idealīgi). 8) Lauku puķēm
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(tautas dziesmām, meldijām, iz Herkulanum). 9) Lī-

gas svētki (dzīres). 10) Daugavai. 11) Savai Mūzai

(dievei). 12) Kraukliņam (zīmējot uz „Zugvogel).

13) Dziesma (meld.: Hab oft im Kreise der Lieben).
14) Uz senču pīšļiem (trūdiem) plūktas skaistas pu-

ķītes. 15) Periods. 16) Tautu meitas rudenī. 17)
Tautas garam. 18) Sapnis (bij sapnī man). 19) Latv.

skolotājiem. 20) Upes. 21) Laikmetas (Laikmeti).

22) Talkus. 23) Gliķam. 24) Par tēvijas mīlestību

(lepnību? Sturz). 25) Tautību (20.) gadu simtenim

(materiālistiem). 26) Ultramontaņiem (Baltijas ul-

tramontaņiem). 27) Latv. biblijai. Ar aplamu va-

lodu var aprasties, tāpat ar viņas mācību. 28) In-

dulis. 29) Latv. Jūdīte. 30) Non plus ultra. 31)
Burtnieku ezaram. 32) S—ecam. 33) Latv. Bīleamam.

34) Prātniecības gadu simtenim (19. g. s.). 35) Latv.

dziedātājiem. 36) Latv. skatuvei. 37) Latv. dzie-

smu kari. 38) Latv. dziesmu garam. 39) Dziesmu

māmuļa (māte). 40) Gaujas meita. 41) Ziemuļa māte

(Ziemeļmeita). 42) Rudens māte. 43) Eiropai (uz
Latviju (Baltiju?) zīmējot). 44) Čeķiem. 45) Igau-

ņiem (Vai vectēvs jums tik nederīgu valodu izvārījis,

ka to grib iznīdēt?)
.

46) Prūšu sērgai. 47) Mazglis.

48) Pie pelnu podiņa (Urne?). 49) Aliteracija. 50)

Paradoksons (uz dieviem zīm.?). 51) Sietiņam (de-
bess sietiņš, zvaigzne). 52) Latvju kuģniecībai. 53)

Alus dziesma. 54) Anšlavs un Postnieks. 55) Tau-

tas pasakām. 56) Bitēm. 57) Tautas mīklām. 58)

Varoņu kapiem (elēģija). 59) Tautas meitu vaiņa-

kiem. 60) Sagtai. 61) Latv. inteliģencei. 62) Mē-

nesnīcai. 63) Dievu altāriem (ziedokļiem. 64) Rau-
dula (jeremiada). 65) Lītuvniekiem vai Līdumnie-

kiem. 66) Chaos (pēc kāda tēlojuma Pēterburgas

eremitažā). 67) Tagadējiem Baltijas Dieva dēliem

tm Saules meitām. 68) Kā dunduri cēlušies (iedoma).

69) Kādam draugam, pēc tam kad — gr. 70) Krī-

vula. 71) Dievu trias (trejotnis Perk. Potr. Pakols).

72) Romavas svētais uguns vēl nav izdzisis. 73)

Kurķes laukā. 74) Runa par tēva zemi „tad būšu

stipris". Beschreibendes Distichon. 75) Latvju tautas
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dejai (dancim). 76) Deorum concilium. 77) Tikla.

78) Pie Smaidas šūpuļa. 79) Šķiltuva. 80) Dzintara

zeme (garas dziedēs, „Piemin" 54. 1. p.).

Mitoloģiski izskaidrojumi*)

Anšlavs — Gaismas tēvs (perziešu Ormucds), kas

piešķir saulei gaismu un zvaigznēm spīdu-

mu, radīja lopus, mājas putnus un derīgus

stādus; viņam sieva Līga.

Antrimpus — visu ūdeņu garu dievs.

Aukuperons — vētru un auku dievs.

Austra — rīta blāzma (latiņ. Aurora, gr. Eos).

Bangpūtis — bangu (viļņu) dievs.

