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Eduards Veidenbaums dzīvē

1. Bērnība.

Eduards Veidenbaums dzimis 21. septembri

(j. st. 3. oktobri) 1867. gadā Glāzniekos pie Cēsim.

Cēsu lauku draudzes baznīcas grāmatās vēl piezī-

mēts: krustīts pēc luterticīgo ritus tā paša gada

8. oktobrī; vecāki — Jēkabs Veidenbaums un viņa

sieva Mārieta; kūmās stāvējusi — Astekalna Lotte

Mastiņ, viņas dēls Pēters un revizors Kārlis Veiden-

baums. Pie nākošā dzejnieka šūpuļa te redzami

tikai tuvinieki — vecāki, tēva māsa ar savu dēlu

un tēva brālis. No mātes puses šinī radu rindā

neredz neviena, bet piemināma būtu Mārietas māsas

meita Liena (vēlāk vīra uzvārdā Meisters), Eduarda

auklētāja un tuvākais cilvēks viņam mazotnē.

Eduarda vecāki bij saimnieki Glāzniekos. Glāz-

niekos pagāja .viņa pirmie pieci gadi, pati agrā bēr-

nība. Vēlāk Veidenbaumi pāriet uz Mūrmuižas Ka-

lačiem.

Glāznieki atrodas līdzenumā, vienu kilometru

dienvidos no Cēsim. Visdzīvākais skats uz šo pusi,

kur iesākas paaugstinājums ar pilsētu. Citādi vieta

diezgan vienmuļa: klajš lauks un pa viņu izkaisītas

zemnieku mājas, no Cēsu piekalnes raugoties itkā

lēznā palejā. Vasarā labības druvas saplūst par

viļņojošu zaļralbu segu un dziļi taī iegrimušas izska-

tās sīksaimniecību ēkas ar dārzu puduriem. Visskai-

stākā šī sega rudeņos ar palsajiem un dzelteniem

laukumiem. Ziemu viss par kailu, tuvākais mežs sa-

skatāms dienvidvakaros. Dažām mājām līdzās

saimniecības ēkām paceļās kaļķu cepļa plakanais

jumts un augstais skurstenis. Tagad, protams, šo
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dedzinātavu vairāk un tās lielākas', modernāki ierī-

kotas, nekā Veidenbauma laikā.

Glāzniekos ceplis pāra desmit soļus no dzīvoja-
mās ēkas. Turpat visapkārt kaļķakmeņa lauztuves,
kā dziļas, plašas, pavasara ūdeņu iznestas gravas —

līdz pašiem mājas pasienmaļiem: māja paliek kā uz

klintskraujas. Mazs Eduards no lauztuvēm bijis
cieši jāsargā, viņam paticis kāpelēt pa smilšu kau-

dzēm, bedrēm un nokārēm.

Gar Glāzniekiem iet nelielais Cēsu-Raunas liel-

ceļš, turpat netāl krustodamies ar otru ceļa palso

joslu, kas ved uz Liepu. Abi ceļi Glāzniekus ieslēdz

stūrī. Lai gan mājas nav pašā ceļmalā, tomēr ku-

stība, gājēju un braucēju tuvums stipri manāms. Pa

daļai to aizsedz dārzs, kas pie pašas istabas. Mazais

Eduards vasarās parasti dzīvojis dārzā, viens pats

pamests. Te no attāļākā kakta paveras skats uz

Cēsim: pāri laukumam, garām Lauciņu kapsētas

zaļai kupsai raibi sarindotie pilsētas namu jumti un

pāri viņiem druknais baznīcas tornis. No šās vien-

mēr sastingušās ainas atviļņo zvana skaņas un brī-

žam jautra kareivju muziķa. Kad dienas saulainas,
tad Glāznieku klajums gaišs, margojošs, ar plašu ap-

vārsni.

• Kilometrus trīs, četrus attāļā Glāznieku ap-

kārtne apveltīta lielišķiem dabas jaukumiem: uz va-

kariem Bērzaine, Cēsu gaujmala un ziemeļrītos egļu
mežiem noaugušās Raunas piegāzes, tītas Latvijas

siliem īpatnējā zilganumā. Tās Veidenbaums ap-

meklējis vēlākos gados, Cēsīs skolā iedams.

Glāzniekus (flilkensland) iepircis Kaspars Vei-

denbaums, Eduarda tēva tēvs, 1824. gadā. Papīros
taisni teikts — iepircis, tā tad, droši vien, par dzimtu.

levērojot tā laika zemnieku stāvokli, šāds solis no-

rāda uz ārkārtēju gadījumu. Kā tas iespējams? Te

interesants, bet mūsu nenokārtotos archivos grūti iz-
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pētāms moments. 1804. gada zemnieku "likumos gan

valdība atzina zemnieka tiesības, nodrošināja neku-

stama īpašuma un inventāra iegūšanu dzimtslieto-

šanā, ar ko zināmā mērā atjaunojās zviedru perioda

Glāznieku

dzīvojamā
māja,

Veidenbauma
šūpļa

vieta

(1912.

gada

uzņēmums).

agrārā iekārta, tomēr jau 1819. gada reforma skaistā

atsvabināšanas vārdā atsavināja zemniekam šās tie-

sības par labu muižniekiem, izdzēšot 1804. gadā no-

vilktu sarkano strīpu starp kunga laukiem un zem-

niekmāju. Vidzemē pirmo saimnieku daļu atsvabi-
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nāja 1823. gada Juros, otru pēc gada un brīvatlaista-

jam latvietim tas atņēma mājas, klaušu normas un

vaku grāmatas. Muižnieks zemi varēja izrentēt uz

brīva līguma pamata, apliekot nomnieku pēc patikas

ar klaušām un nodevām, personīgās tiesības likums

noteica tādas, ka zemniekam cits nekas neatlikās, kā

griezties pie kunga, dot lietošanā kādu stūrīti zemes

vismaz uz vienu gadu, par ko bija jāparaksta smagu

smagie kontrakti. Zemnieks par zemes pirkšanu

nevarēja domāt pat tad, ja muižnieks uz to gribētu
ieiet. Latvieši vēl piedzīvoja pašus smagākos

klaušu laikus, līdz 1849. gada likums atkal paredz
zemniekam īpašuma tiesības.

Bet Kasparam Veidenbaumam tūlīt pēc pirmo

zemnieku brīvlaišanas izdodas palikt par Glāznieku

gruntnieku. Kunga riju viņš nav kūlis un skaitāms

par vienu no pirmajiem latviešiem, kas ieguvis savu

stūrīti. Viņš to pircis no brīvas rokas. Zemes-

gabals agrāk piederējis kādam Chirurgo Roeh-

rieh'am, 1772. gadā to ieguvis glāzniekmeistars Gu-

stavs Reinholds Stoessels, 1810. gada 10. martā tas

nāk ūtrupē, kurā, sacenšoties ar kādu mālermei-

staru Eislebenu, to pārsolījis un par 306 Reichsthaler

Albertus paņēmis rātskungs Fričs. Interesantajā

ūtrupes protokolā objekts toreiz saukts par „Acker-
land" ar attiecīgo vietas norādījumu, bet Veiden-

baums no Fričiem šo aramzemi jau pērk kā zem-

nieku māju, sauktu par Glāzniekiem.

Glāzniekos Kaspars Veidenbaums iegājis kā īsts

latviešu līdumnieks, paļaudamies uz saviem spēkiem

un sajuzdams lielu gandarījumu, nostājoties pats uz

savas zemes. Ziņas par viņu uzglabājušās trūcīgas,

bet tās pašas rāda drošu uzņēmību. Viņš — dzimis

vidzemnieks, cik piederīgie atcerās, uzaudzis un līdz

pilngadībai dzīvojis Blomes muižā, Valkas apriņķī.
No turienes uz Cēsim izbēdzis zaldātu ķērājiem. Cē-

sīs iestājies pie pilskunga Sīversa par dārznieku.
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Jāpieņem, ka ari agrāk būs strādājis dārzā. Cēsu

kungs par viņa darbu nežēlojies. Mūsu laikiem viņš

atstājis par sevi piemiņu: garā ozolu aleja, kas pie

Cēsim kupla apēno Valmieras ceļu — Kaspara Vei-

denbaumadēstīta. Kā muižas cilvēkam, viņam lauk-

saimniecība nevarēja būt pazīstama sīkumos, bet iz-

lietodams pirmo iespēju iegūt neatkarīgāku stāvokli,

viņš dārznieka lāpstu apmaina pret arklu. Blakus

Glāznieku dārza stūris ar skatu uz Cēsim.

mājas darbiem viņš piekopa vēl glāznieka amatu un

ierīkoja uz iegūtās zemes savu nelielu dārzniecību.

Kas viņa priekšteči un ar ko nodarbojušies — nav

zināms. Tāpat ziņu trūkst par viņa sievu Mariju.

Pie iepirkšanas uz Glāznieku zemes bijusi tikai

viena veca rija; lauki neiekopti, darba rīku nekādu.

Visu vajadzējis gādāt, pirms iet tīrumā. Un tā kā

Kasparam Veidenbaumam trūcis pat vajadzīgās
iemaksas rātskunga Friča atraitnei par 11 mucu

vietu (ap 16 prv.) lielo gruntsgabalu, novērtētu par

500 rubļiem, tad viņš to paņēmis kopā ar savu pa-

līgu, jaunpilieti Jēkabu Kudlingu - Steinbergu. Tas
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bijis naudīgāks. lepērkoties Veidenbaumam pie ro-

kas bijis tikai 30 rbļ., kamēr par koroborēšanu, kā

dokumentos teikts, vien ir bijis jāmaksā 35 rbļ.
40 kap., un kur vēl citi pirkšanas akta nodokļi. Bet

Glāznieku zeme diezgan auglīga un neatlaidīgie

jaunsaimnieki ar visu šauro rocību cauri tikuši. Pa-

priekšu viņi uzcēluši nelielu dzīvojamo māju, tad

citu pēc citas vajadzīgās saimniecības ēkas. Istabas

priekšā ierīkojuši ari nelielu augļu dārzu, šo latviešu

sētas neatņemamo lietderības un skaistuma simbolu,

Dzīvojamā māja celta ar vienām ārsdurvim, bet

sadalīta divās daļās, divās istabās, un katrs saim-

nieks dzīvojis savā galā. Vēlāk Kaspara Veiden-

bauma dēls Jēkabs to pirms kāzām pārtaisījis, pa-

plašinādams ar piebūvi dienvidus galā un stikla

verandu. Šinī Jēkaba celtajā dienvidus istabā dzi-

mis mūsu dzejnieks.

Pēcteči no Kaspara Veidenbauma būs mantojuši
dažu labu rakstura īpašību. Viņam piemitusi zem-

nieciska neatlaidība, reiz iesākto darbu izvest galā.

Dēla dēls, rakstnieks Kārlis Veidenbaums, liekās.

„tīri vectēvā atsities". Neatlaidīgu un darbīgu re-

dzam ari Eduardu Veidenbaumu. Skolas izglītības

Kasparam nebijis nekādas, tomēr viņš iemanījies un

ne tikai runājis, bet ari rakstījis krievu un vācu va-

lodā, kas tanīs laikos nozīmēja jau izglītotu cilvēku.

Pēc dabas viņš bijis miermīlīgs un taisns. Apkaime

pie viņa bieži griezusies pēc padoma un tā viņš ne-

liedzis nevienam. Bijis ari labs runātājs, zinājis no

galvas garīgās dziesmas un lūgšanas, kamdēļ saie-

šanas namā ilgi sagājis par teicēju (kambartēvu).
Cēsu apkārtnē viņš bija ienācējs, ~pārbēdzējs", to-

mēr drīz iemantojis visu labvēlību un pilnīgu uzti-

cību. Bet visvairāk viņš pats uzticējies citiem: ne-

atzinis nekādu rakstītu, līgumu pat tad, ja darīšana

ar svešnieku; vienmēr paļāvies uz ļaužu goda

prātu, kā jau veclatvietis, audzis kautkur kādā kul-
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turas neaiztiktā Vidzemes apgabalā, kad vēl prātī-

gāki bij ar kungu slēgt mutisku līgumu, saņemot par

klausām „birku", jo rakstītu līgumu ar zemnieku

kungam tā kā tā bija viegli lauzt.

Glāzniekos Kaspars Veidenbaums un Kudlings -

Steinbergs saimniekoja divatā līdz 1842. gadam. Tad

pēdējais sadomāja aizceļot uz Krievzerm. Veiden-

baums viņam izmaksāja tā daļu un paturēja māju

viens pats. Bet aiz savas paļāvības uz cilvēku god-

prātību viņš nav turējis par vajadzīgu dzēst sava

pusenieka vārda krepostnodaļas papīros. Kuldings-

Steinbergs gan šo apstākli savtīgos nolūkos neiz-

mantoja, kā braucis — tā vairs neatgriezās, bet grā-

matās viņš joprojām palika par Glāznieku līdzīpaš-

nieku, caur ko mājas mantošanas tiesības vēlākos

laikos sarežģījās neatrisināmi.

Eduarda Veidenbauma tēvs Jēkabs bija Kaspara
vecākais dēls. Pavisam viņam bij divi dēli un trīs

meitas. Jēkabu jau no mazotnes uzskatīja par nā-

košo saimnieku. Jaunāko dēlu Kārli vadīja skolā,
sākumā — lai tiktu par dārznieku, bet kad tas zē-

nam nevedās un nepatika, tad nolēma izmācīt par

zemes mērnieku (revizoru). Ar to varēja tikt vaļā

no karaklausības, galvas naudām, un darba mēr-

niekam netrūka taīs laikos, kad māju iepirkšana gadu

no gada pieņēmās. Kārlis apriņķa skolā gāja piecus

gadus. Glāznieki tikdaudz neienesa, lai paskolotu
visus bērnus. Citādi Kaspars to labprāt būtu da-

rījis.

Jēkabs Veidenbaums nav apmeklējis ne pa-

gastskolas. Bet kā centīgs, apdāvināts cilvēks, viņš

strādājis un mācījies pats uz savu roku. Uzmanīgi

viņš klausījies, kad jaunākais brālis, no Cēsim pār-
nākdams mājās pa pēcpusdienām un svētdienām,

gatavojis uzdotās mācības stiprā balsī. Pieejamas

bija ari grāmatas un tā pašmācības ceļā viņš krietni

tālu ticis rēķināšanā, ģeogrāfijā, vēsturē. Krievu un
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vācu valodu Jēkabs pārvaldījis labi. Kādu laiku viņš

izpildīja skolotāja vietu Cēsu bāriņu (tā sauktajā

Liberta) skolā un vienu ziemu nostrādāja par māj-

skolotāju Nītaurē 1

.

Māju vecais Kaspars ilgi paturēja savās rokās.

Viņa sirds palika nomodā par visiem bērniem. Iz-

nāca tomēr, ka darba lauvas tiesa gula uz Jēkabu,
bet viss lielākais ienākums aizgāja jaunākā brāļa
skolām. Taisni par to gan Jēkabs nesūdzējās ne-

maz un labprāt palīdzētu vēl vairāk, ja būtu iespē-

jams, taču šaurie apstākli un neskaidrās izredzes

par savas dzīves nodrošināšanu viņu aizvienam

spieda padomāt par ko labāku. Saklausījis reiz, ka

Limbāžu pusē izrentē mājas uz izdevīgiem noteiku-

miem, viņš gribēja Glāzniekus atstāt un iet par rent-

nieku, spriezdams, ka ~katrs cilvēks, kas patiesi

strādā un priekš sevis pūlējas, dabūs pilnīgu algu un

uzturu katrā vietā"
2

.
Nodoms tomēr palika neiz-

vests. Ne savtīgums, kā no vienas, tā otras puses,

bet praktiķa, varētu pat teikt, aprēķinātāja daba, kas

Veidenbaumiem stiprā mērā raksturīga, šinī gadī-

jumā pamudināja tēvu, padomāt par Glāžnieku turp-

māko likteni. Jēkaba rīcībā sākumā skaitījās pus-

mājas. Tagad Kaspars viņa ziņā nodeva visus

Glāzniekus. Jēkaba pienākumos līdz ar to ietilpa,

gādāt par vecākiem, par pūru māsām, kuras vienu

pēc otras izprecēja, un par jaunāko brāli, Pēdējam

pabalsta no mājām vajadzēja ari tad, kad tas jau

strādāja par palīgu pie mērnieka Bacha un vēlāk

pats uz savu roku. Viņš ir vai pats bezrūpīgākais
Veidenbaumu dzimtā, nenosvērts, diezgan savtīgs,

lai gan citādi labsirdīgs, sabiedrisks un pakalpīgs.

1
Sk. Kārļa Veidenbauma Raksti, O. Jepes apg. 1925.

7. lp., un Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I, Ed. Treumaņa redi-

ģēti, 1907. 9. Ip.

2 Rakstnieka K. Veidenbauma piezīme atstātos papīros.



13

Bieži viņš uzturējās Glāzniekos, ja darbs nebija kur

tālāku citā pusē. Eduardam Veidenbaumam viņš

krusttēvs un, varētu teikt, pirmais skolotājs. Edu-

ardam un tāpat citiem brāļa bērniem viņš devis tik

labu mājas mācību, ka pagastskolā tiem nemaz ne-

vajadzēja iet. Bet kad mērnieka nebijis mājās, tad

skolotāja pienākumus uzņēmies Jēkabs. Ar to tad

ari izskaidrojas, ka Eduards tieši no mājām varēja

iestāties tūlīt draudzes skolā. Mērnieku Kārli Vei-

denbaumu, Eduards loti mīlējis un tas viņam ari cen-

ties būt palīdzīgs ar padomiem un pakalpojumiem,
kad dzejnieks jau gāja augstākās skolās.

Glāzniekos Jēkabs Veidenbaums ierīkoja kaļķ-

akmeņa lauztuvi un kaļķu cepli, gribēdams izmantot

„paša zemē slēpto zeltu", kaļķakmeni, ar ko bagāts
slānis ap Cēsim. Laukus viņš paplašināja, noren-

tēdams robežās atrodošos Šķesteru zemi. Kaļķu
dedzinātava nebija nekāda lielā, tomēr atmaksāju-

sies, jo apkārtnē šādu uzņēmumu vēl necik nebija.
Naudu ierīcībai viņam aizdevis svainis Kārlis Hin-

cenbergs. Vispār, Jēkabs Veidenbaums staigāja

tēva pēdās, kā blakus nodarbošanos tāpat piekopa
dārzniecību un glāznieka amatu. Uz cepļa pasā-

kumu gan tēvs dažreiz raudzījies skeptiski, bet dēls

bija par tēvu uzņēmīgāks un ari turīgāks. Pēc dabas

viņš klusāks par tēvu, bet cietāka rakstura. Vien-

mēr nevaļīgs un sevī nogrimis, viņš sabiedriskā

dzīvē ne labprāt ņēmis dalību; bet ja reiz kādu pie-

nākumu uzņēmies, tad izpildījis to ar lielu pašaizlie-
dzību. Gadus trīs viņš sagāja par meijeriešu pa-

gastvecāko (ap 1867. gadu) un bij ievēlēts Cēsu imo-

biļu novērtētājos. Slimot viņš neslimoja, bet neizār-

stējama galvas augoņa dēļ bija jau pusmūžā nosir-

mojis; vēlākos gados redze palika pavisam vāja.

Plaša apkārtne viņu pazina kā augstākā mērā go-

dīgu un taisnu cilvēku. Pārāk uzstājīgs viņš nebi-
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jis, ass ari ne, tomēr pratis izvest savu gribu, ja bijis

pārliecināts, ka taisnība viņa pusē.

Jēkaba Veidenbauma sievas vecāki, Jēkabs

Hincenbergs un viņa sieva leva, dzimusi Leitis,

bijuši muižas ļaudis. Dzīvojuši Paipus muižā, Rū-

jenes draudzē, tēvs par kučieru un māte par maz-

gātāju. Vēlāk, kad vecajam Hincerbergam rokas

vairs nespējušas grožus valdīt, kungs viņu ielicis par

mežsargu Ozoliņos.

Viņu meita Mārieta jaunavas gados dzīvojusi

pie savas vecākās māsas Lienas, izprecētas Stein-

bergam, Straupes Vēju krogā. No turienes Jēkabs

Veidenbaums Mārietu pārvedis Glāzniekos, kad

viņam palikuši 28 un Mārietai 21 gads1

.

Cerēša-

nās laikā Mārietas un Jēkaba vēstulēs, kuras vēl

tagad uzglabājušās, redzama liela abpusēja simpā-

tija, sirsnīga samīlēšanās un itkā līgavas vecāku

maza nevēlēšanās, meitu laist pie Veidenbauma.Par

Mārietas brāli K. Hincenbergu zināms, ka tas bijis

„tīrā prāta" cilvēks, praktisks, atjautīgs un lasījis

progresīvos laikrakstus.

Jēkabam un Mārietai Veidenbaumiem bija seši

bērni: vecākā meita Kristīna, tad Jūla, Eduards,

Kārlis, Voldemārs un Karlīna, cits par citu ap divi

gadi jaunāks. Karlīna, kas vairs vienīgā, no viņiem

dzīva, dzimusi 1872. gadā Kalačos, kamēr visu pā-

rējo dzimtene ir Glāznieki. Eduarda vecākais brā-

lis Kārlis dzimis 1865. gada 20. feberuarī
2.

1 Treumaņa uzrakstītajā Ed. Veidenbauma biogrāfijā

(1907. un 1920. g. izdev. 9. lp.), vārda Mārieta vietā teikts

Marija. Mārieta viņai bijis kristīts vārds un tā viņa visur

parakstījusies, ari dokumentos. Manis rediģētos K. Veiden-

bauma Rakstos un atsevišķi izdotajā biogrāfijā (O. Jēpes

apgādībā 1925.) 9. lp. nepareizi iespiests Mārieta un zem

ģīmetnes Margrieta.

2
Eduarda Veidenbauma vardu daži raksta nepareizi:

Edvarts, Edvards. Nebūtu iemesla atkāpties no krustītās
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1872. gada pavasarī Veidenbaumi pārceļas uz

jaunu dzīves vietu — uz Mūrmuižas Kalačiem, Val-

mieras apriņķī. Glāzniekus izrentēja, jo acu vājības

Kalači

(1925.

gada

uzņēmums).

rakstības, sevišķi mācības grāmatās, kā to dara, piem., lite-

raturvēsturnieks R. Klaustiņš (Latviešu rakstniecības vēsture,

levads latv. rakstniecības vēsturē), lietodams, pirmo, un

Plūdons (Latvju rakstnieki, daiļliteratūras chrestomatija III),

lietodams otro nepareizu rakstību. Veidenbaums gan ari pats

šad tad vēstulēs parakstījies tā, pēc apgabala izrunas, bet

baznīcas grāmatās, krustāmā zīmē sub fide pastorāli un visos

dokumentos skaidri rakstīts tikai: Eduards.
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dēļ tēvs pats cepļa vairs nejaudāja vadīt un lielākai

ģimenei ar mazo māju vien bija pagrūti tikt cauri.

Glāzniekos palika veca
;

s Kaspars un vecmāte, te no-

dzīvodami mūža pēdējās dienas. Kalačos visiem ne-

bijis kur saiet. No Jēkaba dzimtas dzīvot uz Glāz-

niekiem neviens vairs neatgriezās.

Kalačus Jēkabs Veidenbaums iepirka jau 1869.

gadā no Mūrmuižas lielkunga Knīrima. Latviešu

zemmecībai tas bija rosīgs dzimtsīpašumu iegūšanas

laiks, kad pēc sausās vasaras neražām, naudas trū-

kuma dēļ muižnieku aprindās, mājas nāca pārdo-
šanā uz puslīdz pieņemamiem izmaksas noteiku-

miem. Ja līdz 1860. gada likuma iznākšanai māju

iepirkšanai vēl gadījuma raksturs, tad ar 1861. gadu
latviešos bija iesācies dzimtsīpašumu drudzis, pie

kam gadā zemnieku rokās pārgāja simtiem līdz tam

rentētu māju. Liekas naudas Veidenbaumam nebija,
bet iemaksai viņam atkal dažus simtus palienējis
svainis. Kalaču platība gandrīz desmit reizes lie-

lāka par Glāzniekiem, zeme auglīgāka, tikai toreiz

vēl neiekopta un atmatā. Paprāvo mežu Veiden-

baums cerēja izmantot Glāznieku ceplim.

Kalači atrodas Mūru pagasta strejgabalā, uz

kura vēl kādas desmit citas mūrmuiziešu saimniecī-

bas un nelielā Skangale; pēc toreizējās pagastu

ģeogrāfijas šo „mūrmuiziešu salu", kuru, kā tauta

runā, Knīrima priekšteči uz kārtim iespēlējuši,

ieslēdza liepēnieši, startēnieši, baiškalnieši, raunē-

nieši. Darīšanas un visa orientēšanās vairāk iznāca

uz Liepas pusi, kā lielāko un tuvāko satiksmes

punktu
1

.
Kā ienācēji, un vēl šādā stūrī, kur krusto-

jas vairāku pagastu īpatnības, Veidenbaumi nav

skaitāmi par mūrmuiziešiem, bet drīzāk gan par

liepēniešiem. Kilometrus desmit attālos sava paga-

1 Ivm* gaāa Kalači līdz ar visu šo Mūrmuižas strejga-

balu pievienoti Liepas pagastam.
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sta ļaudis viņi satika reti, kautkadas pagasta darī-

šanās, tuvāk ar tiem nesaiedamies.

Jēkabs Veidenbaums nu bija divu māju saim-

nieks, varētu domāt — diezgan turīgs. 1876. gadā

par Glāznieku cepli viņš saņēma 208 rubļus rentes,

kas rentniekam deva tiesību izlauzt 200 asis kaļķak-

meņa. Bet pirmajos gados uz Kalačiem gula lie-

lākas izmaksas un pēcāk Glāznieki neienesa vairs

nekā. Galvenais iemesls tam — jau minētie sa-

režģījumi ar mantošanu. Jēkabs Veidenbaums mira

1878. g. 6. septembrī, 58 gadus vecs. Kamēr viņš

vēl dzīvoja, ne formeli, ne pēc būtības viņa īpašuma

tiesību- neapstrīdēja. Pat ievēlot Cēsu imobiļu vēr-

tēšanas komisijā, kurā nāca tikai mājsaimn'eki, viņu

uzskatīja par Glāznieku juridisku īpašnieku. Bet te-

stamenta Kaspars Veidenbaums nebija atstājis un

tāda saviem bērniem neatstāja ari Jēkabs. Pēc viņa

nāves tāpēc uz Glāzniekiem pretendēja brālis mēr-

nieks, māsas un pat rentnieks. Par faktisko manti-

nieku, kas ari saskanēja ar tēva gribu, kurš vienī-

gais te bija ielicis sava mūža darbu, skaitījās vecā-

kais dēls Kārlis Veidenbaums, Eduarda brālis, uz-

ņemdamies pārējiem saviem brāļiem un māsām

izmaksāt attiecīgu mantojuma daļu. Tomēr mājas

uz savu vārdu viņam neizdevās pārvest, ja ari visi

citi tam piekrita, ne ari pārdot, ne mākslīgi izūtru-

pēt, lai pats atpirktu, ko lūkoja izvest 1897. gadā;

papīros joprojām figurēja agrākā līdzīpašnieka Kud-

linga-Steinberga vārds. Kādu laiku par Glāzniekiem

visvairāk interesējās mērnieks, saņemdams rentes

daļu, kamēr vēlāk šī saimniecība, kā jau bez noteik-

tas vadības, no Kārļa ir prasījusi tikai piemaksas.
1911. gadā Eduarda Veidenbauma dzimtā vieta nāca

pavisam svešās rokās, bet dokumentos vēl tagad ne-

esot dzēsti agrāko īpašnieku vārdi, /ffcb 3^
Šī Glāznieku vēsture piemetināma aiz vairākiem

iemesliem. Pirmkārt, runājot par Eduarda Veiden-
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bauma materieliem apstākļiem, mums jārēķinājas
tikai ar Kalačiem. Otrām kārtām, mantošanas tie-

sību noskaidrošanā nācās ari viņam interesēties, kad

viņš jau gāja skolās. Ļoti daudz vērības visai lie-

tai kopš pilngadības ir piegriezis Kārlis Veiden-

baums, mācīdamies saprast milzīgo starpību kādā

jautājumā starp formelo pusi un pēc būtības, pie kam

iaunla:ku dzīvē viņš turēja par neiespējamu Kaspara
Veidenbauma pavildības principu. Un beidzot —

rentnieku rokās Glāznieki pārvērtās par paputējušu

mazsaimniecību, kas, vēlākos laikos atjaunota, ar

pārbūvētām ēkām, atgādina kā piedevu ceplim, ari

paplašinātam. Veidenbaumu roku darbs te redzams

vairs vienīgi zaļojošā dārzā.

Kalači skaitāmi par lielu saimniecību: visa

platība 265 un aramzemes 120 pūravietas. Bet pla-
šos laukus Jēkabs Veidenbaums saņēma nolaistus,
krūmiem apaugušus, mazražīgus. Viņa praktiskā acs

gan noprata zemes' auglību, taču sākumā trūka vaja-

dzīgā inventāra, vajadzīgās rocības un pašam spēka,
ātrāk visu iekopt. lenākums nepārsniedza kārtējo
nodevu un minimālās parādu deldēšanas. Tā dzīve

līdzinājās puslīdz pārtikuša zemniekā dzīvei, ne

vairāk.

Kalaču apvidus īpatnēji laucinieciskāks, mierī-

gāks, noslēgtāks, nekā Glāznieku klajums. Mazliet

drūmu nokrāsu iemet tuvējie priežu un egļu meži,

gan nelieli. No augstā Liepas kalna raugoties, tas

ir parastais Vidzemes puslīdz līdzeno vietu peisažs
— ar krūmiem, meža kupsām, klajiem laukumiem.

Vispārējā noskaņa vairāk episka, bez pretstatiem,
bet ari bez aizraujošās noslēpumainības, kāda piemīt

dabai lielu gāršu tuvumā, vai kalnainiem apvidiem

ar tālu apredzi.

Dažus simtus soļu atstatu gar Kalačiem stiepjās

Cēsu-Smiltenes lielceļš, turpat pāri uzkalnīšam gā-

jēju novezdams garas, glītas ēkas durpriekšā. Tas -
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Bērzu krogs. No viņa ar Veidenbaumu mājām viegli

sasaukties. Līvi un Burkši, Kalaču tuvākie kaimiņi,

gandrīz tādā pat attālumā. Ar visām šām vietām

saistās daži momenti Eduarda Veidenbauma vēlākā

dzīvē.

Kalaču

dzīvojamā
māja.

Bet kamēr viņš auga, tikmēr gan viņam vis-

vairāk nācās un, varbūt, ari visvairāk patika vērot

vienmuļos Kalaču tīrumus, tāpat ganības, kas abejup

ciema ceļam iziet uz otru pusi, uz dienvidiem,

vienu kilometru garā joslā. Te, pa labi no ceļa, sā-
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kas ari pazemais jauktu koku mežs — Eduarda mī-

ļākā pastaigas vieta, kad viņš jau bija pieaudzis. Pa

to kilometrus trīs gara teka noved pie Liepas

kapsētas. Tāļāk garām Liepas muižai nāk Raunas

leja, apkārtnes krāšņākā vieta. Kā tāla atbalss no

Vidzemes Šveices pieminamas divas gravas, kuras
abas iedzīvotāji iesaukuši par „Ellīti". Lielākā no

tām atrodas pie Liepas pagastmājas ar smilšakmena
alu un neizsīkstošu burbuļojošu avotiņu, apaugusi

krūmiem; otrs tāds pat, tikai mazāks dabas brī-

nums ir Liepas kapsētas tuvumā, Veidenbauma

pastaigas mežā, pie kuras viņš ari visvairāk

kavējies.

Kalaču dārzs krietna hektāra lielumā, ar slaiku

bērzu un egļu valni, ne apcirptu, bet dabīga auguma,

kas uz ceļa un Bērzu kroga pusi tagad mājas pil-

nīgi aizsedz. Dārzā dzīvojamā ēka. Ciema ceļš

agrāk gājis tuvu tai garām, bet Kārl's Veidenbaums

ceļu pārcēlis aiz dārza, lai būtu vairāk vietas dēstīju-
miem.

Kalačos ienākdams, Jēkabs istabas priekšā
iestādījis astoņus ozolus — katram bērnam pa vie-

nam, sev un mātei, tā kā iznācis „rundelis". No

tiem seši nokaltuši, un proti — viņa paša, Kristīnas,

Jūlas, Kārļa, Eduarda un Voldemāra. Palikuši mātes

un Karlīnes ozoli, kas izauguši, kupli, vareniem stā-

viem. Tie atrodas iepretim istabas logam, pie kura

dzejnieks ziemās strādājis un gulējis uz nāves gul-

tas. Ozolu iznīkšana dīvainā kārtā sakrīt ar Veiden-

baumu dzimtas likteni: visilgāk nodzīvoja māte,

Karlīna vēl tagad dzīvo, bet pārējie mira — cits pus-

mūža nesasniedzis. Mārieta, pavadīdama uz kapiem
vienu pēc otra savus bērnus, aizvienam piemetinā-

jusi ozolu simbolu.

Kalačos Eduards Veidenbaums uzauga un mācī-

jās pazīt pasauli. Te pavadīta mūža lielākā daļa.

Tomēr šās otrās dzimtenes viņš nekur īpaši un dar-
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bos dzejiska valoda nepiemin: tik liela mēra pati

par sevi saprotamaviņam ir likusies pieņēmīgā vieta

MātesunKarlīnasozoliKalačudārzā.

ar diezgan turīgas zemniecības apkārtni, augot

attīstītā, garīgi mošā un ētiski līdzsvarotā dzimtā.
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Dzejnieku lielais vairums atmiņa glabā mātes

svētīgos audzināšanas iespaidus. Pie Eduarda Vei-

denbauma tas ir gluži otrādi. Viņam un tāpat vecā-

kajam brālim Kārļam mazotnē tuvāks tēvs. Jēkabs

Veidenbaums bērnus ļoti mīlējis, nebūt tos nelutinā-

dams, tā kā Eduards nav mazs izbaudījis ne lieku

glāstu, ne straujas bardzības. Tēvs labi pratis bēr-

niem paskaidrot, ko tie nezina un visādi ierosināt,

ziedodams tiem vaļīgākos brīžus. Viņš pats liels grā-

matnieks, tāpēc agri Eduardam rokās nāk grāmata.

Zēnam viegla galva un viņš prot lasīt jau piektā
gadā. Burtot nemaz nebijis jāmāca, to iemanījies,

noklausīdamies un novērodams, kad brālis un vecā-

kās māsas mācās. No skolas priekšmetiem Eduards,

protams, iepazīstas ar tādiem, kuros tēvs pats tāļāk
ticis un kuri viņu interesēja, kā rēķināšana, krievu

valoda, ģeogrāfija, vēsture. Pārējo vajadzīgo jau

pēc noteiktām prasībām papildināja mērnieka krust-

tēvs.

Tā -kā apmācības pirmajā posmā viņa neierobe-

žoja tikai ar to, kas paredzēts atskaitīšanai mācītā-

jam pie bērnu pārklausīšanas, un tāpat vēlāk —

tikai ar elementarskolas zināšanām, tad vispusība

jau likta Veidenbauma izglītības pamatā. Tā ari bija

pietiekoši stingra, lai turpmākās studijās ar vēl pla-
šāku apjomu neizplūstu paviršībās. Agri viņš da-

būja iepazīties pat ar laikrakstiem un pieaugušo

grāmatām, kas bija jālasa priekšā tēvam, kad tas

pats vairs nesaredzēja; to Eduards labprāt darījis.

Jēkabs Veidenbaums bija reliģiozs, dievbijību

viņš centās iepotēt ari bērniem. Audzināšana šai

ziņā nepastāvēja galvas gabalu iekalšanā, bet līdzi-

nājās vairāk ievadījumam reliģiozos ticējumos un

tikumiskās apziņas pasaulē. Pats viņš bieži gāja

baznīcā, bet bērni dievvārdus dabūja noklausīties

mājās, kad tēvs turēja pātarus visai saimei, kamēr

vēl acu gaisma viņam to ļāva. Pēc tam šo svinīgo
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svētvakaru un svētdienu pienākumu izpildīja Mā-

rieta. Tikai vēlāk, kad bērni jau gāja skolā, mājas

dievkalpošana atmesta.

Eduards mazs iepazīstas ar garīgiem rakstiem

un labprāt tos lasa. Laicīgu dziesmu tēvs. nemēdzis

dziedāt, tāpēc bērni vairāk iemācījušies garīgās. Re-

liģiskā audzināšana Eduardā laida dziļas saknes, bet

vēlāk viņš nebija ticīgs, tāļu stāvēdams no katras

dogmas, kas jau pēc dabas viņam nepieņemamas.
Tomēr paša labākā, ko kristiānisms dod, viņš nekad

nav noliedzis. Nebija tā hernhutisma pārliecība,
kas varētu sasaistīt viņa uztveri liturģiju, rituālu un

īpatnējās dievticības gleznās, bet kas ticībā patiess

un skaists, tas atmiņā pal'ka uz visu mūžu. Skolās

un ~zinātnes gaismā" viņš dievticību pārvērtēja, bet

galīgi no sirds nav izmetis. Šaubu un dziļu izjūtu

brīžos Eduards Veidenbaums atgriežas pie reliģiozi-

tikumiskas pasaules uztveres, kādā to audzinājis
tēvs.

Mārietas sirsnība, vairāk prāta apdvesta, neiz-

plūda ar tādu vientiesību, kas vajadzīga, lai bērnam

nesaprotamo padarītu saprotamu. Māte bija gādīga,

Eduardu ļoti mīlējusi, bet neiekarojusi mazo sirdis tā,

kā tēvs. Bērniem pret viņu bijusi liela godbijība,

viņi paļāvušies, bet nepieķērušies ar draudzību, kā

taī saskaņā, kad mazajo rosīgo fantāziju kāds ieved

pasaku valstī, vai apmierina naivo ziņkāri ar patī-

kamu līdzību1. Tēvs to labi pratis. Mārieta varēja

dziļi just, bet tas palika apslēpts aiz ārējā vēsuma.

Viņa nemēdza klaji parādīt savas sirds. Ari satik-

smē ar citiem cilvēkiem viņa varēja būt viesmīlīga,

līdzjūtīga, labvēlīga, taču vienmēr rezervēta, „paš-

gudra". Ja priecājās, sajūsma reti kad izpaudās

tieši, un pat skumjas palika smalkas ironijas aizplī-

1 K. Veidenbauma Raksti, 0. Jepes izdev. Rīga, 1925.,

9. lp.
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vurotas. Viņa bija mājas „saprātīgais gars", ar

gaisu, asu novērotājas skatu, laba cilvēku pazinēja,

un nekad nežēlojās par dzīves grūtībām. Viņas va-

loda bija atjautīga, un vēlīgais humors vajadzības
gadījumos pieņēma satirisku nokrāsu. Ja kautkas

nebija pa prātam, tad p:etika ar vienu asu un taisnu

teicienu. Ar gājējiem satikusi labi, bez sevišķas uz-

stāšanās iemantodama uzticību un paklausību.

Praktiskos jautājumos

viņas padoms bijis ātrs

uu uz reizi pieņemams.

Bērni viņas gudro sirdi

labāk saprata un atzina,

kad bija vairāk paau-

gušies. Tas ari re-

dzams no Eduarda at-

tiecībām, par ko Treu-

manis saka: «Eduards

savu māti līdz pašai

nāves st indai loti mī-

lēja, kautgan viņa rak-

sturs bij tāds, ka tas

kautrējās saldos vārdos

vai mīlos glāstos savu

mīlestību rādīt. Tā gulēja

dziļi viņa dvēselē, kā ne-
Veidenbauma māte Mārieta.

aizskarams svētums, un tikai reti kad parādījās uz

āru, — bet tad kā spožs meteors, kā šķīstītāja

uguns."
1

Kad dzejnieks brīvlaikos atgriezās no Tēr-

batas mājās, pietika dažu acumirkļu un paklusu

vārdu, lai izteiktu satikšanās prieku, un lai dēls

viņai parādītu pateicību par dziļo labvēlību. Mā-

rieta Eduarda skolas gaitām sekoja ar lielāko uzma-

nību, saprata to un bija lepna par katru viņa sasnie-

gumu.

1 Ed. Veidenbauma Kopoti raksti 1., 1907. 11. lp.
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Viņa nebija dziļi reliģioza, bet ari ne ateiste;
tikai mazāk gāja baznīcā un vienaldzīgāk par vīru

izturējās ticības jautājumos. Kā jau cilvēks, kam inte-

lekts vairāk attīstīts, viņa dzīvi interesējās par jau-

najām sadzīves strāvām un līdz mūža beigām par

visu viņai bija savs spriedums. Eduarda Veiden-

bauma skepse, viņa īpatnā pasaules uztvere, atjau-

tība un asā loģika, — bez šaubām, mantojums no

mātes, tāpat kā raksturīgākie sejas vilcieni un ap-

valdītais temperaments. Mārieta piedzīvoja lielu

vecumu, vienmēr spirgta, ar labu atmiņu līdz pēdē-

jam brīdim. Viņa mira 1916. gada 5. septembrī.

Savus bērnības pārdzīvojumus Veidenbaums

pats pilnīgi noklusējis. Neatceras ari piederīgie zī-

mīgu gadījumu, kas raksturotu vina dziļākās izjūtas

apziņas sākumā. Pieaudzis, viņš ne labprāt runāja

par to, kas viņam visdārgāks, vismīļāks, tā, piem.,

pār vecākiem, par savu dezju, bet vai te ieskaitāmi

ari viņa agrīnie pārdzīvojumi — grūti pateikt. Tak,

spriežot pēc datiem, kas mums zināmi, pēc dažiem

nedrošiem sīkumiem un vispārējiem apstākļiem,

Veidenbauma iekšējā dzīve mazotnē nevarēja būt

drūma. Drīzāk tā saskan ar tīri lirisko gleznu, kas

viņa dzejā viena vienīga piemetināta par šo aiz-

giimušo pasauli:

Cik laimīgs ja bērns vēl es būtu!

Vecāku garīgais mantojums un lauku sētas vien-

tulība viņam varēja sagādāt tikai gaišas dienas. Viņš

bijis savdabīgs, ari spītīgs, bet ne ekscentrisks,

ar straujiem dvēseles saviļņojumiem. Šo spītu

vēlākā dzīvē redzam kā stūrainu neiecietību,

kas tomēr daudz ja izplūda dažos asi at-

cirstos vārdos. Kā zēnam, viņam vecāki gražīgos

acumirkļos nenostāda pretī liela cilvēka gribas, ne-

pārmāca, tikai vēlīgi pazobo, kad dusmas jau pāri,

un tā viņš pierod labāk novērsties ar savu nemieru,

ja kas nepatīk un ja jūtas aizvainots. Acumirkļa uz-
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Ifesmojumi apdziest šais saprata un piemīlības ap-

stākļos.
Tādās latviešu zemnieku ģimenēs, kur savējie

saprotas bez liekvārdības, bērnos gluži dabīgi
attīstās nodošanās pārdomām, klusēšana, rau-

dzīšanās sevī. Veidenbaums ne tikai mantoja no

vecākiem savu mazrunību, kautrību, un tanī pat

sakarā patiesības cienu, necenšanos izrādīties, ap-

zinīgumu, bet to viņam deva ari instinktīvi gudrie

mājieni savējo vidū.

Rotaļu biedru viņam negadījās un viņš to ar

nevēlējās. Paticis viņam vairāk būt savā nodabā,

kautkur neievērotam, netraucētam. Nedaudzi domu

biedri radās tikai skolas gados, bet pieķeršanās tiem

nebija nekāda sirsnīgā. Gandrīz katram bērnam

piemītošā bēgšana no cilvēkiem, ko Glāznieku ne-

mierīgā apkārtne ar iebraucējiem -kaļķu pircējiem

varēja tikai attīstīt un kas pie Veidenbauma līdz

sestam gadam saprotama burtiskā nozīmē, pama-

zām pārveidojās par indiferentu vairīšanos no sa-

biedrības.

Kalačos, kur mājinieku apkārtējie kaimiņi vairs

nebija cepļa darīšanās ieradušies svešinieki, tāpat

nav viņam nodibinājusies nekāda tuvāka satiksme

ne ar vienu. Tā viņš pierada vairāk pie sarunām ar

sevi, jo ari vecāki bija mazrunīgi. Ja par Glāznie-

kiem teiktu, ka te mazpilsētas tuvums visai dzīvei

uzspiedis vienmuļu caurmēra gaitu, padarījis to gur-

deni-nemierīgu, izdzēsis tanī dziļāku pasakainumu,
kas izteicas zīmīgos sīkumos; ka ļaudim te nav acīs

krītošā tipiskuma, nav dziļākas īpatnības, kas piemīt

tālāku nomaļu silmalās augušiem, kultūras neaiz-

skārtos vientuļos ciemos nodzīvojušiem „lauku sa-

vādniekiem"; ka te izbalojušas tradicionelās ierašas,

izzuduši ticējumi un rituāli, saistīti ar dziesmām un

asprātībām, izzudusi visa tā fantastika, kas vispirms

ierosina bērna ziņkārību, tad Kalaču apvidū tāda vēl
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pastāvēja. Tomēr Veidenbaumam nav no visā tā

iespaidu, vismaz tie viņu nepavadīja vēlākā dzīvē

ar to neatlaidību, lai dzejnieks izteiktu viņus tēlos.

Mārieta ar lielu viesmīlību uzņēmusi atjautīgos

amatniekus, vaļiniekus-invalidus, šos lauku prātnie-

kus, kas dzīvo no atmiņām un pašizdomātiem nostā-

stiem, ātri iedraudzēdamies ar bērniem, bet Eduar-

dam viņi izlikušies garlaicīgi, kā jau zēnam, kurš

piektā gadā, pie pārcelšanās no Glāzniekiem uz Ka-

lačiem, izturējies ~kā liels cilvēks". Augot viņš bau-

dījis savvaļu, — tā ir drošākā zīme, ka „citi" rūgtu

saviļņojumu mazajā sirdī neiemeta; tāpat viņam

zēna gados pāragri neuzmācās darba smagums, jo

gādīgie vecāki viņa nevilka iekšā savas šaurās ik-

dienas gaitās.

2. Skolas gadi.

1879. gada sākumā Eduardu Veidenbaumu

kopā ar vecāko brāli Kārli aizveda uz Cēsu drau-

dzes skolu. Tas bija dzejnieka pirmais solis raibākā

pasaulē, viņa apziņas un ieskatu straujāks sazaro-

jums. Kā jau minēts, no Veidenbaumu jaunās pa-

audzes neviens nav apmeklējis pagastskolas. Mācī-

jās paši cits no cita, vecāku un tēva brāļa vadībā;

un mācījās ne tikai to, kaš vajadzīgs skolai. Pašmā-

cība nedod ciešu zināšanu, bet apdāvinātie Veiden-

baumi ar visu tika viegli galā. Vecāki jau no sevis

zināja, ka pie tādas centības mājās iespējams sa-

sniegt to pašu, ko bērniem dotu kilometrus desmit

attālā Mūrmuižas pagastskola. Tādi bija apstākli,

un tā tas bija iegājies bez kautkādiem aizspriedu-

miem pret skolu. Mācībās bērni aizvienam aizstei-

dzās priekšā saviem gadiem. Kārlis četrpadsmitā un

Eduards divpadsmitā gadā izrādījās tiktāl izņēmuši

elementāro kursu, ka viņus abus uzņēma draudzes

skolas- pēdējā klasē.

Draudzes skolas astoņdesmitos gados nebija
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vairs agrākās, kur īpaši nodalīta „vācu klase" ar

nelielu izredzēto skolnieku pulcinu — muižas amat-

nieku, modernieku, vagaru, krodznieku, melderu
bērniem un tiem mācītāja iePktiem „zemniekiem",
kas veiklāk pratuši atskaitīt pātarus, kamēr pārējā
daļā pasniedza visiem citiem minimālās zināšanas

ģeogrāfijā, katķismā, rēķināšanā, rakstu darbos.

Tagad visus mācīja vienādi un jau ar lab:
augstu pro-

gramu. Cimzes semināra audzēkņu pulks draudzes

skolas bija pacēluši pāris desmit gados par krietnām

izglītības iestādēm un mūsu inteliģences vēsturē vi-

ņām redzama loma. Sevišķi dažām. Te mācījās gan

tie, kuru vecāki nespēja tālāk vadīt, lai tikai sagata-
votos Jauku ierēdņu vai amatnieku darbam, kā ari tie,
kam cels paššķīrās uz augstākām skolām. Velden-
baumi pieskaitāmi pēdējiem, bet tāļāk par apriņķa
skolu cerību neloloja. Cēsu draudzes skolu apvidū

daudzināja kā redzamāko no pirmmācības skolām.

Kalačiem viņa ari tuvākā, parocīgākā. Viņā mācīju-

šies ari citi Veidenbaumu bērni, kā vēlāk Voldemārs

un Karlīna.

Cēsu draudzes skolu vadīja Augusts Zeebode,

cimzeanietis, ieslavēts kā krietns pedagogs un au-

dzinātājs. Mācības viņam bija nostādītas labi.

kurss augsts. Zeebode bija izglītots, liberāls un sa-

biedrisks cilvēks; pret citu pārliecībām nekaroja.
Pie viņa 1872. gadā par palīgu strādājis Auseklis,
sarakstīdams te lielāko daļu no tiem tulkojumiem,
kas vēlāk ievietoti „Dzejās"\ Šo to ari Zeebode pats

ir rakstījis, iesūtīdams „Mājas Viesim". Viņa sastā-

dīta reliģiska satura grāmatiņa «Lieldienas svētība".
2

Ilgus gadus viņš vadīja kori un kopā ar Ausekli viņi

sajūsmināti gatavojušies uz I. latviešu dziesmu

1 J. Lapiņš: Ausekļa Kopoti raksti, A. Gulbja izdev.

1923., 25. lp.
2

Cēsīs, 1883.
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svētkiem. Viņa vadītā skolā izglītību baudījuši vai-

rāki pazīstami sabiedriski darbinieki. Par palīgu
Zeeboiem bija kāds J. Bērzings.

Skolas nams, liela divstāvu ēka, nepilnu kilome-

tru no Cēsim, lielceļa malā, pulcināja audzēkņus no

tuvienas un tālienas. Veidenbaums te satika pirmos

draugus un domu biedrus. Kā mazā, par sevi no-

slēgtā pasaulē, klasē sadurās visdažādākās ierašas

Cēsu draudzes skola.

un intereses, kur savrūpība un sevī noslēgšanās vien

vairs nav iespējama. Veidenbaums nebija sapņo-

tājs, bet ari nepiedalījās skolēnu parastajās draisku-

lībās. Satikšana ar citiem bija laba. Mācībās viņš

arvien izpalīdzēja katram, .kas pie viņa griezās. Ja

vajadzēja, iejaucās ari strīdos. Viņš bija maza kals-

nēja auguma, lielām dzidrām acim platajā pierē,

kuras uzliesmoja aizkārtam, vai izsakot savu strupo

spriedumu. Naidnieku viņam nebija, kā jau mierī-

gam zēnam, kurš nenostājās nekādā galvenā lomā

par „klases varoni" ar zināšanām vai palaidnībām,
bet vairāk raizējās par stundām. Kautgan mācības
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viņam padevās viegli, viņš paviršs nebija un uzdoto

sagatavoja rūpīgi. Mācības ar brāli Kārli viņiem

sekmējās vienādi.

Taī pašā laikā draudzes skolā gāja Edvards

Treumanis, viņu vēlākais biogrāfs, un Dāvis Mīlītis,
vēlāk Pēterpils konservatorijas audzēknis, vijoļu

virtuozs un komponists. Veidenbaumi ar tiem tuvu

iedraudzējās un visi četri bija kā mazs radniecīgu

interešu pulciņš. Mīlītis no viņiem bija vecākais,

viņam ari piederēja vadošā loma, gudrākais padoms,
vismaz attiecībā uz grāmatu lasīšanu. Lieta tā, ka

visi viņi izrādījās labi grāmatu draugi. Veiden-

baumi jau mājās bija lasījuši, kas tik nāk priekšā —

ģeogrāfiskus aprakstus, biogrāfijas, vēsturiskus no-

stāstus, avīzes, dievvārdu izdevumus, bet visvairāk

gan, laikam, skolas grāmatas ar jauktu saturu; Mīlī-

tis viņus pamudinājis ņemt daiļliteratūru. Viņš pats

sajūsminājies par dzeju, muziķu un vēsturi. Eduards

Veidenbaums nekad nopietni nav sekojis dzejai, bet

draudzes skolā, pateicoties draugu iespaidam, uz-

manīgi izlasījis vienu, otru Mīlīša ieteikto dzejnieku.
Mīlītis spēlēja jau vijoli. Mūzikā viņam bijušas

labas dāvanas. Vakaros bieži vien viņš koncertējis
saviem skolas biedriem. Veidenbaumam melodi-

skās skaņas tā iepatikušās, ka viņš ari iegādājies

vijoli un sācis mācīties. Tālu, protams, nav ticis, lai

gan muziķu mīlējis, tPar Mīlīti Ed. Treumanis izsa-

kās, ka viņš bijis mazā pulciņa dvēsele, piemīlīgs un

skaists zēns, sapņainām zilām acim, bieziem spro-

gainiem, gaiši dzelteniem matiem. Viņu dēvējuši par

labo garu un visi mīlējuši viņa apbrīnojamās sirsnī-

bas dēļ. Tāpat kā spēlē, Veidenbaums aizgrābts

klausījies viņa maigskanīgajā valodā
1.

1
Ed. Veidenbauma Kopoti raksti 1., Treumaua redakcijā

1907., 13. lp. —
D. Mīlīša kompozicijas visvairāk iespiestas

«Austrumā», piem. Mīlestība — ar J. Purkalīša tekstu un Pie

ezera, 1892. gadā.
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Eduarda Veidenbauma biogrāfijā Treumanis

raksta, ka Zeebodes skolā vislabāk tikusi pasniegta

vēsture un ticības mācība. * Vispārējā vēsturē

bode bijis priekšzīmīgs skolotājs. Starp veclaiku

skolotājiem bieži sastopami tādi, kam zinātniskā

brīvdomība iet šķirtu ceļu no uzskatiem ikdienišķā

dzīvē. Zeebode visvairāk sagājies un turējies kopā

ar Cēsu pusvācisko sabiedrību, atturīgi un pat nolie-

dzoši izturējies tautiskos jautājumos, bet izskaidro-

dams vēsturi, ar nemeklētiem piemēriem pratis uz-

mest despotisko tautu sabrukuma cēloņus un katras

tautas individuelās tiesības. Nelaipodams norādījis

uz latviešu stāvokli pirms un pēc vācu ienākšanas.

Tā, protams, nevarēja būt kāda idejiska tendence, jo

audzēkņiem viņš necentās iepotēt tautiskās apziņas,

bet daudzmaz objektivs vēsturiskās gaitas tēlo-

jums. Sakarā ar to Ed. Treumanis saka:

„Ja vienu lietu varētu Zeebodem pārmest, tad

tā būtu: viņš par maz ievēroja tautisko jautājumu,

par maz izkopa savu audzēkņu sirdīs tautisko ap-

ziņu. Kosmopolitisms bija viņam augstāks par tau-

tību. Uz daudziem viņa audzēkņiem tas nepalika
bez iespaida, tā kā tie vēlāk uz tautības jautājumu

noraudzījās puslīdz vienaldzīgi vai auksti. Ari Vei-

denbaums pie šiem daudzajiem piederēja, lai gan jā-

atzīst, ka viņa pieķeršanās kosmopolitismam dibi-

nājās uz viņa vēlāku gadu novērojumiem un prātnie-

cību, un nevis tikai uz tiem iespaidiem vien, ko tas

no Zeeboda mantoja." 1

Ticības mācības stundās Zeebode, būdams pats

dievvārdnieks, vairāk runājis par ticības etiķu, laba

un ļauna izšķirību, par neizdibināmo varu, nekā par

bardzības un dusmu Dievu; bībelstāstu nelicis kalt

bez apdoma no galvas, bet skaidrojis viņos izteiktās

1 Ed. Treumanis: Ed. Veidenbauma Kopoti raksti 1,

1907., 12. lp.
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līdzības, dzīves gudrību, pieklājību, godprātību, pre-

tēji kolēģiem viņa stāvoklī, kas pastāvīgi sevi turēja

atkarībā no lielkunga un mācītāja.

Pa svētdienām un brīvlaikos Veidenbaums brau-

cis uz mājām. Vaļas stundās draugi gājuši pastai-

gāties pa laukiem, retāk uz pilsētu. Tāpat kā mājās

vai skolā, Veidenbaums parasti uzmeklējis kādu

nomaļāku vietu, vai uzrāpies kokā, lai netraucēti

viens pats gatavotu stundas un lasītu.

Lai gan Veidenbaums bija apdāvināts un uzcī-

tīgs, viņš klasē nebija pirmais skolnieks. Par ieme-

slu varētu būt tas, ka viņš nekad necentās spīdēt,
kā ari īsais skolas laiks. Draudzes skolā viņš mācī-

jās tikai gadu ar ceturksni, jau 1880. g. 14. jūnijā,

saņemdams no A. Zeebodes beigu liecību. Uzcītība

taī apzīmēta ar ~īsti labi", sekmes un uzvešanās —

ar «labi"
1

.
Reizā draudzes skolu beidza ari brālis

Kārlis, saņemdams gandrīz tādu pašu liecību kā

Eduards.

Draudzes skola abiem Veidenbaumiem bija īslai-

cīga pāreja — Eduardam uz apriņķa skolu, Kār-

lim uz dzīves skolu. Gan ari Kārlis Veidenbaums

domāja par tāļākizglītību, bet apstākļi nepieļāva.
Pēc tēva nāves viņam jau laikus vajadzēja gādāt

par to, kā uzņemties Kalaču vadību; izglītību viņš

turpināja pašmācības ceļā. Reiz pēc draudzes sko-

las viņš gribēja tikt uz jūrskolu, palikt par jūrnieku;
aiz vājās veselības nodoms izjuka. Viņš bija izrēķi-

nājis, ka jūrnieka amats daudz ienesīgāks un drošāks

par zemkopību, ka jūrnieks apceļo tālas zemes, redz

1 Atzīmes liecībā, izrakstītā vācu valodā, sekošas: bībel-

stāstos, katķismā, visp. vēsturē, baznīcas vēsturē, latviešu un

vācu valodā, ortogrāfijā, dabaszinībās, domrakstos un vingri-

nāšanā
—■. labi; ģeogrāfijā, krievu valodā — loti labi;

rēķināšanā un ģeometrijā — īsti labi; zīmēšanā un kali-

grāfijā — gandrīz labi; dziedāšanā
— (nav). Nokavētas

11 dienas.
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to, ar ko citādi var iepazīties tikai no ģeografijām

un tā* paplašina savu redzes aploku. Bet viņa ap-

ņemšanās atdūrās pret šķērsli, kas slēpās viņā'

paša. Viņš slimoja ar krūtim un jūrskolā tāda ne-

pieņēma. Viņš bija vienīgais dzimtā, kas jau mazs

dabūja plaušu kataru un šī slimība viņu pusmūžā

noveda kapā.

Vasaras brīvlaiku Eduards Veidenbaums no-

dzīvoja Kalačos. Stipri mācījies, lai augustā iestā-

tos apriņķa skolā. Māja bijusi izrentēta, pie darba

nebijis jāiet. Vispār mājas darbos viņš nekad nav

stundīgi stāvējis. Ganos viņu pirms skolas un vēlāk

sūtīja tikai pa laikam, kad visi citi aizņemti. Ganos

viņam patika. Tas viņu aizvadīja vienatnē. Līdzi

viņš ņēmis grāmatu. Kad gribējuši dot par palīgu

meiteni, stāsta māsa Karlīna, viņš strupi atraidījis*

„nē, nevajag, pietiek ar suni!"
1

Kad viņš jau gatavojās uz ģimnāziju, reizām

pats uzprasījies Tet ganos, un tad bērzi un alkšņi

ganībās raibojušies, sagraizīti matemātikas formu-

lām, latiņu vokabeļiem un visādām zīmēm.

Par ganiem sacerēta Veidenbauma pirmā

„dzeja", no kuras māsa Karlīna dažas vietas atceras.

Tas noticis kādus gadus pirms draudzes skolas. Māja

bijusi izrentēta kādam Liepām, iesauktam par

Krievu. Rentniece, varen nikna un dūšīga, mūžīgi

rājusies ar saviem ganiem. Veidenbaums, turēda-

mies ar tiem uz vienu roku, sacerējis garu „ziņģi";

to visi kopā dziedājuši, rentnieci kaitinādami. Sau-

kājuši rentnieci par Aidarušku. Sākums dziesmai

skanējis apmēram tā:

Vienā mājā kari cēlās

Ganu ministera dēļ.

Tas pie ganiem bārties skrēja,

1
Sal. Ed. Veidenbauma Kopoti raksti 1., Treumaņa redak-

cijā, 1907., 7. lp.
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Ka tie viņa neklausa:

Lopus palaist nevīžā,

Tērcītē tos stādina.

Krievu Jānis errojās,

Aidaruška plosījās.

Gani viņu kaitinājši,

Neklausijši, ko reiz liek;

Lāci traku pataisijši,

Lai tas Krievu logā lec.

Suns to rūti izdauzījis,

Pērienu sev sapelnījis.

Krievu Jānis errojās,

Aidaruška plosījās.

Nopietnu dzejas mēģinājumu Veidenbaumam ap

šo laiku vēl nav. Turpretim vecākais brālis, sapņo-

dams par kuģinieka gaitām, savā kabatas grāmatiņā,

kas vēl dzīva, ir zīmējis staltu burinieku „Ama-
coni" un dzejojis par pavasara atmodu, zaļām bir-

zēm, nevainību, mīlas žēlabām, — tautisko romanču

garā, ar pilnīgi aizgūtiem motiviem un neveikli.

1880. gada rudenī Veidenbaums iestājās Cēsu

apriņķa skolā. Te viņš ietika sekundā. Tagad viņš

jau puslīdz skaidri apzinājās nostājies uz tā ceļa, kas

ved uz augstskolu. Par līdzekļiem vēl nedomāja:
visu iespēju labākā ķīla likās mātes tāda pat klusa

vēlēšanās, ka Eduardam jāskolojas.

Apriņķa skolas priekšnieks bija Kristiāns Boems

(Christian Boehm), vācietis; kā skolotājs un audzi-

nātājs viena tipa ar Zeebodi, tikai jau plašāka stila

un ar izturētu metodi — norūdīts pedagogs. Viņš ir

sarakstījis vairākas savā laikā lietotas skolas grā-

matas vācu valodā. Boemam piemita dažas vienpusī-

bas, kas uz audzēkņiem atstāja sliktu iespaidu, bet

jaunatnes psicholoģiju viņš pazina un no visiem cen-

tās izaudzināt rakstura cilvēkus — īstus bruņiniekus

un goda vīrus. Daži Veidenbauma skolas biedri

atceras gadījumus, kā Boems lūkojis atradināt savus
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audzēkņus no glaimošanas, liekulības, nodevības.

Ja kāds izdarījis pārkāpumu, sirmais audzinātājs

meklējis pēc vainīgā, bet turpat ari mācījis, ka uz-

rādīt biedri, ja ari tas noziedzies, ir zema lieta. Kam

pašam trūkst drosmes atzīties nedarbā, tas starp

Cēsu

apriņķa
skola.

nodevējiem paliks vēl ļaunāks. Kāds zēns reiz izda-

rījis pārkāpumu. Boems uzaicinājis to uzrādīt, pie-

draudēdams sodīt visu klasi, ja tā neteiks, kurš. Pēc

nedēļas apsolījies vainīgajam sodu atlaist, tikai lai

pasakot, kas vainīgais. Nedabūjis no klases nekā-

das atbildes nedēļas laikā, viņš beidzot visus uzteicis
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ka krietnus zēnus. Viņa skola valdīja disciplina bez

verdziskas padevības.
No vienpusībām pieminams, ka Boems bija ne

tikai vācietis, bet ari pārvācotājs. Ja Zeebodem va-

rēja pārmest, ka tas neizkopa skolēniem tautiskās

apziņas, ar saviem nenoteiktiem kosmopolitiķa uz-

skatiem padarījis tos tautības jautājumos vienal-

dzīgivēsus,: kāds aiz dažādiem iemesliem ir Veiden-

baums, tad Boems noteikti centās saviem latviešu

audzēkņiem izravēt visu latvisku. „Ja viņš par

kādu skolēnu zināja, ka tas stingri turas pie latvie-

tības, tad viņš to visādi ķircināja un nonievāja, un

ņēmās tam iestāstīt, ka latviešu tautība nekur neder,
ka katram prātīgam un izglītotam latvietim jāturas

par vācieti. Ja, viņš gāja pat tik tālu, ka katru sko-

lēnu, kas savu vārdu rakstīja ar latvisku galotni,

kaunināja vai katru dienu un deva tam palamu." 1

Tā, piemēram, Treumani viņš ilgu laiku saukājis par

„der Mann mit dem s hinten", tāpēc ka tas rakstījis

savu. uzvārdu Treumans, ne Treumann. Pie dau-

dziem Boems panācis gribēto. Viņa iespaids lat-

viešu jaunatni piegrieza tam garam, kas dzīvē vēl

valdīja pašā plaukumā; auglīgā zemē skolas pote

sazaroja par kuplu kārklu-vācietību. Cēsu apriņķa
skola krietni ir pavairojusi to skaitu, kas nes lat-

viešu vārdā „inga" galotni un ir novērsušies latviešu

attīstības gaitai. Varbūt ari pie Veidenbauma tas

Boema iespaids, ka viņš savam vāciskajam uzvār-

dam daudzmaz oficielās darīšanās galotnes nelat-

viskoja.

Veidenbaumam tautības jautājums nepalika
akūts. Skola viņu nepadarīja ne par atkritēju, ne

šovinistu. Tā tas ar visiem viņu dzimtā. Brīvi no

kautkādām sevišķām nacionālām tendencēm, viņi

nepadevās ari svešiem iespaidiem. Vienīgi jaunā-

1 Ed. Treumanis: Ed Vaidenbauma Kopoti raksti 1.,

1907. 15. lp.
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kais brālis Voldemārs, kurš mācījās Cēsu apriņķa

skolā no 1886. gada, sagatavodamies pasta un tele-

grāfa ierēdņa amatam, vingrinājās krievu, franču,

angļu valodās, lai starp krieviem, vai angļiem nebūtu

balts zvirbulis, ja paredzētais darbs aizvadītu svešā

malā. Pie Eduarda Veidenbauma Boemam nebija

Kristians Boems.

ko ravēt: viņš ne pastrīpoja, ne noliedza sava latvi-

skuma. Bet ja Boema ciešā pārvācošanas taktika

pieskartos, Veidenbauma iecirtīgā daba ietu pretējā
virzienā. Ne par velti viņš zobojis tos, kas padevu-
šies skolotāja iespaidam: Nav vērts, ka jūs zeme

nes! 1 Ar skolotājiem pa visu skolas laiku šais jau-

tājumos viņam nav bijis sadursmes.

1 Ibidem, 16. lp.
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Reliģiskos uzskatos viņam ar katru soli skolā

nācās raisīties vaļā no tēva mantojuma. Zeebodes

un vēl vairāk Boema ticības izskaidrošana domu

nemanot un pakāpeniski virzīja uz prātniecisko pusi,
lai gan ari mājās viņš nebija audzināts aklā Dieva

bijībā. Bībelstāstu, katķisma un galvas gabalu vietā

Boems audzēkņiem stāstīja pasaules stāstus un dzī-

ves parādības. Kā klasiķis dažu senrakstu rindām

var dot plašus paskaidrojumus, tā Boems līdzībās

tulkoja ticības dogmu. Tāda metode pieradina rau-

dzīties skeptiski uz kristiānisma dogmu, bet totiesu

saprotamāks un dzīvāks top mits, patiesais reliģijas
saturs.

Vēsturi un dabas zinības apriņķa skolā pasniedza

skolotājs E. Auka (Aucke), dzīves ideālists un jūs-

motājs par tām patiesībām, kādas atveras pētot sa-

stāvus. Viņš bija studējis ārstniecību, pēc tam noli-

cis ģimnāzijas skolotāja eksāmenu, lai paliktu par

audzinātāju. Tas norāda, kāds viņš varēja būt

klasē — jaunatnes saviļņotājs, censoņu dievināmais

brīvprātis un ideālists.

Veidenbaumam patika dabas zinības. Aukas

stundās viņš uzmanīgi sekoja izskaidrojumiem. Tie

viņa iedzimto pārbaudītāja garu mācīja, neko nepie-

ņemt uz ticību, bet lūkot visu izpētīt un saprast.

Auka tādā pašā veidā pasniedza ari vēsturi, apgai-

smodams faktu un notikumu cēloņus.

Apriņķa skolā vislabāk-Veidenbaumam sekmē-

jās matemātika, latiņu un grieķu valodas, vēsture un

ģeogrāfija. Boemam sevišķi imponēja viņa domu

raksti. Nekad tie nebija jūsmīgi un dzejiski uzrak-

stīti, bieži atradās pa rupjai pareizrakstības kļūdai,

tomēr doma bija skaidra, izteikta vienkārši, lai ietu

runa par abstraktu vai konkrētu tematu. Kad bija

jāraksta par kādu vēstures notikumu, Veidenbaums

to vairāk analizēja, nekā atstāstīja.

Cēsīs Veidenbaums jau mēģinājies dzejā. Ne-
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vienam viņš savu darbu nerādījis, tikai Treumanim,

savam skolas biedram ari te, reiz izteicies, ka viņam

esot dzejas. Visi viņu skaitīja par labu skolnieku,
tikai ne par dzejnieku. Treumanis jau tolaik stipri

nodarbojies ar dzejošanu un Veidenbaums par viņa

vārsmām sajūsminājies. Bet par visiem pārāku tu-

rējuši Andreju Mezīti. Tas bijis patstāvīgāks un ar

gludāku izteiksmi, kamēr Treumanis rakstījis Lapas

Mārtiņa garā. Rakstīja ari vēl viens, otrs, no kā

vēlāk dzejnieku neiznāca. Tas bija kā sākums vēlā-

kam literariskam pulciņam, kad Veidenbaums vairs

Cēsīs nedzīvoja un Treumanis jau bija pieņēmis no-

rakstītāja vietu. Vakaros, pilsētas nomales istabiņā

pie Treumaņa, kā vecāka un dzīvē uz priekšu tikuša

literāta, salasījās bijušie Boema skolas skolnieki un

jaunās Dadzīša vadītās pilsētas skolas audzēkņi,
interesēdamies par rakstniecību un paši vingrinā-

damies. Te piedalījās Poruku Jānis, toreiz Dadzīša

skolnieks, V. Maldons, V. Eliass-Jausmiņš, Volde-

mārs Veidenbaums, A. Mezītis-Maigonis, kam jau

šo un to redakcijas atzina par derīgu.

Savas apriņķa skolā rakstītās dzejas Eduards

Veidenbaums vēlāk iznīcinājis. Domājams, ka viņās

netrūka A. Mezīša un Ed. Treumaņa iespaida, jeb

pareizāk — laikmeta vispārējās romantikas.

Par uzcītību un sekmēm Veidenbaums pirmā

skolas gada beigās apbalvots ar sudraba medali.

Šādas atzinības balvas pa parastam izdalītas ļoti svi-

nīgi. Maija jaukā dienā visa skola ar muziķu un .
dziesmām izgājusi zaļumos, kur Boems, izsaukdams

pēc kārtas savus priekšzīmīgos audzēkņus, pats

tiem piespraudis uzslavas zīmi. Kautrīgs to saņē-

mis Veidenbaums, tūlīt aizmanīdamies nomaļāk,

gluži tāpat kā Treumanis, kam aiz pārpratuma tā

pagājusi garām un kurš aizvainots nepiedalījies citu

priekos.

Apriņķa skolu Veidenbaums beidza 1881. gada
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18. decembrī, saņemdams pirmās šķiras apliecību.

Pusgadu liecībās, kā sekundā tā primā, viņš daudzos

priekšmetos dabūjis atzīmes ar „labi", bet eksāme-

nus gandrīz viscaur izturējis uz „ļoti labi". Boems,

beigu liecību pasniegdams, Veidenbaumam pareģojis,

ka zēns ar savu nopietno centību un lielām gara dā-

vanām vai nu iegūšot zinātnieka slavu, vai sajuk-
šot prātā. Vēl pēc gadiem Boems savā skolā Vei-

denbaumu pieminējis kā ārkārtīgi apdāvinātu un

labu skolnieku.

3. Kalačos.

.Nepilnus piecus gadus pēc apriņķa skolas Edu-

ards Veidenbaums nodzīvoja mājās. Vecākiem ne-

bija līdzekļu, zēnu vadīt tālākās skolās. Neatlikās

nekas cits, kā pašam sagatavoties uz ģimnāzijas gala
eksāmenu.

Nostādīts dzīves krustceļos — vai nu apskatī-
ties pec piemērotas lauku ierēdņa vietas, kas pa-

rasti aprauj visus tālākos censonības pavedienus,
vai izcīnīt cienīgāku nākotni — Veidenbaums ne acu-

mirkli nešaubījās izšķirties par pēdējo. Viņš nebija

pēc dabas ne jūsmotājs, ne fantasts, tāpēc par kaut

kādu negaidītu izeju nesapņoja, pie svešiem pabalsta

nemeklēja, bet tūlīt ķērās pie darba; nodoma izve-

šanai laika nenosprauda, tak zinādams savas spējas

un nolūkam labvēlīgos mājas apstākļus, bija pārlie-

cināts, ka trīs-četru gadu pietiek, lai varētu braukt

uz Rīgu eksaminēties.

Mācīties pašam uz savu roku nenācās grūti, —

tā viņam bija jau parasta lieta. Pie tam Cēsu ap-

riņķa skolas pamatīgais kurss noderēja par teicamu

metodoloģisku pieeju visai ģimnāzijas programai.
Bet viņš mācās ne tikai to, kas vajadzīgs gala eksā-

menam. „Zinību slāpes", vēlāk dzejā nosauktas par

niekiem, kas muļķus tik baro, izvērtās par neatvai-

rāmu dziņu, ar visu iepazīties. Vingrināšanās burt-

nīcas un piezīmju lapas nerāda aizraušanos ar kādu
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priekšmetu pa lāgiem; viņš ir nodarbojies ar visiem

uzreizi, taisni kā pēc mācības plāna skolā. Viskais-

lāk viņš nodevās matemātikai. Grūtu algebraisku
formulu atrisināšana viņam sagādāja lielāku intelek-

tuālu baudu, nekā mākslas darbs estētisko. No ve-

cajām valodām patika vairāk latiņu. Pārējo priekš-
metu rindā varētu vēl minēt vēsturi, astronomiju,

dabas zinības, fiziku un Jķimiju, protams, apmieri-

noties ar parastajām vidusskolu mācības grāmatām.

Kas zīmējas uz literatūru, tad lasīšana nebūs bi-

jusi ne sistemātiska, ne intensiva. Atskaitot Hora-

ciju, noteikti pēc kāda autora viņš nedzinās: kā lat-

viešu, tā krievu un vācu daiļrakstniecībā pa para-

stam ņēma to, kas pagadījās pie rokas. Visvairāk

viņam patika raiba satura žurnāli, kā „Rota", „Pa-

galms", krievu „Ņiva", laikam pa ierašai. „Rota"

atradās mājās un viņš to bija pārlasījis jau agrāk
vairākas reizes; „Niva" nāca vecākā brāļa pasūtīta.

Kopš beletristikas, kuru viņš mēroja vairāk pēc

satura, dzīva un pamācoša stāstījuma, šaīs ģimenes

žurnālos viņu sevišķi interesēja sīkumu nodaļa. Pa-

saules brīnumus un ziniskas parādības viņš aizvie-

nam stāstījis un skaidrojis mājiniekiem. Saradās,

rēbusi, visādas burtu figūras un dzeju mīklas viņu

valdzināja tāpat kā matemātisks uzdevums. Abi ar

brāli viņi vingrinājās šaīs atjautībās, atminējumus

un pašu sastādītus uzdevumus pa reizei iesūtīdami

laikrakstiem. Eduarda skolas un vēl studiju burtnī-

cās līdzās matemātikas formulu virknei sastopamas

visdažādākās burtu mīklas un figūras. Sakarā ar va-

lodām, kuras Veidenbaums mācījās, pamatīgi izņem-

dams gramatiku, piemetināma vēl abu brāļu jau

bērnībā uzņemtā saruna „pašizdomātā valodā". Pie

garīgi rosīgiem zēniem nav nekas neparasts, pie-

lietot sagrozītu zilbju izrunu; Veidenbaumi par tādu

bija pasākuši lietot grūtāko paņēmienu — ačgārni

izrunātus vārdus. Šaī „pašizdomātā valodā" viņi
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sarunājušies tekoši un ari vēlākos gados pārgājuši

uz to intimākās sarunās, lai citi nesaprastu.
1 —Tā

blakus mācībām un zinātniskām studijām Eduarda

Veidenbauma uzmanību redzam raibo sīkumu rotaļā,

kas visai zīmīga.

Veco valodu mācība viņu novadīja pie senajiem

klasiķiem. Grieķiski viņš neizmācījās daudz vairāk

par vidusskolas programu, kurpretim latiņu autorus

varēja svabadi lasīt jau trīs pēdējos gados pirms aiz-

braukšanas uz Rīgu. Sākumā, kā tas ari skolas

kUrsā paredzēts, viņš nodarbojās ar Ovidija Meta-

morfozām. Milzīgās dzejiski-mitoloģiskās ainas daiļ-

skanīgos heksametros viņam iepatikās, tomēr nesa-

valdzināja ar to bagātīgo dzīves gudrību, kāda pa-

vērās Horacijā. Horaciju viņš bija rokā ņēmis tāpat,

lai mācītos latiņu valodas formas, bet tad pie šā ro-

meeša dzejas satura palika nešķirami. Vienkāršais

Teubnera izdevums — 0. Horatii Flacci Carmina,

Lipsiae, Anno 1881, — palika par viņa mīļāko un vis-

vairāk cilāto grāmatu. Kā vēsturisks dokuments tā

uzglabājusies, saraibināta gan skolnieciskiem vārdu

tulkojumiem, gan stenografiskiem studiju laika ko-

mentāriem, gan tīri literariskām noticēm. Horacija
satirā un odās Veidenbaums atrada drošas, skai-

dras, ārkārtīgi ierosinošas pārdomas, izkristalizējušos
filosofiskus slēdzienus par dzīves gaišajām un ēnai-

nām parādībām. Taisni šinīs dzīves uztveres nodibi-

nāšanās brīžos, kādus Veidenbaumameklējošais gars

pārlaida Kalačos pēc apriņķa skolas, Horacija pār-

liecinošais īstenības attēls, epikureiskais miers, vēro-

1 Kārļa Veidenbauma papīros uzglabājies sekošs piemērs:

Ātir sūb amared anied, smāniz dat sūb ra tieāj zu ugork,

idātic vaj raven sietkit ra miduaļ nu tēredas uplak mamakān

madag; āgork agīdzajav aduan, oj āniedmaredredzāj ipakil. =

Ritā būs derama diena, zināms tad būs ar jāiet uz krogu,

citādi jau nevar tikties ar ļaudim un saderēt kalpu nākamam

gadam; krogā vajadzīga nauda, jo deramdienā jādzer līkapi.
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jot sevi un citus, prāta valdonība pār kaisli un

jūtām, viņam deva pavedienus, kas dziļi ieaudušies

uzskatu metos. Tas nebija patapināts atbalsts,
svešs pamats, kas mākslīgs viņu novadītu pie svār-

stīgām pretrunām, bet ierosme, tikt skaidrībā par to,

kas jau pašā gatavojās un brieda; tāds pamudinā-

jums atziņu izteiksmei, kāda apkārtne viņam neva-

rēja dot un kāda nedeva ieskatīšanās dienas laikrak-

stos, raibajos žurnālos, visā citā gadījuma lektirā.

Ap 1884. un 1885. gadu Veidenbaums Horacija
satirās un odas sāka atdzejot latviešu valodā. Ho-

racija iespaidu varā, kā Eduards Treumanis apgalvo,
notikuši ari pirmie nopietnie mēģinājumi oriģinal-

dzejā. ~Vēlāk viņš šos savus darbus pats iznīci-

nāja, kā domājams, aiz tā iemesla, ka viņš negribēja
būt Horaca akls māceklis, bet patstāvīgs un oriģināls

dzejnieks. Cik un kādas vērtības dzejoļus viņš iz-

nīcinājis, nav nosakāms. Viņam nu reiz bija tā rak-

stura īpašība, savus gara bērnus nevienam nerādīt.

Ja kāds no viņa tuvākiem paziņām apjautājās, viņš

pietvīka kā kautra meitene un nomurmināja: Ak,
ko nu — es jau neesmu nekāds dzejnieks. Dažreiz

gan drusku papūlos, bet nekas krietns neiznāk."
—

Tikai viņa brālim Kārļam reiz gadījies kādus viņa

tulkojumus un oriģinālus izlasīt un tas Treumanim

apgalvojis, ka pēc viņa ieskatiem dzejas bijušas tie-

šām labas \ Dažus gadus vēlāk viņš pa otram lāgam

ķērās pie tā paša darba, atstādams virkni tulkojumu

un oriģinaldzeju, pēc kā vērojams, ka ari pirmie mē-

ģinājumi nebūs bijuši akls Horacija atdarinājums,
tikai ar zināmu tematu radniecību. No Horacija

iespaida, kurš sevišķi liels bija ap 1885. gadu, Vei-

denbaums nav varējis atsvabināties, tomēr šaīs

iespaidos nepazaudēja savu uzskatu un dzejiskās do-

1 Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I, 1907., 22. lp.
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mašanas īpatnību, ka to apliecina viņa darbi salīdzi-

nājumā ar Horaciju.

Mājās Veidenbaums vientulību meklēja un at-

rada dārzā. To vecākais brālis Kārlis gadu no gada

vairāk izkopa, apstādīja un paplašināja. Ciema ceļa

pusē, pie pašas izejas pa kreisi, slaiko bērzu sētas

un ābeļzaru paēnā atradās klētiņa — Eduarda iemī-

ļotākā vieta darbam un atpūtai, kā pirms aizbrauk-

šanas uz Rīgu, tā vēlākos vasaras brīvlaikos. „Tur

Veļas rullis — Veidenbauma rakstāmgalds Kalaču klētiņā.

man vislabāki: ne manis kāds traucē, ne es kādu

traucēju," viņš teicis
1. Aprija pirmās siltās dienas

viņu izviļināja pārcelties uz šo studiju istabu, kā

viņš viņu daudzinājis un tikai vēlā rudeņa sals pie-

spieda iet atpakaļ uz dzīvojamo māju. Klētiņā at-

radās gulta ar vienkāršu salmu maisu, krēsls un tur-

pat blakus veļas rullis. Šaī idiliskajā miteklī ar ap-

sūnojušu salmu jumtu, augstu sliegsni un vecmodī-

gām aizbultējamām durvim, uzrakstīts Veidenbauma

1 I-dem, 20. lp.
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dzeju lielais vairums, remdētas „zinību slāpes" un

pārlaistas trauksmīgākās pārdomas par cilvēces lik-

teņiem. Rakstīja viņš pieliecies uz veļas ruļļa, uz

kura novietotas atradās grāmatas, burtnīcas, tinte

un spalva. Šāds vienkāršs oriģinels rakstāmgalds

gan. laikam nebūs bijis nevienam rakstniekam. Tur-

pat klētiņas priekšā atradās veca ābele, savu resno

atkaro zaru stiepdama pār jumtu pretī šmaugo bērzu

rindai. Ābeli Eduards Veidenbaums bija izraudzījis

Kalaču dārza izeja ar skatu uz mežu — Veidenbauma parasto

pastaigas vietu.

par sēdekli lasīšanai, kad tuvredzīgās acis pagura

patumšajā „studiju zalonā". Klētiņa kara sākumā

nojaukta jau galīgi laika zoba sagrauzta, bet ābele

ar savu zaru pāri nelielajam laukumiņam koku vidū

vēl tagad norāda, cik šaurs ir bijis dzejnieka iemī-

ļotais miteklis.