Budreļi — (grieķu ķiklopi) Krūģa veiklie palīgi: kad

tie kala ar saviem smagiem veseriem, tad visa

zeme dima.

Dēkla — viena no likteņa dievenēm. „Dēklas kā-

rums".

Dravdāva — dravas (medus) māte.

Drebkulis, sk. Krūģis.

Dukņas — gaisa dieves, kas koka zaros šūpojās

(Auseklis).

Gaigaliņas — jūras gaigaliņas jūras meitas (zirenas),
kas ar savām skaistām, apburdamām un kai-

rinādamām dziesmām dažu labu laivinieku

pievelk pie savas spoku salas, kur laiva pie

klintīm sadauzās, un laivinieks iet posta.

Ganģelis — ganu dievs, viņam ziedoja āzi.

Giltene — nāves un mēra dieve; baltiem palagiem

ģērbusies, un augstos ratos sēdēdama viņa

braukā apkārt.

Kļūma — likteņa māte.

Kaunis —
(Cupido) mīlestības dievs.

*) Sk. „Mājas Viesa" 1856. un 1858. gada gaj.
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Krēmars ar saimi — bij mazi gari, dzīvoja kalnos,
kaļ naudu un naktīm to kaltē, sevišķi Jāņu
naktī.

Krūgis — lat. Vulcanus ar pavārdu Mulcibers, grieķu
Hephāstos — uguns un vara kalēju dievs, dzī-

voja zemes trīcinātāja Drebkula valstī.

Kurgis — kara dievs.

Laima — mūža lēmēja, Pramšana sieva, ari saukta:

laulības dievene, zemes māte; viņai svētītas

liepu birzes. Viņas kalpones, svētmeitas.

Laumas (Zilfidas) — pa gaisu lēkdamas, šūpodamās
un diēdamas dieves. Viņas dažkārt kļavas
lapā sēdušas braukā apkārt pa Vējas mātes

tīkotiem celiņiem.

Līga — dzejas dieve; — Anšlava sieva ierāda ama-

tus un visādas skolas un gādā par mieru.

Linksmiņa — (līgsmība) varavīksne.

Milda
— (Venus) mīlestības dieve, Kauņa māte, Po-

trimpa sieva.

Nāras — ūdens dieves.

Naula = Pīkola sieva, izplatīja salnu, bulu un

nāvi.

Nomejs un Peska — gādāja par to, ka mājas tēvam

nekā netrūka pie mielasta.

Pergrubs — pavasara dievs.

Pērkons = saules un mēneša tēvs, svētīja un sodīja
taisni. Viņa sieva

Pērkonele = ūdens un jūras dzemdētāja.

Peska — sk. Nomejs.

Pīkols — piktais dievs, valdīja peklē (Pakots).

Plūdons — (ūdens dievs), sk. Antrimpus. >

Potrimps — auglības dievs, sēju glabātājs, druvu

dievs, Pramšana un Laimas dēls.

Postnieks — radīja visu ļaunu, valdīja par ziemu un

nakts tumsību, purviem un zvēriem, cel sli-

mības, sērgas un mēri.
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Pramšans — Pramsus (indiešu Parabrama, leišu

Pramšus tēvs — aizmūžīgais tēvs) — visu

dievu un cilvēku tēvs, senlatviešu augstākais

dievs; viņš valdīja savā pilī Pramšā, virsējās
debesīs.

Pušķotājs (Puškeits) — greznumu, glītuma dievs.

Rūķi (un Nurķi) — zem paegļu krūmiem piemītoši

gari, kas ļaudis visādi kairināja un kaitināja
vakaros.

Ziemulis — Ziemeļdievs, kas valda par kāviem; pa

daļai ari Jûŗas tēvs, ar kuru rotājās tautas dēls,

laivnieks, sēdēdams tēva taisītā laivā, un lie-

līdamies, ka tam vēl baltākas buras (zēgelī-
tes), nekā Ziemeļa baltās putas.

Zemlika
— upuru laiks un vieta.

Trimpus — latviešu plītēšanas dievs.