Brīvs no visiem kārtējiem mājas darbiem, Vei-

denbaums palika pie savām grāmatām, rīts vai va-

kars. Kad apnika mājās, viņš gāja uz mežu, parasti
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pastagai izvēlēdamies pieminēto šiliņu starp Kala-

čiem un Liepas kapsētu. Līdzi viņš ņēma grāmatu,

papīra lapu vai baltu skaidu ar uzmestiem algebras

uzdevumiem, latiņu teicieniem, vēstures gada skait-

ļiem. Meža vidū atradās zaļas sūnas laukums un

liela egle, zem kuras dzejnieks sēdējis un mācījies

augām stundām. Gadus divdesmitpiecus pēc viņa

nāves, kad egle nocirsta, vēl tad viņas stumbrā bijis
saskatāms Veidenbauma iegriests krusts, skaitļi un

citas zīmes. No pastaigām mājās viņš arvien atgrie-

zies ar dažādiem ziediem rokās, kurus tad pētījis,

izskaidrodams savējiem botāniku.

Šinī šaurajā idilē, kurā daudzkas pats par sevi

saprotams, Vidzemes lauku sētās parasts, Veiden-

baums pavadīja to garīgās attīstības posmu, kad

prāts vispadevīgāks ārējiem iespaidiem. Kamēr šaī

vecumā citi, kas skolojas, iziet vidusskolu pakāpe-

niski, klasi no klases skolotāju aizbildnībā, nāk sa-

karos ar biedriem, dažādu uzskatu sabiedrību pan-

sijās, nāk sadursmē ar sadzīves normām, cieš ne-

veiksmes, kas uzreizi paver īstenības ainu pārmē-

rīga ideālisma apmiglotām acim, — Veidenbaums

dzīvo Kalačos, izraudzīdamies visnomaļākās vie-

tas. Vienmuļais, laucinieciskais dzīves ritums va-

dīja viņu pa sīkām, gandrīz vienīgi paša iemītām te-

kām taisni tanī briestošas jaunības brīdī, kad, piln-

gadībai tuvojoties, izklaidētās zēna jausmas tiecas

uz cietnējāku, zināmā virzienā ievadītu īstenības iz-

pratni. Tas nepaliek bez iespaida uz raksturu, uz-

skatu izveidību, dzīves uztveri, un šinī ziņā Kalačos

pavadītais laiks, no apriņķa skolas līdz ģimnāzijai,

visas šīs mierīgās vasaras un klusās ziemas ir vai

pats svarīgākais starpbrīdis viņa gaitās.

Apkārtnē nebija nekā tāda, kas spētu viņu izvili-

nāt no klusā loka, atraut no sarunām ar sevi, kas

izklaidētu pārāk sastrēgušās domas. Tas padarīja

viņu drūmu, skeptisku, vēl vairāk nostiprināja sav-
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ciabību. Ne viesos, ne godos viņš negāja, atskaitot

retās reizes, kad bij jāiegriežas kaimiņmājās pa va-

jadzībām. Domu biedru viņš nemeklēja un tuvumā

tādi ari neradās. Skolas draugs Edvards Treuma-

nis dzīvoja Cēsīs, reizām apmeklēdams Kalačus, bet

satiksme paspēja vienīgi atjaunot garajos starpbrī-
žos vaļīgākas palikušas draudzības saites. Parasti

vislabāk viņš sapratās ar savējiem, kuri Kalačos bija

un palika viņa vienīgā sabiedrība.

Veidenbaumu dzimtā valdīja saticība un savstar-

pējā saderība. Tuvinieki aizvien trūkumā cits ci-

tam sniedza palīdzīgu roku un Kalaču pajumta ne-

vienam piederīgam nav liegta. Pēc Jēkaba Veiden-

bauma nāves Glāznieku neskaidrās mantošanas tie-

sības ienesa dažas nesaskaņas starp vecāko un jau-

no paaudzi, bet par atklātu strīdu šī paklusā plaisa
neizvērtās un ar laiku izzuda. Jēkaba Veidenbauma

ģimenē labās attiecības nodrošināja dažas teicamas

rakstura īpašības, saprātīga audzināšana un inteli-

ģents garīgais līmenis.

Dzīves lomas brāļiem Veidenbaumiem sadalījās

pa vecu vecai zemniekdēlu parašai: vecākais pa-

lika mājās, abi jaunākie „devās pasaulē".

Kad Kārlis Veidenbaums nāca pilngadīgs, Mūr-

muižas pagasta tiesā 1886. gada aprilī Kalačus no-

rakstīja uz viņa vārdu. Līdz ar to pārējiem sešiem

mantiniekiem — vēl neizprecētām vecākām māsām

Kristīnai un Jūlai, brāļiem Eduardam un Voldemā-

ram, jaunākai māsai Karlīnai un mātei Mārietai —

viņš apņēmās izmaksāt pa 500 rbļ. katram manto-

juma daļas, dzēst ingrosētos parādus un uzturēt

māti. Zīmīgs šinī vienošanās aktā īpašais norādī-

jums, ka no attiecīgās mantojuma sumas vispirms

sedzamas visas skolas vajadzības brālim Eduardam,
kamēr pārējiem viņu daļa nolīdzināma piecpadsmit
gados ar 5% pieaugumu. To gribēja gādīgā māte.

Bet Kārlis ari bez tā sevi apzinājās par pilnīgu
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aizgādni brāļiem, un Eduardam sevišķi, gatavs

viņu pabalstīt morāliski un materieli bez visiem lī-

gumiem.

Kārlis Veidenbaums Kalačos drīzi vien ieveda

racionālu, jaunlaiku prasībām piemērotāku saim-

niekošanu. Tas prasīja daudz pūļu, tomēr gadu

no gada pavairojies ienākums cerības attaisnoja. Ka-

Kārlis Veidenbaums.

mēr vēl citus zemniekus, tāpat kā sākumā viņu, dār-

gām izmaksām apkrautās mājas dzina peļņā, spieda
lielos apmēros sēt linus, kas laukus noplicināja, Kār-

lis Veidenbaums jau bija pārgājis uz graudkopību un

lopkopību, zemes auglībai piemērotāku izmanto-

šanu.

Ap 1887. gadu Kalačus Kārlis Veidenbaums

apstrādā jau ar 5—6 zirgiem. Kopš savējiem, no

kuriem pastāvīgi darbā stāvēja abas vecākās mā-
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sas, viņš tura lielu gājēju saimi: 6—7 cilvēkus,

blakus minot, labi tos atlagodams, bet ari prasī-

dams apzinīgu darbu un, kas interesanti, likdams

tiem pie līguma parakstīt īpašus noteikumus par to,

ka kalpiem jādzīvo saticīgi, tikli un jāievēro mājas

miers. Visas 120 pūravietas sadalītas sējas laukos,

atmatā nekas vairs nestāvēja un ienākumi, ja ari ne-

daudz, tad tomēr pārsniedza izdevumus. Kādā

Veidenbauma māsa Karlīna (1925. gadā).

piezīmē Kārlis Veidenbaums rēķina, ka no 119

pūravietām, iedalītām 7 tīrumos ar 17 pūravietām

katrā, vidējas auglības gadā var iedzīt 1000 rbļ., un

ja atrēķina 390 rbļ. algas 3 pāreniekiem, 1 puisim,

2 meitām, 2 ganiem, kā ari 260 rbļ. nodevu, pāri pa-

liek 250 rbļ. Jaunā saimnieka aprēķinos šis atli-

kums gan vēl dažu labu rudeni palika tikai uz pa-

pīra, bet zemturu pārticība tad jau gāja uz augšu

visā apgabalā, kuru drīz vien, 80. un 90. gadu

maiņā, jaunievestais Rīgas-Valkas dzelzsceļš pie-
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slēdz lielākiem tirgus centriem, neka Cēsis un Val-

miera.

Tāds stāvoklis Eduardam Veidenbaumam deva

ja ne spožas izredzes, tad vismaz iespēju uzsākt

tālāku skolu gaitas, pateicoties brāļa darbam un

gādībai.

Pēc savas dabas Kārlis Veidenbaums bija gribas

cilvēks, noteikts un skarbs. Neraugoties uz vāju ve-

selību, viņš visu pats izrīkoja, pats visam sekoja.
Savus nodomus, ko viņa saprāts atzina par nepie-

ciešamu, viņš izveda ar lielāko neatlaidību. Viņš sa-

biedriskāks par Eduardu Veidenbaumu, lai gan ari

viņam, mazrunīgam, sevī noslēgtam, spriedumos

asam, bieži nācās sadurties ar vairākumu. Pārlie-

cināts par savu taisnību, viņš neiegāja uz kompro-

misiem, izteica savas domas nesaudzīgi un klaji, kas

viņam sagādāja ienaidniekus, sevišķi pagasta darī-

šanās. Taisnības labā viņš bija gatavs, kā latvietis

saka, „iet vai līdz senātam". Viņš cienīja un pa-

zina likumus, prata valodas un, kā izglītots, labprāt

uzņēmās aizstāvēt tiesu instancēs savas, pagasta

un kura katra aizkārtās tiesības. Ar lielu ganda-

rījumu viņš apsveica brāļa Eduarda nodomu studēt

tieslietas, jo jurists viņam likās sinonims zemnieku

taisnības tulkam, līdzīgs Māteru Jurim.

Savās dzejās, kas, nedaudzas skaitā, uzrakstītas

90. gados, tāpat kā dzīvē viņš cildina darbu, cil-

vēka nelokāmo gribu, izsaka prātniecības atziņas,

par neapšaubāmu pieņemdams to, kas aptverams

prātam. Vienīgi darbs dzīvojot nes laimi, attaisno

cilvēka zemes gaitas, norūda tikumisko apziņu.

Stipras gribas vadīts, cilvēks tikai ar darbu spēj

sasniegt savus ideālus.

Jaunākais brālis Voldemārs Eduardam Veiden-

baumam tālāks, garīgi mazāk radniecīgs — ari par

jaunāko māsu Karlīnu. Voldemārs bija sirsnīgs zēns,

vaļsirdīgs, kustīgāks un sabiedriskāks no viņiem
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visiem, apdāvināts un centīgs, bet ne domātājs. Ne

pārāk jautrs, tomēr dzīves priecīgs, viņš atgādina

tēva brāli mērnieku. Turpretī Karlīna (kopš 1910. g.

Lustes kundze un Kalaču saimniece) vairāk mātes

Mārietas dabā, ar tādu pat asu novērotājas skatu,

atturīgu valodu, dziļi slēptu sirsnību, kas vienmēr

pamirdz vieglajā humorā. Kalačos dzīvodams, Edu-

Voldemars Veidenbaums.

ards Voldemāru un Karlīnu skoloja, vaļas brīžos pa-

sniedza stundas, sagatavojot viņus uz draudzes

skolu. Viņam patika šis praktiskais darbs, gandrīz

vienīgais tāds līdz aizbraukšanai uz Tērbatu, ja

neskaita dažu mēnešu līdzdalības mājas vadībā

1887. gada pirmos mēnešos, kad Kārlis 1886. gada
rudenī bija noņemts zaldātos un mēnešus piecus

viņu turēja pārbaudīšanā kara hospitālī. Tad Edu-

ards rakstīja un slēdza līgumus ar gājējiem, veda
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rēķinus, sarakstīdamies ar brāli svarīgāko darbu

iekārtošanā.

Kārlis Eduardam vienmēr palika labu, prakti-
sku padomu devējs un sirsnīgs draugs. Šķirti, viņi

pastāvīgi apmainījās vēstulēm. Eduarda garīgās

īpašības Kārlim piemīt stiprā mērā, tikai nedabūja

vajadzīgās attīstības un prāta diktētā sausā apcere

ar laiku ieguva pārsvaru. Turpretī ar Voldemāru

Eduardam nevedās valodas; sarakstoties abiem

viņiem itkā jāpiespiežas, lai viens otram iz-

skaidrotu savas jūtas, nodomus. Voldemārs

beidza Cēsu apriņķa skolu, tad pieņēma Cē-

sīs pasta-telegrafa ierēdņa vietu, nākdams tuvā

sakarā ar Ed. Treumani, A. Mezīti, bet literatūrā nav

darbojies. Viņš loloja cerību, turpināt izglītību kādā

technikumā, lai paliktu par izgudrotāju. Skolas

Eduardu Veidenbaumu neatsvešināja no savējiem.

Tie viņu nevien mīlēja, bet ari saprata. Ļaudis brī-

nējās, kā jauns cilvēks var dzīvot mājās un nekā

nedarīt, kamēr citi svīst druvā, pļavās, sētā. Bet

Mārietai pret šām valodām arvien pagadījās uz mē-

les asāks teiciens par kunga un mācītāja „darbu".

Censoņa dzīvē šādi apstākļi saucami laimīgi, sevišķi

vērā ņemot Eduarda Veidenbauma ātro dabu, stū-

raino raksturu, kas bieži ne par šo, ne par to no-

veda sadursmē ar citiem un pašu tikai sarūgtināja.

Arvien tālāk skolās iedams, Eduards Veiden-

baums tēva mājas uzskatīja par patīkamāko at-

griešanās vietu, un nekur dzīvē viņa rosīgais

gars, taisnības mīlestība, viss viņa ideālisms ne-

sastapa tik skaidras ainas, tādas atsaucības, kā Ka-

lačos. Bez liekām valodām un izskaidrošanās viņš

zināja savējo domas, jutās iepriecināts, redzēdams

tās labvēlīgas un cildenas.
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4. Vienu gadu ģimnazijā.

Izmācījies Kalačos visu ģimnāzijas kursu, Edu-

ards Veidenbaums 1885. gada vasarā nogāja Cēsīs

pie Makša Boema, sava vecā skolotāja dēla, lai tas

vinu pārbaudītu galvenos priekšmetos, vai varētu

rudenī taisīt abituriju. Jaunais Boems Tērbatā stu-

dēja filoloģiju. Veidenbaums izrādījās pilnīgi sagata-

vojies gala eksāmenam, bet vecais Boems, sistemā-

tiskās izglītības piekritējs kā visi klasisko zinību

pedagogi, deva viņam padomu vismaz kādu gadu

pasēdēt uz ģimnāzijas sola. Viņš saprata sava

agrākā uzcītīgā skolnieka tieksmes, pēc iespējas

ātrāk beigt augstskolu, pazina viņa apstākļus, bet

ari zināja, ka vidusskolā iegūtais mācības pamats to

tikai atvieglo. Boems vēl apsolījās izgādāt Veiden-

baumam stipendiju, ja Veidenbaums iestātos Rīgas

guberņas ģimnāzijā. Veidenbaums vecā Boema lab-

vēlīgo padomu pieņēma un 1886. gada janvārī devās

uz Rīgu.

Latviešiem Rīgas guberņas ģimnāzija nebija

viegli pieejama. Veidenbauma laikā gan jau viņas

sliegsni pārkāpa viens, otrs zemniekdēls, pateicoties

savām spējām, tomēr vācieši viņu uzskatīja par

humanitari-klasiskās izglītības iestādi priviliģētiem,
vācu dižciltīgajiem vai pārvācotiem. Tiem te iekļū-
šanu atviegloja vārds un protekcijas. Tādam nolū-

kam tā ari 1804. gadā dibināta. Guberņas ģimnā-

zijā valdīja vācu gars un ilgi viņa tā ari saucās

par vācu ģimnāziju. Bet laimīgs jutās katrs censo-

nis, kas te tika iekšā, jo no Rīgas guberņas ģimnā-
zijas ceļš tieši un bez grūtībām veda uz augstskolu.

Pēc labi izturēta pārbaudījuma skolas direktors

A. Krannhalss, sirms labsirdīgs vecītis, Boema

draugs, Veidenbaumam paziņoja, ka tas uzņemts

pēdējā kursa audzēkņu skaitā. Bet ar stipendiju, par

kuru Veidenbaums Krannhalsam pasniedza Boema
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vēstuli, iznāca maza vilšanās. Direktors varēja apso-

līt otrā pusgadā atlaist skolas naudu, pagādāt stundas

un varbūtēju nelielu pabalstu no skolas kases uztu-

ram, ne' vairāk. Bez tam viņš Veidenbaumam ieteica

eksaminēties ne agrāk par decembri, kas saskanēja

ar skolas noteikumiem, ka primā jānosēž vismaz divi

pusgadi, lai pie gala eksāmena pielaistu kā skolas

audzēkni. Kā eksterns Veidenbaums varēja eksa-

minēties jau vasarā, ja nepatiktu „ilgāki pa skolas

beņķiem berzties". Pirmām pusgadam līdzekļu pie-

tika, bet otrā pusgadā viņš no skolas saņēma 85 rub-

ļus pabalsta, kas materieli viņu pilnīgi nodrošināja.

Rīgā Veidenbaums nodzīvo šauru zemnieka

zēna dzīvi. Vaļas brīžos viņš viens klejo pa ielām un

laukumiem, pa retam uzmeklē tuvākos skolas bie-

drus, bet lielā sabiedrība ir un paliek sveša. Vi-

ņam pašam, lai gan tas nāca jau deviņpadsmitā

gadā, prāts nenesās, iepazīties ar pilsētnieku dzīvi

tuvāk, un tādas latviešu inteliģences, kas domātu

par spējīgākās jaunās paaudzes likteni, kas interesē-

tos par viņu kulturelu audzināšanu, Rīgā vēl nebija.

Plebejiski pašpieticīgās pilsoņu ģimenes, seklas, aiz-

spriedumos sapinušās, pardaudz nogrimušas mate-

rielās rūpēs, bez kulturelas rosmes, jutās glaimotas,
redzot pār savas mājas sliegsni ienākam vācu jau-

nekli, ne zēnu, kam cita nav kā gara dāvanas un

nākotnes cerība. Liekas, nav tas tikai akls sagadī-

jiens, ka agrākie latviešu censoņi idejiskai dzīvei un

kulturelai rosmei attīstību dabūjuši galvenām kārtām

ārpus Rīgas mūriem, bez morāliska atbalsta taīs

aprindās, kurā redzamāko vietu ieņēma uz zaļa zara

tikušie amatnieki, mūrniekmeistari, tirgotāji, ārsti,
advokāti.

Atsaucīgāka un simpātiskāka bija vācu sabie-

drība, kura uzņēma Poruku un deva viņa atziņu

kārajam elastīgajam garam pirmos lielpilsētas dzīves

iespaidus, kad viņš, dažus gadus vēlāk par Veiden-
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baumu, ieradās Rīgā. Ari Veidenbaumu par gaidītu

viesi turēja pāris vācu patriciešu ģimenes, kurās to

ieveda skolas biedrs Ričers.

Starp ģimnāzistiem Veidenbauma draugi skaitī-

jās G. Beldavs, P. Perlbachs, H. Vittenbergs, P. Pīp-

kalējs, ar kuriem vēlāk Tērbatā iznāca kopā studēt.

Tāpat kā viņš, tie bija laucinieki, viens, otrs turī-

gāku vecāku bērni, ar pārtautošanos neslimoja. Bet

daži turpretim nejutās glaimoti, ja viņus skaitīja

par latviešiem. Starp viņiem Veidenbaumam radās

sīvi pretinieki. Tāpat kā apriņķa skolā, laucinie-

ciski-stūrgalvīgs, viņš labi satika ar cittautiešiem,

bet neieredzēja savas tautības noliedzēju. Kad izcēlās

strīdus starp vāciešiem un latviešiem, viņš nostājās

pēdējo pusē. Kādā no dedzīgām sadursmēm pret

viņu palicis darbīgs taisni viens no pārvācotiem lat-

viešiem. No Veidenbauma tas saņēmis krietnu pār-

mācību un palicis par viņa mūžīgu ienaidnieku.

Ārpus skolas sienām ģimnāzistiem nebija nekādu

pulciņu, ne apvienojošu pasākumu. Veidenbaums

visvairāk tikās ar minēto Ričeru, ar kuru skolā

kopā sēdēja. Pie tā bieži sapulcējās citi skolas bie-

dri, bet ja sabiedrība likās nesimpātiska, Veiden-

baums parasti nemanīts pazuda.

Pirmā pusgada lieldienās Veidenbaums iz-

brauc uz Bebreni pie mātes brāļa. Kad 20. aprilī

atgriežas Rīgā, viņš saņem ziņu, ka Ričers nošāvies.

Tas nāca pilnīgi negaidīti. Drauga pašnāvības iemesli

palika nezināmi un Veidenbaumu stipri satrieca viss

šis mīklainais notikums ar zēnu, kas mācījās teicami,

dzīvoja pārticis un kam pareģoja spīdošu nākotni.

Vasaras brīvlaikā Kalačos viņš daudz par to domāja

un, varbūt, taisni Ričera straujā rīcība viņam nāca

atmiņā, kad viņš jau rotaļādamies rakstīja griezīgo

sentenci:

Kam tīk dzīvot, tas lai dzīvo,

Kam vairs nepatīk, lai mirst.
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Liktens gribu lēmis brīvo:

Viena lode — dzīve irst.

Otrā pusgadā viras dzīvo vēl vairāk noslēdzies,

pat ar skolas biedriem maz saiedamies. Savu

vienmuļo ikdienu viņš sekosi pa punktiem uz-

skaita 11. augusta vēstulē mājiniekiem:

„Ja jūs vēlaties zināt kā man tagad iet un ko es

pa to laiku darījis, kamēr no mājas projām, tad

teikšu, lai gan ātrāk jūsu ziņkārību apmierinātu,

šādos īsos vārdos savu šā semestra Rīgas vēsturi:

7. augustā, pulksten 8 vakarā atbraucu ar dili-

žonu, kā sacīt jāsaka, laimīgi Rīgā, Steinbergiem

par lielu pārsteigumu.

8. augusta klenderēju pa Rīgu Perlbachu meklē-

dams, kamēr pēdīgi atradu.

9. augusta sameklējam savu jauno dzīvokli, un

10. augusta tam ar savam grabažām dzīvot

iegājām.

Vienpadsmitā augustā, t. i., šodien, bijām līdz

pusdienai skolā un tagad, tas ir, pulksten pus trijos

pēc pusdienas, rakstu jums šo vēstuli. Tas bija tas

ievērojamākais ko ziņot un nu var nākt sīkumi.

Mūsu kopīgais kortelis atrodas Zariņa mājvietā

(Kaļķu ielā), otrā tāžā, logs uz Fūrmaņa ielu (kura

tagad pārkrustīta par Ņevas ielu). Mēs par viņu

maksājam 8 rubļi par mēnesi un tas nav dārgi, tādēļ

ka mājvieta tuvu pie lekšrīgas. Izīrētājs ir Zariņa

mājvietas saimnieks Ernsteins.

Šā korteļa labumi ir šādi: 1. Rūmīga istaba

ar augstiem griestiem un lielu logu. 2. Ūdens priekš

mazgāšanās vai dzeršanas tūlīt ārpusē pie istabas

durvim (pagriež vien aņķinu vaļā, tad gāžas iekšā

„ķipos, toveros un vannās". 3. Pa to pašu naudu

mums rītos un vakaros ūdeni priekš tējas uzvāra,

istabu izslauka un gultas uztaisa. 4. Apakšā, vī-

nu zī, ir maizes galds, kur var par lētu naudu pastel-
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lēt ēšanu. 5. Mūsu kortelis tuvu pie skolas1

,
tā kā

katru pusdienu var atnākt pusdienu paēst. 6. Ka

jūs man ko gribat likt no zemēm ievest, tad to var

viegli izdarīt: lai tik prasa Zariņa iebraukšanas

saimniekam pēc manis, tad viņš tūlīt parādīs manu

dzīvokli, vai ar pats man sūtījumus nodos."

Ģimnāzijā izņēma samērā augstu mācības pro-

gramu, kas Veidenbaumam, kā iepriekš labi sagata-

votam, tomēr grūtību neradīja. Pēdējā klasē lielāko

vērību piegrieza grieķu un latiņu autoriem, Eschilam,

Horaeijam, Ciceronam, tāpat vēsturei, analitiskai

ģeometrijai, vācu valodai un krievu literatūrai. No

pedagogiem ar pazīstamāku zinātnieka vārdu te

strādāja Dr. Eduards Kurcs (Kurtz) — grieķu valo-

das skolotājs, iecienītais grieķu autoru komentators,

Miscellen zu Plutarch autors un vēlāk Bicantijas

kultūras pētnieks un pedagogs vairākās latviešu

skolās. Latiņu valodas skolotājs bija Augusts v.

Klots, vēstures — P. Švarcs. Krievu valodu pa-

sniedza Grigorijs Passits un viņa stundās Veiden-

baums mācījās tuvāk pazīt krievu literatūras klasi-

ķus. Šinī laikā viņu visvairāk nodarbināja Gogoļs.

1886. gada 16. decembrī beidzās ģimnāzijas

eksāmeni un Veidenbaums varēja braukt mājās ar

otrās šķiras atestātu. No tā semestra divpadsmit

absolventiem viņš bija vienīgais latvietis. Beigu

liecībā īpaši mēdza atzīmēt uzvešanos, kārtīgu sko-

las apmeklēšanu, stundu sagatavošanu un uzcītību

rakstu darbu izpildīšanā, kā ari priekšmetu, kurā
skolnieks parādījis visdzīvāko interesi un sekmes.

Par tādu skolotāju konference Veidenbaumam atzi-

nusi matemātiku (līdz ar fiziku), ieliekot augstāko

numuru. Vājākas sekmes ir bijušas vācu valodā

(franču valodas ģimnāzijā Veidenbaums neņēma),

kamēr visos pārējos priekšmetos viņš dabūja 4.

1 Pils laukumā 2 ; tagad Valsts bibliotēkas nams.
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No liecības numuriem un eksāmenu atzīmēm

redzams, ka pēdējos Veidenbaums turējies spīdošāki,
nekā stundās. Pirmās šķiras apliecību saņēma kāds

ilggadīgāks skolas audzēknis Bārts, apdāvināts

vācietis, kas vēlāk studēja Tērbatā un kļuva pazī-

stams mediķis.

Ģimnāzijas laikā Veidenbaums daudz interesējās

par tādām zinātnēm, kas neietilpa skolas programā.

Starp citu — par filosofiju. Pavisam no jauna klāt

nāca pirmā iepazīšanās ar sociālpolitiskiem jau-

tājumiem. Šī vispusējā izglītība neizpaužas kaut

kādā atsevišķā darbā, tomēr redzama rūpīgi izpildī-

tajos domu rakstos, kuri patiešām atgādina populār-
zinātniskus apcerējumus. Skolā audzēkņiem tā

neņēma ļaunā, neprasīja uzrādīt tikai pareizrakstības

un loģiska sprieduma spēju, bet apsveica ari domu

patstāvību.

1886. gada vasarā Kalačos dzīvodams Veiden-

baums uzraksta nelielu apcerējumu par šķiru attie-

cībām — turīgiem un nabagiem, darba devējiem un

strādniekiem, apspiedējiem un apspiestiem. Cik

zināms, tas latviešu valodā ir pirmais sociālpolitisks

aģitācijas raksts tanī.virzienā, kādu drīz vien uzsāka

„Dienas Lapa" un jaunstrāvnieki. Šis apcerējums

tendencē krass, negatavs, izteiksmē paviršs, radās

zem vācu marksistisko brošūru iespaida, kuras

Veidenbaums jau lasīja. Sociālisma mācībai Veiden-

baums lūkojis atrast pamatu un saturu latviešu sa-

dzīvē, ņemdams palīgā savu novērojumu statistiku.

Bet šie novērojumi vēl saplūst par neskaidru materi-

ālu kautkādai pielaikojamai aizgūtai domai, kura tā-

pēc iznāk elementāra. Apcerējumu Veidenbaums uz-

rakstīja ātri, ar īstu jaunekļa dedzību papīram uzticē-

dams jaunās idejas saviļņojumu, par ko atklātāk tad

vēl nemaz nedrīkstēja runāt. Pastāvīgi viņš griežas

pie sava nezināmā lasītāja, cenšas to ieraut sava

ideālisma, taisnības principa, nemiera jūsmas strāvā.
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Rakstu izlasīja viens, otrs no tuvākiem skolas bie-

driem, bet — kam tas taisni domāts — strādniekiem

rokās nenāca. Dzīvē atturīgam, raksta autoram

pašam ne prātā nenāca doties uz darbnīcām vai pie

rokpeļņiem par sludinātāju, barvedi, sacelt „ap-

spiesto brāli" pret „veltēdi-izsūcēju". Apcerējums
uzrakstīts un palika studiju istabā, bet viņa saturs,

kurā stiprākās ir vēsturiskās vietas un tīri humani-

tārais taisnības ideālisms, liecina par Veidenbauma

ātras orientēšanās spējām gluži jaunos uzskatos.

Rakstniecībai Veidenbaums ģimnāzijas laikā

piegrieza diezgan nopietnu vērību. Viņš daudz lasīja

cittautu klasiķus un ari latviešu darbus. Piezīmju

burtnīcās visbiežāk atkārtojas Ļermontova, Šillera

motivi un Heines populārā „Loreleja". Par latviešu

autoriem Veidenbauma spriedums visumā varēja būt

skeptisks, jo viņa simpātijas piederēja sadzīves tul-

kiem, kā Māteram, Šudrabu Edžum, Apsīšu Jēkabam.

Pats viņš varēja jau rakstīt ne mēģinājumus, kā ap-

riņķa skolā, kurus slēpa un vēlāk iznīcināja, bet

cieta, pilnīga stila pantus, kā „Mosties, mosties reiz

svabadais gars". Šī dzeja ja ne gluži uzrakstīta, tad

vismaz iecerēta 1886. gada vasarā, jo augšminētā

pirmā rinda tādā pašā pantmērā piesprausta par

izskaņas akordu minētajam apcerējumam. Drīzāk

domājams, ka tā radusies visa tai laikā, jo Veiden-

baums fragmentu un uzmetumu netaisīja. Ja kas ne-

izdevās gatavs viss, tad pie tā ne labprāt vairs at-

griezās.

Tāpat 1885. vai nākoša gada, sakara ar Matera

nāvi, uzrakstīta pazīstamā piemiņas dzeja:

Tik ērkšķiem bij kaisīts tavs darbīgais mūžs.

Vēl piemiņu skauģi kapā tev grūž;
Bet velti: kā ziemeļos atspīdums sārts,

Drīz celsies un mūžīgi dzīvos tavs vārds.

Kada raksta par Veidenbaumu Pekšu Pēteris

(prof. P. Šmits) apgalvo, ka, noraudzīdamies skep-
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tiski uz valdošā literariskā virziena daudzinātākiem

korifejiem, ģimnāzijas laikā dzejnieks sarakstījis ari

populāro satiru „Kam velti dārgo laiku tērē", kas

dažos izdevumos ievietota ar virsrakstu «Mefistofeļa

padoms".
1

Domājams, ka šinī laikā Veidenbaums

būs vēl ko uzrakstījis vai pārtulkojis un jau šie pāris

piemēri liecina par apzinīgu jaunā dzejnieka pieeju

dzejai.
Pašu viņu ģimnāzijas gads bija padarījis vai-

rāk kustīgu, brīvāku sevī, sabiedriski-iecietīgāku —

satiksmē ar kaimiņiem un piedaloties mājas vadībā

pa pavasara laiku, kamēr vecākais brālis atradās

Varšavā. Vasarā Kalačos viņu apciemo daži biedri,
P. Pīpkalējs, P. Zālīts, kurš gatavojās braukt un

pāris gadus vēlāk ari aizbrauca uz Jenu studēt fi-

losofiju. Šad tad Veidenbaums satiekas ar Liepas

pagastskolotāju Pēteri Zvīguru, par kuru reiz Treu-

manim izteicies: „Ar šo cilvēku manis gan ne-

saista nekādas garīgas saites, bet es viņu tādēļ ap-

meklēju, ka tas pagastā ienīsts un vientulis." Zvī-

gurs patiesībā bijis savādnieks, diezgan ass, strī-

dīgs, pašgudrs savas taisnības meklētājs, tādēļ ne

visai ieredzēts un beidzot ari „izēsts" no vietas.

Uz augstskolu taisoties, Veidenbaumam atlikās

pats pēdējais pavasars iziet mācībā. Divas ne-

dējas ilgo mācības laiku, no 23. februāra viņš no-

dzīvo Valmierā, kur viņu sagatavo un 29. martā,

pūpolu svētdienā, iesvēta mācītājs Jānis Neulands.

Par Neulandu Veidenbaums zināja, ka tas caur-

caurīm dievticīgs, liels sprediķotājs, īsts savas

draudzes gans. Ne bez nemiera un aizspriedumiem

tāpēc jauneklis pirmo dienu soļoja gar dīķi un Ka-

ratavkalniņu uz mācītāja muižu zaļajā dārzā. Viņš

apzinājās brīža nopietnību, kad jāizpilda pienākums,

1
Pekšu Pēteris: Eduards Veidenbaums. Mājas Viesa

Mēnešraksts 1901., 904. lp.
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kas nesaskan ar pārliecību. Gadu iepriekš viņš savā

tautsaimniecības apcerējumā un varbūt jau vienā,

otrā epigramā bija rakstījis noliedzošus vārdus par

garīdzniecību, pieskaitīdams to stiprākās varas kal-

piem, kas nesludina nekādu ideālu patiesību, neaiz-

stāv vienkāršo laužu, nabaga grūtdieņu: zinātne

un skeptiķa daba viņu soli pa solim bija attālinājusi
no altārī sludinātās dievības, no baznīcas, no bi-

beles dogmatikas. Patiešām, iesvētīšanas laiks vi-

ņam ciešāk kā jebkad lika pārdomāt savas attiecī-

bas pret baznīcu un tās rituāliem, salīdzināt savus

reliģiskos ieskatus ar īsti ticīga, prātniecības «ne-

samaitāta" cilvēka pieķeršanos Kristus vārdiem.

Starpība izrādījās liela, tomēr ne tāda, kas

spiestu viņu vairīties no iesvētīšanas, vai uzņemt to

vieglprātīgi. Viņš savā nopietnībā atrada pamatu,

saprasties ar mācītāju pie dievgalda.

Mācītājs Neulands, pazīstamais nopietnu zināt-

nisku rakstu autors garīdzniecības un reliģijas vē-

stures jautājumos, garīgu dziesmu tulkotājs un ilg-

gadīgs Latviešu draugu biedrības priekšnieks, bija

gan liels dogmatiķis, bet izglītots, vienmēr plašāka

ideālisma nests. Pats cēlies no mazturīgiem vecā-

kiem, viņš pazina censoņu grūtības un cīņas par

saviem uzskatiem, tāpēc varēja saprast pretēju pār-

liecību. Veidenbaums starp citu viņam itkā ieminē-

jies par pretrunām bibelē: „Ja pieņem, ka Dievs

grēku nīst un ir visspēcīgs, tad neviens cilvēks nevar

grēkot. Cilvēkam grēkot pieļaudams, Dievs vai

nu grēku nenīstu, vai ari nebūtu visspēcīgs. Tāpat

nav saprotams tas apgalvojums, ka grēcinieks nāk-

šot ellē un tur mūžīgi cietīšot. Ja Dievs ir pate

mīlestība, tad viņš nevienam nevar atļaut mūžīgi

ciest. Bez tam ari pēc bibeles vārdiem iznāk, ka

cilvēks par saviem darbiem nav nemaz atbildīgs

un tā tad ari nekādu sodu nepelna, jo viss, ko viņš

dara, no paša Dieva tā nolemts, jo ir taču teikts,
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bez Dieva ziņas nekrīt ne mats no galvas; pirms

cilvēks vēl mātes miesās, jau Dievs ir zīmējis viņa

mūža gaitu" 1

. Mācītājs Veidenbaumu uzaicinājis

piel sevis izrunāties vienatnē un, neraugoties uz

pārliecību dažādību, viņi sapratušies.

Pretejādos uzskatus savienoja kristiānismā

izteiktā tuvāka un cilvēkmīla, — ideāls, kuru var

atzīt tiklab garīdznieks, kā ari ateists. Neulanda

sprediķos un draudzes gana pienākumos tā aizvie-

nam ieņēmusi redzamu vietu un piemājoja ari

Veidenbauma sirdī. Par to viņa studiju biedrs

A. Dauge atmiņās raksta: «Veidenbaums man ar

sevišķu maigu prieku stāstīja par savu iesvētīšanu,

un kā viņš Neulanda mācītājam dienu priekš iesvē-

tīšanas vaļsirdīgi atzinies, ka viņš bībeles dieva un

Lutera katķismu neatzīstot. Neulands tad esot jau-

tājis: „Bet vai tu tici, ka visaugstākā mācība ir

mīlestība uz tiem, kas cieš, kā to mācīja Kristus?"

— Kad nu Veidenbaums atbildējis ja, tad Neulands

sacījis: „Tad es tevi varu iesvētīt ar tīru sirds-

apziņu."
2

Tāpat iesvētīšanas zīmē, kas izdota

1887. gada 3. jūlijā, Neulands pilnīgi pārliecināts va-

rēja ierakstīt, ka Veidenbaumam «zināšanas reli-

ģijā un svētos rakstos ļoti labas".

Svinīgais iesvētīšanas brīdis un Neulanda iz-

skaidrojumi Veidenbauma nepiegrieza baznīcai,

taču, kā vienmēr, viņš ari šoreiz nepildīja rituāla,
noskatoties no augšienas uz to jaunēkļu un jaunavu

pulku, kas asarām acīs saņēma dedzīgā draudzes

gana svētību, lai paglabātu to dziļi sirdī visam mū-

žam. Pa savam prātam visu uzņemdams, Veiden-

baums pats bija kautko dabūjis līdz, tā kā vēlāk

iesvētīšanu atcerās ar dziļu sirsnību, bet Neulanda

mācītāju — ar lielāko cieņu un sajūsmu.

1 Ed. Treumanis: Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I, 1907.

27—28. lp.
2 A. Dauge: Eduards Veidenbaums. „Jauna Dzīve", 1920.76.lp.
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5. Tērbatā.

1887. gada rudeni Eduards Veidenbaums aiz-

brauc uz Tērbatu.

Ko studēt, par to viņš jau sen bija izšķīries,

tikai visu laiku prātoja par Maskavu. Rīgas ģim-

nāzijas absolventu anketā viņš paziņo, ka iestāsies

Maskavas universitātē, tāpēc skolas pārskatā, kas

iznāca 1887. gada beigās, bijušo audzēkņu sarakstā

pie Veidenbauma vārda piemetināts: „Wollte zu

Moskau Juris studieren"
1

. Tāpat brālim uz Var-

šavu pēc eksāmeniem viņš raksta, ka pēc Jāņiem
dosies uz Maskavu studēt tieslietas, un ar šo ciešo

apņemšanos, kuru brālis silti apsveica, nodzīvo mā-

jās līdz vasarai, aizraksta jau redaktoram J. Vēl-

mēm un apvaicājas par Maskavas dzīves dārdzību,

studiju maksām, par to, kādas varētu būt izredzes

uz stipendiju. Velmē viņam atbildēja, ka Maskavā

var iztikt ar 30 rubļiem mēnesī un uz stipendiju ir

cerība. Tomēr pašā pēdējā brīdī Veidenbaums iz-

vēlējās Tērbatu. Par to viņš tuvākas ziņas ievāca

no jaunā Boema. Un lai gan te lekciju nauda vien

jau sanāca lielāka, tak vecākā brāļa praktiskais ap-

rēķins, ka Terbata vieglāk sasniedzama, izšķīra jau-

tājumu. Varbūt vēl krita svarā vecā Boema aiz-

rādījums, ka Tērbatā juridiskā fakultāte labi

nostādīta, ka uz šejienu āvuši kājas skolas biedru

lielais vairums, gandrīz visi rožainās cerībās, dabūt

Sūbra vai Zinību komisijas stipendiju. Kāds kurā

augstskolā valdošais gars, kāds vispār studentu sa-

stāvs un ka Maskavā varētu nākt sakaros ar lat-

viešu inteliģences grupu, rosīgāku literarisku dzīvi,

kopš Velmē te nodibināja „Austrumu", — par to

Veidenbaums vismazāk domāja.

Terbata Veidenbaums ieradās 11. augusta rīta.

Pa zemesceļu viņu aizveda tēvocis. Pēc divu dienu

1 Zur Geschichte der Gouvernements-Gvmnasium m Riga, 1888
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ilgā ceļojuma, kas pagāja gan klusām vērojot pa-

rastos lauku skatus, gan pajautrās valodās ar «mēr-

nieka onkuli", Veidenbauma pirmais solis jaunajā

vietā ir uz augstskolu. Taī pašā dienā viņš universi-

tātei iesniedz savas apliecības un 22. augustā jau
skaitās immatrikulēts juridiskā fakultātē.

Tērbatas universitāte savā vēsturiskā lomā

skaitījās par ģermāņu kultūras spožāko bāku Vakar-

eiropas robežās ar austrumiem. Tā bija caurcaurīm

vācu augstskola, ar vācu mācības valodu, ievestu no

paša sākuma un iesakņojušos ar ierašas likuma

spēku. Atskaitot pareizticības un krievu valodas

pasniedzējus, visi profesori nāca no Vācijas un vācu

gars slēpās visā viņas satversmē, tradicijās, tā teikt

— dziļākas politikas vēsturiskā saknē. Dibināšanas

reskriptā 1802. gada 12. decembrī gan Aleksandrs 1.

universitātei par galveno uzdevumu paredzējis, lai

tā būtu cilvēces zinātņu izplatītāja valstī, sagatavotu

apzinīgus patriotus, tomēr viņas vaigs gandrīz simts

gadus ir vairāk pavērsts uz Vācijas, ne Krievijas

pusi. Nekāda tautu naida nesludinot, Tērbatas uni-

versitāte ir stiprinājusi vācu neatkarību pēc tam,

kad ģermāņi Baltijas zemes pazaudēja kaujas

laukos; viņa ir centusies paturēt šās zemes ģer-

māņu kultūras iespaidu sfērā pret slavisko, resp.,

krievu varām, tāpat kā viņas priekštece, 1629. gadā

zviedru-poļu pamiera laikā Gustava Ādolfa tepat

Tērbatā nodibinātā Gustaviana Carolina vairoja

protestantisma kulturelo iespaidu pret jezuītismu.

Pateicoties Baltijas muižniecības sakariem un

iespaidam krievu galma aprindās, Tērbatas uni-

versitāte izdabūja un ilgi paturēja sev dažas «īpa-

šas provinču" tiesības, lielāku autonomiju, nekā

tas bija citām Krievijas augstskolām.

Tam, protams, ir sava pozitivā puse. Pirmkārt,
kā mācības iestāde, universitāte bija labi nostādīta;

tā saņēma samērā lielākas subsidijas, nekā Pēterpils
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un Maskavas universitātes, kas deva iespēju sai-

stīt labus zinātniekus. Otrkārt, mācības gaitu viņā

netraucēja valdības šaursirdīgā pārkrievošanas po-

litika un, jāatzīst, klajā nenāca ari ģermanofiliskās

tendences. Precizais vācu tipa zinātnieks, labs spe-

ciālists savā nozarē, ievadīja materiālā, pieradināja

pētīt, bez novirzīšanās no tiešā uzdevuma kautkādos

blakus jautājumos.

Tērbatas universitate.

Eduardam Veidenbaumam ar viņa matemātiķa

un vēsturnieka domāšanu tāds studiju pamats li-

kās pilnīgi pieņemams. Viņa vēstulēs nesastopam

žēlošanās par „sauso" metodi, kura krievu stu-

dentiem izlikās tik garlaicīga. Otra subjektīvos
ieskatus viņš varēja atzīt, bet nekad nepieņēma par

saviem tos nepārbaudījis, kaut ari tie piederētu au-

toritatīvam profesoram, tāpēc viņš nebūt pacilātāks

nejustos tādā auditorijā, kur ieviļņojoša jūsmo-

šana pārsvarā pār eksakto dziļumu.

Pirmā semestri Veidenbaums spēja samaksāt

nedaudzas lekcijas. Viņš izvēlas četrus galvenos
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priekšmetus, vispirms vērību piegriezdams provinču

tiesībām, lai gan parasts bija un ari augstskola

ieteica kursu iziet, sākot ar romiešu tiesībām, tie-

sību vēsturi un likumdošanu dažādās valstīs. Pie

profesora Šmidta Veidenbaums klausās provinču

likumu vēsturi un Baltijas guberņu tiesu satversmi,

pie prof. Erdmaņa — provinču privāttiesības, pie

prof. Bergboma — jaunlaiku pārvaldes likumu no-

teikumus. „Vislabāki man patīk Šmidta priekšlasī-

jumi par Baltijas tiesām, viņu sastāvu, darba lauku

un vēsturisko attīstīšanos v. t. t.," viņš raksta brā-

lim. „Tās taisni ir tādas lietas, par kurām es līdz

šim kā miglā biju, un tādēļ tagad ļoti pievilcīgi, kad

dzird viņas tik gaiši izskaidrojam. To, kas tiek

lasīts priekšā, es katrureiz stenografiski norakstu."
1

No blakus priekšmetiem Veidenbaums pierak-

stās vienīgi uz lektora J. Lautenbacha kursu par

latviešu tautas dzeju, bet klausījies daudz netika.

Lautenbacham, kuru Veidenbaums līdz tam pazina

vairāk tikai izdaudzinātā vārda pēc, vispār trūka

klausītāju, jo savos priekšlasījumos tas nedeva nekā

tāda, kas dziļāk ievadītu tautas gara darinājumā.

Pats temats, kā redzams, Veidenbaumam nav bijis

vienaldzīgs.

Jurisprudence viņu interesēja kā tiesību zinātne

un sabiedriskās attīstības vēsture. Tā visvairāk

pieskārās tiem jautājumiem, kas tolaik nodarbināja

visu prātus, sakarā ar Baltijas provinču tiesību re-

formām, lai daudzmaz tās pielīdzinātu Krievijas vis-

1 Stenografiju Veidenbaums labi prata jau no ģimnāzijas

laika, iemācījies to pēc Arenda vācu sistēmas; tajā tad ari at-

zīmēts priekšlasījumu lielais vairums. Citi latviešu studenti lie-

toja pašpieņemtu ātrrakstibu — ar vārdu saīsinājumiem, un īpa-

šām zīmēm biežāk atkārtojošos zilbju vietā. Stenografija Vei-

denbaumam patika un to viņš lietojis ari visur citur — acu-

mirkļa uzmetumos, parafrazējumos, vārdu paskaidrojumos Ho-

raciju lasot, pat parādu un izdevumu sarakstos.
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pārējiem likumiem, un tāpat sakarā ar zemnieku

dzīves pārkārtošanos. Māju iepirkšanas drudzī

70. gados Vidzemē un drusku agrāk Kurzemē, kad

privātīpašumā dažu gadu pārgāja pa 50—80 tūk-

stošu hektāru zemes, ko līdz tam apstrādāja muiž-

niekam padots klaušinieks - rentnieks, radās saim-

nieciski neatkarīga zemturu šķira, kam vajadzēja

īpašuma tiesību tulka, tāpat kā pilsētā aizplūdušiem

latviešiem, kas uzņēmās visdažādākos pasākumus,
uzsizdamies par turīgu pilsonības daļu. Latviešu

inteliģence, nākdama no tām pašām uz priekšu ti-

kušām aprindām, jutās aicināta nostāties par starp-
nieci tur, kur sametās 1849. gada agrarlikuma,

1864. gada pašvaldības un citu reformu saimnie-

ciskie vai tiesiskie mezgli.

Astoņdesmitos gados tas juristam jau bija plašs

darba lauks, idejiski patīkams un materiāli ienesīgs.

Advokatūra ir teicamākais goda un labklājības

amats tādā laikā, kad valdība ar muižniecības roku,
cik iespējams, cenšas tautai atraut reiz dotās tie-

sības, — piemetina savās Varšavas piezīmēs K.

Veidenbaums, kad dabū zināt par brāļa specialitātes
izvēli. Eduards Veidenbaums nesapņoja par laicī-

gās dzīves pārpilnībām, kas pieticībā aprakusi dažu

labu tā laika latviešu ideālistu, tomēr daudzmaz ne-

atkarīga stāvokļa nodrošināšana viņam nevarēja

būt vienaldzīga. Tas jo vairāk krita svarā aiz ģi-

menes apstākļiem, ar kuriem viņš stipri rēķinājās.
Kādā sarunā pirmā semestra beigās viņš Treuma-

nim teicis:

~Mani visvairāk interesē valodas, filosofija, vē-

sture, dabas zinātne un matemātika, kālab es visus

šos priekšmetus jau studēju un ari uz priekšu stu-

dēšu. Kā visskaistākais mērķis man šķiet: būt

dzīvē no citiem pilnīgi neatkarīgam, nodoties zini-

skiem pētījumiem un iepazīstināt ar tiem tautu vie-

gli saprotamos rakstos. Bet šim mērķim ir sava
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prozaiskā puse: vienīgi viņu acīs paturot, latvie-

tis var drīz vien nomirt badā. Lai no tā izbēgtu,
es par savu galveno studijas arodu izvēlējos ties-

lietu zinātni. Ja ar filosofifu vai rakstniecību dar-

bojoties man kādreiz aptrūks maizes, tad praktizēšu

pa reizei kā advokāts un — būšu atkal glābts"
1.

Pārkāpdams universitātes sliegsni, Veiden-

baums visvairāk domāja par studijām, par kursa

drīzāku pabeigšanu. Viņš ķeras nopietni pie darba,

aprēķinot to vislielākais uz četriem gadiem. Visa

viņa diena sadalīta kā skolniekam pēc stundu plāna,
un tanī pirmo vietu ieņem augstskola, vismaz pirmā

semestrī. Bet tas viņam nebij tāds uzdevums, kas

paņemtu visu garīgo enerģiju. Piederīgiem vaļsirdīgi

viņš var pastāstīt, ka nekas nav vieglāk kā studēt:

diena paiet klausoties lekcijas, kuras pieraksta,

priekš eksāmena atkārto — un tas viss; pārējais
laiks brīvs — dari ko gribi.

Priekšlasījumu nesanāca vairāk par diviem, tri-

jiem dienā un pavaļa tad ari tiek ziedota diezgan

intensīvai lasīšanai, matemātikas, tautsaimniecības

un valodu studijām. Pirmos semestrus viņš ir pa-

stāvīgs viesis universitātes bibliotēkā, skaistā Doma

kalna vecajos pils mūros. Tai bagātāks un dažkārt

saistošāks saturs par visām augstskolas auditori-

jām. Te par velti pieejami neizsmeļami avoti vi-

sos zinību arodos, sākot ar nieka brošūru, beidzot

ar vissmagāko leksikonu. Pašā zāles vidū novie-

tots skapis ar 400 kataloga atvilktnēm, kā brīnišķīgs

pavedienu mezgls visam tam, kas glabājas plauk-

tos un pēc kā sniedzās Veidenbauma roka.

Ja bērnībā un skolas gados viņš lasīja visu, kas

pagadījās, vērtīgo un bezvērtīgo, tad te jau viņam ir

noteiktāka izvēle. Vienā virzienā zinību slāpes aiz-

vadīja pie iemīļotajiem latiņu klasiķiem, otrā — pie

1 Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I, 1907. 39. lp.
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Fr. Šillera, Heines, Puškina, Dostojevska un citiem

jaunlaiku rakstniekiem. Kādu pusgadu pēc aiz-

braukšanas viņš aizraujas ar Turgeņevu, kura dar-

bus atrod patīkamus un dedzīgi sarakstītus. Mācī-

damies vācu, franču un spāniešu valodas, kā ari

gribēdams daudzmaz iepelnīties, Veidenbaums pār-

tulko dažus cittautu stāstus. Bez tām svešvalodām,

kuras jau labi prata, kā latiņu, krievu, vācu, viņš

vingrinās vēl grieķu, franču, angļu, spāniešu, ita-

Universitates biblioteka Doma kalnā.

liešu, igauņu un senebreju valodās, piemetinādams,
ka „viss var dzīvē noderēt". Beletristikas lasīšana

turpmākos semestros pamazām atslāba. -

Latviešu studentu viena daļa pulcējās ap Leto-

niju. Veidenbaums ar tās iekšējo dzīvi labi dabūja

iepazīties, uzturēdamies konventa mājoklī veselu

nedēļu tikko kā Tērbatā iebraucis, kamēr noskaidro-

jās viņa uzņemšana augstskolā. Letonijā viņš satika

skolas biedrus, redzēja šās sabiedrības sastāvā

vienu, otru studentu ar pazīstamu literatūras darbi-

nieka vārdu, domāja gan par iestāšanos vai pat skai-

tījās jau par uzņemtu, bet beidzot nodomu atmeta.
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Viņš nevarēja iejusties nekādās apvienībās, kas sa-

viem biedriem uzliek par pienākumu, padoties dažā-

diem nosacījumiem pat tad, ja tie nesaskanētu ar

individuālo gribu, — ne nu vēl korporācijā, kur

savdabīgais raksturs, visa viņa patmīlība pie pirmā

soļa atdūrās uz nepieņemamām, latviešu īpatnībai

svešām ierašām. Bez tam svarīgs kavēklis bija
naudas trūkums.

Piederīgiem 24. augustā viņš par to raksta:

„Letonijā es nodzīvoju vienu nedēļu, pa to laiku

bija liecības no direktora atnākušas un mani pa-

pīri tika'pieņemti. Tad es sameklēju korteli un viņā

ievilkos, Letonijā dzīvodams, es satikos ar dau-

dziem studentiem, pa daļai ar senākiem pazīsta-

miem iz Rīgas; viņi mani mēģināja pierunāt, lai

iestājoties korporācijā, bet es to negribu darīt,

jo man tur nepatīk. Vienkārt tur valda smie-

klīgi augstprātīgs aristokrātu gars, par ko man,

tur uzturoties, jau ar daudziem lielas ķildas un

disputacijas iznāca, un, otrkārt, tur iziet briesmīgi

daudz naudas (vismaz 70 rubļu gadā), jo alus dzer-

šana tur spēlē varenu lomu, tiek dzerts uz kopīgu

rēķinu, kas notērēts, tas līdzīgās daļās uz visiem

tiek izdalīts. No tiem, kas Jāņos Rīgā eksāmu li-

kuši, korporācijā iestājās Perlbachs un Vittenbergs.
Beldavs tādu pašu cēloņu dēļ, kā es, neiestājās."

Veidenbaums varēja sajūsmināties par dažiem

skaistiem brīžiem korporāciju dzīvē, tomēr paliek

principiels viņu pretinieks, pārliecināts, ka latvie-

šiem meklējams cits biedrošanās veids. Aizgrābts

kopā ar Daugi viņš noskatās studentu maija nakts

svētkos Doma kalnā, kad simtiem jaunekļu sēd ap

galdiem ugunskuru atspīdumā un svinīgās dziesmās

solās kalpot patiesībai, brīvībai, uzturēt biedru garu.

Tam bija sava nozīme jaunatnes apziņas izkop-
šanā. Tak rāmā omulībā ritēja Letonijas ikdienas

dzīve, ciešu buršu tradiciju līdzsvarota, ar manāmu
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apsikumu citkārt iecienītos literariskos vakaros.

Divkauju Veidenbaums pavisam neatzina.

Nebūs tomēr grūt noskārst, ka pārējā latviešu

studentu daļā viņš tāpat neatrada tādas pilnī-

bas, kas ievilktu savā plūdumā visu viņa trauksmīgo
ideālismu. Gaiša pacilātība un dziļš optimisms iz-

skan dzejā, kas uzrakstīta studentu dziesmu garā:

Pie neskaidrās Mētras,

Tur sirdis pukst brīvas,

Kaut likteņa vētras

Pūš niknas un sīvas.

Tur jaunības liesmās

Vēl dvēseles staro,

Bez bailēm iet briesmās,

Pret tumsību karo.

Tā, acīmredzot, radusies pirmos ieviļņojošos

iespaidos, ko dzejnieks saņēma, atrazdāmies vēl

ilūziju varā par Mētraines saimi, kurā pats stājās.

Dziļāk ieskatoties, dalītas paliek simpātijas kā raibo

tautību, ierašu un raksturu mistri vispār, tā nelielajā
biedru pulciņā, kurā visvairāk iznāca apmainīties

domām, kopā strādāt un brīžam ari „baudīt zaļo
jaunību".

Ļoti tuvs Tērbatas draugs Veidenbaumam ir

Aleksandrs Dauge, kurš vislabāk dabūja ieskatīties

dzejnieka intimajā domu pasaulē un saprata viņa

tieksmes, iekšējās nesaskaņas un lielo sirsnību stū-

rainās savdabības vai neapvaldītā sarkasma čaulā.

Veidenbaumam patika Dauges vaļsirdība, neizsīk-

stošā jūsmošana visam labam, cilvēka cēlajām īpa-

šībām, vārdu sakot — tas gaišais, radikālais, drau-

smīgajiem dziļumiem pāri lidojošais skats uz dzīvi,

kāda pašam trūka. Dauge Veidenbaumu bieži zī-

mējis karikatūrās. Kāda no tām vēl tagad uzgla-

bājusies, kā Veidenbaums sakucis soļo pa ielu, pa-

pirosu mutē, pašā spalgoņā vasaras mētelītī, savu

lielo sarkano šalli reizes sešas aptinis ap kaklu. Vei-
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denbaums, vājāks zīmēšanas mākslā, pūlējies atbil-

dēt ar to pašu, kā abi draugi, Dauge atmestu galvu
un viņš pats ielāpainā mētelī, ar pandektiem padusē
steidzas uz lekcijām. Tuvāko draugu skaitā piemi-

nams vēl Augusts Krumbergs (studēja medicinu) un

ģimnāzijas biedrs Pīpkalējs, vēlāk mācītājs Kau-

kāzā. Jautrus un jūtīgus Veidenbaums viņus dē-

vējis par cilvēces atpestītājiem. Dažs labs semestrs

ar viņiem nodzīvots kopā vienā istabā. Citi ģimnā-

zijas biedri, kā Beldavs, Perlbachs, Vittenbergs, ar

laiku kļuva svešāki; dažādās dzīves tieksmēs ceļi

vairs negāja tik cieši kopā, kā tad, kad vēl visi ti-

kai sapņoja par augstskolu.

Plašus sakarus ar studiju biedriem uzturēja

A. Dauge. Pateicoties šim kontaktam, Veidenbaums

mācījās pazīt vienu, otru ari no tiem, kas personīgi

viņam tāļāk stāvēja. Savrūp no citiem sākumā

turējās valodnieks Jānis Kauliņš un Kārlis Kaspar-

sons, varbūt par daudz ierakušies klasiskajā litera-

tūrā un aroda zinātnēs. Kasparsons bij jau vecāks

students, papriekšu klasiskās filoloģijas nodaļā, bet

tad pārgāja uz dabaszinībām. „Visi minētie biedri bija
lieli strādnieki," saka Dauge, „maz ar Veidenbaumu

tikās un Veidenbaums pats arvienu bija bezgala de-

likāts un nevienam neuzmācās. Tomēr tikdaudz

var sacīt, ka šie biedri viņu cienīja un mīļoja kā

tuvu, tuvu stāvošu cilvēku. Šinī klusā savstarpējā

cienīšanā un bezvārdu simpātijā bija kaut kāds bez-

galīgs skaistums un neizteicama poēzija." Pie

Dauges Veidenbaums iepazinās ar dažiem jaunākiem

komiltoņiem, kā Fr. Roziņu, vēlāko revolucionāru un

«Latviešu zemnieka" autoru. Tuvināja, protams,

tīri individuālas īpašības. «Veidenbaums ir Veiden-

baums, un otra tāda jau nav un nebūs," aizvienam

•piemetis Roziņš. Lai gan jau tad radikāli noskaņots,

viņš, tāpat kā Veidenbaums, personību augstāk stā-

dīja par politiskām tendencēm, un satiekoties ari
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jautras galda sarunas vairāk mīlēja par idejām un

grāmatām. Veidenbaumam patika viņa lielā vien-

kāršība, vaļsirdība, patiesīgums un stundām viņi pie

glāzes alus varējuši mēroties atjautībās.

Daugem par Veidenbaumu un viņa savdabību

satiksmē
ar citiem uzglabājušās vislabākās atmiņas.

Kādā vietā tanīs notēlojas sekošs raksturīgs dzej-
nieka siluets:

«Veidenbaums daudz prasīja no tiem, ar ku-

riem draudzējās, it īpaši garīgā ziņā. Bet viņa paša

garadāvanas bija tik lielas un bagātas, ka reti kāds

satiksmē un sarunās ar viņu varēja tam līdzi tikt.

Tādēļ Veidenbaums ari viņu sabiedrībā garlaikojās

un labāki sēdēja viens pats savā istabā, domādams,

lasīdams un pie tam pastāvīgi pīpēdams. Dažreiz

viņu apmeklējot es aiz dūmiem nevarēju to ierau-

dzīt, - - bija viņš, tā sakot, ar meklēšanu jāmeklē.
Tad es zināju, ka smagas, nervozas domas viņu da-r-

bina. Kad manīju, ka viņš grib būt viens pats, tad

ilgi nekavējos. Bet dažreiz jutu, cik viņš bija prie-

cīgs, ka to apmeklēju. Tādās reizēs sēdējām ilgi

kopā vai staigājām pa Tērbatas ielām, vai gājām iz

pilsētas uz lauku, upi vai mežu. Dažreiz caurām

naktīm tā staigājām. Nevaru aizmirst šās stundas.

Toreiz manī modās viss tas, kas man līdz šai baltai

dienai liekas būt visaugstākais un svētākais.

Dažreiz noklīdām līdz kaut kādam mazmazam

krodziņam uz laukiem. Tur Veidenbaums ikreizes ar

sevišķu prieku iepazinās ar tiem vienkāršiem ļauti-

ņiem, kurus tur satika. Pus vāciski, pus krieviski,

pus igauniski runājot, viņš ļoti ātri ar tiem sadrau-

dzējās. Smalks novērotājs būdams, viņš tūliņ no-

skārta, ar ko runā, un ja viņš juta, ka tas bija labs

un sirsnīgs cilvēks, tad viņam nevarēja būt lielāka

prieka, kā šāda saruna - - vai par visu, kas vien

pasaulē. Viņš prata runāt tā, ka modināja uzticību,

un šādiem vienkāršiem ļaudīm viņš ātri tapa mīļš
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un kā vecs paziņa. Kopā ar Veidenbaumu no Tēr-

batas esmu izbraucis uz laukiem, kur viņš ātri ieguva

popularitāti laucinieku starpā. Atminos, ka Trikatē

vecais Zāmels (studenta Zāmeļa, tagadējā veterinār-

ārsta tēvs) tīri aizgrābts bija no Veidenbauma ru-

nām, no visas viņa personas. Sirsnīgi un mīli mūs

Aleksandrs Dauge

tur uzņēma, dažus vakarus mēs pavadījām drau-

dzīgās sarunās; Veidenbaums bija runīgs, jautrs,

neaprakstāmi asprātīgs. Vecais Zāmels man vienā

gabalā atkārtoja: „tas ir vīrs, tas ir vīrs, tam galva

un sirds īstā vietā!" Pie tam Veidenbaums it nebūt

nekāroja popularitātes. Runāja viņš dabiski, bez ten-

dences, nesprediķoja un neaģitēja, bet tāpat vien-

kārši ņēma dalību vispārējā sarunā. Runāt runāja
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tikai tad, kad temats viņam bij interesants un kad

visi priekš tā interesējās. Sarunās, kuras veda vie-

nīgi laika kavēkļa vai formalitātes dēļ, viņš nekad

nepiedalījās; sapulcēs bezgalīgi garlaikojās, piere

savilkās krunkās un viņš staigāja apkārt rūkdams,
iekams neatrada cilvēka, ar kuru varētu divatā sē-

dēt, triekt vai omulīgi dzert glāzi alus. Viņš tikai

tad bija dzīvs, kad jutās pilnīgi brīvs, kad atradās

„savu ļaužu" starpā."
1

Labas attiecības cittautiešu studentu pulkā vi-

ņam nodibinājās ar dažiem krieviem, kas nopietni

strādāja augstskolā un daudz lasīja. Dauge min

Kistjakovski, vēlāko profesoru, kurš no tēva, Kijevas

profesora, bija mantojis 20 tūkstošu sējumu lielu

bibliotēku. Izcilus ideāla rakstura bijis kāds ve-

cāks students Omirovs, viņa pašaizliedzības un lab-

sirdības dēļ iesaukts par Jēzu Kristu. Dauge vēl

piemin poļu studentu Kulakovski, vēlāk pazīstamo

juristu Varšavā, apdāvinātu, vispusīgi izglītotu un

ekspansivu jaunekli. Tas iegādājies vai visu jau-

nāko literatūru. Veidenbaums no viņa ņēmis jau-

nākos franču un vācu rakstniekus, Ibsena darbus,
sabiedriska satura brošūras. Bet Kulakovskis mī-

lējis visu ko oriģinālu, neparastu, un Veidenbaumam

tāds skaļums ne visai paticis, tāpēc personīgi viņi

stāvējuši ne visai tuvu.

Otra semestra beigās, 1888. gada pavasarī, pirms

braukt uz mājām, Veidenbaums uzņēmās garāku ce-

ļojumu pa Latviju un apmeklē Rīgu. Negaidīts, jautrs

intermecco, vienīgā iziešana „plašā pasaulē". Lat-

vijā visur jau gatavojās uz 3. vispārīgiem dziesmu

svētkiem. Daudz par tiem rakstīja, runāja un ari

tērbatieši šķiroties viens otram spieda roku uz sa-

tikšanos Rīgā. Veidenbaums sametas kopā ar Bel-

davu un 29. maija pievakarē abi dodas ceļā. Pa-

priekšu gribēja braukt ar kuģi, bet tā kā tas iz-

L Ibid. 70 lp.
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nāca par dārgu un likās garlaicīgāk, tad gāja kājām.

Atpūzdamies, dienas divas pakavējās Valkā, kādu

laiciņu Smiltenē, kur Veidenbaums satiek tēva

brāli, kas pašlaik te mērīja kāda Bilskas saimnieka

zemi. Drustos iegriežas nakti pārgulēt pie komil-

tona Perlbacha un tāļāk caur Piebalgu, Ērgļiem,
Iršu muižu, Bebriem nonāk Kokneses stacijā un no

šejienes 6. jūnijā pa dzelzsceļu ierodas Rīgā.
Tas bij īsts studentu ceļojums lauku vaļībā, vē-

rojot dabu un ļaudis svešā apvidū, nostaigājot vai-

rāk kā 250 kilometrus. Rīgā Veidenbaums apme-

tas pie P. Zālīša, jo te, kā aizbildinādamies raksta

brālim, kurš ne visai par viņa ceļojumu priecājās,

netraucēts var «nodarboties ar rakstniecību". Tiesa,

Zālīts jau bij «palicis liels rakstnieks" un. gatavoda-
mies uz ģimnāzijas abituriju, rakstīja visās Rīgas
latviešu avizēs, bet Veidenbaums uzrakstīja

daudz, ja dažas dzejas. Sadzīves iespaidu ziņa tur-

pretīm Rīgā pavadītās divas - trīs nedēļas bagātas.

Dziesmu svētku tradicijas latviešiem saistītas

ar nacionālo kustību, ar Jura Allunana un Ausekļa

iztēloto pagātnes romantiku, kā pirmo reiz atmodas

laikā ievadītas. Katrs laiks tomēr šaīs tautas svēt-

kos licis savu saturu. Trešie svētki iekrīt tautiskās

kustības pašā norietā. Viņos rezumējās noietā attī-

stības posma sasniegumi, izteicās nacionālā apziņa,

kāda tā izaugusi pirmajā cēlienā, kad sabiedriskā

doma vēl nebij sašķēlusies dažādās saimnieciskās

interesēs un kulturelās tieksmēs. Kopības sajūta,

tautas vienprātība šajos svētkos vēl Rīgas lat-

viešu biedrības vadībā sasniedza savu augstāko pa-

kāpi. Svētki vilkās no 30. jūnija līdz 3. jūlijam un

viņos piedalījās 110 kori ar 2600 dziedātājiem;

klausītāju sanāca tuvu pie 60.000.

No malu malām saradušies studenti — maska-

vieši, pēterpilieši, tērbatieši — piedalījās koros, stā-

vēja kārtībniekos Esplanādes laukumā. Veiden-
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baums nekādas aktivas lomas neuzņēmās, bet kā

klausītājs pilnīgi dzīvoja svētkiem līdz. Kā Andrejs

Pumpurs te garā triumfēja par tautiskuma idejas

piepildīšanos, ieskatīdams sava Lāčplēša uzvaras

simbolu tradicionālajos tērpos, tā Veidenbaums prie-

cājās par lielu pašapziņas pieaugumu visplašākos
slāņos. Laicīgā koncerta programa sastāvēja pa lie-

lākai daļai no latviešu kompozicijām un kā brašs at-

sitiens visai tā laika pārkrievošanai izskanēja tau-

tas dziesmas. Veidenbaums daudz runājis par neat-

karību, patstāvību. „Pirmo reiz man šķiet, ka lat-

vieši ir brīva tauta," sacījis viņš Treumanim un kādā

jautrā brīdī, Trimpum ziedojošu biedru barā tikko

atturams gribējis doties uz Esplanādi izsaukt Latvi-

jas republiku.

Ir iemesls, domāt, ka dziesmu svētku iespaidos
radusies dzeja „Pa Latvijas kalniem un lejām", ko

noslēdz Veidenbaumam neparasti gaiša izskaņa:

Ar kungiem dus vergi zem smiltīm,

Un tagadnes laimīgām ciltīm

Spīd brīvības saulītes vaigs.

Tērbatiešus svētki pamudināja uz kādu pasā-

kumu, kam liela nozīme Veidenbauma turpmākās

studiju gaitās: 1888. gada rudenī nodibinās Tērba-

tas literariski-zinātniskā studentubie-

drī ba. No tā laika, kopš Valdemāra ievadītie un

1870. gadā Zariņu Kārļa, Kronvalda un Kļaviņa-Oe-

dauša atjaunotie literariskie vakari astoņdesmito
gadu sākumā pārvērtās par korporāciju, — latvie-

šiem līdz tam nav redzama mēģinājuma, uzņemt

kautko tamlīdzīgu. Visi jutās viena darba darītāji,

vienādu mērķu sekmētāji, tak bez biedrošanās tiek-

smēm, palaižot te semestri pēc semestra, kamēr

kandidata grāds rokā, kas pašķir ceļu dzīvē. Kādu

laiku iecienītas bij veterinarinstituta prof. Eižena

Zemmera pēcpusdienas, kur reiz mēnesī sanāca

studenti, tā sakot, bez tautību un kārtu izšķirības,
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lai savā starpā iepazītos, paklausītos muzikālus

priekšnesumus, apmainītos domām, bet latviešiem

un ari Veidenbaumam raibā sastāva dēļ tās neiepa-

tikušās. Individuālās simpātijas un lokālie apstākļi

radīja grupas, bet ne kā pulciņus un novadniecības,
kas tolaik ar rektora atļauju varēja dibināties un

pastāvēja krieviem. Nekāda ierosme uz to nenāca

ari no dzimtenes sabiedriskās dzīves, pašpieticības

apātijā nogrimušas, kādu to atspoguļoja laikraksti,

pildīti tukšām polemikām un personīgiem strīdiem

bez dziļākas kulturelas nozīmes. Veidenbauma

paaudze visu to jau sajuta kā tukšumu. Laiks del-

dēja vairīgo inertību un jaunā biedrība nāk gaidīta
visiem tiem, kas nepievienojās korporācijām aiz

tādiem pat iemesliem, kā Veidenbaums.

Viens, otrs mēģinājās rakstniecībā, vai vismaz

gribēja tai nopietni sekot, kā veterinarinstituta au-

dzēknis P. Dreijmanis un Jānis Lāva, jau vecāks te-

oloģijas students, sabijis vienu zemestri Letonijā un

līdzekļu trūkuma dēļ izstājies (mira 1888. gada bei-

gās). Tādu pat interešu vadīti, viņiem piebiedro-

jās teoloģijas fakultātes komiltoņi J. Ermanis, Ed.

Pavasars, Jēk. Ozoliņš, J. Neumanis. J. Kauliņš un

Veidenbaums propagandēja zinātnisku rakstu krā-

juma izdošanu, atcerēdamies Jura Allunana „Sētas,

dabas, pasaules" lomu tautā. Viņi jau Rīgā, kur vien

satikdamies, par to runāja, aicināja citus biedrus

talkā, itkā attaisnojuma meklēdami goda mielastos

līdz apnikai skandinātiem vārdiem par strādāšanu

tautas druvā; noturēja pat divas apspriedes, pie

kam pirmā notika kautkur Pārdaugavā, piedaloties
maskaviešiem — Kārlim Baronam un J. Kreicber-

gam. Kādā oktobra vakarā Tērbatā Kauliņš pie

Dreijmaņa nolasa referātu „Par dialektu nozīmi", ko

pēc tam pārrunā. Ar to pulciņa pašdarbība ievirzās

zināmās sliedēs un biedrības statūtus, izstrādātus

dedzīgos strīdos, rektors 10. novembrī apstiprina.
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Jaunajā apvienībā valdīja mošs gars. Kā kād-

reiz Valdemāra literariskie vakari pievilka censo-

ņus «Pēterburgas Avižu" nacionālisma vārdā, kā sā-

kumā Letonijā bij pulcinājusi ap sevi liberālo jau-

natni, lai ar asinātu dzīves izmaņu un kopības ap-

ziņu stātos līdzās valdošo šķiru inteliģencei, tā lite-

biedrība pulcēja un vienoja Tēr-

batas progresīvo studentību. Katrs viņā bez liekām

ārējām formām un priekšrakstiem brīvi varēja pa-

rādīt savas tieksmes, strādāt savas fakultātes un zi-

nātnisku darbu, veidot savu pasaules uzskatu domu

izmaiņā ar citiem. Šinīs nopietnaios nolūkos bie-

drība gluži dabīgi nostājās pretstatā Letonijai, ko

Veidenbaums ne vienreiz vien uzsver vēstulēs brā-

lim. «Jaunās biedrības locekļu skaits ir tagad 15, es

ari tur piederu," raksta viņš 1888. g. 17. decembrī.

«Mūsu starpā ir krietni rakstnieki un mēs droši ce-

ram, ka drīzā laikā mūsu skaits vairosies un taisīs

stipru konkurenci Letonijai. Un tas būtu ļoti vē-

lējams aiz šādiem cēloņiem: 1) Letoņi ir vareni

dueļu un citu vidus laiku bruņniecības ierašu pie-

kritēji — mūsu biedri ir tādu lietu pretinieki. 2) Le-

toņi liek lielu lielo svaru uz smalku ārpusi, kaunās

saieties ar latviešu zemniekiem, kaunās runāt lat-

viski, paved jaunos studentus uz žūpošanu, ieslavē-

dami to kā attīstības zīmi, Letoņi ienīd «Dienas

Lapu" un «Tēviju" un katru, kas teic viņiem patie-

sību acīs, — pie mūsu biedriem tas viss ir otrādi un

lielākais pie mums ir tas, kas ir uzcītīgāks un prā-

tīgāks."

Biedrības dalībniekos patiešām garāka rinda

vēlāko sabiedrisku darbinieku un zinātnieku: gal-

venais iniciators J. Kauliņš, vairākus semestrus pul-

ciņa vadītājs un pēcāk «Pūra" sastādītājs (studēja

filoloģiju no 1888. gada pirmā semestra līdz 1892.

gada beigām), AI. Dauge, K. Kasparsons, Jēkabs

Alksnis, A. Krumbergs, Reinholds Liepiņš, P. Dreij-
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manis, J. Lasmanis, J. Ermanis un citi jau minētie

teologi; tālāk A. Hertels, Jūlijs Jankavs, Oskars

Kalacis, apdāvinātais dabaszinātnieks, agri miru-

šais Tivumnieks. Veidenbaums maz likās zinis par

biedrības organizatorisko pusi, bet idejiski tai stāvēja

K. Kasparsons

diezgan tuvu. Kopš augstskolā, 1889. gada pirmā

semestrī iestājies, ienāca sirsnīgais P. Pīpkalējs,
biedrību iesaukāja par „pīpkaloniju" un dalībniekus

par „pīpkaloņiem".
Svētdienas vakaros, kad katram pēc kārtas va-

jadzēja lasīt latviešu valodā izstrādātu priekšlasī-

jumu, ko pēc tam apsrieda, vai tas cienīgs parādī-

ties gatavojamā rakstu krājumā, sadūrās raksturi,
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sadūrās ieskati. Dauge, Veidenbaums un Pīpkalējs

kāri seko sociālo zinātņu jaunākām teorijām, ar ku-

rām mēroja dzīvi, gaidāmās reformas, inerto tauti-

skās norietas pilsonību. Jau no paša iesākuma pul-

ciņā valda divas nesamierināmas strāvas, ar šiem

„sabiedrībniekiem" vienā un konservatīvākas dabas

J. Kauliņš.

teologiem otrā pusē, kas abas cenšās pierādīt savu

patiesību, bruņojušās svaigām, pašu vēl ne visai iz-

prastām grāmatas gudrībām, dzirkstošām sentencēm.

Uz lasāmgalda atradās par nelielajām biedru

naudām abonēti latviešu un vācu laikraksti, kā ari

žurnāli — «Austrums", «Vestņik Jevropi" un citi.



Veidenbaumam tie bij parocīgi pieejami. Kad no

biedriem kāds iegādājās jaunu grāmatu, tad tā

gāja no rokas rokā; un par ko viens interesējas, ar

to katrā ziņā lūkoja iepazīties otrs un trešs.

Biedrības priekšlasījumu vakaros Veidenbaums

ir nolasījis pavisam četrus apcerējumus, proti:

1) 1890. gada 21. aprilī — „Soda likumu vēstu-

riskā attīstība un viņu filosofiskais pamats";

2) 1890. gada 8. septembrī kādu referātu „Pri-

vats un kopējs īpašums";

3) 1891. gada 4. maijā — „Par moderno dueli" ;

4) 1891. gada 21. septembrī — kultūrvēsturisko

rakstu par apgaismošanas techniku — „Vairāk gai-

smas".

Pirmais un pēdējais ievietots „Pūrā", bet pā-

rējie divi nav uzglabājušies. Veidenbauma nosodo-

šais spriedums par dueli zināms no vēstulēm. Tas pats

izskanējis priekšlasījumā, kuru komiltoņi- uzņēmuši

ar lielu piekrišanu. „Privats un kopējs īpašums" pēc

nosaukuma liekas tuvs ģimnāzijas laika apcerēju-

mam, sarakstīts tagad jau labāk pazīstot Kautska po-

pularizēto marksismu un jaunākās ekonomiskās te-

orijas.

„Jaunā biedrība daudzējādā ziņā piepildīja viņa

cerības," raksta atmiņās Dauge, „kā ari to cerības,

kam ar Veidenbaumu bij apmēram vienādi mērķi.

Te tiešām cienīja nopietnu speciālista darbību, kādu

piekopa vācu studenti, un biedrībā bij daudz krietnu

speciālistu (Kauliņš, Kasparsons, Krumberģis), kuru

piemērs varēja pamudināt uz tādu pamatīgu darbu

savā arodā, modināt interesi un garšu priekš tā un

pārliecību, cik tas svarīgs un nepieciešams. Otr-

kārt, viņā stipri interesējās par visiem plašiem un

lieliem sabiedriskiem jautājumiem un meklēja atbildi

uz tiem. Par tiem visudziļākiern un galīgiem cii-

82
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vēku dzīves problemiem te bij izdevība runāt, do-

māt, savas domas izmainīt. Valdīja tur ari liela

vienkāršība, ne uz ko ārēju netika likts svars. Un

ari pilnīga brīvība bij katram klaji izsacīt un aizstā-

vēt savus ieskatus. Nekādas šauras tendences bie-

drībai nebij. Tanī laikā, kad Veidenbaums studēja,

viņā bij daždažādo ieskatu un programu reprezen-

tanti. Bij lielā mērā interesanti redzēt un dzirdēt,
ka dažādo virzienu priekšstāvji strīdoties un dispu-

tējot galvas un šķēpus lauzīja priekš savām ide-

jām."
1

Vispusīga garīgā rosme un sīkas dienišķas raizes

ir raksturīgākās Veidenbauma pavadones Tērbatas

dzīvē. Bet satiksmes ar plašo sabiedrību gandrīz

nekādas. Izrīkojumus apmeklēt trūka naudas. Vie-

tējā inteliģence — studiju jaunatnei tālāk stāvo-

šie vācu, igauņu un krievu ierēdņi — bij un

palika sveša nevien viņam, bet ari citiem lat-

viešiem, kas nestaigāja kārklu vācietības pē-

dās. Šaurā jo šaurā biedru pulkā aizritēja dienas,
darbam mainoties ar izklaidu. Literariski - zinātni-

skās biedrības dalībnieki gan greizi lūkojās uz Le-

toņu jautro uzdzīvi, bet tā laika studentu dzīves skai-

stums, kas idealizēts tagad vairs pazīstams tikai no

drastiskajām buršu dziesmām, bieži ari pašus ierāva

patīkamā bezrūpībā. Studentiskās bezrūpības garā

te Veidenbaums uzrakstījis divus dzejojumus: „Dažs

visu mūžu nomocās" un „Man ļaunvēlīgais liktenis

īr raibu mūžu piešķīris". Abiem tiem gluži lokāla

nokrāsa. Lirikā sastopam pa gleznai no iespaidiem,

saņemtiem Mētras līčos, kaut gan tās ne tieši ap-

rakstošas. Ne reti ari šeit, tāpat kā Kalačos, skaistā

apkārtne Veidenbaumu izviļina vienu pastaigās,
kautkur savvaļā, ārā no „ieīām dubļainām", un viņš

nevar vien nopriecāties par pilsētas panorāmu, kad,

1 Latv. Studentu Gada grāmata I, 47 lp.
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iztālēm raugoties, «sarkanie dakstiņu jumti'un baz-

nīcu torņi lapu kokos un dārzos nogrimst kā zaļā

mežā, kam pa vidu locās neskaidrā Mētra". Tomēr

svarīgāks par visu bij un palika tiešais pienākums

augstskolā, tāpat materiālās raizes aizvien spieda ap-

raut vaļību. Un kad naudas trūkums semestra bei-

gās savelkas cieši jo cieši, dzejnieks, cik ātri varē-

dams, steidzas prom no Tērbatas.

6. Dzīves cīniņš.

Brīvlaikus Veidenbaums visvairāk pavada mā-

jās. Gaitas viņam ari studiju gados daudz nenovir-

zās no ceļa starp Kalačiem un Tērbatu. Pilsētas šau-

rība mainās ar lauku vienmuļību, raizes — ar bezrū-

pību savējo pajumtā, kā kremtošais nemiers un paci-

lātība viņa dzejās

Studiju biedru tuvākā apkārtnē nebij. Garām-

braucot dažreiz viņu apciemo Dauge, Perlbachs,

Pīpkalējs, tāpat Treumanis, kurš jau dzīvoja Rīga.

Sarakstīties Veidenbaums sarakstījās vairāk tikai ar

radnieku P. Šmitu raunēniešos, kurš gatavojās uz

augstskolu un ari dzejoja. Bij vēl daži zēna gadu

draugi, ar kuriem tikās, kā J. Šmits — Burkšu Jau-

cis, kaimiņu saimnieka brālis, Pēteris Cielēns no

startēniešiem, skolotājs Košu Kārlis.

Pirmā laikā Veidenbaums lūko uzņemt tuvākus

sakarus ar apkārtni, nostaigā uz Burkšiem, Līviem.

Bērzu krogu, iet izrīkojumos, viesībās. Bet gadī-

juma draugu pirmais neapdomīgāks vārds viņu

dziļi aizķer un jau nākošā dienā viņš novēršas,

ieraujas sevī, izmezdams pie tam nepelnīti sarkasti-

skas piezīmes par tiem, ar kuriem sagājies. Vien-

kāršā izturēšanās viņu viegli saved kopā ar katru,

izklaida dod atelpu domās sastrēgušajiem prātiem,

tomēr tam bij vajadzīga cita atmosfēra, kurā gars
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varētu pacelties. Tā Līvu Pēters, tuvākais kaimiņš
dzejnieka „vecais vēžošanas biedris un skolotājs

dumjībās", pirmā studiju gada ziemassvētkos sarīko

jautru jaungada sagaidīšanu, kur salasījusies apkārt-

nes draugu kompānija pavada vakaru ar dziesmām

un iedzeršanu. „Kalaču Edvarts" viņu vidū jūtas

līgsms, runīgs, atjautīgs, itkā atsvabināts no kautkāda

Bērzu krogs.

smaguma. Bet iznāk ķildas, un savā patmīlībā aizvai-

notam viņam jānožēlo, ka draudzējies ar pasekla ga-

rīga līmeņa cilvēkiem, kas viņa nesaprot un no ku-

riem itin nekā nemanto. „Mans pirmais bauslis pa-

saules gudrībās tagad ir tāds: nekad nesadraudzē-

ties ar nekrietniem cilvēkiem! No tam iznāk tikai

pašam sliktums un errastības."

Sabiedriskie ieskati padziļina personīgu nesa-

skaņu plaisu. Kārlis Veidenbaums, toreiz jauns,

karstasinīgs sabiedriskās taisnības meklētājs, tikko

ievēlēts vietnieku pulkā, iesāka kara gājienu pret
dažiem amata vīriem par viņu savtību, nelikumībām,

patvaļībām, nekārtīgu saimniekošanu pagasta lietās.

Eduards, protams, ir brāļa pusē. Viņš šinī gājienā
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redz cīņu pret «saimnieku - aristokrātu" nelikumī-

bām, pret patvaldonīgu augstprātību, pret dzimta-

jiem mūrmuižiešu „papām, kas ar savām lepnām

mājām un tukšām galvām tura sevi par tik pat sva-

rīgiem vīriem, kā citkārt Vāczemes mazie firsti nn

valdnieķeļi". Šādā šķirošanā un nesaudzīgā pagasta

politikāņu kritikā tad ari netiek taupīts ne draugs,

ne domātais pretinieks. Brāli Veidenbaums drošina:

„Es droši ticu, ka tev vēl lielākas ķibeles un ķildas

no viņiem sagaidāmas, kā jau tagad ir. Bet vai lai

tādēļ jāliek atbaidīties labu darbu strādājot, kad ne-

patikšanas stāv priekšā? Vai lai jāatstāj uzvara

muļķībai un lepnībai? Es domāju, taī lietā mūžam

nevajaga padoties un lai ari ar visiem pagasta saim-

niekiem nāk. naidā. Dzīvot ir cīnīties un labākais cil-

vēks pasaulē ir tas, kas aizstāv sevi un citus pret

pārestībām, kas mūžam karo pret netaisnību. —

Mūsu pagasts līdz šim stāvēja tumsības putnu ro-

kās, viņa valdnieki bija vīri, kuriem bij divas īpa-

šības: gļēvulība pret augstākiem, riebīga augstprā-

tība pret zemākiem."

1888. gada ziemassvētkos Veidenbaums uz mā-

jām nebrauca, bet palika turpat Tērbatā. Ilgāk bija
ievilkušies semestra eksāmeni, nevilināja lauku miers

un sabiedrība, negribējās pārtraukt stundu, kuras

kopš rudens pasniedza kādam rūjeniešu saimniek-

dēlam, sagatavojot to uz ģimnāzijas terci. Rosīgā
darbībā bij pagājis pusgads augstskolā, studentu bie-

drībā, uz savu roku daudz nodarbojoties ar nacional-

ekonomiju. Augstskolā tagad jau skaitījās izņemti

vai visi svarīgākie un grūtākie priekšmeti, noklausī-

tas lekcijas: romiešu tiesības — pie prof. O. Mej-

kova, līdz ar institūcijām — pie prof. 0. Šmidta,
krievu un vācu privāttiesības — pie prof. J. Engel-

maņa un Dr. Erdmaņa, soda likumu teorija — pie

prof. V. Rolanda, valsts tiesību teorija un tiesību zi-

nātņu enciklopēdija — pie prof. K. Bergboma. Juz-
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damies sevī pilnīgi vesels, dzejnieks drošu un gaišu

skatu raudzījās nākotnē.

Bet censoņa ceļš nav rozēm kaisīts. Jau uz

pirmā soļa Veidenbaumam Tērbatā piebiedrojies trū-

kums arvien ciešāk savelk rūpju saites un ar katru

semestri svaidīgāku padara viņa dzīvi. Viņš nav

nabadzīgu vecāku bērns, — nē, nebūt, to mēs zi-

nām. Vecākais.brālis palīdzēja, cik varēja, deva pa

200—250 rubļu gadā. Vairāk uzplaukstošā Kalaču

saimniecība neienesa un, kā jau zemkopjam, kam

visa turība atkarājas no druvas zieda, Kārlim Vei-

denbaumam neražas gados to pašu nācās aizņem-

ties. Kad sākās grūtāki laiki uz zemēm, tos tūlīt

manīja ari Tērbatā un studenti viens, otrs bija spiesti

atstāt universitāti, vai sitās cauri kā mācēdami.

Augstskolai pastāvēja dažas stipendijas. Tāpat
nelielus pabalstuš tērbatiešiem izsniedza Rīgas lat-

viešu biedrības Zinību komisija, kur tikko kā klāt

bija nākusi paprāvā Sūbra stipendija. Kāda no šām

stipendijām dzejnieku būtu nostādījusi uz gluda ceļa.

Bet „neiesviežas" ne 250 rubļu lielā juristu, ne ari

Sūbra stipendija, uz kuru viņš cerēja ar zināmām

morāliskām tiesībām, jo tās nodibinātājs bija viņa

pagasta saimnieks. Veidenbaums nav vienīgais, kam

vajadzīgs pabalsts, ne ari pats trūcīgākais un priekš-

roka piederēja vecākiem audzēkņiem. Vēlāk augst-

skola viņu atsvabina no dažām kolēģiju maksām un

Zinību komisija uz Literariski-zinātniskās biedrības

pieprasījumu piespriež pāris nelielas sumas.
1

Tas

viss, ko viņš saņēma kā oficiālu pabalstu. Pie sve-

šiem'pēc palīdzības Veidenbaums reti kad griezās,

atskaitot parasto naudas aizņemšanos no studiju bie-

driem. Mācītāju Neulandu 1888. gada pavasarī viņš

lūdz aizdot 25 rubļus kolēģiju nomaksai, vēstules pa-

rakstā dēvēdamies: „Jūsu padevīgais bijušais mā-

cības bērns." Neulands viņam triju dienu laikā aiz-

1 1890 gada 14. aprilī 35 rbļ. un 1891. g. 23. sept. 15 rbļ
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sūta prasīto sumu, savukārt piemetinādams, ka at-

dod pusi no visas savas naudas. Ar tādām prasībām

dzejnieks varēja griezties tikai pie cilvēka, kuru
dziļi cienīja.

Cīnoties ar materiālām grūtībām, Veidenbaums

turējās pie pārliecības, ka reiz iesāktais darbs

ir jānoved galā. „Kad pasaulē savu sprausto mērķi

nevar sasniegt, tad visa dzīve nekur neder," raksta

viņš kādā vēstulē brālim un tas viņam pilnīgi pie-

krita, tikai jau vairāk atskatīdamies, lai mājas pā-

rāk neiedzītu parādos. Eduardam studiju ātrāka

pabeigšana stāvēja acu priekšā nevien kā ideāls, bet

ari kā praktiskās dzīves nepieciešamība. Grūts, ap-

tumšots šinī ziņā iestājās 1889. gads. Pareizi Treu-

manis aizrāda, ka tas Eduarda Veidenbauma īsajā

mūžā pats zīmīgākais, kad stipri jākaujas ar trū-

kumu, kad rūgtie pārdzīvojumi padara viņu nervozu,

pesimistīgu, kautgan neizzuda ticība, ka uz priekšu

ies labāki, — „vajaga tikai strādāt un cerēt un iedo-

māties,-ka lielākai daļai cilvēku iet vēl grūtāki".
1

Aizvadījis vēl kā nekā pavasara pusgadu, jūnija

vidū pēc eksāmeniem Veidenbaums pārbrauc mājās

un redz, ka ģimenes apstākļi vāji, ka vecākais brālis

nākošam semestram naudas nevarēs dot. Divas ne-

auglīgas vasaras sašaurinājušas viņu iedzīvi, pūra

daļa izmaksāta māsai Kristīnai, kas rudenī izgājusi

pie vīra, Jūla slima ar acīm, tā jāārstē, pie tam skolā

Cēsīs nu jau jāvada ari jaunākais brālis un jaunākā

māsa. Augstskolas laikam tuvojoties, dzejnieks

staigā drūms, sevī saīdzis, uztraukts. Impulsivā daba

uzķer un iztēlo katru vismazāko sīkumu kā „ļaunvē-

līgā likteņa" lāstu, vairo niknumu pret sevi, savē-

jiem, visu pasauli. Saspīlētais garastāvoklis noved

pie kļūma atgadījuma, pie nopietnas sadursmes ar

brāli, laikam gan vienīgās tādas viņu sirsnīgajā sa-

tiksmē.

1
Vēstule brālim 21. febr. 1889. gadā.
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Pirmo reizi Eduards noteikti uzstāj, ka nauda

Kārlim jāgādā, lai ņemtu to, kur ņemdams, kaut

vai mājas būtu jāpārdod. Kārlis atbild, ka, samak-

sājot parādus, maz kas atliksies. „Varbūt taču kādi

simti,
v

iesilis atcērt Eduards, un asumā pieņemošos

sarunu viņi turpina savā „pašizdomātajā valodā".

Tas noticis augusta beigās Bērzu krogā.

«Piepeši Kārlis nobālēja," raksta Ed. Treumanis,
šīs sarunas aculiecinieks, «sagrīļojās un tad ātri iz-

skrēja laukā. Es steidzos viņam pakal, paredzē-
dams kautko nelabu. Un tiešām — tur viņš stāvēja

kroga priekšā un grieza patlaban revolvera stobru

pret savām krūtīm. Ar vienu lēcienu es biju tam

klāt un atrāvu nāves ieroci. Vēlāk es Kārlim iepra-

sījos, kāpēc tas gribēja nošauties. — Tas lai paliek

mūžam mans noslēpums, — viņš izvairījās. Edu-

ards, kā dzirdēju, pēc šā gadījuma Bērzu krogā vai-

rāk nedēlu juties morāliski un fiziski satriekts."
1

Dziļajos pārdzīvojumos zudusi ēstgriba un, kau-

damies ar smagām domām, kā vienmēr, dzejnieks
daudz pīpo. Pēc kāda mēneša tiktāl sasirgst, ka jā-

paliek gultā. Ārsts ieteic sargāties no uztraukuma,

nebraukt visu gadu uz Tērbatu. Bet jau novembra

beigās, daudzmaz atlabojies, lai rastu iespēju stu-

dijas turpināt, Veidenbaums aiziet peļņā par mājsko-

lotāju Rūjenes apkaimē pie Michelsona. kam jau Tēr-

batā gadu atpakaļ pasniedza stundas.

Brālim Eduards Veidenbaums reiz ieminējies, ka

viņa Trimpus dzeju lielais vairums sadzejotas 1889.

gada pirmā pusē. Jaunības prieks un bezbēdība ta-

jās tiecas pārskanēt smeldzošo traģiku, ar apskurbas
motīviem dzejnieks itkā aizplīvurot cenšas visu, kas

nestu raizes. Treumanis vēl apgalvo, ka 1889. gads

Veidenbaumam literariski pats ražīgākais. Psicho-

loģiski tas iespējams: šinī raibāko pārdzīvojumu

1 Sal.: K. Veidenbauma Raksti, O. Jēpes izd. 1925, 21. lp

un Ed. Veid. Kopoti raksti I, 1907., 49. lp.
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starpbrīdī, citiem nezinot, uzrakstītas gandrīz vi-

sas viņa oriģinaldzejas, kas mums atlikušās un

tāpat dzejiskie tulkojumi. „Par spīti grūtiem lai-

kiem" uz āru lauzās dzejnieka radošā dziņa, vien-

tulībā ar drūmām domām kaujoties, vai biedru barā

izteiksmes prasīja visi tie prātnieciskie motivi, par

kuriem jau runājuši senatnes gari, lielais Horacijs,

kuru Veidenbaums atkal visvairāk cilā. Slimības

nojautās 23. septembrī pārtulkota Kuročkina me-

lancholiskā dziesmiņa: „Es redzu, ka nāve jau mani

skauj" un pēc slimības, 19. novembrī, — Lazareva

«Ikdienas vairāk spēki beidzas", 20. novembrī Kru-

glova «Jautājumi" un ap to pašu laiku Ģeļnova

«Rimsti reiz trakot, sirds kaislīgi vētrainā".

Rūjenē Veidenbaums nokļūst jautras jaunatnes

vidū. Ne visai apdāvinātam, viņa skolniekam prāts

nesās vairāk uz pastaigu, medībām, izpriecām, nekā

grāmatām, tāpēc svētdienās pie tā salasījās vai

viss vietējās jaunatnes zieds un tad apkārtne
skanēt skanēja no smiekliem un dziesmām. No-

pietnam, rūpju tirdītam dzejniekam tā bija kā balva,

viņš ne ikreizes atteicās līdzi līgsmoties. Viņš labi

atspirga. Visas apkaimes garīgā modrība, sirsnīga

satiksme ģimenēs, viesībās, izrīkojumos viņu atrāva

sev pašam, visām smagajām pārdomām, ievelkot

dzīves .vieglajā plūdumā. Par viņu te daudz runāja,

sprieda, sajūsminājās, apbēra viņu laipnībām. Ik-

diena līdzinājās atsvabinoši-svaigam pavasarim, ko

dzejnieks rezignējoši-pacilāts varēja pieminēt kā pa-

laistas laimes brīdi:

Es atminos rožainos laikus

Un meiteņu līgsmajos vaigus

Un puķēm raibotās lejas

Un jautrības smieklus un dejas.

Cik skaisti bij zudušie tēli,

Un sirdij tik žēli, tik žēli.

Veidenbaums nav romantiķis, kas, pilnas dzī-

ves tiekdamies, meiteņu līgsmajos vaigos vērotu
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savu personīgo laimi. Tālu viņš stāvēja no tamlī-

dzīgām ilūzijām. Viņam ir dzejas par mostošos zie-

doni dabā un sirdī, par mīlētāja prieku maijmēnesī

debešķīgajā, par to, ka cīnītāju ieviļņo daiļā nāra,

ne tikai aicinājums darbā, bet pašam viņam ne sa-

dzīves, ne nākotnes ideāls nesaistījās ar sievietes

tēlu. Romantiskās jūtas viņam glabājās tādos kau-

trības dziļumos un aiz tīrā prāta mūriem, pat aiz-

spriedumiem, kur neiespiežas daiļā acu pāra solī-

jumu valoda. Rūjenes zelteņu pulkā tomēr gadās

astoņpadsmitgadējā Olga Loss, mājskolotāja mie-

stiņā, kāda apkārtnes saimnieka meita, sievišķi

maiga, kādu dzejnieki daudz apdziedājuši par savu

sirdsdomu un ģimenes laimes simbolu. No visa

kora, kas Veidenbaumam jūsmoja bezbēdīgā vaļsir-

dībā, vienīgi viņa saistīja tā uzmanību kā tuvas lai-

mes pieskāriens.

Veidenbaums ar viņu iedraudzējās. Olga Loss

ar savu dziļo sievietes nojautu saprata dzejnieka

vientulību, viņa savādo nemieru un sirsnību aiz zob-

galīgās skepses vairoga, bija gatava pat dalīties ar

to kopējā liktenī. Simpātiju un raisošās klusas drau-

dzības aizrautam, Veidenbaumam tas tomēr paliek

romāna pats iesākums, kas tad pat jau pārvēršas par

svētu, nevienam neizpaužamu atmiņu. Nākošā

gada sākumā Veidenbaums aizbrauc uz Tērbatu

un pēc tam viņi vairs nesatikās. Olga, uzupurējo-

šās varonības apziņā grib dzejniekam palīdzēt, pa-

balstīt viņu studiju gaitās un vecais Loss, ne visai

turīgs zemnieks, nosūta tam pāris nelielas naudas

sumas. Šinī sakarā viņi apmainījušies dažām vēstu-

lēm. Lūkodama mest uzviju vēl vārīgajām simpā-

tiju saitēm, Olga Loss 1890. gada 4. decembrī raksta:

„Lūdzu mani atvainot, kad es Jums rakstu, bet mans

tēvs šoreiz to nevar darīt; viņš bija uz pļavu pēc

siena un zirgs bija kritis un pats apakšā, tā kā ir

ģīmis un rokas stipri ievainotas, — bet es ceru,
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ka svētki visu dziedinās. — Jūs rakstāt, kad manam

tēvam esat vienu atbildi uz tiem 10 sūtītiem rbļ.
devuši; mēs neesam nevienu rakstu vairāk no Jums

dabūjuši, kā vienu vēstuli un bijām tajās domās, ka

Jūs par to ļaunīgi esat, ka tik maz stellējām
...

—

Šoreiz ar kauna acīm Jums mans tēvs sūta tik

5 rbļ. — Jūs, varbūt, esait dzirdējuši, ka manam tē-

vam ir viens mazs krājumiņš, bet tas jau ir pa da-

ļai svešu rokās. — Jūs to nevarat domāt, cik lab-

prāt mans tēvs Jums gribētu izpalīdzēt, jo viņš tie-

šām, gribētu visiem izpalīdzēt, bet ko darīt, kad pa-

šam nav. Lūdzu, vai Jūs pa svētkiem uz Rūjeni
nebrauksit? Tas tiešām būtu jauki! Lūdzu nedu-

smojaties uz mums un apmeklējat mūs pa svēt-

kiem. — Daudz laimes uz eksāmeniem."

Pēc Veidenbauma nāves Olga Loss grūti sa-

slimusi. Karsonī viņa murgojusi, ka Eduards atbrau-

cis baltiem zirgiem un aicinot viņu līdz. Viņa ga-

tava tam sekot, jo pasaule palikusi tukša bez viņa.

Jaunava pēc tam vairs pilnīgi neizveseļojusies un di-

vus gadus vēlāk mirusi. Ka viņa bij viens no dzej-
nieka sirdssvētumiem, noprotams no tam, ka viņš

par viņu ne savējiem, ne draugiem nekā nav minējis.

Tikai Treumanim kādā sarunā par Goetes Faustu

iemetis, ka Rūjenē viņš pirmo reizi mācījies saprast,

ko nozīmē „Das Ewigweibliche zieht uns hinan".

Tērbatā Veidenbaums atgriezās 1890. gada 17.

janvārī, tieši no Rūjenes. Drusku pats iepelnījies

un brāļa pabalstīts, viņš atkal iestājas augstskolā

un var pastudēt, lai gan stipri jākaujas ar trūkumu.

Vismaz līdz vasarai domāja kautkā izspiesties cauri.

Bet kas pats galvenais: Rūjenē pavadītie pāris mē-

neši bij atdevuši garīgo līdzsvaru. Sevī spirgts un

vesels, dzejnieks jūtās ticis atkal uz ceļa.

lesākās intensivs darbs. Kautkur dziļāk aizgri-

muši nesenie pārdzīvojumi dobju balsi atgādināja
dzīves nopietnību, reizām piemirstos pienākumus, aiz-
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rautībās no acīm izlaisto mērķi. Daudz kas likās no-

kavēts, tāpēc ar parasto dedzību un vispusību ķērās

pie mācībām. „Gebraucht die Zeit, sie fliegt so

schnell von hinnen, Doch ordn vn g lehrt euch

Zeit gewiņnen," viņš licis par motto kādai šā laika

piezīmju burtnīcai un tanī uzmestais stundu plāns

patiešām liecina par kārtīgu darbu pa piecpadsmit
stundas dienā. Galvenā vērība piegriezta jurispru-

dencei, diferenciāliem, ekonomijai. Valodas mācī-

damies, Veidenbaums lasa franču, angļu un krievu

autorus, pa vaļas brīžiem vēl vingrinādamies igauņu

un ebreju valodās. Lekcijas augstskolā viņš klausās

pie prof. Erdmaņa, Rolanda, Engelmaņa, Mejkova,
Šmidta, P. Viskovatova. Pēdējais lasīja krievu li-

teratūras vēsturi, sevišķi uzkavēdamies pie Puškina,
dekabristiem, Ļermontova un Gogoļa. Veidenbaums

viņa priekšlasījumiem sekojis ar lielāko uzmanību.

Ja vēl ievērojam, ka 1890. gadā atklātībā parā-

dās «Austrumam" iesniegtie klasiķu tulkojumi, Šil-

lera un Horacija dzejojumi, un ka pa vienam katru

semestri sagatavoti apcerējumi biedrības literariska-

jiem vakariem, tad skaidrs, ka savās gaitās dzej-
nieks stāvēja ar citādāku morālisko sajūtu, nekā

pirms tam nervozā sastrēguma brīžos. Nesaudzīgi

viņš sevi tiesā par rakstura vājībām, bet ari apzinās

savas spējas. Dzeršana un pīpēšana tagad atmesta,

atgūts liekas dzīves prieks. Aizmirstības Veiden-

baums vairs negrib meklēt apskurbā, bet darbā.

Optimistīgi viņš paļaujas uz sevi, tic savai zvaigznei

(„un optimistiem nav vajadzīgs reibumā dzīvi rui-

nēt"). Jau rudenī, kad brālis raksta viņu trīs rei-

zes redzējis sapnī gulošu un neuzmodināmu, viņš

pašpārliecināti atbild:

„Tu laikam sāc ticēt māņiem, kad ievēro sapņus.

Es, kā materiālists (kaut gan ar dzejiskām rantēm),

tev šo sapni iztulkošu materialīgi, kā viņš cēlies:

Tu daudzreiz par mani esi domājis, ka man, pēc ma-
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nas izglītības vajadzētu būt ko lielāku pastrādāju-

šam un citādus panākumus uzrādījušam, nekā paģi-

ras, kaušanās v. t. t. Tu esi salīdzinājis mani ar gu-

lošu cilvēku, ko nevar uzmodināt. Šās domas, kā

fonografā, tāpat iegraužas smadzeņu ratos un atri-

tinājās. Ka tu trīsreiz sapņojis, pierāda, ka tu daudz

domājis par mani. — Tu man piekritīsi, vai nē? -

Bet neraugoties sapnī, tev viena daļa taisnības, ka

es gulu, bet apdomā, ka miegs nav nāve, ka visi

cilvēki nav vienādi un, ka pēc ilgākas dusas var

nākt darbīgāka diena.
— Papriekš liek zemē funda-

menti, tad būvē māju."1

Programas ziņā Tērbatas universitāte cieši tu-

rējās pie Vakareiropas augstskolu plāna. Tiesību zi-

nātņu nozarē bija pavisam kādi 24 galvenie priekš-

meti. Izturējis sekmīgi pārbaudījumus (gradualek-

samenu) sešos tiesību vēstures ievados, astoņos

civillikuma un civilprocesa, piecos sodu likuma un

procesa, četros valsts un tautu tiesību priekšmetos

un baznīcas tiesībās, students ieguva kandidāta

grādu. Bez tam gala eksāmenā vajadzēja uzrādīt

pamatīgas zināšanas krievu literatūrā un vēsturē,

tāpat romiešu un grieķu klasiskajā literatūrā.

No visa tā uz beigām Veidenbaumam bij pali-
kusi vēl laba tiesa nenoklausītu priekšmetu. Ne ik-

reizes viņš varēja samaksāt kolēģijas un pierakstī-
ties uz pilnu semestra kursu. Neraugoties uz to,

1891. gada ziemassvētkos viņš cerēja ar visu tikt

galā, pārpalikumu gribēdams sakampt vai vienā el-

pas paņēmienā. Līdztekus cītīgi jau gatavojās uz

eksāmeniem. Ciešāk un ciešāk atkal savilkās naudas

raizes, varēja notikt, ka pa otram lāgam jāizstājas.

Brālis vairs maz varēja palīdzēt, baidīdamies, ka

māja nenonāk zem āmura, kas notika ar daudzām

Vidzemes saimniecībām iestājušās krizes laikā. Vei-

1 Vēstule no Rūjenes 18. dcc. 1889.
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denbaumam neatlikās nekas cits, kā taisīt goda pa-

rādus. To patiešām pieauga „kā spaļu daudz". Pa-

rāds veselai rindai komiltonu un „lauku labvēļu",

parāds saimniecei, kas ar labsirdīgas māmiņas rū-

pību Tērbatā viņu apkalpoja; parāds slavenajā

„Melkona kneipē", veikalos, augļotājiem — žīdam

Sāniem un Rudzim, pazīstamajiem studentu «glābē-

jiem". Kritiskos brīžos nācās dzīvot „uz krītu" pa

labi un kreisi, gluži kā buršu dziesmās teikts, vai kā

pats viņš ar bezrūpības motīviem kādreiz lūkoja at-

kauties no uzmācīgajām likteņa likstām („Kādēļ par

niekiem vaimanas celt", „Man ļaunvēlīgais liktenis

ir raibu mūžu piešķīris", „Es dzīvoju kā vieglais
plauks" v. t. t.) Komiltoņi, pat svešākie, labprāt iz-

līdzēja, bet pieradušam dzīvot šaurā neatkarībā,

parāds (1891. gada-beigās kādi 34 kreditori) Veiden-

baumam bij smagums, panesams vienīgi taī cerībā,
ka nav vairs tālu brīdis, kad nostāsies pats uz savām

kājām.

Nodzīvojis vasaras brīvlaiku mājās, šoreiz vārda

pilnā nozīmē grāmatās ieracies, Veidenbaums rudenī

pieteicas uz gradualeksamena pirmo trešdaļu. Pār-

baudījumi iesākās 19. augustā un sekmējās ar vislie-

lākām izredzēm, tikt cauri „uz kandidātu". Divne-

dēļas starpbrīdī, gaidīdams uz eksāmenu pie prof.

Engelmaņa, kurš vēl nebij atgriezies no Somijas.

Veidenbaums uzraksta apcerējumu „Vairāk gai-

smas". 21. septembrī tas nolasīts biedrības litera-

riskā vakarā un jau pilnīgi izstrādāts nodots ievie-

tošanai „Pūra" 2. krājumā. Pēc tam nedēļas trīs

Veidenbaums pavada Kalačos, cītīgi gatavojas uz

turpmākiem gala eksāmeniem un strādā pie sava

plašākā zinātniskā raksta „Apcerējumi iz mekani-

kas". To cerēja gatavu dabūt novembrī, lai Derīgu

grāmatu nodaļa izlaistu atsevišķā izdevumā skolām

un pašmācībai.

Tērbatā Veidenbaums palika līdz decembra vi-
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duni. Dzīvu līdzdalību viņš ņēma biedrības vakaros.

Te visu semestri jau valdīja «stipras domu starpības

un asas disputacijas starp veco laiku un jaunlaiku

piekritējiem". Novembrī biedrība nosvinēja triju

gadu pastāvēšanu, «Pūra" pirmā daļa bij iznākusi,

gatavs gulēja materiāls ari turpmākām divām burt-

nīcām, populārāks un interesantāks, nekā pirmajā,

kuru lasītāji atrada pārāk zinātnisku. Klusie zināt-

nieki varēja atskatīties uz diezgan ražīgu darbu, bet

komerša nopietnajās un jautrās runās saņēma ari

daudz pārmetumu par savu lojalitāti. «Radikālā

partija" beidzot ņēma virsroku, par priekšnieku nāca

Dauge. Tanī pašā laikā Veidenbaums no Tērbatas

šķīrās un atpakaļ vairs neatgriezās.

Brālim 12. decembrī viņš paziņo uz mājām, ka

sestdien, 14. decembrī, ar vakara vilcienu ieradīsies

Cēsīs, lai sūta zirgu pretī. Decembrī nodomāto gala
eksāmenu otrās trešdaļas pārbaudījumu nācās atlikt

uz janvāri, jo pie labākās gribas nespēja visu priekš-
metu pamatīgi izņemt cauri. Reizā ar to, eksāmenu

pēdējā dala atvirzījās uz jūniju vai augustu. Tas

nozīmēja, ka vēl viens semestrs jāstudē, jāraizējas

par naudu, jāizdod vēl lieks simtnieks. Brālim tanī

pašā vēstulē viņš raksta:

«Kur viņu ņemt, tas šinīs laikos liekas būt grūts

jautājums, kam pat ar visdziļāko filosofiju nespēj at-

bildēt, bet pēc Šillera arvienu jau jācerē «auf kūn-

ftige bessere Zeiten" un jādzīvo un jārūpējas kā sku-

drai, un kad ari ar visiem projektiem un rūpēm reiz

jānobrauc pie fiades, nekā nesasniegušam — nekas

nekait, — tad ari nekā nevajaga. — Ja nekādā vīzē

nebūs iespējams salasīties vajadzīgo daudzumu pa-

pīra lapiņu, kuras dod tiesību uz citu rēķinu baroties,
tad streikošu atkal vienu semestri un strādāšu tau-

tas labā; pa pusgadu var labu tiesu saskrīvēt; un

kad ari apgādnieki stipri krejo un žīdiski maksā, tad

tomēr savus grašus var, varbūt, iesist un kur tad
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vel lielais gods «populārs tikt". Ļoti gaiša nā-

kotne — patiesi!"

Apbrīnojamā nojautā dzejnieks te jau aizķēris

savu likteni: pienāca nobraukšana Hadē, un ātrāk,

nekā jautrajā skepsē viņš to iedomājās. Kā tas

vienmēr gadās, ceļu pāri darba plānieml turp paīsi-

nāja nejaušība.

Sūtītā vēstule nenonāk laikā mājās, neviens ne-

aizbrauc uz Cēsīm pretī. Veidenbaums klejo pa sē-

tām un laukumiem vedēja meklēdams, lai nebūtu Cē-

sīs pa nakti jāpaliek. Beidzot sadabū kādu liepēnieti,
kurš pa ceļam apņemas viņu pavest līdz mājām.

Laiks auksts, vētrains, bet mugurā Veidenbaumam,
kā vienmēr, plāns, apdilis vasaras mētelītis. Viņš

jūtas noguris, nervozs aiz zobu sāpēm, dabūtām va-

gonā caurvējā. Un tādās reizēs viņš par sevi nebē-

dāja. Gaidīdams uz zirgu, viesnīcā vēl iedzeras,

sasvīst, gandrīz jau turpat saslimst, tad sēstas kailos

ratos un triju stundu braucienā galīgi saaukstējas.

Kad Liepas krogā iegājis apsildīties, krekls bijis

„ledū sasalis".

Mājas otra-treša diena viņš bīstami saslima ar

krūtīm un vairs neizveseļojās.

7. Pēdējā gaitā.

Svētku laiku Veidenbaums nogulēja ar kataru

un drudzi. Pēcāk atlaba, bet ko ārstēt nu atlikās

krietns dilonis. Veseļošanās ieilga, brīžam ar visai

svārstīgām izredzēm, ka vismaz uz pavasara pusi

varēs tikt uz Tērbatu pabeigt eksāmenus.

Slimodams viņš vienmēr vēl strādā — mācās un

lasa, pretī visiem ārsta priekšrakstiem. Vājajā or-

ganismā dzīvs un rosīgs mājoja gars, spītēdams

nespēka likstām. Mieram un atpūtai pacietības tikai

tad pietika, kad nogurums grāmatu ņemt izņēma no

rokām. Dzejnieks jutās apturēts straujajā gājienā,
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pie pašas pārejas neatkarīgākas darbības laukos, ne

salauzts.

Līdz tam viņš nopietnāk tikai vienreiz bij slimo-

jis, pieminētajā 1889. gada rudenī ar influenci. Ju-

ties aizvien labi, kautgan pēdējā laikā Daugem šad

tad ieminējies, ka krūtīs attīstoties „kas nelabs".

Sīkais, kalsnējais stāvs, dzeltenbālā seja, pusizdru-

pušiem zobiem, kuros pastāvīgi iesprausts papiross

vai «kaļķīts mazs"; asās, nervozās kustības, sausie

smiekli un kodīgās skeptiķa piezīmes, protams, ne-

liecināja par stipru veselību, bet iedzimta kaite di-

lonis nebija. Drīzāk gan ieņēmies intensīvā garīgā

darbā un nenokārtotā dzīvē visus astoņus studiju
semestrus. Tāpat jaunākais brālis Voldemārs, strā-

dādams cauru dienu smacīgā kantora gaisā un va-

ļas brīžos nododamies kaislai velosipēda skriešanai,

dabūja plaušu kaiti. Gan vēl 1895. gadā pārcēlās

uz Dienvidkrieviju, Melnās jūras veselīgā gaisā un

vieglākā darbā, tak „miesas būda" neizturēja, un

1896. gada martā 25 gadu vecumā viņš mira.

Tik vecākais brālis Kārlis jau mazs vārgoja ar krū-

tīm un katars viņu pusmūžā 1901. gada 23. oktobrī

noveda kapā, turpretim māsa Karlīna pat neatceras,

kad kādreiz būtu stiprāk slimojusi. Pavisam mie-

rīgs dzejnieks «likteņa lozes" varēja vērot pie

priekštečiem, apzinoties sevī mantotu viņu īsti zem-

niecisko izturību, dziļa vecuma mūžu, kādu gandrīz

visi tie sasnieguši.
1

Drūmas domas Veidenbaumu slimībā nav no-

darbinājušas. Gluži otrāi: pesimists, kurš tikdaudz

prātojis par nāvi, par cilvēka brīvo gribu, pamest

šo pasauli kad vien patīkas, šķiet pārvērties par no-

vērotāju ar lielāko dzīves prieku sirdī, kad ne no ka

1 Tēva tēvs Kaspars nodzīvoja 82 gadus, tēvs Jēkabs

60, tēva māte Marija 81, mātes tēvs Jēkabs Hincenbergs 84,

mātes māte leva, dzim. Leitis 85, māte Mārieta nepilnus

90 gadus.
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negribas šķirties. Gultā guļot skats aizmaldās pa

logu dārzā, kur ap lielajiem ozoliem mostas pava-

sars, raisās lapu zaļums, līgsmojas putni. Pats viņš

kļuvis panesīgs, vēlīgā humorā smaidošs. Labākos

brīžos arvien vēl turpinājis savas iemīļotās pastai-

gas, lai gan ātri piekusis. Šī griba dzīvot, kas diloņ-

slimos parasti uztura pacilātā garastāvoklī, bij izgai-

sinājusi noliedzēja rūgtumu.

„Es nekad nemiršu," mēdzis viņš pus nopietni,

pus pa jokam atrunāties, kad kāds piemetinājis, lai

sevi taupa. To pašu dzejnieks atkārtojis, kad vairs

Kalaču māja dārzā.

pats neticējis saviem vārdiem. Reiz mate izmetusi,
ka nevajadzējis dzert un pīpēt — Veidenbaums pa-

smīnējis un skumji atteicis, ka nevajadzējis gan, bet

padoms jau arvien velkoties dzīvei iepakaļš. Tāpat

ārstam viņa acīs maza autoritāte, vairāk paļaujoties

uz mātes pagatavotām tējām, nekā parakstīto kre-

ozotu. Mācīta eskulapa sula, kas zin, izmēģinot

pasniegta, ātrāk varot nokaut viņu pašu, ne kaiti.

„Ko lai dara?" viņš Daugem smejas. «Jācīnās

ar baciļiem. Es ar sevišķu humoru tagad uzskatu

pasauli, un ir ari humors atrodams, kad uzskata cil-



100

vēciņus visapkārt, kas visi dreb no nāves un mani

ar sevišķu cienību uzskata kā kādu lielmocenieku,

redzēdami, ka pie manis baiļu nebūt nav un ka es

tādos kritiskos apstākļos vēl zobojos par reliģiju, etc,

etc. Bet mani nupat atkal parāvis lielības splīns, tā-

dēļ beigšu."

Draugi viņu gaidīja Tērbatā atgriežamies. Daži

vecākie pa tam jau studijas beidza, izklīzdami kur

kurais darbā. Par viņiem un visu „pīpkalonijas" dzīvi

Veidenbaumam jautri ziņoja uzticīgais Dauge, aici-

nādams «cīnīties līdz- to labo cīniņu". Lasmanis-

Gudrenieks noīrējis labu dzīvokli, kurā mazs, mazs

kambarīts ar aklu lodziņu, tik tumšs, kā Ēģiptes
tumsībā. Tanī Veidenbaums varētu «kalpot tam

kungam un neviens tā neredzētu". Līgsmos un no-

pietnos brīžos viņu bieži pieminēja, sevišķi tuvākie

biedri. Veidenbaums no sirds priecājies, ka visi nav

vēl aizmirsuši viņa, kam vienam «jācīnās ar baci-

ļiem" Kalaču istabiņā. Daugi viņš vēl mēnesi pirms

nāves lūdz apjautāties pie dekāna, cik ilgi pastāvēs

vecā eksaminācijas kārtība, nu jau labi redzēdams,
ka agrāk par rudeni nav ko domāt par augstskolu.

Slimības laikā Veidenbaums vairs neko neuzrak-

sta. Kad Treumanis viņam ievaicājies, vai ko rak-

stot, saņēmis īsu atbildi: «It neko! Es tikai lasu

un sagatavojos uz beigu eksāmeniem. Ja notiktu

brīnumi un es taptu vesels, tad savu laiku nebūtu

veltīgi nositis." Martā 'viņš ir iesācis kādu apcerē-

jumu par mantīgo un nemantīgo šķiru attiecībām,

bet uzmetums aprauts jau pie pirmā citāta no Kāra

par Vācijas apstākļiem, pielīdzinot tos mūsējiem.

Redzams, ka vienmēr vēl viņu visvairāk interesēja

nacionalekonomija. Par visjaunākiem izdevumiem

šaī laukā, par Kautska, Lasala, Engelsa rakstiem

viņu informēja Dauge, bet Veidenbaums to vairs ne-

tika lasījis; kā pats smējās, savas tautsaimniecības
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studijas viņš varēja smelties vairs tikai no dienas

avižu politikas.

Maija pirmās dienās Veidenbaums nejaudājis

vairs ārā iet no istabas. Gaidītā brīnuma vietā spēki

dilt sadila, it kā tos no viņa uzsūktu plaukstošā daba.

Ārsts, Dr. Grūnbergs, konstatēja ātro diloni.

„Es Veidenbaumu apmeklēju dienas piecas pirms

tā nāves," raksta Ed. Treumanis. „Viņš gulēja gultā

un lasīja kādu franču grāmatu. Ar mani apsveici-

nājies, viņš piecēlās sēdus un sāka tūliņ šo to izpra-

šņāt un stāstīt, kaut gan, cik vēroju, runāt viņam

nenācās diezcik viegli. Miesās viņš bija stipri iz-

dēdējis; īpaši seja bija tik kalsena un iedzeltena, ka

atgādināja tīri vai mūmiju. Tikai lielās acis raudzī-

jās moši un gudri, pie kam reizēm tā savādi, dru-

džaini iemirdzējās*

Uz manu jautājumu, vai viņš cerē vēl izveseļo-

ties, Veidenbaums atbildēja apmēram tā: „Prāts

man saka, ka cerību uz to nav tiklab kā nekādu, un

tomēr — man tīkas domāt: varbūt, varbūt... Dabā

ir daudz neatrisinātu, prātam neaptveramu noslē-

pumu. Kur cilvēki jau visas cerības pametuši, tur

daba reizēm vēl dara brīnumus."

„Bet ja nu tu skaidri nojaustu, ka tev drīzumā

jāmirst, vai tad tu labāk neietu brīvprātīgi nāvē,

nekā ciestu?" es ieminējos.

„Nē, es labāk ciestu," Veidenbaums atteica, un

pie tam sāpīgi pasmaidīja. Pēc īsa brīža viņš turpi-

nāja: „Redzi, ja mums būtu drošs pierādījums, ka cil-

vēku pēc nāves sagaida labāka dzīve, tad es uz pē-
dām ietu nāvē. Bet tā kā tāda pierādījuma nav, tad

es esmu savam liktenim pateicīgs par ikkatru brītiņu,
kur tas manim vēl atļauj elpot šās zemes gaisu. Rau,

tur aiz mana loga zaļo ozoli un ābeles, un viņu za-

ros dzied putniņi. Visu to redzēt un dzirdēt ir ne-

samaksājama bauda. Pat nāves mokās es vēl vē-

lētos skatīt sauli un kokus un puķes, jo labi zinā-
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dams, ka es tos redzu pedejo reiz. Ak, pasaule top

jo mīļāka, jo drīzāk mums no viņas jāšķiras." 1

Šaīs vārdos neieskanas ne kurnēšana un ļau-

nums, ne sentimentālas žēlabas. Tādu māsa Karlīna

neatceras ari pa visu viņa slimības laiku. Pašlepni-

godbijīgs, neatkāpdamies no savas dabas, dzejnieks

pieņem nenovēršamo un nekas tam nav briesmīgs.

„Var tūkstošreiz prātu vēl nogurdināt, Es šaubos,

vai pāri par dabu tas ies." Šinī pārliecībā viņam

viegli viss panesams un viss vēršams par labu. At-

skatoties uz savu dzīvi, viņš piederīgiem runājis ar

sajūsmu. Kad dienu priekš nāves mātē ieminējusies,

vai nevajadzētu atvest mācītāju, Veidenbaums mie-

rīgi atteicis: „Māt, mācītāja man nevajaga. Ar Dievu

es esmu salīdzinājies. Uz cilvēkiem man nav ļauns

prāts un nevienam es nekā I.auna neesmu darījis."

Pēdējos brīžos viņš daudz gribējis runāties, bet trū-

cis elpas.

Maskavā pa tam bij notikusi godalgu izsprie-

šana par dabaszinātniskiem rakstiem, uz kuru sa-

censību Veidenbaums jau rudenī iesniedza savus

«Apcerējumus iz mekanikas". Ap 8. maiju brālis

Voldemārs no Cēsīm viņam paziņo «Austruma'
1

5. burtnīcā ievietoto komisijas lēmumu, ka apcerē-

jumiem piespriesta 50 rbļ. liela prēmija. Dzejnieks

gultā sakustējies, bet nevarēdams vairs piecelties ne

pussēdus, skumji pasmaidījis un noteicis, ka gribētu
vēl daudzko labāku sarakstīt, tak jūtot, ka nu par

vēlu un no visa jāatsakās.

1892. gada 12. maijā, pulksten pus divos naktī

māsa Jūla viņam aizvēra acis. «Maskaviešu prēmiju

atdodiet citiem," bijuši dzejnieka pēdējie vārdi.

Paglabāšana notika 20. maijā Liepas kapsētā.

Ziedēja ēnainais Kalaču dārzs, zaļoja kapsēta, kur

dzīvs Veidenbaums bieži kavējās viens ar savām

1 Ed. V. Kopoti raksti I, 1907., 59—60. lp.
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pārdomām. Tagad pa šiem ziedoņa segtiem celiņiem

lauku klusībā viņu pavadīja piederīgie, studiju bie-

dri, apkārtnes sabiedrība. Dziļi sagrauzta, tak pa-

turot savu ārējo mierīgumu, pie kapa stāvējusi māte.

Veidenbaumu
kapi

Liepas

kapsētā.

No

kapličas

skaitot:

Mārietas,

Jēkaba,

Eduarda
un

Kārļa

kaps.

Studiju biedru vārdā atvadīties ieradās

Kasparsons un Krumbergs. Literariski - zinātniskās

biedrības saime bij zaudējusi dedzīgāko pašapziņas

kareivi, tuvākie komiltoņi — mīlu cilvēku un domu

biedri. Tādu viņu izjustā un pateicības pilnā runā,

kad mācītājs Stāmers beidza apstāvēšanu, rakstu-
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roja Krumbergs, nolikdams lauru vaiņagu ar uzrakstu

lentā: „Ed. Veidenbaumam, savam dibinātājam un

biedrim Terbatas lit.-zin. studentu sabiedrība. —

Mums ēnu valstī tomēr reiz jānobrauc, kur nāves

lejās Kokitus ūdeņi lēni plūst." Treumanis, kurs at-

radās Rīgā un nevarēja bērēs ierasties, atsūtīja

draugam sacerētu elēģiju, lai to nolasītu pie kapa.

Dzeja, kas nolasīta netikusi, iesākās un beidzās ar

pantiņu:

Raudi, tu mazajā latviešu tauta . ..

Censoņu vaiņagā iris

Atkal jau viens no viskošākiem ziediem
—

Eduards Veidenbaums miris!

Kasparsons uzrakstīja „Dienas Lapā" garāku nekro-

logu un tā bij pirmā vēsts atklātībai par nelaiķi kā

dzejnieku.



Veidenbaums un viņa laiks

1.

Deviņdesmitos gados kulturelā attīstība latvie-

šiem strauji ievirzās plašā, svaidīgā socialindivi-

dualā sazarojumā. Pastorālā sadzīves kārtība bei-

dzās, noslēdzās ari viņā dzimušais tautiskais ide-

ālisms. levērojami vairojusies inteliģences jaunā

paaudze šaurajam nacionālismam pretī nostāda

Vakareiropā mantotos šķiru cīņas principus, propa-

gandē mākslas reālo virzienu, zinātņu un ētikas so-

ciālos uzdevumus. Pie vārda nāk uzplaukstošās

rūpniecības radītā sīkpilsonība un strādniecība.

Pārmaiņas norisinājās asās saimnieciskās pretešķī-

bās un uzskatu cīņās, jaundibinātajās progresīvo

grupu biedrībās un sīkpilsoņu presē paceļot jautāju-

mus, kas līdz tam maz nodarbināja prātus.

Raksturīgākais šai laikmetu mijai 1893. gads,
kad jaunie centieni nostājās atklātības priekšā re-

dzami. Doma, kas līdz tam bij viļņojusi atsevišķus

censoņus vispārizglītojošu mērķu un pašapziņas iz-

kopšanas nozīmē, izlaužas uz āru kā sociāldemokrā-

tiska kustība, aizraujot sev līdz lielu sabiedrības

daļu. „Dienas Lapā" parādās raksti, kuros, gan vēl

maskēti, iztirzātas sociālisma programas, „ceļa so-

mās ievestas" no Vācijas, tāpat popularizētas tiek

citas marksistiskās idejas. Kurzemes brīvlaišanas

svinībās Jelgavā, dziesmu svētkos, J. Jansons no-

lasa asu kritiku par tālaika latviešu rakstniecību, •

ņemot to salīdzinājumā ar cittautu reālisma tenden-

cēm, kas saceļ veselu literarisku karu. Plaisa starp

„vecās un jaunās paaudzes piekritējiem" izvēršas

neizlīdzināma, kā senāk ar «Pēterburgas Avižu"

iznākšanu starp vāciešiem un jaunlatviešiem. Jaun-

strāvnieki uzreizi tiecās ieņemt vadošo lomu, nacio-
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nalisma lozungu vietā izlikt savus, un nogatavojušos

apstākļos tāds gājiens visu ko jaunu padara pievil-

cīgu, pat ja tā saturam trūkst idejas dziļā brieduma.

Edvards Treumanis.

Šinī pašā laikā klajā parādās Veidenbauma dze-

jas, sākot ar 1893. gada vasaru iespiestas Dr. P.

Zālīša vadītā „Mājas Viesī", tāpat „Dienas Lapā"

un vēl jaunatnes vidū izplatītas norakstos. Nemiers,
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dzijās ilgas, sadzīves kārtības kritika, jaunu atziņu

meklēšana un vilšanās, visas skumjās šaubas un re-

volucionārais protests saskanēja ar topošo sadzīves

garu, stiprā mērā to radīja un ātri viņas iegājās

dzīvē. Lepnais žests dzejnieku darīja tuvu tiklab

individuālās pilnības kārotājiem, kā sociālās taisnī-

bas karotājiem, sevišķi radikālajā jaunatnē. Pulciņu
vakaros Veidenbauma dzejas deklamēja no galvas,

citēja, piemēram: «Kā gulbji balti padebeši iet",

«Mosties, mosties reiz, svabadais gars", „Upes malu

liepas ēno", „Jau ziediem rotātas pļavas". Satirā

valdzināja asās bultas, vērstas pret pašpieticību,

klerikalismu, kungiem, sadzīves netaisnībām. Ar

pielāgotu romances meldiju tautā drīz populāra

kļuva «Domāju es domas dziļas". Sevī apsicis, iz-

balojušais tautiskais epigonisms visiem bij apnicis,

jaunstrāvnieki savukārt noliedza visu tā laika dau-

dzināto dzejnieku vērtību, sākot ar Lautenbachu,
beidzot ar Puškaiti un meklēja darbu, kas aizpildītu

radušos tukšumu. Te Veidenbaums nāca ar mudi-

nājumu, raudzīties plašāk pasaulē, domāt vispārcil-

vēcisko domu, cīnīties par brīvību, savām tiesībām,

apziņu, kas vareni izskanēja gurdeni idilliskā roman-

tisma norietā.

Nedaudz attālāka, tomēr stipri citāda ir vēsturi-

skā perspektive, kad Veidenbaums dzīvoja, kurā

iekrīt viņa darbs un gaitas. Tie — astoņdesmitie

gadi, pārejas posms, kad sabiedriskā diferenciācija
vēl tik gatavojās un jaunas idejiskās pārvērtības
brieda dzīves apakšstrāvā kā topošās rītdienas gai-
das priekšvakara mijkrēslī. Pilns pagātnes noskaņu

un nākotnes nojautu, tas vai pats neauglīgākais

starplaiks latviešu garīgā tapšanā, īpaši desmita

pirmā pusē.

Tautiskai kustībai viņas agrinajā periodā pie-

krita svarīga loma nacionālās kopības sajūtas iz-

kopšanā, tāpat ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā.
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Jaunlatvieši meklēja pēc senajām, tradicijām, kopa

valodu, sludināja raisīšanos vaļā no visas aizgādnie-
cības kā saimnieciski, tā garīgi. Nostiprinājās iero-

sinošā doma, ka latviešiem ir sava pagātne, uz

kuras veidot nākotni, ka pelēkais zemnieku bars ir

īpatna tauta citu tautu starpā. Skaistos izdomas tē-

los un burtniecībā saskatītās tradicijās ieausta, šī

ideja apgaismoja ceļu, pacēla pāri praktiskās īstenī-

bas aizām, kas citādi liktos nepārejamas. 70-tos ga-

dos uzplaukst skolas, kurās strādā pašaizliedzīgie
cimzeaniešL, rīko dziesmu svētkus, kam liela pro-

pagandas nozīme, dibina biedrības. Kamēr veclat-

viešus apmierināja humāno mācītāju gādība par lat-

viešiem garīgi, jaunlatvieši lūkoja nostāties uz

savām kājām, prasīja savu mācības iestāžu, savu

tiesu un agrāro tiesību. Bet, pāris desmit gados

no pirmās spilgtākās pamodās šai virzienā,

piepildoties Valdemāra sekmētai praktiskai daļai,

par skaņu bez iekšēja spēka paliek Jura Allunana

tautiskās apziņas ideoloģija. Turībā uzsities pilsonis

pieticīgs baudīja panākto saimniecisko neatkarību,

reizē paturot savās rokās vadošo lomu. Viņa prātu

bez nozīmes nebij vēl Valdemāra padoms ~braukt

jūriņā, zeltu krāti pūriņā", kurpretim nacionālisma

gars bij jau pazaudējis reālos pamatus. Dzimtenes

un seno tikumu slavināšana izstīdzēja bālā roman-

tikā, pārspīlētā idealizacijā, kādu to jau Kaudzīši pa-

tiesi novērtējuši «Mērnieku laikos". Gan spēcīgā-

kie dzejnieki un teorētiķi — Auseklis, Pumpurs,

Kronvalds, Māters, Vēbers — cīnījās, lai kopā sasai-

stītu kulturelās un materiālās intereses, lūkoja pa-

nākt centienu sociālā un garīgā satura līdzsvaru; bet

pūles palika bez jūtama praktiska panākuma,— un tā

viņu traģēdija. Viņi paliek lieli savā radošā darbā,

kamēr sabiedriskajā avangardē nostājās tautisko

realpolitiķu virkne, kas, dzenot savtīgas savstarpē-

jas intrigas un svaidoties drīz vācu, drīz krievu
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pusē, veltās reformu gaidās „no augšas", priekšlai-

cīgi noveda sēklī tad jau krietni izplatītu tautisko

domu.

Vācieši, redzēdami apdraudētas savas privilē-

ģijas no krievu valdības reformām un savu valdo-

nību no uzmācīgās rusifikācijas, meklēja sakaru ar

latviešu turīgo pilsonību kopīgam pretspēkam un

savos smalki vestajos politiskos aprēķinos nebij vī-

lušies. Liberālā latviešu inteliģence gan karoja,

sacentās ar tiesiski un ekonomiski nodrošināto vācu

inteliģenci, bet viegli padevās viņas iespaidam,

kļuva vienaldzīga pret savas tautas zemākām, maz

izglītotām šķirām, aizraujoties ar iegūto stāvokli.

Pārejai daļai uz senatnes romantiku dibinātā pat-

stāvības ideja nepalika par dziļākas iekšējas kul-

tūras spēku, par kādu to iedomājās pasācēji: vēlā-

kiem viņas nesējiem priekš tam pietrūka entuziasma,

apziņas skaidrības, politiska saprāta. Pat valoda,

etnogrāfija, tautas gara mantu vākšana šai laikā

nav dabūjusi redzamākas vienojošas izteiksmes.

Tā no nacionālisma kultureli-sabiedriska pamudi-

nājuma nesaņēma jaunatne, kas patlaban kā sāka

raudzīties pasaulē.

Veidenbaums nav aktivas dabas cilvēks. Viņa

neilgais mūžs noslēdzās, kad plašākas aprindas vēl

nepazina ne viņa darbu, ne paša. Paliekot sāņus

plašākai dzīvei, nekur viņš nenostājas lomā, kur

skaidri izteiktos viņa sabiedriskā seja. Mums krietni

jāpiespiežas, lai viņa idejiskam pārākumam meklētu

pieskaras lai'kmetiskai atmosfērai. Bet taisni šis sa-

biedriskās domas sēklis ar mostošās jaunstrāvnie-

cības asniem, gadudesmitam sveroties otrā pusē, ir

mūsu dzejnieka īstenība, tas fons, uz kura izcilāk

krustojas viņa personības galvenās līnijas un sapro-

tamākus padara darbus. Taisni šeit slēpjas iemesli

jaunatnes indiferentismam, tai savādībai, ka radika-



110

lākie censoņi, pie kuriem Veidenbaums skaitāms,
meklē uz savu roku jaunus ceļus, neatkarīgi no dzī-

ves tiešajām prasībām.

Izglītības gaitās ārpus dzimtenes veidojās viņu

ieskati, nākot sakaros ar cittautu idejiskām strā-

vām, kas pārējā latviešu sabiedrībā vēl nevarēja

iespiesties. Tā izauga mēraukla, nesalīdzināmi

plašāka, nekā tiem, kas palika tautā, strādāja, ejot

lēnu gaitu pretī «nākamiem labākiem laikiem", neat-

rauti no zemniecības tradīcijām un visas sadzīves

gurdenības.

Redzamākie šās censoņu garīgās dzīves centri

skaitījās trīs: Maskava, Tērbata, Pēterpils. Runājot

par Veidenbaumu, mums visu vērību nākās pie-

griezt Tērbatai. Lai gan viņš te ieradās jau ar

krietni nodibinājušos pasaules uztveri, pat ar tādiem

socialindividualiem ieskatiem, kurus nācās vairs

tikai papildināt, ne mainīt, tak Tērbatā tie dabūja iz-

pausties un satiksmē ar studiju biedriem daudzmaz

atēņojas viņa sabiedriskā doma.

2.

Studentu Veidenbauma laikā Tērbatā jau ir „kā

mudž vien, no visiem zemes vējiem kopā saslaucīti

latvieši, vācieši, igauņi, krievi, poļi, žīdi un diezin

kādi vēl." 1

Kopš 60-tiem gadiem, pēc polu dumpja

un. sakarā ar pašu studentu pakāpenisku organizē-

šanos, Krievijas augstskolām nāca atkal un atkal

jaunas «reformas**, patiesībā visas vērstas pret

sīkpilsoniskā un politiski neuzticamā elementa ieplū-

šanu, lai valstij izglītība neizmaksātu tik dārgi un,

otrkārt, lai universitāte paliktu pēc iespējas noro-

bežota no sabiedriskām strāvām. Un jo smalkāks

savilkās sijājamais siets Pēterpils, Maskavas, Varša-

1 Vēstule majniekiem 1887. 20. septembrī.
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vas universitātēs, 30 vairāk jaunatne, kas nāca no

ģimnāzijām ar vācu mācības valodu, pajumti

meklēja Tērbatā. Te pēc politiskās pārliecības ne-

vienam neprasīja. Senāk nedaudzos cittautiešus

uzlūkoja par pārvācotiem, tā kā Valdemārs, Juris

Allunans un citi sešdesmitgadnieki pat jutās spiesti

klaji pieteikt savu tautību, tomēr kautkāda tautu

naida augstskola nesludināja. 1 Viņas saimē uzņem-

tais brīvais studio pa vecu vecai parašai te vien-

līdzīgi ieguva aizsardzību pret administrāciju, bau-

dīja savvaļu brīvos brīžos, — augstskola prasīja ti-

kai darbu un lai katrs sevī nestu sava pienākuma

apziņu.

Lielais vairums vēl arvien bij vāciešu. Ne ar

kādām svaigām idejām un strāvām tie neaizrāvās,

kas varētu apdraudēt iesakņojušos sadzīves jēdzie-

nus, viņu nākotnes izredzes, morāli, raksturu. Psi-

choloģiskas plaisas neradās ne viņos pašos, ne starp

viņiem un dzimtu. Viņi grupējās ap savām korpo-

rācijām, kādas pastāvēja septiņas, kopš 1855. gada

universitātes noteikumi deva tiesību tām nodibinā-

ties, lai studenti «attīstītu savus uzskatus, mācītos

kārtīgi uzvesties un godprātīgi izturēties savā

starpā". Vācu kopības gars un tradicijas te vēl vai-

rāk nostiprinājās, ģimenē veidotais raksturs dabūja

vēl lielāku slīpējumu.

Diezin cik plaša idejiska pasaule visa visuma

nebij ari latviešiem. Tērbatā viņus saveda kopā

1 Vēl 1882. gada atskatā —
Die deutsche Universitāt Dorpat

im Lichte der Geschichte und der Gegenvart; Eine historische

Studie auf dem Gebiete ostlicher Culturkāmpfe, Leipzig, — teikts:

„An der jetzigen deutschen Universitāt besteht die überwāltigende

Mehrheit der bisher Immatrikulirten aus Deutschen nebst germa-

nisirten Letten und Ehsten, da blos die 16 deutschen clasMschen

Gvmnasien mit ausschliesslich dc itscher Unterrichtssprache ihren

Zoglingen das Recht zur Immatrikulation m Dorpat verleichen."
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Veidenbaumam līdzīgi apstākļi un centieni. Pieņe-
moties zemnieku turībai, mūsu jaunatnei uz augstā-

kām skolām pašķīrās ceļi, un taisnākais, parocīgā-

kais no tiem gāja uz ~JVLētraini". Augstskolas izglītība

nodrošināja stāvokli dzīvē un darbu visur. Mājās
dabūtos pelēkos vadmalas svārkos latvieši jau ārēji

atšķīrās no citiem studentiem; tāpat iekšēji —

ar savu nopietnību, ciešo apņemšanos strādāt. Ne-

daudzi ģimnāzijā pavadītie gadi maz bij paspējuši

pārvērst viņu ieskatus (ne mazums universitātē no-

nāca kā eksterni, jau labi padzīvojuši), tāpēc taisni

studiju laiks līdzinājās pamata likšanai namam, kas

ceļams tālākās priekšdienās. Kam šis ceļamais ne-

identificējās vienkārši ar kailu karjeru, tie cītīgi

gremdējās zinātnēs, jūsmoja gan aiz sevis pamestai

lauku idilei, gan Vakareiropas kultūrai, nemeklējot

tomēr plašākas sabiedriskās apkārtnes.

Citu garu ienesa raibais saplūdums, kādu Vei-

denbaums jau te sastapa. Sabiedriski - aktivai ku-

stībai tērbatnieki nepieslēdzas, nemeklē sakaru

ar palīdzības kasēm, kas citur tad jau audzēja
krievu sociāldemokrātiju, bet laikmeta ideju strāvo-

jumi ari šeit vienā daļā stipri atbalsojās. Sevišķi pie

krieviem un poļiem. Tiem pastāvēja pulciņi un bie-

drības, kur norisinājās nebeidzami strīdi, sīvas vārdu

cīņas par sociāliem, politiskiem* un ekonomiskiem jau-

tājumiem. Tolaik krievu jaunatni visvairāk nodarbi-

nāja marksisms un tautībnieku programa, kas visu

baru sašķēla divās naidīgās partijās, gluži tāpat, kā

jau dalījās krievu sabiedrība. Tā bija tipiska astoņ-

desmito gadu krievu studentu šķira, kā to AI. Dauge

raksturo: «netīrām kurtkām, brillēm, gariem ma-

tiem, ziliem" vai sarkaniem krekliem zem blūzes,

daži garos ūdens zābakos un arvien lielām grāmatu

vai žurnālu pakām padusē." Teorētiskais ideāls

viņus nesa, attālinot no dzīves un ari no studi-

jām, šā viņu tiešā uzdevuma Tērbatā. Viņi daudz
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lasīja, vairāk sabiedriski-politiska satura izdevumus.

Sabiedrisko problēmu teorētiķi un rakstnieki. —

Lavrovs, Černiševskis, vēlāk Michailovskis,
Markss — stāvēja pirmā vietā, brošūras ar sociālās

un politiskās iekārtas kritiku gāja no rokas rokā.

Par daiļliteratūru neinteresējās, atskaitot darbus ar

«degošām dienas problēmām"; brīnējās, kā var

lasīt Goetes Faustu. Ekonomikā un politikā vei-

dojās viņu pasaules uzskats tikpat jūsmīgs un skaļš,
kā brošūrās un šaī virzienā viņi apzinājās kalpo-
jam cilvēcei, kam nesama laime, brīvība, labklājība.
Kamēr vācieši latviešiem stāvēja tālu, — krievu un

polu revolucionārā propaganda, viņu aizraušanās ar

jaunlaiku sabiedriskām strāvām, lai gan loti kritiski

uzņemta, nepalika bez ierosinoša iespaida uz jau-

nekļu prātiem, kas labākas, taisnīgākas nākotnes,

tāpat savas pilnības labā gribēja visu pārvērtēt.

Laiks deldēja remdenību un, pāraugot zemniecisko

savrupību, no pulka izdalās personības, kas savai

centībai un intelektuālai rosmei deva plašāku vaļu.
Tā redzamu idejiskas dabas nogrupēšanos lat-

viešiem ienes Veidenbauma studiju otrā gadā

nodibinātā Literariski-zinātniskā studentu biedrība.

Tā apvieno visai niecīgu skaitu, tomēr te izteicas tā

jaunās apziņas pamoda, kas sašaurināta un pa-

seklināta vēlāk stājās dzīvē. Kā savā laikā šeit

pat ap Valdemāru sadevās rokas Juris Allunans,

Barons, Jurjans, gatavodamies cīņai par tautas paš-

noteikšanos, tā ari šoreiz jaunstrāvnieciska gara

rosme visdziļāk pirmos ieviļņo Tērbatas censoņus.

Tie ari visnotaļ atgādina jaunlatviešus 50-tosi gados,
kad tautiskā doma sākās nedaudzu lolota, starp ku-

riem pats redzamākais Juris Allunans.

Ap deviņdesmito gadu vidu Tērbatas literariski-

zinātniskā studentu biedrība izvērtās par sociālde-

mokrātiskās jaunstrāvniecības organizāciju un kā

tādu to 1897. gadā slēdza. Bet Veidenbaumam un
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viņa laika biedriem tā bija pašizglītības auditorija
šaurā studentu istabiņā, bez šaurām politiskām ten-

dencēm. Tīri individuālas tieksmes te raibā barā

kopā saveda studiju biedrus ar dažādāko pārliecību

un visdažādākām interesēm. Katrs te ienāca kā

savu atziņu meklētājs un pa savam piātam cen-

tās sagatavoties savam dzīves uzdevumam.

Tas bij ciešākais pamats, uz kura auga jaunlaiku
dzīves uztvere, tuvojošās sabiedriskās kustības kri-

tērijs. Nākošais mācītājs, jaunstrāvnieciski noska-

ņotais jurists, radikālā humānisma valdzinātais prāt-

nieks-filologs — visi jutās pārvērtētāji, acīs paturot

galvenām kārtām sevi pašu. Viņi ieguva drosmi,

ķerties pie lielu problēmu atrisināšanas, kādu pā-

rējā jaunatne tikpat kā nepazina, svaidījās visdažā-

dākos atziņu meklējumos, lai tikai tiktu skaidrībā ar

sevi, nodibinātu savu neatkarīgu es. Privātā satik-

smē un priekšlasījumu vakaros pārrunā nāca raiba

rinda jautājumu: par cilvēku sabiedrisko uzdevumu,
dzīves mērķi, zinātņu lomu vēsturē, par filosofiju,

ticību, latviešu tradicijām, patriotismu, Vāgnera

muziķu, darvinismu, skaistumu, zemnieku saimnie-

cisko stāvokli, tā uzlabošanu v. t. t. Vieni aizrāvās

ar marksismu, vēsturi, citi gremdējās filosofijā,

klasiķos, latviešu un citu valodu pētīšanā.

Par visādiem uzskatiem domu pretinieki va-

rēja strīdēties „vēlām naktīm kā skurbumā, kā

dzērumā, līdz dažreiz tā sanāca ragos, kā pat Vei-

denbaums dīkā dūšā nemēdza sastrīdēties" (kāda da-

lībnieka vārdi). Neraugoties uz to, visi tomēr ju-

tās kā viena saime, turējās kopā. Katram bij brīv

klaji pateikt savas domas, aizstāvēt savus ieskatus.

Pretinieki pēc visasākā disputa sniedza atkal viens

otram roku. Nopietnākas šķelšanās izlīdzināja klusā

zinātnieka prātnieciskais spriedums ar „hegeliani-

skās absolūtās patiesības" piemēru, vai asprātības,
anekdotiski čigānu joki pie glāzes alus. Tādos brī-
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žos «konventa dzīvoklis", kas vairākus semestrus

atradās Veidenbauma istabā, pārvēršas par studentu

parastās jautrības vietu. Tā veidojās prāta vingrība,

ieskati, raksturs kā daždien censoņiem, kas strādā

un atkal strādā, neprasot daudz pēc iegūto zināšanu

pielietošanas un bez sadzīves konvencionalisma pie-

maisas.

Vai paši zīmīgākie pulciņā «tīrie zinātnieki".

Tos valdzināja Teichmillera metafizika, specialzināt-

nes, brīvā gara teorijas, moralstatistika, dzenoties

pēc absolūtās patiesības. Viņi neprasa, kādā vir-

zienā pārlabojama pasaule, bet grib, lai viss būtu

citādi — ar pašiem iesākot. Paklusām viņi simpa-

tizē «kreisajiem" (Krumbergs, Kauliņš, Kasparsons),
radikāli noskaņoti, taču to viņi uzskatīja par viņu

pašu individuālu lietu, par kuru citiem nav daļas.

Savus ieskatus no biezajām grāmatām, novēroju-

mos un pārdomās spodrinātus, viņi krāja kā skopulis

mantu, neizejot ar tiem dzīves tirgū. Pārliecība

neatstāja iespaida uz ārējo izturēšanos. «Kas ir pa-

tiess? — Ideja. Kas ir absolūts? — Ideja," raksta

kāds no viņiem savās dienas piezīmēs un, protams,

nepieķeroties nevienai no tām ar šauru praktisku

tendenci. Ja šī ideja bij ateisms, tad tā nebūt ne-

izslēdza domas par reliģiju, ja — sociālisms, tad

citas vilinošas «absolūtās patiesības" slēpās ari pre-

tējā polā. Tāpēc ari jauniegūtā pārliecība ne ikrei-

zes prasīja vecās, patriarchalajā zemniecības sētā

uzsūktās ētikas noārdīšanu. Pārvērtējošā, pārra-
došā loma piekrita izziņai, šaubām, nepieņemot neko

uz ticību. — Un šaubas par vecu ir jau kas jauns.

Asākās savstarpējās ieskatu cīņas par diezgan
akūtiem jautājumiem divos gandrīz pretējos vir-

zienos izcīnīja mēreno teologu grupa ar «sabiedrīb-
niekiem". Ermanis, Pavasars, Udris un daži mediķi

bij kā atšķelta Letonijas daļa (viens, otrs vēlāk tur

ari pārgāja), par daudz humanitārā ideālisma varā,
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lai pilnīgi sakustu ar „pīpkalonijas" radikālismu.

Viņi daudz lasīja par veciem labiem laikiem, tran-

scendentālo morāli, izzūdošiem patriarchalisma ti-

kumiem, modernā uztverē tulkotu svētdienas rītu.

Viņu skats bieži vien vērsts uz Letonijas literari-

skām sestdienām, tā kā pacēlās pat nodoms, apvie-

not ar tām priekšlasījumu vakarus. Redzot Li-

terariski-zinātniskās biedrības (kas zin — nākošās

korporācijas) dedzīgo darbu, ari letoņi piegrieza lie-

lāku vērību savām sestdienām, padziļinot nacionā-

lisma ideju, pētot senvēsturi, interesējoties par daiļ-
rakstniecību (Plutu Vilis — Olavs, J. Zanders, Fr.

Kārkluvalks, Ed. Zeibots, Pārstrautu Jānis). Bet

„pīpkaloņu" sīvākiem progresistiem likās nesapro-

tami, kā var ar to nodarboties, kad ir citas „rea-

lākas un svarīgākas lietas" par ko cīnīties, kā saka

Dauge.

Piezīmējams, ka pie mazsvarīgām lietām Li-

terariski-zinātniskā biedrībā skaitījās ari daiļrakst-

niecība, īpaši latviešu, kuras priekšlasījumu va-

karos gandrīz nemaz necilāja. Vienīgi Dauge pats

1889. gada decembrī nolasa kādu savu noveli, bet

vairums ar to nemierā, pārmet, ka līdz beletristikai

biedrībai nevajadzējis nolaisties. Cittautu modernā-

kos rakstniekus un klasiķus lasīja katrs par sevi,

dažreiz pārrunāja,, bet nodarboties ar rakstniecību

pašiem — bij kā klusa mīlestība ļoti nedaudziem.

Zināmu vilšanos tas sagādāja tiem, kas domājās te

attīstīt savas dzejnieka spējas. Tērbatā vecs iemīt-

nieks skaitījās Andrejs Pumpurs, kurš taī laikā tā

teikt triumfēja slavas augstumos ar tikko iznākušo

„Lāčplēsi"; viņš bieži viesojās Letonijā, bet retais

no „pīpkaloņiem" ar viņu pazinās, Veidenbaums, lie-

kas, ari nē. Bet par Lautenbachu, viņa folklori-

skiem un dzeju priekšlasījumiem vai visi sprieda ne-

gatīvi. Zināmā mērā tā bij reakcija, barga vērtību

pārvērtētājas jaunatnes kritika pret to garu, ko po-
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pularais dzejnieks bij ienesis, turēdams savās rokās

vieglos ģimenes un „atpūtas" žurnālus, „Rotu",

«Pagalmu" un nostādamies par aizbildni tautiskās

jūsmas epigoņu plejadai, kas ar sentimentālās ro-

mantikas vārsmām galīgi noplicināja Pumpura un

Ausekļa apgaroto druvu. Lautenbachs skaitījās au-

toritāte, lasīja lekcijas augstskolā, ņēma dalību bie-

drībās, komisijās, noteicošais vārds viņam piekrita

Letonijas vakarniekos. «Pīpkaloni" viņu šad tad uz-

aicināja ari savos vakaros; vērtējums tomēr aiz-

vien iznāca tāds, kā to pazīstamajā epigramā, uz-

rakstītā šais iespaidos, izteicis Veidenbaums:

Mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars,

No tiesas tiem dodam šo vārdu,

Jo viņu dzejās mīt burvīgs gars:

Tās miegu mums dāvina gārdu.

Un tautiešam katram ir pienākums,

Dot godu labdariem šādiem,

Pēc darba kas atdusu sagādā mums; —

Ar' Jūsmiņš ir skaitāms pie tādiem.

Lielāku vērību «pīpkaloņi "piegrieza J. Velmēs

«Austrumam". Te nāca klasiķu tulkojumi un raksti,

kuros sadzīves un mākslas izprata svērās uz reāli-

sma pusi. «Austrums" pievilka jaunos talantus, tau-

tas dzīves tēlotājus — Apsīšu Jēkabu, Sudrabu Edžu,

Puškaiti, Doku Ati, Deglavu, Blauu; J. Krodznieks

te ievietoja vēsturiskus pētījumus, Teodors Zeiferts

savas kritikas, vērstas pret sentimentāli - tukšo iz-

domu dzejā. «Austrumam" vienīgam Veidenbaums

ir sūtījis savus atdzejojumus. Reālais virziens, kuru

viņš un citi tērbatieši atzina, drīz vien jau tiktāl bij

nācis modē, ka bij jābaidās no nevēlamiem ekstrē-

miem. 1890. gadā laikrakstos («Austrumā", «Dienas
Lapā" v. c.) nodrukātos 69 stāstos 42 var skaitīt

par reālistiskiem, protams, ierēķinot ari «ainas no

tautas dzīves" ar jūtamu veco idealizēšanas piegar-
šu. No jaunākiem rakstniekiem Veidenbaums vai-
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rāk sekojis Apsīšu Jēkabam un Sudrabu Edžum.

Kritika tomēr, kā viņam, tā citiem, bij nesaudzīgi
vienāda attiecībā uz to, pēc kā tiecās prāts, tāpēc

šīs intereses samērā niecīgas pret aizraušanos ar

cittautiešu darbiem — krievu, vācu, franču beletri-

stiem.

Astoņdesmito gadu beigās pulciņš jau labi iepa-

zinies ar Tolstoja jaunākiem darbiem, lasa „Annu

Kareņinu", tāpat dažus viņa apcerējumus („Kas

mana ticība", „Tak, ko mums būs darīt"), grib

tos tulkot. Viņi interesējas par Ibsenu, Dosto-

jevski, Flobēru, Freitagu, Mopasanu, Zudermani

un citiem reālisma ievadītājiem. Sociālos vai

socialzinātņu vēstures jautājumos vairāk cilātās ir

grāmatas: Kautska, Marksa, Engelsa („Dzimtas iz-

celšanās"), Strausa, Karejeva, Harnaka un sevišķi
slavināta Lilienfeldta „Gedanken ūber Sociahvissen-

schaft der Zukunft", kas daudziem pārvērtusi ieska-

tus. Pazīstama viņiem Grota filosofija, Brandesa

literaturvēsturiskā kritika, Langes „Materialisms".

Veidenbauma intereses gan vairāk gāja dziļumā, ne

plašumā, sevišķi humanitārās zinātnēs, kuru Jauna-

jās" teorijās viņš bieži atrada kādreiz labāk uzstā-

dītas, pārdzīvotas un pašas par sevi saprotamas

lietas, bet nepagāja viņam garām neuzķerta biedru

saceltā ideju šalka, ko pārējā latviešu inteliģence
vēlāk izcēla ar jo lielu troksni, kad jau laikraksti

un sabiedrība ieņēma tamlīdzīgus jautājumus savās

pārrunās. Dauge, Kulakovskis, Lasmanis, Roziņš
lasa kopā „katru dienu vienu stundu" Marksa „Ka-

pitalū", citē to, lasa Lissagarē 1871. gada ko-

mūnas vēsturi, tikko iznākušu vācu valodā, intere-

sējas par Lasalu, Pļechanovu, Kautski. 1889. g.

Pīpkalējs jau notur referātu par marksismu, un

Dauges visvairāk cilātie temati; ir par vēsturisko

materiālismu, tautsaimniecību, nacionālisma izbeig-

šanos, sieviešu emancipāciju, franču revolūciju.
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„Jaunākā gadagājumā no „Neue Zeit" daži ļoti

interesanti gabali," raksta 1892. g. 8. martā Dauge

Veidenbaumam, kurš, saslimis, Tērbatā vairs neva-

rēja atgriezties. „Es vienu pārtulkošu priekš las.

vakara, proti „Pār alkoholu". Tas ir tāds kurmet

legāls un tomēr satur daudz labu domu. Sacerētājs
ir kāds Kautsky's, un tu vari domāties, ka viņš par

alkohola lietošanu, tās iemeslu etc. citādi runā, nekā

mūsu „mīļais filistiets" un sātības apustuls Freiber-

ģis. Tad viens interesants raksts no Pļechanova ir

iekš „N. Z.": „Die socialpolitischen Verhāltnisse

Russlands 1890" un daudz citu. Šodien izlasīju vienu

brošūru „Der Zeitgeist" ar tādu motto, kuru nevaru

atstāt tev nerakstījis. Tas skan tā: Die gegenwār-

tige Ordnung der Dinge auszubeuten bis zur Er-

schopfung, heisst — Nationaloconomie. Sie

durch aile Mittel, durch List und Gewalt aufrecht zu

halten, bis zum Ruin, heisst — P o 1 i t i k; dieses sit-

tlich und heilig zu finden, heisst — Re 1 i g i o n. Die

Ausbeutung m ein Svstem zu bringen, heisst —

Wissens c h a f t; sie mit Guirlanden und Blu-

men zu schmūcken, heisst — Kun s t. Aile die,
welche diese Zustānde nicht fūr die besten halten,
ins Gefāngniss zu werfen oder zu erschiessen, das

heisst — Gerechtigkeit. 1
— Ko, vai nav labi

teikts?"

„Pūra" populārzinātnisko rakstu virknē redza-

mu vietu ieņem evolucionisms un vēsturiskais mate-

riālisms. Dauges „Domās par vēsturi" latviešiem

1 Acumirklīgo lietu kārtību izmantot līdz noplicināšanai

sauc —■ tautsaimniecību. Viņu ar visiem līdzekļiem,

ar viltu un varu uzturēt, līdz pat sabrukumam, sauc — po-

litiku; to visu par tikumisku un svētu atzīt, sauc — re-

liģiju. Šo izmantošanu ievadīt sistēmā, sauc — zinātni;

viņu ar vītnēm un puķēm izpušķot, sauc — mākslu. Visus

tos, kuri šos apstākļus netura par vislabākiem, mest cietumā

vai nošaut, to sauc — taisnību.
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pirmo reiz apgaismots jautājums no šī viedokļa. Teo-

rētiskā puse skaidra, jaunos principus attiecinot uz

etiķu, estētiku, «daiļliteratūru" (vārds likts pēdiņās).
To pašu Dauge vēlāk atkārtojis „Dienas Lapā"
1893. gadā (236—241. n-ram), kad J. Jansons jau bij

publicējis savas „Domas par jaunlaiku literatūru".

Rakstniecības darbu Dauge neiztirzā, bet zin, ka

Dr. philos. P. Zālīts.

katram laikam savas intereses, katrai ļaužu šķirai
savi centieni, savi tikumiskie jēdzieni, sava garīgā

dzīve, kas izpaužas dzejā. Tikai tādā garā traktētā

vēsturiskā attīstība un visa šī pieskaršanās ideji-

skām, citur jau dzīvē pārejošām strāvām, nemanot

„pīpkaloņus" aizvadīja priekšā tām prasībām, kādas

vēl valdīja pašu mājās.

Zināmu sabiedrisku atbalstu viņi atrada taīs

dzimstošās jaunstrāvmecības aprindās, kas gru-
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pējās Rīgā ap P. Bisenieka un P. Stučkas pasāku-

miem, ap „Dienas Lapu" un Jelgavā ap J. Čakstes

vadīto „Tēviju". Cik vasarās studenti sabrauca uz

Zinību komisijas sapulcēm, Rīgas «filistri" no «Die-

nas Lapas" «pīpkalonus" silti uzņēma, vadāja pa sa-

vām lauku mājām, apdāvināja ar progresivo litera-

tūru un visādi centās saistīt pie "sevis; izdeva

«Pūru", grasījās pat nodibināt jaunu stipendiju fondu

kā pretsvaru Zinību komisijas pabalstiem, kuru iz-

dalīšanā redzēja partejību letoņiem par labu. Tomēr

diezcik cieša šī «stute tautā", kāda tā Veidenbau-

mam iztēlojās, neiznāca. Jaunstrāvnieki cītīgi ver-

vēja savai sīkrūpnieku un amatnieku partijai inteli-

ģenci, uzticamus piekritējus-ideologus, bet taisni po-

litiskiem nolūkiem tērbatieši bij nepateicīgāks ele-

ments par maskaviešiem un pēterpiliešiem. Sabie-

drības konservativākā daļa izturējās vēsi, pat nai-

dīgi. Rakstu krājuma lietā J. Kauliņš griežas pie

Letonijas vakarniekiem, pie Selonijas Rīgā, Zinību

komisijas, pie maskaviešiem un pēterpiliešiem, aici-

not talkā latviešu inteliģenci, bet gandrīz no visām

pusēm saņem nelabvēlīgas atbildes vai klusuciešanu.

«Pīpkaloņu" doma nāca par agru, dziļu un radikālu.

Patriotiem šķita, ka tā ienes nevēlamu šķelšanos,

bet pārējai masai palika nesaprotama. «Pūrs" no-

gāja niecīgā eksemplāru skaitā. Sastādītāji to bij

centušies sastrādāt pēc iespējas populāru, bet no la-

sītājiem saņēma pārmetumus, ka raksti par zinātni-

skiem, gudriem. Vajadzēja jaunstrāvnieciskai ku-

stībai iestāties dzīvē, lai tās pašas idejas, tērptas pa-

šķidrākā skaļumā, kā tā pati Jansona kritika, taptu

vispārībai saprotamas.

3.

Sociālisma mācībā «pīpkaloņiem" saistošākais

likās teoretiski-etiskais saturs, kuru gribēja re-

dzēt iestājamies dzīvē tikpat dziļu un plašu, kādu
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to uzņēma paši. „Socialismus — es ist Etik, bei an-

deren Volkern aber Politik," skan kāda aktiva da-

lībnieka formulējums dienas piezīmēs, un šaī vir-

zienā norisinājās pacelto jautājumu apcere. Dziļi

pārliecināti, viņi ticēja topošajām pārvērtībām,

zināja nojauzdami tās un sākot ar 1891. gadu jau

cits par citu referē: jaunie laiki, jaunie laiki, jaunie

laiki. Bet tikpat kā nemaz pārrunā nenāca sociāli-

sma program a, dzīvē ievešanas taktika, prak-
tiskā dogmatika. Ari vēlāk, atskaitot dažus jaunā-

kos1
,

kā Fr. Roziņu, neviens no viņiem tai pilnīgi

nav pievērsies, jo cilvēka atsvabināšanās ideju viņi

saprata plašākā un dziļākā nozīmē, nekā tā parādās

šķiru cīņās. «Vissvarīgākais, visinteresantākais bija
— nākotnes cilvēka ideāls, un nevis nākotnes sa-

biedriskās formas ideāls," liecina A. Dauge atskatā

par sevi un saviem līdzbiedriem.
1

Veidenbauma pasaules uzskatā sociālisma ideja

ietilpa ar tādu pat individuālismā briedušu ētisko

kodolu. Šaura politiska ideoloģija tā vēl neierobežo.

Skaidrāk par Daugi, Pīpkalēju, Lasmani, Roziņu

dzejnieks redz pieņemošās šķiru pretešķības, kas

vēlāk izlauzās uz āru, radikālāka par citiem viņa

pārliecība, ka dzīvē visam pašos pamatos jātop ci-

tādi, tak iecerētā jaunā kārtība nepaliek propagan-

dējama kautkādas partijas vai virziena nozīmē.

Veidenbaums vispirms — uzskatu un mācību pār-

baudītājs, gara revolucionārs, ne tikdaudz nodarbi-

nāts ar apstākļu ārējām pārgrozībām, cik pašu cil-

vēku, tā iekšējām vērtībām. Pārliecinoši izskan viņa

naids pret apspiestību, varmācību, verdzību, kleri-

kalisma tumsu un tās nesējiem, bet reizē tā ir

sacelšanās pret katru ļaunumu, kas kavē individa

brīvu attīstību, pret vienas sabiedrības daļas izman-

tošanu no otras un sociālo netaisnību vispār.

1 Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I, 1907. 79. lp.
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Jauns gads jau atnācis, bet viss pa vecam

let savu gaitu tālāk, kā jau gājis.

Zem vergu sloga spaidīts, darba strādnieks

Nes savu grūto jūgu. Dieva nams

Stāv pilns ar lūdzējiem, kas mācītājam

Uz vārda tic, kad pasauls mantu vietā

Pēc nāves debesis viņš sola. Tiesās

Sēž bargi kungi, kas pēc bagātības

Spriež katram taisnību. Kas turīgāks

Par citiem ticis, tam bezkaunības

Un varmācības gars aug augumā.