Trūdaliņa — Zemes māte, kas saņem atkal atpakaļ
visu to, ko tā izražojusi iz sava klēpja.

Ūziņš — bišu dievs; pēc vēlākiem pētījumiem zirgu
dievs.

Prūšu Aušviets dziedē slimjus; Markupēts ar Bak-

stuķi mīt apakš irbenēm; Pelvitas pilda šķū-

ņus un klētis un visus baro. Kurķe (sk. Erkus

Munte).

Zvanpūtis — Trokšņu dievs, kas ar savu vara tauri

Tēvaiņa (Pērkoņa) balsi pasludina ļaudīm.

Ausekļa piezīmēs ir vēl sekosi mitoloģiski ar-

zīmējumi:

Atzailis — varen augsts un stāvs klinšu kalns, kur

pēc Latv. teiku stāstiem mirušo dvēselēm jā-

uzrāpjās.

Atjauta — atmiņas dieve.

Grešinas (Dailoņas) — greznulas — grācijas.

Glaima?

Krīvula = līka koka sakne — krīva zimbols.

Kurķes lauks (pie lielā ozola) — kara dieves lauks

(Erkus Munte).
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Laama — Zilfida.

Lomala — panākama dieve (ļameties).

Prieca — prieka dieve.

Pramsa — pasaales un dievu radītāja laalātā drau-
dzene.

Pelvīks — pagānu dievība (Ulmanis).

Peipa — ragana.

Pelvita — pilda šķūņus un klētis.

Vliksis — nāves dievs ar ļaanām, nāvīgām acīm (no
Skolas maizes — Peipas ezers).

Terminoloģija

Ausekļa atstātos rakstos ir loti primitivas pie-

zīmes iz ģeometrijas. Še var interesi modināt vie-

nīgi terminoloģija. Tāpēc to pasniedzu.
Leņķis —viņķele. Taisna, līka, gala, stāva,

slīpa, laazīta linija, vai taisna. Līdzteka līnija. Taisns

(riktīgs), šaars, plats leņķis, leņķa spārni, galotne.

Vienlīdzīgs tāļams. Lotiska — vertikāla linija. Re-
dzes aploka diska linija — horicontala. Pastāvīgs —

konstants lielāms. Vēderains kakts — lielāks par

180° an takšvidains. Blakas kakti, pretkakti (verti-
kālie) — pretaniskie, maiņu kakti vai leņķi. Taisnas

pārgriežas. Griezēja pie līdzteku linijas. Riņķis,
riņķa aploks un spieķi (radiasi), riņķa izplatījums,
izgriežams; stīga — horda. Caurmērs — diametrs.

Bogans — aploka dala. Trīskants, sāni, klajš. Mie-

seklis — ķermenis. Sešklajs —
kabs. Četrklajs,

lode. Vienāddabīgie un dažāddabīgie ķermeņi.
Stabs

— prizma. Apgalotņi — kante; rallis
— ci-

lendrs. Miesekļa robeža ir klajums. Izstiepjums —

izplatiens — izmērījums. Negativs — parādi, po-

zitīvs — manta.

Piezīme par skolu

Latvju tautas skola vēl jauniņa, tādēļ ari viņai

vēl daudz ligas pielīp. Viņa gribētu ar čaklām kājām
lielu gabalu aizskriet, bet kājas vēl lunkanas, viņa
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daudz reiz klūp, viņa daudz reiz aizmirst savu mērķi,
daudz reiz pati stājas tik citām augstākām skolām

par kalponi, kad viņai vajadzēja pēc pastāvīga mērķa

dzīties; daudzreiz viņa atkal tiek aprobežota aplokā
slodzīta no ļaudīm, kam par viņu ir vara, bet kas vai

tautīgu skolu pienākumu nepazīst jeb (kas vēl niknāki

un Dievam žēl bieži notiek) no sevišķiem naidīgiem
nodomiem uz to tiek dzīti.