Satirā un dzejās skaudrākās bultas vērstas

pret dzīves kungiem, lišķiem, sabiedriskā ļau-

numa nesējiem, garīgo sastingumu, cilvēka kroplo
maziskumu un citiem laikmeta raksturīgākiem «tiku-
miem". Cildinādami tautu, savtīgie vadoņi teic

to praktisku, kam brīvība no augšas dota; viņiem

pakalpīgā inteliģence tēlo gaišu nākotni vienkāršiem

ļautiņiem paklausībā, pieklājībā, dievbijībā. Lab-

dara godā celts „caur paša pūlēm" turībā uzsi-

ties pilsonis, kaut gan sirds tam ir akmens un auksta

kā sniegs un ne katrs līdzeklis iegūstot mantu ir bijis
tīrs. «Godīgie" un «prātīgie" ir valdītāju šķira,

«ticīgie muļķi" valdāmie, un velti «ārprātīgie", kam

šī lētticības un verdzības bēdu luga ķeras pie sirds,

sauc apspiestos pie gaismas un brīvības. Katrs jū-

tas pats sev tuvākais un eksistences cīņā visā barā

katrs domā par savu labu, kā zvēri viens otram no

mutes kumosu raudami, kad tik vēders, dievs vis-

augstākais, pilns, bērni veseli, dzīvoklis silts. —

Laikmetam un visiem laikiem tipiska aina, kurā

noraugoties dzejnieks nevar palikt vienaldzīgs,

negrib būt to skaitā, kas kaļ «muļķīgas dze-

jas", ar pārsaldinātu lirismu lūkodami aizplīvu-

rot apstākļu patiesos cēloņus. Šaī sakarā jau agri

dots zvērasts, mūžam atminēt «cietējus brāļus, kas

verdzības pinekļos smok" un tālu vēlākā sociālajā
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kustība ieskan viņa spēcīgais sauciens, lai taisnības

un tiesību svaru kausi izlīdzinātos.

Bet brīvība un tiesības pasaulē nav balva; tās

vienmēr iekarojamas — īpatnim, šķirai, tautām.

Veidenbaums, labs vēstures pazinējs un stingru lo-

ģiku, saprata progresa pamatus. „Viņš ticēja, ka

vecā dzīves iekārta, kas tiesības un cilvēcīgās dzī-

ves iespēju dod tikai zināmām ļaužu šķirām, pārvēr-

tīsies. Viņš ari bij pārliecināts, ka šādas dzīves at-

jaunošanai visvairāk darīs tā šķira, kas zem pastā-

vošās kārtības visvairāk cieš — strādnieku šķira."'
1

Uz to virzījās viss 19-tais gadusimts ar uzliesmojo-
šiem demokrātisma lozungiem tāpat, kā iepriekšējā

realizējās humānisma ideja, atsvabinoties vidusšķi-
rām no augstmaņu un klerikalisma varas. Tak orga-

nizētam politiskam gājienam vēl nebij pietiekoši no-

gatavojušies ekonomiskie apstākļi, lai straujās pār-

maiņās iestātos kautkāda augstāka cilvēcība, Pla-

tona idealvalsts. Plašās masās guldīta spēcīga, ra-

došā, ražojošā enerģija, kas dod jaunas vērtības; to-

mēr vajadzīga pakāpeniska augšana, dabīgi nākusi

revolūcija, kad nenovēršami atraisās gars, saraujot

vecās iekārtas tīklu, uzirdinot sadzīves pamatus.

Netaisnā un nederīgā dzīves kārtība, „pie kuras

laužu mazākums var apspiest un izsūkt ļaužu vairā-

kumu, nevar tikt aizstāvēta un uzturēta, bet ir vaja-

dzīgs viņu izputināt, iznīcināt, izjaukt, izārdīt un iz-

deldēt". Bet vai mazākums salasījušos revolucio-

nāru to spēs, ja nolūku nesapratīs atsvabināmie, visi

ļaudis? Tagadējā dzīves kārtība var tikt apgāzta

tikai tad, ja ļaudis pieņem citādus sajēgumus, citā-

das domas un citādu atzīšanu savā savstarpējā sa-

tiksmē, nekā tie, pie kuriem tagad turas. Citādi

labāk atstāt ļaudis mierā un aiziet no viņiem. Ne-

1 A. Dauge: Ed. Veidenbums. .Kultūras ceļi II , 1925.. 117. lp.
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pieciešami ir „miera ieroči un līdzekļi un iestāstī-

šana, iepazīstināšana, izskaidrošana, pierādīšana un

pārliecināšana".

Ļaudis vedami pie atziņas par viņu ļauno stā-

vokli un pastāvošās iekārtas nederīgumu. Katrā

izdevīgā brīdī, katrā vietā jālūko noraut varas kalpu

uzmestais apmātības plīvurs, jāatver acis ļaužu vai-

rākumam, jāmodina griba, tikt ārā no ļaunā verdzī-

bas stāvokļa, jāieskaidro, ka strādnieka roka ir

ražotāja un tāpēc ari viņam pašam tiesība uz sara-

žotiem līdzekļiem kā savu, ne kungu šķiras īpašumu.'

M i c ra ieročiem un no visas sirds jākaļ šīs mā-

cības gadiem; kas to nedara, tas ienaidnieka kalps

un nevēl laba nabaga brālim — strādniekam. Tādā

kārtā dibināma jauna, labāka kārtība, „pie kuras
vairs neviens .nevar otru likt apspiest, izsūkt un

kalpināt, un pie kuras nevar pastāvēt un ari nevar

rādīties visādi liekēži, sliņķi un varmākas". Šinī

ziņā jau daudz kas darīts. Anglijā 18. gadusimta

beigās strādniekiem radās savas aroda savienības,

kas deva iespēju, aizstāvēt tiem savas intereses.

Vēlāk nodibinājās slepenas, vispārīgāka rakstura

organizācijas, kas cīnījās, līdz kamēr tika lega-
lizētas un strādnieku šķiras prasības atzītas. Jako-

biniešu ceļš, ar kara ieročiem gāzt kārtību, nav tas

pareizais. Jaunlaikos pareizākais ir Vācijas mēģi-

nājums, kad Lasals, saucot palīgā visus izglītotos-,

dibināja «Vispārēju vācu strādnieku biedrību", kam

1864. gadā pievienojās Marksa Londonā dibinātā

starptautiskā strādnieku biedrība ar divus gadus

vēlāk Žeņevā pieņemtu plašu programu «darba

spēka atsvabināšanai no kapitāla varas".

Tādu plašu, diezgan skaidru rīcības plānu Vei-

denbaums uzmetis jau 1886. gada apcerējumā par

privātīpašumu, kapitālismu un strādniecību; apmē-

ram tas pats, cik studiju biedri atceras, atkārtojies

vēlāk «pīpkalonijā" noturētā līdzīga nosaukuma
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priekšlasījumā. Bet taisni šai nospraustā līnijā velti

meklēt pēc dzejnieka paša, jo iziet ar savu domu

atklātībā, mācīt, sludināt, uz to viņš nejutās aici-

nāts, īpaši pirmais raksts ir un paliek drošs teorē-

tisks mēģinājums, vēl neskaidrām šķiru pretešķī-

bām latviešu dzīvē pielikt to mērauklu, kurai reālu

nozīmi deva tikai 1905. gada sociālais vilnis, kad ari

drīz pēc tam Veidenbauma apcerējums rokās nāca

plašākām masām. Turpretim savā laikā tanī ieska-

tīties dabūja, daudz, ja pāris tuvākie biedri. 1 Astoņ-

desmitiem gadiem sveroties otrā pusē, vācu un

krievu skolu jaunatnē Rīgā jau sāka ieviesties revo-

lucionārās propagandas tieksmes, lai gan nebij vēl

pulciņu un darbības šai virzienā. Aktivākas politi-

kas domu vilinošu uzķēra ari viens, otrs no latviešu

inteliģences, tak parasti tā saplūda ar vecu veco

karu pret vāciešiem. Veidenbaumam aģitācijas lite-

ratūra, zem kuras iespaida minētais apcerējums sa-

rakstīts, rokās varēja nākt, tiekoties ar ģimnāzijas

biedriem — krieviem un vāciešiem, varbūt pie tā

paša Ričera. Tomēr pirmā laikā tālāk par papīru

un vēlāk tālāk par „pīpkalonijas" auditoriju viņa ap-

garotais atsvabināšanās sauciens neizskanēja.

Pretī iedomātai apziņas modināšanai strādnie-

kos, visam organizētam gājienam cīņā par apspie-

sto tiesībām, taisni apbrīnojama viņa pasivitāte,

iedzimtā vairība, ķerties pie darba, lūkot lauzt ari

vispārējo politisko indiferentismu. Asai sabiedri-

skai kritikai neseko ne solis ārpus šaurā ikdienas

loka. Veidenbaums nav piedalījies nevienā lauku

kulturelā pasākumā, kas taču tais mijkrēšļa gados

būtu censoņa piemērotākais veids, „nest gaismu at-

1 Pirmo reizi ievietots V. Kopotos rakstos Treumaņa redakc.

1908. g. Nedibināti apgalvo Treumanis un citi, ka Veidenbaums

savu rakstu laidis ļaudīs, .nemācīto kalpu un rokpeļņu vidū"

lūkodams dzīt aģitāciju.
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svabināmiem". Kad 1891. gada ziemassvētkos Jaun-

raunas dziedāšanas biedrība viņu aicina, noturēt

kādu priekšlasījumu, viņš jau pirms slimības no tam

atsakās, aizbildinādamies ar nevaļu. Pēdējos dzī-

ves gados viņš lielāko vērību piegrieza taisni zi-

nātņu popularizēšanai tautā, bet ari tad biedriem

nācās krietni uzmudināt, lai izdabūtu kautko

„Pūram". Vēl spilgtākā kontrastā dzejnieka turē-

šanās sāņus no sabiedriskām tendencēm redzama

attiecībās ar tālaika krievu un poļu studentiem Tēr-

batā. Pirmais ar tiem tuvākā sakārā nācis AI. Dauge,

apmeklēdams viņu pulciņu vakarus un priekšlasī-

jumus, bet Veidenbaums no tam atturējies; šad tad

gan Daugem līdzi nostaigājis uz krievu studentu bie-

drību, bet strīdos līdzdalības neņēmis. Tas nebija

tāds vēsums, tā vēsturiskā sociālā plaisa, savā ziņā

tēvu-tēvu naids, kas latviešus krietnā attālumā šķīra

no vāciešiem, tak krievu entuziasmu viņš atrada pā-

rāk izstīdējušu. Atzīstama bija krievu jaunatnes labā

griba, bet viņu mūžīgā demokrātismā paspīdēja kaut-

kas neveselīgs, pat ārišķa izlikšanās, pārejoša mode,

un visu ko neīstu Veidenbaums nīda tāpat kā aiz-

spriedumus. Sevišķi poļu dedzīgākie politikāņi lat-

viešus lūkoja ievilkt savās mācībās, uzspiest savus

uzskatus kā vienīgo cilvēces taisnības vairogu.

Atri Veidenbaums sanaidojies ar kādu vecāku poļu

studentu, kas viņus abus ar Daugi aizgriezis

un zvērinājis aģitācijas darbam. Poļi, kurus admi-

nistrācija ciešāki uzraudzīja, saviem Varšavas bie-

driem parasti uzdevuši latviešu adreses aģitācijas

literatūras saņemšanai, kas tad piesūtīta zem apo-

krifu maskas, bet kā Veidenbaums, tā citi negribē-

juši uzņemties šās starpniecības. Ne vairāk kā

viņa zobgalību izpelnījies kāds krievu ārsts, kas

pastāvīgi runājis par slimību sociāliem cēloņiem, slu-

dinājis sociālo revolūciju kā visu slimību iznīcinā-

tāju, lasījis biezas grāmatas šais jautājumos, tak
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sava aroda lietās nejēdzis ne paša elementārā.

Poļi marksismam pieķērās, cerēdami revolūcijā

atgūt sešdesmitos gados zaudēto autonomiju.

Stipra nacionālisma prizmā lauztu, viņu socialre-

volucionaro domu piesavinājās Pēterpilī studējošie

latvieši, piem. Rainis, piegriežot galveno vērību vē-

sturiskai cīņai ar priviliģēto muižniecību. Ciešāka

kopdarbība ar poļiem bij leišiem, kā studentu pul-

ciņam «Lietuva" (Varšavā) ar V. Kudirku priekš-

galā, izdodot Prūsijā nelegālu zinātniskii-politisku
žurnālu «Vārpas" un pabalstot ar naudu leišu inte-

liģenci.
Tā sociālisma ideja ienes gan kustību Veiden-

bauma garīgā apvārsnī, dod virzienu viņa neizsīk-

stošai līdzjūtībai, bet reizē pati pārveidojas, ieplū-
stot citu vēsturiski-filosofisku atziņu gultnē un ne-

aizraujot paša nesēja sadzīves strāvās. Dedzīgi pa-

teikts vārds ir viņa galvenais ierocis intelektuālā

cīņā par labāku iekārtu, saucot atmodu garām, kas

apziņas pārākumā triektu zemē «varmākas, tumso-

ņus, māņu sludinātājus, citu sviedru putinātājus";

briestošāks par kailu aģitāciju tas iekšējais saturs,

kādu dzejnieks vēlējās redzēt cilvēkos, kas lauztu

sacietējušās formas. Ceļā uz to dzejai, zinātnei un

filosofijai likās piemītam vairāk sabiedriski audzi-

noša spēka, brīvu apziņu veidojošas varas, nekā sa-

biedriskai politikai, kura nekad nav brīva no vien-

pusības naida, pretrunām, konvencionālās šaurības.

Marksismā Veidenbaums pat teorētiski nemeklē sa-

biedrisko jautājumu galīga atrisinājuma, neatzīst

ari, ka sociālā politika būtu vienīgais cīņas veids

ļauno apstākļu novēršanai. Strīdos un pārrunās

viņš studiju biedriem simts piemēriem un loģiskiem

argumentiem ņēmies pierādīt ekonomiskā materiā-

lisma nepilnības, vienpusību, kur šī mācība uzstā-

jas ar pretenzijām, izskaidrot ne tik vien vēstures un

sadzīves parādības, bet ari noteikt turpmākos attī-
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stibas virzienus, garīgās kultūras neizslēdzot.
1

Tas

būtu tas pats, ka ar tautību iztulkot visu cilvēku.

Marksu Veidenbaums skaitīja par ievērojamu, sevī

noskaņotu domātāju, kas pārliecinoši „Kapitalā" si-

stematizējis ekonomiskos dzinējspēkus un to izman-

tošanu vienas šķiras labā. Tomēr tā ir un paliek ti-

kai dala dzīves attīstībā, kas nevar sevī slēpt visu-

aptverošas patiesības. Aiz daudzinātiem «sociāla-

jiem apstākļiem" nedrīkstam piemirst cilvēka, kura

jūtu un domu pasaule, rīcība un saistības padotas

daudz citiem imanentiem nosacījumiem. Vēl vai-

rāk: vienīgi cilvēka individualībai ir absolūta, mū-

žīga vērtība, tāpēc tai dodama pilnīga brīvība,

lai augtu un attīstītos pēc saviem likumiem.2 Redza-

mu vietu Veidenbaumalektirā ieņem Maksa Štirnera

grāmata „Der Einzige und sein Eigentum", iz-

celta par vienu no ievērojamākām taīs gados, kad

modernās vācu literariskās kustības degpunktā

nostājās sociālās ētikas, individuālisma un sadzīves

taisnības centieni. Štirners sludina individuālo anar-

chismu, personas neaprobežoto brīvību, ko Nīc-

še noveda līdz filosofijai par pārcilvēku, sevi-

šķām spējām apdāvinātu individu, kura piepildīšanai

„bars, pūlis" ir tikai auglīga zeme. Nīcšes Veiden-

baums nav pazinis un uzskats par kādu izlasi,

kas stāvētu sabiedrības priekšgalā, pārējo izmanto-

jot savas pilnības labā, viņam liktos nepieņemams.

Cilvēcei jāpanāk tādi apstākļi, ka visi varētu būt sa-

vā garā un dvēselē lieli. Sabiedrība labosies, ja labo-

sies cilvēki. No sevis jāsāk labot. Katram pašam

jātop citādam, pilnīgākam, brīvam, tad ari viss cits

pārveidosies, ko citādi nedos ne valstsi, ne sadzīves

iekārtas ārējā pārveidība. Lai celtos pats, ceļami

uz augšu visi, jo cilvēks saistīts sabiedrībā. Tikai

1 A. Dauge: Ed. Veidenbaums. „Kulturas ceļi" 11., 220. lp.
2 V. Kopoti raksti 1., 1907., 76. lp.
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ne uz citu rēķina augoša personība, kā teātra

skatos mēmajam korim, statistiem un visai ap-

kārtnei izceļot galveno varoni, bet visas dzīves uz

priekšu virzīšana ir viņa individuālisms. Par to

cīnījušies cilvēces lielākie gari, dzejnieki un domā-

tāji. Viņu saimē sev radniecīgākos Veidenbaums

skaitīja Horaciju, kleini, Šilleru, Ibsenu, un Lasalu

turēja mīļāku par Marksu. Vairāk nekā mācības no-

lūkos viņš griežas pie Homēra lliadas, Eschila Pro-

meteja, Sofokla, Cicerona, Fichtes „Bestimmung der

Menschen", Goetes un pat aizraujas ar utopisko Bel-

lamija „Ein Rūckblick aus dem Jahre 2000 auf 1887",
tērbatniekos tolaik ļoti populāro darbu. Taisni fi-

losofija Veidenbauma acīs ir labākā zinība pasaulē,

„ja maz kas ir labs pasaulē", kā piezīmēts lasot Ci-

cerona „Dc officis" trešo grāmatu.
1

Dēvēdamies par materiālistu („kautgan ar dze-

jiskām rantēm", kā pats jau piemetina
2), Veiden-

baums ne mazāk «iestiprinās krietnībā" ideālistu

mācībās, arvien atzīst, kas likās pareizs pretēju uz-

skatu darbos. Klasiskā izglītība un vēsturnieka

skats ar eksaktās zinātnes asinātu loģiku viņa neiz-

sīkstošo izziņas kāri vada garām visam tam, kas

šaurākos nolūkos pārņemts noplicinātu jauno, vēl ne

1
M. Tulli Ciceronis. Dc officiis Libri tres, Lipsiae 1866. Te

50—52. lp. «Dc officiis ad Marcum Filium, liber secundus»

sākumā sastopamas sekošas piezīmes tekstam: «Kas dzīvē

derīgi, kas nederīgi.
—

Valstij pastāvot nebij vaļas rakstīt, ta-

gad cita labāka darba nav. — Agrāki aprakstīju savus darbus,

tagad filosofēju. — No pašas jaunības jau ar to nodarbojos,

bet tikai lasīdams.
— Filosofija labākā zinība, ja maz kas ir

labs pasaulē. Viņa cilvēku iepriecē un iestiprina krietnībā, to

pazīt mācīdama. — Mēs izlasām no agrākajiem filosofiem to,

kas mums rādās pieņemams. Un kādēļ gan ar lai es liedzu

savu piekrišanu viena' rakstnieka domām, ja otras nevaru

pieņemt.»

2 Vēstulē brālim 18. decembrī 1889.
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visai noteikto un drošo idejisko lauku. Caurcaurīm

objekti vs, pozitīvs domas pamatojums viņa populār-
zinātniskos apcerējumos, sarakstītos ar lielu erudi-

ciju un labām zināšanām.

4.

Dzīvē individuālais moments Veidenbaumam

vai pats svarīgākais. Tanī satek šauro ikdienas gaitu

galvenie pavedieni, taī ari apvienojas pardaudz sevī

noslēgušās personības psicholoģiskās pretešķības.

#Agri nodibinājās Veidenbauma pasaules uzskats

(protams, ne kautkādas pieņemtas sistēmas nozīmē),

savs spriedums visdažādākos jautājumos, bet palika

vēl veidojama apziņas skaidrība tādā attīstības po-

smā pie viņa paša un apkārtnē, kad atmesto vai at-

metamu veco normu vietā jāstājas jaunām, kurām

prāts vēl nav nodibinājis „pamata cieta". Šo

pārvērtību Veidenbaums pārdzīvo kā smagu iekšēju

procesu. Tas izteikts dzejās un tāpat salasāms dzī-

ves savādībās.

Veidenbaumam vismazāk piemīt tādu īpašību,
kas vilktu dzīvē iekšā. Savā gara pārākumā viņš

vispirms prasa pēc cilvēka, tā iekšējām vērtībām,
ne saistībām un formām. Viņš nemeklē sev domu

biedru pulka un nekad nejūtas kā mājās tur, kur jā-

slēdz kompromisi, jāpiemērojas, jāpilda ārēji pienā-

kumi. Nepārkāpjama plaisa paliek ne tikai starp

viņu un korporāciju, bet ari starp literariski-zināt-

niskā pulciņa vairākumu. Lieki pieminēt, ka smalkā

sabiedrībā, kuru tolaik tik maz viļņoja garīgās inte-

reses, Veidenbaums nemeklēja satiksmes. Pat

lauku izrīkojumos (kurus viņš labprāt apmeklēja)
demonstrativi turējās nomaļus «sarunās ar bez-

biļetniekiem un tos ar alu pacienājot", kā izsa-

kās Treumanis, atceroties Cēsu lauksaimniecības

izstādi un Jaunraunas zaļumsvētkus 1890. gadā.
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Sevī un uz āru Veidenbaums nesaudzīgs tiesne-

sis, dziļi patiess visā, ko domā, runā, dara. Ar

tādu mērauklu mērojot, sanāca ne visai daudz

draugu, tuvāko laika biedru. To vidū tad augstā li-

dojumā pacēlās doma un sirsnīgās sarunās varēja

mācīties dzejnieku pazīt kā cilvēku. No šās satik-

smes neaizmirstams atmiņā palicis dzejnieks dažiem

biedriem, „kam bij tā laime, dzīvot viņa pasaules
dzidrā atmosfērā".

1

Pašpārliecinātos, subjektīvi no-

skaņotos viņos brieda īsta kultūras cilvēka apziņa,

par visu pāri stādot patiesību, kas pēc būtības visur

viena un tā pati, tikai izpaužas dažādos veidos.

Dauge saka
2

:

„Veidenbaums ne reti lielā uzbudinājumā dažus

biedrus krietni tirdīja un bruka tiem virsū asiem un

dusmu pilniem vārdiem. Bet šie uz viņu par to ne-

ļaunojās. Vispār jāsaka, ka Veidenbaums bija kā

tuvs radinieks, kā brālis, ar kuru varēja krietni iz-

strīdēties, bet uz kuru nebija iespējams ilgi dusmoties.

Veidenbauma dusmās un asajos vārdos bija kaut

kas, kas personiski neapvainoja. Itin kā viņš ne pret

zināmu personu karoja, bet pret kaut kādu principu

ideju. — Asā strīdā ar biedriem vai citiem pazīsta-

miem Veidenbaumsbija neizteicami interesants, as-

prātīgs, oriģinels. Likās, itin kā „gars pār viņu nāca".

Dažreiz bija lielisks skats, redzēt Veidenbaumu strī-

doties. Es atminos, ka es pats tādos gadījumos aiz

prieka dažreiz nezināju, kur likties. Nekad neaiz-

mirsīšu tādus skatus. lesākās viss ar zobu griešanu

un ar bieziem pīpes mākoņiem, ar kuriem viņš pil-
dīja istabu tīri kā lokomotīves skurstenis. Tad viņš

sāka rūkt, vārda tiešā nozīmē rūkt. Nu es zināju:

tūliņ sāksies! Acis tam kvēloja, balsī dzirdējās asas

un skarbas skaņas. Tad sākās strīdus. Domas kā

1 A. Dauge, B
Kulturas ceļi" 11, 205. lp.

2 V. kopoti raksti I. 1907., 69. 1. p.
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dzirksteles lēkāja, neviena aplama un nevajadzīga

vārda, ar katru teicienu taisni «naglai uz galvu".

Varēja domāt, ka viņš visai nikns uz savu pretinieku,
bet es it labi jutu un sapratu, ka viņš nikns nevis

uz zināmu personu, bet dusmojas par muļķību, par

aispriedumiem, frāzi, nepatstāvību, tumsonību. —

Pēc vētras un zibeņiem tad nāca klusums. Vei-

denbaums katrreiz rūgti nožēloja savus asos vār-

dus. Viņš taču neviena nav gribējis apvainot. Tā

pagāja daudz dienas, un Veidenbaums nevarēja un

nevarēja apmierināties. Otrkārt viņam nebija

miera, domājot par to, ka «pasaulē vēl tik daudz

muļķību". — „Es viņa nemaz negribēju apvainot," tā

viņš man bieži sacīja, „viņš ir labs, ļoti labs cilvēks,

bet es nevaru, nevaru, nevaru dzirdēt, kad runā

tādas muļķības!"

Līdzcilvēks, kam trūka smalkjūtības ar to rēķi-

nāties, pārvērtās par sīvāko ienaidnieku, lai ari tā uz-

skati pilnīgi saskanētu ar viņējā. Dziļākas iekšējas

kultūras viņš prasīja, viengabalības, kāda bieži sa-

stopama vienkāršos ļaudīs. Tanīs ari Veidenbaums

atrada saskaņu, labu gribu, jūtu skaidrību, vien-

kāršajās domās patstāvību. Tērbatā viņš bieži iz-

raujas pie apkārtnes lauciniekiem, pusvāciski, pus-

igauniski, puskrieviski sarunādamies, iedraudzējas

ar tiem un viņam nav lielāka prieka, kā šī satiksme.

Viņa saimniece, vecā Līze Vīksne ātri kļūst tuvā-

kais domu biedrs praktiskās lietās, kurai viņš atklāj

savas bēdas un priekus, nododams sevi pilnīgi

viņas padomam, bet ari gādādams par to no savas

puses. Bet tās ir ikdienas atsevišķības. Visā vi-

sumā, sevišķi paša dzimtenes apkārtnē, censonim,

kas studēja nopietnus rakstus, nodarbojās ar dzeju

un prātniecību, nevarēja būt draugi arāji un lauku

strādnieki, kā pareizi piezīmē Pekšu Pēteris.1 Ne-

1
Mājas Viesa Mēnešraksts 1901.
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miers un temperaments dzejnieku ierauj pārmērī-

bās, vai tā būtu iedzeršana vai vārdu kari, izdara

„muļķības", kas viņam sagādā pašpārmetumus, ne-

lāga slavu; bieži vien tīri bez iemesla. Par

to viņam saceļas spīts pret visu aprobežoto,

uzpūtīgo, aizbildnīgo lauku aristokrātiju". Pro-

Veidenbaums karikaturā. A. Dauges zīmējums.

tams, ne tikdaudz te vainojami šie ļaudis, cik viņa

paša ātrā daba. Grāmatas viņu bij jau atsvešinā-

jušas no lauku dzīves turpat tanī ieaugušu no mazām

dienām, noslēgtība — no visas sabiedrības. Viņam
patika zemnieka vienkāršība, dabīgā apziņa, domu

un darbu līdzsvars, bet vairāk jau kā novērotājam,

līdzjutējam. Neraugoties uz to, ka pats viņš bija pēc
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dabas vienkāršs, — dienišķās raizēs šauri norūdītais

saimnieks, kalps vai kāds dzīves pabērns viņam snie-

dza roku ar vaicātāja, ne sapratēja skatu. Viņš, kas

vienmēr padots savām domām, pacelts no īstenības

savās abstrakcijās, vienam likās par lepnu, otram

par gudru, trešam par laisku bezdarbi. Bieži viņš

savas simpātijas un patiesu labvēlību, ja tā nedabūja
izteiksmes atjautīgā humorā, bij spiests paturēt pie

sevis, kas vēl vairāk pastiprināja vientulības sajūtu.

Zeme, kurā veidojās individuālisms, auglīga

ari pesimismam. Kautgan Veidenbauma drūmais

skats dzīvē caurcaurīm prātnieciskas dabas, izpau-

žas vairāk dzejiskās atziņās, daudz neapēnojot lai-

cīgo gaitu, tomēr sakne tādas nokrāsas uztverei

— tāpat pārāk noslēgtas personības, sabiedriskā

sastinguma, ideālā un reālā kontrastu lolota.

Veidenbaums uzaug šauros apstākļos, daudz

strādā, ejot pretī lieliem nodomiem. Bez rotaļu bie-

driem paiet agri attīstītā zēna bērnība, bez sadzīves

saistībām un kautcik plašākas satiksmes ar ļaudīm —

censoņa gadi. Pašmācība aizved garām pagast-

skolai, ari visa turpmākā izglītība zināmā mērā

autodidaktiska, tak pakāpeniska, nopietna, pie pa-

viršībām nepieradinoties. Kalačos, lauku vienmu-

ļībā pie grāmatām palaists četrgadīgs starpbrīdis no

apriņķa skolas līdz ģimnāzijai, uz kuru sola nosē-

dēts tikai pa gadam katrā, — pats straujākais,

ieņēmīgākais garīgo spēku atrotīšanās laiks, kad

veidojas pasaules uzskats un prasās izteikties.

Ari studiju gados citi, viens, otrs dabūja plašāku iz-

klaidu, aizgāja par mājskolotājiem kautkur kādā mui-

žā, vai, kam līdzekļi atļāva, apceļoja dzimteni, nākda-

mi sakaros ar dzīvi un ļaudīm svešos apvidos un pie

reizes nodrošinādamies ar lauku labvēļu materiālo

atbalstu tālākām studijām, Veidenbaums min tās

pašas sen staigātās tekas, redz vienus un tos pašus
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cilvēkus. Kalaču klētiņa ir Veidenbauma «studiju sa-

lons", kurā vasaras viņš pavada vārda pilnā no-

zīmē „kā mūks, nodarbodamies ap sauso jurispru-

denci", un jau braukdams uz mājām brāli brīdina,
neizpaust viņa ierašanās, lai draugi neievilktu

dzīves izklaidībā, neatrautu darbam. Lielāko baudu

viņam sagādā nodošanās matemātikai, dabaszinī-

bām, valodām, filosofijai, klasiskai literatūrai, tīri

intelektuālā rotaļā dažādus uzdevumus atrisinot.

Un šai ziņā dzejnieks sasniedz tādu vingrību, ka

viņam grūtību nedara vissarežģītākās matemātikas

formulas, pie kurām velti galvas lauzījuši ievēro-

jami speciālisti. Tērbatā jau otrā semestrī izņemti

paši grūtākie priekšmeti, „visa jurisprudences
sakne" un vaļas brīžu studijās viņš ticis skaidrībā

par visām tām lietām, kas agrāk bij «galējā tumsībā

tītas".

Daba un apkārtnes parastība laida savvaļīgi rai-

sīties domai, nodoties sarunām ar sevi un tīri inte-

lektuālai rosmei. Pasauli Veidenbaums mācījās

«saprast", kāda tā «patiesībā", saukdams pa-

līgā zinības. Ar visu savu garīgo enerģiju viņš mē-

tās pie to «avotiem", uzķer modernās teorijas, do-

mās pārstata kalnus, mēro tāles, nākotni, bezgalību.

Kas sirdsprāta pieņemts, pārvērtēts un pārbaudīts,

tas pārvēršas par atziņu, kā dabaszinātniekam mi-

kroskopā šūniņu audos meklējot dzīvības noslēpu-

ma. No vienas puses, tas vairoja dziļdomību, pat-

stāvību, savdabību, bet te ari slēpjas mākoņi, kas

visvairāk aizsedza saulainās izredzes, neļāva no-

skaidroties pašsajūtai. Būtības jautājumiem viņš pie-

griežas ne kā jūsmotājs, bet uzreizi kā pētnieks, bez

atskatīšanās metas grūtāko problēmu izpazīšanā. it

kā te vienīgi slēptos dzīves nozīmes noslēpums. Pat

jurisprudence Veidenbaumam nav vecu satversmju

un tiesību kodekss, viņš to ņem vēsturiski un filo-

sofiski, rada likumus, izlobīdams savu augstāko tais-
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nības principu: nedarīt citiem, kas pašam netīk.

Dienu no dienas ciešāk ap viņu savelkas noslēgtības

loks, kā dārza valnis ap pasakaini vienkāršo klē-

tiņu, kurā viņš „dzīvoja" noliecies pār grāmatu.

Dzīvākas satiksmes ikdienas plūdums māca cil-

vēku runāt tāpat, kā ūdens — peldēt dzelmēm pāri,

ne vērot domās viņu noslēpumaino dziļumu un pa-

šam pieņemt tā neizpētāmo drūmumu. Tāds mē-

rotājs bij Veidenbaums, ar nepiedzīvojuša lauku

zēna skatu, kautrību un savdabību vairīdamies sa-

biedrības un pavisam bez vajadzīgā sadzīves vai

viņas apceres konvencionalisma. ledzimtā skepse

un noslēgšanās sevī nedeva atziņai vai pārdzīvo-

jumam izteikties darbībā, savas apkārtnes īstenībā

viņa gars neatrada pieturas, ne atzīta, ne noliegta

vērtējuma. „Bagāti no dabas apdāvināts, stingrs

loģiķis, ar asu prātu, kā asu trītu nazi, ar atvērtu

sirdi un atvērtām jūtām viņš tiecās visu uzņemt

sevī, bet tomēr nekur neatrada tās skaidrības, pēc

kuras centās," saka Dauge. Par «dadžiem un ērk-

šķiem" Veidenbaums dzied jau tad, kad īstenībā

to vēl nebij izbaudījis, vēl agrāk sajūt «velns

sazin, kādu smagumu uz sirds uzgulušu". Zēna

gadu piezīmēs, tīri praktiskus jautājumus cilā-

jot, jau pazib ļermontoviskie teicieni par pasauli,

kas «liekas kā kāda rotaļlietiņa un katru brīdi gribē-
tos viņu pamest uz visiem laikiem". Tēva bērēs

viņš apskauž mākslu, pasmīdināt ar jokiem viesus

un no tā laika viņam nav miera: viņš nevar pa-

nest, ka cits vairāk zinātu, cenšas izmācīties visu,

kas pagadās zem rokas, bet kad atrod, ka zin pa-

virši daudz ko, tak pamatīgi neko, zūd visa interese

tālākai izziņai un viņš pats sev izliekas prātu zau-

dējis. Kamēr citi vēl viņa vecumā sapņo un jūsmo,

viņš jau skumst par zaudētiem rožainiem laikiem.

Kā dedzīgs jauneklis, viņš domās jau «veciski
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dzestrs un nopietns prātotājs", un pēc ideju satura

viņu katrs noturētu par otrtik vecu, nekā viņš pa-

tiesībā bija, — kā nekrologā viņu raksturo Kaspar-

sons.

Katram dzīves posmam savs saturs, savas tieks-

mes, pilnīgi to izdzīvojot, cilvēks dabū kā pavadoni

atziņu apgaismojumu turpmākā ceļā, izšķir pagā-

jušo un esošo. Veidenbaums šo pārvērtību pama-

zītējās augšanas nepazina. Viņš nevarēja justies kā

jaunatne, ar jaunības laikam īpatno vieglumu, tā-

pat kā nebija juties specifiski bērnišķš dzīves pirma-

jos gados. Tāda ir Veidenbauma drūmo atziņu psi-

choloģiskā sakne. Labāka par aizgūto vēsturisko

«pasaules sāpju" filosofiju, kas zināmā mērā par

stila manieri izvērtās pie bairenistiem.

Tomēr, — gaidītā prieka vietā saņemt cieša-

nas, — šo empirisko pesimismu Veidenbaums pakā-

peniski pāraug. Prāta dziņai saduroties ar visuma

imanento gribu, rodas niecīguma sajūta, rada cilvē-

kam ciešanas, kas pieņemas apziņai vairojoties.

Dzejiskās atziņās no šā stāvokļa Veidenbaumu spēj

glābt vienīgi hedoniskā apskurba vai reliģiozā sa-

jūta. Bet laicīgajās gaitās pesimisms nemaz nav

viņa pastāvīgs pavadonis. īstenība ar vēlamo lab-

klājību nenostājas nekur tādā kontrastā, lai būtu jā-

izsaucas: „M;okas gan būtu, ja nebūtu gala," kā

tas ir noticis apšaubītāja, filosofiskā prāta lielajā

izziņas kārē.

Viņš pazina trūkumu, studiju gados nezinādams,
kā izsisties cauri, tā kā pat jāpārtrauc pasāktais
darbs. Tas sarūgtināja; nāca priekšā dažas neizde-

vības, arvien mocīja sīkas iztikas raizes. A. Dauge
piemin dzejnieka auksto, drūmo studenta istabiņu,
kurā viņš pavadīja vientuļus vakarus. Provinciālā,

neveselīgā Tērbatas dzīve, radīja vēlēšanos pamest

to, pārcelties kaut kur uz ārzemēm. Šādu smagumu
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viņš iztēlojis kādā P. Zālīšam uz Jenu rakstītā

vēstulē 1891. gadā, pieminot nelabvēlīgos apstā-

kļus. Attiecības ar sabiedrību bijušas ņemtas tik

drūmās krāsās, ka Tērbatā viņš paredzot savu bojā

eju, tāpēc gribot pārcelties uz Vāciju un jau apvai-

cājies par Jenas apstākļiem un visu šo pārmaiņu

iespējām.

Šai individuālās vientulības traģikai aizvien

pretsvaru dod ticīgs skats nākotnē, pat ar tīri

praktisku savas dzīves celšanu. Dzejās Veiden-

baums daudz runā par «likteņa lemto vaļu brīvo",
rīkoties cilvēkam ar sevi pēc patikas; ilgojas nāves

kā atsvabinātājas no sāpju smaguma. Bet īstenībā

šādiem tīri intelektuāliem slēdzieniem pats sekot ne-

kad nav domājis. Rūpju vajātam un sirdī sagrau-

stam, reizes divas (1889. un 1891. gadā) viņam ienāk

prātā, ka tādos saviļņojumos varētu ari krist par

upuri pašnāvībai, bet nenoliedzami stiprāka viņā

mājoja griba dzīvot. «Dzīve ir laba, kad mērķis ir

labs" —un mērķis viņam bij. Ģimnāzijas biedra

Ričera, studiju biedra Stratonova pašnāvības, tāpat

duelantu riskēšana ar sevi viņu izbrīno kā neizpro-

tams solis, kā muļķība. Dzīve tikai tad nekur neder,

ja pasaulē savu sprausto mērķi nevar sasniegt.

Dzīvesprieks, pieaugoša pārliecība par darba nozīmi

zūd tikai ārkārtīgi spaidīgu ārējo apstākļu režģim tā

savelkoties, ka tas draudēja iznīcināt visu, kas pa-

nākts un kas vēl jāpanāk. Rotaļīgais jautrības pa-

toss tad pārvēršas iznīcinošā smīnā par līdzcilvēku

un sevi pašu, rada nežēlīgu vienaldzību, paļauša-

nos likteņa patvaļai.

Gadījās vēl, ka iekšējais sastrēgums lauzās uz

āru bezbēdībās, it kā bez atskatīšanās bēgot no sma-

gās vientulības sajūtas, no apkārtnes sastinguma.

Jautrība, kaut ari uz brīdi, atņēma vientulības sma-

gumu biedru bars deva vismaz brīža izklaidu, kad
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vaļsirdībā pie glāzes raisījās sirdis. Ne par velti un

pat domās viņš pieķeras „dzīvei zaļai", kā glābiņam

no rūpēm pēc seno filosofu un dzejnieku padoma:

ledzer, brāli! Laiki grūti,
Dzīves ērkšķi nikni dur.

ledzer, mazāk sāpes jūti,

Jaunu dzīvi alus bur.

Tieksme justies brīvam, šaī neveselīgā atmosfērā,

bij acumirkļa izeja. Parastā „kājas pasēdēšana" viņā

saceļ pašpārmetumu vētru, no gaišo izjūtu augstu-

miem viņš krīt atpakaļ tik nobriedušā pesimismā

par pasauli, par sevi pašu, ka neredz vairs nekāda

mērķa dzīvē (vēstule Treumanim 1890. gada 5. jū-

lijā). Tomēr visā šaī nemierā redzama pakāpeniska

virzīšanās pretī iekšējai skaidrībai, kad cilvēks ie-

gūst reālāku īstenības mērauklu, pozitivi cietnējāku
morālisko pamatu. Skaidri viņš to pats izteicis vē-

stulē brālim, kas rakstīta no Tērbatas 1890. gada

2. septembrī, pāris mēnešu pēc tam, kad vasarā uz

laukiem viesībās liepēniešu Lanģos stipri dzēris, it-

kā kādas iekšējas sāpes noslīcināt gribēdams. Sva-

rīgākā vietā šaī vēstulē ieskan kā atdzimušas ti-

cības apliecinājums:

„Es stipri ceru, ka viss vēl ies labi, ka spēšu at-

rauties no tā viļinošā bezdibeņa, pie kura malas es

patlaban stāvēju, un kurš noved galā vai nu pie

pilnīgas moralīgas paklīšanas jeb pie pašnāvības, no

kurām, zināms, es būtu pēdējai par upuri kritis. Bet

tagad domāju dzīvot. — Es ienīstu, kā agrāk, visu

svētulību un neticu tagadējai ticībai, tāpat ari ci-

tus savus ieskatus neesmu grozījis, bet savu agrā-

kējo vieglprātības filosofiju esmu atmetis, kuras
motto bija: «cilvēks visu var darīt, kas tik iegri-

bas, nekā nevar zināt, kas ir patiess, kas labs, kas

slikts, tā tad ari nav nekāda pienākuma ne pret sevi,

ne pret citiem." Kamēr dzīvo, kamēr grib dzīvot,
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tikmēr vajag būt pienākumiem, tādēļ ka dzīve bez

viņiem zaudē visu savu patīkamību un nav vairs pa-

nesama. Vai pastāv kāda augstāka vara, kas mūs

pārrauga un kas mums pavēl savus pienākumus iz-

pildīt, tas ir veltīgs un nevajadzīgs jautājums, jo ari

bez tādas augstākas varas mūsu pašu jūtas, mūsu

pašu prāts mūs piespiež darīt savus pienākumus. Un

savu pienākumu izpilda tas, kas „tā dara citiem, kā

grib, lai citi viņam darītu, kad viņš būtu to vietā".

Tas ir pienākuma ideāls, un jo tuvāk cilvēks šim ide-

ālam savā dzīvē nāk, jo krietnāks un teicamāks viņš
saucams."

Vairākās Veidenbauma dzejās, kā vēlāk redzē-

sim, jūtams tāds augšup pacelts skats, raisoties vaļā

no kremtošās skepses, pretēji vienalgas fatalismam,

visa noliegšanai, kāda izpaužas drūmajos motivos.

Dauge, ar kuru Veidenbaums 1890. gada pirmo se-

mestri kopā dzīvoja, atceras par to ļoti zīmīgu sava

drauga atzīšanos. Vienā klusā vakarā, kad abi

viņi sēdējuši pie atvērta loga ilgi sarunādamies,

Veidenbaums piepeši cēlies no krēsla, piegājis Dau-

gem jo tuvu un nopietni teicis:

«Teorijas apjomos es svārstos un svaidos ar-

vienu, tas ir tiesa. Un es nezinu, vai es jebkad tikšu

skaidrībā par visu to, kur izšķīrējs prāts. Bet ir

viens, kur es nekad nesvārstos, kur katrreiz zinu,

jūtu un ticu un pilnīgi paļaujos: tas ir tad, kad prasu

atbildes no savas sirdsapziņas uz jautā-

jumu : kā man jādzīvo, kas jādara,

kādam jābūt? Lai mani teoretiski-zinātnisfeos

jautājumos bezgalīgas šaubas mocītu un lai es viņos

nekad netiktu skaidrībā, jo „zinātnes aukstajā gaisā

tik vairojas šaubību plaisa" — bet te, man tik ir

jājautā — un es katrreiz zinu, kas pareizs.

Es ticu, ka ir kaut kādi, mūsu prātam nepieietami

augstāki likumi pār mums, kurus sajūtam savā sirdī,

kuriem padodamies, kurus atzīstam un cienām, pret
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kuriem jutām godbijību. Tas ir Dievības gars, kas

mūsos dzīvo."
1

Veidenbaums ir pozitivs gars. Neraugoties uz

kritiku, noliedzošo skepsi un šaubām, viņš cenšas

atrast cietu zemi, skaidrību tai apziņai, kas vēlāk

sadalās pa vairākām dzīves izjūtas un ieskatu gult-

nēm. Kā pasācējs, viņš vispirms vaļā raisās no

veco dogmu, aizspriedumu sirmo un sastingušās sa-

dzīves kārtības saista, grib būt brīvs, pārliecināts

par jauno ideālu vērtību. Zudusi episkā nosvērtība,

zemnieciskais miers, ar kādu agrāko paaudžu inte-

liģence cīnījās par kopīgu nacionālo domu. Daudz-

staraināka ir topošās eras nesēju apziņa, nemierī-

gāka un krasu pretešķību plosīta „cīņā par vispār-

cilvēciskajām tiesībām". Socialindividualai pamodai

ziedota viņa radošā griba, atrodoties pie laikmeta

sliegšņa, kurā pats viņš neiegāja, jo liktenim patikās

Veidenbaumu prom aizsaukt jaunu, taisni taī brīdī,

kad no viņa karotājas personības izejošie ierosinā-

jumi sāka vērpties iekšā dzīvē.

1 Latv. Studentu Gada Grāmata I, 1914., 52. lp.



Dzejiskie darbi

1. Satura raksturs.

Dzeju Veidenbaumam nepilns simts, tulkotās

ieskaitot. Skopā raža viegli ietilpināma dažās drukas

loksnēs, kāds piem. Londonas izdevums. Un tā pa-

zustu mūsu straujajā garīgā attīstībā, ja sevī neslēptu

dziļāka iekšēja spēka Bet jau Kasparsons, saņēmis

nelielo mantojumu rokrakstā pēc dzejnieka nāves,

nekrologā piemetina, ka «Veidenbauma dzejas ierin-

dināmas gluži sevišķā, jo ievērojamā lirikas nodaļā".

Tāds novērtējums pilnīgi attaisnojies un joprojām uz-

turams. Sadzīves strāvās Veidenbauma dzejām pie-

kritusi svarīga loma un pēc būtības tās pieskaitāmas

īpatnākajām, ko mūsu rakstniecībā ienesis radošais

gars.

Dzīvot Veidenbaumam nozīmēja domāt, meklēt.

Meklētāja domu pasaulē ievada ari viņa darbi.

Atrazdamies divu laikmetu maiņā un dziļāk par

visiem citiem pārdzīvodams ētisko normu, sadzī-

ves ieskatu, individuālās apziņas pārvērtību, Veiden-

baums tiecas garīgās pilnības, lūko atrast prātam

pieņemamu ideālu, kas dzīvei piešķirtu augstāku,
skaidrāku nozīmi. Kā tāds viņš pilns nemiera, pār-

baudītājs, noliedzējs, sludinātājs. Un neatlaidīga in-

telektuālā trauksme, kas viņu, sevī noslēgušos do-

mātāju, ik uz soļa pavada šaurajās īstenības tekās,

nedabūja citas izteiksmes uz āru, kā zinātniskos ap-

cerējumos, tulkotā un oriģinālā dzejā. Dzejošana bij

darbs, intensīvs, neatvairāms, pašvērtīgs, ne viegla

jūsmošana. Vairāk kā puse temu viņa lirikā pie-
skaras pašiem dziļākiem būtības jautājumiem, mek-

lējot uz tiem atbildes līdzīgi matemātiķim, kas

skaitļu rindās dzenas pēc gala iznākuma. Tā iek-
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sēji nobriedušais saturs dabūja veidu, palika par

mācību, par pasludināmu patiesību, protams, ne

kautkādas filosofiskas sistēmas, bet pārliecinošu

dzejisku atziņu nozīmē. Nopietnais prātnieciskais
elements pārvēršas estētiski - liriskā sevišķi taīs

darbos, kuros atrisinās dzejnieka iekšējā traģēdija.
Nemaz neprasot, kad kurā no šīm dzejām radusies,
citiem vārdiem, nemeklējot pēc tiešā pārdzīvojuma
vai parādību uztveres cēloņa katrā atsevišķā ga-

dījumā, tās itkā pašas grupējas ciklos tādā kār-

tībā, kā autora apziņā pakāpeniski tepat desmit gadu

laikā (rēķinot no 1882. līdz 1892.) realizējās cīņa par

individuālo pilnību, gara primātu, saskaņu, par cil-

vēcīgām tiesībām un labāku sadzīves kārtību.

levadam un tamlīdz psicholoģiskā pavediena
sākumam raksturīgas trīs, četras melancholisku ilgu,

vieglas romantikas apdvestas dzejas par rožainiem

laikiem, aizgrimušiem vai vēl gaidāmiem, par sau-

lainām lejām, vilinošiem tēliem. Rezignācija par

kautko zaudētu mainās ar aicinošo „projam". Pro-

jām no nebrīvības, no nežēlīgās ikdienas raizēm,

verdzības, netaisnības līdzi gulbju baltiem padebe-
šiem dzejnieks vēlētos laisties tur, „kur ziemas ne-

pazīst, kur rozes mūžam- zied un nenovīst" (Kā

gulbji balti padebeši iet). Atminoties rožainos lai-

kus, kad kā bērns vēl mitis „laimības ielejās košās",

kurp nav vairs atgriešanās, paceļas trīskārtīgais re-

frēns „Un sirdij tik žēli, tik žēli" (Es atminos ro-

žainos laikus). Vientuļi sēdot drūma, lietaina va-

kara krēslā aukstā istabā, kur galds nav klāts, gar

acīm aizslīd „sen aizmiguši tēli"; zudušās „gaišās
rožu ainas" par dzimteni, par visu bijušo „gāž skum-

jās dvēseli" (Pa ielām dubļainām līst lietus). Un tik

nenoteikti, nezināmi šo skumju iemesli, tik neapjau-

šams bezgalīgā žēluma cēlonis, ka dabā, bālas mē-
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nesnīcas lasuma, klausoties, varžu kurkšana un

strauta čalās, dzejnieks pats nezina:

Vai vainīgs tur vakara vēlums,

Vai likteņa grūtības spiež.

Jūsmotāja jaunatne allaž skumst un ilgojas,

pāri īstenībai dzenoties pēc talismana, kas jauktu

rudu pārvērstu zeltā. Veidenbaums nav sapņotājs.

Viņa skumjām dziļāka sakne. Nemierā ar pastā-

vošo, esošo, pāri sava laika sabiedriskam sastingu-

mam un apkārtnes šaurībai, pagātnes un nākotnes,

nedz eksotisko dienvidu viņš nekāro kā laimes sa-

las, kur ārējā dekoratīvā maiņā viss pārvērstos.

Astoņdesmito gadu pastorālās idiles vietā viņš nevē-

las citas rožainākas, ja ierobežotāja ap to paliktu

vecās dzīves kārtība. Garīgi un tiesiski brīvs cil-

vēks reālā, saulaini skaidrā apkārtnē ir viņa sapnis.

1890. gadā rakstīta V. dzeja.

Vienlīdz svarīgs ' cīnā par to individuālais

un sociālais moments, tāpēc vienā virzienā pārvēr-

tējošā revolucionārā doma saistās ap gribas apziņu

kā pašnoteikšanās pamatu pie sevis paša un citiem;

otrā — dzejnieka skarbais protests vērsts pret visu,

pret „kalpības spaidiem", apspiestību, „verdzības

važām", viena cilvēka izmantošanu no otra («Mo-

sties, mosties reiz, svabadais gars", „Tu atmini cie-

tējus brāļus", „Kur klusā naktī lakstīgalas dzied",

„Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks"). Tīri

individuālas tieksmes, raksturīgas visai Veiden-
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bauma personībai un ieskatiem, izpaužas viena no

viņa skaistākām dzejām:

Pa rožu ziediem mājās rotājoties,

Pa mīlestības jaukām ielejām

Man apnīk. Dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nāk stipram censoņam,

Tur prāts man rauj, trauc ilgo miegu saldu,

Sauc cīniņā, lai nobeidzos vai valdu!

Radniecīga tai, ar pēdējā daļā pastrīpotu sociāla

rakstura sacelšanos dzeja:

Kur naktī lakstīgalas dzied,
Tur klausīties man labprāt tīkas iet:

Tur bučoties ar daiļām meitenēm

Un izrauties no dzīves ķibelēm.

Bet vairāk tīK man tur, kur lodes dzied,

Kur asins kaujā brīvie vergi iet,

Kur skaņas dziesmas atskan trokšņainas
Un peklē gāžas lepnie varmākas.

ledomātajā „dzīves asins kaujā" dodoties, Vei-

denbaums — optimists, kā visi karotāji par kautko

ārpus paša stāvošu. Gausi auga sadzīves pārkārto-

šanās, bet valdošajiem ļaunumiem, netaisnībām, iz-

kurtējušiem aizspriedumiem un viltīgajiem māņiem

pietika asa satiras cirtiena, lai pašķirtu ceļu šaī laik-

meta tumsā topošajam, gaišākai apziņai. Daudz sma-

gāka ir cīņa par gara valdonību, sacelšanās par iek-

šējo skaidrību, kas apauž viņa ētisko gribu.
Veidenbaums — autodidakts un ar ātraudža

atjautību, plašu domas lidojumu visur lūko panākt
savu spriedumu. Izejot no prātnieciskā postulāta,
visam viņš pieliek gribētās pilnības, neaprobežo-
tās brīvības mēru: dzīvei, augstākām varām, atzī-

tām patiesībām. Visam viņš tuvojas kā vaicātājs,

meklē sakaru parādību cēloņiem, sintezēs pret-

statiem — nevis apcerot kā „īsts filosofs", bet de-

dzīgi mezdamies nesavienojamās galējībās. No
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zinātnēm viņš prasa visu, no laimes visu, no saprāta

visu, prasa absolūtās, asinātai loģikai pieņemamās

patiesības, kas lai iestātos kā uz burvja mājienu.

Antīkajā dzejā risinātās mūžības un iznīcības problē-

mas nepalika dzejiska aina vien; tās tiecās izvei-

doties par kritēriju, tāpat kā Vakareiropas sabie-

drisko un eksakto zinātņu jaunākās idejas.

Bet cilvēka izziņai ir robežas un taisni tais jau-

tājumos, kas vissvarīgākie, kas nodarbinājuši prātus

jau gadu tūkstošiem. Tuvodamies tiem, Dekarts jau

iepriekš ļaujas šaubām un Sokrāts pie pasaules
mīklām zina tikai to, ka nekā nezina. Tieksme pēc

absolūtās brīvības, augstākās pilnības sniedzas pāri

mirstīgā spēkiem, nerimstošā pētnieciskā kāre at-

duras uz pretrunām, kas slēpjas jau pašā lietas

būtībā. Veidenbaums pie tā nonāk kā pie pārbau-
des rezultāta, kad rezignēti jāatzīst:

Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei,

Tomēr pie gala nekad netiksim, tici man, draugs.

Skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi augstāka vara;

Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt —■ neko.

Cerību un šaubu svaidītam, mūsu dzejniekam
tikai uz brīdi atplaiksnās citāda pieeja problēmām,
kam pāri tikt iespējams vienīgi ar tēlojošo apceri,

vai ļaujoties tradicijām, senatzītām normām, visai

pagātnei kā gudras mātes padomam. Šis drošais,

cietais, ļaužu vairuma un klasiskā miera laikā ari

domātāja staigātais ceļš pieminēts vaicājumā un at-

bildē:

Kas zin, vai prātīgāks nava tas vīrs,

Kas ierasto mēru pie lietām tik -liek:

Viss daba ir sajaukts, nekas tur nav tīrs,

Ar paviršu lielumu mērīts viss tiek.

Pie zemes mus mūžīgais smagums sien klat,

Un augstāk mēs tiekam tik stutēdamies:

Var tūkstošreiz pratu vel nogurdināt,

Es šaubos, vai pāri par dabu tas ies.
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Mūsu dzejnieka mēraukla nesaskanēja ar to paš-

noteiktību, kāda vajadzīga, lai ar sevi mērotu pasauli.

Viņš gan pieder paaudzei, kas jau cildina „kā tērauda

asmeni trītu cilvēka nopietno gribu" (Aspazija), vai

„priekš citiem darbojoties nerimstošā karā" attīstītus

savus garīgos spēkus (Rainis), tak mērķiem, „ko sa-

sniegt bez mūžības spēj", to pielietošana bij pāragra.

Ja zem kultūras saprotam apziņas attiecību pret visu

ārējo un sevi pašu kādā izcilākā stāvoklī, plašākas

apredzēs kalnā, tad Veidenbaums tanī bij nonācis, tā

teikt, tīri intelektuāli, neapsvērdams, nevarēdams vēl

apsvērt distances starp esošo un vēlamo, gribēto un

neiespējamo. Pazaudējot reālo atbalstu zem kājām,

straujš viņa kritiens atpakaļ, ļaujoties drūmām do-

mām, pasaules sāpēm, skepsei. Gūtās zināšanas ne-

dabūja aktivas izteiksmes, veltas izrādījās cittautu

kultūrā novērotās parādības, pāragras, lai tās pārdē-
stītu latviešu sadzīves lecektī, an kuru kuplojās paš-

pieticības nezāles. lekšējās cīņas ar pirmatno, de-

terminativo neatnesa skaidrības, kā pēc krēslas at-

plaiksnās rīts. Pie zemes saistītas, liktenim padotas
būtnes sacelšanās paliek par dominanti Veidenbauma

lirikas galvenā ciklā, visa noliegšanai mainoties ar

jūtu uzliesmojumu gaišiem stariem nesalīdzināmi

straujākā tempo, nekā tas ir pie zilās ilgu puķes ro-

mantiķiem.

Kāda neatvairāma nojauta par visu topošo un

sevi pašu viņu ietin fatālā plīvurā, kas vairs neat-

raisās; visur viņš nonāk pie robežas, aiz kuras cerē-

tās harmonijas vietā iestājas tukšums. Nesasniedza-

mas izrādās mirstīgajam prātam saulainās tāles, pie

zemes saistītam jāmet kapā „cerības drošās". Lep-

nais prāts gan aicina, pašiem sev pasaulē celt Olim-

pu, ja senajā aizliedzis nākt dievu spēks, bet drū-

mais zvans atgādina to brīdi, kad iestājas iznīcība,,

pret kuru mirstīgam nav „ne spēka, nedz zāļu".

Sevi dzejnieks jūt ieslodzītu drūmajās lejās, kur vie-
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nīgi apskurba acumirkli dod aizmirstību, kamēr bēr-

nības atmiņas, izlīdzinošās ticības svētlaime, viss

pozitīvais, kas katram mirstīgajam dod dzīves

prieku, spēku pārvarēt skumjas, mudina strādāt, ap-

lido tikai kā tāla atbalss. Starp viņām un sairušiem

ideāliem vientuļš svaidās gars, pasaule nostājas

priekšā visā niecībā un iznīcībā, strauji atziņu aug-

stumos paceļoties, sevī sadeg vīlusies dedzīgā sirds.

Kosmiskajā kustībā ir saskaņa, ir pilnība; cilvē-

kam tā liegta. Tas padots ciešanām, verdzībai, iz-

nīcībai, liktenim. Viņš drīzāk nejaušība, rotaļa aug-

stāku spēku rokās, kas sevis nevar piepildīt. Vēl

vairāk, — tas tikai puteklītis lielajos zvaigžņu baros,

pats nesaskaņas sākums, ja grib aptvert šo visumu.

Viņš cenšas izteikt savu gribu, savu īpatnību, savu

brīves tieksmi, bet tiek iekšēji saskaldīts, padots

„divu dvēseļu" nerimstošam karam. Skaidra šī iek-

šējā procesa pārdomu dziesma ir dzejojums .Pro-

jām no laukiem aizsteidzies sniegs"; tanī teikts:

Bet kuram asajā gaisma spīd,

Prāts kam visapkārt skatīt spiež tali,

Zemē no debesīm dievi krīt,

Putekļos izirst ideāli.

Kadeļ gan to, ko liktenis lemj

Negrozāmais, par sliktu lai saucam?

Cilvēks visu par joku lai ņem:

Domājot velti galvas sev jaucam.

Viss reiz beidzas, viss iznīcīgs:

Priekiem ja lielāku vērību dala,

Mazāk sāpes jut nelaimīgs.

Nelaime būtu, ja nebūtu gala.

Tādēļ, kam dzīvība rožaini spīd,

Pilniem malkiem lai dzīvi smeļas;

Bet kam uz kapenēm gaita jau slīd,

Jokiem lai pāri par skumjību ceļas.

Ticība un cerība, dzīves rūpes no ta paglābj lielo

vairumu, darbinieku, kas „domas arumos gremdē",
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vai zelta vidusceļa gājējus, „kam rožaini tēlojas nā-

kotnē skats". Bērnam ari dota šī „pilnība", veselī-

gais gars, atziņu asās gaismas, zinātņu spožuma,

pārdzīvojumu nesašķelts, īstenības un prāta kon-

trastu nesadrupināts. Veidenbaums ilgojas pēc

izejas no šī labirinta, kā vēl neviens cilvēks pēc tās

nav meklējis. Poruks, kulturelo izjūtu saplosītai
dvēselei mieru atrod bērnībā, pagātnē. Veidenbau-

mam tikai vietām šī rezignācija dod atelpu, kā saules

stari, izlaužoties mākoņiem cauri, dod gaismu:

Bet atpakaļ doties jau veli

Kaut sirdij tik žēli, tik žēli.

Apmierinātību sagādātu ari darāms darbs, atbil-

dība par padarīto. Dzīves pārveidošana uz labā-

kiem pamatiem būtu dziļš mērķis, bet trūka virziena,

praktiska formulējuma. Dzejnieks varēja sev ticēt,

ka viņā kvēlo dzirksts no dievības gara — slāpes

pēc pilnības, cilvēkmīla, labvēlība pret tuvāku, tikai

lai to pieņemtu par nemaldīgu, dzīvē vedamu patie-

sību, trūka vajadzības un izdevības, savas spē-

jas pielietot. Augstie mērķi nelikās iespējami ne

tuvā nākotnē, ne izvedami dzīvē, to apliecināja zi-

nātnes un visa sabiedriskā kultūra. Ja ari atrastu

tādu gudrības akmeni, kādu meklēja senie alķimiķi,
kas uz rāviena visu mainītu, tad atkal izbeigtos zi-

nātnes, jo tās "var pastāvēt tikai tad, kad viena atri-

sināta jautājuma vietā stājas desmit citi vēl neizdi-

bināti, kad atziņa rada jaunas atziņas vajadzību. Ja

visur un vienmēr griba gūtu gandarījumu, tad iestā-

tos apmierinātība, trulā, gurdenā, kādā nogrimst

sabiedrība, kad ideālisma laimes kārotie materiālie

labumi sasniegti. Laime un nelaime ari nav nekas

konkrēts, bet zināma jūtu maiņa, patīkama vai ne-

patīkama. Baudas vietā iestājas tukšums. «Kaislību

reibonī apstulbots prāts" tālu neskatās, tik tagadni

bauda, bet:
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Reibonis pariet —
kaut paliktu tas -9-

Aukstā gaismā nu pasaule rādās.

Russo no šās saplosošās sajūtas izeju atrada

dabā, kur viss rodas tīrs, tik cilvēks, tai pieskārda-
mies, to samaitā. Tāpat Tolstojs un Reskīus,

meklējot skaidrāka, ētiski cildena pamata dzīvei un

bēgot no kultūras pretrunām, norāda uz to. Bairens

un Goete — jūtu slavināšanu pretī nostāda cilvēka

celtiem saltas ētikas mūriem. Veidenbaums mīlēja

dabu, bet pētnieka skats ari te redz, ka viņā „viss sa-

jaukts, nekas tur nav tīrs". Tā nav tiešs apceres

priekšmets dzejai, pārdzīvojuma attēlojuma rāmis.

Viegli saskatāmas vietas, kur daba minēta, vairāk

kā līdzība izjūtu nokrāsai. Dabas idealizacijas,

lauku miera tieša apraksta nav nemaz, kādiem no-

devās vēlākie reālisti ar Treumani sākot. Veiden-

baums uz dabu skatās ne panteista, bet empiriķa
acīm, nesaplūstot ar to. Stichijiskais nostādīts kā

milzīgs pretstats, kaut kas vesels, grandiozs, neatka-

rīgs pretī cilvēka niecībai, un harmoniskā saskaņā ar

to var justies tikai bezrūpīgas baudas brīžos,

Tāpat Veidenbaumam nav mīlas dziesmu vārda

parastā nozīmē. Ir motivi, kuros izteicas aizrautība

ar šām tieksmēm, bet vairāk kā brīža apskurba,
nevaldāmā straujumā pieķērusies doma dzejiskam
tēlam, ne kaut kam konkrētam. Dzīves ceļā atausu-

'šais cēlas sievietes jūtu gaišums neizrauj skepsei un

viegli izgaist rotaļīgā prāta apskurbas romantikā:

Ņem man kla'i daiļākajā,

Skūpstoties mums ausīs rīts ;

Zvaigznēm segtā debess mājā
Mīlestības košais brīds.

Totiesu maģiskāks spēks likteņa vārdam. Tanī

apvienojas jēdzieni par visiem pretspēkiem, kas

gribas brīvību, tieksmes pēc pilnības, pašapziņas,
ierobežo kā putna dzīvi būrītī. Liktenis nostājas pretī
cilvēka individuālajām spējām, ir tā determinativā
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robeža, kas likta mirstīgā nodomiem cēliem, visai

personībai. Dzīves gaitā tas met lozes, nerēķināda-
mies ar katra vēlēšanos. Viņa sākumā slēpjas gadī-

jums, nejaušība, — no mūsu viedokļa raugoties, bet

teorētiski -ņemot — loģisks spēks, varenība, kā pašā

vārda saknē „likt". Viņš tas, vienalga zvaigznēs

rakstīts vai pilnīgi nezināms, nenojaušams, kas rindo

nākotni un notikumus tā, kā viņam patīk. Cīņa ar

šo varu Veidenbaumam aizķerta gandrīz lielākā

dzeju vairumā, bet nežēlīgi traģiskā uztverē vienal-

dzības dziesmā: „Vēl desmit, divdesmit gadu —un

lugai būs pienācis gals".

Otra izeja būtu reliģiozajā apziņā. Patiesi, tanī

Veidenbaums, neraugoties uz ateistiskiem ieskatiem,

visvairāk mierinājuma ir atradis skepses krimstai

dvēselei. Reliģiozajos motivos viņu aizrauj augšup

pāri «iznīcības niekiem" celtais gars, augstāku varu

spēki, nerimstošā nāves un dzīvības maiņa, pazau-

dētās ticības viengabalība. Un reiz šām izjūtām

ļāvies, viņš to izteic pārliecinoši:

C~ Kad niknas vētras dzīvei postu draud,

Kad skumjās dvēsle baiļojas un raud,

Kad laimes gaišie brīži zūd un irst,

Kad cerības kā rudens lapas birst,

Tad, cilvēks, iedomā, cik īsais sprīdis

Ir laiku mūžībā tavs dzīves brīdis.

Kā zemes plašums zvaigžņu lielos baros

Ir mazais puteklītis saules staros, —■

Un, augstāk celts pār iznīcības niekiem,

Tavs gars būs brīvs no dzīves bēdām, priekiem.

Prāts neatzīst kādas vienas augstākas Varas,

viņam nav droša pierādījuma, ka cilvēku pēc nāves

sagaida labāka dzīve, tāpēc pat uz slimības gultas

Veidenbaums vēlas skatīt pasauli, plaukstošo dabu.

Maz viņš runā par dievu, vairāk par dievībām;

pozitivisms, naturfilosofija, evolucionisms nostādīti

pretī reliģijai pārbaudīti. Bet ticības dziļais, ētiskais
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saturs, tuvs prātniecībai, kā jauks mantojums no bēr-

nības, glabājās sirdī, bieži izlaužoties dzejiskās domas

līmenī. Jūtas prasīja savu tiesu un spēcīgākais vilnis,

kas var atsvabināt no „zemes mūžīgā smaguma",

kas iespīd meklētāja neauglīgās skepses un vecā fa-

talisma drūmajā labirintā, iegula garīgās tieksmēs,

saskanēja ar pasaules uztveri.

Dievticība izpaužas dzejās: „Vēl neesmu dub-

ļos tik dziļi es slīcis", „Gods Dievam augstībā", „Te

pasaulē mokas un vaimanas valda", ar visiem iz-

teiksmes iespaidiem, saņemtiem no garīgām dzie-

smām, tāpat kā Porukam. Cilvēku likteņa maiņās

valda dievības gars, debesu vara, kas pasaulē dara

gan slavenus, gan neslavā grūž. Katra pienākums

tāpēc nest grūtības, ko jau mūžos nolicis Dieva prāts,

jo bez viņa ziņas nekrīt ne mats no mūsu galvas.

Pasaules ciešanām pretī nostājas „debesu līgsmības"
harmoniskā aina:

Te pasaule mokas un vaimanas vaida,

Līdz nāve slēdz acis, tad rūpēm ir gals.

Tur tumšajā kapā ir atdusa salda,

Tur dusi, līdz sauks tevi eņģeļu balss,

Uz jaukāku dzīvi kad mirušie celsies

Un debesu valstībā līgsmību smelsies.

Vairākās citās dzejās visā spožumā paceļas Pe-

stītāja tēls, taisnības simbols apspiestajiem, nicinā-

tiem, atdzimšanas cerība.

Veidenbaums ir pesimisma dzejnieks. Pasaules

sāpes ētiskās gribas pārvērtībās viņam tieši rakstu-

rīgas, tā teikt, sakņojas visā viņa garīgā būtībā. Ce-

rībās un šaubās viņš pieķeras domai par iznīcību, zin

savu bojā eju. Meklētāja dziņa viņu noved pie ga-

lējības, kur vairs pat radošā fantāzija nespēj dzī-

vības viest, pie tukšuma, kur draudošs paceļas fatā-

lās skepses, noliegšanas un vienaldzības tēls. Kad

atskatoties, apsverot sava gājiena grūtības, viņam
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pašam viss viens, vai bēdas, vai prieks — „krūtis

pret laimi, pret nelaimi cietas" un šķiet „ļauta vaļa

brīvā", rīkoties ar sevi pēc savas patikas („viena
lode — dzīve irst"). Cik dzejnieks pieskaras nāves

tēmai, viņš raksta sev epitāfiju, priecājas, ka jaunu

viņu „prom aizsauc nāves balss no „saltās pasaules,

ar patiku elpo puķu smaršu uz sava kapa, apdzied

pēdējo gājumu („Uz galu mana dzīve iet", „Kā sapņi

no pasaules dzimumi zūd", „Te pasaulē mokas un

vaimanas valda", Lazareva „lkdienas vairāk spēki

beidzas", Kuročkina „Es redzu ka nāve jau mani

skauj"). Neizbēgamais, nenovēršamais ir brīžam

vienīgā neapšaubāmā patiesība, kas pašā ziedu plau-

kumā neiziet no prāta:

Ko palīdz mums mūžs tik nīcīgs un skarbs,

•V . Kur nāvīgām zālēm maisīts ir prieks?

Ko palīdz mums cenšanās, nopietnais darbs?

Nāk nāve un māca, ka viss tik ir nieks./

Darbs dod tik, ka nebeidzas šausmīgais^ stāsts:
Dod bērnus, kam uzkrauts tiek dzīvības lāsts.

Šis atziņu pesimisms tomēr nav nokaujošs,

gļēvs izmisuma sauciens. Kā dzejnieka personībā

pašā, tā viņa darbos radošā dziņa paliek neiznīcināta.

Nav ari svaidīgo pretrunu, bet 'prātnieciski-psichiskas

pretstatības, pašapziņas vai pārdzīvojuma gradācijas

neapmierinātībā ar esošo. Savos meklējumos Veiden-

baums nonāk kā labirintā, neatrazdams no tā izejas,

tak sniegšanās dziļāko atziņu drūzmā ir gara varo-

nība, kas vienmēr pacilā. „Kā vecie ēģiptieši pie
jautra dzīru galda turējuši ari miroņu galvas kausu,
kas atgādinātu dzīves nopietnību, tā Veidenbauma

pesimisms aizrāda tikai uz viņa pārāk augsto ideālu

neiespējamību. Šāda ideālas sirds un pesimistiska

prāta cīņa atspoguļojas daudzos viņa dzejoļos. Sirds

vēlētos padebešiem līdzi skriet, bet aukstais prāts

uzsauc mest cerības tumšajā kapā. Sirds aicina līg-
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smoties, bet prāts piebilst, ka ari „Nāve sauc uz tum-

šām mājām" (P. Šmits). Dzejnieka sirds mīl pasauli,

neraugoties uz niecību, visu ļaunu un netaisnību, grib
baudīt dzīvi caur visām drūmā kapa zvana skaņām.

Satriecošā rezignācija „Viss ir nieks, par visu sme-

jies" nav obskuranta sauciens. Tur līdzas nostā-

jas pretējs uzskats („Kas mīlē cilvēku, ir necilvēks"),

ciešā apņemšanās, labot neauglīgās negācijas pēdas:

Nost reiz skumību metīšu tumšo, Q

Beigšu pēc nāves reiz ilgoties,

lesākšu ticēt, ka mērķis ir dzīvei,

Gan tad nāks spēks, gan labāki ies.

Tumšajā zilumā spīguļo zvaigznes.

Mūžīgā kārtībā kustas to bars;

Cilvēka likteņa drūmajos viļņos

Valda bez rimšanas dievības gars.

īss gan izrādās dzīvības sprīdis,

Tuvu ir kopā — šūpulis, kaps;

Tomēr no svara ir katris brīdis,

Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs.

Tādēļ projām skumību, bēdas!

Strādāšu, centīšos, vēl man ir laiks;

Labošu pagātnes riebīgās pēdas,

Laime nāks atpakaļ, priecīgs būs vaigs.

Tādā pašā garā rakstītas dzejas: „Vai senatnē

vien tikai vīri bija", „Kad niknas vētras dzīvei postu

draud", „Par velti ir nožēlot agrākos grēkus", „Vēl

neesmu dubļos tik dziļi es slīcis". Viņas ilustrē dzej-
nieka atdzimstošo ticību pasaules gaišajiem spēkiem,

dzīvi attaisnojošiem mērķiem, gara varenībai. Rai-

sīties vaļā no prāta šaubām, ļaujoties jūtām, nolie-

dzošo skepsi pārskan sirds, kurai pat pār dabu ir

vara, ja krūtīs cilvēkam piemājo dievības spožums.

Veidenbaums gan nenoturas šaī līdzenumā, kad

pār galvu klājas zvaigžņotās debesis un priekšā no-

stājas gaidāma saulainā rītdiena. Tomēr ari nojautā
skatīts kā īstenībā uzburts sapnis tas ir ievērojams
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moments, jauns posms, kas attaisno, saprotamu pa-

dara nemieru, skarbo kritiku, noliegšanu, hedonismu,

vienalgas saucienu atziņu un savas garīgās pilnības

slāpēs. Dzejnieks paceļas līdz absolūtās brīvības un

sociālās taisnības slavināšanai, par ko cīnoties pats

gāja bojā. Pārvērtēšana un pārdzīvojums mums

paliek tas radošais, pacilājošais, konkrētais saturs,

ko Veidenbaums sniedzis. Ar šo cīņu pirmo reizi

spēks un drosme ienāk mūsu lirikā.

2. Veidenbaums, Horacijs un citi.

Klasiskās dzejas apskaidrotajā pagātnē Veiden-

baumu ievadīja veco valodu studijas. Patstāvīgi

iedziļinādamies, viņš piegriežas galvenām kārtām

vienam autoram, proti Horacijam, kura dziesmas

un satiras pa divi lāgi lasa, pārdomā, tulko. Ro-

mas literatūras zelta laikmeta dzejnieks likās tuvāks,

garā radniecīgāks par dabas un mitoloģijas epiķi

Vergiliju, par izsmalcināto tieksmju tulku Ovidī.m,
nerunājot jau par Atēnām un modernās rakstniecī-

bas tēlojošo impresionismu.

Lauriger Horatius

Quam dixisti verum —

(lauriem vaiņagotais Horacij, ko tu esi teicis, tas

taisnība) —• lasām kādā Veidenbauma latīnisku mo-

tivu uzmetumā, fioracija nobriedušajā prātniecībā,

viņa reālajā dzīves uztverē un sabiedrisko ļaunumu

kritikā viņš atrada auglīgu pamatu savai veidojamai

gara pasaulei.

No Horacija Veidenbaums pārtulkojis sekošas

dziesmas: „Nevainība" (Carmina Lb. I, Epod. 22),

„Dzīves padoms" (Lb. 11, 3), „Vidus ceļš vislabā-

kais" (Lb. 11, 10), „Nerūpējies par daudz" (Lb. 11, 11),

«Nolādētais koks" (Lb. 11, 13), „Iznīcība" (Lb. 11, 14),

„Istais miers" (Lb. 11, 16). Viss vairums tā tad

ņemts no otrās grāmatas, kurā ietilpst Horacija filo-
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sofiskākie darbi. Tāpat izraudzīto paraugu virknē

labi iederas populārā „Nevainība" (Integer vitae), kā

vienīgā, ņemta no odu pirmās grāmatas. No satirām

pārtulkotas divas, abas ar dziļu sabiedriski-ētisku

sižetu (Qui fit, Maecenas, Satir. Lb. I, 1 un Hoc quo-

que, Tiresia, Satir. Lb. 11, 5). Cik zināms, atdzejo-

jumi izdarīti ap 1889. gadu, kad Veidenbaums, bēg-
dams no dzīves likstām un savas apkārtnes neskai-

drās gurdenības, pa otram lāgam pievērsās senatnei.

Pirmā aizrautībā, apm. līdz 1886. gadam radušos at-

dzejojumus un Horacija garā sarakstītās savas dze-

jas viņš iznīcinājis, saskatīdams tanīs pardaudz kailu

pārņemtu elementu, nepilnības, neapzinīgāku uztveri.

Spriežot pēc noticēm lietotajā latiņu izdevumā, vē-

rojams, ka ari šie agrīnie mēģinājumi pa lielākai

daļai būs ņemti pieskanīgi augšminētajiem.

Tulkojumu izlase un daudzas Venuzijas dzej-

nieka apdvestās vietas Veidenbauma paša oriģinālos
norāda uz pieeju un saņemto iespaidu raksturu.

Horacija vispusīgajā bagātībā viņu pievelk prātnie-

ciskais saturs, pievelk odu II grāmata, ar viņas pa-

smago, skumju pārdomu didaktiku, ne mākslinieci-

skais atveids, dzejiskā izjūta.

Paši smalkākie dzejojumi, kuros izteicas apval-
dīts pārdzīvojums, intimas skumjas Sapfo, Alkeja,
Simonida garā, palikuši netulkoti, piemēram visa

dziesmu 111 grāmata. Tāpat odu I grāmata, kur

anakreontiskais vieglums un epikurieša mērenais

prieks liriskāk pārskan prāta refleksu. No satirām

garām palaistas lielišķā 3-šā par draudzību un

spilgti dramatiskā 9-tā, jo te ārējais slīpējums itkā

aizplīvuro domu, izdzēš sajūtu. Aizguvumus tāpēc
nākas mērot vairāk ar motivu līdzību. To radnie-

cība liela, sevišķi taīs vietās, kur runa iet par dzīves

nozīmi, sirdsprāta etiķu, likteņiem un iznīcību. Pie-

mēram, pārtulkotajā Horacijā vien ar oriģināliem

sasaucas sekoši teicieni:
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Horacijs Veidenbaums

Cik ātri, ātri aizlido, Postumus,

Mums dzīves gadi. Uzkavēt

nevar tos

Neviens, lai dievbijīgs cik

būdams:

Katram draud vecums un nāve

priekšā (11, 14).

Mums ēnu valsti tomēr reiz

jānobrauc,

Kur nāves lejās Kokitus lēni

plūst (11, 14).

Viens ceļš mums visiem jā-

staigā, liktenis

Mums dzīves lozes krata bez

rimšanas;

Lai loze agrāk krīt vai vēlāk,

Charona laivā ikviens reiz

sēžas (11, 3).

Orkus nevienu nav taupījis

bargais (11,3).

— aizvienu

Negaidot nāve rauj ļaudis kapā

(11, 13).

—
Ātrām kājām

Mūža dienas projām skrien,

Nāve sauc uz tumšām mājām.
Laiks ātrāki steidzas kā vagona

rats.

Kā spārnos skrien stundas,
skrien skaudīgais laiks,

Un drīzi pienāks tas brīdis,

Kad redzēs mūs Koķitus ūde-

nis staigs,

Un beidzies būs dzīvības sprī-
dis.

Viss reiz beidzas, viss iznīcīgs.
Lai apdomā cilvēks,mums mūža

laiks īss.

Tad cilvēks iedomā, cik īss

gan sprīdis

Ir laiku mūžībā tavs dzīves

bridis.

Un tuvāk nāk kapenes gadu

no gada,

Ikvienu reiz norīt tās drausmīgi

draud.

— skrien nāve starp dzīvajiem

ķīlu tev nav,

Ka nemirsi šodien vai ritu.

Kā sapņi no pasaules dzimumi

zūd,

Laiks balina vaigus drīz sārtos

Drīz aizlido dzīvībā,velti sev gūt,
Te kāroto laimi un prieku.
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Horacijs

Ko līdz īsa mūža mums pu-

lēties

Tik varen daudz (11, 16).

Draugs Kvintus, beidz reiz

gudrot. Kamdēļ

Pūlēties tik daudz mums īsā

mūžā (11, 11).

—
kam tu vājo garu

Mūžīgām gudrībām velti moki

(11, 11).

Reiz jāatstāj tev māja un pa-

kalni —

Tev jāiet prom un bagātību

Saraustās kaudzes grābs man-

tnieki (11, 3).

No draugiem, mājām, tēvijas

jāšķiras
Un viss, ko krājis dzīvojot,

paliek te,
Tik sēru cipreses virs kapa

Nāvē vēl apēno savu kungu

(11, H).

Drīz viegliem spārniem jaunība

aizlido

Un sirmums nelūgts pievirzās

knaši vien,

Prom triekdams jautrās mīle

stibas

Skaistajus sapņus un saldo

miegu (11, 11).

Veidenbaums

Ko palīdz mums mūžs tik nī-

cīgs un skarbs.

Un i7rādās galā, ka viss bijis

nieks,

Ko cerību pilns tu reiz krājis,

Ka darbs, ko te strādājis —

muļķīgs un lieks,

Viss beidzies un postā tak

gājis.

Velti ir strādāt,

Veltīgs ir darbs.

Ko palīdz mums cenšanās, no-

pietnais darbs?

Pēc goda, pēc varas, pēc man-

tas

Bez atpūtas ļautiņi skrien,

Tie dzenas, tie cīnās, tie pūlas,
Ar rūpēm tie kapenēs lien.

Bet lauri un gods un slava

Līdz iznīkst, ka beidzies tu pats.

Dažs visu mūžu nemocās

Sev mantas kaudzēm raust.

To mūžīgi kalpina rūpes un

darbs

Un galā tak kapenēs grauž

viņu tārps.

Tad, kamēr vēl jaunība dzīslās

mums rit,

Lai jautrībai neļaujam beigties.

Lai glābjam dienas skaistās,

Kā sniegs tās ātri kūst.
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Horacijs Veidenbaums

Priecīgs gars par tagadnes

bridi, raizes

Lai sviež nost .un likteņa

rūgtā puses

Viegliem smaidiem saldina:

pilna laime

Nespīd nevienam (11, 16).

Ak, uz visas pasaul's platas

Nav neviens, kam laime zied.

Horacija skaistās odas „Diffugere nives, rede-

uht iam gramina campis" (Carm. Lb. IV, 7) atcerēs

radušās dzejas: „Sniegs no laukiem projām stei-

dzas" (sākums), „Pa laukiem jau ziedonis dvašo",

„Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst". Tāpat
kā Horacijam, dabas atmodu pat radniecīgā ritmiskā

plūdumā viņās iezvana no ziemas segas atbrīvotā

zeme, pirmais krūmu zaļums un upes ūdeņi, tikai zie-

doņa prieku romiešu dzejniekam vada nimfu koris,
kamēr Veidenbaums dod mūsu dzīvei tuvāku līgsmes
attēlu. Prātnieciskajos motivos par ātri aizritošiem

dzīves mirkļiem un neizbēgamo kapu abi dzejnieki

tuvu sastopas (Horacija 4. un 5. pantiņš un Veiden-

bauma 5-tais dzejā „Pa laukiem jau ziedonis dvašo"

un 2-rais dzejā „lau ziedoņa vēsmas no dienvidiem

plūst").