Pirmiem vēl var palīdzēt, bet otriem nekā. Par

to, no cik liela svara ir tautas skolas, mēs še negri-
bam runāt, tik norādīt uz to, ka tik caur vispārīgu

tautas izglītošanu veselīga tautas dzīve var izaugt.

Tauta, kur tik kāda maza sevišķi nodalīta ļaužu
kārta vien tiek izglītota, turpretī lielākais ļaužu
pulks mežonīgā tumsībā izaug, tur kā jau tārps kremt

pie tautas saknes. Ēģiptieši nevarēja ilgi par kultūr-

tautu pastāvēt, jo visi viņu priesteru zinātnības krā-

jumi bij priekš visām citām ļaužu kārtām aizslēgti,
tikai priesteru pēcnākamiem senču pūliņi zinātnības

par labu nāca. Pie Grieķiem un Romniekiem un

citām Eiropas tautām līdz pat 17. un 18. gadu sim-

teņam tik bagāti ļaudis varēja savus bērnus likt

mācīt, nabagākās kārtas palika bez kādas mācīša-

nās. Pamazām tik sāk atzīt tautas vispārīgu iz-

glītošanu nevien par derīgu, bet pat par vajadzīgu.
Kad valdības sāka atzīt, ka tautas izglītošana ir

jauns valdības krēsla pamats, stiprāks par kaŗa pul-
kiem un zelta blāķiem, tad ari viņa sāka par tautas

skolu rūpēties. Tautas skola līdzinājās mazam bēr-

nam, ko ņem uz rokām. Otris liek šūpolī, trešais

grib staidzināt, ceturtais sēdināt, piektais ēdināt, se-

stais dzirdināt, tā ka bērnam daudz jāiztur, ja daudz-

reiz viņam iet kā krievu paruna teic: bērnam gamas,

tomēr viņš bez acs
...

Nenosūtīts apsveikums Rīgas Latv. biedrībai. 1878.

Visa Latvija šinī dienā ar līgsmu sirdi var at-

skatīties uz savu īstenu bāleniņu krietnu, ražena dar-

bību 10 gadu laikā. Latvieši ne but nav nepateicīgi
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par sveštautiešu teicamiem centieniem jau tanī laikā,
kur latvji paši bija miesīgos un garīgos važos. To-

mēr tautas pašas un dzīva piedalīšanās pie savas

kultūras vēstures iesākās tik ar Latvju Biedrības

celšanos, kura aizvien bijusi un tagad vēl ir visas

tautas reprezentants visos svarīgos atgadījumos un

prasījumos, kas aizņem tautas intereses.

Tauta tev dāvinājusi pilnīgu uzticību. Viņa ga-

vilē, kad tev zaļi iet, un noskumst, kad tev uzbrūk

vētras. Vētras prom. Tautību straumei vairs nav

klinšu ceļā, kas tēvijas draugiem varētu radīt izsa-

misēšanu.

Tadeļ naigi, naigi nākamība, nopietni ievērodami

pagājību.
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Iz bruņinieku laikiem

Par tēviju ceļodamiem un jaukā dabā klajoda-
miem mūsu krūtīs saceļās jautris, līgsmis gars, kas

mūsus stumtin stum uz priekšu, kur mums atkal pa-

rādās jauni jaukumi un brīnumi. Tā par kalniem un

lejām klīzdami mēs reižu reizām sasniedzam vecus

piļu drupus, ko laika zobs gan lēni, bet droši deldē.

Šie nīkoņi sajauc mūsu jautras domas. Savāds no-

pietnums mūs pārņem, tā kā mēs dziļās domās no-

grimstam un par senlaikiem pārdomājam. Tumšas

un nesaprotamas bildes skrien gar mūsu acīm.

Ar fantāziju jeb iedomām apdāvināts cilvēks

glezno jaunus, savādus tēlus. Brīžam tas „pils mei-

tas" redz rotājam, brīžam alus straumes plūstam iz

veciem, melniem logu caurumiem. Bet ar tādām

dzejīgām iedomām vien nekad nevar apmierināties.