Horacijs saka:

Quis scit an adiciant ho diernae crastina summae

Tempora di superi ?

Cuncta manus avidas fugient heredis, amico

Quae dederis animo.

Nos übi decidimus,

Quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ančus,

Pulvis et umbra sumus.

Veidenbaums:

Tad kamēr vēl jaunība dzīslās mums rit,

Lai jautrībai neļaujam beigties,



161

Kad miršanas tumšajā stunda reiz sit,

Uz mieru lai varam tad steigties.

Priekš bēdām vēl laiks ir, jo ātrāk kā koks,

Kas zaļo, mums nobālēs kauli.

Tāpat tādam parunu pantiņam, kā: „Par velti ir

nožēlot agrākos grēkus, Kas izlietu ūdeni sasmelt

vairs spēj", zināma tuvība ar motiviem dzejā: „Vēl

sole puro; non tamen inritum" (Carm. Lb. 111, 29),

kur Horacijs dzied, ka pagājušais vairs nenāks at-

pakaļ, kas noticis, ko nesis un aiznesis pārejas acu-

mirklis, tā vairs nenovērst, ne grozīt cilvēka rokai.

Motivu radniecība vien tomēr vel nenozīmē at-

darināšanas. Kautkur pamatos Veidenbauma domai

sakne kopēja ar Horaciju, bet izteiksme un

psicholoģiskā kustība katram to novada gluži citā

virzienā. Ne Veidenbaums paliek Horacija uzskatu

riņķī, ne ari viņa slēdzieniem pesimisma nokrāsa

nāk no tā paša avota.

„Pilna laime nespīd nevienam," saka Horacijs

(Carm. 11, 2), nesatricināmā mierā paceldamies pāri

sāpēm un likteņa piemeklējumiem. Viņš noskaņots

sevis un dzīves vērotājs, Romas lojāls pilsonis un

patriots, rūpīgs savas mūzas kalps. Līdzīgi citiem tā

laika lielākiem dzejniekiem, viņš turpina latiņu

zemē pārnestās grieķu literariskās tradicijas, Atēnu

Akadēmijas dārzos mantotās patiesības sakausē-

dams ar Augusta gadusimta ieskatiem. Viņa dzeji-
skie darbi sarakstīti pāri pusmūža gados, lauku bez-

rūpībā, Mecenāta dāvātajā villā Sabinijas kalnos,

kad pēc pazaudētām cīņām republikāņu pulkos

bij atgriezies dzimtenē, samierinājies ar neiespējamo

sapni, „kā putns apcirptiem spārniem" (Carm. 11, 2).

Nobriedusē Romas kultūra, tās politiskais un

ētiskais konvencionalisms pieradināja dzīvi ņemt

tādu, kāda tā ir un vēlēties tikai iespējamo. Viņš

nosoda pārmērības, skumst, ka apdoma neredz ne
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ļaunumos, nedz baudās, nedz ciešanās, nedz laimē.

Lauku idilē arvien viņš atrod pievilcību un atpūtu

pēc samaitātās pilsētas nemiera, idealizē, iūsmo,

spēdams tā tad ticēt.

Dzīves tīkamo prieku mērenā baudā viņš at-

vaira rūpes un raizes, kā stoiķis sludina mieru, pa-

nesību, atteikšanos no nemitīgās izziņas par laikiem,
kas vēl priekšā stāv, par mūžības problēmām, ko mir-

stīgajam pētīt liedz dievi. Augstākos kokus liec vēji,

zemē gāžas slaikie torņi, kalnu virsotnēs biežāk

sper zibeņi. Laimīgs, kas staigā zelta vidus ceļu,
stūrēdams ne par dziļu jūrās, ne par tuvu klin-

šainajiem krastiem; kurš mierīgs par sevi var

sacīt: dzīvi zinu, bet rītdienu dievi lai satin

mākoņos starp zemes poliem vai saules gaismā,

jo ne atgriezt, ne mainīt kāds spēj vairs to,

ko aiznesušas ritošās stundas. Horacija dzeju

daudzpusīgo saturu vieno harmoniska noskaņa, pat

ja tas pieskaras dziļi saviļņojošām kaislībām. Attu-

rīgajos antikos pantmēros ieaužas mācība, ka cil-

vēka augstākā, virszemes sasniedzamā labklājība,

baudīt dzīvi acumirklīgo pacilātā prātā, neuztrauco-

ties par nenovēršamo un ari pārāk neaizraujoties

priekos:

Grūtos laikos dūšību nezaudē, nedz

Vīra spēku; bet atkal gudrā prātā

levelc, ceļa vēji kad pārāk labi,

Uzpūstās buras. (11, 10.)

Veidenbaums, salīdzinot ar viņu, īsts jaunlaiku

romantiķis. „Ak, uz visas pasauls platās, Nav ne-

viens, kam laime spīd!" — iesaucas viņš nervozs,

maz pieredzējis, bet izbaudīdams smagas iekšējas

nesaskaņas, nesasniedzamu ideālu kārē, kas prāta

„asajās gaismas" saplosītu „gāž skumjās dvēseli*'.

Rotaļājoties ar apskurbas motiviem, viņš pārspīlē,

iet par tāļu, aizraujas galējībās. Tā paša „Lauri-
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ger tioratius" parafrazejuma dzīves baudas doma

iesniedzas dziļā hedonismā:

«Ak, kur ir kausi,

Saldāki par medu,

Ķildas, miers un

Sarkstošas meitenes skūpsti.»

Panesību un mērenos mērķus pāris vietās pie-

min ari Veidenbaums, bet tad, nīcīgās pasaules
tumsā skats ceļas uz augšu; baireniski-nīcšeaniskā

nemierā viņš paļaujas uz augstākām varām. Kad

niknas vētras dzīvei draud postu, kad dvēsele raud

skumja par drupās sabirušiem ideāliem, cerībām,
zudušiem laimes gaišajiem brīžiem, tad iznīcības

sajūtā atliek ļauties tiem spēkiem, kas garu paceļ

„laiku mūžībā" pāri dzīves bēdām un priekiem. Jeb

skumstošā sirds sapņos ilgojas pēc turienes, „kur

nāves miegu dārgiem draugiem mieru vairs ne-

traucē līgas skaņas". Ideālisma un īstenības pret-

metos Veidenbaums meklē izlīdzinošās pasaules uz-

tveres, pretrunīgajās „patiesībās" grib atrast dziļāko

patiesību, bet nonāk tumsā, miglā, aukstumā („Tumsa

un migla pasauli sedz", „Es domāju, ka pasaulē nav

prātīgs itnekas," „Te pasaulē mokas un vaimanas

valda," „Daudz varam runāt un spriest, kāds uzde-

vums cilvēka dzīvei" etc.) Pārtulkodams tādas Ho-

racija dzejas, kā „Nevainība", JDzīves padoms",

„Vidus ceļš vislabākais", viņš pieķeras Horacija

apstarotajam tēlam; un ja taisnība, kā Treumanim

reiz viņš izteicies, ka gribētu visiem spēkiem tikt

vaļā no tā iespaida, tad gan drīzāk no nāves ap-

dvestiem paša slēdzieniem, pie kādiem horacijiskais
motivs viņu katrreiz novada.1 Cik viļinoša likās

Horacija epikuriskā vai stoiķa individualiba, to lie-

cina dzeja:

1 V. Kopoti raksti I, 1907., 23. lp.
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Vai senatnē vien tikai vīri bija,

Kam liktens rūpes nedarīja,

Kam mierigs kā Sokrātam palika vaigs,

Lai trakoja vētras, lai skaists bija laiks ?

Vēl tagad ikkatram pār dabu ir vara,

Kam sirdī ir spožums no dievības gara.

Likteņa nepastāvība un nāves nenovēršamam

Horacijam nedod iemesla atteikties "no līgsmes, ne

ari bēgt tanī pašam no sevis, kamēr Veidenbaums

no kremtošām rūpēm glābiņu redz kapā un apskur-
bas virpulī metas kā strauss ar galvu smiltīs, lai ne-

redzētu lugas draudošo beigu. Kā Ovidija Ikars

tēva padomam, viņš nespēj sekot Horacija devīzei

un uzlaizdamies par augstu, „asajās gaismas" sa-

šķelts, krīt. Horacija mērenība neatturēja no tā

„šaušalīgā mūža" bezdibeņa, pie kura savā dzejiskās
domas risinājumā jau ap 1885. gadu stāvēja Vei-

denbaums.
1

1 Stoicismam jūsmodams, Veidenbaums citē piezīmēs Horacija

šinī ziņā spēcīgo vietu (Carm. Lb. 111, 3):
Justum et tenacem propositi virum

Non civium ardor prāva iubentium,

Non voltus instantis tyranni

Mente quatit solida, neque Auster,

Dux inquieti turbjdus Hadriae,
Nec fulminantis magna manus Jovis ;

Si Iractus inlabatur orbis,

Inpavidum ferient ruinae.

(Taisnīgo un nodomos neatlaidīgo vīru nesatricināmā prātā

nebiedē nedz pilsoņu uztraukums, nedz pavēlnieku greizie uzskati,

nedz draudošā tirāna seja, nedz dienvidvējš, šis nemierīgais

Hadrijas vētrainais vadonis, nedz zibšņojošā Jupitera varenā roka :

ja satriekta ietu bojā pasaule, viņu nedrebošu apraks drupas).

Bet ievadam, itkā par sevi Veidenbaums licis parafrazējumu;

Spernere mundum,
Spernere neminem,
Spernere se ipsum,
Spernere se sperni.

(Nicināt pasauli, nenicināt nevienu, nicināt pašam sevi

nicināt kā tevi nicina).
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Straubergs saka: „Veidenbaumam raksturīgas
ir divas izejas, divi slēdzieni, no kuriem viens ved

galīgā pesimismā, noliedzošā pesimismā, un otrs tik-

pat pretējā hedonismā, jo viņš meklē aizmiršanos

žūpošanā. Pēdējais viņu tuvina tam literariskam

žanram, kurš pazīstams zem anakreontisko dziesmu

nosaukuma."
1

Anakreonta, grieķu dzejnieka, Vei-

denbaums nav tulkojis, bet tā motivi valda viņa

„dzīru" un biedru bara dziesmās, gan ar tiešu pirm-

avota, gan horacijiskās uztveres nokrāsu. Pie pir-

mām skaitāmas: „Par spīti grūtiem laikiem", „īsts
filosofs nav pesimists", „Kādēļ par niekiem vaima-

nas celt" v. c. ar tamlīdzīgiem motiviem, kā:

1 Lai iedzeram, sen jau mums slāpes.

Kam patīk, tas var raizes ciest,

Es labāk guļu puķes.

Citam nav nekāda daļa,
Kad man patīk dzive zaļa.

lebrūķē alu,

Nebēdā galu,

Nedomā daudz

ležūpo šodien,

ležūpo ritu,

Un ja nav naudas

Dos tev uz krītu.

Es dzīvoju kā vieglais plauks
Un blandos pasaulē,
Ikkatris klenderis man draugs,

Kas alu nesmādē.

Bezrūpībā Veidenbaums atelpo no skarbās ik-

dienas kā panteists dabā no rupjā materiālisma.

Visas atzītās vērtības pārvēršas „zinību niekos",
mūžības problēmas aizlido pār galvu; jautrais ziedo-

tājs Gambrinam, ļaudams vaļu sirdij, izmocītai auk-

stajos aprēķinos un „likteņa mašinas ratos", zin vie-

nīgo patiesību, senu kā pasaule: m vino veritas.

Šinī atziņā, ja to tā drīkstētu saukt, Veidenbaums

1 Antika pasaule, 1924, 215. Ip.
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Horaeijam tuvāks, nekā iznīcības filosofijā, tuvāks

ari visai pagātnei, tāpat vēlākiem klasiķiem un stu-

dentu dziesmām. Piemēri salīdzinājumiem nav

tālu jāmeklē. Horacija „Vai labāki nav mums, pa-

krēslī gulošiem" (11, 11) un Veidenbauma „Upes
malu liepas ēno" saista viena izjūta un prātnieciskais
skats. Dažos kopojumos šī dziesma ari nes nosau-

kumu «Horacija garā". Vēl radniecīgāka dziesmiņa

„Vai karš būs ar vāciešiem krieviem" Anakreonta

dzejai par bezrūpīgo ziedotāju Liejam:

Veidenbaums.

Vai karš būs ar vāciešiem

krieviem,

To atļauju citiem es spriest,

Un ziedoju jautrības dieviem;

Nav bēdas, kas spētu man'

spiest.

No rīta līdz vakaram vēlam,

Kad nogrimis saules rats,

Es kalpoju Gambrinam cēlam,

Un dievībai līdzinos pats.

Anakreonts.

Man nav nekāda daļa,

Kā Giges valda Sardos,

Nav mantkārības manī,

Un tirāni lai dzīvo.

Man tīk ar jaukām mīrēm

Un smaršām bārdu svaidīt,

Man tik ar rožu vijām
Likt apvīt sevim galvu :
Tik šodiena man patīk,

Jo rītdienu kas zina ?

Mums stundas priekam dotas:

Nāc, kaulus met, un iedzer

Un Liejam dod ziedu, etc.1

1 Anthol. lvrica graeca cd. Hiller. — Tulkojums K. Strau-

berga. Sal. K. Strauberga Antikā pasaule, 215. lp.
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Tēmas kopējas Anakreontam, Horaeijam, Veiden-

baumam: Nav vērts domāt par likteni, lūkot atri-

sināt dzīves nozīmi, censties. Labāk koku paēnā,

rožu vītnēm vaiņagotam tukšot pilnos kausus, neaiz-

mirstot skanīgo kokli un „dailās nāras vaļējiem

matiem", kamēr nepiestājas sirmums un liktens nav

griezis dzīvības vājo diegu (Carm. 11, 3). Bet kamēr

Horacijs vēl izklaidu atrada jūsmošanā mūzām,

lauku idilē, saticīgs, līgsms patīkamu cilvēku sabie-

drībā, bez skaļuma, neteikdams, lai dzīve iet savu

ceļu; kamēr Anakreonts ziedo rūpju remdētājam

Liejam par to, ka nav raižu par rītdienu, mantas,

apspiestības (un nevis lai tās nebūtu), jo dzīves

stundas priekam dotas un visa daba dzer kosmiskās

slāpēs, — Veidenbauma slēdzieni mainās visdažādā-

kās variācijās un rezolutivāk par visiem slavenajiem

pesimisma un jautrības dzejniekiem.

Klasiskā dzeja vēlāko laikmetu tā apaugļojusi,
ka nevarētu apgalvot, vai Horacija un Anakreonta

iespaids vienmēr nāk no pirmavota. Pareizi aizrāda

doc. E. Dīls, ka Veidenbauma anakreontiskais pan-

tiņš ,ježūpot, pasirot, Anakreons prot", ne tik-

daudz atgādina senajos dzejniekus, cik dziesmiņu:

Trinke, singt Anakreon,

trinke, singt Horaz ;

darum trinkt, o, Musensohn,

denn d.ie Vorvvelt tat's.1

Jautrības un buršu dziesmas Veidenbaums labi pa-

zina, tālaika jaunatnē izplatītas slavējot „alu un

tēviju".

Tāpat dzeja „Vai karš būs ar vāciešiem, krie-

viem", pēdējā daļā ļoti tuvu daudzinātai „Confessio

archipoetae" dziesmai; līdzīgu motivu netrūkst ari

1 «Latvju Grāmata" 1925., V 369. lp.



168

ungāru dzejniekam Petofijam. Šilleram un citiem

vācu klasiķiem savukārt daudz tādu pat pārdomu

par laimi, likteni, kādām pieķeras Veidenbaums. Pie-

zīmēs Veidenbaums daudz citējis vietas no Šillera

„Das Glūck" un sevišķi viņa dzejas „Hoifnung" pa-

zīstamo teikumu:

Es reden und trāumen die Menschen viel

Von bessern kiinftigen tagen.

Beigu rindās šinī dzejā tāpat ieskanas veidenbau-

miskais: „Un nākotne nepievils to, kas tagadni bau-

da." Šillera dziņas un cīņas saskanēja ar tieksmēm

pēc individuālās brīvības, ar ieskatiem par apspiesto

cilvēcīgajām tiesībām, tāpat Heines un Ļermontova

skeptiskā patvaļa.

Vēl tālāka Horaeijam un visai senatnei Veiden-

bauma sadzīves kritika, kā tā izteicas satirās, prā-

tulās, vietumis ari lirikā. Didaktika ātri pāriet in-

dividuālista ironijā, sevisziedošanā Dionisam, lai ar

to apliecinātu pasaules nepilnības. Satirā Veiden-

baums griezīgi ass („Virs zemes nav taisnības, dūrei

tik spēks", „Ej un dzenies tik pēc maizes"), sadzīves

ļaunumu tiesātājs, labotājs. Nosodīdams, viņš sa-

vai apkārtnei nepieiet tā, kā dzīves līdzdzīvotāji
romieši (Katulls, Lukilijs, Horacijs). Horacijs saka:

Visām lietam ir mers, ir zināmas robežas, kuram

Pāri kāpjot uz šo vai uz to pusi, taisnība beidzās.

(Satir. I, 1).

Veidenbauma mēraukla konsekventa līdz galam.

Horacija nosvērtības, kā tanīs pašās divās pārtulko-

tajās satirās, viņš nepanāk, pieliekot visam pārāk

ciešu „mēru". Abās viņās izteicas tā pati mērenības

apziņa, kas Horacija lirikā. Pirmajā, veltītā Mecenā-

tam, Horacijs ironizē, ka cilvēks nekad nav mierā ar

savu stāvokli, apskauzdams citus, godkārīgs, mant-

rausīgs, daudzreiz ļauns. Taisns, godīgs ir Mecenāts,

zin mēru, nedzenas pēc goda un karjeras, lai gan kā
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Oktaviana pirmajam padomdevējam, viņam tas būtu

iespējams. Otrajā tā pati pamatdoma par „mēra ietu-

rēšanu pie visa". Šī satira bagāta sadzīves tipiem

un piemēriem par tolaik izplatīto „mantojumu me-

dīšanu". Satirās ir Horacija agrīnākie darbi, domā-

tas nelielam draugu pulciņam, izteiksmē tuvas sa-

runu valodai, kāpēc ari nosauktas par „sarunām"

(Sermones). Viņas vērstas pret laikmeta netiku-

miem, pret- pārmērīgu mantkārību, baudkāri, iedo-

mību, greznumu, meliem, vārdu sakot, pret Romas

spožuma īpašībām, bet pieejot ar domu, ka neviens

mirstīgais nav piedzimis bez netikumiem, un labā-

kais ir tas, kam to vismazāk (Sat. I, 3). Atjau-

nojot un paceļot lielā augstumā šo piemirsto dzejas

žanru, Horacijs neseko grieķu komēdijām un žultai-

najam" Lukilijam ne jambos, ne heksametros, labi

slīpētos un satirā bagātos, atturas no asa sprie-

duma, nav subjektīvs, kā nevarētu teikt par Vei-

denbaumu. Patiesībā satiriskā izteiksme pilnīgākā

nozīmē nav Veidenbauma stiprā puse un „Horacija

garā" šaī nozarē viņš nav mēģinājies. Kamēr Ho-

racijs gan stilā, gan tēmās izvairās no cīnītāja kai-

sles (piem. tanī pat V), Veidenbaums cenšas trāpīt

ļaunumu ar taisni mestu šķēpu, bez dzejiskiem ap-

linkiem. Nepārkausētās vietas viņa darbos, viss po-

lemikas skaudrums drīzāk liek atcerēties Māteru,

viņa saprotamo, reālo stilu karā ar savtīgajiem tauti-

skās domas nesējiem. Mātera vārds Kalačos, dzejnie-
kam augot, ir vai visvairāk minētais no latviešu sa-

biedriskiem darbiniekiem. Ed. Veidenbaums viņa aviž-

nieciskos rakstus lasīja. Daudz vajātā un nīstā zem-

niecības aizstāvja loma, kādā tas kritizēja apātiskā

miermīlībā nogrimušo pilsonību, viņu aizrāva tāpat

kā vecāko brāli, un dzejnieks no "tā ir saņēmis lielu

iespaidu. Māteram ari veltīts vienīgais vina diti-

rambs, kurā nešaubīgi apliecina, ka Mātera vārds

celsies un dzīvos mūžīgi.
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Visumā attiecībā par Veidenbauma saņemtajeem

svešiem iespaidiem sakāms, ka tie caurcaurīm pār-

veidoti viņa mākslinieciskajā īpatnībā un nevienam

mūsu dzejnieks neseko tik cieši, kā Ronsars, Goete,

Šillers vai Puškins sekojuši antikajiem dzejniekiem.
Puškina „Pamjatņik", piem., vietām ir burtisks Hora-

cija „Exegi monumentum" atdzejojums un ja to uz-

skata par krievu dzejnieka oriģinālu, tad Veiden-

bauma dziesmas „Horacija garā" saucamas pilnīgi

patstāvīga veidojuma darbi.

3. Poetika.

Latviešu dzejai nav tik ciešu, pakāpeniski vei-

dojošos formas tradiciju, kādām apaugusi ve-

cāko kultūras tautu rakstniecība. Viņa neizaug

ne noteikti klasiskā pantmēra likumu saistos, ne uz

daiņu izteiksmes pamata, kas savā īpatnībā jau

nacionālās apziņas cīņu dzejniekiem izrādījās par

šauru, citam saturam nepiemērotu. Pašos iz-

cilākos mūsu lirikas darbos dzejiskais tēls, vien-

alga, ar izdomas vai tautas idejisko centienu saturu,

iegulst diezgan vaļīgi darinātos vārda mākslas au-

dos un gribētā doma bieži pavisam apēno poētikas

principus literariskas skolas nozīmē.

Dzejas uzbūves jautājums pats par sevi ari

Veidenbauma nenodarbina. Klasiskā skola viņam

tuva. Dziļāk kā jebkurš cits no mūsu dzejniekiem
viņš nogremdējies antikās pasaules literatūrā, labi

saprot pārbaudītos, izkristalizējušos klasiskās dzejas
paņēmienus, bet formu neatdarina. Pāris pantiņu hek-

sametrā un kāda dzeja sešrindu pantos ar maino-

šos atskaņu kārtību rakstītas bez pretenzijām uz

noapaļotu veidu. Horaeijam viņš neseko tā, kā

šis latiņu dzejnieks turējās pie grieķu izteiksmes,

principiem, pārnesot tos latiņu zemē, ārējā apstrā-
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dājuma ziņā „salasot savas dziesmas ar pūlēm, kā

bite medu". Senmeistaru paraugos Veidenbauma

nesaista pasi par sevi pacilājošie ritmu periodi. Tul-

kojumu izvēli noteic prātnieciski ētiskais saturs, ne

mākslinieciskās vērtības. Tāpat 19-tā gadusimta
rakstniecībā Veidenbaums apstājas vispirms pie

tiem darbiem, kuros izceļas viņam radniecīgas ska-

ņas (Šillers, Heine) un no krievu literatūras paņēmis

pat dažu maz pazīstamu „Ņivas" dzejnieku pantus.

Pardaudz Veidenbaums pētnieks, metas atziņu

apvāršņos, lūkodams noteikt jaunā gara iekšējās

apziņas stāvokli pret ārpasauli un visām neizdibinā-

mām varām. Par trauksmīgu viņa radošā griba, lai

roka mierīgi kavētos pie attēla — tas pilnīgi padots

intuīcijai, valodas izjūtai, temperamentam. Ari rak-

stīja viņš un vispār intensīvāk strādāja dziļāka ne-

miera un sastrēgušu apstākļu brīžos. Dzejiskā
doma risinās un rauj lasītāju paātrinātā garīgā dar-

bībā, nevis gādā par patīkamu slīpējumu izteik-

smes ziņā. Viņš ar patiku citē Vīlanda „Mahnen",

kuras trešajā pantā tik pieņemami izteikts, ka ne

aukstā forma, bet gan jaunatnīgi plaukstošā dzīvība

ir dievišķa. «Skaistums bez jēdziena," kā saka

Kants, nav viņa dzejas nolūks.

Dzejnieks viņa acīs kultūras nesējs, problēmu

apgaismotājs, sabiedriskās domas paudējs. Te-

oriju, kas prasa, lai māksla kalpotu vienīgi

skaistumam, gādātu tikai par „estetisko baudu",
neitrāla sadzīves jautājumos, Veidenbaums ieskata

par nepareizu, nepieņemamu. Tādai abstrakcijai

pieķeras mākslinieki, bēgdami no pārākas iestigša-

nas dzīves kalpībā. Tālu no īstenības aizgājušam

tautiskajam epigonismam, kas sīks uztverē, pasivs,

bālasinīgs, izteiksmē samākslots, veltīta epigrama

„Mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs bars." Viņu

dzejām piemīt īpašība, ka tās „miegu mums dāvina

gardu". A. Dauge pa atmiņai pieved sekošu Vei-
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denbauma spriedumu par dzejas uzdevumiem:

„Dzejas uzdevums ir rādīt dzīvi, patieso dzīvi, mo-

dināt intimu dzīves saprašanu: caur to cilvēki

vieni otriem tiek tuvināti un savstarpēja sirsnīga

saprašanās dara iespējamu uzstādīt sasniedzamus

cilvēces mērķus un dara sekmīgāku darbību priekš
šo mērķu sasniegšanas."

1

Patiess dzejnieks tas,

kas apgaismo sava laika dziņas, nevairīdamies ari

no politiskiem dienas notikumiem. Stāvēdams

vienā laukā ar sadzīves darbiniekiem, viņš var būt

politiķis, var sludināt, var mācīt, tiesāt savu ap-

kārtni, tikai ar citādu pieeju, atrazdamies citādākā

sakarā ar parādībām, nekā sadzīves praktiskie sek-

mētāji. Māksla vispirms ir cilvēka dvēseles tulko-

tāja, tilts no cilvēka uz cilvēku, sociālo simpātiju

visspēcīgākā radītāja. Viņa paliek tīra nevis atsa-

koties no dzīves, bēgot no sabiedrības, bet apgai-

smojot to, virzot pretī labākai nākotnei un runājot

par visu patiesi un sirsnīgi.

Pieeja tā tad caurcaurīm idejiska. Deviņde-

smitos gados šādi pie mums pirmo reiz pacelti

ieskati rakstniecību aizvada: vienā virzienā dziļāk

iekšā sadzīves reālo apstākļu attēlojumos, otrā —

dziļu izjūtu un pārdzīvojumu labirintā, tā sauktajā

jaunromantikā. Poruks dzejnieka būtību redz dvē-

seles šaubās un asarās, Veidenbaums prasa pārlie-
cības. Kā vienā, tā otrā gadījumā sāņus paliek jau-

tājums par pašu dzejisko tēlu, kā tas izvedams.

Nav tad brīnums, ka Veidenbauma dzejās pa-

prāvs cikls, kurās topošā laikmeta nojautas, prātnie-

ciskās problēmas vai tā sadzīves trūkumu kri-

tika laužas izteikties tieši, itkā dzejnieks pašlaik

atrastos cīņas karstumā. Gleznaini noskaņotas iz-

teiksmes trūkst vairākām dzejām ar fatālās vienal-

dzības temu, piem.: „ledzer, brāli! Ātrām kājām

i Veidenbauma Kopoti raksti I, 1907, 84. lp.
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Mūža dienas projām skrien", „Viss apriebies, apnicis

ir", „Es domāju, ka pasaulē Nav prātīgs it nekas".

Bet it īpaši satirās izdalās ar naturalistīgi skarbo

toni un „dzīves asins kaujas" raksturu; tāpat epigra-

miskās prātulas; prozaiskais elements šur tur iz-

kaisīts ari pa visu liriku („Draugs, uz visas zemes

lodes", „Projam no laukiem aizsteidzies sniegs",

„Viss ir nieks, par visu smejies"). Politisku satini

Veidenbaums, tāpat kā Horacijs, nav rakstījis, un ari

sociālo vārda tiešā nozīmē samērā maz («Daudz go-

dīgu cilvēku pasaulē dzīvo", «Virs zemes nav tai-

snības, dūrei tik spēks", „Vienkāršie ļautiņi", „Ik-
katris tev godu dod, centīgais vīrs", «Tauta, tauta,

gaišā latvju tauta"). Pārējās — epigramu garā

(„Nopietnu ģīmi kas jautrībā taisa", „Ja tev pasaulē

jūtīga sirds", «Mums latviešiem dzejnieku milzīgs

bars", «Kam velti dārgo laiku tērē", „Es domāju, ka

pasaulē", „Ja gribi tikt pie labas vietas" v c); tepat

pieslēdzas īpatnās humoreskas, kā: „Dažs visu

mūžu nomocās" un «Man ļaunvēlīgais liktenis". Viss

svars viņās likts uz saturu, pielietojot «sabiedrisko
tikumu" uzskaitīšanas paņēmienu, lai graizāmā aina

iznāktu pēc iespējas taustāma. Kamēr ironiskajās
ieturēta atjautīga pamācība glaimot, līst, skatīties ti-

kai uz savu labu, lai tiktu uz priekšu («Ja gribi tikt

pie labas vietas", «Ej un dzenies tik pēc naudas",

«Kam velti dārgo laiku tērē" v. c), tad tieši

nosodošajās Veidenbaums nevar vien atrast pietie-

koši stipra apzīmējuma, tāpat kā ģimnāzijas laikā uz-

rakstītā apcerējumā kalpinātajai šķirai («Par tiesne-

šiem cienīti blēži sēž Un godīgi ādu nost citiem plēš;

Un cienīgtēvs, zaglis, teic sprediķus", «Virs zemes

nav laimes, tik zvēru pulks bļauj, Viens otram iz mu-

tes tie kumosu rauj"; «Vēl liekēži slinkos un godīgi

krāps"; «Par kaujamiem lopiem vēl cilvēkus dzīs";

«Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts".
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Tā pa laikrakstiem un ballēm klaigā,

Resni blēži tautai laimes sauc.

Tauki baznīckungi, lišķu vaigā,

Manās līdz un vēl jo vairāk kauc.

Tie ir vārdi ar tik ikdienišķu pieskanu, kādu

līdz tam latviešu dzejā nelietoja. Bez šaubām, te

parādās Veidenbauma raksturam piemītošā skaudrā

dedzība, kāda tik zīmīgi nevienādos izteicienos re-

dzama jau garākajā tendences dzejojumā «Pro-

jām no laukiem jau aizsteidzies sniegs". Spē-

cīgās vietas mainās ar prozaiski abstraktām, si-

žets mākslīgi zīmēts, smags, paliek tumšs ar nevaja-

dzīgām alegorijām, kaila izceļas didaktika.

Tak saturs un viss idejiskums, ar ko Veiden-

bauma dzejas ir ieņēmušas un ieņems vēl lomu sa-

dzīves strāvās un centienos, jau ar pirmo laikmetu

būtu nogrimis mūsu kultūrvēstures arķivā, ja tās sevī

neslēptu lielāku māksliniecisko vērtību. Satura pri-

māts kritikai devis iemeslu tām pāri raudzīties, bet

uzskats šinī ziņā būtu revidējams. Nav jāaizmirst,
ka Veidenbaums ir vai vienīgais no tā laika dzej-

niekiem, kura darbi aizrauj, slēpj savā vienkāršībā

tādas īpašības, kas abstrakto domu padara kon-

krētu, modernam prātam pieņemamu. Lirikā Veiden-

baums patiešām īsts dzejnieks, kādu to citā vietā

raksturo A. Dauge, kas visu individualizēja, uzķēra

ar savu bagātīgo intuiciju un rakstot vairāk pasar-

gāts no nejaušībām, kā dažs labs «formas" meistars

seno konstrukciju un stila paņēmienu atdarināšanā.

Parastajā četrrindi pa lielākai daļai iegulst viss viņa

gara lidojums, iegulst dabīgi. Bagātīgā, asā uz-

tvere, izjūta un attēla viengabalība padara nema-

nāmu plašu tēlojošo līdzekļu un ārīgā slīpējuma trū-

kumu. Tā ir visu klasiskās skolas romantiķu (ja tā

varētu teikt) dzejas pazīme. Rakstot Veidenbau-

mam nav blakus nolūku. Vieglas jūsmas lirikai

viņš nostāda pretī gara aktivitāti, bet doma
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un izteiksme viņam1 nav divas puses, kas viena

otru izslēgtu, kamehr utilitārais uzskats par mākslu

izzobots dzejā „Kam velti dārgo laiku tērē".

Un tieši uz savu darbu pašvērtību lasītājiem dzej-

nieks norādījis četrrindi „Kas staigājot pa košām

puķu lejām", ko par motto likuši vai visi viņa dzeju

sakopotāji.

Antikā pasaule taisni tanī ziņā bij ideāls, ka te

saskaņots derīgais ar daiļo, konkrētais saturs ar

māksliniecisko, kā tam pašam Horaeijam. 90-to

gadu apziņas pamoda Veidenbaumā liek ietrīcēties

stiprai sabiedriskai stīgai, saceļ plašu tautas sila

atbalsi uz viņa saucienu, bet visiem laikiem viņš

dzīvo ar sava radošā gara mūžam īpatno dabu. Tā

atspoguļojas viņa izteiksmē, t. i. tai stila daļā, ko

saucam par dzejisku valodu un dzīviem ritmiem.

Juris Allunans atdarināmos klasiskos dzejas

pantmēros tiecās rādīt latviešu valodas vijību, skai-

stumu, atēnu bagātību. Veidenbaums to pašu sa-

sniedz koncentrētā vienkāršībā, ar ko saskan viņa

domāšanas veids. Tuvs ikdienišķas sarunas (ser-

mones propiore) formai viņa teiciens, kurā dziļākās

izjūtas un sadzīves ieskati dabū iemiesojumu kā

tautas ticējumi un novērojumi parunās:

Viss reiz beidzas, viss iznīcīgs:

Priekiem ja lielāku vērību dala,

Mazāk sāpes jūt nelaimīgs.

Nelaime būtu, ja nebūtu gala.

Pateicoties tam, vecu vecās prātnieciskās pa-

tiesības Veidenbaumam skan citādāk, nekā Hora-

eijam, Šilleram, Heinem un ir pieņemamas mūslaiku

apziņai. Vairāki izteicieni no viņa dzejām pa-

lika par revolucionārās jaunatnes lozungiem un

daudzas vietas iegājušās dzīvē kā sakāmvārdi.

Piemēram: „Kulos es kā pliks pa nātrām"; „Dumjš,

kas sievām paļaujas"; „Zinību nieki muļķos tik
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baro"; „īsts filosofs nav pesimists"; „Veciem ļau-
dīm kumeļa prāts"; „Laiks ātrāki steidzas, kā va-

gona rats"; „Kāda gan tur citam daļa, kad man

patīk dzīve zaļa"; „Viss ir joks, par visu smejies";

~Cukurs vien tik garšu maitā, dažs mīl labāk si-

nepes"; „ledzer, brāli, laiki grūti"; „Viss reiz

beidzas, viss iznīcīgs"; „Es domāju, ka pasaulē nav

prātīgs it nekas"; „Cienību dod liela bārda, glaimo-
šana katram gārda".

Valodas vienkāršība labi sevī uzņem prozai-

smus („citam nav nekāda daļa", «muļķis tikai

domas krātu", „nav prātīgs it nekas"), archaismus

(„bet galā dumjš ir viss", «vairs bēdas man nebie-

dēs", „tiem līdz iekš debess dzied un smej"), visu

to, kas gludas ārējas formas dzejā durtos acīs kā

kaili zari apcirptā alejā.

Savā vienkāršībā vārds Veidenbaumam patura

savu emocionālo dabu, kamdēļ dzeja viegli iespie-

žas atmiņā. Šinī ziņā anakreontiskos iespaidus pa-

pildinājušas vēl 70-tos un 80-tos gados tautā izpla-
tīto „ziņģu" skaņas. Ziņģe vislielākā mērā apvieno

tos elementus, vieglu ritmiku, tēla kustību, jūtekli-

skumu, kas ieviļņo tieši. Veidenbaums auga taisni

šo ziņģu ziedu laikā. Ar tām piebārstītas piezīmju

burtnīcas. Un lai gan viņam citi temati, nekā

zilās acis, sarkanās lūpiņas, lakstīgalas dziesmas,

trūkst ari vieglā sentimentālisma, tomēr jūsmas pa-

vedienā risinātais „notikums", bez šaubām, audzis

ziņģu pavēnī. „Domāju es domas dziļas" ir vecu

vecā romance, ar darbības plānu, domas risinājumu

līdzībās, dramatismu. Muzikālā forma pati primitī-

vākā, bet emocionāla, ar vajadzīgo emfatisko into-

nāciju. Šīs dzejas nav iespējams lasīt, nepadodo-

ties viņu melodiskai uzbūvei, tāpēc tauta tai drīz

vien pielāgoja vienmuļi-vienkāršu meldiju. Drama-

tiskās vietas saviļņo lirisko temu:
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Te it nejauši reiz, — klausies
—

Baznīcā jau uzsauc tos.

Eju iekšā, vienu glāzi,

lesviežu, vēl vienu, vēl...

Viņiem jāmirst, steigšus gāju,

Te man uzsauc: draugs, kur nu?

Dzeju satura raksturojumā jau redzējām, kā

krasākās pretstatības svaida Veidenbauma prātus,

traucoties parādību sistēmā, kurai ar mierīgu apceri

pieiet „īsts filosofs". Lai visplašākās abstrakcijās
noķertu patiesību, Veidenbaums met atzinu pret at-

zinu, kas ar īstenību saistās ļoti vispārīgā veidā.

Viņam taču nācās uzmest ainu veselai laikmetu

maiņai, runājot gan par „tumsas un miglas" segto

pasauli, gan «saulainām tālēm", gan par «mirstīgo

ielejām", kurās cilvēku licis nežēlīgais dabas lāsts,

gan par «rožainiem tēliem" un dievībām. Duāli-

smā nācās zīlēt vadošo ideju, dzīves mērķi, kam

klasiķi viegli pārmet tiltu ar plašo apceri mitoloģi-

skās līdzībās. Veidenbaums robežu lūko pārlekt

ar loģiku. Divējādās būtībās viņš dzīvo uz reizi,

«te" un «tur", pastāvošais un gaidāmais, «asaru

dūksnājs slapjais" un «laimes lejas", ciešanas un ce-

rības, «šūpulis un kaps" pazib acumirkli. Skaidri

tas izteicas viņa dzeju tematikā un visos tēlojošos

līdzekļos, metaforās un epitetos, ritma maiņās.

Pavisam dažādas parādības dabū sakaru gan atse-

višķos izteicienos, gan atrisinātos periodos. Labs

paraugs šinī ziņā dzejas: «Kā gulbji balti padebeši

iet", «Te pasaulē mokas un vaimanas valda", «Kā

sapņi no pasaules dzimumi zūd", «Kad niknas vēt-

ras dzīvei postu draud", «Nost reiz skumību metīšu

tumšo". Pēdējai sekošas metatezes vidējos pantiņos:

Tumšajā zilumā spīguļo zvaigznes,

Mūžīgā kārtībā kustas to bars;

Cilvēka likteņa drūmajos viļņos

Valda bez rimšanas dievības gars.
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īss gan izrādās dzīvības sprīdis,

Tuvu ir kopā — šūpulis, kaps;

Tomēr no svara ir katris brīdis,

Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs.

Priekšstatus Veidenbaums apzīmē ne pēc

iespaida, kādu tie atstāj katrā acumirklī, bet pēc

būtības. Kā jau intelektualistam, ar lietām to īste-

nībā tie saistās ļoti vispārējā veidā. Te viena viņa

atšķirība no impresionistiem vai dzīves novērotā-

jiem. Kautkur dzīvē mantotais skatījums bij un

palika tikai vienreizīgs «piedzīvojums", uzglabājams

atmiņā par sevi neapcerēts, bet pievienojas attie-

cīgu pārdzīvojumu virknei. Kalačos, Glāzniekos un

citur bij daba ar «skaistām lejām", to dzejnieks

mīlēja, bet dzejā nav neviena īpaša to apraksta: ir

tikai «puķēm raibotās lejas" un tamlīdzīgi. Ja no

tuvējā Bērzu kroga atskanēja vēlina mājās gājēja

dziesma, klaigas, jautrība, tas bij tik saprotami, tāda

dzīvei neatņemama parastība, no kuras dzejiskai

gleznai ņemamas tikai dažas krāsas, vispārināts

priekšstats, prātam pārvaldot jūtas. Veidenbaums

uzmet īstenībai
'

tuvu šemu tiem neaptvertiem

notikumiem, nezināmam, dzejiski prātnieciskam

tēlam, kas viņu viļņoja kā daždien gaišreģi, nojau-

dēju, pasludinātāju.

Nojaustā, pasludināmā nākotnē ar vispārcilvē-

cīgo ideju, sociālās taisnības principiem lielo humā-

nistu garā, viss pārvērtējošais nemiers, nevarēja

radīt gleznas, kurā ietilptu kāda atsevišķa priekšmeta

kontūras. Gaismas un tumsas, laimes un ciešanu,

kungu un kalpināto, nāves un mūžības jēdzieni ap-

zīmē tēlu galeriju ar ļoti vispārīgiem atribūtiem.

Velti minēt — „kāds mērķis cilvēka dzīvei". Kāda

cilvēka, augsta vai zema, laba vai ļauna? Tāpat:

«Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs." Sabiedriskais

moments izteicas tādos apzīmējumos kā kalpības

lāsts, raizes, tumsība un aukstums. Arēna visa pa-
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saule, kurā nav neviena, kam pilna laime zied. Līdz-

cietība pret apspiesto brāli, kalpināto līdzcilvēku,

vienkāršiem ļautiņiem, kas apmāti smok verdzībā —

bez tuvāka apzīmējuma laikā, telpā, darbībā. Vis-

pārīgi, skaidri pateikts slēdziens, ka formula, attieci-

nāma uz visiem laikiem, visiem cilvēkiem. Šādus

piemērus varētu citēt no katras dzejas, ari no satī-

rām, kur tāpat neiespējami izlobīt apspiestā, kalpi-

nātā cietēja brāļa sociālo piederību. Ārkārtīga pa-

stāvība tikai dzejiskās gleznās.
Gaišo ainu apzīmētājas Veidenbaumam rozes.

Tās: mūžam ziedošas, nenovīstošas, sārtas. Aiz-

grimušie laiki rožaini, rožaini tēlojas nākotnē

skats, rožaini spīd dzīvība, rožaini krāšņa šķiet
dzīve.

Lejas: saulainas, puķēm raibotas, košas, jau-

kas, gaišā zaļumā un košās puķēs grimstošas mīle-

stībai, laimībai. Priekšstats saistās ar latviski īpatno

kalna un ielejas peisažu.

Meitenes: līgsmas vaigā, daiļas, daiļām

sejām, daiļas nāras, kas mīlestību prot, dejojošas.
Tēli: aizmiguši, pagātni, dzimteni atgādinoši,

zuduši, bāli, drūmi.

Sirds: aizgrābta vasaras naktī, līgsmi puk-
stoša, brīvi pukstoša, mīlestībā raisošās, pildīta ar

spožumu un dievības garu, dievības gaišumu,

debešķīgu prieku, jūtīga, līgsmības sauli smeļoša;

velti laimību kārojoša, kvēlojoša zem sniega, nāvī-

gām asiņu sāpēm pildīta, skumju apspiesta krūtīs,

ciešanas, sāpes tik jūtoša, sapņos tīkojoša pēc nāves

miega, bez ticības un mīlestības, neizprotamās

ilgās.

Dvēsele: skumjās gāsta, bezgalīgā žēlumā,
kas viņas dziļumos griež, skumjās baiļojošās un rau-

doša; jaunības liesmās starojoša, bez bailēm brie-

smās ejoša un pret tumsību karojoša, augstākās

iegribas jūtoša, debesu laimībā starojoša.
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Cerības: mestas tumšajā kapā, zudušas kā

dūmi, kā rudens lapas birstošas, kādreiz zaļojošā

jaunībā plaukušas, bērnībā laimi nesošas, drošas.

Prieks: kapā grimis, nāvīgām zālēm mai-

sīts, niecīgs un muļķīgs, kas nevar laimes dot, iz

krūtīm zudis, (sal.: laimības sapņi blēņas un nieks,

nava virs zemes atrodams prieks), debešķīgs un

spožs, veltīgs un velti kārots, virs zemes nesagai-

dāms; pasaules prieki gaišāki staro (laimīgs, kas

tagad spēj mīlēt; prieks spīd uz visiem vaigiem).

Pasaulē: nav neviens, kam laime zied,
redz un dzird tik ļaunu, mūžīgs sals, atrast nevar

brīvības, ļaudis grumbotām sejām, cilvēku bars

ar rūpēm vien kaujas; zemes tumsā mokas un vai-

manas valda, nav prātīgs it nekas; ātri aizgrimstoši

ir brīži, kad prieks valda pa pasauli plašo, kad tā

liekas tik krāšņa, tik jauka, kad Līga laimību lej un

ziedoņa vēsmas dvašo.

Gaisma: auksta, asa, šaubības plaismu ra-

doša, zinību gaisma tāpat spoža, sašķeļoša.

Rūpes un raizes nav dabūjušas īpaša apzīmē-

juma, bet šī ir viena no dzejnieka neatlaidīgākām

tēmām. Raizes moca nakti un dienu, cilvēks ar vi-

ņām kaujas, nikni karo kā ar mūžīgu rējēju un tikai

kaps atsvabina no tām. Tuva rada viņām liktenis,

ļaunvēlīgs, untumains, kas uzlicis dzīves grūtības*

sējis pie zemes, dzīves drūmajos viļņos valdošais

un brīva griba cilvēkam lemta, ar vienu lodi atsva-

bināties no viņa mašinu zobiem.

Oriģinaldzeju 979 rindās kapa, nāves un iznī-

cības tema atkārtojas kādas 60 reizes; migla, tumsa,

tumsība — 14, sals, aukstums — 12, vergs, ver-

dzība, kalps, kalpības spaidi, cietējs brālis — 26.

Rūpes, raizes un bēdas — 25; liktens, negrozāmais

lēmējs — 14.

Drūmajām tēmām pretī stāv gaišas ainas.

Viņu skaits mazāks un šī statistika vien jau norāda
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uz drūmi noskaņotu dzejnieku. Rozes, rožaini laiki,

puķes, lauri. Veidenbauma parastais apzīmējums

līgsmes replikai, atkārtojas 22 reizes; ziedi — 3;

brīvība —8; laime, laimība, laimes laiks — 5.

Laime, prieks, laimes laiks, apšaubīts un dzejnieka

skepses apdvests kādos 27 motivos.

Tādā kārtā pie zemes mūžīgā smaguma saistī-

tais cilvēks paliek mūžam iznīcības varā, pie dru-

pās sairušiem ideāliem, zudušiem tēliem un tikai

tālēs tiecošās doma vai acumirkļa apskurba izrauj

grūtībām. Pateicoties šai apbrīnojamai motivu ne-

atlaidībai un ar viņiem saistīto epitetu pastāvībai,

iespējams, ari nenovirzoties blakus apstākļos, sekot

pesimista domas lidojumam.
Pēc pantmēra 73 oriģinaldzejas ar 982 rindām

(ieskaitot satiriskās un prātulas) sadalās:

Jambā: Daktilī:

3-pēdu 2 dzejas 12 rindas 2-pēdu 4 dzejas 58 rindas

4
„

9
,

137
„

4
.

5
,

108 „•

5'.8„51. 6
,

1
„

4
„

6.1
.

8
.

20 dzejas 208 rindas 10 dzejas 170 rindas

Trochajā: Amfibrachijā:

4-pēdu 14 dzejas 206 rindas 2-pēdu 1 dzeja 8 rindas

5.1, 24
„

3
„

11
„

132

4
„

14
„

206
,

5 2
.

28

15 dzejas 230 rindas 28 dzejas 374 rindas

Izvēle raksturīga. Krītošajos ietilpst dzejnieka

nemiers, trochajā rotaļīgs, daktilī aicinoši spēcīgs,

mudinošs uz cīņu, bet kāpjošajos — skumjās pārdo-

mas, gribētais un pilnīgi nekur nesasniegtais prieks.

Lielais dzeju vairums Veidenbaumam četrpēdu

rindās, pie kam gandrīz puse krīt uz trochaju un

amfibrachiju.

Četrpēdu trochajā rakstīta gan romance „Do-
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māju es domas dziļas", gan satīriskā „Ej un dze-

nies tik pēc maizes"; tas ņemts vienalgas likteņa

tēmām un bezbēdīgai jautrībai, kā dzejās: „Upes
malu liepas ēno", „Viss ir joks, par visu smejies",

„ledzer, brāli!", „Sniegs no laukiem projām stei-

dzas" etc. Viņa pacilātībā Veidenbaums sniedzas

pretī dzīves līgsmei, kautkādām romantiski-realām

saulainām tālēm, iecerētai nākotnei, priekam, bez

apskurbas, bet ari rezignēti pazobojas par mantrau-

sību. Starpība tomēr iznāk ritmā, kas pirmā gadī-

jumā vieglāks, aizraujošāks. Elēģiskais šūpojošais

amfibrachijs pielietots gan garākās dzejās, gan

satirās, gan anakreontiski-horacijiskos pantos („Lai

nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts", „Laiks ātrāki

steidzas kā vagona rats", „Daudz godīgu cilvēku

pasaulē dzīvo", „Pēc goda, pēc varas, pēc mantas",

„Vai karš būs ar vāciešiem krieviem" etc) Div-

pēdu amfibrachijs dzejai „PLe neskaidrās Mētras"

un kā pretstats tai svinīgā piecpēdu „Ar šīs zemes

vareniem kopā tu varēji būt". Kas attiecas uz

jambu, tad tas zīmīgs abstraktai, pasmagai domai,

vīrišķā spēka pamodai. Daudzu dzejnieku iemīļo-

tajā četrpēdu jambā, kurā izturēts Heines „Belza-

cars" viscaur ar vīriešu atskaņām, Veidenbaumam

samērā maz dzeju un pie tam ar loti dažādu saturu,

bieži pārmaiņus ar 3-Dēdīgo vai citiem pantmēriem

(„Es domāju, ka pasaulē", „Dažs visu mūžu nomo-

cās", „Man ļaunvēlīgais liktenis"). Turpretim jā-

atzīmē lielais dzeju skaits 5-pēdu jambā, veselas 8

ar 51 rindu („Pa rožu ziediem mājās rotājoties",

„Kad niknas vētras dzīvei postu draud", „Jauns

gads jau atnācis" v. c.) Šo virkni noskaņas ziņā

papildina daktils, kura 2-pēdu pantmērā (kas maz

sastopams latviešu lirikā) likta drūmākā dzīves vēr-

tības noliegšana („Grāmatu kaudzes Velti tu

šķirsti", „Vaidi un gaidi", „Tumsa un migla Pasauli
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sedz"). Anapesta Veidenbaums nav uzrakstījis ne

rindas.

Ritms Veidenbaumam viscaur pārsvarā par

metru. Parastais četrrindis sevī slēpj sasprindzi-

nātu iekšēju kustību. Jau pantmēra maiņa vienā un

tai pašā dzejā liecina par iejūtas apzinīgu kāpinā-

jumu, piem., dzejā „Kā gulbji balti padebeši iet":

ievads — 4-pēdu jambā ar mainošos ritmisko plū-
dumu katrā rindā un vīriešu atskaņām; tad seko

pasmagi viļņojošais 4-pēdu amfibrachijs; tāpat dze-

jās: „Nākt Olimpā mums aizliedz dievu spēks";

3-pēdu jambs ar 4-pēdu amfibrachiju saskaņots

dzejā „Gods Dievam augstībā"; 4-pēdu un 3-pēdu

jambs ar 4-pēdu amfibrachiju satīriskajā „Dažs visu

mūžu nomocās", bet daktils ar jambu gluži jaukti

dzejā „Jau vēsās smiltīs dārgajie draugi dus". Jāņu
vakara atcerei izmēģināts kāds pantmērs, kura ne-

sastopam atkārtojoties. Tas konstruktīvi tuvs

Alkeja vai asklepiadiskajam pēc dažu Horacija

dzeju parauga. Ritma dažādošanos Veidenbaums

panāk visvairāk ar cezurām trīszilbju pantmēros,

kas gan ne sevišķi izturētas, tad ar atskaņām un se-

višķi ar pauzēm, resp. apcirstu pēdu. Cezura un

atskaņas ritmu maina 5-pēdu jambā „Kā gulbji balti

padebeši iet", „Pa rožu ziediem mājās rotājoties".

Caurcaurīm ieturētas vīriešu atskaņas trauksmīgu
plūdumu piešķir 4-pēdu amfibrachijam „Lai ne-

domā cilvēks, ka otrs ir slikts", kurpretim skumjā

rezignācijā šūpo 3-pēdīgais „Es atminos rožainos

laikus", ņemts sieviešu atskaņās. Pateicoties ritma

dažādībai, viena pantmēra dzejās „Uz galu mana

dzīve iet" un „lsts filosofs nav pesimists", iespaids
no katras savādāks.

Pēdas apcirtums atgādina spondeju, tomēr pau-

zei ritma funkcija lielāka. Viņa papildina cezuru

(ja nenāk pēdējās vietā). Apcirstā pēdā nostādītais
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vārds iegūst sevišķu nozīmi un palēnina ritmisko

gaitu. Piem., dzejā:

Mesties, mosties reiz, svabadais gars,

Celies un salauzi kalpības spaidus,

Atpestī cietējus klusini vaidus
—

Mosties reiz, brīvības cēlajais gars !

Tumšos varmākus zemē triec,

Svētos liekuļus, garīdzniekus,

Kuri melš krāpdami debesu niekus.

Ticības māņus pie malas liec.

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,

Šķērdībā putina miljonu sviedrus!

Zemē kundzības draugus un biedrus,

Kas savus brāļus spaida un plēš!

Abi pēdējie „zemē'"
1

ar trešās zilbes neaizpildi -

šanu (pauzi) pēdā iegūst daudz savā spraigumā

un skan pavēloši kā lozungi.

Pauzes un cezuras redzami dala zilbes, pie kam

pēdas papēdis sakrīt ar uzsvaru vārda sakne, jeb

ari maina šīs cezuras. Pauzēto vietu Veidenbau-

mam tāds daudzums, ka pietiek norādīt tikai uz

dažām raksturīgākām rindām:

4-pēdu daktilī:

Nost reiz *? skumibu metīšu tumšo,

īss gan •/ izrādās dzivības sprīdis.

Tuvu ir kopā *] šūpulis, kaps.

Tomēr no svara ir katris *] brīdis.

3-pēdu amfibrachijā:
Vēl desmit, f divdesmit gadu.

Un tomēr te dzīvē *\ sapņots
Par mūžīgām lietām *ļ tiek.

Ar rūpēs 1 grumbotām sejām.
P;e skaidrā •/ ziluma mirdz (un nevis skaidrajā,

kā citādi V. mīlēja šo adverba formu).
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Tev droši 7 pēc nebūs žēl.

Bet tiksi zem kājām 7 mīdīts.

Nav labs itnekas, kam 7 nīkt.

4-pēdu amfibrachijā:
Kad atskanēs tornī 7 drūmīgais zvans.

Un tukšā 7 paliekot zinibu slāpēm.

Bet apakšā miroņiem ilgāks 7 mūžs.

Vai senātnē vien tikai vīri 7 bija,

Kam liktens rūpes 7 nedarīja.

Veidenbaums nelieto saikļu, kas aizpildītu zilbju
skaitu. Kā vienīgo vietu ar ielāpvārdu varētu

minēt vietu (4-pēdu amfibrachijā):

Kas ierasto mēru pie lietām tik liek.

Un ļoti var būt, ka tas pats svešas rokas iesprausts

nogludināšanas labā. Sillabiski viņš uztver vārdus,
kas krīt palēninājumu, apcirstās pēdas vietā: Piem.

4-pēdu daktilī:

Beigšu pēc nāves reiz ilgoties ( — 7 —)•

Visur tik mokas un vaimanas.

Tā saka filosofs - pesimists.

Kādēļ, gan to, ko liktenis lemj

Negrozāmais, par sliktu lai saucam.

Visi ja varētu priecāties.

Pašvaldība mums dota ir.

Ne p r āti b v neviens nevar saukt.

3-pēdu amfibrachijā:

Kaut būtu tu v a 1 d i n i c k s.

4-pēdu amfibrachijā:

Tā Dieva prāts, mūs radot, spriedis.
Lai asarās pārlieku skumdināts.

Kad ziedēs pēc nāves vēl pavas ar s.

Un neizprotamā ilgošanās
Krūts ceļas un viļņo pēc mīļākās.

Skaņu bagātība Veidenbauma dzejā nav liela.

Ja atņem ritmiski-melodisko plūdumu, tad citas

tēlojošās mūzikas nepaliek. Vārdu izvēlē priekš-
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roka dota vajadzīgākam pēc nozīmes, ne skaniski

izdevīgākam jēdzienam. Ar tādu pašu nokrāsu

refrēni dzejās: „Es atminos rožainos laikus", „Ej

un dzenies tik pēc naudas", „Man ļaunvēlīgais likte-

nis"; un paralelismi:
ležūpo šodien,

ležūpo rītu.

Vaidi un gaidi,

Strādā un gādā.

Tāpat dzejās: „Daudz godīgu cilvēku pasaulē
dzīvo" un „Vienkāršie ļautiņi". Meklējot pēc ap-

slēptām aliteracijām, uzduramies uz skanu sablī-

vējumiem. Gluži dabīgi, ka tad ari atskaņai nav

piegriezta vajadzīgā vērība. Katalektikā, — pie-

lietojot tiklab vienzilbīgās, kā daudzzilbīgās at-

skaņas, no vietas un pamīšām, — daudz nejaušību,

jo tās Veidenbaumam rindā noslēdz domu vai rit-

misko grupu. Un tā kā izteicienā vārdu kārtība

ieturēta pēc iespējas gramatikalā, tad galotnēs sa-

stopas vārdi ar dažādu fonētisko nokrāsu. Pat

četrpēdu pantmēros gadās tādas nepareizas vai na-

badzīgas atskaņas, kā vienzilbnieki: mūžs — grūž
— pūš; krūts — grūts; sedz — mēdz; prieks —

sniegs, subst; spriest — spiest; rats — acs; īss —

drīz; gūt — trūd; darbs — tārps; draugs — kauks;

sirds — pirc; sprediķus — būs; kals — sals, v. fut.

Div- un vairākzilbnieki: kapā — slapjā; laikus—

vaigus; skuķes — puķes; gadā — prātā; glāzi —

lāsi; spriedis — cietis; garu — garu; daiļākajā, adv.

kompar. — mājā. Nāk tomēr priekšā ari oriģinālas

galotnes: zvans — Kants; skatāties, rau — ķīlu
tev nav; svēts — sēts; Mētras — vētras; ēno,

v. — lēno; maitā, v. pres. — gaitā; rokas laizi

— kad nāk tik maize (ko daži redaktori centu-

šies izlabot uz „kad rod tik maizi"). Bagātīgi

kombinējumi 5-pēdu jambā ar galveno un vēl

palīgcezuru pirms atskaņotā vārda: „mājās rotā-
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joties — kaujā doties. Bez atskaņām rakstīta

aleksandriniskā „Jauns gads jau atnācis". Raksturī-

gākā galotņu ziņā Veidenbauma dzeja: „Kad
niknas vētras dzīvei postu draud" un caurmērā la-

bas atskaņas tulkojumos. Vietām nāk asonances:

atriebējs — Ceiss; košs — spožums; brālīgi — dzī-

vokli; klājas — varenajos etc. Šūpojošam 3-pēdu

amfibrachijā plūdumam „Es atminos rožainos

laikus", tāpat divpēdu trochajam (ari daktilim): „Pie

neskaidrās Mētras", labi pieskaņotas un ar izteik-

smīgiem vārdiem viscaur izturētas sieviešu

galotnes.

Tādi ir mākslinieciskie meti, kuros ieaužas Vei-

denbauma sirdsdomas — ieaužas dabīgi, kautkādu

svešu formas principu nesaraustītas. Sen pārbau-
dītie ritmiskie paņēmieni pielietošanu atraduši tikai

saskaņā ar dzejnieka individuālo sajūtu, bagātīgās
intuicijas diktēti valodas vienkāršajā plūdumā. Pēc

būtības tā ir tā pati nedalāmā vienība, kas slēpj sevī

klasiskās un katras patiesas dzejas skaistumu.

Nedrošu, mazvērtīgu iesācēja darbu Veiden-

baums nav atstājis. Mums zināmais īpatnais dze-

jiskums neļaujas grupēties attīstības posmos. „Kā

gulbji balti padebeši iet", „Mosties, mosties

reiz, svabadais gars", „Kam velti dārgo laiku

tērē", kuras ir iemesls uzskatīt par agrinākām,

priekšstatos un izteiksmē neatšķiras no citām, starp

kurām kā viena no pēdējām uzrakstīta „Velti taisīt

lielus plānus". Ļaudamies sava briestošā gara dzī-

vībai, Veidenbaums, šķiet, uzreizi iegūst tādu pla-

šumu, gatavību, ka nenākas neko paplašināt, tikai,

varbūt, padziļināt, ja pieņemam mierīgāka plūduma

dzejojumus par vēlākiem, kaut vai tanī pat amfibra-

chijā rakstītos. Tak attīstība bija un ja netrūktu

chronoloģijas, varētu tanīs vērot smalko stila izvei-

dību līdz tai pilnībai, kāda sasniegta. Kautgan Vei-

denbaumsmaz tieši aizguvis klasiskās dzejas veidus,
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bet skolu viņš te dabūja labu savas īpatnības atro-

tīšanai. Un svarīgākie šaī ziņā ir gadi no 1883 —1885.

Līdz tam viņš vēl pilnīgi sava laika bērns, impul-
sīvs jūsmotājs, aprakstoši priecādamies par lakstī-

galas dziesmām, pavasara vēsmu, strauta burbu-

ļiem, raibajām puķēm, kādi tēlojumi nesaistītā valodā

sastopami vingrinājumu burtnīcās, kamēr vecākais

brālis tad pat šādas ainas mēģināja likt pantos —

neveikli, sentimentāli, tautiskās lirikas garā. Salī-

dzinot tādas gleznas ar vēlāko skaidro, skanīgo plū-
dumu vai oriģināla ritmā ieturētiem tulkojumiem,

piemēram Šillera «Jātnieku dziesmā", „Uzvaras

svētkos", Heines „Belzacarā", redzams apbrīnojams

solis bez nejaušībām. Pateicoties nopietnībai, ar

kādu Veidenbaums iedziļinājās visos jautājumos,

viņa talants veidojās organiski, kautgan darbu

straujā izskaņa, pavirši ņemot, atgādina neapzinātu

uzliesmojumu, pēkšņas iejūsmas izplūdumu. Ka Vei-

denbaums labi izpratis klasiķus, liecina tulkojumi.

No Horacija ņemtajās dziesmās pat teicienu kār-

tība lūkota iegrozīt pieskanīgi domas risinājumam

oriģinālā. lekšējais tuvums un labā izprata tos paceļ

pāri Allunana Horacija latviskojumiem, kurš nevar

tam pieiet tik tuvu kā vācu dzejniekiem. Allunans pie

tam vēl tiecas lokalizēt, mitoloģisko vai romiešu tēlu

vietā liekot latvisku personāžu. Piramidu vietā fi-

gurē kalni, kas sniedz debesis, bronzas vietā kā

patstāvības izteicējs likts tērauds. Tā pazīstamā

laikmetiskā maniere, ieviesusies jau no Stendera lai-

kiem-, pielāgošanās pašu šaurās sētas reāliem ap-

stākļiem uzplaukst tautiskaiā utilitārismā. Salīdzinot

satiru (I, 1), ko tulkojuši Allunans un Veidenbaums.

„mēs varam atzīmēt daudzus ieguvumus pie

Veidenbauma. Ne tādēļ, ka viņa valoda mums

ir tuvāka, mazāk vecmodīga, jo ne valoda vie-

nīgais ir noteicošs faktors dzejā — bet īsā ritma mei-

staram Allunanam pārāk smags ir heksametrs,
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6-pēdu daktils. Savienot vārda akcentu ar rituma

smagumu viņš vēl nevar".
1 Veidenbaums ievēro-

jis galvenās ritmiskās prasības, loģiskais un

ritmiskais akcents viņam sakrīt. Tikai izturēta

nav cezura, kas Allunanam tomēr figurē, Re-

tumis sastopama ari atkpāšanās no oriģināla
domas ziņā, kā piem. „īstā mierā (Carm. 11,

16), kurā bez tam atlaisti 3 pēdējie pantiņi. Horaciju
vēl tulkojis L. Bērziņš, brīvi atdzejojot, un jaunākā

laikā daudz ar to nodarbojies K. Straubergs, jau pil-

nīgi turēdamies pie oriģināla pantmēra, ritma un iz-

teiksmes savādībām.

Tik latviešu literatūrā Veidenbauma dzejām ne-

gaidīti nākušas un strauji aptrūkušas ieskaņas rak-

sturs. Veidenbaums nepaceļas mūsu Olimpā pa pa-

rasto attīstības teku un nav viņam sekotāju. Pie-

ķeroties senklasikai, šiem neizsīkstošajiem „mūžības

avotiem", tilts no Jura Allunana pārmests tieši uz

viņu pāri Auseklim, nerunājot jau par tautiskās

jūsmas epigoņiem, kuri savās aizgūtās abstrakcijās

palika sastinguši neaugstā lidojumā. Individuālais

nemiers, pārbaudītāja šaubas un sāpju traģika atgā-
dina to psicholoģiju, kādu plašākā, raibākā rakstā

tālāk auduši Poruks, Rainis, Aspazija, Plūdons. Ne-

viens tomēr nav tā pacēlies atziņu augstumos, pa-

liekot reizē uz mūsu zemes, kā Veidenbaums. To-

pošā reālisma strāvā tieši iekšā viņš nestāvēja.

Viņa „realisms" stilistiski un psicholoģiski loti

atšķiras no tā, kas sekoja deviņdesmitos gados.

Aiz viņa paliek mierīgie vērotāji, sadzīves pīa-

stiķi, veselīgā etisma nesēji Blaumanis, Apsīšu

Jēkabs un vēl agrīnākie „Mērnieku laiku" tēlotāji

Kaudzīši, meklēdami īstenībā atrisinājuma savām

psicholoģiskām atziņām, kamēr Veidenbaums no at-

1 Sal. K. Strauberga .Horacijs un viņa latviešu draugi", An-

tikā pasaule, 221. Ip.
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ziņu augstumiem grib satvert dzīves būtību. Līdz-

dzīvojot un saņemot ierosinājumus no savas apkārt-

nes, radusies radniecīgā laika biedra Ed. Treumaņa

drūmā kritika, protests, viņa līdzjūtības pārdomas

par apspiestajiem dzīves pabērņiem, pieķeroties at-

sevišķībām, kas pie Veidenbauma ietilpst apvie-

nojoši uzmestā slēdzienā, cilvēka garīgās pilnības
likumā. Viņu radniecība vairāk ārēja (piem., Treu-

maņa dzeja «Mosties, mosties, mana tauta", rakstīta

pajautrā četrpēdu trochajā, atgādina Veidenbauma

„Mosties, mosties reiz, svabadais gars"), turpretim

mākslinieciskā psicholoģija katram savādāka. Ar

aplamu mērauklu mērojusi kritika Treumaņa dzeju

«Prātīgais",
1

uztiepjot to par pārāk veidenbaumisku,

tā kā autors to pat izmetis no savu darbu kopoju-

miem. Šī dzeja gluži treumaniska; viņā nav ne vie-

nojošās traģiskās izjūtas, ne valodas stiprā emocio-

nālā elementa, ne anakreontiskās viengabalības, ne

slēptu asumu un koncentrētās izteiksmes.

Par acumirkļa Jautrības grēku" īslaicīgā mūžā,

baudām, dzīves bezmērķību, tumsību zinātņu spo-

žumā raugoties, līķiem «un asarām, kur vien skats

krīt un tamlīdzīgām tieši no Veidenbauma aizgūtām

tēmām dziedājuši daži vēlākie dzejnieki, bet ari

tikai nejauši. Pārdzīvojums bij tas, kas Veiden-

bauma abstrakcijas pārvērš „realībā", stila vienga-

balībā un ar šo viņš atšķiras no intelektualista-

apcerētāja, kādi, piem., senās aleksandriniešu vai

franču modernās «zinātniskās" skolas dzejnieki.
Elementi tie paši, kausējums tomēr cits. Citāds šis

kausējums ari Porukam, kas pārradošo momentu

izteic vaicājumā: „Vai tev ir tikdaudz asaru, kā

vari dzejnieks būt?" (Draugam), savas dvēseles

tieksmes, vēl vairāk kultūrā sašķeltas, piepildot

«Silizana sirdsdedzes" izjūtu romantikā. Vien-

1 Sāpes un smaidos I, 72. lp.
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tūļa, spēcīga, nopietna, emocionāli kustīga starp

visiem viņiem izskan Veidenbauma aizraujošā

atziņu dziesma, īsa un viengabalīga kā sakām-

vārds — trauksmē pēc individuālās pilnības.

Veidenbaums mira jauns, atstādams tikai liri-

skas un satīriskas dzejas. Agrais kaps varbūt pa-

ņēma pašu labāko, monumentālāko, kas rastos mūža

nosvērtībā. Bet ari tagadējais mantojums nav frag-

mentārs ievads, nav nelaikā aprauta ieskaņa kaut-

kādai sekojošai galvenai daļai. Satura vienība ar

vairākām izjūtu gradacijām, tāpat stils liecina, ka

dzejniekam zināms darbības posms noslēdzies. Ne

par velti viņš pārstāja dzejot jau dažus gadus priekš

nāves, un ir vairāk kā iemesls šaubīties, vai turpinā-

jums nāktu iesāktā garā, ja liktenis būtu lēmis vēl

atgriezties pie rakstniecības.





Ed. Veidenbauma

Raksti





Dzejas
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Kā gulbji balti padebeši iet,

Tiem vēlētos es līdza tālu skriet,

Tur tālumā, kur ziemas nepazīst,

Kur rozes mūžam zied un nenovīst. —

Kam veltīgi laimību kāro, tu sirds?

Met projām reiz cerības tumšajā kapā:

No saulainām lejām ir mirstīgais šķirts,

Tam jādzīvo asaru dūksnājā slapjā,

Kur dzelži un cirvji bez rimšanas klaudz,
Pēc maizes, pēc pārtikas vergi kur sauc,

No stiprākā samīts vājāks kur lūzt,

Un asins un sviedri ikdienas kur plūst.
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Pa ielām dubļainām līst lietus, vēji šņāc,

Un istabā tik tumšs un auksts un galds nav klāts,

Un vientulīgi sēžot sāk domas tālu skriet,

Sen aizmiguši tēli gar acīm garām iet.

Tie dzimteni man tēlo, tie rāda pagātni

Un gaišas rožu ainas gāž skumjās dvēseli;

Jo kapā sen jau grimis ir laimes laiks un prieks,

Un kvēlojošo sirdi sedz ziemas aukstais sniegs.
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Pie debesīm mēness spīd bālais,

Pa niedrāju vardes kurkst;

Viss miglā segts apgabals tālais

Un strautiņš ielejā čurkst.

Es klausos un bezgalīgs žēlums

Man dvēseles dziļumos griež.
Vai vainīgs tur vakara vēlums,

Vai likteņa grūtības spiež?
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Kuļos es kā pliks pa nātrām,

Raizes moca nakt un dien,
Un pa tam, līdz vējam ātram,

Dzīves ziedons projām skrien.

Tumsība, kur vien tik skatās,

Aukstums visur, kur vien iet.

Ak, uz visas pasauls platās

Nav neviens, kam laime zied!
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Es atminos rožainos laikus,

Un meiteņu līgsmajos vaigus

Un puķēm raibotās lejas

Un jautrības, smieklus un dejas.

Cik skaisti bij zudušie tēli,

Un sirdij tik žēli, tik žēli.

Es atminos, spēki reiz cēlās

Un gudrību avotus smēlās,

Bet zinību spožajā gaismā

Tik vairojās šaubības plaisma.

Sen kapā dus nodomi cēli,

Un sirdij tik žēli, tik žēli.

Nu aukstajā gaismā es jūtu,

Cik laimīgs, ja bērns vēl es būtu,
Vēl dzīvotu cerībās drošās

Un laimības ielejās košās;

Bet atpakaļ doties jau vēli,

Un sirdij tik žēli, tik žēli.
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Pa rožu ziediem mājās rotājoties,

Pa mīlestības jaukām ielejām

Man apnīk. Dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nāk stipram censoņam,

Tur prāts man rauj, trauc ilgo miegu saldu,

Sauc cīniņā, lai nobeidzos vai valdu!
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Kur klusā naktī lakstīgalas dzied,

Tur klausīties man labprāt tīkas iet:

Tur bučoties ar daiļām meitenēm

Un izrauties no dzīves ķibelēm.

Bet vairāk tīk man tur, kur lodes dzied,

Kur asins kaujā brīvie vergi iet,

Kur skaņas dziesmas atskan trokšņainas

Un peklē gāžas lepnie varmākas.
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Tu atmini cietējus brāļus,

Kas verdzības pinekļos smok,

Kam dzīviem kapu jau rok, —

Tu atmini cietējus brāļus!
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Mosties, mosties reiz, svabadais gars,

Celies un salauzi kalpības spaidus,

Atpestī Cietējus, klusini vaidus —

Mosties reiz, brīvības cēlajais gars!

Tumšos varmākus zemē triec,

Svētos liekuļus, garīdzniekus,

Kuri melš krāpdami debesu niekus.

Ticības māņus pie malas liec.

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,

Šķērdībā putina miljonu sviedrus!

Zemē kundzības draugus un biedrus,

Kas savus brāļus spaida un plēš!
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Māteram.

Tik ērkšķiem bij kaisīts tavs darbīgais mūžs.

Vēl piemiņu skauģi kapā tev grūž;

Bet velti: kā ziemeļos atspīdums sārts,

Drīz celsies un mūžīgi dzīvos tavs vārds.
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Pie neskaidrās Mētras,

Tur sirdis pukst brīvas,

Kaut likteņa vētras

Pūš niknas un sīvas.

Tur jaunības liesmās

Vēl dvēseles staro,

Bez bailēm iet briesmās.

Pret tumsību karo.
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Pa Latvijas kalniem un lejām,

Ar rūpēs grumbotām sejām,

Kust sentēvu strādīgais bars.

Tiem drēbes ir mugurā prastas,

Zem smagajās svešnfeku nastas

Snauž verdzībā nospiestais gars.

Gan asinis netaisni lietas,

Trūkst raudātām asarām vietas,

Bet garām ir briesmīgais laiks:

Ar kungiem dus vergi zem smiltīm

Un tagadnes laimīgām ciltīm

Spīd brīvības saulītes vaigs.
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Nākt Olimpā mums aizliedz dievu spēks,

Lai pasaulē mēs Olimpu sev ceļam!

Kas nievā cilvēkus, ir necilvēks.

Daudz dabā prieku, lai tik ārā smeļam!

Bet šausmīgais brīdis nav tālu, nav tālu,

Kad atskanēs tornī drūmīgais zvans,

Kad iesi, kurp aizgājis Šillers, kur Kants.

Pret nāvi nav mirstīgiem spēka, ne zāļu.
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Draugs, uz visas zemes lodes

Atrast nevar brīvības.

Visur jādzīvo pēc modes,

Gudram visur laimējas.

Atstāj sapņus! Dzenies tik pēc maizes,

Būsi laimīgs, zudīs visas raizes.
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Pēc goda, pēc varas, pēc mantas

Bez atpūtas ļautiņi skrien,

Tie dzenas, tie cīnās, tie pūlas,

Ar rūpēm tie kapenēs lien.

Gan lauri tiem kapenes pušķo,

Gan varoņu dziesmās tos min, —

Ne greznuma mana, ne dziesmas,

Ko miroņu tumsība tin.
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Vēl desmit, divdesmit gadu

Un lugai būs pienācis gals,

Vai slinkojis būtu, vai centies,

Reiz trūdēt sauc likteņa balss.

Un tomēr te dzīvē, sapņots

Par mūžīgām lietām tiek:

Par laimi, par slavu, par godu,

Uz kapa grib laurus lai liek.

Bet lauri un gods un slava

Līdz iznīkst, kā beidzies tu pats;

Un tālāk un atkal tāļāk

Rit šausmīgais mūžības rats.
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Uz galu mana dzīve iet,

Drīz sirds jau pukstēt rims;

Uz paliekamu mājas viet

Drīz miesas kapā grims.

Es priecājos, ka nāves balss

Man' projām aizsauc jaunu

No pasaules, kur mūžīgs sals,

Kur dzird un redz tik ļaunu.

Nāks ziedonis un puķes, plauks,

Uz kapenēm tas ziedēs,

Mans miteklis būs kluss un jauks,
Vairs bēdas man' nebiedēs.
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Grāmatu kaudzes

Velti tu šķirsti,

Mirušās audzes

Pētī, līdz mirsti.

Zinību nieki

Muļķus tik baro,

Pasaules prieki

Gaišāki staro.
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Īsts filosofs nav pesimists,

Bet dzīvi jautri bauda

Un priecājas, cik jauda.

Vēl mieži laukos kupli briest,

Vēl netrūkst daiļas skuķes,

Kam patīk, tas var raizes ciest,

Es labāk guļu puķēs.
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Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst,

Jau cīruļi skani dzied gaisā!

Drīz pēdējais ledus pa pakalnēm kūst,

Un ziedonis puķes jau kaisa.

Lai noveļas katram nu skumjības slogs,

Lai sirdis smeļ līgsmības sauli.

Priekš bēdām vēl laiks ir, jo ātrāk kā koks

Kas zaļo, mums nobālēs kauli.

Kā spārnos skrien stundas, skrien skaudīgais

Un drīzi pienāks tas brīdis, [laiks,
Kad redzēs mūs Koķitus ūdenis staigs,

Un beidzies būs dzīvības sprīdis.

Tad, kamēr vēl jaunība dzīslās mums rit,

Lai jautrībai neļaujam beigties.

Kad miršanas tumšajā stunda reiz sit,

Uz mieru lai varam tad steigties!



217

Pa laukiem jau ziedonis dvašo,
Lai rūpes un skumjas nu zūd!

Prieks valda pa pasauli plašo,

Laiks bēdāties, miesas kad trūd.

Kad krūmus rotāt sāk ziedi,

Kad kāzas radība svin,

Tad paliec par bērnu un dziedi

Un skaistākos vaiņagus pin.

Dažs gadiem uz priekšu mēdz zīlēt,

Viņš rūpes redz, citu neko.

Tas laimīgs, kas tagad spēj mīlēt,

Un nākotne nepievils to!
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Jau ziediem rotātas pļavas,

Jau dziesmām viļņojas gaiss,

Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas

Klāt maijmēness debešķīgais.

Un saule tik mīļi, tik spoži

Pie skaidrā ziluma mirdz,

Un lapoti meži tik koši,

Un līgsmi pukst cilvēkam sirds.

No putekļiem ārā, no dūmiem

Mūs ziedošais pavasars sauc;

Gals bēdām un sirdēstiem drūmiem,

Vēl pasaulē prieku ir daudz.
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Sniegs no laukiem projam steidzas,

Pļavas zaļo, upes plūst.

Kam vairs ziemas darbi veicas,

Kad jau ziemas ledus kūst?

Laik ir nu pa puķu lejām

Sārtas rozes pušķos plūkt,

Laiks no meitu daiļām sejām

Debess saldo medu sūkt.

levas zaros lakstīgalas

Mēness naktī krāšņi dzied;

Rau, pie klusas upes malas

Meitēns klausīdamies iet.

Ņem man klāti, daiļākajā,

Skūpstoties mums ausīs rīts;

Zvaigznēm segtā debess mājā

Mīlestības košais brīds.

Lūk, jau sēžam apkampušies,

Karsti pukst pie krūtīm krūts,

Saldos sapņos gremdējušies —

Aizmirsts dzīves liktens grūts.

Lakstīgala ievas zaros

Dzied un žēli skan tai balss.

Austrums sarkst jau saules staros —

Pienāk saldiem sapņiem gals.



220

Upes malu liepas ēno,

Zālē smaršo kreimenes,

Laiku ievērodams lēno

Sārto vīnu turpu nes.

Neaizmirsti daiļās nāras,

Kas uz bučošanu kāras,

Abas divas līdzi ved,

Ari lirās nepamet

Es jau dzirdu skanas saldās.

Sārto vīnu lūpas sūc,

Paradizē domas maldās
v

Mīlestībā vilno krūts.



221

Kādēļ par niekiem vaimanas celt?

Jaunības priekiem mūžam būs zelt!

Dzīvo tik zaļi, jautri vien brauc,

Lai ar kā spalu parādu daudz.

Padzīvo viegli, tur tikai ej,

Kur atskan smiekli, meitas kur dej.

Nebēdā niekus, kad tieci rāts, — \

Veciem ļaudīm kumeļa prāts.
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Par spīti grūtiem laikiem,

Dzied jautri mūsu bars,

Prieks spīd uz visiem vaigiem

Kā gaišais saules stars.

Un alus glāzēs laistās, •

Un strauji runas plūst.

Lai glābjam dienas skaistās,

Kā sniegs tās ātri kūst.
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Vai karš būs ar vāciešiem krieviem,

To atļauju citiem es spriest,

Un ziedoju jautrības dieviem;

Nav bēdas, kas spētu man' spiest.

No rīta līdz vakaram vēlam,

Kad nogrimis saules rats,

Es kalpoju Gambrinam cēlam,

Un dievībai līdzinos pats.
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Iežūpot, pasirot

Anakreons prot;

Kā tad nedzers muzu dēls,

Kad to nespiež vecums vēls?
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Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats,

Nes sāpes, nes priekus, kā kuram.

Man uzklausāt, biedri, man dievīga acs,

Man zinību vairāk kā buram.

Te pasaulē cilvēku milzīgais bars

Ar mūžīgām rūpēm vien kaujas,

Caur rūpēm tik retam mirdz laimības stars

Un kapā grimst cerības straujās.

Un izrādās galā, ka viss bijis nieks,

Ko cerību pilns tu reiz krājis,

Ka darbs, ko te strādājis — muļķīgs un lieks,

Viss beidzies un postā tak gājis.

Tad atdariet acis un skatāties, rau!

Bez rimšanas, izkapti trītu,

Skrien nāve starp dzīvajiem; ķīlu tev nav,

Ka nemirsi šodien vai rītu.

Vēl diena ir gaiša, vēl ziedoņa laiks,

Lai iedzeram, sen jau mums slāpes!

Un dzersim, līdz kapsētas dzīvoklis baigs

Mums aiztaupīs paģiru sāpes.
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To es zinu, to es māku:

Alu iedzert — uzdziedāt.

Saulei ejot žūpot sāku,

Saulei lecot vēl es klāt.

Citam nav nekāda daļa,

Kad man patīk dzīve zaļa.

To es zinu, to es māku:

Meitas mīlēt, mutes dot,

Un pie tādām labprāt nāku,

Kuras mīlestību prot.

Šodien skaistuli es skauju,

Rītu to jau citam ļauju.

To es zinu, to es māku:

Nedusmojies, svētais vīrs!

Lai nekā ar nepanāku,

Tak no raizēm esmu tīrs.

Kāda gan tur citam daļa,

Kad man patīk dzīve zaļa?
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Viss ir joks, par visu smejies,

Laid, lai citi raud un vaid.

Ja ir labi
— pakavējies,

Un ja netīk — projām laid!

Projām laid uz citām malām,

Vienā vietā sasmok drīz, —

Vai līdz otram pasauls galam,
Līdz sev priekus atradis.

Ja nav naudas, spārni īsi,

Guli tur, kur liktens sien,

Gaidi nāvi, paradīzi,

Paliec vecs un kapā lien!
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Kam tīk dzīvot, tas lai dzīvo,

Kam vairs nepatīk, lai mirst.

Liktens gribu lēmis brīvo:

Viena lode — dzīve irst.

Kad vēl patīk zemes lietas,

Paliec, līksmojies un dej.

Bet iekš fiades daudz vēl vietas,

Brauc tad tur, kad raizes rej.