Vajag arvien vēsturīga piesienuma, kur lai saista sa-

vas domas. Tādēļ senlaiku ievērojumi, notikumi un

gadījumi, kas atrodami vai nu ļaužu mutē jeb vecās

grāmatās, ir no liela svara, un mēs tos kā kādus zelta

graudus rakņājam un meklējam pagājības gruvekļos.

Cienījamus lasītājus lūdzu garā nostaigāt uz ve-

cām Cēsīm, ko tauta tik daudz piemin savās dzie-

smās. Tur jaukā vietā mēs ieraugam puslīdz vese-

lus mūru stabus, kas liecina, ka reiz tur bijusi stalta,

lepna pils un varena godība.
Vienā tādā mūru stabā, mazā, šaurā istabiņā

priekš 400 gadiem sēdēja vecs vīrs. Tas galvu bija
nokāris un asaras ritēja viņa sirmā bārzdā. Šis vīrs

bija Volthuzens Hercse, kas no 1471 —1472. gadam

bija par bruņinieku meisteri jeb valdinieku.
_

Bez

kādas tiesības, sevišķa iemesla dēļ tas savā pilī Hel-

metā tika sagrābts, sasiets un ieslodzīts stipros Cēsu

pils mūros, kur tam par sargu bija viņa niknais ie-
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naidnieks Kuno Lange, un kur tas pēc daudz bēdām

un bailēm nobeidzās. Kā Rusovs un Arndts savās

laikgrāmatās liecina, tad Volthusens ir bijis taisnīgs

un mieru mīļodams vīrs; bet viņš ari stingrā kārtībā

raudzīja valdīt bruņiniekus, kas tolaik savu svētu uz-

devumu aizmirzdami nodevās netiklībai un nelietī-

bai. Tā tad nu nav nekāds brīnums, ka tam radās

ne visai mazs pulks ienaidnieku, kas visi par to gā-

dāja, ka tas tiktu apcietināts, un beidzot nogalināts.
Šim pašam nelaimīgajam, kam tik daudz preti-

nieku un ienaidnieku, atradās ari pulciņš draugu.
Pat Zviedru valstības padomnieks Volthuzena dēt

draudēja un biedināja bruņiniekus, bet ko tas viss

palīdzēja? Bruņinieku brālība toreiz bija tik spē-

cīga, ka tā nebēdāja ne par kādu pretinieku. Ko ar

spēku un varu neiespēja, to raudzīja panākt caar vil-

tīgu gudrību, kaut gan ari tas neizdevās. Volthausena

jaunības draugs Konrāds Rosens apcietināto ņēmās

atsvabināt iz cietuma. 30. augustā 1474. gadā viņš

atstāja savu pili, kas atradās Trikates apgabalā,

krāšņā upes krastā, un ar sešiem uzticīgiem kalpiem
devās uz Cēsīm, un tur eglajas biezumos apslēpies,
izteica saviem pavadoņiem savu nodomu, un tos no-

zvērināja no visa tā nekad it ne nieka nerunāt. Liels

klusums iestājās. Te viens no tiem vīriem raudā-

dams un ar trīcēdama balsi iesāka runāt: „Mīlais
kungs! vai nāvē iesat! Vai sievu un bērnus atstā-

siet vaimanās un asarās!? Nē! tādā ziņā nebūt ne-

zvēru! Jums būtu jāpaliek še, un es katrā brīdī

esmu gatavs Jūsu nāves gaitu uzņemt." Tikko tas

bija beidzis runāt, te visi kā vienā balsī sauca: „Es
iešu!" „Laujiet manīm iet!" — Tāda padevība bru-