Cukurs vien tik garšu maitā,

Dažs mīl labāk sinepes.

Laikam tādēļ dzīves gaitā

Raizes daži labprāt nes.

Bet kam riebjas zemes lietas,

Tas lai droši projām brauc,

Jo iekš Hades daudz vēl vietas,

Kaut ar' dzīvotāju daudz.
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Iedzer, brāli! Ātrām kājām

Mūža dienas projām skrien,

Nāve sauc uz tumšām mājām,

ledzer, kamēr kapā lien!

ledzer, brāli! Laiki grūti.

Dzīves ērkšķi nikni dur.

ledzer, mazāk sāpes jūti,
Jaunu dzīvi alus bur.

ledzer, brāli! Nodzer prātu —

Prāts tik bēdu kaudzes ceļ.

Muļķis tikai domas krātu,

Gudrais ellē viņas veļ.
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Vaidi un gaidi,

Strādā un gādā, —

Projām būs smaidi,

Rūpes tik prātā.

lebrūķē alu,

Nebēdā galu,

Nedomā daudz, —

Laimīgs tu būsi,

Kamēr reiz kļūsi

Kapenēs rauts.

ležūpo šodien,

ležūpo rītu,

Un ja nav naudas,
Dos tev uz krītu.
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Domāju es domas dziļas,

Kādēļ laime mani md;
Viss ko daru, viss man viļas,
Visās vietās kāja slīd.

Citam nav nekāda darba,
Nauda kā no gaisa birst;

Man ir dzīve sūra, skarba,

Jābadojas, kamēr mirst.

Nav pie dvēseles ne graša,
Prasi kādam — kas tev dos?

Labāk vienreiz nāve aša,

Nekā dzīve nabagos.

Ezers lejā spīd ne tāļi,
lekšā tur — būs raizēm gals!

Nu ardievu, bēdu brāļi,

Neskanēs vairs mana balss.

Ceļš vēl garām ved gar krogu,

lekšā danco, dzied un smej,

Un caur apgaismotu logu
%

Redzu, alu glāzēs lej.

Vai tad es jau gluži bešā?

Roka ātri svārkos ķer —

Desmit kapeikas vēl ķešā,

Tās priekš nāves jānodzer.

Steidzos iekšā, vienu glāzi

lesviežu, vēl vienu, vēl...

Un ar katru alus lāsi

Paliek dzīvības man žēl.

Atliks miršanu uz rītu,

Šodien vēlu staigāt turp.

Krodzniek, dosi vēl uz krītu?

— Došu. — Duci alus šurp!
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Otreiz Kija tāda liga:

Skaistule man solījās,

Mūžam būšot uzticīga —

Dumjš, kas sievām paļaujas!

Drīz iz pilsētas švīts nāca

Glumi apģērbts uzķemmēts,

Lakstoties ap viņu sāca,

Dāvā rotas — viss tam lēts.

Domāju, tā neatļausies,

Sirdi viņam neatdos,
Bet it nejauši reiz —

klausies
—

Baznīcā jau uzsauc tos.

Asinis man dusmās vārās,

Un kaut sirdi sāpes griež,

Bet pēc atriebības kāras

Dūre naža spalu spiež.

Viņiem jāmirst! — Steigšus gāju.

Te man uzsauc draugs: kur nu?

lesviedīsim ceļa kāju!

Nāc man līdz uz kabaku.

Sviedām, sviedām... rīts jau ausa

Aizmirsts viss, kas rūpes dar,

Kājas galvu knapi klausa,

Zudušas bij dusmas ar.

Tādēļ tagad katru reizi

ledzeru, kad slikts ir prāts,

Un ja kājas iet ar greizi,

Tas jau nava grēks nekāds.
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Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka,

Tad asins bij karsta, tad gaišs bija laiks,
Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka,

Un nākotne spoža kā saulītes vaigs.

Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi,

Viss mira, kas agrāk dārgs bij un svēts;

Nu dievīgie tēli tik bāli, tik drūmi.

Un dīdzis nekas nav, kas ticībā sēts.

Un tukšā paliekot zinību slāpēm

Un beidzoties visam, kas daiļš bij un svēts;

Sirds pildījās nāvīgām asiņu sāpēm;

Bet pagātne ari jau sāpes sedz.

Un tagad es nicinu pasaules lietas,

Jo redzu, ka viss tikai murgi un nieks.

Pret laimi, pret nelaimi krūtis ir cietas,

Man gluži vienalga, vai bēdas, vai prieks.
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Projam no laukiem aizsteidzies sniegs,

Pavasars ziedus smaidīdams kaisa,

Putni nāk atpakaļ, atmostas prieks,

Apspiestās krūtis no skumjības raisa.

Visur jau līgsmīgi dzied un smej,

Mīlestībā daudz sirdis saistās,

Līga uz pasauli laimību lej

Jaunībai, asins kam karsti vēl laistās.

Kaislību reibonī apstulbots prāts

Neskatās tālu, tik tagadni bauda,

Nedzird, kā nāves izkapte šņāc,

Tuvumā pļaujot, kā bēduļi gauda.

Reibonis pāriet — kaut paliktu tas!

Aukstā gaismā nu pasaule rādās:

Visur tik mokas un vaimanas,

Līķu kaudzes priekš acīm tik stādās.

Šaušalīgs, riebīgs un garlaicīgs mūžs!

Visur tik posta un nīcības pēdas;

Dzimums no zemes prom dzimumu grūž,

Mūžīgi paliek tik sāpes un bēdas.

Ticība, cerība, aukstums un bads!

Lielajam pūlim rūpes vēl remdē,

Rožaini tēlojas nākotnē skats.

Darbinieks domas arumos gremdē.

Bet kuram asajā gaisma spīd,

Prāts kam visapkārt skatīt spiež tāli, —

Zemē no debesīm dievi krīt,

Putekļos izirst ideāli.

Tā saka filosofs-pesimists,

Domādams atradis patiesību.

Žēl, ka turklāt viņš ir morālists,

Kurš ceļ par likumu savu gribu.
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Kādēļ gan to, ko liktenis lemj

Negrozāmais, par sliktu lai saucam?

Cilvēks visu par joku lai ņem:

Domājot velti galvas sev jaucam.

Viss reiz beidzas, viss iznīcīgs:

Priekiem ja lielāku vērību dala,
Mazāk sāpes jūt nelaimīgs.

Nelaime būtu, ja nebūtu gala.

Tādēļ, kam dzīvība rožaini spīd,
Pilniem malkiem lai dzīvi smeļas;
Bet kam uz kapenēm gaita jau slīd,

Jokiem lai pāri pār skumjību ceļas.

Pasaules architekts, vecajais Dievs,

Zināms, gan labāki darījis būtu,
Visi ja varētu priecāties,

Mūžam ja nebūtu sāpju jūtu.

Bet kas ar viņu ies tiesāties?

Nezinām pat viņa dzīves vietas;

Gudrā ziņā viņš noslēpies,

Jo viņam nepatīk procesu lietas.

Pašvaldība mums dota ir

Tāda, kā pagastiem Baltijā:

Prāts lai zemākās lietas šķir,

Augstās šķir likteņa iegriba!

Tomēr pret to, kas ir negrozāms,

Velti ir dusmoties, velti ir bārties,

Dari tik to, kas ir iespējams,

Tomēr, ja patīk, vari ar kārties.

Kārties un smieties, ja projām grib braukt,

Cerēdams mūžībā labāku dzīvi.

Neprātību neviens nevar saukt

To, ko cilvēks sev izvēlas brīvi.
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Lai nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts,

Ikkatram gods vienāds ir debesīs likts;

Tik debesu vara virs pasaules spriež,

Gan slavenus dara, gan neslavā sviež.

Lai apdomā cilvēks, mums mūža laiks īss,

Kas dzīvojot nīdies, lai saderas drīz.

Cik daudz nav tādu, kas draudzību lauž,

Un mierā tik dodas, zem smiltīm kad snauž

Viens otru par muļķi, par nekrietnu sauc,

Kas gudris, kas labs, to nezin neviens:

Pa tumsību domas un spriedumi brauc,

Un gals ir ikkatram tik ievadījiens.

Kas zin, vai prātīgāks nava tas vīrs,

Kas ierasto mēru pie lietām tik liek:

Viss dabā ir sajaukts, nekas tur nav tīrs,

Ar paviršu lielumu mērīts viss tiek.

Pie zemes mūs mūžīgais smagums sien klāt

Un augstāk mēs tiekam tik stutēdamies:

Var tūkstošreiz prātu vēl nogurdināt,

Es šaubos, vai pāri par dabu tas ies.

Tik muļķi var ticēt; kam prāts ir, tas zin,

Ka blēņas ir viss, ko bez domām min.

Tik muļķis var mīlēt, jo prātīgais redz,

Ka katris tik sevi vien mīlēt mēdz.
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Kā sapņi no pasaules dzimumi zūd,

Laiks balina vaigus drīz sārtos,

Un apakšā miroņi šausmīgi trūd,

Dziļš klusums mīt mūžības vārtos.

Gan ziedonis dvašo, gan ziemelis pūš

Pa rožaini krāšņo dzīvi,

Bet apakšā miroņiem ilgāks mūžs,

Un klusumā snauž viņi brīvi.

Drīz aizlido dzīvība, velti sev gūt

Te kāroto laimi un prieku,
Tur vien tikai laime, kur miroņi trūd,
Lūdz Dievu, lai piesūta trieku.
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Tumsa un migla

Pasauli sedz,

Mūžīgas rūpes

Dzīvē tik redz.

Velti ir strādāt,

Veltīgs ir darbs,

Galā tak zemē

Grauž tevi tārps.

Laimības sapņi —

Blēņas un nieks;

Nava virs zemes

Sagaidāms prieks.

Ciešanas, sāpes

Sirds tikai jūt,

Nolādēts liktens

Cilvēkam būt!
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Viss apriebies, apnicis ir,

Ko kavējies dzīvajos vēl?

Lai lode reiz likteni šķir,

Tev droši pēc nebūs žēl.

Šis niecīgais, muļķīgais prieks
Tev laimes šeit nevar dot;

Kaut būtu tu valdinieks,
Ir tas nevar ielīgsmot.

Bet valdinieks nebūsi tu,

Bet tiksi zem kājām mīdīts,
No citiem pie malas bīdīts,
Kam žēlo tad dzīvību?

Tik dusmas un sāpes tev būs,

Un nespēsi mierināt viņas.

Tev jāiet pēc varmāku ziņas,

Līdz dzīvības verdzība grūs.

Un kad ar tev laimes stars,

Kā aklajai vistai grauds,

Reiz atrastos, tomēr tavs gars

Uz nīcību drūmīgi sauc.

Nav labs itnekas, kam nīkt,

Kam izputēt nolemts un beigties.
Tu pasteidzies drīzāki steigties,

Lai Hadesā varētu slīgt.
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Jau vēsās smiltīs dārgajie draugi dus,

Ar kuriem kopā jaukākos brīžos es

Nesen vēl atpakaļ pie glāzēm

Putošām līgsmīgi dzēru.

Jauns atnācis ir atkal ziedonis,

Un zaļām meijām meitas istabas poš,
Un Jāņu dziesmas līgsmi līgo.

Jautrajie smiekli skan klusajā gaisā.

Bet mani nospiež skumjības smagais slogs,

Un sapņos sirds pēc turienes ilgojas,

Kur nāves miegā dārgiem draugiem

Mieru vairs netraucē līgas skaņas.
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Te pasaulē mokas un vaimanas valda,

Līdz nāve slēdz acis, tad rūpēm ir gals.

Tur tumšajā kapā ir atdusa salda,

Tur dusi, līdz sauks tevi eņģeļu balss,

Uz jaukāku dzīvi kad mirušie celsies

Un debesu valstībā līgsmību smelsies.

Mēs paliekam dzīvot, un mūs vēl gaida

Daudz asaras, sāpes, un retums kāds prieks,

Jo ļaunumu milzums, daudz blēdības, naida, —

Viss spēks mums ir veltīgs tiem pretī un Jieks.

Cik laimīgs ir tas, kas sasniedzis ostu

Un nejūt vairs mokas un dzīvības postu.
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Lai mērķus tādus sev spraužām,

Ko sasniegt bez mūžības spēj.

Lai dzīvojot rozes tik laužam,

Ko palīdz, kad asaras sēj?
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Nost reiz skumību metīšu tumšo,

Beigšu pēc nāves reiz ilgoties,

lesākšu ticēt, ka mērķis ir dzīvei, ļ
Gan tad nāks spēks, gan labāki ies.

Tumšajā zilumā spīguļo zvaigznes,

Mūžīgā kārtībā kustas to bars;

Cilvēka likteņa drūmajos viļņos

Valda bez rimšanas dievības gars.

īss gan izrādās dzīvības sprīdis,
Tuvu ir kopā — šūpulis, kaps;
Tomēr no svara ir katris brīdis,

Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs.

Tādēļ projām skumību, bēdas!

Strādāšu, centīšos, vēl man ir laiks;

Labošu pagātnes riebīgās pēdas,

Laime nāks atpakaļ, priecīgs būs vaigs.
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Vai senatnē vien tikai vīri bija,

Kam liktens rūpes nedarīja,

Kam mierīgs, kā Sokrātam, palika vaigs,

Lai trakoja vētras, lai skaists bija laiks?

Vēl tagad ikkatram pār dabu ir vara,

. Kam sirdī ir spožums no dievības gara.
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Par velti ir nožēlot agrākos grēkus,

Kas izlietu ūdeni sasmelt vairs spēj?

Tad labāk ir saturēt dūšu un spēkus,

Un cerēt: vēl rudenī labību sēj.

Lai jaunajo stādu sedz aukstajais sniegs,

Tak pavasars atnāks un saule un prieks.
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Vēl neesmu dubļos tik dziļi es slīcis,

Vēl spēks man ir atgriezties, labākam būt:

Iz sirds vēl dievības gaišums nav nīcis,

Vēl dvēsele augstākas iegribas jūt.

Ik katram ir uzdevums grūtības nest,

Tā Dieva prāts, mūs radot, spriedis.

Nevienam nav atļauts prom dzīvību mest,

Kaut daudz tas ar dzīvojot raudājis, cietis.

Mums augstāks mērķis aiz zvaigznēm ir sprausts,

Kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts.

Lai jaunam ar līķa palags tiek austs,

Lai asarās pārlieku skumdināts,

Bet tomēr mums jātic, ka nekrīt ne mats,

Ko neredz un nezina dievības acs.

Mums jādzīvo, jātic, ka nemirstīgs gars,

Ka ziedēs pēc nāves vēl pavasars.

Tā raižu un grūtību niknajos karos

Mums debesu līgsmībā dvēsele staros.
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Kad niknas vētras dzīvei postu draud,

Kad skumjās dvēsle baiļojas un raud,

Kad laimes gaišie brīži zūd un irst,

Kad cerības kā rudens lapas birst,

Tad, cilvēks, iedomā, cik īsais sprīdis
Ir laiku mūžībā tavs dzīves brīdis.

Kā zemes plašums zvaigžņu lielos baros

Ir mazais puteklītis saules staros, —

Un, augstāk celts pār iznīcības niekiem,

Tavs gars būs brīvs no dzīves bēdām, priekiem.
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Rau, svētku eglīte tik koši,
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,

Un debešķīgais prieks un spožums
Ikviena sirdī lejup slīd.

Cik laimes pilni bērnu vaigi!

Cik līgsmi viņi raugās, smej!

Un neskaitāmi eņģļu pulki

Tiem līdz iekš debess dzied un dej.

„Mums šodien Pestītājs ir dzimis,

Viņš visus žēlos, pacietīs

Un ņems pie sevis laimes mājās,

Kad beigsies zemes mūžs mums īss."
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Gods Dievam augstībā,
Skan eņģļu biedrībā,

Kad kūtī Betlemē

Dzimst glābējs pasaulē.

Nu cilvēcei nobeidzies tumsības laiks,

Tai Pestītājs rādījies, kalpības draugs,

Viņš pārvarēs ļauno, kas peklē reiz kauks

Un cilvēcei tuvosies dievības vaigs.
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Ar šīs zemes vareniem kopā tu varēji būt

Un valdīt un kārumus baudīt un līgsmot ikdienas,

Bet cilvēku bēdas un trūkumus sirds tevim jūt

Un tumsības slogus un nastas ikvienas.

Un, tēvijas neatzīts, svešumā dodies tu tāļi

Un sludini taisnību, māci, ka cilvēki brāļi,

Ka pasaules mantas mums nespēj mierināt prāta,

Ja ticības trūkst un mīlestīb' sirdī nav krāta.

7u priekus tiem nesi, kas tumsībā, grūtībā smaka,

Tu vārguļu sagraustām sirdīm bij dzīvības aka,

Tu cilvēci sildīji garīgās verdzības salnā,

Un cilvēce atmaksu deva tev — Golgatas kalnā.
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Jauns gads jau atnācis, bet viss pa vecam

let savu gaitu tālāk, kā jau gājis.

Zem vergu sloga spaidīts, darba strādnieks

Nes savu grūto jūgu. Dieva nams

Stāv pilns ar lūdzējiem, kas mācītājam

Uz vārda tic, kad pasauls mantu vietā

Pēc nāves debesis viņš sola. Tiesās

Sēž bargi kungi, kas pēc bagātības

Spriež katram taisnību. Kas turīgāks

Par citiem ticis, tam bezkaunības

Un varmācības gars aug augumā.
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Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz,

Virs zemes ziedoņa vēsma dvašo,

Ir vasaras nakts. Cik aizgrābta sirds!

Tā apkamptu, skūpstītu radību plašo.

Un neizprotamā ilgošanās

Krūts ceļās un viļņo pēc mīļākās.

Bet laimi un mieru tā nesajūt

Un ilgošanās tik skumjību rada:

Reiz zvaigznēm, reiz ziedonim jānozūd,

Un tuvāk nāk kapenes gadu no gada.

Ikvienu reiz norīt tās drūmīgi draud,

Tur nelīdz, lai žēlojas, lūdzas vai raud.

Ko palīdz mums mūžs tik nīcīgs un skarbs,

Kur nāvīgām zālēm maisīts ir prieks?

Ko palīdz mums cenšanās, nopietnais' darbs?

Nāk nāve un māca, ka viss tik ir nieks.

Darbs dod tik, ka nebeidzas šausmīgais stāsts:

Dod bērnus, kam uzkrauts tiek dzīvības lāsts.
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Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums

cilvēka dzīvei,

Tomēr pie gala nekad netiksim, tici man, draugs.

Skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi augstāka

vara;

Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt — neko.
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Visām lietām pienāk gals,

Velti taisīt lielus plānus,

Velti strādāt, nolīst lānus,

Drīzi atskan nāves balss.



Prātulas un satira
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Kas staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskata, cik siena viņas dos,

Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.
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Pēc idealiem cenšas lielie gari;

Bet dzīvē ieņemt vietu pirmie

Tie neiespēj, tos nomāc maizes kari,

Tos nomāc aizspriedumi sirmie.
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Nopietnu ģīmi kas jautrībā taisa,

Vērmeles vīnam klātu tas maisa.

Tādam es vēlu, kad gulēt tas dodas,
Citam tā mīļākā rokās lai rodas.
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Ja tev pasaulē jūtīga sirds,

Muļķis tu būsi un ticēsi niekiem;

Ticēdams pats sev rūpes tik pirc:

Atsakies labāk no dzīves priekiem.

Bet ja auksti rēķinādams,

Apskati likteņa mašinas ratus,

Atzīsies tad tu pasmaidīdams,

Ka nekur neredz bēdīgus skatus.
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Kam velti dārgo laiku tērē

Un dzejām papīri tu smērē?

Sen beidzies liras laikmets svēts,

Pēc maizes tagad cilvēks brēc.

Jo mūsu prozaiskās dienās

Nav žēlabainām dzejām cienās:

Est salkušam tās nevar dot

Un paēdis tās nesaprot.

Tu raksti romanīšus vieglus
Un saprātīgi zobojies,

Lai plašai publikai cel smieklus -

Tu redzēsi, kā tad tev ies:

Būs slava liela, kaudzēm naudas,

Un dzīvi baudīsi, cik jaudas.
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Mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs bars,

No tiesas tiem dodam šo vārdu,

Jo viņu dzejās mīt burvīgs gars:

Tās miegu mums dāvina gārdu.

Un tā tiešām katram ir pienākums,

Dot godu labdariem šādiem,

Pēc darba kas atdusu sagādā mums:

Ar Jūsmiņš ir skaitāms pie tādiem.
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Es domāju, ka pasaulē

Nav prātīgs it nekas,

Un mūsu dzīves nozīme

Ir tīrās muļķības.

Bez mērķa cilvēks blandās te,

Par gudrām lietām spriedelē,

Bet galā dumjš ir viss.

Jo vēders — dievs visaugstākais,

Un katris pats sev tuvākais,

Tiklīdz ka izsalcis.
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Ja gribi tikt pie labas vietas,

Tad klanies, lokies, rokas laizi!

Gan citi sauc tās kauna lietas;

Pār to nekas, kad nāk tik maize.

Pie bagātnieku lepniem galdiem

Tu pazemīgi klātu lieni

Un glaimošanas vārdiem saldiem,

Cik vien tik vari, katru cieni.

Bet, Dieva dēļ, ar zemākajiem

Nekad lai kopā neredz tevi.

Min labāk kāju virsū vājiem,

Jo prātīgs gādā tik par sevi.

Tā drīz tu augstā vietā tiksi,

Tev' slavēs, teiks par lielu garu;

Tu līdzbiedrus zem kājām liksi

Un katris bīsies tavu varu.
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Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie strādā kā skudras un rūpīgi krāj;

Tie nolād alu, tie nolād sīvo,

Un strādā un krāj, līdz smiltis tos klāj.

Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie manīgi citu pūliņus slauc;

Ar manšetēm baltām un apkakli stīvo

Tie pasaules drūzmā kā valdnieki brauc.

Bet ticīgo muļķu visvairāk ir radīts,

Tie galviņas nodur un dieviņam tic.

Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts,

Un Dieviņam pateic, kad piekrāpj to cits.

Un „ārprātīgo" ir ceturtā suga,

Diemžēl, ka viņu tik visai nedaudz, —

Pie sirds kam ķeras šī bēdu luga,

Kas muļķus pie gaismas, pie brīvības sauc.
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Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks;

Kas varmākiem skādi dar, nosaukts tiek grēks

Par tiesnešiem cienīti blēži sēž

Un „godīgi" ādu nost citiem plēš;

Un cienīgtēvs, zaglis, teic sprediķus:

„Tik pacieties, debesīs labāki būs!"

Virs zemes nav laimes, tik zvēru pulks bļauj,

Viens otram iz mutes tie kumosu rauj,

Un priecīgs ikkatris kad vēders tam pilns,

Kad bērni ir veseli, dzīvoklis silts.

Un glaimojot salkušie rakstnieki sauc:

„Cik praktiska tauta, tai cerību daudz!"

Ja, cerību gan. Bet nosirmos laiks,

Vēl redzams būs strādnieku moku pilns vaigs,

Vēl liekēži slinkos un godīgi krāps,

Vēl ļaudis pēc debesu valstības slāps,

Zem kājām varmākas taisnību mīs;

Par kaujamiem lopiem vēl cilvēkus dzīs;

Un muļķīgas dzejas vēl dzejnieki kals

Un vaimanās paši, kad salks tie un sals.
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Vienkāršie ļautiņi

Verdzībā nomocās,

Verdzībā asaras raud

Pēc dzīves labākas.

Vienkāršiem ļautiņiem

Dumjas ir galviņas:

Verdzības ķēdes sev tie

Paši kal dienu no dien.

Klausa, ko tumsoņi melš,

Kanceļu krāpnieki,

Klausa un varmākus cien,

Ciena un kalpo tiem.

Kalpo tiem bīdamies,

Baida tos elle un Dievs —

Ģeķīgo mežoņu

Teikas it riebīgas.

Pliķēt un sist sevi liek

Un kad sāp, tad tik smilkst.

Dumjajās galviņas,

Ilgs vēl jums ciešanas laiks!
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Dievs ir laipnīgs: mācītājus

Devis līdz ar kungiem tev.

Sen bez tiem tev' ellē rāvis

Būtu velns par kalpu sev.
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Ej un dzenies tik pēc naudas,

Krāp un blēdī, cik tik jaudas,

Skaties tik uz savu labu,

Rauj no citiem, rauj, kur dabū.

Tomēr strādā apdomīgi,

Krietni, stingri likumīgi.

Valdiniekiem godu rādi,

Lai tie būtu vai nu kādi;

Bagātniekus turi cienā:

Līdzēt var tie ļaunā dienā.

Tā tu dzīvo tikumīgi,

Stingri, cieti, likumīgi.

Būs tev nauda būs tev vieta,

Dzīves gruntē droša, cieta;

Cienīs tevi klanīdamies,

Strādās tevim lādēdamies.

Valdīsi tu tikumīgi,

Sodīs' stingri, likumīgi.

Tad tu vari palīgsmoties,

Labi sevi pamieloties;

Paņemt sievu padevīgu,

Tuklu, dumju, paklausīgu;

Papriecāties tikumīgi,

Radīt bērnus likumīgi.
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Cienību dod liela bārda,

Glaimošana katram gārda.
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Ikkatris tev godu dod, centīgais vīrs,

Caur paša pūlēm tu ieguvies mantā.

Gan līdzeklis katris nav bijis tev tīrs,

Par to jau nekas, kad tik ģērbies tu samtā.

Par tautas labdari katris tev' kliegs,

Kaut sirds tev ir akmens un auksta kā sniegs.

Bet tā jau nu vienreiz ir pasaules mode,

Un nebeigsies ātrāk kā zemes lode.
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„Tauta, tauta, gaišā latvju tauta,

Slavas lauriem vaiņagota tu!

Brīvība no augšienes tev ļauta,

Centies izlietot šo brīvību!"

Tā pa laikrakstiem un ballēm klaigā,

Resni blēži tautai laimes sauc.

Tauki baznīckungi, lišķu vaigā,

Manās līdz un vēl jo vairāk kauc:

„Latvji, latvji, dievbijīgu garu

Dievs lai uztura ir turpmāk jums!

Tad mums miers būs, tad vēl mūžu garu

Skaistā krēslībā būs zvejojums."

Un mēs, jaunā audze, tautas ziedi,

Skrienam, kliedzam līdz ar tumsoņiem,

Un „kā maizi ēd, tā dziesmu dziedi!"

Likums iesāk palikt studentiem.

Kauns bezgalīgs! jo mēs skaidri redzam,

Kāds ir nolūks tautas vadoņiem:

Strādāt, kalpot, ticēt kā pa vecam,

Cienīt kungus, programs visiem tiem.

Un mēs sekojam un godu dodam

Naudas maisiem, blēžiem riebīgiem,

Un ko mazāk turīgu mēs rodam,
.

Pieskaitām pie rupjiem „knubiķiem".
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Dažs visu mūžu nomocas,

Sev mantas kaudzēm raust;

Tam mati raizēs sirmojas,

Un zagļi neļauj snaust.

To mūžīgi kalpina rūpes un darbs,

Un galā tak kapenēs grauž viņu tārps.

Cits svētai dzīvei nododas

Tik pātaro un lūdz,
Ik svētdienas iet baznīcā

Un grēkus Dievam sūdz.

Tam dzīvojot bailību sirds tikai jūt,

Un galā tāpat vii;š nomirst un trūd.

Dažs dzīvē slavu iekāro,

Uz to vien nesas prāts;

Tam tīk, lai viņu apbrīno,

Cits prieks tam nav nekāds.

Ar liekuļa masku tam jādzīvo mūžs,

Un nāve tak kauj to un kapenēs grūž.

Es dzīvoju kā vieglais plauks

Un blandos pasaulē,

Ikkatris klenderis man draugs,

Kas alu nesmādē;

Un katram novēlu dziedāt un smiet

Un dzīvoju projām, lai iet, kā iet.

Man visa manta: kaļķīts mazs

Un tabakas biezs maks.

Es nebīstos no burlakas,

Ka tas man viņu zags.

Un varu tādēļ dziedāt un smiet,

Un dzīvoju projām, lai iet, kā iet.
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Man ļaunvēlīgais liktenis

Ir raibu mūžu piešķīris:

Drīz nauda ir, drīz badojos,

Gan līgsmojos, gan sērojos;

Bet vienmēr dzeru alu,

Kaut sadzertu ar galu.

let profesorus klausīties,

Man netīk, tur tik muļķis ies.. :

Un plauktā sen jau sakrauti

Guļ noputējši pandekti;

Jo vienmēr dzeru alu,

Kaut sadzertu ar galu.

Kad dilons naudas maku grauž

Un Melkons1 kredītu ar lauž,

Es smejos, bēdāties var cits,

Jo miris vēl nav Hirševitcs.2

Un dzeru vienmēr alu,

Kaut sadzertu ar galu.

Kad atradīsies otris tāds,

Kam vienāds būs ar mani prāts,

Tad kneipē abi brālīgi

Mēs noīrēsim dzīvokli,
Un abi dzersim alu,

Līdz sadzersim sev galu.

1 Pazīstama tālaika studentu kneipe Tērbatā.

2 Augļotājs Tērbatā, kas pret augstām, procentēm studen

tiem aizdeva naudu.



Tulkotās dzejas
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Iznīcība.

Horacija.
1

Cik ātri, ātri aizlido, Postumus, 2

Mums dzīves gadi! Uzkavēt nevar tos

Neviens, lai dievbijīgs cik būdams:

Katram draud vecums un nāve priekšā.

Kaut tūkstoš vēršus ziedotu katru dien',
Tev tomēr bargo Plutona3 spriedumu

Nav spējams grozīt, viņa roka

Visus no vietas rauj Letes
4

viļņos,

Caur ko reiz jābrien visiem, kas pasaulē mīt,

Kaut krāšņās pilīs dzīvojši būtu tie,

Kaut nabadzīgo laužu būdās

Pūlējšies, svīduši zemi arot.

Par velti kara briesmas mēs bīstamies,
Par velti niknās Hadrijas" krākšanu

Par velti sargam miesas ziemā,

Kaitīgi vēji kad auksti svilpo:

1
Horacijs. slavenais romiešu liriskais un satiriskais

dzejnieks, dzīvoja tā ap 20. gadu pr. Kristus dz , ķeizara Au-

gusta laikā, kurš viņa dziesmas loti cienīja.

2
Postumus — Horacija draugs, kuram šī dziesma no-

vēlēta.

3
Miroņu valsts valdinieks, apakšpasaules dievs. Pēc

seno grieķu un romiešu ticības nomirušo dvēseles aizgāja dziļi

zemes apakšā esošā miroņu valstībā. Tur tika par viņām

spriesta tiesa un ļaundarītājiem uzliktas visādas mocības.

4 Apakšpasaules upes. «Lete» grieķu valodā nozīmē

«aizmirstību». Pār šo upi visām mirušo dvēselēm bij jāceļas

pāri un pārcēlušās tās aizmirsa savu agrāko pasaules dzīvi.

— «Kokitus» nozīmē «vaimanas». Šaī upē peldēja vaimanājot

noziedznieku dvēseles, gaidīdamas sava soda laika beigas.
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Mums ēnu valstī tomēr reiz jānobrauc,

Kur nāves lejās Kokitus
4

lēni plūst

Un, noziedzību algu ciešot,

Sizifus, 6
Aiola dēls, kur mocās.

No draugiem, mājām, tēvijas jāšķiras

Un viss, ko krājis dzīvojot, paliek te,

Tik sēru cipreses virs kapa

Nāvē vēl apēno savu kungu.

Un mājās tikmēr šķērdīgais mantinieks

Veļ ārā mucas, rūpīgi glabātās,

Un straumēs plūst liek dārgam vīnam,

Vīnam, kāds dzerts tiek tik valdnieku dzīrēs.

5 Adriatijas jura.

G Sizifus bija smagi noziedzies pret dieviem un tādēļ tika

nosodīts, lielu akmeni uzvelt augstā kalnā. Bet katru reizi,

cik akmens tuvojās kalna galam, tas viņam no rokām izslīdēja,

un grūtais darbs bij jāsāk no jauna.
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Nevainība.

Horacija.

Tam, kas dzīvo nevainīgs un bez grēka,

Mauru šķēpu nevajag, nedz ar' loku,

Nedz ar' bultas, traipītas nāves zālēm

Smagajā stopā,

Lai viņš ceļā dotos caur vētrainajām

Sirtēm vai caur Kaukāzu mežonīgo,

Vai caur tāļām vietām, ko pasakainā

Hidaspe skalo.

Jo no manis Sabinas meža vidū,

Kamēr, dziesmu jautraju skandinājot,

Brīvs no rūpēm staigāju neapbruņots,

Projām vilks bēdza,

Briesmu zvērs, kāds plašajos redzams navaid

Kareivīgās Daunijas silu dumbros,

Nedz to Jubas dzimtene audzē, lauvu

Sausajā māte.

Aizcel mani tur, kur pa kailiem laukiem

Kokos nedveš vasaras siltās vēsmas,

Kuru pasauls malu sedz miglām aukstām

Jupiters ļaunais;

Aizcel pašā tuvumā saules ratiem

Karstos vidos, tur, kur nav ļaudīm māju:

Jautri smaidot, visur es skandināšu

Jautraju dziesmu.
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Īstais miers.

Horacija.

Mieru lūdz no dieviem uz plašās jūras

Kuģinieks, kad mākoņu melnā sega

Aizklāj mēness gaismu un drošās nespīd

Jūrniekiem zvaigznes.

Mieru lūdzas Tracijas kara tautas.

Mieru mediets, bruņojies asām bultām,

Mieru, kuru zelts nevar pirkt, nedz ari

Purpurs, ne pērles.

Jo ne mantas kaudzes, ne konsuliem kas

Līdz iet, liktors,
1

dvēseles niknās vētras

Aizdzīt var, nedz rūpes, kas apkārt lido

Lepnajām pilīm.

Mierīgs dzīvo tāds, kuram tēvu laiku

Trauki galdā atrodas nabadzīgā,

Vieglo miegu nelaupa tam nedz

Kārības trakās.

Ko līdz īsā mūžā mums pūlēties tik

Varen daudz? Kam sildītās citas saules

Zemēs skriet? Vai tēvijas bēguls kādreiz

Izbēdzis sevim?

Dzelžiem kaltos kuģos brauc līdzi rūpes

Niknās, līdzi jātnieku drūzmām steidzas,

Ātrākas kā stirnas, kā Eirus,
2

drēgnais

Mākoņu dzinējs.

Priecīgs gars par tagadnes brīdi, raizes

Lai sviež nost un likteņa rūgtā puses

Viegliem smaidiem saldina: pilna laime

Nespīd nevienam.

1
Par li'ktoriem sauca konsulu, Romas augstāko ierēdņu

pavadoņus un pavēļu izpildītājus.
2

Dienvidus vējš.
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Dzīves padoms.

Horacija.

Tu grūtās dienās paturi mierīgu

Sev prātu; laime gaiši kad uzsmaida,

Tad pārāk nelīgsmojies priekā,

Dellij, 1
tev reiz tā kā tā ir jāmirst;

Kaut bēdās visu mūžu tu dzīvotu,

Kaut zajā zālē nomaļus atgulies,

Pa svētku dienām ielīgsmojies,

Labāko Falernas2
vīnu dzerdams.

Kur egle slaikā baltajai papelei

Klāt zarus sniedzot pakrēsli izplata,

No stāva krasta ātros viļņos

Avota ūdens kur upē steidzas:

Tur vīnu nest liec, smaršīgas nardes ar'

Un sārtas rozes, pārāk ātri kas vīst,

Līdz laiks vēl atļauj, līdz vēl liktens

Griezis nav dzīvības diegu vājo.

Reiz jāatstāj tev māja un pakalni

Un dārzi skaistās Tiberas upmalā,
Tev jāiet prom un bagātību

Saraustās kaudzes grābs mantinieki.

Vai bagāts tu, vai senči tev slaveni,

Vienalga, vai ar' trūkumā beidzamā

No zemiem ļaudīm dzimis dzīvo:

Orkus3
nevienu nav taupījs bārgais.

2
Horacija draugs.

2
Viena no labākām romiešu vīna zortēm.

3 Tā ari nosauca romieši miroņu valstību.
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Viens ceļš mums visiem jāstaigā, liktenis

Mums dzīves lozes krata bez rimšanas;

Lai loze agrāk krīt, vai vēlāk,

Charona 4 laivā ikviens reiz sēžas.

4 Miroņu valstības laivnieks, kas nomirušo dvēseles ceļa

pāri pār aizmirstības upi.
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Vidus ceļš vislabākais.

Horacija.

Licinij, 1
tu dzīvosi mierīgs, jūrā

Tālu iekšā nebraukdams, nedz ar' krastam

Pārāk tuvu dodamies klintainajam,

Bīdamies vētras.

Zelta vidus ceļu dzīvē kas staigā

Drošu gaitu, trūcīgas dzīves dubļus

Neredz tas un nedzīvo apskaustajās

Valdnieku pilīs.

Augstos kokus biežāki liec un traucē

Vējš, un torņi slaikaji svarīgāki

Gāžās zemē; zibini sper aizvienu

Kalnāju virsos.

Nelaime tur' cerību, bīstas laimē

Ļaunas dienas tāds, kam ir īstā vietā

Sirds. Gan ziemas nejaukas šurpu sūta

lupiters, — pats viņš

Prom tās trauc. Ja tagad ir grūti, vienmēr

Nebūs tā: pa brīžam uz koklēm mūzai

Snaudošai liek mosties, nedz vienmēr bultas

Apolons mērķē.

Grūtos laikos dūšību nezaudē, nedz

Vīra spēku; bet atkal gudrā prātā

levelc, ceļa vēji kad pārāk labi,

Uzpūstās buras.

1 Horacija draugs.
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Nerūpējies par daudz.

Horacija.

Kāds nodoms niknām Skitijas 1
tautām ir,

Kas tāļu dzīvo Hadrijas viņpusē,

Draugs Kvintus. 2 beidz reiz gudrot. Kamdēļ

Pūlēties tik daudz mums īsā mūžā?

Drīz viegliem spārniem jaunība aizlido

Un sirmums nelūgts pievirzās knaši vien,

Prom triekdams jautrās mīlestības

Skaistajus sapņus un saldo miegu.

Arvienu puķes nepušķo ziedonis,

Nedz sārtais mēnesis vienādu vaigu rāda

Ik naktis: kam tu vājo garu

Mūžīgām gudrībām velti moki?

Vai labāki nav mums pakrēslī gulošiem

Zem kupliem kokiem iežūpot svabadi

Un rožu ziediem pušķot galvas,

Svaidītas austrumu dārgām nardēm.

Lai dzeram! Rūpes kremtošās izklied

Ikvienam Bakchus
3: kurš no mums ātrāki

Var tukšot viņa pilno kausu,

Draudzīgi roku no rokas kas staigā?

Kas atlabinās skaistajo Lidiju

Iz mājas? Teic, lai skanīgo kokli tā

Ņem līdz un drīzi šurpu steidzas

Vaļējiem, plivinošiem matiem!

1
Tagadējā Krievijā. Skitjias laupītāju tautas bieži

iebruka Romas valsts robežās.
2

Horacija draugs.
3 Vīna dievs.
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Nolādētais koks
1.

Horacija.

Tu esi stādīts nelaimes dienā, koks,

Un noziedzīgām rokām tu audzināts

Par sērgu pēcnācējiem ļaudīm,

Apkaimei visai par lielu kaunu.

Tas cilvēks tiešām kaklu ir varējis

Lauzt savam tēvam, naktī tas istabā

Ir spējis izliet viesa asnis,

Nāvīgas zāles tas gatavojis.

Un kāds vēl cits noziegums darīts tiek,

To darījis tas, kas tīrumā stādījis man

Ir tevi, briesmu koks, lai virsū

Saimniekam nevainīgajam krīti.

No kā ir katrreiz cilvēkam jāsargās,

Neviens to nezin: Bosporā kuģodams,

Tik klintis bīstās jūrnieks, citur

Briesmas ka nāktu, bez bailēm būdams;

Un zaldāts kaujā bultas un partiešus,

Kas ātri uzbrūk; šie atkal verdzību

Un Romas spēku; bet aizvienu

Negaidot nāve rauj ļaudis kapā.

Mēs Prozerpinas
2

drūmīgo valsti jau

Drīz redzējām un tiesnesi Ajaku3

1 Horacijs šai dziesmā apraksta jūtas, kādas viņam biju-
šas pēc tam, kad, savā laikā sēdēdams, no nejauši krītoša koka

tikko neticis nosists. Papriekš viņš jocīgi nolād ļauno koku,

tad apskata cilvēku nepārredzamo likteni un pēdīgi pāriet uz

miroņu valsti, kurā bez maz pats būtu nonācis.

2 Plutona, ēnu valsts valdnieka, laulātā draudzene.

3 Miroņu tiesnesis.
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Un klusas dievbijīgo mājas

Tevi ar Safo4

uz skaņām koklēm

Par tēvu zemes meiteņiem sērojot

Un tevi, Alcej
4

,
apdziedot vareni

Uz zelta stīgām jūras briesmas,

Bēgšanas raizes un asins karus.

Visapkārt svētā klusumā ēnas stāv

Un brīnīdamās klausās, bet vairāk vēl

Tās apklust, dzirdēdamas dziedam

Kaujas un varmākus zemē triektus.

Vai brīnums, tādas dziesmas kad klausoties.

Zvērs simtgalvainais 5 nolaidis melnajās

Ir ausis, Eumenidu6
matos

levītās čūskas kad vairs nelokās?

Pats Prometejs
7

vairs nejūt un Tantalus
7

Nekādas mokas, skaņas tās saldina.

Ir Orions 7
vairs nepūlējas,

Lauvas un bailīgos lūšus dzenāt.

4
Safo — seno grieķu slavenā mīlestības dzejniece, kura

vairāk gadu simteņus priekš Horacija dzīvoja. Alcejs —grieķu

lirisks dzejnieks; dzīvoja ap to pašu laiku, kad Safo.

Pēc grieķu teikām ieeju ēnu valstī apsargā milzīgs,

mūžīgi nomodā esošs suns ar simtu galvām, vārdā Cerberus.

6
Atriebšanas dievietes vajāja noziedzniekus.

7 Pazīstamie soda cietēji apakšpasaulē, kuri dzīvojot pret

dieviem smagi bija noziegušies. — Prometejam, pie klints pie-

kaltam, ērgli izknābāja aknas, kuras aizvienu atkal atauga, tā

kā briesmīgās sāpes nekad nerimās. — Tantala sods pastā-

vēja iekš tam, ka viņam izslāpušam un izsalkušam vienmēr

stāvēja priekšā ūdens un gardākie ēdieni, bet pēc viņiem snie-

dzoties tie tūliņ izzuda. — Orions bij notiesāts, bez rimšanās

meža zvēriem pakal dzīties.
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Satira.

Horacija.1

Ka gan., Mecenat, nak, ka neviens, kads liktens tam

dots ir —

Vai nu no paša gribas, vai necerot, mierā ar viņu

Nava nebūt, bet tos tikai teic, kam citādi klājas?

„Tirgotāji ir laimīgi ļaudis!" tā vecuma dienās

Kareivis saka, kam pūles jau lauzušas locekļu spēku.

Tirgotājs turpretim, kad kuģis no vējiem tiek

svaidīts:

„Kareivim dzīvot ir labāk. Kas viņam? let kaujā

un drīzā

Laika brīdī tam ātri nāk nāve vai uzvara spoža."

Slavenu zemkopja dzīvi ikreizes sauc likumu pratējs,

Kad ap gaiļiem tam padoma prasītājs klauvē pie

durvīm.

Tas, kas uz prāvu no zemēm ir pilsētā aicināts nācis,

Vienīgi laimīgus tos tikai sauc, kas pilsētās dzīvo.

Piemēru šādu tik ļoti ir daudz, ka tie nokausēt spētu

Pļāpīgo Fabiju
2

pat. Bet lai netērēt laiku, tad

klausies,

Ko es sacīt gribu. Ja dievs kāds teiktu: „Es gatavs

Izdarīt to, kas jums tīk: Tu, bijušais kareivi, paliec

Tirgotājs, — tu, likumu pratēj, par zemnieku; tūlīņ

Lomas maināt un viens ejat tur, kur bij otris. Nu

drīzi!

Ko vēl stāvat?" — Tie neies, kaut laime ir solīta

viņiem.

1 Horacijs šaī savam draugam Mecenātamnovēlētāsatirā

pa pusei jocīgi, pa pusei nopietni graiza savu laiku laužu man-

tas kārību un nemierību ar likteni.

2
Caur sekliem rakstiem pazīstams filosofs.
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Kāds tad brīnums, ja Jupiters dusmīgs par neklau-

sām, vaigus

Uzpūš abus un teic, ka šis vēlāk tik pielaidīgs nebūs

Vairs ne pret vienu un klausīt liegsies lūdzēju vār-

dus.

Bet lai es neizliktos, it kā stāstītu jocīgas lietas,

Smiedamies klāt, kaut ari gan smiedamies taisnību

sacīt

lespējams ir; kā piemēram saldumus zēniem dod

laipnie

Skolotāji, lai ātrāki iekaltu zinības pirmās;

Tomēr jokus pie malas un nopietni lūkosim tagad:—

Tas, kas ar smagaju arklu griež tīruma garozu cieto,

Viltīgais tirgotājs šis, tāpat ar' zaldāts un jūrnieks,
Droši pa jūrām tālām kas braukā, tie tādēļ teic nesot

Pūles, lai mierīgu dzīvi sev iegūtu vecuma dienās,
Jo tad sagādāts būšot barības krājums; tāpat kā

Maziņā skudra, par piemēru, lielus veikdama darbus,

Velk ar muti, ko vien tikai spēj, un klāti liek kaudzei,

Kuru tā būvē, par nākotni rūpīga gudrajā prātā.

Tomēr vina, tiklīdz ko grozoties gadam nāk rudens,

Ārā vairs nelien nekur, bet uzturai lieto, ko agrāk

Prātīgi iekrājusies, bet tevi ne vasaras karstums

Mantu gūt atturēt nespēj, ne ziema, ne uguns, ne

jūra.

Grūts tev nekas nav, kad tikai par otru tu bagātāks

paliec.

Ko gan palīdz tev milzīgas sudraba kaudzes un zelta

Bailīgi zemē rakt un tur tās slepeni glabāt?

..,Bet ja mazināt sāks, tad jau atkal uz grasi tās

saplaks."

Un kad to nedara, kāds tad gan labums ir saraustai

kaudzei ?
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Lai ar' tavs piedarbs tūkstošiem izkultu labības

pūrus,

Tādēļ jau neuzņems vairāk nebūt tavs vēders par

manu,

It kā maisu ar maizi uz smaguma apkrautiem

pleciem

Strādnieku pulkā kas nes, tam nemaz netiek vairāk

kā tiem, kas

Nesuši nav. Jeb ar' saki, kas ir par starpību tādam,

Dabai kas dzīvodams klausa, vai simtu viņš pūr-

vietas apar

Jeb vai tūkstoš? ,Bet labāk ir ņemt no lielākas

kaudzes."

Kad no mazas mums grābt tikpat daudz ir atļauja

dota,

Kādēļ tad apcirkni vairāk lai slavē kā mazaju

šķirstu?

It kā ja ūdeņa gribēdams dzert ne vairāk par stopu

Vai par glāzi, tu teiktu: Iz lielās upes man labāk

Smelt to tīk, ne iz šitenā strautiņa. Tādēļ ar' tos,

kam

Kārojas lielāku iegūt mantu, kā taisnībā vajaga,

Prom no krasta reiz gājušus nomāc straujais ūdens,

Bet kas tikai tik kāro, cik vajadzīgs, tas nedz ar

dubļiem

Maisītu ūdeni dzer, nedz ar' dzīvību pazaudē viļņos.

Tomēr lielais pūlis, no aplamas kaislības mānīts,

„Diezgan nekas nav," teic,
,
jo tik, cik tev ir, tik tu

vērtēs."

Ko ar tādu lai dara? Lai paliek viņš nelaimīgs,

kamēr

Pats to viņš labprāt grib; kā Atenēs reiz esot bijis

Sīkstulis bagāts, kas ļaužu valodas vērā nav ņēmis,

Teikdams šādi: lai tauta ar' izsvilpo mani, bet mājā
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Pats es plaukšķinu sev, kad apbārstu naudupa kasti.

Tantals, no slāpēm mocīts, pēc bēgošā ūdens aiz-

vienu

Sniedzas ar lūpām ... Kādēļ tu smej? tikai pārgrozi

vārdu —

Pasaka apzīmē tevi: tu guli uz sanestiem maisiem,

Slāpdams pēc mantas aizvien vēl un it kā svētumu

sargāt

Spiests esi viņus, jeb apbrīnot tos, kā gleznotas

bildes.

Vai tad tu nezini, nauda kur der, kā jālieto viņa?

Maize ir pērkama, ēdamas lietas un vīns un vēl citas

Lietas, ko noliedzot sevim sāpes jūt cilvēka daba.

Jeb vai pa dienām un naktīm bez elpas tev sargāt

un bīties

Ļaunos sagļus un ugunsgrēkus un sulaiņus, ka tie

Bēgdami neapzog tevi, vai tas tevim patīk? Es

gan no

Tādām mantām visnabagāks vēlētos dzīvot aiz-

vienu.

Un kad tev miesa no aukstuma sagrābta vāja reiz

paliek,

Vai kad citāda slimība gulda tev' gultā, vai būs, kas

Klāt tev sēdēs, kas vājību vieglos un ārstu kas lūgs,

lai

Uzceltu tevi un atdotu bērniem un dārgajiem

radiem?

Ne tevi sieva grib veselu redzēt, ne dēls, tevi ienīd

Kaimiņi visi un apkārtējie, gan zēni, gan meitas.

Kāds ar' tur brīnums, kad visus tu zemākus turi par

naudu,
Ja tevi nemīl neviens: tu jau mīlestīb' neesi pelnijs.

Bet ja tu radus, ko daba tev dod, gribi draudzīgus

sevim
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Paturēt, sīksts būdams pats un liegdamies palīdzēt

viņiem,

Veltīgas pūles tev būs; tas tikpat ir, kā ēzeli mācīt

Gribētu kāds, lai tas iemauktiem klausīdams rikšo

pa lauku.

Beidzot īsi es teikšu: ja iekrāts tev mantas ir vairāk,

Trūcību bīsties tad mazāk un mierā met darbu, kad

iegūts

Tas, ko tu vēlējies, ir; lai tu nebūtu tāds, kā ir bijis

Umidijs. Stāstiņš par to nav tik garš. Viņš tik bagāts

Bija, ka pūriem mērīja naudu, tik skops, ka ne reizas

Labāki neģērba sevi par vergu un baidījās vienmēr

Līdz pat dzīvības beigām, ka uzturas trūkums šim

kādreiz

Nepienākot un bads. Viņu pāršķēla vidū ar cirvi

Brīvlaista verdzene, Pindara cilts visdrošākā meita.

,Kādu tad man tu dod padomu? Vai man kā Menijam
dzīvot

Būs, jeb kā Nomentanam 1?" Tu aizvienu pretīgas

lietas

Vienu ar otru kopā vest mēdzi: es, noliegdams tevim

Skopam palikt, jau nelieku tādēļ vis izšķērst un

plītēt.
Visām lietām ir mērs, ir zināmas robežas, kurām

Pāri kāpjot uz šo vai uz to pusi, taisnība beidzas.

Atgādināšu vēl reiz, ko teicu, ka, mantu kas kāro,

Mierā nava neviens ar sevi, bet citus mēdz slavēt;

Tādam, ieraugot tesmeņu pilnāku svešajai kazai,

Skaudība mostas; uz to, ka daudz nabagāks cits ir

par viņu,

Vērību negriež nemaz viņš, bet cīšas tik bagātos

pārspēt.

1 Horacija laika pazīstami izšķērdētāji.
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Steidzoties tā, tam aizvienu stāv bagātāks priekšā

priekš acīm,

It kā kad ratos, uz derību skrejoties, dzinējs tik

cenšas

Zirgiem līdzi tikt tiem, kas jau priekšā viņam,

pavisam

Vērā neņemdams tos, kas no pakaļas beidzamie

dodas.

Tādēļ tik retums var cilvēku atrast, kas laimīgi

dzīvojs

Teiktos, un apmierināts pēc dzīvības pabeigtas

gaitas,

It kā paēdis viesis, uz mājām atpakaļ dotos.

Bet nu ar' būs diezgan: lai es pusaklā Krispina
2

skapjus

Laupījs tev neizliktos, tad neteikšu vairāk ne vārda.

2
Stoiešu fīlosofs, kas bija daudz rakstijis par tikumību.
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Satira.

Horacija.1

Šo ari, Teirezij, vēl bez tā, ko līdz šim tu man

teicis,

Atbildi: kādā ceļā lai es pie mantas atpakaļ tieku,

Kuru man izputinājši. Tu smej? — „Tev gudrenie-

kam vēl nav

Diezgan uz Itaku atpakaļ tikt un tēvzemes dievus

leraudzīt?" — Tu, kas nevienu vēl neesi vīlis, pats

redzi,

Kails un tukšs kā uz māju, tev vēlot, es dodos un tur

man

Precnieki taupijši nav ne mantu, ne lopus. Tu zini,

Naudas ja nav, tad krietnums un tikums nevelk ne

smilgas.

~Tā tad īsumā sakot, no trūcīgas dzīves tu baidies;

Labi, tad klausies, kā bagātam tikt. Ja strazds tev

ir dāvāts

Vai ari cits kāds dārgums, tad tur lai tas noskrien,
kur zināms

Bagāts mantības krājums, kam īpašnieks vecis; lai

saldos

Aboļus un, kādus lauks dod, labākos augļus,

Agrāk kā Lars
2

, par Laru cienīgāks bagātnieks

bauda.

1 Šai satirā Horacijs ar nicināšanu izzobo cilvēku sugu,

kāda tajos laikos Romā bija bieži sastopama. Šie ļaudis, tīko-

dami iegūt mantu, centās ar visādiem līdzekļiem pielabināties

bagātiem večiem, lai no tiem tiktu testamentā iecelti par man-

tiniekiem. Vispāri netikla dzīve Romā tos laikos bija ziedos

un līdz ar to lieliski mazinājies laulību skaits, tā kā šādu ne-

precējušos bagātnieku atradās ļoti daudz. — H. liek sarunāties

Odisejam ar pareģa Tirezija garu, bet vinu runā, protams, tiek

tēlotas romiešu būšanas Horacija laikos.

2
Lars —

romiešu mājas dievs.
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Lai viņš zvērētājs viltīgs, no vergu kārtas, lai brāļa

Asinīm traipījies būtu, lai bēglis, tu neliedzies tomēr

let viņam līdz, to pavadīt ārā, kad staigāt viņš

vēlas." —

Tad lai es riebīgam vergam par biedri ietu? Pie

Trojas

Mēdzu es cīnīties tik starp krietniem un dūšīgiem. —

„Tā tad

Palieci nabags." — Es dusmām neļaušu vaļu, jo

esmu

Vairāk jau cietis līdz šim. Bet tagad tūlīņ tu man

saki,

Pareģi, kā lai es bagāts tikt varu un. iemantot

zeltu? —

„Esmu jau teicis un saku to pašu: tu makšķerē

visur,

Testamentus kur veči sev raksta; ja dažreiz ar' āķis

Makšķerei lūzt, tu cerību nemet pie malas un

mākslu.

Ja pie tiesas nāk spriežama prāva, vai maza vai

liela,

Meties par aizstāvi tam, kas bez bērniem un bagāts,

kaut ari

Netaisnā prātā tas pārdroši uzbrūk viskrietnākam

vīram.

To turpretim, kam taisnības vairāk un labāka slava,

Neievēro, ja bērni tam mājā un auglīga sieva.

;Kvint', tu uzrunā to, jeb ,Publij\ — jo mīkstajās

ausis

Priekšvārdus dzirdēt mīl — ,es krietnības dēļ tevi

cienu:

Likumus visus es zinu un saprotu aizstāvēt prāvas;

Acis sev izraut es drīzāk likšos, kā atļaut lai tevim
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Zaudējums celtos par grasi; tu atļauj man rūpēties,

lai tev

Nezustu manta, nedz slava.' Teic viņam, lai iet tik

uz mājām

Un lai dzīvo bez bēdām. Tu pats par vietnieku

paliec.

Ciet un izturi visu, lai lietus nāktu, lai vētras.

,Paskaties', kāds tevi cieši pie gultas redzēdams

stāvot,

Teiks, ,cik viņš pacietīgs, draugiem cik pakalpot

centīgs, cik dūšīgs!'

Tūlīņ tev manta sāks plūst, tūlīņ sāks vairoties

nauda.

Vārgulīgs dēls ja ir piedzimis bagātniekam, tad

veikli,

Nelikdams manīt, ka dzītos pēc mantas, tu pierunā

viņu,

lecelt tevi par otro mantnieku zēnam, ja jaunam

Nolemts tam būtu uz Plutonu doties, tā kā tu visu

Mantu tad dabū viens pats: šis ķēriens ir reti kad

vīlis.

Ja tev testaments pasniegts tiek, lai izlasi viņu,

Zini, tad jāatteicas un jāatstumj tas atpakaļ, tomēr

Acis, kā nemana, jāpamet ir uz to, kas stāv rakstīts

Otrā daļā
3

,
lai redz, vai viens esi mantnieks, vai

vairāk,

Pievilts lai netiktu tā kā Naziks no Korāna ticis."

— Vai tu ārprātīgs esi, vai izjokot domājies mani?—

„Laerta dēls, it viss, ko es saku, tā būs, vai tā

nebūs:

Jo man Apolons lielais ir dāvājis pareģa garu."

3 Otra daļa romiešiem testamentos mēdza atrasties

iecelto mantinieku vārdi.
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— Tad tu man lūdzams teic, ko ši pasaka apzīmē

īsti? —

,Tajos laikos, kad jauneklis bīstams 4
iz Eneja cilts

būs

Partiešus pārvarējis un tapis uz jūras un zemes

Varens valdnieks, tai laikā apprecēs dūšīgais

Korāns
5

Cēlāju Nazika meitu, kurš parādiem apkrauts līdz

kaklam.

Znots tad izdarīs tā: dos testamentu un lūgs, lai

Sievas-tēvs pārlasot to, daudz pretojies, Naziks to

tomēr

Beidzot paņems un klusām lasīdams redzēs, ka

znots tam

Novēlējis nava nekā, kā tik vaidēt par parādu nastu.

Tad bez tam es tev ieteicu vēl: ja viltniece sieva,

Jeb ja brīvlaistais vergs kur pārvalda muļķīgu veci,

Tuvojies tiem par biedri, tos slavē, lai pats tiktu

slavēts.

Dažreiz ir derīgs šis āķis, bet tomēr daudz lielāks ir

svars, ja

Veci tu uzvāri pašu. Ja sliktas dzejas viņš raksta,

Uzteic, tu tās; ja uz sievām kārs: tu neliecies lūgties,

Penelopeju tam piesoli pats, kā labākam!" — Vai tu

Domā, ka pavest tā liktos, līdz šim tik krietna un

tikla,

Kuru no pareiza ceļa nav spējuši precnieki

grozīt? —

„Tagad tās precnieki visi, cik nāk, nav bagāti

ļaudis,

4 Domāts ir ķeizars Augusts.
5 Notikums ar Korānu un Naziku bija noticis Horacija laikā:

Tirezijam pareģa garā to uz priekšu pasludinot, lieta dabū vēl

jocīgāku veidu.
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Mīlestība tiem nerūp daudz, ja tik ēst dabū labi:

Tādēļ tev krietna ir Penelopeja, bet palaidies vien,

cik

Lakstīga būtu tā tad, ja to bagātnieks kārotu sevim.

Teikšu, kā Tebās man dzīvojot notika: Netikla sieva

Mirstot teikusi bij, ka lai aprokot šo: viņas līķi

Ellā iemērktu mantnieks uz kailiem pleciem lai

nesot,

Cenzdamās laikam, pēc nāves vai nespētu izbēgt no

tā, kurš

Dzīvojot mieru tai nebija licis. Aizvien esi manīgs,

Neuzbāzies par daudz, bet esi arvienu pie rokas.

Nelaipniem večiem un īgniem daudz netīk kad runā,

bet klusēt

Neklājas atkal par daudz. Tev jāspēlē skatuves loma,
Jāstāv ar nodurtu galvu, it kā kad izbijies būtu,

Cienība jārāda stipri; ja mani, ka vēsmiņa uzpūš,

Lūdz, lai dārgaju galvu tas apsedz; pa ļaudīm kad

jāiet,

Taisi tam pleciem ceļu; ja pļāpā viņš vērīgi klausies.

Kad tu, atpestīts beidzot no verdzības ilgās un

pūlēm,

Uzmanīgs klausies un dzirdi to nosakām: Ceturto

daļu

Odisejs manto. — ,Ak Dzevs, man mīļākais,

dārgākais draugs jau

Taisās mirt! Kurš cits būs tik uzticīgs man un tik

krietnis?'

lesaucies tu un, ja iespējams, noraudies drusciņ, —

ir labi,

Priecīgu ģīmi kad apslēpj priekš citiem. Tad kapu,

kā klājas

lerīko lieliski tam un visu kā pienākas. Bēres,

Labi kas izrīkotas, ir kaimiņi uzslavē. Ja tev
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Līdzmantnieks kāds ir vecīgs un vājīgs, tad steidzies

tam sacīt,

Ka no savas daļas tu labprāt gatavs tam dāvāt

Māju vai dārzu, ja vien tik viņš vēlās. Bet tagad

sauc mani

Valdniece Prozerpina, tā tad sveiks, paliec nu

vesels!"

Vergilija.

Laimīgs, kas ieskatīt spēj, ka ikvienai

lietai ir cēlons

Un kas bailes visas un likteni cietsirdīgajo
Licis zem kājām ir sev līdz ar pekles

draudošo troksni.
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Jātnieku dziesma.

Fr. Šillera.

Nu taisāties, biedri, nu jāsim viss bars

Uz kauju, uz svabadu dzīvi!

Tur kaujā vēl vīram ir īstais svars,

Tur krūtis vēl cilājas brīvi,

Nevienu tur nepārspēj varmāks bargs,

Ikkatris pats sevim ir kungs un sargs.

Iz pasaules brīvība nīcin nīkst,

Tik kalpību ieraudzīt vari;

Pie kājām viltīgiem blēžiem slīgst

Te gļēvie cilvēku bari.

Ko nebaida šaušalīgs nāves skats,

Tik zaldāts ir brīvs, tik zaldāts viens pats!

Viņš dzīves bailību projām sviež,

Ne bēdu, nedz rūpju vairs nav tam;

Drošs liktenim krūtis viņš pretī griež,

Tikt šodien, tikt rītdienu kautam,

Un rīt ja ir jāmirst, tad dzīvības kauss

Līdz dibenam šodien vēl jātukšo sauss.

No debesīm laime tam negaidot līst

Un neprasa pūliņu grūtu.

Uz laukiem darbinieks strādājot svīst,

Iz zemes lai mantu sev gūtu.

Ikdienas viņš dzīvojot urbjas un rok,

Līdz nobeidzas mūžs un kapu tam rok!

Uz ātrajā kumeļa jātnieks ikbrīd

Ir bīstams ciemiņš patiesi.

Rau, kāzu nams ugunīm apgaismots spīd,

Bez lūgšanas klāt viņš par viesi.

Viņš nelaksto daudz, nedz ilgi lūdz,

Ar joni viņš daiļāko vaiņagu plūc.
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Kam, meitene, raudi, kam sērojies daudz?

Met skumjas reiz projām pie malas!

No miera tev mīļāko kauja trauc,

Tam ilgi mīlēt nav vaļas.

To liktenis ātrais projām drīz rauj,

Uz vietas tam palikt ne brīdi neļauj.

Uz kauju lai kumeļiem laižam nu skriet!

Tur kaujā pūš brīvības dvaša.

Vēl jaunība zaļo, vēl brīvība zied,

Lai dodamies pasaulē plašā!

Kas dzīvību baidās ķīlām likt,

Pie īstas dzīvības nevar tas tikt.
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Uzvaras svētki.

Fr. Šillera.

Ilgais karš reiz bija galā,

Izpostīta Trojas pils
1

Un jau Helesponta malā

Sacelts kuģu mastu sils.

Grieķu pulki līgsmi pošas —■

Visiem atspīd vaigos prieks —

Redzēt tēvu lejas košas, —

Pārvarēts ir ienaidnieks.

Dziedat skanas prieka dziesmas!

Lai nu apkampj draugu draugs!

Jo uz mājām kuģi brauks,
Pārciestas ir kara briesmas.

Bet tur Trojas sievas žēli

Raud un sāpēs krūtis sit,

Atmiņā nāk mīļo tēli,

Asaras pār vaigiem rit.

Svētku trokšņainajos priekos

Atskan viņu gaudu balss.

Pašām jāiet svešiniekos,

Tēvu zemei briesmīgs gals.

Nu ar Dievu, mīļie lauki!

Prom mums jāiet tālumā,

Svešu kungu verdzibā;
Nomirušam būt cik jauki!

1
Trojas karš, kurā grieķi pēc desmit gadu cīniņa izpo-

stīja Troju, bija ap 1000 gadiem pr. Kristus dz. Karš izcēlās

tādēļ, ka Trojas valdnieka dēls,pie Spartas karaļa Menelava

viesodamies, nolaupīja pēdējā skaisto sievu Helēnu, un to sev

aizveda līdz uz dzimteni. Menelavam palīdzēt viņu atkarot un

atriebties, visa Grieķija savienojās uz kopēju karu. — Trojas

karu un tā varoņus apdzied senatnes slavenais grieķu dzej-

nieks Homērs savos epos «Iliada» un «Odiseja».
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Altārī jau upurs kvēlo,

Kalchants 2 dieviem godu sūt';

Palādu 3 viņš piesauc cēlo,

Kas liek valstīm augt un grūt,

Un viņš piesauc Poseidonu
3

,

Kas pa jūru bangas veļ,

Un viņš Dzevu
3

piesauc stipro,

Zibeņiem, kas klintis šķel.

lenaidnieku vara lauzta,

Beidzies reiz ir cīniņš baigs,

Piepildījies nolikts laiks,

Stiprā pils ir drupās grauzta.

Atrids4 tagad ļaužu baru

Pārskata, kas līdzi tam

Nāca reiz uz nikno karu,

Paklausīdams vadoņam.

Un par valdinieka seju

Tumšu ēnu bēdas met:

Ļoti maz viņš līdznācēju

Atpakaļ uz mājām ved.

Tad lai nu, kas mājās dodas,

Priecājas un līgsmi dzied,

Kam vēl zaļa dzīve zied!

Jo ne visi dzīvos rodas.

Visiem nē, kas dodas mājās,

Laimes dienas pretim smaid.

Tēvu druvās laimīgajās
Nāves briesmas citu gaid.

2 GMeķu krīvs un pareģis.
3 Dzevs jeb Ceiss — augstākais dievs, Poseidons —

jūras dievs, Pallada — gudrības dieve. Bachus —
vīna

dievs.

4 Atrids — Agamemnons, Atreja dēls, grieķu virsvadonis.
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Dažam, kas nav kritis karā,

Labais draugs ir nodevējs!

Laikus paredzēdams garā,

Teica varons Odisejs:
3

Laimīgs tas, ko mājā gaida

Sievas tikums nemaitāts!

Sievietēm ir grozīgs prāts,

Jauni vēji drīz tās svaida.

Atkarota Melenavam
5

Skaistā sieva klēpī snauž,

Un viņš rokas daiļam stāvam

Mīlestībā apkārt glauž.

Ļauni darbi beidzas sodā,

Atriebts tiek ikkatris grēks,

Jo aiz zvaigznēm debess godā
Taisni valda Dzeva spēks.

Ļaunas beigas ļaunai lietai

Pārestību atriebējs,
Debess godā valda Ceiss,

Tiesu nesdams katrai vietai.

Tādam gan visvairāk klājas,

Kuram smaida laimes brīds,

Dievus slavēt varenajos!

Saka drošais Oīlids.
5

Netaisnīgi, joku garā,

Liktens dzīves lozes jauc:

Patroklus 6
dus nāves varā,

Tercites6

uz mājām brauc.

5
Grieķu vadoņi

6 Patroklus
— viens no krietnākajiem grieķiem. Tercites

viens no nekrietnākajiem un bailīgākajiem.



304

Kad nu laime prieku dienas

Akli dod drīz šim, drīz tam,

Lai tad garām nelaižam,

Nelīgsmojšies mēs nevienas!

Krietnākos rij kara briesmas!

Mūžam vārds tavs paliks dārgs,

Brāli, grieķu slavas dziesmās,

Kas bij ienaidniekam bārgs.

Tavu roku varonība

Liesmās grieķu kuģus glābj,

Tomēr skaisto atlīdzību

Izmanīgais pretnieks grābj.

Lai dus mierā tavi trūdi!

Ne no niknās nāves rauts,

Paša rokas Aiants
5

kauts.

Krietnos nobeidz dusmu plūdi!

Neoptolems 7. tēva garu

Piemin, vīnu ziedojot:

Laimīgākā vārdu varu,

Augstais tēvs, es tevim dot.

Jo par dzīves mantām visām

Augstākā ir slava gan;

Ilgi vēl pēc nāves cisām

Varonīgie darbi skan.

Drošajais, tavs slavas spožums

Dziesmās paliks nemirstīgs;

Mirušiem gods pastāvīgs,

Ātri beidzas dzīves košums.

Kad ar' dziesmas vīru drošu

Neteic, kas ir uzvarēts,

7 Akileja, slavena grieķu varoņa dels.
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flektoram
8

es slavu došu,
Saka stiprais Diomeds, 5

—

Kas priekš tēvu zemes svētās

Kaujā krita, stiprais sargs;

Vēl pēc Trojas uzvarētās

Viņa nopelns paliks dārgs.

Kas priekš tēvu zemes svētās

Kaujā krita, aizstāvs drošs;

Viņa nopelns nevīstošs

Teikts tiks ienaidnieku sētās.

Nestors5

,
kuram dievi lēma

Trijus mūžus dzīvībai,

Appušķoto kausu ņēma,

Sniedz to sirmai Hekubai: 0

Izdzer malku spirdzinošo!

Zudīs sāpes, kas tev' spiež;

Vīnu Bachus3 devis košo,

Mirstīgiem, kas bēdas cieš.

Izdzer malku spirdzinošo!

Zudīs sāpes, kas tev' spiež;

Mirstīgiem, kas bēdas cieš,

Bachus vīnu devis košo.

Jo ar' Niobe, 10
kam grūtas■

Bēdas deva dusmīgs dievs,

Remdēja sev sāpju jūtas,

Beidza vienreiz sēroties.

Jo, līdz dzerot kausus pilnos,

8 Slavenākais trojiešu varonis.

9
Savaņgotā trojiete, Trojas karaļa sieva.

10 Teika stāsta par kādu Niobi, kuras bērniem dievi likuši

mirt tādēļ, ka tā uz viņiem pārāk lepojusies.
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Sirds jūt dzīves jaukumus,

Aizmirstības straujos viļņos

Sāpes nogremdētas dus!

Jo, līdz dzerot kausus pilnos,

Dzīves jaukumus sirds jūt,

Žēlabas kā sapņi zūd,

Izput aizmirstības viļņos.

Un no dievu gara dzīta,

Augšā ceļas pareģe;

Skatās tur, kur dūmos tīta,

Gruvešos guļ dzimtene:

Zemes lietas zūd kā tvaiki,

Gods un stiprums kapā slīgst,

Nerimstoši grozās laiki,

Dievu spēks tik neiznīkst.

Vēja spārnos rūpes steidzas,

Ātriem zirgiem līdzi skrien;

Priekus baudīsim šodien!

Rīt varbūt jau dzīve beidzas.
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Belzacars.

H. Heines.

Jau klat ir pusnakts bridis kluss,

Sen mierā Babilone dus.

Tik ķēniņa pilī vēl pamanāms

Ir uguns, un troksnī skan ķēniņa nams.

Tur ķēniņa zālē dzer jautrais bars,

Jo dzīres dod valdinieks Belzacars.

Tur kalpi spīdošās rindās sēž

Un mirdzošā vīnā slāpes sev dzēš.

Skan biķeri, dziesmas skan līgsmajās

Tas lepnajam ķēniņam patīkas.

Kā ugunīs ķēniņa vaigi deg,

Un projām apdomība bēg.

Un aklībā vīns viņam prātu tin,

Viņš dievības vārdu zaimodams min.

Viņš briesmīgi nopulgo to, kas ir svēts,

Un kalpu pulks piekrizdams viņam brēc.

Un sulaini valdinieks lepni sauc,

Tas steidzas un drīzi atpakaļ trauc.

Daudz zelta lietu uz galvas ir tam,

Tās laupītas Jehovas dievnamam.

Un ķēniņš ņem biķeri svētajo

Un zaimodams smejas un pildīt liek to.

Un iztukšo ātri līdz dibenam

Un skaņi sauc lūpām putošām:

„Jehova! Priekš manis tu smieklis un nieks,

Es esmu Bābeles valdinieks!"

Vēl šausmīgais vārds nebij izrunāts,

Kad ķēniņam bailība sirdi jau māc.
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Un skaļajos smieklus kalpi beidz

Un līķa klusums ir pilī uz reiz.

Raug, raug, pie sienas baltajās

Kā cilvēka roka parādās —

Un raksta pie sienas baltajās

Kvēlošus burtus un pazūdas.

Un stīvi raugās ķēniņa acs,

Tam ceļi sāk drebēt, kā mirons viņš pats.

Un kalpu pulks bailēs sēž drebēdams,

Ne vārdiņš visapkārt nav sadzirdams.

Nāk gudrajie, tomēr neviens nav, kas prot

Tiem liesmaino uzrakstu iztulkot.

Bet Belzacars, iekams vēl saule lēc,

No saviem kalpiem bij nonāvēts.
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H. Heines.

Jel nezvēri, tik bučo vien,

Es sievām neticu, nudien!

Tavs vārds ir salds, bet bučiņa,

Ko dodi tu, ir saldāka.

To saņemu, tai ticu es,

Bet vārdus vēji projām nes.

Jel zvēri, mīlā, zvēri vien,

Uz vārdu ticu tev, nudien!

Pie krūts tev slīgstu, daiļākai,

Un ticu debess laimībai;

Ja, ticu, mīļā, mūžīgi

Un ilgāk vēl tu mīlēsi.
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Tur Ēģiptē pie platās Nīlas.

D. Minajeva.

Tur Ēģiptē pie platās Nīlas

Gul niedrās milzīgs krokodils

Un asaras raud.

No zemes ceļas karsti tvaiki,

Jērs, ūdens slāpstošs, steidzas naigi

Un teic uz to:

„Ak, krokodil, tev gan ir grūti,

Tu stipras rūpes sirdī jūti:

Acs asaro."

„Ak, labākais no visiem zvēriem

Un līdzcietīgākais no jēriem,

Nāc tuvāk man
...

Es cienu tavu labo sirdi,
Un teikšu, ka tik tu vien dzirdi,

Kas vainas man."

Un redzi, lētticīgu prātu

Jērs dodas briesmu zvēram klātu:

„Nu, saki nu!

Nu uztici man savas bēdas,

Un zinot, par ko sirds tev ēdās,
Es raudāšu."

Un jērs bez kādām domām ļaunām

Liek ausi klāt pie lielām žaunām;

Bet niknais zvērs,

Kam prāts uz viltu tikai bija,

To cieti grābis zemē rija —

Un beigts bij jērs
...

Urā!
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Brāļi, glāzes pilnas lejat.

D.

Brāļi, glāzes pilnas lejat,

Vīns lai malām pāri plūst,

Izdzert viņas nekavējat,

Lai līdz dibenam tās žūst!

Pasauli spiež bēdu nasta,

Rūpes katru dzīvē žņaudz,

Lai tam drēbes smalkas, prastas, —

Tomēr prieku ar' ir daudz.

Vīns mums dzīvē priekus kaisa!

Senču gudrinieki teic,

Sirmgalvjus tas jaunus taisa,

Noskumušiem bēdas beidz.

Kas tik raud un skumdinājas,

Karri tik rudens vaigu sedz,

Tam nav jēgas īstenajās,

Naktī pasauli tas redz.

Miers lai mūsu prātu saista,

Līgsmībā lai staro sirds,

Tā kā vīna glāze skaista

Mēness gaismā spoži mirdz!
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V. Ģeļnova.

Rimsti reiz trakot, sirds kaislīgi vētrainā,

Velti neviļņo gurušās krūts;

Nenāks vairs atpakaļ laimība senajā —

Vienreiz vien rozes tik plūc.

Dvēseles spēki ir dragāti, postīti;

Lauzīts ir grūtībās nestiprais prāts;

ledomi jaukie kā dzelžos ir sprostīti,

Pats es kā nokaltis stāds.

Vai lai atpakaļ laimību saulaino,

Dzīvē sadauzīts, vēlos es gūt?

Nē, lai saņemtu likteni priecīgo,

Citam tur cilvēkam būt!

Rimsti tad trakot, sirds kaislīgi vētrainā,

Veltīgi neviļņo gurušās krūts!

Nenāks vairs atpakaļ laimība saulainā —

Vienreiz rozes tik plūc.
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Lazareva.

Ikdienas vairāk spēki beidzas,

Ik stundas dzīslās asins dziest;

Ne mīlēt vairs, ne cerēt veicas,

Pat sāpes sirds vairs nespēj ciest.

Un vienaldzīgāks katru dienu,

Tu salti raugies pasaulē,

Kā zaļoksnībā jauna dzīve

Visapkārt strauji burbulē.

Gan brīžiem vēlēšanās

let jautrā garā citiem līdz,
Bet slogs no krūtīm nenoveļas,

Un gurdenībā spēks ir tīts.

Vairs sadusmoties nava spēka,

Smej ļaudis tavu niknumu ...

Sen laiks jau būtu doties kapā!

Bet ari nāvi bīsties tu.
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V. Kuročkina.

Es redzu kā nāve jau mani skauj,

Kā grābj mani cieti un līdzi sev rauj,

Es redzu, kā bērnieki baznīcā iet,

Un dzirdu, kā zvana un sēri dzied;
Un priekšā rēgojas tumšais kaps,

Priekš mūžības dzīvoklis sataisīts labs

Jau nāvē man gurušās acis bāl —

Lūk, mīlēdams pasauli tiku tik tāl.
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Jautājumi.

A. Kruglova.

Ak jus skumjas, ļaunajās, smagajās;

Mūžam spiest mani liktenis lem.

Ak tu dzīvība, dzīve, tu grūtajā,

Kādu gaitu lai ceļš tavs ņem?

Galvā nodomu jaunu daudz izceļas.

Skaistas nāk domas, cerības spīd,
Tomēr bailīgi sirds atkal nodrebas,
Un it nevilšus sāpīgi atminas,

Cik daudz nodomu kapā jau mīt.

Dievs! vai tikai mokas un grūtības

Laikiem ir nolikts līdzi sev nest?

Un vai rūpēm pēc maizes un uzturas

Visas jūtas un cenšanās cēlajās,
Sirdi uz mūžu kapā būs best?

Vai priekš viltus un meliem valdošiem

Galvu lai loku, kā lielais bars?

Un pret mokām un lūgšanām gaudošām

Auksts un cietsirdīgs paliek gars?
Jeb vai spēku un ticību stiprajo

Sirdī sargu, līdz dzīvība dziest?

Un nekad uz ceļu lai riebīgo

Negriežos, kaut daudz ar ko ciest?

Vai pēc mokām un ciešanām ilgajām

Klīdīs mākuļu tumšajais bars?

Vai reiz spīdēs, kaut.brītiņam īsajam,

Jautri spirdzinošs laimības stars?

Jeb vai skumjām, ļaunajām, smagajām,

Mūžam spiest mani liktenis lems?

Ak tu dzīvība, dzīve, tu grūtajā,
Kādu gaitu gan ceļš tavs ņems?
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Marseļjeza.

Uz priekšu, tēvu zemes dēli!

Mums atspīdējis slavas rīts.

Pret varmācības slogu cēli

Jau kaujas karogs vaļā tīts.

Vai dzirdat, kā pa laukiem klaigā

Šis svešinieku zvēru bars?

Tie mūsu brāļus kaujot staigā,

Drīz uzbruks mums tas elles svars.

Uz priekšu, pilsoni!

Nu pulkos stājaties,

Lai asins plūst, mēs kausimies,

Līdz vergu ķēdes lūzt.

Ko vini mūsu zemē meklē,.

Šie nolādētie valdnieki?

Vai grib mūs gāzt vēl verdzībs peklē?

Priekš kam šīs ķēdes, cietumi?

Priekš mums! Tur jānosarkst aiz kauna,

Par pārdrošniekiem jābrīnās:

Mūs kalpināt tie grib no jauna,

Mūs likt zem vergu pātagas.

Uz priekšu, pilsoni!

Nu pulkos stājaties,

Lai asins plūst, mēs kausimies,

Līdz vergu ķēdes lūzt.



Tulkoti stāsti.





Faja.
S. Bermeio stāsts.

I.

Neskaitāmi pulki visvisādu ļaužu spiedās pa

Filipinu salu galvaspilsētas Manilas ielām, steigda-

mies uz svētā Dominga baznīcu. Tas bija Lielā

Piektdienā . 1860. gadā. Drūzma, aizvienu lielāka

palikdama, pēdīgi pavisam piepildīja baznīcas iekš-

pusi. Visi ilgojās dzirdēt nesen no Spānijas atbrau-

kušā dominikaniešu mācītāja aizgrābjošos vārdus.

Un tiešām! Viņa sprediķa temats bija loti pie-

vilcīgs ...
Cilvēka radīšana un izcelšanās, viņa stā-

voklis pret Dievu un citiem cilvēkiem, gara cīniņš

ar matēriju, brīvība un līdzība, viss tas ar apbrīno-

jamu skaidrumu un vienkāršumu tika izskaidrots

apdāvinātā dominikanieša sprediķos. Pie tam viņš

lūkoja izsargāties no zinisku pierādījumu nevajadzī-

gas pievešanas un izlietoja viņus tikai, lai klausītā-

jus pārliecinātu, ka visas attīstības un kultūras pa-

mats ir Jēzus Kristus patiesīgā mācība.

Viņa pravieša balss, smalkā izturēšanās un ļoti

zīmīgie skaistie vaibsti iemantoja viņam klausītāju

patikšanu un piekrišanu.

Bet kas tad šis jaunais runātājs bija? Kas viņu

varēja pamudināt dominikaniešu ordeņa mūku drē-

bēs ģērbties?

Brālis Luis dc Avila (tā mūku sauca) bija aug-

stas cilts vecākais pēcnācējs. Viņa tēvs tika no-

kauts 1835. gadā uz kaujas lauka, karalienes inte-

reses aizstāvot, pie kam pēc viņa nāves palika divi

bērni, Luis un Marija, kuru audzināšana bija no tā
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laika hercogienes - atraitnes vienīgais uzdevums.

Skaidri saprazdama pasaules paģērējumus un nosa-

cījumus, viņa pūlējās savus bērnus tā uzaudzināt, ka

lai viņi pēcāk varētu ieņemt to sadzīves stāvokli, uz

ko viņiem pēc sava dzimuma bija tiesība.

Luis mācījās tiesu zinības Madrides universi-

tātē. Labākie profesori turēja viņam priekšlasīju-

mus ari par citām zinībām un pavadīja viņu uz ce-

ļojumiem pa svešām zemēm, kurus viņš uzņēma vis-

vairāk pa brīvdienām.

Ar augstu dzimumu jaunais hercogs savienoja

lielas gara dāvanas, bet it īpaši nepārvaramu cen-

sību un patiesību, kas piemīt izglītotiem augstsirdī-

giem ļaudīm.

Ar kādu lietu vien viņš nodarbojās, lai tā bija

mākslinieka, rakstnieka vai politiska runātāja dar-

bība, visur viņš bija apbrīnojams. Dailniecībā bez

vieglas un skaidras kompozicijas viņa zīmējumi vēl

bija ievērojami caur gaišām un dzīvām krāsām, viņa

roka uz mata iztēloja to, ko viņam rakstīja priekšā

skaidrais, no neviltotām jūtām vadītais prāts. Tāda

pat patiesība bij manāma viņa rakstos, kuru saturs

pa lielākai daļai bija tikumības un izglītības mazinā-

šanās tagadējo laiku sadzīvē.

Pēc dzimuma tiesības par senāta locekli bū-

dams, Luis ņēma darbīgu dalību šās augstākās valsts

iestādes runās. Viņa runātnība un interese, kādu

viņš izrādīja pret katru slavējamu un labu darbu,

viņam ātri iemantoja pilnīgi nopelnītu slavu.

Bet drīz hercogs, neiespēdams visās lietās pa-

doties savas politiskās partijas paģērējumiem un no-

sacījumiem, sāka manīt, ka visi viņu pamazām at-

stāja. Pēdīgi viņš sevi redzēja gluži vienu pašu un no
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citiem atmestu, caur ko visas viņa cerības uz parla-

mentārismu darbību tika izputinātas.

Luis dc Avila sāka meklēt mīlestību, mīlestību

viņas pašas dēl. Sadzīves stāvoklis, ko viņš ieņēma,

viņam ne tikai loti maz patika, bet viņu sāka pat ap-

grūtināt.

Jaunā hercoga iekšķīgā pasaulē notika pārgro-

zība. Viņš sāka arvien vairāk un vairāk meklēt

vientulību un nosēdēja veselām stundām savā

istabā, pūlēdamies izskaidrot sevī mocošos jautā-

jumus. Un vienreiz ar viņu notika kas pavisam sa-

vāds, par ko viņš pēcāk nevienam negribēja stāstīt,

bet no tā laika viņš sajuta stipru dzinekli uz ticīgu

dzīvi. Pēdīgi viņš izskaidroja, ka nodomājis nodo-

ties dievkalpošanai. Ar lielām pūlēm viņam izdevās

pārvarēt mātes pretestību, kas papriekšu ne dzirdēt

negribēja par dēla nodomiem. Uz Valiadolidu aiz-

ceļojis, viņš pārmainīja savu apģērbu ar mūku drē-

bēm un pēc tam devās no turienes ceļā uz Manilu,

Filipīnu salu galvas pilsētu.

Kaut gan jaunais mūks bija vidēja auguma, to-

mēr viņa stāvs baltā apģērba daiļās krumpās izska-

tījās drīzāk pēc liela. Mati viņam bija melni, tā-

pat ari skaistās, spīdošās acis ar viņu laipno, sērīgo

skatienu. Bālā seja, smalkais taisnais deguns, skai-

stā mute, kas pie smaidīšanas rādīja rindu baltu

pērļu zobu, deva viņa galvai lielu līdzīgumu ar

Grieķu statuju.

Luis dc Avila bija ļoti kārtīgs un uzcītīgs. Va-

ļas stundas, kas pēc ordeņa likumiem priekš atpū-

šanās tika dotas, viņš izlietoja zinībai un priekš pa-

līdzības grūtdieņiem. Kur bija jānožāvē asaras, jā-

atvieglina ciešanas, tur droši varēja atrast jauno do-

minikanieti.
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Bet viņa slavenais vārds, gara dāvanas un

smalkā uzvešanās laupīja viņam gandrīz iespēju no-

doties tikai mūku dzīvei. levērojamākie Manilas

iedzīvotāji lūkoja ar viņu satikties un tādā vīzē,

neraugoties uz visu pretošanos, viņam vienmēr bij

jāpiedalās pie sapulcēm. Un viņš izsacīja savam

priekšniekam, ka vēloties, lai viņu sūtot par misio-

nāru uz Ķīnu. Viņš to ari pēdīgi panāca, bet tikai

ar lielām pūlēm. Viņš atstāja Manilu un aizceļoja

uz Hong-kongu Ķīnā.

2.

Pavisam cita, jauna dzīve Luisa dc Avila acīm

stādījās priekšā, kad viņš piebrauca Hong-kongas

ostā. Mazā ķīniešu jūras laupītāju piebraukšanas

vieta, kas bija 1841. gadā pēc nolīguma atdota An-

glijai, bija pārvērtusies par lielu pilsētu, kurā val-

dīja liela tirdzniecības centra darbīgā dzīve. Skai-

stās ēkas izstiepās gar pašu jūras krastu līdz kalna

slīpumam. Eiropieši, amerikanieši, ķīnieši, malaji,

arabieši, persieši drūzmējās pa ielām raibā mu-

džeklī. Te bija maiņu tirdzniecības viduspunkts,

kurā ārzemju izstrādājumi tika izmainīti pret ķī-

niešu precēm.

Šaī pilsētā, karstās tirdzniecības darbības un

zelta kārības vidū, vienīgās gaišās vietas ir tur di-

binātās garīgās biedrības.

Šīs biedrības dibinātas priekš pagānu atgrie-

šanas kristīgā ticībā un var uzrādīt lielus panāku-

mus. Dominikaniešu misionāru biedrība, kuras lie-

lākais centrs atrodās Hong-kongā, pieder pie ievēro-

jamākām no minētām biedrībām.

Še atbraucis, brālis Luis dc Avila sāka gatavo-

ties uz misionāru dzīvi, kas pilna visvisādiem upu-

riem un trūkumiem. No brāļa Jakima pavadīts,
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viņš uzņēmās pirmo misiones ceļojumu Kvanģfung

provincē.

Lielas lietas izdarīja viņa pārliecinošā runātība

un ari viņa priekšzīme stingrībā un atturībā, dro-

šībā briesmu vidū, kuras viņš panesa ar nelokāmu

vīrestību.

Pēdējās aprija dienās 1862. gadā viņš uzņēma,

no tā paša Jakima pavadīts, piekto misiones ceļo-

jumu. Abi mūki, ķīniešu tautas drēbēs ģērbušies,

sēdās barkā (mazā ķīniešu zēģeļu laivā) un brauca

uz Čao-čen provinces pusi. Mazā laiva laidās ar

ceļa vēju pa Kantonas upi uz augšu. Ceļotāji lai-

mīgi nobrauca garām saliņām, kas pie upes grī-

vas jūrā lielā skaitā atrodās un šauro Tigeras upes

ieteku aizsnieguši, izmeta enkuru pie kāda apcieti-

nājuma drupām, kas bija no angļiem un frančiem

izpostīts. Še nakti pavadījuši, misionāri turpināja

savu ceļojumu, papriekšu caur bieži apdzīvotiem

Kantonas upes krastiem, tad caur lieliem mežuba-

gātiem apgabaliem un pēdīgi aizsniedza savu ceļa

mērķi. Bija jau liela tumsa, kad viņi piebrauca pie

Čao-čen pilsētas.

Viņi prātīgi piegrieza laivu malā, kad uzreiz

parādījās cilvēka ēna, kas nāca klāt pie laivas.

Klāt pienācis, cilvēks deva zīmi caur svilpienu, kas

no laivā sēdošiem tūliņ tika atjaunots. Tad nepa-

zīstamais, kas izrādījās par zīda tirgotāju, vārdā

Kiang-ting, ielēca laivā, nometās ceļos un pieņēma

svētību no viena iz mūkiem. Pēc kādām minūtēm

viņi jau bija ceļā uz tirgotāja māju, kur viņus sa-

ņēma viņa sieva.

Kiang-tings bija gadus četrdesmit piecus vecs,

pamaza auguma ar gluži ikdienišķiem mazzīmīgiem

ģīmja vaibstiem. Turpretī viņa sieva Faja, kas bija
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dzimusi no jauktas ķīnieša un eiropietes laulības, iz-

šķīrās caur retu skaistumu, kas tik maz atrodams

ķīniešu starpā. Viņai bija tikai divdesmit divi gadi,

Slaika, ar apbrīnojami daiļu izskatu, ar skaistiem

ģimja vaibstiem. Melnās, pamazās dzīvās acis deva

viņas galvai kādu pavisam savādu pievilcīgu krāš-

ņumu. Viņas kājas nebija mazai saspiestas un bija

paturējušas savu dabīgo izskatu, no kam varēja re-

dzēt, ka viņa piederēja pie zemo ļaužu kārtas.

Misionāri apmetās nelielā istabā, kur bija gultas,

mazgājamais trauks, skapis, galds un seši krēsli.

„Diezgan grūti bija braukt uz augšu pa upi,"

brālis Jaki'ms iesāka, nosēzdamies jaunā mājoklī.

„Bet tādēļ pēc četrām nepatīkamām naktīm mēs

tagad reiz dabūsim atpūsties... Tu neesi no-

kusis?"

„Neko daudz."

„Nu, tu vēl esi jauns, viegli pārciet ceļa grūtī-

bas. Izdzersim tagad pa glāzei tējas un liksimies

gulēt."

„Kā gribi."

Uz tēju priecīgie saimnieki pasniedza vairāk

bļodas ar gaļu un piedalījās ari paši pie vakariņām.

Nākošā rītā pamodies, brālis Luis nejutās gluži

vesels un sacīja to savam biedram.

„Ja, tev ir karsonis," brālis Jakims teica, vājā

biedra pulsi aptaustījis. „Liecies drusku gultā, ceru,

ka drīz pāries."

„Nu, es neesmu tik vājš, ka man jāpaliek gultā,"

atteica Luis.

Rīta lūgšanu noturējuši, misionāri sarunājās

savā starpā par viņiem uzdoto darbu. Viņi noru-

nāja pavadīt divas dienas Čao-čen pilsētā un sacīt

kādus sprediķus un tad doties uz Liangu.
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Ar Kiang-tinga saimes locekļiem misionāri sa-

tikās tikai pie lūgšanas un maltītes laikā, kas vie-

siem klāt esot vilkās ilgāki kā ierasts.

Brāja Luisa karsonis, kas no iesākuma nebij

necik ievērojams, palika otrā dienā stiprāks. Mū-

kiem bija jāpaliek ilgāki, kā bija nodomājuši, lai gan

vājais ar visu spēku gribēja ceļot.

~Mēs pagaidīsim, tādēļ ka tu esi vēl loti ne-

stiprs un tevi sagaida lielas pūles," brālis Jakims iz-

skaidroja. „Mēs esam tagad bagāta tirgotāja mājā,

kur varam izlietot visus līdzekļus priekš ārstēša-

nās, — rītā, vai ari kādā no nākošām dienām, mums

būs jādzīvo ļoti trūcīgi, un būtu neprātīgi, ja mēs

tagad uzsāktu grūto ceļojumu, kamēr tu vēl neesi

vēsais."

„Bet es tomēr negribu būt par kaut kādu kavē-

šanās cēloni," brālis Luis atteica.

Brālis Jakims kopa vājo biedri ar lielu uzcītību.

Tomēr karsonis nepārgāja un kaut gan Luis jau bija

no gultas uzcēlies, tomēr vēl nevarēja iziet no

mājas.

Pēdīgi misionāriem pacietība zuda.

~Vajaga kaut ko nospriest," brālis Jakims iz-

skaidroja.

„Es gribu ceļojumu turpināt," vājais atbildēja.

~Es to nekādā ziņā nevaru atļaut, — būtu daudz

prātīgāki griezties atpakaļ uz fiong-kongu."

„Kad mūs gaida pavisam citā vietā?"

„Zināms, tie mūs gaida ar nepacietību, kuri vē-

lās pieņemt kristību un kuriem paziņots, ka mēs at-

braukuši. Bet ko lai mēs darām?"

„Izbrauksim šo pašu nakti. Varbūt gaisa pār-

grozīšanās būs vislabākās zāles priekš manis."

„Tava dzīvība ir par daudz dārga, un tādēļ viņu
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nevajga tā uz laimi likt. Mans nodoms ir tāds.

Šo nakti es izbraukšu uz Liangu un gaidīšu no tevis

vēstuli — kā ar tavu veselību iet. Ja tev paliks

labāki, tad es tevi tur sagaidīšu, ja nē, tad griezī-

šos atpakaļ un brauksim uz fīong-kongu. Te tev

nekā netrūks.

Bet ja tavs karsonis ir ievērojami stiprs, tad tu

vari tagad tūlīt mūsu laivā aizbraukt līdz Kantonai

un no turienes ar tvaikoni doties uz Hong-kongu. Un

tad tev nemaz nevajadzēs gaidīt manas atpakaļ nāk-

šanas,"

„Ja tu esi nodomājis braukt, tad es izskaidroju,

ka braukšu tev līdz. Es maz bēdāju par savu dzī-

vību, kad jāstrādā svētās lietas labā."

~Es pilnīgi atzīstu, mīļais brāli, ticības spēku,

kas tevi vada, bet tu esi vēl loti jauns un tev vēl

apstrādājams liels lauks un pļaujami bagāti augļi.

Mūsu šķiršanās būs ļoti īsa, un es ceru, ka Dievs

mums liks drīz satikties Liangā."

„Mani tomēr šis notikums stipri apbēdina un

man ar lielām sāpēm no tevis jāšķiras."

„Man jau ari ir grūti šķirties!" un ar šiem vār-

diem brālis Jakims spieda stipri savam pavadoņam

roku.

„Tā tad nu sapakāsim savas lietas un runāsim

ar Kiang-tingu."

Brālis Luis sāka iepakāt lietas un Jakims gāja

saimniekam savu nodomu stāstīt. Aizbraucot viņš

vēl reiz piesacīja Kiang - tingam, lai rūpējoties par

vājā biedra veselību.

Otrā dienā brāļam Luisam palika drusku labāki,

kaut gan karsonis vēl arvienu pastāvēja. Viņš no

jauna sāka ņemt dalību pie saimnieku galda, pie

kam katru reizi saruna bija ļoti interesanta, viņa zī-
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mēļās pa lielākai daļai uz ticības jautājumiem. To-

mēr dažreiz ari runa griezās uz citām lietām, vis-

vairāk tika pārrunāti eiropiešu tikumi un ierašas.

Faja klausījās ar lielu uzmanību, dažreiz no sa-

vas puses kaut ko ļoti prātīgu piezīmēdama.

Viņas runa izšķīrās caur īpašu košumu un

poēziju.

Tūlīt pēc ēšanas brālis Luis aizgāja uz savu

istabu, kur uz apaļā galda vienmēr bija uzlikta no

saimnieces sarkana rožu buķete.

3.

Savā istabā nonācis, Luis katrureiz noņēma ķī-

niešu uzvalku un apģērbās mūku drēbēs. Kā aiz-

vienu, viņš ari šodien nosēdās pie galda un, galvu

rokās atstutējis, sāka lasīt bībeli. Sekošie Dāvida

dziesmu vārdi sacēla viņā domas:

„Kungs, uz Tevi es lieku savas cerības, pasargi

Tu mani no ļaunuma. Apžēlojies par mani, Dievs,

pēc Tavas neizsakāmās žēlastības! Paklausi manu

balsi un glāb mani no briesmām! Kungs, esi man

par sargu un glābēju! Tu esi mans stiprums un

mana cerība, Tu mani māci; un sargā caur Tava

vārda slavu. Tu esi mans patvērums un mana

glābšana no dzīvības tīkliem. Es lieku savu garu

Tavās rokās. Tu esi mans Kungs, īstenais Dievs."

Viņš tā bija nogrimis savās domās, ka nedzir-

dēja tuvinājošos soļu trokšņa. Tā bija Faja. Viņa

papriekšu stāvēja kādu brīdi pusatvērtās durvīs

jaunā dominikanieša skaistos vaibstus aplūkodama,
tad viņa pienāca pie viņa tik tuvu, ka aizskāra gan-

drīz viņa plecu. Viņš atskatījās un brīnīdamies uz

viņu skatījās. Viņu skatieni satikās, abu acis dega

kā ugunīs. Tā viņi kādu brīdi klusu ciezdami no-
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stāvēja, skaidri nesajēgdami, kas ar viņiem notiek.

Pēdīgi brālis Luis atģidās un ar rokas mājienu rā-

dīja Fajai, lai iet ārā.

„Nekad."

~Es tev pavēlu!"

„Nekad!" viņa nobālēdama atjaunoja.

„Domā, priekš kā tu stāvi un kur mēs esam!"

„Es to zinu, mēs esam mana vīra un jūsu

saimnieka, tirgotāja Kiang-tinga mājā. Bet tagad

mēs esam vieni paši: Luis dc Avila un Faja."

„Vieni paši, tu saki?"

„Ja gan, vieni paši: visi gul; un viņi ir sasmē-

ķējušies opijuma, viņu miegs vilksies ilgi."

„Nu, ko tad tu gribi;?"

„Lai jūs uzklausītu, ko es stāstu!"

„Runā."

„Ar sirdssāpēm es šo brīdi gadīju, es gaidīju

vairāk dienas uz izdevīgu atgadījienu. Es visu tā

ierīkoju. Nu tad klausāties! Es dzīvoju laimīgi un

nekad neatstāju savu dzimteni, kamēr nebiju Kiang-

tingu precējusi. Viņu apprecējusi, es dzīvoju tāpat

tālāk un nebiju vairāk kā meitene, kas savu dzīves

vietu pārmainījuši, bet es saku, es biju laimīga.

Priekš diviem gadiem Kiang-tings aizceļoja
kaut kur uz vairāk dienām. Mājā atbraucis, viņš

bija ļoti nopietns un sajucis. No tā laika viņš sāka

bieži izceļot un stipri pārvērtās. Viss tas priekš
manis bija nesaprotams — viņš ļoti maz runāja un

kad tikai bija viens pats, tad sāka lūgt Dievu un

lasīt. Vienreiz es pat pamanīju, ka viņš izņēma no

saviem ziliem svārkiem kādu man taī laikā nepazī-

stamu lietu. Tagad es zinu -— tas bija Pestītāja

krusts.

Ari citā ziņā ar Kiang-tingu notika liela pār-



329

vēršanās: viņš palika laipnāks un mīlīgāks un sāka

ar mani runāt .par augstām lietām, agrāki viņš to

nedarīja. Viņš norādīja man uz pasaules dzīves, nī-

cību un stāstīja, ka esot mūžīga dzīvošana, pēc kuras

mums visiem jācenšoties. Es ar prieku klausījos

viņa runās, man.patika ari viņa laipnā apiešanās ar

mani. Mūsu dzīve palika daudz siltāka, jūtīgāka, —

augstā sēta, kas mūsu zemē vīrieti no sievieša šķir,

vairs nebija mūsu starpā. Vienreiz, ziemas svētku

vakarā, Kiang-tings man stāstīja, ka gaidot divus

draugus, bet mani lūdza, lai nevienam par to ne-

sakot.

Gaidāmie viesi tiešām atbrauca. Tie bija divi

ārzemnieki, ķīniešu tautas drēbēs ģērbušies. Bet

ja ari no viņu ārpuses tos ne varētu pazīt, es tomēr

viņus būtu pazinusi no viņu svešādās izrunas.

Viens no viņiem bija pusmūža vīrs, otrs..."

„Otrs biju es," brālis Luis piezīmēja.

„Tie bijāt jūs. Runāts tika, cik es varēju sa-

dzirdēt par garīgām lietām. Ar prieku es klausījos,

kā jūs stāstījāt notikumus iz Kristus dzīves, — mana

sirds stipri pukstēja, karstums skrēja pa visām ma-

nām dzīslām, jūsu balss skaņa man iespiedās pašā

dvēselē. Nākošā naktī, kad mēs jūs atstājām, es

nevarēju aizdarīt acu.

Klusi un vientulīgi pēc tam laiks pagāja. Es pa-

cietīgi gaidīju. Jūs atgriezāties, pārrautās runas

no jauna iesākās un es klausījos ar tādu pašu līdz-

jūtību. Sēkla bija izsēta labā zemē. Kad jūs atva-

dījāties no mums un aizgājāt, tad manas acis, jūs;

pavadījušas, kā apburtas griezās uz to pusi, kur jūsu

ēna nakts tumšumā izzuda. Tādā stāvoklī mani reiz

atrada Kiang-tings un prasīja:

„Faja, par ko tu domā?'"
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„Vai viņi vei nacīs atpakaļ?"

„Nē."

„Ne!" es izmisusi iekliedzos.

Kiang-tings nosēdināja mani sev līdzās un sāka

man izskaidrot jauno ticību, sāka mani pierunāt, lai

kristoties. Pie tam viņš sacīja, ka abi misionāri, ar

kuriem es jau pazīstama, man to visu varot daudz

labāki izskaidrot, nekā viņš.

„Vai tavi draugi katoļu ticīgi?" es jautāju.

„,Ja."

„Es pieņemšu katoļu ticību!" es nešaubīgi teicu,

un Kiang-tings mani apkampa.

No nākošās dienas iesākās mana mācīšanās

jaunā ticībā. Mana klusā, mierīgā laime, kā rādī-

jās, bija galā, es jutos saistīta pie jaunās dzīves.

Par velti es nopūlējos atrast, kas mani varētu ap-

mierināt. Atbrauca vēl misionāri, bet tas, kuru es

gaidīju, nenāca vairs. Es meklēju lūgšanās savu

ciešanu atvieglināšanu, bet ari lūgšanā es redzēju

tikai jūs.

Pēdīgi atnāca izšķiršanās diena. Es pieņēmu

kristību un Marijas vārdu. Tūlīt pēc tam tika iz-

darīta mana salaulāšana ar Kiang-tingu pēc kristīgās

vīzes. Mans laulāts draugs bija pārņemts no prie-

kiem, es ari pūlējos jautra būt, lai paslēptu sāpo-

šās sirds ciešanas.

Tā gāja ilgu laiku. Katru rītu, uzmozdamās, es

savas acis griezu uz to pusi, uz kurieni jūs aizejot

redzēju. lela bija tukša.

Priekš divām nedēļām (es to nekad neaizmir-

sīšu), Kiang-tings man stāstīja, ka pie mums divi

misionāri cauri braucot apstāšoties.

„Kas viņi ir?" es prasīju.

„Brālis Jakims un brālis Luis."
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Es apklusu un asaras man no acīm ritēja.

„Kas tev ir?" Kiang-tings prasīja.

„Es raudu no prieka, ka dabūšu redzēt gaidā-

mos viesus."

„Un es priecājos ne mazāk kā tu; tikai žēl, ka

viesi pie mums tikai dikti īsu laiku būs."

„Kā, tikai īsu laiku?"

~Ja, viņi paliks tikai divi, trīs dienas un pēc

tam dosies tālāk."

Es ar nepacietību uz jūsu atnākšanu gaidīju.

Kiang-tings brauca jums pretī. Bija jau nakts, kad

es uz ielas ieraudzīju trīsus šurp nākošus stāvus.

Jūs es tūlīt pazinu, jūs gājāt viducī. Lai no prieka

īiepaģībtu, es pieslējos pie sienas. Visus spēkus sa-

ņēmusi, es jums izgāju pretī. Jakima tēvs mani

svētīja; es nobučoju viņam roku un pēc tam ari

jums.

Tagad jūs bijāit manā varā. Veselu gadu mana

dvēsele bija uz to centusies, kas, kā likās, nu reiz

bija aizsniegts. Šaī naktī es atkal nevarēju acu aiz-

vērt un domāju visu laiku, kā varētu ar jums runāt

bez citu-klātbūšanas. Manai sirdij bij jātiek kopā

ar jūsu sirdi.

Nav cilvēku valodā vārdu, nav pasaulē nekā,

kas varētu izsacīt manu ciešanu lielumu! Es visa

apzinos, ka es tevi mīlēju!"

~Ciet klusu, nelaimīgā!"

„Nē, klausies tālāk, esi ar mani līdzcietīgs. Es

mākslīgā kārtā izcēlu tavu vājību: caur to vien es

tevi varēju aizkavēt no prombraukšanas. Lai tavs

biedrs viens pats aizbrauktu, par to rūpējos es,

Faja, un šīs rozes, kas tavu istabu pušķo, ir manas

mīlestības mēmā, bet jūsmīgā liecība."

„Diezgan, paliec klusu! Es domāju, ka tu esi
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viscaurim pārņemta no Dieva mīlestības, bet nu

redzu, ka tu esi apstulbota no grēcīgas, pasaulīgas

mīlestības. Domā, nelaimīgā, par to bezdibeņu, kas

mūs šķir. Atminies! Mēs abi Visaugstākā priekšā

svēti esam zvērējuši!"

Briesmīgā iekšķīgā cīniņā ar sevi pašu, tikko at-

turēdams no acīm ritošās asaras, brālis Luis nespē-

cīgi nolaidās uz krēslu. Viņš turēja savu galvu labā

rokā, to ar elku uz galda atstutējis, un kreisā roka

bez dzīvības karājās zemē.

Faja saķēra šo roku un, to pie krūtīm piespiez-

dama, centās ar labo roku mūku apkampt.

Viņa trīcēja kā drudzī, — vēl stiprāki viņu sa-

tricināja brāļa Luisa tuvā elpošana.

„Ak runā, Luis, runā, — atbildi man. Tavā

priekšā nav kalpone, bet verdzene! Neviens mūs

neredz. Laid tikai vienu brītiņu runāt tavai brī-

nišķīgai sirdij, un ne tavam prātam par stingro pie-

nākumu."

Viņš sargājās viņu aizskārt.

„Ak Dievs, mans Dievs! kas par mokām!

Saki tikai vientr vārdu, Luis, lai es zinu, ka tu mani

saproti. ležēlojies par mani, es tevi tik karsti mīlēju!"

Un viņa nometās ceļos. Viņa turēja vēl arvienu

mūka roku un drebēdama spieda to pie sirds.

Viņš vēl aizvienu cieta klusu. Bet viņa iekš-

pusē trakoja vētra, kaut gan jūtas, kas viņam sāka

uzmākties, nebija pavisam grēcīgas. Viņš juta, ka

atradis sievieti, kas viņu, nepazīstamo, mīlēja viņa

paša dēļ, ka atradis pēdīgi to, pēc kā tik ilgi, tik de-

dzīgi centies.

„Celies augšā, Faja, celies augšā — un laid man

klusēt. Klusu ciešana ir mīlestības mēmā valoda."

Viņš lūkoja viņu pacelt.
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„Nē, nē, vēl reiz nē! Es gulēšu pie tavām kā-

jām un klausīšos tavu balsi, — es gribu lasīt tavās

acīs to, ko tu negribi sacīt. Ak Luis, Luis, apžē-

lojies par mani!"

Pēdīgi Luis nevarēja izturēt un nelūkoja vairs

savas jūtas apslēpt. Viņš spēcīgi pacēla trīcošo sie-

vieti un viņu cieši apkampa.

Šaī acumirklī uz ielas atskanēja tuvojošos soļu

troksnis un pēc tam kāds klauvējās pie āra durvīm.

Ar pūlēm mūks izrāvās no Fajas rokām.

„Vai tu dzirdi?" viņš iesāka.

„Dzirdu, mans dārgais," Faja čukstēja.
No jauna bija dzirdams troksnis pie durvīm un

pēc tam sauciens: „atverait!"

„Jakima tēvs," Luis iesaucās.

„Tavs biedrs?" Faja prasīja.

„Ja."

„Lūk, nelaime!"

~Vajaga drīz atvērt durvis."

„Tas nav iespējams; atslēgas ir Kiang-tingam,

un viņš guļ gluži apreibis no opiuma."

„Nu tad ej mazākais drīz projām."

~Lai es tevi atstāju? Ne par ko!"

„Es tev lūdzu. Brāļam Jakimam ir līdz valgu

trepes; viņš var iekāpt caur logu istabā."

No jauna bija dzirdams sauciens:

„Atver nu, brāli Luis!"

„Nu, uz redzēšanos līdz rītam," Faja čukstēja

no istabas izskriedama.

Luis nodzēsa sveci, atvēra logu un nolaida

valgu trepes.

„Vai tas tu esi, brāli Jakim," viņš priecīgi iz-

sauca, ~es tevis tik ātri negaidīju."

Pēc kāda brīža Jakims bija istabā.
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Sveci aizdedzinājis, Luis dc Avila pamanīja, ka

viņa biedrs bija nespēkā atmeties uz gultu un. ka

viņš bija viss ar asinīm aptraipīts un ar saplēstām

drēbēm.

„Mans Kungs un Dievs, tu jau esi ievainots/

„Ja, brāl Luis."

„Kā tad tas notika?" Luis satricinātā balsī pra-

sīja. „Stāsti drīz, kas tev bija?"

Viņš savu biedri apkampa.

„Vai tu zini bagātā Lan-ko dārzu? No turienes

mani sāka vajāt. Tikko metās krēsla, mani pazina,

es bēdzu, man dzinās pa pēdām pakaļ; par savu

glābšanu man jāpateicas tumšai naktei. Uz mani

meta ar akmiņiem, mani ievainoja."

~Apmierinies, brāl, es tavas vainas sadziedēšu."

Un tiešām, brālis Luis sāka cītīgi kopt vājo

biedri. Stipri noguris, brālis Jakims drīz aizmiga

dziļā apmierinošā miegā, un Luis dc Avila, svētā

Dominika ordeņa mūks no jauna varēja nodoties

saviem sapņiem un nogremdēties domās par tām

jūtām, ko viņš neilgi priekš tam bija sajutis. Viņā,

no visām zemes lietām atsacījušās cilvēkā, iedegās

mīlestība uz sievieti. Vai viņam uz to bija tiesība?

Šis jautājiens viņu mocīja. Tagad viņš bija viens

pats, vaigu vaigā ar savu apziņu, no kuras viņš gai-

dīja atbildi uz šiem jautājumiem un spriedumu par

sevi pašu. Viņā izcēlās grūta, iekšķīga cīnīšanās.

4.

Saule jau diezgan augstu stāvēja uz Čao-čen

pilsētas, kad brālis Jakims pamodās. Brālis Luis,

viņam galvgalā sēdēdams, prasīja līdzcietīgi, kā esot

ar veselību.

„Tā ir, kā ir," Jakims atbildēja un lūdza pa-
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dzerties. Brālis Luis padeva viņam glāzi ar cukura

ūdeni, kuram viņš piepilināja kādus pilienus no kāda

šķidruma, kas viņam no izmēģinājumiem bija pazī-

stams caur savu dziedinājoso spēku.

„Kā rādās, būs laiks griezties atpakaļ uz Hong-

kongu," Luis uzreiz sacīja.

Brālis Jakims palocīja ar galvu, to apstiprinā-

dams.

~Bet tik ātri to tomēr nevarētu darīt," Luis

teica, „tev papriekšu vajaga atpūsties,"

„Kas par atpūšanos!" Jakims atteica. ~Vakar

es no gurdenības tev nevarēju tuvāki izstāstīt, kas

ar mani noticis. Krēslai metoties mani pazina dārz-

nieka Lan-ko mājā. Kā plēsīgi zvēri pagānu

drūzma lauzās mājā iekšā. Viņi ielauza durvis. Es

izlēcu pa logu un sāku bēgt. Drūzma man dzinās

pakaļ un svieda man ar akmiņiem. Es bēgu pa lau-

kiem, lēcu pār grāvjiem, lai izglābtos no pakaļdzinē-

jiem, bet no viņu mežonīgiem kliedzieniem un lamāša-

nās es nopratu, ka viņi grib visus ceļus apstāt, lai es

nevaru izbēgt, un es sāku vēl ātrāki skriet.

Nakts bija jaū gandrīz beigta, kad es aizsniedzu

maisa lauku, kuram riņķī ir grāvis. Te es brītiņu

apstājos, gribēju padzerties un savus ievainojumus

nomazgāt, kad uzreizi no jauna izdzirdu aiz sevis pa-

kaļdzinēju kliedzienus. Man bija atkal ilgi jābēg, ka-

mēr mani ienaidnieki, laikam, no vajāšanas nokusuši,

mani pēdīgi atstāja. Pateicos tam Kungam par savu

glābšanu!! Kad es sevi sāku apskatīt, tad pama-

nīju, ka manas drēbes bija saplēstas un no ievaino-

jumiem tecēja asinis. Nakts bija tik tumša, ka

grūti bija atskārst, kur es atrodos. Uzreiz es ierau-

dzīju tāļumā uguntiņu. No nokušanas bez spēka bū-
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dams, es uzcēlos un kā varēdams vilkos uz gaismas

pusi.

Pie tās mājas pienācis, kurā uguntiņš spīdēja,

es ieraudzīju, ka biju atnācis mājā. Cits tev ir zi-

nāms."

Brālis Luis sēdēja ar nokārtu galvu, rokas uz

krūtīm sakrustojis un klusu ciezdams klausījās uz

savu biedri.

„Tagad es esmu glābts un atkal pie tevis," Ja-

kims turpināja. „Bet labāki, kad mums nekad vairs

nebūtu jāšķiras. Tomēr es vēl neesmu jautājis, kāda

ir tava veselība?"

„Man tagad daudz labāki," Luis atbildēja.

«Paldies Dievam! Taisīsimies uz ceļošanu."

„Uz ceļošanu?" Luis prasīja.

„Ja, uz Hong-kongu. Šodien visiem būs zināms,

ka mēs še uzturamies. Tikai vislielākā vajadzība

drīkst mūs piespiest, un tad ari tikai uz īsu laiku,

atrauties no mūsu pienākumiem. Vai tu tā ne-

domā?"

„Mūsu dzīvība mums nepieder, bet ir nodota

Dieva kalpošanai, un es būtu laimīgs, ja tagad tū-

līt Dieva vārda dēļ būtu jāiet nāvē. Laimīgs tas,

kas liek savu dzīvību uz Jezu Kristu, savu pienā-

kumu izpildīdams, un ne tas, kas no dzīvības, kā

no kādas nastas grib vaļā tikt. Mēs neesam tādos

apstākļos."

„Ja mūs te pazītu, mēs, bez šaubīšanās, tiktu

nosisti un līdz ar mums daudz ticīgo, un daudz šau-

bīgo dvēseles, mūsu nāvi redzēdamas, no jauna

atkristu no īstenās ticības. Mēs tik ilggadīgā darba

panākumus nedrīkstam briesmās gāzt. Mūsu pienā-

kums atvedīs mūs atkal uz šo zemi, kas jau ar tik-

daudz mocenieku asinīm ir sārtota, un mēs vedīsim
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galā no mums iesākto svēto darbu. Bet ja mēs sa-

tiksim ienaidnieku vieni paši, kaut kur vaļējā laukā,

tad es pirmais svētīšu tās rokas, kuras dos man

iespēju nodot savu galvu priekš mūsu Kunga Jēzus

Kristus!"

Brālis Luis nodrebēja dzirdot sava biedra dzi-

ļas pārliecināšanās un karstas ticības pilnos vārdus.

Tie bija vārdi, kas nāca no tīras, vēl ne no kādas

pasaules kaislības neaptumšotas dvēseles.

„Mums vēl ir labi jāapdomā, kā lai no šejienes

izejām, bez kā tiktu pamanīti. Runāsim par to ar

Kiang-tingu. Viņš tūlīt būs te, jo katru reiz priekš

savas aiziešanas uz bodi, viņš pie mums ienāk, sa-

ņemt svētību."

Pa- to laiku misionāri sāka salikt savas lietas

un noģērba ķīniešu drēbes. Aiz durvīm bija dzir-

dama Kiang-tinga balss, kurš prasīja, vai varot

ieiet.

Brālis Luis atvēra durvis un rādīja ienācējam,

kāds Jakima tēvs.

Tirgotājs bija briesmīgi pārsteigts. Tomēr viņš

piegāja pēc ierastās svētības un nobučoja mūkam

roku. -

„Esat sveicināti, augsti godājamais Dieva kal-

potājs! Bet kā jūs še atnācāt, kā jūs tikāt mājā

iekšā? Es redzu, ka jūs ievainoti?"

„Tūlīt jums stāstīšu. Es šodien atnācu, kad jūs

visi gulējāt un iekāpu pa logu, kuru man brālis Luis

atvēra."

„Es tiešām cieši gulēju un sapņoju tādus brī-

nišķīgus sapņus!"

Izstāstījis, kas ar viņu noticis, Jakima tēvs pie-

bilda:

„Tu redzi, Kiang-ting, ka mums tūlīt jāiet no
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šejienes projām; bet mēs priekš tam neizlietosim

tavu palīdzību, tādēļ ka mūsu laiva stāv gatava. Pēc

vienas stundas mums jāizbrauc."

„Bet domājat, mani mīļie, par to, ka jūs tagad

dienā varēs pazīt. Bet man ienāca nupat labs pa-

doms galvā. Es likšu divus kurvjus ar dažādām

ēdamām lietām piekraut. Jūs viņus nesīsait uz gal-

vām, un tā jūsu ģīmji būs apslēpti."

„Tiešām, tā būs labi!" abi dominikanieši reizā

iesaucās.

„Bet nevajaga tikai nokavēt laiku."

Kiang-tings steidzās ārā no istabas, lai izdarītu

visu, kā bija norunāts, un teica, ka pasacīšot sievai,

ka mūki aizceļošot, lai viņi vēl pēdīgo reizi varētu

kopā paēst brokasti.

Abi dominikanieši sāka gatavoties uz ceļošanu,

pie kam Jakima tēvs rakstīja kādu rakstu un Luis

nodarbojās ar lietu iepakāšanu.

Rakstīt beidzis, Jakima tēvs rādīja rakstu sa-

vam biedram. Tā bija pamācīšana priekš Kiang-

tinga, un viņš lūdza Lui-su, lai izlasot cauri un lai

pārgrozot jeb pārlabojot, kur viņam liekoties vaja-

dzīgs.

Bet Luis, papīri pārskatījis, laikam atrada, ka

viss bija, kā vajaga, un piekrizdams palocīja tikai

galvu.

Pa to laiku ari Jakima tēvs bija savas lietas sa-

licis, un pēc kāda brīža abi mūki jau bija nometu-

šies ceļos Dievu lūgdami...

Tas bija laiks, kad Kiang-tings mēdza atvērt

savu bodīti. Papriekšu viņš iegāja pie sievas.

„Saki, mana dārgā, vai tu šo nakti nekādu

troksni nedzirdēji?" viņš pie tās griezās.

„Nē, es nekā nedzirdēju."
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„Tas ir ērmoti. Jakima tēvs atnācis pa nakti

un saka, ka klauvējies un saucis vairāk reizas, bet

neviens viņam nav atvēris, tā kā bijis jāiekāpj mājā

pa striķa trepēm, kuras viņam brālis Luis pa logu

nolaidis. Bet tagad nav vaļas runāties. Sapakā

drīz divus kurvjus ar rīsiem un augļiem. Mūsu mi-

sionāri tūlīt brauks projām."

„Kā, tūlīt projām?" Faja izbījusies sacīja.

„Ja, tūlīt, bet mēs vēl visi kopā pēdējo reiz

dzersim tēju."

Un ar šiem vārdiem Kiang-tings nogāja zemē,

atvērt bodi, nelaizdams satrūkušais sievietei vairāk

neko sacīt. Faja nolaidās nespēkā uz grīdu un deva

vaļu savām asarām.

5.

lekš Luisa dc Avila notika briesmīgs cīniņš, cī-

niņš starp pienākumu un iedegušos mīlestību.

Viņš ļoti bijās no pēdējās satikšanās ar Faju,

kas varēja notikt tikai viņas vīra un Jakima tēva

klātbūšanā.

Bet tad vēl, — kā gan viņš varēja atstāt Faju,

ar viņu vēl reiz vienātnē neredzējies! Viņam tai

bija jāpateicas par mīlestību un par pateicības zīmi

jānobučo viņas rožu lūpas. Visu šo apdomādams,

viņš sev skaidri stādīja priekšā jauno sievieti ar

viņas tumšām skaistām acīm taī brīdī, kad viņa,

kaislīgi uz viņu skatīdamās, čukstēja: „Es tevi mī-

lēju! ..."

„Ja, es tevi mīlēju, — un es tevi mīlēju," tā

balss viņam sirdī sauc. Brāļam Luisam bija jāizlieto

briesmīgs spēks, lai šīs jūtas sevī apspiestu.

Pa to laiku Kiang-tings bija no bodes atnācis un

aicināja savus viesus uz brokastīm. Luiss, teikdams,

ka no nakts negulēšanas un no vājuma noguris, pa-
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lika savā istabā un lika, lai Jakima tēvs viņu aizbil-

dinot un lūdzot, lai viņam uznesot brokastis augšā.

Jakima tēvu vienu ieraudzījuši, saimnieki tūlīt

jautāja, kādēļ brālis Luis nav nācis. Faja ar savu

smalko sieviešu jušanu tūlīt, noprata, kas tur par

lietu un apņēmās to izlietāt, lai vēl reiz ar mīļāko

vienatnē redzētos.

„Tagad, vai nekad!" viņa sev sacīja un gāja

augšā, kamēr, viņas vīrs un Jakima tēvs sarunājās.

; „Kur tu iesi?" Kiang-tings viņu jautāja.

„Es gribu nest brālam Luisam tēju," Faja at-

teica un izgāja no istabas, tējas glāzi paņēmusi.

Luis dc Avila apgriezās, kad Faja ienāca istabā.

„Tu brauksi projām, mans dārgais," viņa sacīja,

glāzi uz galda nolikdama. Viņas acis bija pilnas asaru.

„Ja, mīļā Faja, man jābrauc: to prasa mans pie-

nākums."

„Vai man tik drīz no tevis jāšķiras, nē, tas

nevar būt, tu neatstāsi savu Faju, kas tevi tā mīlē!"

To sacījusi, viņa apkampa ar savām mīkstām

rokām mūka kaklu, tā kā viņš negriboši nodrebēja.

„Nē, tu jau manis neatstāsi, tu paliksi te?"

Šie vārdi skanēja tik bēdīgi un lūgdami, ka

Luisam vai sirds lūza.

„Dārgā Faja," viņš iesāka, „es ar prieku būtu

palicis, bet kas no tam iznāks? Asiņu straumes

tecēs un vispapriekšu manas asinis ..."

,
;Kā, vai tava dzīvība te briesmās? Kādēļ?"

„Pagāni mūs meklē un pagājušā naktī Jakima

tēvs jau ticis ievainots. Viņam dzinušies pakaļ līdz

Čao-čenai, un ja tagad mūs atradīs, tad mums tūlīt

jāmirst."

„Es tevi paslēpšu, es tevi aizstāvēšu, lai vai

man tas pašai dzīvību maksātu ..."
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„Tu maldies, mans bērns. Ja mūs atradīs, tad

nokaus nevien mani un Jakima tēvu, bet ari visus

tos. kuru mājās mēs atrodamies."

„Un es nekā nevarētu darīt, lai tu paliktu? Bet

kad tu atkal atnāksi?"

~'Kas zina, - kas mani gaida priekšā? Uz vienu

lietu tikai tu, mana dārgā, vari paļauties: lai es būšu

kur būdams, visur mana sirds pukstēs tikai priekš

tevis vien."

Bet te Kiang-tings sauca sievu un iemīlējuša-

mies bija jāšķiras.

~Vai viss ir gatavs?" tirgotājs prasīja.

„Gatavs," Faja atteica.

„Tā, nu, ja vēlaties, jūs tagad varat braukt,"

Kiang-tings sacīja, pie Jakima tēva griezdamies.

Misionāri sāka atvadīties no saimniekiem, un

Faja nobučoja rokas Jakima tēvam un Luisam, pie

kam tikko asaras acīs varēja noturēt.

Lēnām, dziļi sirdī aizkustināts, brālis Luis no-

kāpa pa trepēm. Pie āra durvīm aizgājuši, abi

mūki apsējās galvas ar lakatiem un uzlika uz gal-

vām priekš viņiem sagatavotos kurvjus. Tad pēc

agrāk norunātās zīmes devās uz viņus gaidošo

laivu.

Vējš bija par laimi no muguras un viņi ātri lai-

dās ar zēģelēm pa upi uz leju.

Faja, kas pa šo laiku aiz loga aizkaramā stā-

vēja, ar žēlabām skatījās, kā no viņas aizbrauca

tālumā viņas laime.

Te laiva upes līkumā pagriezās un izzuda no

viņas acīm
...

Brālis Jakims, no nesen pārciestiem grūtumiem

noguris, nolikās laivā gulu, Luis atkal nodarbo-

jās ar viņiem uz ceļa līdzdotā provianta caurska-
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tīšanu. Savu kurvi pārcilādams, viņš starp citām

lietām atrada nelielu kastīti, apsietu ar sarkanu

banti, aiz kuras bija aizbāzta roze. Šaī kastītē bez

cepumiem, ko pate saimniece sagatavojusi, atradās

neliels papīra gabaliņš, uz kura bija ķīniešu valodā

uzrakstīts: „laimīgu ceļu, uz redzēšanos!'

«Brīnuma sieviete!" Luis pie sevis sacīja, un,

šos vārdus izsacījis, tas nogrima klusos sapņos.

6.

Ceļojums bez kādiem kavēkļiem izdevās un pēc

trim dienām misionāri bija jau Hong-kongā.

No laivas iskāpjot, brālis Luis piesauca pie sevis

vienu no airētājiem un, viņam vairāk zelta gabalus

saujā iespiedis, uzdeva, lai mājā aizbraucis paziņo-

jot Kiang-tingam, ka viņi laimīgi galā atbraukuši un

lai sveicinot abus laulātus draugus.

Abi mūki devās uz dzīvokli, kur uzturējās mi-

sionāri un pavadīja tur vairāk dienas, atpūzdamies

no noguršanas un pārciestām grūtībām. Jakima

tēvs drīz vien pilnīgi izveseļojās un iespēcinājās, bet

brāļa Luisa veselība ar katru dienu palika manāmi

sliktāka. Viņš palika drūms, nopietnis, — karsonis

aizvien palika stiprāks. Apkārtējie pūlējās viņu uz-

jautrināt un iepriecināt. Par atbildi uz to viņš tikai

bēdīgi smaidīja.

Redzēdams, ka viņu pūles veltīgas, priekšnieks

sauca Luisu pie sevis un pavēstīja tam, ka esot no-

domājis viņu sūtīt atpakaļ uz Manilu.

To dzirdējis, brālis Luis lūdza, lai viņam atļau-

jot tepat palikt, sacīdams, ka šis ceļojums neesot

vajadzīgs un ka viņš drīzā laikā būšot tiktāļu izve-

seļojies, ka varēšot turpināt savu darbību.

„Tā tu tik' domā, brāli Luis," priekšnieks at-
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teica: „tev uz visādu vīzi vajaga savu dzīves vietu

uz kādu laiku pārmainīt, tikai tad tu vari pilnīgi iz-

veseļoties."

„Es jums apgalvoju, priekšnieka tēvs, ka tās

nav vis tikai tukšas domas vien. Es jūs lūdzu, at-

stājat mani. te, — tikai te var izpildīties visas manas

vēlēšanās un cerības. Es vienumēr esmu mīlējis
vientulību — tagad visa mana cenšanās — glābt no-

maldījušās dvēsles un vest tās uz īsto ceļu."

„Tomēr mans nospriedums ir negrozāms, — tu

rītā pat aizbrauksi un atgriezīsies tikai tad, kad būsi

pilnīgi vēsais; un tagad uz redzēšanos; slavēts lai

ir tā Kunga Jēzus Kristus vārds." Un ar šiem vār-

diem priekšnieks atlaida brāli Luisu.

Pēdējais klusu ciezdams nobučoja priekšnieka

pasniegto labo roku un izgāja ar nokārtu galvu.

Nākošā dienā Jakima tēvs un priekšnieks pa-

vadīja Luisu līdz tvaikoņam, kur viņu kapteins god-

bijīgi uzņēma. Pulksten sešos vakarā kuģis pacēla

enkurus un aizbrauca, vājo līdz aizvezdams. Lui-

sam bija ļoti grūti šķirties no biedriem un viņš tik

ilgi stāvēja uz plašā jūrā ātri iekšā skrejošā kuģa

virspuses, kamēr vien vēl varēja redzēt krastu,

īpaši viņš savas acis meta uz Kantonas upes pusi un

uz salu pulku, kas pie šīs upes grīvas atrodas.

Jūra trakoja ... pūta stiprs vējš
...

Otrā rītā pēc Luisa aizceļošanas iz Hong-kon-

gas, priekšnieks un brālis Jakims, savus mūku pie-

nākumus izpildījuši, sagāja misionāru viesu pieņe-

mamā istabā.

„Mūsu brāļam būs gan jāiztura diezgan nepatī-

kams ceļojums," pirmais iesāka.

„Ja gan," brālis Jakims, pie loga stāvēdams,
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atbildēja, „un vēl vairāk tādēļ, ka laiks ir dikti

vētrains un uz jūras vajaga būt lieliem viļņiem."

Pie šiem vārdiem, viņš uzreiz apstājās, izdzir-

dis pulksteņa skaņu, un priekšnieku pie sevis pie-

saucis, rādīja viņam caur logu.

„Vai tā nav ķīniete, kas tur pie mājas pie-

brauc?" viņš pēdējo jautāja.

„Tā ir Faja, tirgotāja Kiang-tinga sieva."

„Nevar būt!" Jakims iesaucās.

Pa to laiku Faja bija piebraukusi pie mājas un

brālis Jakims tagad varēja viņu pilnīgi pazīt.

Istabā ienākusi un, priekšnieku ieraudzījusi, viņa

nokrita viņa priekšā uz ceļiem un sāka viņam bučot

rokas.

„Kādā vīzē tu esi te atnākusi?" viņš jauno ķī-

nieti jautāja.

„Kur ir brālis Luis?" viņa ar redzamu steig-

šanos mūkiem prasīja.

„Viņš ir vājš un aizbrauca vakar uz Manilu,"

Jakims atteica. „Tu tagad nāc man līdz, man ar

tevi par kaut ko jāpārrunā," viņš piebilda un iegāja

līdzās esošā istabā.

Faja gāja viņam lēnām nopakaļus. Tas bija

pārāki pār viņas spēkiem. Viņa no bēdām tikko va-

rēja turēties uz kājām.

„Tā tad viņš aizbraucis," viņa dobjā balsī pie

sevis sacīja, it kā bez atjēgas uz priekšu kustē-

damās.

„Es tomēr neesmu maldījies, es jau tevi no tā-

lienes pazinu," mūks sacīja, — kad viņi bija vieni

paši. „Un kur tavs laulāts draugs?"

„Nomira," nabaga jaunā sieviete raudādama

atbildēja.

„Nomiris?" Jakims pārsteigts izsaucās.
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~Ja, nomiris! Viņš nomira tai naktī pēc misio-

nāru aizbraukšanas."

„Mans Kungs un Dievs, bet kā tad tas notika?"

„Pagānu drūzma, domādama, ka mūki vēl pie

mums, aizdedzināja mūsu māju. Kiang-tings gribēja

no mantām glābt, cik vien iespējams, un sadega lie-

smās, no krītošiem baļķiem nosists."

„Bet kādā vīzē tad dabūja zināt, ka pie jums ir

misionāri?"

„No asiņainām pēdām, kuras jūs bijāt mājas

sienā atstājuši, kad jūs ievainoti iekāpāt pa logu."

„Nabaga Kiang-tings! Redzams, ka tev bijis

nolemts mirt!" Un mūks nokrustījās un tad prasīja:

~Vai vairāk nekādas nelaimes nav noticis?"

„Nē, viņš viens pats zaudēja savu dzīvību."

„Bet kā tad tu izglābies no plēsīgās drūzmas?"

priekšnieks prasīja.

„Viena kristīgo familija Cao-čenā mani paslēpa

un par kādām vēl pāri palikušām zelta lietām, kuras

es pārdevu, es tiku līdz šejienei; bet tagad es jūs

lūdzu, pieņemt mani zem savas apsardzības."

„Viss tiks darīts, mans bērns! Stāsti vien

tālāk."

Fīaja izstāstīja galu no gala, kā atrasta mūku uz-

turas vieta, un ari kā viņas vīrs beidzies un kā viņu

māja izlaupīta.

„Nabaga ļaudis, Dievs jums atmaksās jūsu paš-

uzupurēšanos!" mūks izsaucās. „Bet ko tu tagad

domā darīt?"

„Es nezinu, es jau esmu palikusi gluži viena

pati," Faja sacīja un sāka rūgti raudāt.

«Apmierinies, mans bērns, padzīvojies tagad pie

mums, mēs par tevi tad tālāk rūpēsimies."
To teicis, Jakima tēvs devās pie priekšnieka,
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apspriest, ko lai dara ar nabaga sievieti. Abi mūki

bija vienos prātos, ka nevar atstumt un atdot likteņa

gribai jauno, skaisto sievieti, kuras manta bija

izpostīta svētās lietas labad. Viņi nosprieda nodot

viņu kāda bagāta ķīniešu tirgotāja familijā, kas no

misionāriem it īpaši tika cienīts un kuram bija pa-

stāvīgas tirdzniecības saites ar Manilu.

Jakima tēvs, kurš bija apņēmies ar Faju par to

aprunāties, izdarīja to ar viņam piemītošu apdo-

mību. Bet nabaga sieviete no tā ne dzirdēt negribēja.

Viņa sacīja, ka gribot kādā kristīgo zemē uz dzīvi

nomesties.

„Uz kurieni tad tu gribētu iet?"

„Uz Manilu!"

„Bet tev jau ir sveša mūsu valoda
p

un mūsu

ierašas."

„
Valodu es drīz iemācīšos."

„Tomēr, tas nav vis tik gluži viegli. Tā familija,

kurā mēs tevi domājam nodot, runā drusku pa spā-

niski, —
kādi no viņas locekļiem ir dzīvojuši

Manilā."

Saruna tika pārtraukta caur ķīniešu at-

braukšanu.

„Šuan," Jakima tēvs teica uz ienācēju, „ņem šo

atraikni savā mājā un uzskati viņu kā savas famili-

jas locekli. Esi tik labs, palīdzi viņai visādi un at-

nāc šo vakaru pie priekšineka tēva — tur tu dabūsi

tāļākus noteikumus."

„Viss tiks izdarīts, kā jūs pavēlat, augsti godā-

jamais tēvs," ķīniets atbildēja, zemu paklanīdamies

un mūka roku nobučodams.

„Lai tas Kungs tevi un tavu jauno saimi svētī!"

To sacījis, viņš ar rokas mājienu ķīnieti atlaida.

Faja gāja Šuanam līdz un nometās viņa mājā uz
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dzīvi, kur viņi par viņu gādāja un rūpējās.
Jakima tēvs ilgi domāja, kādēļ gan Faja tā

dzenas uz Manilu, un pēdīgi viņam ienāca prātā

domas, ka starp viņu un brāli Luisu būšot laikam

kāda slepena vienošanās.

„Bet vai tad tiešām," viņš sev sacīja, „Luis,

kas ir dzimis Istrijas hercogs un kuram viss tā

dzīvē apnicies, vai viņš tiešām sāks griezt vērību

uz vienkāršu ķīniešu sievieti?"

7.jfk

Pa to laiku brālis Luis, kas pēc ārstu padoma

bija nosūtīts uz vienu no salas vidū atrodošamies

klosteriem, bija atgriezies uz Manilu atpakaļ, tāds

pats vājš, kā bijis.

Viņa apmācošās sēru jūtas nevienu acumirkli

viņu neatstāja.

Par visiem agrāki viņš gāja baznīcā un ar no-

pietnību klausījās Dieva lūgšanu, kuru viņa brāli

katrs savu reizi noturēja.

Pēc Dieva kalpošanas viņš devās ar visiem pie

galda un pavadīja dienu cieti turēdamies pie nosacī-

jumiem, kas no mūku ordeņa stingrās priekšniecī-
bas priekšā rakstīti.

Krēslai sākoties, Luis sāka apstaigāt klostera

apkārtnē dzīvojošos nabagus un vājiniekus. Svešas

ciešanas atvieglinājot, viņš lūkoja iepriecināties un

aizmirst paša mokas.

Gulēt viņš gāja ļoti vēlu, apstaigājis papriekšu

visu klosteri. Vienreiz tā staigājot, viņš satikās ar

priekšnieku.

„Kāpēc tu neguli?" priekšnieks līdzcietīgi jau-

tāja. „Nakts gaiss ir skādīgs, īpaši priekš tevis."

~Viņš turpretim mani atspirdzina, priekšnieka
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tēv, un gaišais mēnesis pamudina mani uz patīkamu

domāšanu."

„īpaši tas tev ir kaitīgs, ka tu par daudz domā!

Vai tu nenožēlo, ka palicis par mūku, vai tevi ne-

moca kādas citas domas?"

„Jūs esat uzminējuši, tēv," viņš izsaucās,

priekšnieka roku saķēris. „Es esmu liels grēcinieks.

Piedodait man."

„Kas tevi moca? Saki, varbūt, ka es varēšu

atpestīt tevi no tavām sāpēm. Atklāj man savu

sirdi!"

Kāds brīdis pagāja klusu ciešot, pēdīgi Luis

iesāka:

„Sievietes tēls ir manu prātu apmācis, — do-

mas, kā viņu iemantot, mani moca un man neliek

miera visur, kur vien es atrodos. Visur man šis

kārdinājošais tēls stāv priekšā, viņas balss skan mū-

žīgi manās ausīs."

„Tevi moca pasaulīgas mīlestības jūtas, — tas ir

tavu vainu cēlons," priekšnieks nopietni cēlā balsī

teica. „Nāc šurp pie manis un atvieglini savas cie-

šanas pie manas tēva krūts, ļauj tavām asarām

vaļu, — tās tevi atvieglinās!"

Šai brīdī mēnesis iznāca no mākoņiem un ap-

spīdēja abus apkampušos mūkus, — skats, kas bija

vislabākā dailnieka cienīgs. Pēdīgi priekšnieks uz-

sāka runāt.

„Bet kur tad viņa ir, te Manilā, jeb kaut kur

citā vietā?" viņš prasīja.

„Viņas te nav un es ar viņu nesatiekos."

„Nu, ko tad tu tagad domā darīt? Jo tā jan

tas nevar palikt."

„Es to saprotu; var būt tikai divi celi: mirt jeb

uzvarēt! Es gribu uzVarēt kaislību.
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Gribu mēģināt aizmirst sievieti, kuru es mīlēju,

lai ar laiku, kad es nākšu savam bungām priekšā,

mana dvēsele būtu tīra un neaptraipīta."

«Caur to tu pierādi savas dvēseles augstību,

un es centīšos tev palīdzēt. Pēc kādām dienām

viens no mūsu kara kuģiem dosies uz Singapuru.

Vai tu negribi griezties atpakaļ uz Spāniju? Mēs

tev dosim priekš turienes īpašu uzdevumu. Tēvu ze-

mes gaiss tevi izdziedinās."

«Pateicos tev, mans tēvs, ka tu esi ar mani tik

līdzcietīgs.".

«Viens pats tu, zināms, nevari šo ceļu uzņem-

ties; kuru tu gribi, lai es tev dodu līdz par

pavadoni?"

«Ja varams, tad manu agrākajo biedri, brāli

Jakimu."

«Labi, mēs viņu atsauksim no Hong-kongas."

Tādā vīzē nospriedis, priekšnieks Luisu pava-

dīja līdz viņa istabai un mūki izšķīrās.

No tā laika varēja priekšnieku un Luisu dc Avila

bieži redzēt kopā runājoties.

Varēja manīt, ka priekšnieks ņēma lielu dalību

pie sava apakšnieka.

Pa to laiku brālis Jakims bija atbraucis no

Hong-kongas. Viņš tūlīt devās pie priekšnieka,

kurš viņu iepazīstināja ar ceļojuma mērķi un deva

vajadzīgos rakstus līdz.

,
Mums jācenšas glābt mūsu brāli," viņš teica.

«Esmu pilnīgi vienos prātos ar jums, priekš-
nieka tēv, — neviens par mani labāki nepazīst mūsu

vājā brāļa garīgos spēkus un ticības dziļumu."

«Ārsti nosprieduši, ka priekš izveseļošanās viņu

vajagot sūtīt atpakaļ uz Spāniju; — tu viņu pava-
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dīsi. Rītā mēs, par to vēl runāsim, tagad ej ar

Dievu, atdusies."

Nākošās dienas vakarā abi dominikanieši aiz-

brauca no Manilas.

Uz ceļa Jakims stāstīja par Kiang-tinga nāvi,

par Fajas atbraukšanu Hong-kongā un par viņas

tāļāko likteni.

Viss tas no jauna sacēla veselu kaislības vētru

mūka sirdī; neraugoties uz visām viņa pūlēm, viņa

brālis tomēr nomanīja briesmīgo iekšķīgo cīniņu, kas

viņā notika.

8.

Faja, kas tikai par to vien domāja, kā lai tiktu

līdz Manilai, bieži apmeklēja misionāru māju. Viņas

vēlēšanās palika stiprāka no tā laika, kad viens no

tirgotāja dēliem, kura familijā viņa bija atradusi pa-

jumtu, viņu gribēja precēt, vēlēdamies viņai dot

agrākajo sadzīves stāvokli.

Bet viņa to atraidīja, teikdama, ka gribot palikt

par atraikni.

Pie sevis Faja pavisam citādi domāja: viņas

mīlestība uz Luisu palika aizvien stiprāka.

Bet tikai trīs mēnešus pēc savas atbraukšanas

Hong-kongā viņai bija iespējams savu vēlēšanos

izdarīt. Viņa saderējās par kalponi pie kāda

ierēdņa, kurš ieņēma diezgan augstu stāvokli Ma-

nilā. Bet, pilsētā nonākusi, viņa izdzirda, ka Luis

dc Avila aizbraucis uz Spāniju.

Fajai sirds sāpēja šo dzirdot, bet viņas mīle-

stība uz dominikanieti bija tomēr tik stipra, ka viņa

apņēmās, lai nāktu kas nākdams, aizsniegt cerēto

mērķi.

Ilgi Faja Manilā nepalika. Viņa pieņēma vietu

uz Spāniju ceļojošā familijā un tā nonāca Madridē,



351

kur nu reiz gribēja ieraudzīt to, pēc kura viņas sirds

tik karsti bija dzinusies.

Familijā, kur Faja kalpoja, bija divas meitas,

Terēze un Marija, kuras tā iemīlēja kristīgo ķīnieti,

ka bez viņas nekur neizgāja. Faja pa to starpu bija

iemācījusies runāt pa spāniski.

Madridē atbraukušai, viņai nebija vairāk vēlē-

šanās, kā tikai, lai dabūtu zināt, kur Luis dc Avila

atrodas. Bet kā viņa to varēja izdarīt, kam pra-

sīt, kas to varēja zināt?

Bet Luis atradās netālu no viņas; viņš savā

pilī nodzīvoja savas pēdīgās dienas.

No nejauši viņa dabūja zināt viņa dzīves vietu.

Savu kundzi apģērbjot, viņa no tās izdzirda, ka

viņiem līdzās pašas pilī dzīvojot Istrijas hercoga

atraikne, kuras vienīgais dēls esot dominikaniešu

ordeņa mūks.

„Dominikanietis?" Faja satrūkusies prasīja.

„Tev tas kā liels brīnums. Viņu sauc brāli

Luisu dc Avila."

„Luisu dc Avila? Vai jūs to tiešām zināt,

kundze?" Faja iesaucās.

„Ja, bet kas tev vainas, bērns, tu sāc vai

raudāt?"

Faja saņēma visus spēkus, lai apslēptu savas

jūtas un atbildēja, cik mierīgi varēdama.

„Nē, es tikai priecājos, dzirdēdama man pazī-

stamu vārdu, kas man atgādina manu dzimteni. Pie

mums bija misionārs, kuru tā sauca, bet kurš, zi-

nāms, nebija hercogs."

„Brālis Luis dc Avila nolika hercoga tituli, kad

viņš mūkos iestājās."

„Vai tiešām?"

Faja būtu vēl labprāt savai kundzei kaut ko jau-



352

tājusi, bet tā, savu toaleti pabeigusi, izsteidzās no

istabas un nokāpa zemē pa trepēm, lai sēstos, viņu

pie durvīm gaidošā eķipažā.

Savu kundzi pavadījusi, Faja, neko vairs nesa-

jēgdama, kas ap viņu bija, no jauna ieskrēja kundzes

istabā un nolaidās tur samta krēslā.

Viņa ļāva vaļu savām jūtām un sāka rūgti

raudāt; viņa bija tuvu pie sajukšanas.

Smagas, nepatīkamas šaubīšanās viņas sirdī iz-

cēlās; viņa skaidri noprata bezgalīgo starpību starp

viņu sadzīves stāvokļiem, starpību, kas būs nepār-

varams kavēklis viņu savienošanai. Bet ko viņa,

nabadzīte, lai dara? Bet pēdīgi pašuzticības un

godkārības jūtas, kas piemīt gandrīz visām sievie-

tēm, uz kādu laiku viņu apmierināja.

Viņa nostājās priekš spoguļa un sāka uzpušķot

savus matus, priecādamās par savu izskatu. Sava

skaistuma spēku apzinādamās, Faja pat viegli pa-

smaidīja, pie kam viņa domāja: es esmu nabaga

ķīniete, bet tiešām varētu būt par hercogieni .

Otra istabas meita ienākot iztraucēja viņas

sapņus.

Vēl pilnīgi neapzinādamās, kas ar viņu notiek,

Faja uzkopa savas kundzes istabu un tad aizgāja uz

savu istabu.

Ilgi vēl viņa sēdēja un apdomāja visu, kas ar

viņu noticis, kamēr pēdīgi labdarīgais dievs Morfejs,

sapņu dievs, aizslēdza viņas acis.

„Es zvēru, ka nekad tevi neaizmirsīšu," tā Luis

no viņas atvadoties bija sacījis un šos vārdus viņa

atminējās.

SmaršojO'šu gabaliņu papīra paņēmusi, viņa uz-

rakstīja vairāk vārdus un paslēpa galdā priekš nā-
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košas dienas. Tad, nogurusi, Faja iekrita gulta un

aizmiga.

9.

Luis dc Avila gulēja krāšņā turku gultā, savas

lepnās pils istabā, kurai logi bija uz dārza pusi.

Viņa melnie mati sprogās uz pleciem nokārās un

skaisti apvija viņa bālo ģīmi. Vājā maldošie skati

vienaldzīgi skraidīja pa istabā būdamām lietām. Ne

apkārt stāvošie dārgumi, ne pie sienām karājošās

senču bildes, kā likās, negrieza Luisa vērību uz sevi.

Viņa drēgnās melnās acis bija paceltas uz griestiem.

Viņa domas palika noslēpums priekš apkārtējiem.

Laiku no laika no vājinieka iznākošie vieglie vai-

diem un karsonīgs acu spīdums rādīja, ka viņš pa-

mazām' izdzisa.

„Vai tu zini, dārgā māte," viņš griezās pie

līdzās sēdošās cienījamas sirmas vecenes, kura laiku

no laika viņam lasīja priekšā lūgšanas, — Jūdz

Dievu Kungu, lai viņš sūta savu žēlastību man, na-

bagam grēciniekam!" Un viņa acis apstājās uz

sudraba krusta bildes, ap kuru bija aizdegtas vasku

sveces.

Hercogiene noglaudīja ar roku vājnieka degošos

vaigus un laipni sacīja:

„Luis, atmet šīs tukšās domas, tu neesi darī-

jis nekādus grēkus. Atveseļojies papriekš un tad

mēs abi kopā Dievam pateiksim!"

Un viņa noliecās pie vājā, kurš atbildēja:

„Tu esi gauži laba, māt. Bet tas ir tiesa: es

esmu aptraipījis savas baltās drēbes. Ja es varētu

stāstīt, kā es cīnījies un cietis un tomēr neatturējies

'no kārdināšanas, tad tu saprastu, kādēļ es tik izsa-

misis griežos pie Dieva."

„Runā, mans bērns, atklāj man savu sirdi!"
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«Nedrīkstu, esmu caur apsolījumos saistīts, at-

ļauj man klusu ciest!"

~Tā nerunā!"

„Nē, nelūdz! Es tev pateicu, māt, tūkstošreiz

pateicu! Zini tikai, ka Luis mirst, kā sava tēva

cienīgs dēls, mirst tāds pats tīrs, kā tu, māt, — vis-

labākā no visām sievietēm pasaulē!"

Māte un dēls viens otru apkampās un raudāja.

Bet drīz Luis atlaidās spilvenos un it kā iemidzis,

klusu un bez cīnīšanās, pārgāja labākā pasaulē ...

Tas bija 10. februāra naktī. Sniegs kā līķa

drēbe apklāja Madrides ielas.

„Māt, dārgā māte, — apžēlojies par mani!" bija

mirēja pēdējie vārdi. — — — — —■ —■ —

Luisa līķis tika iznests un nolikts pils līķu

istabā.

Pāra stundas pēc viņa nāves nelaiķa istabā

ienāca brālis Jakims un izņēma lēnām no mirēja

drēbju ķešas nelielu zelta atslēgu.

«lešu un izdarīšu mirēja pēdējo gribu," viņš pie

sevis sacīja un ar šiem vārdiem piegāja pie Luisa

rakstāmā galda.

Vienu no galda sānu lādītēm atslēdzis, viņš da-

žādu citu lietu vidū, uzmeklēja mazu kastīti, kurā

atradās ar sarkanu banti apsieta izkaltusi roze un

papīrīts ar virsrakstu:

«6. maijā 1862. gadā."

„Šī kastīte jāsadedzina, tā man viņš pēdīgo

reizi satiekoties sacīja. Bet ko gan tas nozīmē —

«6. maijā 1862. gada." Tā ir tā nelaimīgā diena, kad

mani vajāja un ar akmeņiem mētāja un kad es

iekāpu caur logu, lai tiktu iekšā Kiang-tinga mājā.'
Un tas, ko es turēju par neiespējamu, tagad izrādās

par taisnību — sieviete, kuru tik stipri mīlēja Istrijas
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hercogs Luis dc Avila un kuras dēļ viņš iegāja agrā

kapā, tā bija Faja."
Bet ilgi vēl Jakims domāja, vēl nezinādams, vai

tam ticēt, vai nē.

Uz reiz viņš ieraudzīja uz rakstāmā galda pē-

dējā dienā uz nelaiķa vārdu dabūto un vēl neat-

plēsto vēstuļu vidū kādu no sieviešu rokas rakstītu

zīmīti. To atplēsis, viņš lasīja:

„Pēdīgi, pēc deviņu mēnešu ilgām veltīgām

gaidīšanām un 9. februāra briesmīgām ciešanām,

esmu sasniegusi savu karstāko vēlēšanos piepildī-
šanos. Grūti izstāstīt, ko es visu šai laikā neesmu

pārcietusi! Tikai šodien es dabūju neviļot zināt,

kur tu esi, un rītā, ap pulksten vieniem naktī, es tevi

dārzā gaidīšu. Ar kaislīgu nepacietību gaidu uz to

brīdi, kad es tevi redzēšu un apkampšu. Faja."

„Šī nakts vēl nav pagājusi," brālis Jakims pie

sevis domāja. „Tā tad Luis ir miris, nezinādams, ka

Faja atrodas Madridē."

Viņš paslēpa vēstuli un paskatījās uz kamina

stāvošā pulkstenā.

„Drīz būs viens un es nevaru kavēties."

Viņš cieši ietinās savā mūku mētelī, uzlika

galvā kapuci un nogāja dārzā.

Faja jau sen ar nepacietību gaidīja nosacītā sa-

tikšanās vietā. Sirds viņai stipri pukstēja. Vienu-

mēr viņa apskatījās visapkārt.

Pēdīgi klātējās baznīcas tornī pulkstens sita

vienu un tūlīt viņa ieraudzīja, ka no dārzā vedošām

pils trepēm nokāpa kāds mūku drēbēs ģērbies stāvs

un sāka viņai tuvoties.

Faja, pārliecināta, ka tas viņas mīļākais, pagāja

kādus soļus uz priekšu un izplēta savas rokas, lai jo

drīz dārgo draugu apkamptu.
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Šai brīdī mūks nometa no galvas savu kapuci.

„Jakima tēvs!" Faja bailēs iekliedzās un pa-

streipuļoja uz sāniem, — viņas rokas bez dzīvības

nolaidās.

Otru reizi jau šis mūks viņai stājās ceļā.

„Es tevi gadīju," viņš uz viņu draudzīgi sacīja.

Faja, gluži pārsteigta, nekā neatteica.

Brālis Jakims apņēmās ķīnieti ne par ko nepie-

laist pie aizgājēja līķa.

„Kas tev šos vārtus atvēra?" viņš prasīja.

„Es pārkāpu pār sētu ar tām pašām striķa tre-

pēm, ar kurām jūs toreiz mūsu mājā iekāpāt. Tās

trepes, aizbraucot, jūs pie mums aizmirsāt."

„Tas Kungs mani to brīdi sūtīja priekš mana

brāļa glābšanas." •

„Un mani viņš tagad še atveda."

Pa šo laiku viņi bija iegājuši mājā.

„Nelaimīgā, maldīgā sieviete, vai tad tu nezini,

ka tas Kungs aizliedz katru nešķīstu, grēcīgu mīle-

stību. Tu aizmirsi savu laulības pienākumu un meti

acis uz to? — uz Dieva kalpu!"

„Es pie tam nebiju vainīga."

„Nu, kas tad?"

„Vainīgi bija tie, kas laupīja man manu dvēse-

les mieru. Vai es vainīga, ka tas Kungs man iedē-

stīja sirdī šīs svētās mīlestības jūtas? Mana mīle-

stība ir šķīsta un bez kāda pašlabuma. Ne her-

cogu es mīlēju, — par viņu es nekā nezināju, —

es mīlēju Luisu dc Avilu, vienkāršu mūku, mīlēju

viņu viņa paša dēļ! Es zinu, ka viņš mani, nabaga

ķīnieti, mīlē un neviens mirstīgais nevar mums laupīt

šo mīlestību!"

Dzirdēdams viņu tā droši runājot, mūks sāka

vēl vairāk bīties par to, kas iznākšot.
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„Diezgan!" viņš sacīja, „atskārsti reiz, ka tu

mīlējusi neaizsniedzamu lietu; aizmirsti uz visu

laiku savu aklo kaislību. Ja tu ari redzēji, ka tavas

jūtas dalījās, un ja tev pat būtu izdevies izvilt mīle-

stības zvērestību, tad tev bija jāzin, ka tu dzenies pēc

cilvēka, kuru var mīlēt tikai ar garīgu mīlestību.

Luisam dc Avila jādzīvo savu mūku solījumos izpil-

dīdamam, un tevi uz visiem laikiem jāaizmirst."

„Viņš! Viņš nekad mani neaizmirsīs! Viņa

sirds ir patiesīga un atvērta un nezina nekādas vil-

tības. Šīs uzticības pierādīšana ir šī roze te!" viņa

teica, uz galdu rādīdama.

„Bet tas ir ari šīs iedomātās mīlestības vienī-

gais pierādījums, šīs mīlestības, caur ko briesmīgas

lietas izcēlušās. Es tevi lūdzu, aizej no šīs mājas,

es tevi pavadīšu!"

„Ne par ko!"

„Nu ko tad tu gribi?"

„Qribu redzēt Luisu dc Avila."

„Nu labi, es tev viņu parādīšu." Šajos vārdos

bija dzirdamas rūgtas jūtas un uz mūka ģīmja parā-

dījās bēdīgi smaidi.

„Skaties," viņš sacīja, atvērdams vienas zāles

durvis, kad viņi bija izgājuši caur garu istabu rindu.

leraudzījusi Luisa līķi uz katafalka un apkārt

aizdegtās sveces, Faja bailēs un izsamisēšanā ieklie-

dzās un nokrita zemē.

„Luis miris!" viņa dobji ievaidējās un kādas rei-

zes nodrebinājusies, ari palika mierā, zemes dzīvei

uz mūžu ar Dievu sacīdama. Sitiens, kas viņas

sirdi satrieca, uz reizi nobeidza viņas dzīvību.

Brālis Jakims nevarēja no izbailēm atģisties.

Nekad viņš nebij domājis, ka mīlestība var būt

tik stipra. Pēdīgi viņš piegāja pie nabaga sievietes
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līķa, apsedza to ar savu mēteli, noskaitīja lūgšanu

par viņas dvēseles glābšanu un pazvanīja.

„Sakait viņas godībai, ka es uz viņu te gaidu,"

viņš uz ienākušo sulaini teica.

Pēc kāda brīža hercogiene, atraitne ar saviem

pavadoņiem ienāca līķa istabā.

~Ļoti nožēloju, kundze, bet mans pienākums

mani spiež, neraugoties uz jūsu bēdām, jums ko pa-

ziņot, kas jūs, varbūt, vēl vairāk apbēdinās," Jakima

tēvs iesāka.

„Lūdzu, es klausos ..."

„6. maijā 1862. gada naktī," viņš turpināja, „vie-

nam pusmūža cilvēkam iznāca negaidot iekāpt kādā

mājā, lai glābtos no trakojošās drūzmas. Šis cil-

vēks iztraucēja divu jaunu laužu satikšanos, kuri

zvērējās viens otram uzticīgu mīlestību, caur to

katrs savu svēto pienākumu pārkāpdami. Rītā pus-

mūža cilvēks un jaunais iemīlējušais izbrauca no tās

mājas, kura nākošā naktī līdz pamatam nodega.

No stipriem sirdsapziņas pārmetumiem mocīts,

iemīlējušais jauneklis gauži nelaimīgi dzīvoja. Bet

sieviete sāka klejot pa pasauli un pēdīgi griezās pie

dominikaniešu mūku ordeņa palīdzības, kuri, nekā

nezinādami par viņas grēcīgo kaislību, uzņēma ne-

laimīgo iemīlējušos zem savas apsardzības. Viņa

ar visiem spēkiem centās izzināt sava mīļākā dzīves

vietu un pēdīgi nonāca viņa mājā. Bet tas Kungs

šai naktī izšķīra šos abus cilvēkus, kuri nomira, sa-

vus grēkus pilnīgi nožēlojuši. Es pats viņus abus

svētīju."

„Vecīgais cilvēks, kurš iekāpa mājā, — biju

es, tas jauneklis ir šis nedzīvais līķis, kurš guļ uz

bērēm..."

„Un sieviete?" hercogiene izsamisusi jautāja.
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„Te viņa ir!" Pie šiem vārdiem viņš atmeta

mēteli un vasku sveču gaisma krita līķam taisni ģīmī.

„Viņu sauc Faju, viņa ir ķīniešu tirgotāja atraikne."

leraudzījusi sievieti, kas bija viņas dēla nāves

cēlons, hercogiene iedusmojās, bet drīz, uzskatoties

nupat kā mūžībā aizgājušās jaunās sievietes nere-

dzēto skaistumu, viņas ģīmis noskaidrējās. Līķa

priekšā ceļos nokritusi, viņa sāka bučot mirušās

skaistules jau atdzisušās rokas. Pēdīgi nu reiz viņa

redzēja sievieti, kas viņas dēlu tik karsti un uzticīgi

mīlējusi un caur savu skūpstīšanu viņai par to gri-

bēja it kā pateikties. Grūti bija sev priekšā stādīties

aizgrābjošāku ūn apmierinošāku skatu.

Kādas dienas vēlāk Madridē notika divējas

bēres: vienas ar visu augsti dzimušai personai pie-

nākošos greznumu, otras gluži nabadzīgi un vien-

kārši, tā kā mēdz apglabāt nekam nepazīstamus cil-

vēkus. Bet tomēr abām bēdu procesijām bija kāda

saite savā starpā.

Istrijas hercogu grezniem familijas kapiem

līdzās stāv vienkāršs kapa akmins ar lakonisku (īsu)

virsrakstu:

„Faja!"

Bagāto kapu no nabadzīgā šķirošā sēta stāv

it kā par nozīmi, ka še gulošie bijuši šķirti zemes

virsū. Bet tomēr viņi guļ viens otram līdzās un ir

savienojušies pēc nāves, ko dzīvībā nav varējuši

panākt.



Papīru noslēpums.
E. Kirilova pagātnes stāsts.

1.

Ardalions Jegorovičs bija lēns, laipns un ļoti

labs cilvēks. Liela auguma, sausnējs, ar zaldāta

vaibstiem, bet rāms un neizveicīgs, viņš bija vien-

aldzīgs pret visu, un tikai retos gadījumos viņa lab-

prātīgās zilās acis spīdoši iedegās, kas rādīja, ka ari

viņam reiz bijusi enerģija un gribas spēks, ka ari

viņš spējis no jūtām sakarsēties. Ardalions Jegoro-

vičs valkāja cirptas ūsas un īsu vaiga bārzdu (ba-

kenbārzdu), un ģērbās Archangelas kājnieku pulka

mundierā, ar kuru pulku viņš bija līdzcīnījies tēvze-

mes karā. Lielā kara grūtumi un asiņainās kaujas

bija novārdzinājuši viņa miesīgos un garīgos spēkus.

No dabas darbīgs, bet tagad aizvienu noguris, kluss,

it kā ar ko mierā nebūdams, viņš neviļot modināja

pret sevi līdzcietību, vēl vairāk tādēļ, ka jau no

mazatnes viena no viņa dabas lielākām īpašībām

bija bailība un kaunība. Atgriezies atpakaļ savā

dzimtenē — Bolchovas apriņķa Kaptjevas ciemā, no

kura, viņam ar brāli daloties., viena puse nācās, un

iegājis pēc vētrainas kara dzīves klusā un mierīgā

zemu dzīvē, Ardalions Jegorovičs vēl vairāk sāka

ar sevi nodarboties, nekur neizbrauca, ne ar vienu

neiepazinās, palika vēl klusāks un domīgāks.

Gluži negaidot Ardalions Jegorovičs apprecēja

sava tēva bijušās nama uzraudzes meitu, Helēnu

Ivanovnu. Kā tas notika, to viņš pats sev nevarēja

izskaidrot. Vientulība, jaunās, skaistās meitenes

sirsnīgā rūpēšanās par viņu, pēdīgi paša kaunība un

bailība, tie bija tie lielākie cēloņi. Ardalions Jegoro-
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vičs gribēja labāk precēt meitu iz saviem dzimt-

ļaudīm, nekā meklēt sev brūti pa apkārtējiem muiž-

niekiem. Bet tomēr viņš bija laimīgs, laimīga bija

Helēna Ivanovna, priecīgi bija par to dzimtļaudis un

zemnieki, kuriem jau bez tam bija laba dzīve pie

laipnā kunga. Mīlestība, miers un labprātība mājā

valdīja. Pēc pieciem gadiem viņiem bija divi dēli,

stipri puisēni, kurus Helēna Ivanovna kopa ar visu

savu mīlestību. Ardalions Jegorovičs nevarēja uz

viņiem noskatīties vien, sēdēja dažreiz veselām die-

nām bērnu istabā, ar patikšanu skatīdamies, kā He-

lēna Ivanova rūpējās, viņus mazgādama, apģērb-

dama un noģērbdama.

Bija pienācis 1823. gada rudens. Smalks lietiņš

smildziņā ja jau vesalu nedēļu un ārā bija dziļi dubļi.

Ardaliona Jegoroviča mazā un patīkamā mājiņa bija

palikusi no drēgnuma, kā likās, drūma un nelaipna.

Bija jau pusdiena. Pa pagalmu ar basām kājām,

sausākās vietas izmeklēdama, skrēja uz ķēķi ar

telēķi rokās jauna istabas meita; priekš logiem, pa-

galma" vidū, kaklu izstiepis, stāvēja nekustēdamies

telēns un māva; pāra desmit vistu, klēts paspārnē

ielīdušas, sēdēja rindiņā, reizām savus slapjos spār-

nus purinādamas. Pie tās pašas klēts staba bija

piesiets vāģos aizjūgts brūns zirdziņš, kurš vienumēr

raudzījās apkārt, it kā gaidīdams, ka viņam nupat

nesīs barību. Zirdziņš un vāģi piederēja tēvam

Ņikitam, kas tikko bija baznīcā beidzis Dieva lūg-

šanu un iebraucis pie Ardaliona Jegoroviča un Helē-

nas Ivanovnas uz svētkiem laimes vēlēt.

„Esat tik labi, papiņ, dzerat glāzi šņaba," Helēna

teica, kad bija nosēdušies pie galda, kas bija ap-

krauts ar vienkāršām galda lietām, nelielā zemā

istabiņā, kas tika saukta par ēdamo istabu.



362

„Ļoti pateicos, laipnā. Pazīstam jūsu saimnie-

cību, tā visā apgabalā zināma," Ņikitas tēvs pateik-

damies teica, ieliedams sev glāzi šņaba un pieturē-
dams ar otru roku savu drēbu piedurknes.

„Ai, papiņ, kas nu mums par saimniecību," He-

lēna Ivanovna atbildēja. „Lūk, Dormidontam Jego-
rovičam īpaša saimniecība: saimes vien piecpadsmit

cilvēku."

„Viņš jau ari citādi nevar, Helēna Ivanovna,

tādēļ ka viņš, var sacīt, visa apriņķa galva, vadonis,

pie viņa sabrauc visādu kārtu ļaudis. Bet tomēr

ar patiesību jāsaka," Ņikitas tēvs glaimodami piezī-

mēja, „pie Dormidonta Jegoroviča nekad neatradīsi

tādas laipnas uzņemšanas, kā pie jums, Helēna

Ivanovna."