ņinieka sirdi varen aizgrāba. Tomēr tas palika pie

savas apņemšanās, ka pašam jāiet un savu draugu

jārauga atsvabināt. Bruņinieka uzvalku nometis,

prastus karavīra kamzoļus uzvilcis, un tā sava iz-

skatu pārvērtis, ar miestiņa muciņu padasē, pie kru-

ķa lēca taisni uz pili. Tas bija pulksten piecos pēc

pusdienas, kad tas pienāca pie vārtu sarga. Šis par

vārtiem ielaida klibajo, kas taisni devās uz cietuma
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uzrauga istabu. Tas to atrada guļam uz salmu mai-

sa, un vakts cirvis tam blakus. Uz pazemīgas ap-

sveicināšanas tas dabūja skarbu atbildi. Te Rosens
kalpa vīzē veicīgi iesāka runāt: viņam esot Kaspars

vārdā, Volthuzenam dažus gadus uzticīgi esot kal-

pojis, šis tam esot atļāvis precēties, viņa laulība esot

svētīta, un kad nu mīļa sieviņa atkal viņa ar jaunu

jātnieciņu apdāvinājusi, tad tā šo esot skubinājusi,
lai savam vecam kungam ari kaut ko no kristības

gārdumiem aiznesot, tādēļ tas nu esot še atklibojis,
un lūdzot cietuma uzraugu šo muciņu nonest vecam

kungam.

Cietuma uzraugs palika domīgs an sacīja: „ja
tik tur kas nav iekšā." . „Tur ir gan kas iekšā, an Jūs

to baudīdami tik ko mēli nenorīsiet," tā Rosens sa-

cīja, un raibi izrotātu kanna iz azotes izvilcis to pil-

dīja ar gārdo miestiņu. Tas pa priekšu pabaudīja

an tad deva cietuma uzraugam. Tā viņi daudzreiz

ar saldo miestiņu kannu pildīja un tikmēr dzēra, ka-

mēr abi palika tie labākie draugi un beidzot uz „tu"

un „tu". —

Krēsla metās un pulkstens jau bija seši. Cietuma

uzraugam nu bija jāaprauga cietumnieki; ari Ro-

sens tam drīkstēja iet līdz un tik ilgi palikt pie Volt-

huzena, kamēr tas apraudzījis citus cietumniekus.

Tik par to viņš bijās, ka tas cietsirdīgais Kuno visu

to nav noskatījies. — Volthuzens Rosenu tik ko ie-

raudzījis, to tūlīt pazina un lielā priekā tas jau sāka

minēt sava drauga vārdu. Rosens tam nometās pie

kājām, un sāka runāt: „Jūs taču pazīsiet savu kalpu,
veco Kasparu!" — Volthuzens nu gan atskārta, kas

ir un kādu valodu tagad jāuzņem. Cietuma uzraugs,

lai gan domīgs, tomēr mierīgs izgāja par durvīm lau-

kā, un abus draagus atstāja vienus pašus ieslēgtus
cietumā.

Cik saldi bija tie laimes brītiņi, kur sirds draugi
atkal redzējās. Prieka un bēdu asaras tiem acu

plakstiņos mirdzēja. Tie apkampušies vairs nevarēja

runāt. Bet īsie brītiņi drīz var aiztecēt, kar tie atkal

tiks šķirti, an varbūt uz visu mūžu. — Rosens Volt-
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huzenam stāstīja, ka šis esot nācis viņu atpestīt;

lai viņš tādēļ uzvelkot šā drēbes un lai uzmeklējot
šā vīrus mežā. Tā tas varot izbēgt uz Rīgu, un no

turienes ar zināmu kuģi aizbraukt uz Vāciju. Cie-

tuma uzraugs to būšot noturēt par Kasparu. „Un
Tu! Tu manā vietā gribi mirt? Nē! mūžam nē!"

Tā Volthuzens iesaucās. Rosens viņu gan raudzīja

pierunāt, bet tas ne nieka nepalīdzēja.

Kuno Lange bija redzējis, ka cietuma uzraugs

klibu vīru ieveda pie cietumniekiem un to vairs ārā

neizveda, tādēļ tas noprata, ka tur vairs nav pa-

reizi. Šis Kuno Lange, iz zemas kārtas, bija brie-

smīgs un manīgs karotājs, kas sava spēka un izma-

ņas dēļ tika iecelts par bruņinieku. Viņš jau sen

bija zvērējis Volthuzenam atriebties, tāpēc ka tas

tam to pili, ko tas lūdzis, nebija uzticējis valdīt. Volt-

huzens tam to laikam tāpēc nebija devis, ka viņš

Kuno Lange pazina par briesmīgu un nežēlīgu cil-

vēku pret saviem pavalstniekiem. Nu viņam bija
tas spēks atriebties; jo viņa draugi bija par to gādā-
juši, ka tas tika iecelts par pils apakšpārzinātāju un

Volthuzena sargu.

Kuno arvien vēl nogaidīja, vai tak reiz klibais

nenāks laukā, bet nesagaidīja. — Nu viņš paņēma
cietuma otru atslēgu, un ar četriem apbruņotiem vī-

riem devās uz cietumu. Vecie sirds draugi arvien

vēl sarunājās par saviem priekiem un savām bēdām.

Te durvis atveras un — Kuno ienāk iekšā. Viņš ne-

laimīgos mēdīdams apsveicināja: „Ai, augsti godāts

kungs un meisters, jums jau šeitan jautras viesības!"
Pēc tam viņš ar savu vējlukturi apraudzīja Rosena

seju, un to tūlīt pazina. Tādā pašā mēdīdamā balsī

viņš tāļāk runāja: „Šis cilvēks laikam domā, ka

mums pilī trūkst striķu, ar ko tam var mest cilpu
kaklā!" Durvis atvēris viņš sauca uz saviem pui-

šiem: „Viens cita pie bendes un tam tūlīt lieciet uz-

celt karātavas!" — Nāves sviedri nopilēja Volt-

husenam un tas lūdzās, lai Dieva Kunga pēc par tiem

apžēlojoties. Kuno it asi atteica: „Tagad Jūs žēla-
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stibas nākat izlūgties, bet kad paši bijāt tas vare-

nais, tad no žēlastības nebija ne ko domāt." —

Pa to laiku, kamēr tie tā runāja, pils pagalmā ka-

rātavas tika celtas, tā kā visi mūri skanēja. Volt-
husens vēl nežēlīgā sirdi raudzīja locīt an priekš tā

uz ceļiem mezdamies lūdzās, lai apžēlojoties, kad ne

vairāk, tad tak par šā dārgo draugu. Rosens to ne-

varēja paciest, un Volthusenu paceldams teica: „Vai
Tev neriebj priekš tāda nelieša savus ceļus locīt!

Esmu gatavs nāvē iet; bet kā bruņinieks būdams

prasu, lai mani tiesā pēc bruņinieku likumiem!"

Pēc laba brīža Kuno sāka runāt: „Tagad gribu
pierādīt, ka neesmu vis tāds nelga, par kādu Jūs

mani ieskatāt; ticu gan ari, ka jūs esat no augsta
dzimuma. Ja es nu gribētu, tad es varētu izgādāt,
ka karātavu vietā bendes cirvis norobī Jūsu galvu.
Bet es jums vēl lētāku sodu atvēlēju. Kā būtu, ja
Jūs baudītu iz jiftes biķera?" —

„Nesat vinu šurp, ak nesat to šurp!" Rosens

skaļi iekliedza, „un es to dzeršu līdz pašām mielēm!"

— Kuno labu stipru jifti solījās sagādāt, un tad aiz-

gāja. Bruņiniekiem un kalpiem viņš visu ņēmās iz-

stāstīt, kas Volthusena draugs, un ka tam tik ilgi jā-

paliekot cietumā, kamēr bruņinieku meisters Be-

rends Borchs no Rīgas nākšot mājās. Cietuma uz-

raugs pa tam bija nogalinājies, un rītā to atrada gu-

ļam pils grāvī. —

Kuno jau jifti bija sataisījis, un to nesa Rosenam,

un turklāt viņš vēl nožēloja, ka tas tā ir nācis, un vē-

lēja spēku abiem, lai tie ar pacietību padodas likteņa

nolikumam; abi apcietinātie tam sirsnīgi pateicās. —

Tiklīdz kā Kuno par durvīm bija izgājis, tad abi

draugi apsēdās uz sola, un nu atkal iesākās jautras
valodas par jaunības dienām, par piedzīvojumiem
dažādos karos v. t. t, it kā tiem ne nieka nebūtu no-

ticis. Nu ari jiftes biķeris tika atnests; bet abi

draugi to nelikās ne manot, un arvien jautri trieca

az priekšu. Bet Rosens acumirklī it dziļi noskuma;

jo Volthusens bija izsacījis to vēlēšanos, lai tam ari
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ļaujot sūkt iz nāves kausa. Rosens sacīja: „Tik
tiešām kā Dievs dzīvo, Tev šeitan nebūs mirt! Ķei-
zaram un valstībai būs izglābt tavu dzīvību; jo visa

cilvēce tiktu aplaupīta, ja Tu šeitan tiktu noben-

dēts!" Volthusens tomēr nelikās pierunāt; un kad

Rosens jiftes biķeri līdz pusei bija tukšojis, tad Volt-

husens to sagrāba, un ar vienu vilcienu tas bija tukšs.

Abi draugi vēl reiz apkampās, un tad — sabruka.

Pasaulei tika izpausts, ka Volthusens pēc ilgas
vārgšanas nomiris cietumā. Bet Kuno bruņinieku
meisteram slepenībā paziņoja: Konrāds Rosens bija
ielīdis cietumā ar to nodomu Volthusenu atsvabināt;

bet kad viņa viltību uzgāja, tad abi draugi nojiftē-
jās; jo Rosens jifti bija paņēmis līdz.

Rosena kalpi gaidīt gaidīja, kad Volthusens tak

reiz nāktu; tomēr tie viņu nesagaidīja. Pulkstens

sit 12, un ar ratiem brauc no pils taisni uz šiem; tie

paslēpās eglienā. Necik tālu no tiem rati apstājās,

un divi vīri ar savām lāpstām sāk rakt bedri. Ro-

sena kalpi pieiet klāt, un ierauga sava kunga līķi.
Pēc asinaiņām kaušanām tiem beidzot izdevās at-

dabūt sava kunga līķi, ko tie tūlit ieģērba bruņinieku
drēbēs un aizveda mājās bēdīgai atraiknei, sacīdami,

ka tas piepeši esot nomiris ceļā. Uzticīgajiem kal-

piem viss tika ticēts, ko tie stāstīja.

(Pēc raksta iekš „Inland".)
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Pamanītas drukas kļūdas

lpp. rinda stāv vajag but

62 10 no apakšas radikāli. radikāli krieviskā,

bet īpatnēji latvi-

skā nozīmē.

82 13
„ „

Gaete Goete

92 4 no augšas Staipekjiem traipekļiem.

101 5 no apakšas Blaumaņa Baumaņa

127 14
„ „

Lai Laid

131 2
„ „ pamodusies piecēlušies

145 10 no augšas piekrastā pakrastā.

189 3
„ „ radījis, radījis, 7)

191 15 no apakšas gaist izgaist

196 5 no augšas piekrastē pakrastē
196 5 no apakšas J. Z. J. C.

208 21
„ „ grozīties gozīties

211 20
„ „

tumsīmā tumsībā.

216 8 no augšas burtniek Burtniek

205 15 no apakšas tas tad

233 17
„ ~ locekļiem37) locekļiem39)

238 13
„ „ lieliem vīriem sla- lielam vīram sla-

veniem, venam

250 13 no augšas līgsmosim līgosim
251 8 no apakšas ezerāi ezarāi

251 16
„ „

Nav zeltiņis Ne zeltenis

264 10 no augšas Izgreznota Izgleznota
271 17 no apakšas stāsta vēsta

271 21
„ ~ dažreiz daudzreiz

272 13 no augšas dravas darvas

313 7
„ „ pilī mist, pili mīt,

338 2 no apakšas manuskipta manuskripta.

Vairākās vietās ir nepareizi lietotas savienošanas zīmes

Monogrāfijā dažā vietā ir „Zalktis", „Zalksis" vietā.
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