„Ko nu niekus stāsti, tēv'," viņu pārtrauca līdz

tam laikam klusu cietušais Ardalions Jegorovičs,

„kādēļ kaitini Dievu, tu jau ari pie mana brāļa
atrodi laipnu uzņemšanu, vai tad par velti pie viņa

nosēdi caurām dienām."

„Jūs tā tīšām runājat, Ardalion Jegorovič,"

Ņikitas tēvs sāka ātri runādams attaisnoties; „cau-

rām dienām es pie Dormidonta Jegoroviča nesēžu,

un ja esmu viņa mājā, tad to daru tikai dēļ mana

mācītāja pienākuma, savas draudzes bērnus ap-

meklēdams."

„Nu, par to jau ari nekāda vaina nav," Ardalions

Jegorovičs bēdīgi smaidīdams atteica,

Ardalions Jegorovičs bija strīdu ar savu brāli

un pēc kāzām ar Helēnu Ivanovnu viņi vairs viens

otru neapmeklējās, kaut gan dzīvoja viens otram

līdzās tikai caur upi šķirti. Priekš Ardaliona Jego-

roviča mīkstās un iespaidīgās dabas šī ķilda padarīja

lielu sliktumu. Viņš jau tā nemīlēja nekādas ķildas,
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lūkoja no tām visādi izbēgt, un te nu ķilda ar paša
brāli. Tas viņu tā mocīja, ka viņš reiz sūtīja Ņikitas

tēvu, lai lūkojot viņus samierināt savā starpā; bet

Dormidonts Jegorovičs nebija līdzīgs savam brāļam,
— viņš bija ātrs, stūrgalvīgs cilvēks un tādēļ, kad

Ņikitas tēvs sāka runāt par samierināšanos, tad viņš

par to ne dzirdēt negribēja. „Saki brāļam," viņš
kliedza pretī, ~ka, ja brālis aizdzen savu sievu, tad

lai brauc pie manis, bet līdz tam laikam es viņu ne

pār savu sliegsni nelaidīšu." Tāda atbilde ari Arda-

lionu Jegoroviču sakaitnāja. No tā laika viņš vairs

nerunāja par samierināšanos, un ari negribēja, kad

sāka runāt par brāli.

„Ardalion Jegorovič, kādēļ tu nedzer savu glā-
zīti un neuzkod kaut ko," Helēna Ivanovna pie viņa

griezās, gribēdama novērst uzsākto runu.

„Man nemaz lāga negribas, Helēna, es šonakti

gluži slikti gulēju."

„Kas tev vainas, mans mīļais?" Helēna Iva-

novna prasīja, rūpīgi uz vīru skatīdamās.

„Laikam vakarā labi vēlu augšā palikuši," Ņiki-

tas tēvs vientiesīgi piezīmēja.

„Nē, to vis nē, tēv," Ardalions Jegorovičs do-

mīgi un viegli nopūzdamies atbildēja. „Man nelaida

gulēt sapnis, ko es redzēju. Briesmīgs sapnis. Es

redzu, ka es eju pa mežu un jo tāļāku mežā eju, jo

mežs paliek biezāks un biezāks. Ceļa vairs nav, jā-

kāpj pār celmiem, un nokārušies zari man skrambā

ģīmi un rokas un es esmu viss ar asinīm, un domāju:

„Dievs Kungs, kur tad nu es esmu ienācis!" Uz

reizi biezums pazuda, palika tik gaiši, patīkami un

priekšā es redzu tevi, Helēna, un mūsu puisēni ir

palikuši tāļu pakal un rūgti, rūgti raud. Es gribēju

iet klāt pie tevis, bet ceļa vidū stāv brālis un tā
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ļauni smejas. Man rokas un kājas palika bez spēka,

bet pēdīgi ar lielām pūlēm man izdevās pie tevis

pieiet un mēs saķērāmies rokās un laidāmies augstu,

augstu... Te es uzmodos un šis sapnis mani tā sa-

tricināja, ka es līdz šim brīžam vēl neesmu apmieri-

nājies,"

Helēnai Ivanovnai, stāstu klausoties, mirdzēja

asaras acīs, viņa klusām krustījās, bet negribēdama

vīru vēl vairāk skumdināt, viņa savaldījās un mie-

rīgi sacīja:

«Nekas, mīļais, sapņi ir dažādi un ne visi uz

sliktu rāda, daži ari uz labu. Vai nē, papiņ?"

„Sapņiem nav nekāda nozīme dzīvē!" Ņikitas

tēvs atteica. „Tie ir tikai domu nekārtība, kad jūtas

aizmirstas. Pie stipras ticības uz Dievu visām šīm

zīmēm nav nekāda spēka," viņš uzsvērdams pie-

bilda.

Ardalions Jegorovičs cieta klusu, domīgi skatī-

damies uz nosvīdušiem logiem. Viņš nedzirdēja

Ņikitas tēva vārdus un nepamanīja, ka Helēna Iva-

novna rūpīgi skatījās uz viņu ar savām lielām domī-

gām acīm.

„Es zinu, ko šis sapnis nozīmē," viņš teica klusu,

tikko dzirdami. „Nav ko slēpt: es jūtu, ka man

mans gals tuvojas."

~Ko tu, ko tu, mans mīļais, dārgais," Helēna

Ivanovna gandrīz iekliedzās, pēdējos vārdus izdzir-

duse. „Nerunā tādus vārdus, nesaplosi manu sirdi!"

Un viņa metās pie vīra,

„Paga, Helēna, pagaidies, dārgā," Ardalions

Jegorovičs atbildēja. „Lai notiek tā Kunga svētā

griba, bet mums tomēr jāpārdomā un prātīgi jāpār-

runā, kas un kā lai paliek, ja es mirstu."

„Nē, nē, nerunā tā," Helēna Ivanovna ar asa-
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rām acīs teica. „Es no tam negribu ne dzirdēt, tu

dzīvosi ilgi, ilgi..."

„Nu labi, labi, Helēna, apmierinies. Es tikai

gribēju runāt par taviem dokumentiem, lai viņi visi

būtu kārtībā."

„Visi, visi, mīļais, kārtībā, nenomocies sevi ar

to!"

„Nav vis gluži kārtībā, Helēna, bet kur tad ir

izrakstīšanās zīme no dzimtļaužu grāmatas? Vai

tu viņu atnesi?" viņš Ņikitas tēvam prasīja.

„Kā nē, atnesu, atnesu, Ardalion Jegorovič, te

tā ir."

Ņikitas tēvs iedeva Ardalionam Jegorovičam

dokumentu, kuru šis uzmanīgi izlasīja, apskatīja baz-

nīcas zieģeli un tad, rūpīgi salocījis, atdeva Helēnai

Ivanovnai.

„Glabā, Helēna, šo dokumentu, glabā vairāk

kā aci: viņš priekš tevis un priekš bērniem būs

vajadzīgs."

„Labi, mīļais, es viņu ielikšu kastītē, tur, kur

Koļas un Vasiļa krustāmās zīmes," viņa pavisam

par citu domādama, atbildēja.

Helēna Ivanovna iegāja otrā istabā, noglabāja

viņai iedoto dokumentu, pēc tam klusiņām iegāja

guļamā istabā un nometās ceļos priekš Dieva mātes

bildes. Viņa ilgi lūdza Dievu un lūdzot raudāja rūg-

tas asaras. Nabaga sieviete redzēja, ka vīrs dien

no dienas palika sliktāks un nespēcīgāks; viņa juta,

ka viņai stāv priekšā lielas bēdas. Pēdējā laikā Ar-

dalions Jegorovičs gandrīz nemaz neizgāja no

mājas un no viņa stāstītais sapnis pilnīgi pārlieci-

nāja Helēnu Ivanovnu, ka nelaimei jānāk, ka viņai

būs jāpazaudē vīrs.

Ņikitas tēvs pēc pusdienas aizbrauca prom, un
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Ardalions Jegorovičs atgriezās savā istabā un gultā

gulēdams klusām vaidēja.

„Kas tev vainas, mans dārgais?" Helēna Iva-

novna prasīja, klusām uz pirkstu galiem pie viņa

gultas pieiedama.

„Slikti, Helēna, sirds gluži vāja. Atved šurp,

mīlā, bērnus, lai es viņus nobučoju."

Helēna pieveda pie vājā vīra Vasili un Nikolaju.

Vasiļam bija jau astoņi gadi, viņš saprata priekšā

stāvošās bēdas un tādēļ ar tēvu bučodamies klusu

raudāja; Nikolajam bija tikai četri gadi, viņš nekā

nesaprata, un tādēļ priecīgi bučoja tēvu, tikai sa-

viebdamies no viņa apcirpto ūsu badīšanas.

Helēnas paredzēšana piepildījās. Taī pašā
naktī Ardalions Jegorovičs atdeva Dievam dvēseli,

un pēc trīs dienām visa sādža pavadīja labo kungu

uz kapsētu, no visas sirds nožēlodama nelaimīgo

Helēnu Ivanovnu un palikušos bārus.

„Nekas, māt, Dievs ir žēlīgs, mēs, cik varēdami,

rūpēsimies par tevi un bērniem. Kad uzaudzis Va-

silis, varēs sākt pats saimniekot," tā sacīja mieri-

nādams stārasts Semens Kirilovičs, veselīgs zem-

nieks ar lielu bārzdu.

«Nebēdājies, māt, kā sacīts, mēs par tevi rūpē-

simies, neviens tevi nekaitinās, grēks atraikni kai-

tināt," baznīcas priekšā stāvošie zemnieki teica,

pēc tam, kad bija nolaiduši līķi kapā, kad pavisam

no bēdām satriekto Helēnu Ivanovnu sēdināja platā

dzeltenā bričkā, kas bija vēl paglabājusies no divpa-
desmitā gada kariem.

Mājā palika klusu un bēdīgi. Helēna Ivanovna

nogulda savus bērnus, bet pati nosēžas stūra istabā

uz dīvāna un sēž gandrīz līdz pusnaktij bez kustēša-

nās. Viņas domas skraida no vienas lietas uz otru
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un ne pie kā nevar atstāties. Tikai circeņa vienādā

balss un logu slēģos sitošā rudens" lietus troksnis

traucēja šīs nesen vēl tik laimīgās mājas kapa

klusumu.

2.

Tirgus laukuma „plača" stūrī, vientāžu koka

mājā atradās Bolchovas pilsētas vienīgais traktieris,

vārdā ~Kapitols", kur pa vakariem sanāca pilsētas

ierēdņi, uzkupči, bodes zeļļi, ar vārdu sakot, pilsētas

sīkie ļaudis. No vecu veciem laikiem pie mums

Krievijā ir ieviesies ieradums, izdarīt visu visādas

tirdzniecības un tiesas lietas, proceses un sūdzības

jautrā draugu sarunā, pie apkrauta galda, un nevis

likumīgi tiesu istabās. Pēc šādas ierašas ari šoreiz

vienā traktiera istabā pie galda, kas bij apklāts ar

netīru dzeltēnu galdautu, sēdēja divi ierēdņi, tēju

dzerdami.

„Grūta, ļoti grūta lieta, Pēter Semenovič,"
viens no biedriem, maza auguma un saplīsušos

mančestera svārkos, sacīja, tējas kannā karstu ūdeni

pieliedams.

„Zlnāms, ka nav viegla," otrs biedrs atsaucās,

rētains neveikls cilvēks ar viltīgi zibošām acīm, no-

valkātā zilā frakā, pūzdams karsto, tasītē ielieto

tēju.

„Ir nešaubīgi pierādījumi un pie tam visi uz

papīra..."

„Tas ir mums saprotams un zināms," rētainais

pieri sakrumpojis pārtrauca savu biedri, sapraz-

dams viņa vārdu nozīmi. „Nē, mēs, lūk, tā ar tevi

sāksim runāt, Kondrad Semenovič," viņš, drusku

pagaidījis, turpināja. „Pa malām apkārt ložņāt

mums nav vērtēs, saki tu taisni ja vai nē?"
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„Nezinu, Pēter Semenovič, tiešām nezinu, ko

tiesa sacīs."

„Nē, tu negrābsties, bet runā, ko domā."

„Jūs jau zināt, paši — tiesnesis, divi piesēdētāji,

ko tie domās."

„Nu, lai viņi domā, ko domādami, bet kā tad tu

domā?" rētainais biedrs tālāk klaušināja.

„Kā nē, var gan, tikai loti bailīgi, Pēter Seme-

novič, jāapslēpj dokumenti..." Mazais ierēdnis

apstājās, pēc tam zīmīgi smaidīja.

„Tev un tiesnešam pa apaļam, un piesēdētā-

jiem ar citiem apaļo — vai būs diezgan, ko?"

„Trīs tūkstoši par maz, ļoti maz, Pēter Seme-

novič, nav vērts rokas notaisīt."

„Nu, tad saki, cik tad?"

„Bez mazāk kā astoņi tūkstoši nevar iztikt.

Tad vēl ir diezgan pūles. Paši zināt, — lieta ir

liela, atbildīga un pie tam dārga: sakāt ko gribat,

piecisimti dvēseles un tad vēl vienā pašā muižā..."

«Neskaiti tu svešu mantu, domā par savu," rē-

tainais viņu nekaunīgi pārtrauca. „Tu, lūk, saki,

jums lai dodot astoņus tūkstošus, cik tad vēl neva-

jadzēs citur; tad gandrīz ne vērtēs nav iesākt.

Saki no tiesas, cik tiesai vajadzēs par visu, tas ir,

kamēr tiek galā?"

„Ja, sakāt, ko sacīdami, mazāk par pieci tūk-

stoši nekā nevar, Pēter Semenovič," mazais tiesas

sekretārs teica, glāzi vīna ieliedams.

Kaulēšanās ilgi vilkās, kamēr biedri no dzer-

šanas palika padevīgāki un izsacīja otram

savu draudzību un padevību. Jau vēlu, kad jau bija

gluži tumšs, viņi aizgāja uz mājām, pie kam muiž-

niecības priekšnieka rētainais rakstu vedējs teica

uz tiesas ierēdni:
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«Pielūkojat, ka lieta iznāk skaidra."

„Būs, kā vajaga, pēc likumiem," pēdējais atteica.

Te tika norunāta liela lieta, viena no tām bez-

dievīgām, nejaukām lietām, kuras nereti notikās pie

agrākajām tiesām. Visas šīs lietas vadītājs bija
Pēters Semenovičs, — muižnieku priekšnieka Dor-

midonta Jegoroviča labā roka, kura labā viņš rūpē-

jās. Viņa rētaino rakstvedi pazina ne tikai Bol-

chova, bet ari visa guberņa. Pie viņa griezās pēc

padoma lielkungi, tirgotāji, ar vārdu sakot, visi, kam

bija tiesās kādas darīšanas. Ar savu izmanīgo prātu

un nekaunību viņš uzņēmās un izveda galā tādas

lietas, kuras nedrīkstētu uzņemties pats Orlas kri-

minal palātas sekretārs, kurš bija pazīstams Ma-

skavas senātā un kura blēdības un niķus nevarēja

pieķert pat tāds lietu pratējs un likumu zinātājs,

kāds bija senators Ivans Vladimirovičs Lopuchins.

Pie tam Orlas kriminal palātas sekretārs gan mā-

cēja lietas izvest likumus sagrozīdams, bet Bolcho-

vas rakstu vedējam bija vēl cita īpašība, viņš no

nekādiem līdzekļiem nekaunējās, viņš ņēma palīgā

uzpirkšanu, viltošanu, dokumentu iznīcināšanu un

pārtaisīšanu.

Otrā dienā pēc sarunas ar tiesas sekretāru,
Pēteris Semenovičs, tikko gaisma metās, bija jau

pie Dormidonta Jegoroviča ar ziņu. Priekšnieks

tikko bija uzcēlies un, tēju dzerdams, pīpēja (smē-

ķēja) savu garo pīpi ar dzintara spici, dūmu riteņus

vienu pakaļ otra ārā pūzdams. Dormidonts Jego-

rovičs bija gluži nelīdzīgs savam nelaiķa brāļam

Ardalionam. Pamaza auguma, plecīgs, ar diezgan

resnu vēdaru, viņš izskatījās pēc cilvēka, kuru ne-

kas nevarēja sajūsmināt un kurš visos dzīves jautā-

jumos skatījās tikai uz to, vai tie izdarāmi vai nē.
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Skatoties uz viņa plato pieri, uz melnām, no pieres

apakšas raugošamies acīm, nevarēja liegt, ka viņam

bija diezgan vesala prāta, un smalkās lūpas, kas

vienumēr bija savilktas uz nicinošiem smaidiem,

pašas par sevi liecināja, ka viņu īpašnieks nemaz

nav muļķis.

,
Nu, kas ir, kā lietas stāv?" viņš vienaldzīgi

prasīja ienākušam Pēteram Semenovičam, izlaiz-

dams vesalu dūmu mākoni.

«Paldies Dievam, Dormidont Jegorovič, viss

ir, kā vajaga," rētainais rakstvedis atteica, nosēzda-

mies pretī savam patronam.

„Tā tad viss ir kārtībā?" priekšnieks prasīja,

rakstvedim ātru skatu uzmezdams.

«Tiesa ir uz mūsu pusi, Dormidont Jegorovič."

«Tas vēl nekas nav."

«Vai Ņikitas tēvs pie jums bija?"

«Bija gan. Muļķis ne dzirdēt negrib, saka, ka

par to jāejot uz Sibīriju."

„Ai, viņš ir muļķis, gatavs muļķis," rakstvedis

galvu kratīdams izsaucās. «Būtu dabūjis atlīdzinā-

jumu, un tagad nu pavisam nekā nedabūs. Bet vēl

labāki, Dormidont Jegorovič," viņš lietpratēja balsī

turpināja. «Vajaga iesākt no paša avota, tad vis-

ātrāk] lietu varēs izdarīt."

«Bet vai tev tur ir pazīstami?"

«Kā nē, vai cik: man visās tiesās ir draugi.

Sekretārs Sergejs Aleksejevičs Popovs ir mans

sirdsdraugs, mēs ar viņu daudz vietās kopā dzē-

ruši. Zināms, vajadzēs maksāt, un krietni maksāt,

bet par to ari lieta tiks izdarīta labi. Koptjevkas

sādžu jums tā piespriedīsim, ka pats senāts nekā

nevarēs izdarīt."
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„Maksāt un vienumēr maksāt," priekšnieks sa-

īdzis teica.

„Neko darīt, Dormidont Jegorovič, lieta ir

grūta, daudz dokumentu būs jāiznīcina."

,
Kad es vēl ar tevi līdz neieķeros," priekš-

nieks teica, vienaldzīgi uz logu skatīdamies.

,
:,Ko nu runājat, Dormidont Jegorovič, kādas

mums nav bijušas lietas! Šitā ir tikai tīri nieks, nu,

saprotams, jāmaksā ir labi."

Dormidonts Jegorovičs pie pēdējiem vārdiem

ieklepojās, jo uz naudas izdošanu viņš bija skops un

tādēļ naudas jautājumi viņam vienumēr nepatīkamas

jūtas sacēla.

~Cik tiesai vajadzēs?" viņš prasīja.

,Astoņi," rētainais rakstvedis nenosarkdams

meloja.

„Tas ir daudz," Dormidonts Jegorovičs sirdīgi

atteica. ~Šiem blēžiem būtu diezgan ar trim tūk-

stošiem."

„Ar mazāk nekā nevar: ir dokuments, kas no

jums parakstīts, un šie ļaudis ari visu tāpat saprot,"
Pēters Semenovičs atbildēja.

„Un cik tu domā, cik vēl citur ņems?"

„Dividesmit, ar mazāk nebūs mierā, Dormidont

Jegorovič."

„Ko, vai tu mani gribi izpostīt, ko?" priekš-

nieks, sarkans palicis, uzbrēca.

„Neko darīt, nevar, Dormidont Jegorovič,"

rakstvedis mierīgi atteica. „Viņi saka, esot liela

lieta, 500 dvēseles vienā kopā..."

- Dormidonts Jegorovičs apdomājās. Viņam žēl

bija naudas, bet negribējās ari izlaist no rokām

ienesīgo lietu. Viņš sāka pārrēķināt, cik un kam

jādod, bet lai rēķināja, kā gribēja, vienmēr iznāca
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nevis mazāk, bet vēl vairāk par dividesmit tūksto-

šiem. Nevarēja neko darīt, bija jāapņemas maksāt,
lai gan viņš neticēja savam rētainam rakstvedim,

un skaidri zināja, ka šis blēdis no visām noteiktām

sumām paņems pats sev krietnu daļu, bez kā būtu

bijies par atbildību.

„Bet kā tad to visu iegrozīsi?" viņš vienaldzīgi

prasīja savam rakstvedim.

«Vienkārša lieta, Dormidont Jegorovič; kad

dokumentu nav, tad ari laulība nav bijusi, un kad

laulības nav, tad ari taisnu mantinieku nav, un

muiža pēc likuma piekrīt jums."

Dormidonts vērīgi paskatījās uz rakstvedi, it

kā gribēdams zināt, vai tu nevilstojies vien, blēdi?

Pēc tam kādas divas reizas pastaigājās pa istabu un

apdomājies sacīja:

~Nu, strādā, strādā, tikai prātīgi. Vai saproti,

tiesas žurka, ka tie tomēr mana brāļa bērni, es jau

familiju neatstāšu nabadzībā!"

„Ai, Dormidont Jegorovič, kādēļ jūs vēl šau-

bāties. Jo nelaiķa Ardalions Jegorovičs apprecē-

jās ar Helēnu pret jūsu gribu, un ja tur bērni ir, tad

tie ir no zemnieku asinīm ..."

„Nu, domā, domā, kā tu gribi," Dormidonts

Jegorovičs norūcās, gribēdams beigt sev nepatī-

kamo runu.

Šai dienā rētainais rakstvedis bija ceļā uz Orlu,

un nedēļu vēlāk aizsauca Ņikitas tēvu līdz ar baz-

nīcas grāmatu uz garīgo konsistoriju.

3.

Laiks jau atmetās mīksts. Saule sāka stiprāki

sildīt. Sniega klajumi vairs nespīdējā tādā apstulbi-

nošā spožumā, kā vēl nesen atpakaļ skaidrās salnas
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dienās, uz sniega iemītām tekām sāka jau rādīties

ūdens. Viss atdzīvojās. Kovārņu pulki nerimstoši

skraidīja no vienas vietas uz otru. No kūtīm izlai-

stie lopi kārīgi ieelpo pavasara gaisu, sajuzdami, ka

drīz atnācīs ganību laiks. Mājas putni sāka pa sē-

tām meklēt vietas priekš perēšanas.

Koptjevas mājā pēc vientulīgās, garlaicīgās

ziemas ari sāka parādīties pamazām dzīvība. He-

lēna Ivanovna, no vīra bēdām drusku atspirgusi,

sāka jau rūpēties par saimniecību, un domāja pat

parakstīt iz Orlas skolotāju priekš bērniem.

Pašai nemācītai, kas cilvēkus maz pazina un

vairāk nekā pasaulē neredzējušai, kā Koptjevu, vi-

ņai tiešām bija grūti, palikt bez padomnieka un bez

vadītāja.
Semens Kirilovičs bija saprātīgs un uzticams

zemnieks, bet nezināja rakstus un vēl mazāk prata

ar kungu lietām nodarboties. Un te bija jāiesniedz

ziņojums, lūgumi, lai nepilngadīgos apstiprina man-

tošanā, lai ieceļ aizstāvjus, bija ari ne mazi izdevumi

priekšā.

„Nekas, māte Helēna Jvanovna, nebēdājies par

visu šo," viņu apmierināja Semens Kirilovičs. „Es
visu šo lietu izdarīšu. Labību nokulsim, aizvedīsim

uz Orlu un būs nauda. Orlā dzīvo Silantijs Petro-

vičs, iebraukšu pie viņa, stāstīšu, kā mums ir, tā un

tā, ka Ardalions Jegorovičs aizgājis Dieva mierā, un

ka vajaga visādus rakstus izdarīt, gan viņš mums

tad advokātu sameklēs."

Tā ari notika. Vēl priekš jauna gada iz Orlas

atveda advokātu, kurš par divdesmit rubļiem no-

rakstīja lūgumu Bolchovas muižnieku aizstāvjiem

un pie lūguma pielika visus pie Helēnas Ivanovnas

atrodošos dokumentus. Advokātu aizveda tikai
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pēc svētkiem, pie kam Helēna Ivanovna viņam

lūdza, lai Orlā sameklējot skolotāju iz semināri-

stiem, kas mācētu rēķinu vešanu un varētu sarak-

stīties ar aizstāvjiem. Par to pašu lietu Helēna

Ivanovna ari lūdza Silantiju Petroviču, bijušo dzimt-

cilvēku, aizsūtīdama viņam daždažādas zemju dā-

vanas un apsolīdamās viņam ari uz priekšu savu

uzmanību dāvināt. Bet Helēnas Ivanovas vēlēša-

nās netika izpildīta.

Advokāts, divdesmit rubļus nopelnījis, Orlā

aizbraucis, sāka dzert, tā kā kučiers gaidīja, gaidīja

apsolīto skolotāju, bet nekā nesagaidījis, aizbrauca

mājā, un Silantijs Petrovičs pēc divām nedēļām at-

rakstīja, ka tagad viņam neesot neviens skolotājs

zināms, bet ka vasarā būšot semināristu atlaišana,

un tad viņš, ja izgadīšoties, kādu atsūtīšot.

Bija svētku diena — 17. marts. Pie debesīm

nebija ne mākonīša, saule spīdēja un sildīja stipri, tā

kā sniegs dažās vietās bija nodzeltējis, dažās palicis

melns. Vasilis un Koļa spēlējās uz pagalma, taisī-

dami grāvīšus priekš ūdens tecēšanas no kūstošā

sniega, un Helēna Ivanovna sēdēja pie loga ar

darbu, retumis paskatīdamies uz mīļajiem bērniem.

No paša rīta viņai jau uz sirds gulēja kādu bēdu un

nelaimes paredzējums.

„Priekš kam," viņa domāja, „Ņikitas tēvu aiz-

sauca uz konsistoriju, un nu jau vairāk kā mēnesi

tur tura, kādēļ tik ilgi no aizstāvjiem nav atbildes uz

iesniegtiem lūgumiem; kādēļ aizstāvis nebrauc?"

Viss tas Helēnu Ivanovnu darīja nemierīgu,

bailīgu un bēdīgu. Te uzreiz ieskrien istabas meita

un aizelsusies tikko var izsacīt:

„Kundze, kundze, no kalna brauc divi troikas
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(trijjūgi), ar pulksteņiem, ar kādiem' kungiem, kā

redzams, pie mums."

Helēnai Ivanovnai sirds sāka stipri pukstēt,

viņa nobālēja, rokas nolaidās un nezinādama, kas

notiek, viņa juta, ka viesi nebrauc ar labu nodomu.

„Verdzenei nebūs būt par kundzi," viņai iekšķīgā

balss sacīja. „Ai, bērni, bērni!" viņa domāja un,

nekā nesajēgdama, nostājās priekš svētās bildes un

sāka klusām krustīties.

Istabas meitas domas bija pareizas. Tiesneši

divās troikās ar troksni iebrauca pagalmā. Vasilis

un Kola izbijušies paslēpās priekšistabā un klusiņām

skatījās caur durvīm. No saimes istabas ieskrēja

kungu istabā vecā saimniece un moderniece. Tie-

sas ierēdnis un rakstvedis, apriņķa tiesas piesēdē-

tājs un Pēters Semenovičs ienāca istabā un kamēr

noņēma kažokus un nosēdās, no sādžas atskrēja

stārasts un simtnieks.

„Vai tu esi stārasts?" tiesnesis rupji prasīja,

kad bija nosēdušies zālē un rakstvedis nolicis uz

galda lielu rulli papīru, izņēmis tintes vāzi un saga-

tavojis spalvas.

„Tā ir, jūsu augstība," Semens Kirilovičs at-

teica, zemu klanīdamies un drusku uz priekšu pa-

kāpdamies.

„Sasauc lieciniekus, bet ātri, vai dzirdi?"

„Dzirdu, jūsu augstība," stārasts steigšus atbil-

dēja un aizskrēja uz sādžu.

Rakstvedis sāka kārtot papīrus, tiesnesis uz-

smēķēja pīpi un klusu ciezdams staigāja pa zāli,

un no klātējās istabas klusiņām caur durvīm raudzī-

jās bērni un mājas kalpu sievietes.

„Būtu labi, kad varētu ko uzkost," piesēdētājs
teica pie Pētera Semenoviča griezdamies.
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«Pagaidaties, pabeigsim papriekšu darbu," ties-

nesis drusku stingri atteica. „Kad būsim beiguši,

tad saimniekojat te, kā zināt."

Vecie zemnieki bija atnākuši un tika ievesti

zālē. Viņiem priekšgalā stāvēja Semens Kirilovičs.

„Vai te dzīvo no dzimtbūšanas atlaistā meita

Helēna Ivanovna ar bērniem Vasili un Nikolaju?"

tiesnesis prasīja stingri, uzacis savilcis.

„Jūs domājat — kundze Helēna Ivanovna..."

«Muļķi!" tiesnesis vinu pārtraukdams kliedza.

«Kas par kundzi? No dzimtbūšanas atlaistā meita

Helēna."

„Nu, zināms, ja, tā pati, dzimtatlaistā," stārasts

sāka nesaprotami runāt.

«Vai tu, lops, runāsi skaidri: vai te dzīvo šī

meita?"

«Te gan, jūsu augstība."

„Atsauc vinu šurp."

Stārasts metās uz durvīm, no kurām atlēca

bērni un kalpu sievietes, pēc tam iegāja istabā pie
Helēnas Ivanovnas un klusu sacīja: „lūdzu jūs

sauc."

Bāla, tikko kājas kustinādama, Helēna Iva-

novna iegāja zālē.

«Lasāt spriedumu priekšā," tiesnesis uz rakst-

vedi sacīja.

Sākās sprieduma lasīšana. Zemnieki stāvēja,

nokāruši galvas, neko nesaprazdami no viņiem

priekšā lasītā garā vienmuļīgā, tiesas valodā sarak-

stītā Bolchovas apriņķa tiesas sprieduma.

Helēna Ivanovna tikko uz kājām turējās un

lēnām ar vienu roku pieturējās pie viņai līdzās stā-

vošā krēsla. Kad rakstvedis lasīja sausā balsī:

«Dibinādamies uz konsistorijas spriedumu, ka lau-
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lība nav notikusi starp majoru Padimovu un meitu

Helēnu Ivanovnu, kurai dēļ laulības pārkāpšanas jā-

uzliek atklāts baznīcas sods, majora Padimova ku-

stamā un nekustamā manta ir atdodama viņa miesī-

gam brāļam podpalkavniekam Padimovam," notika

satricmājošs skats. Helēna Ivanovna iesākot pa-

skatījās uz visiem ar maldošiem skatiem, it kā me-

klēdama pēc kāda palīdzības, pēc tam apkārt apska-

tījusies, sāka klusām grimt uz ceļiem, pēdīgi ieklieg-

damies:

~Ak Dievs, ko viņi ar mani dara! Bērni!

bērni!..." paģībusi nokrita zemē. Aiz durvīm

stāvošie Vasilis un Kola raudādami steidzās pie

mātes, brēkdami: „mama, mama, neatstāj mūs, tu

pie Dieviņa aizej, mama!" Kalpones metās pie sa-

vas kundzes, saukdamas: „Labā kundze, kas jums

kait, dārgā," un pēc tam sāka rūpēties par palīdzī-

bas sniegšanu; dažiem no lieciniekiem asaras izspie-

dās acīs, un tiesnesis uzacis vēl vairāk sarāvis, bija

sapūties un stipri vilka iz savas pīpes dūmus.

«Nelaba lieta, pavisam nelaba, jau tiesā runāja,

ka te kaut kas neesot lāgā," apriņķa tiesas tirgoņu

piesēdētājs pusbalsī teica.

«Nav nekas, Ņikanor Petrovič," Pēteris Seme-

novičs viņam atteica. «Gan mātīte apmierināsies,

no iesākuma viņai grūti, bet pēc gan apradīsies."

„Ko jūs te grozāties!" tiesnesis, stingrs izlikda-

mies, sauca uz skraidošām sievietēm. «Ko te ska-

tīties, aiznesat viņu gultā, jūs redzat, viņai uznākusi

vājība."

Helēnu Ivanovnu aiznesa viņas istabā, bērni

visu laiku negāja nost no viņas un gauži raudāja.

Sapulcējās visas muižas sievietes, sāka berzt ar

etiķi deniņus, izlietot visus zemju līdzekļus, bet tikai
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pret vakaru Helēna Ivanovna atvēra acis un kar-

sonī muldēdama runāja par vīru, par bērniem
...

Tiesas nodaļa sastādīja aprakstu, uzņēma

mantu un nodeva šos dokumentus Pēteram Seme-

novičam, kā Dormidonta Jegoroviča pilnvarim.

Pie vakara tiesas locekļi aizbrauca uz Bolchovu un

Koptjevā palika tikai Pēteris Semenovičs priekš

saimniecības rīkošanas.

„Vēlu jums laimes uz jaunu kungu," viņš teica

uz Semenu Kiriloviču, kad tas atnāca pēc pavēlēm.

„Dzirdu," stārasts vienaldzīgi atbildēja.

„Ja, mīļais, tu dzirdēsi un darīsi, ko tev pavē-

lēs," Pēteris Semenovičs ļaunīgi piezīmēja.

„Mēs jau pretoties nevaram, Pēter Semenovič,

ko pavēlēs, to darīsim."

~Ja, jaunam kungam vajaga labi kalpot..."

Tad, it kā atminēdamies, Pēteris Semenovičs pra-

sīja: „Vai Helēna vēl te ir?"

~Kur tad lai viņa iet, Pēter Semenovič?" stā-

rasts atbildēja. „Tad vēl, jūs jau paši zināt, viņai

tagad dzīvība tikko mata galā turas."

~Nu, par to man nav daļa," Pēteris Semenovičs

teica. «Dormidonts Jegorovičs pavēlēja, lai māju

tūlīt taisot tīru, lai viņu aizslēdzot un aizzieģelējot

un atslēgas aizvedot viņam. Kā zini, bet rītā no

rīta salūko vedēju un kā tad lai viņas te vairs nav!

Bet palūko, ka lai nepaņemko līdz no kungu mantas."

„Kas tad nu viņai te ir, Pēter Semenovič?

Visa kungu manta. Divas kastes ar drēbēm, tad

vēl svēto bildes," stārasts piezīmēja.

,
Nu, drēbes pēc likuma nevar atņemt," rētai-

nais rakstvedis saprātīgā balsī piebilda.

Stārasts aizgāja. Pēteris Semenovičs ilgu laiku

staigāja pa zāli un visa pagātne izplatījās skaidri
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priekš viņa acīm. Viņš atminējās, ka viņu, semina-

rijas kursu nenobeigušu, uzaicināja pie kaimiņu

muižnieka par mājskolotāju, pēc kam viņš ieņēma

kantorista un rakstvedēja vietu pie vecā Padimova;

viņš atminējās mazo meiteni Lienīti
— Helēnu Iva-

novnu, kas viņam, kantorī esošam, pasniedza tēju

no kungu galda, savai mātei palīdzēdama. Lielākai

uzaugot, viņš to jau tad iemīlēja un lūkoja viņu pie-

runāt, lai šo precot, bet viņa par atbildi to nosauca

par rētaino ķēmu. „Lūk kur nu, negribēja būt

par rakstuvedēja sievu, lai nu ir par zemnieci, un

lai vēl klāt izcieš baznīcas sodu, varbūt, ka tra-

kums-izies no galvas!" Pēteris Semenovičs ļauni

smaidīdams un rokas berzēdams domāja.

Otrā dienā agri no rīta pie kungu mājas maza-

jām trepēm piebrauca zemnieku ragavas. Muižas

ļaudis, raudādami, uz rokām iznesa savu gluži sa-

triekto un vājo, bijušo kundzi. lelika vājo ragavās,

nosēdināja viņai līdzās bērnus, iepakāja viņas mazo

mantu un pavadīja nelaimīgo uz sādžu, kur viņai

deva pajumtu zemnieks Merkulovs. Bet vecai

Merkulova sievai nebij ilgi jākopj vājnieci: nekā-

das zāles, ne citi līdzekļi nepalīdzēja nelaimīgajai.
Vēl nedēļu viņa valstījās briesmīgos drudža mur-

gos, tad karstums nostājās un trieka ar reizi no-

beidza caur cilvēku netaisnību nokautās sievietes

dzīvību. Zemnieki sanāca kopā un apglabāja savu

kundzi līdzās Ardalionam Jegorovičam, un pēc bē-

rēm, Merkulova istabā sēdēdami, vēl ilgi sprieda

par notikušo un par to, kā apgādāt bārus.

„Sakat, ko sacīdami," Merkulovs iesāka, „bet ne-

saprotami ir, ka likumīgā, baznīcā laulātā sieva pali-

kusi uz vienureizi nelikumīga un bērni nelikumīgi."

„Bral! priekš tam vajadzēja ķeizara ukazu, un
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ta nebija: tu redzi, kungiem nav atļauts precēties

ar mūsu meitām," kāds vecis atsaucās.

„Ne, advokāts, lai velns viņu rauj, par to neka

neteica," stārasts Semens Kirilovičs piezīmēja.

Ilgi vecie par šo lietu runāja, kamēr nosprieda,

Vasili sūtīt pie Silantija Petroviča, lai pie viņa dzī-

vodams ietu skolā, un Nikolaju Merkulova sieva at-

stāja pie sevis. Nedēļu vēlāk Vasili aizveda uz

Orlu uz mācīšanos, un žiglactainais Koļa (Niko-

lajs) palika pie Merkuloviem.

Merkulova zemnieku māja bija viena no ba-

gātākām Koptjevas ciema mājām. Pats Merku-

lovs ilgu laiku bija bijis pie vecā Jegora Ņikitiča

Padimova par ciema priekšnieku, tas ir taī laikā,

kad vēl nebija dalīšanās starp abiem dēliem, Arda-

lionu un Dormidontu, un kad Koptjeva bija viena no

bagātākām Bolchovas apriņķa muižām. Dabūjis

no kunga par ilggadīgo dienastu labāko gabalu

aramas zemes un pļavu, Merkulovs pēc viņa nāves

atstāja amatu un ~pa godam" dzīvoja Ardaliona

Jegoroviča klausībā pārgājušo zemnieku vidū. Un

jaunais kungs un zemnieki mīlēja un cienīja Mer-

kulovu dēļ viņa taisnības, godīguma un mācēšanas

katrā lietā izpalīdzēties. Merkulova familijā nebija

liela. Vecā sieva, vedekla ar diviem bērniem un

dēls Pēteris, kas pa lielākai daļai nodzīvoja Bol-

chovā, ādu fabrikā, kur viņš bija par vecāku mei-

staru. Vedekla, kā tas aizvienu mēdz būt zemnieku

ģimenēs, stāvēja pilnīgi zem vīra mātes, un tādēļ,

kaut gan viņai ari nebija patīkami, ka mājā pieņēma

kungu bērnu, bet atklāti savu negribu izrādīt ne-

varēja, kaut gan ari dažreiz tā iztaisīja, ka labākais
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ēdiena kumoss un labākā vieta uz guļu lāvās nācās

viņas bērniem un ne Kolam. Bet šī slepenā labāk-

turēšana, ko Katrina rādīja pret saviem bērniem, ne-

maz neapgrūtināja Kojas likteni, tādēļ ka Katrina

citādi no dabas bija ļoti laba sieviete, un ari vecie

uz to stingri raudzīja, lai bārenīts netiktu ne ar ko

apbēdināts.

Kolam pagāja septītais gads. Skaists, ar lielām

zilām mātes acīm, no dzimšanas stiprs, viņš brīvajā

zemu dzīvē palika vēl stiprāks un veselīgāks. Ar

Peksi, vecā Merkulova pirmo dēla dēlu, kurš par

viņu tikai par gadu bija vecāks, viņš jau no pašām

pirmām dienām sagājās kā ar pazīstamu. Pilnīgi ne-

apzinādamies sev notikušo nelaimi, jautrais bērns jau

trešā dienā pēc mātes bērēm ar sarkaniem vaigiem

un no prieka spīdošu ģīmi, skraidīja līdz ar Peksi

pa kalniņu, no sirds priecādamies par pilnīgo sva-

badību, kāda ir zemu bērniem. Ar pavasara sā-

kumu jauniem draugiem iesākās vēl lielāka izdzīve.

Viņi meklēja kovārņu perēkļus un saķēra vienu

mazu kovārnēnu, aiznesa to uz māju un baroja, ka-

mēr mājas runcis viņu pamanīja un to sev par

gārdu brokastu paņēma. Kad sākās dārza sakņu

stādīšana un nokopšana, tad priekš Koļas un Pekša

izcēlās daži pienākumi: gan viņiem bija jāpalīdz

Katrinai nest uz lauku strādniekiem launagu, gan

viņiem lika taisīt dobēs caurumiņus priekš stādī-

šanas, gan kādam no viņiem uzsauca, lai iedzenot

vepri būdā. Bet visi šie lēti saprotamie pienākumi

puisēnus nemaz neapgrūtināja, bet viņiem vēl pa-

sniedza neskaitāmus priekus, tādēļ ka viņi tādos

brīžos sajuta savu svarīgumu. un aizvien ar pie-

ņemtu nopietnību sev uzlikto uzdevumu izdarīja.
Vecā Merkulova sieva īsā laikā tā iemīlēja
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jautro, veiklo Kolu, ka sāka viņu vairāk lutināt, nekā

savus dēla bērnus. „Tu man esi nabadziņš; ļauni

ļaudis nelaiķi — māti ieveduši kapā, jūs, bāriņus,

atstājuši bez mājas," labaā vecene daudzreiz runāja,

bučodama Koļam galvu un dodama viņam pa-

slepšus no Katriņas ceptos saldumus.

Dažreiz, kad Koļa salauzis krāsns kruķi, pa-

gultē palīdušo Dūksi no istabas' ārā dzīdams, Ka-

triņa noskaišas un saka; ?,Kad tevi piķis rautu!"

Bet par to viņa ari vienādi dabū no vīra mātes

pretī:

„Ko nu rejies," vecene sāk bārt, „vai tad ne-

redzi, ka viņš mazs bērns un vēl bārenis, neviena

nav, kas viņu aizstāv."

„Bet viņš jau salauza jauno krāsns kruķi," Ka-

trina atbild, „kā lai viņu par to nebar; es pate sa-

vējiem ari tādus darbus nelaižu garām."

„Ar savējiem tu atkal mīlinies, nepraša, bet

kas ar viņu mīlinās? Viņiem jau cilvēki diezgan

bēdu darījuši, kamdēļ lai mēs viņus vēl bēdinājam?"

vecene atrūcās, savu mīluli aizstāvēdama.

Vecais Merkulovs nopietnāki skatījās uz lietu.

Ar zemiem ļaudīm piemītošo praktisko apķērību,

viņš nopsrieda, ka kamēr Kola vēl mazs, lai aug

ar mūsu bērniem, kad būs paaudzis; tad varēs no-

dot fabrikā vai mācīt kādā amatā.

~Izmācīsies amatā," viņš uz veceni runāja,

„būs mūsu familijai par atspaidu, bet tagad lai vēl

aug savā vaļā, neapēdīs jau vis diezin ko."

Vasiļa stāvoklis bija drusku citāds. Viņš tika

nodots audzināšanā pie Silantija Petroviča. Silan-

tijs Petrovičs bija savā dzīvē ciets un stingrs, daž-

reiz pat bargs, bet tomēr godīgs cilvēks un no visas

sirds cienīja Ardaliona Jegoroviča piemiņu. Jau
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no mazotnes viņu pieņēma muižas saimē un pašu

pirmo dienu kungu mājā ienākušam, vinu iecēla par

istabas sulaini pie Ardaliona Jegoroviča, kas to-

laiku vēl bija mazs bērns. Ar kundzēnu viņš pava-

dīja bērnības laiku, pēc tam gāja līdz jaunam kun-

gam, kad tas iestājās pulkā, bija ar viņu divpade-

smitā gada karos un bija viens no tiem uzticīgiem

sulaiņiem savam kungam, kuri varēja tikai iznākt

pie agrākajiem patriarkaliskiem apstākļiem. Daudz

gadus taupīgi un pat skopi dzīvodams, viņš spēja

iekrāties pamazu kapitālu, un kad Ardalions Jego-

rovičs, no kariem mājā pārnācis, viņu atlaida no

dzimtbūšanas, viņš varēja uz reiz ietaisīt savu

saimniecību un sāka darboties ne ar tukšām rokām.

Vispapriekš viņš Orlā nopirka pamazu mājiņu un at-

vēra viņā sīku lietu bodīti, un pēc tam, gadu vēlāk,

apprecēja sava drauga, aitādu tirgoņa, meitu Fe-

doziju. Viņa sieva bija vienkārša, neizglītota, bet

labsirdīga un strādīga. Viņa uz vārdu paklausīja

Silantijam Petrovičam un turēja viņu neizsakāmi

augstāku par sevi, jo katru viņa vārdu, katru pa-

vēli turēja kā likumu. Četros laulības gados Dievs

viņiem bija piešķīris divus bērnus, un kārtība un

akurātība, kādu Silantijs Petrovičs bija ievedis savā

nelielā tirgotavā, "īsā laikā viņam ienesa krietni lie-

lus ienākumus. Bet viņa mājas redzamā laime un

pieticība sāka aptumšoties caur-paša Silantija Pe-

troviča vainu. Nemanot, pamazītiņām viņa sirdī

iespiedās mantas, naudas krāšanas kārība, ar vārdu

sakot, sīkstums. Viņš sāka vairāk raudzīties uz Fe-

dozijas izdevumiem, nereti viņu izbāra, ka esot iz-

šķērdīga, un galu galā savu mājas būšanu tik naba-

dzīgi ierīkoja, ka pat kaimiņi sāka par to runāt.

Fedozijai bija lielas pūles, izlūgties no Silantija Pe-
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troviča gabalu katūna jeb audekla bērniem priekš

krekliņiem, vai ari liečus kādu gabalu svaigas ga-

ļas priekš svētkiem, vai kaut ko citu iz pārdotavas.

Mājā katra maizes šķēle, katra kāpostu un putras

karote bija rēķinā, un līdz ar to dukātu un rubļu

daudzums Silantija Petroviča zilajā, dzelzīm ap-

kaltā kastē palika aizvien lielāks.

Sausnējais, priekš sava vecuma diezgan lielais

Vasilis daudz lietās bija savam tēvam līdzīgs. Viņš

bija tāds pats pieticīgs, kluss un bailīgs, viņam bija

tādas pašas sirsnīgas melnas acis ar lielām uzacīm.

Viņš bija jau vienpadesmit gadus vecs un labi sa-

prata visas bēdas, kas tēvu un māti pazaudējušiem,

viņam un brāļam, bija uzbrukušas. Viņš sajuta, ka

vairs viņam nav un ari nebūs tās mātes mīlestības, ko

nelaiķe viņam, kā pirmdzimtam, visvairāk parā-

dīja; viņš juta, ka viņa nākošā dzīves ceļā stāv

ienaidnieki, kas nobeiguši viņa vecākus un izdzi-

nuši viņu ar brāli iz mājas. Kas viņi ir, kur viņi

ir? — viņš nezināja; bet visas tās briesmīgās bē-

dīgās lietas, kuras viņš nupat kā bija pārdzīvojis,

viņa bērna prātā nostiprināja pārliecinājumos, ka

pasaulē ir vairāk ļaunu cilvēku, nekā labu. Grūtās

bēdas darīja iespaidu ari uz viņa ārieni: tas palika

domīgs, kluss un noslēpumains.

Kad Vasili aizveda pie Silantija Petroviča un

pēdējais dabūja zināt, kāda nelaime viņu mājā no-

tikusi, tad viņam bija jāapdomājas — vai pieņemt

Vasili savā gādāšanā, vai nē? „Bērns noēd tikpat,

cik pieaudzis cilvēks," viņam iesitās galvā, bet tū-

līt ari sirdsapziņas balss viņā atskanēja, ka nevarot

tā atstāt bāreni un turklāt vēl sava bijušā kunga

bērnu, kurš viņam tikdaudz laba darījis. Agrāka-
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jas labas jutas nomāca sīkstuma kaislību un viņš

apņēmās uzņemt Vasili pie sevis.

„Nu, Vasili, neko darīt," viņš uz to otrā dienā

pēc atbraukšanas teica. „Cilvēki jūs ir izpostījuši —

ko lai dara? Zaudēto tagad neatdabūsi, bet jāap-

rodas, jāievēro, kā un ko lai iesāk. lesākot tu man

vari palīdzēt pārdotavā, lai par velti neēd maizi un

neslinko, un no rudens, ja Dievs palīdzēs, varēsi iet

skolā. Vai ir gan žēl mājas, Vasili, ko?" Silantijs Pe-

trovičs bailīgam un nobēdājušamies zēnam prasīja.

Vasilam tiešām bija ko bēdāties pēc vēcāku

mājas un pēc Koptjevas ciema. Tur viņam ar Koļu

bija ērta istaba, tur palika viņu vecā aukle, kas vi-

ņam pa vakariem stāstīja brīnišķīgas pasakas, tur

par viņu gādāja mātes rūpība, laipnība un mīlestība.

Vasilis ari atminējās sev dāvināto zirdziņu, brūnīti,

kuram viņš pats nesa sienu un deva auzas, un savu

ābeli dārzā un patīkamo vietiņu krūmos pie dīķa,

kur viņš, apslēpies, veselām stundām klausījās uz

lakstīgalas pogošanu. Viss tas ātri ienāca nabaga

zēna atmiņā un uz Silantija Petroviča jautājumu

viņš sāka raudāt, un raudāja rūgtas, rūgtas asaras.

Un grūta bija Vasilam dzīve pie Silantija Pe-

troviča. Visa familijā apdzīvoja tikai divas mazas

istabiņas un Vasiļam bija jāguļ kaktā uz dēļu so-

liņa, pie krāsns; pašiem priekš savas familijas ne-

bija lieka maizes gabala, un priekš Vasiļa dažreiz

pat priekš vajadzības nepietika. No pulksten sešiem

rītā Silantijs Petrovičs modināja bērnu no miega un

ņēma Vasili sev līdz uz bodi, kur priekš viņa visu

dienu bija kustēšanās un darbs.

Visu cauru dienu bērns nomocījās un naktī pus-

neēdis likās gulēt. Nebija neviena, kam Vasilis va-

rētu pastāstīt savas bēdas un kādreizīgos priekus.
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Silantija Petroviča bērni bija vēl mazi, māte viņu

gandrīz nemaz neredzēja, un citu biedru apkārt ne-

bija. Bez pavēlēm, uzmudinājumiem un dažreiz

pat grūdieniem, Vasilis cita nekā neredzēja, sēdē-

dams caurām dienām Silantija Petroviča bodē. Nav

brīnums, ka bērns palika vēl domīgāks un vēl klu-

sāks.

Rudeni Silantijs Petrovičs Vasili nodeva ele-

mentarskolā.

„Pieraugi, Vasili," viņš to pamācīja skolā aiz-

vezdams, „mācies labi, un zini, ka tev ne priekšā,

ne pakaļā nekādas mantas nav. Ja izmācīsies, kā

vajaga — varēsi dabūt vietu, iet par valstsskrīveri

vai kaut kur par kantoristu."

«Dzirdu, onkuli Silantij," pateicīgais, vērīgais

puisēns atteica.

Vasila dzīve palika vēl grūtāka: no rīta skolā,

uz vakariem bodē, tomēr liktenis bija nospriedis

gluži citādi iegrozīt nelaimīgo, viņam atstāto bāru

likteni: ne Vasilis palika par valstskrīveri, ne

Koļa par amatnieku.

5.

Daudzās mūsu guberņu un apriņķu pilsētās ir

tirgus plači (laukumi) ar dažādiem nosaukumiem, kā:

„siena", „meža", „zirgu" placis, vai ari pēc tu-

vumā atrodošamies baznīcām — «Nikolaja" v. t. t.

placis. Šie plači bija agrāk priekš tirgošanās, te no

zemēm tika ievesti priekš pārdošanas zemu pro-

dukti, malka, lopi un zirgi. lepriekš dzelzsceļu ieveša-

nas šie plači bija nepieciešami vajadzīgi zemu iedzī-

votājiem; bet tagad viņi visu savu svaru zaudējuši,

jo zemu dzīvē tagad iespiedies vidutājs, uzkupcis.

kurš no pirmām rokām uzpērk visu no zemniekiem

un pārdod viņiem visas vajadzības. Pēdējā laikā
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daudz tādu plaču pārtisīti par pilsētas pastai-

gātuvēm, daudz piebūvēti un tikai gauži retumis

kādā pilsētā vēl var uziet veco laiku plačus, ar

augstu kārti viducī, uz kuras tirgus dienās agri no

rīta pacēlās flaga (karogs), lai rādītu iedzīvotājiem,

ka tirgus sācies.

Pie viena tāda veculaiku plača Orlas pilsētā,

glītā koka mājiņā, dzīvoja 1827. gadā žandarmu pal-

kavnieks, vēlāk senators Michails Ivanovičs Žerņ-

čužņikovs. Michailu Ivanoviču pazina agrāk un ta-

gad daudz iedzīvotāji, kā ļoti labu, godīgu cilvēku,

kas cik spēdams pūlējās darīt tuvākam labu un cik

spēdams, strādāt pretim ļaunumam un netaisnībai,

kas to laiku tumšajā provinču dzīvē bieži vien notika.

Netālu no Michaila Ivanoviča mājas atradās

elementaiskola, no kuras katru rītu gar viņa logiem

trokšņodami un trakodami gāja garām skolnieki,

iedami no stundām uz māju. Reiz Michails Ivano-

vičs iedomājās mest pa logu sauju konfekšu, kuras

skolēni acumirklī izķēra.

Tāda negaidīta pacienāšana zēniem patika un

cerēdami, ka tā atjaunosies, sapulcējās ap Michaila

Ivanoviča logiem. Michails Ivanovičs viņiem to ne-

aizliedza, bet pie tam viņam krita acīs kāds no skol-

niekiem, kurš nekad neskrēja ķert no viņa mestos

saldumus un turējās sāņis no saviem biedriem. Tā

kā viņš nekā nedabūja, tad Michailam Ivanovičam

viņš bija par sevi jāpiesauc un jāapdāvina.

Tas bija Vasilis Padimovs. Viss viņa uzskats

modināja līdzcietību. Apģērbts viņš bija nabadzīgāki

un sliktāki par citiem, mūžīgi klusu ciezdams, ar

bēdīgiem un bailīgiem ģīmja vaibstiem, viņš izlikās

kā svišnieks citu bērnu trokšņainā un jautrā pulkā.

„Kadel jusu biedrs tads bēdīgs un ta no jums
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beg?" Michails Ivanovičs reiz vienam veiklam

puikam prasīja.

„Ak, Vasilis," jautrais puika atteica, „nu, tādēļ,

kungs, ka viņš nav no mūsējiem; mēs jau esam

zemi ļaudis un viņš lielkungs, muižnieka dēls."

Tāda atbilde Michailu Ivanoviču darīja ziņkā-

rīgu.

„Puisēn, puisēn!" viņš sauca uz aizejošo Vasili.

Puisēns klusu piegāja pie atvērtā loga un galvu

nodūris, sāka šķirstīt rokās esošās grāmatas lapas.

„Kā tevi sauc, mīļais?" Michails Ivanovičs līdz-

cietīgi prasīja.

„Vasilr."

„Un kur tavi vecāki?"

„Miruši," Vasils bēdīgā balsī tikko dzirdami

teica.

„Kas tad viņi bija?" Michails Ivanovičs tāļāk

jautāja.

„Bolchovas muižnieki."

„Tu agrāk pie viņiem dzīvoji?"

„Agrāk dzīvoju ciemā un kamēr māte mirusi,

dzīvoju pie Silantija onkuļa."

No bailīgā bērna grūti bija ko plašāki dabūt

zināt, kaut gan iz Vasiļa maz vārdiem Michails Iva-

novičs varēja noskārst, ka viņa stāvoklis bija ne-

dabīgs. Kādā vīzē muižnieku dēls ticis audzināšanā

pie agrākajā dzimtcilvēka, kādēļ viņš nodots ele-

mentarskolā un kādēļ muižnieku aizstāvji atstājuši

bāriņu bez uzraudzības — visi tie bija jautājumi, ku-

rus sev izskaidrot Michails Ivanovičs turēja par

svētu pienākumu. Tuvākais cilvēks, kas viņam šaī

lietā varēja palīdzēt, bija Silantijs Petrovičs, un tādēļ

reiz, vakarā pastaigādamies, viņš tā bodē iegāja.

Sasveicinājies un par tirgošanos apjautājies, Michails
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Ivanovičs it kā neviļot Silantijam Petrovičam

prasīja:

„Kas tas jums ir par puiku?"

„Bāris, jūsu augstība, bez tēva, bez mātes pa-

licis," tas atteica.

„Kas tad viņa vecāki bija?"

„Viņa vecāki, jūsu augstība, bija muižnieki Pa-

dimovi. Viņa tēvs, Ardalions Jegorovičs, bija la-

bākais kungs, tādu kungu tagad maz. Mēs ar viņu

gājām karos," Silantijs Petrovičs tāļāk stāstīja, „bi-

jām pie Tarutinas un pēc tam pie Berezinas, un kad

kara pulkus pamazināja, Ardalions Jegorovičs at-

stāja dienastu, aizgāja mājā, tad ari mani atlaida no

dzimtbūšanas."

~Kādēļ tad viņš tādā nabadzībā, vai vecākiem

nekāda manta pakaļ nepalika?" Michails Ivanovičs

tāļāk jautāja.

„Kā nu nepalika, jūsu augstība, palika gan, un

ļoti daudz, bet tur notika netaisnība. Nelaiķa brā-

lis Dormidonts Jegorovičs, redzat, ir ļauns, skau-

dīgs cilvēks, viņš tāds ari pulkā bija. — Kad Arda-

lions Jegorovičs nomira, viņš iesāka procesi, ka

laulība ar Helēnu Ivanovnu, bērna nelaiķa māti, ne-

esot bijusi. Nu, saprotams, pats muižnieku priekš-

nieks, bagāts cilvēks un Helēna bija no mūsu dzimt-

ļaudīm un nespēja aizstāvēties. Tā tad ari caur

tiesām pierādīja," Silantijs Petrovičs turpināja, „ka

laulība neesot bijusi; bet, apžēlojaties, kā tad nu

nebija, kad visa muižas saime, visi zemnieki bija

baznīcā, kad uzlika kroņus, vēl pēc tam dedzināja

darvas mucas. Bet tas vēl nekas, jūsu augstība,

Helēnu Ivanovnu vēl nodeva zem baznīcas soda, bet

tā, tādu kaunu izdzirdusi, nokrita uz grīdas un drīz

pēc tam ari Dievam dvēseli atdeva. Bērnus pēc
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tam no mājas izdzina. Vasili te, lūk, atveda pie ma-

nis un otrs puisēns palika ciemā pie kāda zem-

nieka."

„Un kam tagad muiža?" Michails Ivanovičs

jautāja, caur Silantija Petroviča stāstu ziņkārīgs

tapis.

„Muiža pēc likuma piekrita Dormidontam Jego-

rovičam. Tagad viņam, jūsu augstība, līdz pusotra

tūkstoša dvēseļu vienās robežās. Ej tu ar viņu tie-

sāties, viņš tagad katru notiesās."

Michails Ivanovičs atvadījās no Silantija Pe-

troviča, bet viss, ko viņš bija dzirdējis, dziļi aizku-

stināja viņa jūsmīgo sirdi. Nokaut sievieti, kam nav

palīdzētāja, atstāt bez maizes kumosa divus mazus

bērnus, tāds darbs viņam izlikās sliktāks kā slepka-

vība, kā laupīšana gaišā dienā. „Bet kā lai novērš

bēdas, kā lai nelaimīgiem palīdz glābties no bries-

mīgā stāvokļa?" tas bija jautājums, par kuru Mi-

chails Ivanovičs galvu lauza. Pie visa bija redzams,

ka šaī lietā bija piedalījušies ne tikai mazie ierēdņi,
bet veselas tiesas varēja būt netaisnības līdzdalīb-

nieces, un tādēļ Michails Ivanovičs labi zināja, ka

bij grūti dabūt taisnību.

Iz Bolchovas muižniekiem Michailam Ivanovi-

čam bija draugs, atvaļinātais rotmeistars Pēteris Ni-

kolajevičs Šenšins, taisns, godīgs un no citiem ne-

atkarīgs cilvēks, kam bija diezgan ievērojama man-

tība un svars pie guberņas administrācijas.

Pa ziemu Pēteris Nikolajevičs ar familiju dzīvoja

Orlā, lielā, pašam piederīgā mājā, deva vairāk balles

un uzņēma pie sevis, kā saka, visu pilsētu. Ar Mi-

chailu Ivanoviču viņi dzīvoja pa draugam, tādēļ, ka

bija abi taī pašā jātnieku pulkā dienējuši. „Vai Pēte-

ris Nikolajevičs ko par šo lietu nezina?" Michails Iva-



391

novičs domāja un apņēmās, ar viņu satiekoties, tū-

līt viņam par to prasīt. Atgadījums drīz atnāca. Pēc

vienas nedēļas Michails Ivanovičs bija muižnieku

klubā, kur pa svētdienām sapulcējās visi guberņas

ierēdņi un pilsētā dzīvojošie muižnieki. Tika izrī-

koti danči (dejas), spēlēja kārtis, viss tas nobeidzās

ar vispārīgām vakariņām un pēc dāmu aizbraukša-

nas sāka vareni dzert, braukties ar zirgiem, un ar

citām trakulībām beidza balli.

Šoreiz bija sezonas atklāšana un tadel Michails

Ivanovičs droši cerēja, ka satiks sapulcē Šenšinu.

Kad viņš iegāja zālē, polonēze jau bija iesāku-

sies un vispapriekš viņam krita acīs ceturtā pārā

rotmeistars, dūšīgu izskatu un garām ūsām, kurš

dancoja ar kroņa palātas piesēdētāja sievu. Polonēze

bija beigta, dancotāji izklīda pa zāli. Ap gubernatoru,

kņazu Solncevo, sapulcējās ievērojamākie guberņas

ierēdņi un ap kņazieni — gubernatoreni, grozījās

jaunie ierēdņi un vairāki no armijas atvaļināti ofi-

cieri.-

„Kādēl tu tāds noskumis?" Michails Ivanovičs

prasīja Pēterim Nikolajevičam, viņu zāles malā sa-

tikdams.

„Dēļ neizdošanās, brāl, — gribēju nākošu svēt-

dienu izrīkot pie sevis balli, uzlūdzu kņazieni, bet

tirgotājs bija jau aizsteidzies priekšā — viņš to jau

bija ielūdzis uz vizināšanos pirmā sniega ceļā.

„Nu, tā vēl nav nekāda nelaime, gan vēl diez-

gan pie tevis izdzīvosimies," Michails Ivanovičs at-

teica.

„Ja, bet tomēr nepatīkami."

„Saki, lūdzams," Michails Ivanovičs iesāka,

„vai tu ko neesi dzirdējis par Bolchovas muižnie-

kiem Padimoviem?"
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„Viens jau ir mūsu priekšnieks, Dormidonts

Jegorovičs, briesmīgs blēdis un krāpnieks," vaļsirdī-

gais rotmeistars atbildēja.

„To es pazīstu," Michails Ivanovičs atteica, „bet

vaj otra nav?"

„Otrs, Ardalions, miris. Bija slavens cilvēks,

debesu'valstība viņam. Mēs ar viņu bijām draugi,

mani gribēja iecelt par aizbildni par viņa mantu un

bērniem, bet šis Dormidonts tādu blēdību izdarīja,

ka atraikni aizdzina un muižu noņēma."

„Kā tā?"

„Nu tādēļ, ka viņš ir tāds krāpnieks," rotmeistars

atteica. ~Visus dokumentus, ko atraikne bija iesnie-

gusi pienācīgā vietā, iznīcināja, un — tu pats jau zini,

ka viņi tur par grasi savu dvēseli velnam pārdod —

laulību neatzina. Zēl ir bērnu," rotmeistars apdo-

mājies turpināja, „un kur viņi palikuši —es pats

nezinu."

„Bet tā jau briesmīga lieta! Vai tad viņiem ne-

var kaut kā palīdzēt?"

„Ja es tev taisnību saku, es viņus gribēju pats

pie sevis uzņemt," vaļsirdīgais rotmeistars drusku

sajucis piezīmēja, „bet negribējās sastrīdēties ar

Dormidontu."

„Ne, par to es nerunāju, mīļais Pēter Nikolaje-
vič," Michails Ivanovičs teica, „be_t vai lietu nevar

iekustināt un atdabūt bērniem vārdu un mantu?"

„Bet kā tad tu to izdarīsi? Te, brāl, ir vesela

armija blēžu, ej nu un dari viņiem ko?"

„Bet mēģināt var."

„Nekā neizdarīsi."

„Vai tu man šai lietā gribi palīdzēt?"

~Labprāt, bet es esmu slikts palīgs. Tu pats
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zini, ka advokātu lietas es nesaprotu, mani katrs

ierēdņa žurka piemānīs."

„Palūkosim, varbūt, ka pārspēsim ienaidnieku."

„Labprāt," rotmeistars, roku sniegdams, apstip-

rināja.

~Ja tā, tad atnāc rītā pulksten astoņos, apsprie-

dīsim un sastādīsim kara plānu," Michails Ivanovičs

sacīja.

Muziķa sāka spēlēt, deja iesākās.

Pēteris Nikolajevičs totiesu priecīgāki uzņēma

Michaila Ivanoviča priekšlikumu, tādēļ ka pats bija

Dormidonta Jegoroviča vecu vecais ienaidnieks. Kā

visos Krievijas apriņķos, tā ari Bolchovā pastāvēja

divas muižnieku partijas — viena piekrita Padimo-

vam, otra Šenšinam. Jau vairāk gadus Pēteris

Ivanovičs centās ieņemt priekšnieka vietu, bet Padi-

mova partija, kas tika stutēta no lielākās ierēdņu

daļas, arvienu paturēja virsroku un dūšīgam rotmei-

staram aizvien bija jāpadodas. Tagad rādījās atnā-

kusi reiza, kad varēja ienaidnieku pārspēt, priekš vi-

siem muižniekiem parādīt viņa blēdību un noziegu-

mus un pēc tam viņa stipro partiju pilnīgi sakaut. No

tāda atgadījuma Pēteris Nikolajevičs negribēja atsa-

cīties un bija gatavs palīdzēt Michailam Ivanovičam

ar visu, cik vien viņš iespēja.

Otrā dienā vēl ilgi pēc pusnakts draugi apsprie-

da, kā lai iesāk uzbrukt ienaidnieku lēģeram, kas

bija apcietināts ar visvisādām netaisnībām, viltoša-

nām, uzpirkšanām, dokumentu iznīcināšanām v. t. pr.

Nosprieda tā, ka Pēteram Nikolajevičam jāiesāk uz-

brukt Bolchovas apriņķa tiesai un Michailam Ivano-

vičam tai vietai, uz kuru Ņikitas tēvu aizsauca ar

laulības dokumentiem, t. i., konsistorijai. Cīniņš

karsti iesākās. Uz abām pusēm spēki, varēja sacīt,
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bija līdzīgi. Ja Michailam Ivanovičam un Pēteram

Nikolajevičam trūka tiesāšanās izmanības, tad tādēļ

uz viņu pusi bija taisnība, augsts čins un lielās piln-

varas, kas bija dotas žandarmu štāba oficieriem no

nupat kā dibinātās Ķeizariskās Augstības kancelejas

trešās nodaļas. Uz otras puses ari ierēdņu armija

sāka stiprāki darboties, parādījās jaunas viltošanas

un. blēdības, lai noziegumu apslēptu un lietu vēl

vairāk sarežģītu. Bet visas viņu viltības neizdevās

un nelaimīgiem bāriem tagad bija darbīgi un ener-

ģiski aizstāvji.

~Nu, Pēter Nikolajevič," Michails Ivanovičs mē-

nesi vēlāk viņu uzrunāja, kad viņš nupat kā bija

atbraucis iz Bolchovas, , ienaidnieks, kā rādās, sāk

atkāpties?"

„Tu esi tiešām pats Gogs un Magogs, Michail

Ivanovič!"

„Nevis es, brāl, tur ir augstāks."

„Kātā!"

„Ļoti vienkārši. Kad bija nešaubīgi redzams,
ka te ir blēdība, es par to rakstīju Benkendorfam, un

viņš to paziņoja Ķeizaram. Iznāca divi ukazi no

Sinodes un Senāta; nu, un guberņas valdei un tie-

sām gribot negribot bija jāstājas uz mūsu pusi.

„Ta tad lieta ir vinnēta," Pēteris Nikolajevičs

priecīgi iesaucās.

„Vinnēta gan, bet vēl ne gluži pilnīgi. Pats sva-

rīgākais punkts priekš laulības atzīšanas par liku-

mīgu paliek tomēr vēl tumšs. Saki, ko sacīdams,

bet uz 14. lapas baznīcas grāmatā Padimovu vietā

ierakstīta zemnieka Petrova laulība ar zemnieci

Jemelanovu. Nu, nekas, mēs ari šo apstākli lūkosim

izskaidrot," Michails Ivanovičs teica, draugu uz bro-

kastu uzlūgdams.
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Pie liela galda sēdēja Michaila Ivanoviča fami-

lijā un viņu vidū sēdēja Vasilis un Koļa. Vasilis bija

aizvien tāds pats kluss un bailīgs, bet Kolam actiņas

vien skraidīja, ka varētu izdarīt kādu nerātnību.

6.

Bija jauks maija rīts. Saule jau tērpa pilsētu

gaišsarkanā krāsā un bija jau aizdzinusi sudrabaino

rasu, kas pa nakti bija sakrājusies. Gaiss bija vēl

vēss no rīta salnas, kas nāca no pilsētas lejas daļas

no Okas krastiem.

Tēju padzēris un nevienam nekā neteicis Mi-

chails Ivanovičs izgāja no mājas, pārgāja pār placi,

iegriezās kādā ielā un nonāca pilsētas daļā, kas at-

radās gravainā vietā un kas tādēļ ar pilnu tie-

sību varēja saukties par alu pilsētu. Še, šajos dubļos

un alās stāvēja vairāk pussagruvušās mājiņas, kas

piederēja visnabagākiem pilsētas iedzīvotājiem; še

ari visvairāk dzīvoja garīdznieki, kam nebija vietas.

Pie vienas no šādiem gruvekļiem Michails Iva-

novičs apstājās un klauvēja pie loga. No istabas iz-

skrēja garā mētelī ietinies, sauss cilvēks, ar bizēs

sapītiem matiem, sajukušu baltu bārzdu un bailīgām

pusatvērtām acīm. Tas bija Koptjevas ciema biju-
šais šķesteris, Jēkabs Sokolovs.

„Vai Ņikitas tēvs mājā?" Michails Ivanovičs

iztraucētam šķesteram prasīja.

„Mājā gan, jūsū~augstība," šķesteris ātri atteica;

„tikai viņš ir vājš un nevar iziet. Ja, viņš ir še, pirtī,

sētā; pagaidiet, es iešu palūkošu, vai viņš var nākt."

Steigšus būdiņā iegājis, šķesteris pēc desmit

minūtēm bija atpakaļ.

„Atvainojat, jūsu augstība, Ņikitas tēvs tik vājš
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un nespēcīgs, ka nevar ne no vietas kustēties un

neko runāt."

„Labi, tad es pats pie viņa ieiešu," Michails

Ivanovičs atteica.

Būdiņā iegājis, viņš iznāca neapkoptā, ar vībot-

nēm apaugušā sētā, kura galā, gandrīz uz pašas gra-

vas malas, stāvēja uz sāniem nošķiebušies, vienā

pusē zemē iegrimusi pirts, ar vienu pašu maziņu šķī-

bu logu. Tumšās izsistās un ar papīriem salipinātās

rūtes tikko gaismu laida cauri un gluži nokvēpušās

sienas tumšumu palielināja, tā kā no gaismas ieejot

neko nevarēja izšķirt. Tai pusē, no kurienes bija

dzirdama smaga vaidēšana, Michails Ivanovičs

ieraudzīja uz salmiem guļam sliktu, nespēcīgu un

vāju veci. Michailam Ivanovičam ieejot, vājais

tikko atvēra acis un tad tās atkal aizvēra, it kā

dodams zināt, ka viņam grūti runāties.

„Jūs esat nevesali?" Michails Ivanovičs prasīja.

„Jau vesalu gadu guļu nekustēdamies," vecais

atteica stenēdams un tikko dzirdami.

„Man ļoti grūti nākas jūs traucēt," Michails Iva-

novičs turpināja, ~bet lieta, kuras dēļ es atnācu, ir tik

svarīga, ka man negribētos nokavēt mūsu sarunu.

Vai jūs varat uz mani klausīties un man patiesīgi

atbildēt?"

Vecais cieta klusu. Michails Ivanovičs domāja,

ka viņš kurls un tādēļ savu jautājumu stiprāki at-

jaunoja.

~Es dzirdu," tas stingrākā balsī atteica, „ko jūs

no manis gribat?"

„Jūs, laikam, gan atminēsaties, ka laulājuši

majoru Padimovu," Michails Ivanovičs iesāka, iz-

skaidrojat, lūdzami, kā tas varēja notikt, ka grāmatā

šī laulība nav nekur ierakstīta?"
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Tāds jautājums vājnieku iztraucēja. Viņš ap-

griezās uz salmiem, pagrieza ģīmi uz sienas pusi un

sacīja loti ātri:

„Neka neatminu, nemocāt mani, es esmu vajš,

es nevaru runāt; atstājat mani."

Vājā veča balss skanēja errīgi; vai tas nāca no

tam, ka viņu traucēja, jeb vai viņa sirdsapziņa pa-

modās, atgādinādamies grūtos noziegumus, to iz-

zināt bija grūti. Michails Ivanovičs pieņēma otrās

domas un sāka veco pierunāt.

~'Klausaties, tēv, liecības jau visas sakrātas un

jau pierādīts, ka nelaiķa Padimovs ticis no jums lau-

lāts, tā kā stūrgalvīgā liegšanās no jūsu puses lietu

vairs nekā nevar sagrozīt...

Ka laulība notikusi, tas bez šaubīšanās tiks at-

zīts, kaut gan no jums neslēpju, ka, lai tiesām darbu

atvieglinātu, būtu no loti liela svara zināt, kādēļ šī

laulība nav ierakstīta. Jūs labāki, kā jeb kurš cits,

varat izskaidrot," Michails Ivanovičs turpināja;

„grāmatā ierakstīšana bija jūsu pienākums un grā-

mata atradās jūsu rokās, kad šī procese par laulības

likumību izcēlās. Beidzot jūs parakstījāt un izdevāt

atraiknei laulības apliecību, piezīmēdami, ka grā-

matā tā atrodas 14. lapā. Kādā vīzē uz šīs lapas

Padimova laulības vietā tika zemnieka laulība?"

„Atstajat mani, es jus lūdzu: atstājat," vecis

stenēdams un vaidēdams lūdzās:

„Tēv," Michails Ivanovičs no jauna iesāka,

„man nav jums jāatgādina, ka jūsu vecumam un

vājībai jūs jāskubina domāt uz to, ka tuvojas laiks,

kad jums būs atbildība jādod Dieva priekšā. Ja

jūs agrākos laikos, no ļaunām domām dzīti, esat vei-

cinājuši noziegumu, vai tad tagad, nelaimīgās ap-

kaunotās mātes nāvi un viņas bērnu aplaupīšanu
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dzirdējušam, jums sirdsapziņa nav atmodusies un

nav jūs spiedusi ar bailēm skatīties uz tādu nozie-

dzīgu darbu, kas izpostījis godīgu familiju?"

Vecis vēl arvienu gulēja ģīmi pret sienu aizgrie-

zis un vaidēja. Michails Ivanovičs ar tādu pašu

līdzdalību un dedzīgumu runāja tāļāk:

„Nevar būt, tēv, ka tādas domas nav traucēju-

šas jūsu mieru; nevar būt, ka jūs savu ilgo un grūto

vājību neesat uzskatījuši par Dieva sodību. Domā-

jat, ka jums pašiem ir bērni un bērnu bērni — kā tad

būs, ja dēļ jūsu grēkiem Dievs savu sodību par vi-

ņiem izgāzīs? Paklausāt manu padomu, nenomācat

sevī labo jūtu pamošanos, izlietojat laiku, apmie-

rināt savu sirdsapziņu un nenēsāt kapā līdzi noslē-

pumu, kas nelaimīgiem bāriem var atdot vārdu un

tiesības."

Michaila Ivanoviča vardi darīja stipru iespaidu

uz veco, kurš sāka kustēties.

„Nevaru, nevaru," viņš izsamisuši sauca un pec

tam dobjā balsī piebilda: „es esmu zvērējis."

~Jūs esat zvērējuši, bet vai tad priekš nožēlo-

šanas vajaga vairāk dūšas, nekā priekš apņemšanās

izdarīt noziegumu? Diezgan, tēv! Jūs bīstaties

pārkāpt zvērestību, ko devuši priekš nozieguma pa-

slēpšanas, bet nebīstaties mirt bez nožēlošanas.

Jums ir rokās drošs līdzeklis, kā pārlabot savu ļauno
darbu un jūs vēl šaubāties! Neapgrūtinājāt savu

sirdi ar jauniem grēkiem un labāk steidzaties caur

sirsnīgu nožēlošanu darīt savu apzinu skaidru."

Pēdējie Michaila Ivanoviča vārdi veco ļoti satri-

cināja. Viņš drusku piecēlās, nokrustījās, tad ar

abām rokām Michaila Ivanoviča roku saķēris, asaru

pilnām acīm, izsaucās:

„Paldies jums, paldies! jūs man iedevāt prātu;
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es esmu vainīgs priekš Dieva un priekš cilvēkiem

es atzīstu šo grūto grēku ..."

Šos vārdus vecis runāja iekšķīgi dikti aizkusti-

nāts un pie tam viņa vājie spēki ļoti mazinājās. Viņš

nokrita atpakaļ un ilgu laiku nekustoši gulēja, acis

atvēris. Pēdīgi, drusku apmierinājies, viņš atkal

klusām piecēlās un vājā drebošā balsī turpināja:

„Laulāšana no manis, cienījams kungs, tika izda-

rīta, viņa tika ierakstīta tai pašā dienā grāmatā un

no lieciniekiem parakstīta. Grāmata tika labi uz-

glabāta baznīcā un bija gluži vesela; bet četri gadi

atpakaļ mani līdz ar dēlu Jēkabu — un grāmatām

aizsauca uz mūsu garīgo virsvaldi — Maskavā un

apsolīja, ka man došot vislabāko vietu un manai

dēla meitai labu mācītāju par vīru, bet man jāgaidot,
kamēr Padimova lieta būšot galā. Kas konsistorijā

grāmatas sabojājis, samērcējis un sapūdējis, — ne-

zinu sacīt, bet zinu, ka tas viss tika darīts ar sekre-

tāra Popova ziņu, kurš ari man lika zvērēt, lai ne-

vienam šo noslēpumu neizstāstot... Tas ir viss,

laipnais kungs, ko es varu šai lietā sacīt, un ja būs

spēks, tad esmu gatavs to apliecināt klaji priekš

visas tautas ..."

Vecais nokusis atlaidās uz salmiem, aizvēra

acis un klusu gulēja. Viņš bija mierīgs, ka izteicis

savus grēkus. Michails Ivanovičs uz pirkstu galiem

izgāja no pirts, gribēdams, lai vājais un satricinātais

vecis atpūšas.

Otrā dienā Ņikitas tēvs savu izsacījumu atjau-

noja guberņas valdes asesoram, policijmeistaram un

apriņķa tiesas ierēdņam klāt esot; ari šķesteris
Jēkabs guberņas valdē, gubernatora klātbūtnē aplie-

cināja, ka laulāšana notikusi un ierakstīta baznīcas

grāmatā.
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Par Padimova lietu visa pilsēta runāja un labā-

kie ļaudis līdz debesīm uzslavēja Michaila Ivanoviča

nenokūstību un enerģiju. Visi, kas tik vien ko bija

par šo lietu dzirdējis, steidzās viņam to paziņot, lai

caur tam cik necik viņam varētu palīdzēt, atklāt

briesmīgo nelikumību. Vienreiz, jau vēlu vakarā,
sulainis Michailam Ivanovičam paziņoja, ka ar viņu

vēloties slepeni sarunāties kāds augsts kungs —

protoierejs. Michails Ivanovičs ieaicināja viņu pie

sevis kabinetā.

„Es atnācu pie jums, palkavnieka kungs," pro-

toierejs iesāka, „gribēdams jums dot kādas ziņas

Padimova lietā. Šī lieta jau man sen uz sirds gulēja

un guļ vēl tagad. Briesmīgā netaisnība un jūsu

labie darbi nelaimīgo bāru labā ar augļiem tiks atlī-

dzināti debesīs."

Michails Ivanovičs drusku sajuka caur tādu

protoriereja uzrunu, bet bija ari ļoti priecīgs, ka

dabūs no viņa dzirdēt jaunas ziņas.

„Pateicos jums, tēv, un ļoti priecājos par jūsu

uzmanību uz mani," viņš atteica, uzaicinādams svēto

tēvu, lai apsēžoties.

„Lieta, kā esmu dzirdējis," — protoierejs, drusku

pagaidījis, teica, „esot izskaidrota un ietot uz bei-

gām, caur Ņikitas tēva izsacījumu.

„Ja, gandrīz galā," Michails Ilvanovičs apstipri-

nāja, „vēl tikai jāsameklē Padimova norakstu baznī-

cas grāmatā."

„Arķivā, palkavniek, arķivā jūs viņu atradi-

sat," godīgais sirmgalvis sacīja. „Teikšu jums apakš

četracīm un lūdzu, lai tas paliek mūsu starpā, ka

pati augstākā persona pūlējas šo lietu slēpt. Tam

nepatīk, ka viņa apgabalā notiek tādas neliku-

mības ..."
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„Jūs sakāt, ka arķivā," Michails Ivanovičs ru-

nātāju pārtrauca, negribēdams klausīties, ka aprunā

augsto personu, „bet es esmu vairāk reizas arķivā

meklējis un, diemžēl, nekā neesmu atradis/

„Bez ierādīšanas ari nevar atrast," uzrunātais

izskaidroja. . „Tādas lietas netiek glabātas līdzās ar

citām, viņas atrodas kreisā augšas plauktā, pie

krāsns, vienā pakā kopā sasietas. Kad jūs tur ejat,

tad uzmeklējat paši šo paku, tur ari būs no baznīcas

grāmatas izrautā lapa, uz kuras uzrakstīta Padimovu

laulība. Lai šīs lapas trūkšanu apslēptu," runātājs

tālāk izskaidroja, „visu pārējo lapu stūri tika samēr-

cēti un visai grāmatai dots tāds izskats, it kā tā būtu

samaitājusies no ilgas atrašanās mitrā vietā un ap-

skādēta no žurkām. - Apskatāt labi, palkavniek, grā-

matu, un jūs redzēsat, ka, ja skaita lapas ne pēc uz

pirmo lapu stūriem atrodošamies numuriem, bet pēc

uz lapām uzdrukātiem apliecības burtiem (cKp-fena)

uz grāmatas četrpadesmitās lapas trūkst divas lieci-'

bas burtu zilbes un tādā vīzē redzams, ka šī lapa

patiesībā nav četrpadesmitā, bet piecpadesmitā."

Michails Ivanovičs no sirds pateicās sirmgalvim

par šo jauno ziņu, pie kam šķiroties deva vārdu, ka

visa runa paliks viņu starpā. Otrā dienā protoiereja

vārdi pilnīgi apstiprinājās un minētā vietā arķivā

tika atrasts papīru sainis, kuru starpā ari bija lapa

ar majora Padimova laulību ar Helēnu Ivanovnu.

Visi dabūtie dokumenti tika nosūtīti uz Sv. Si-

nodi, kura, konsistorijas darbus cauri raudzījusi, iz-

deva spriedumu, „ka majora Padimova laulība ar

Helēnu Ivanovnu, par kuru vairs nav jāšaubās, at-

zīstama par tiešām notikušu un viņā piedzīvotie

bērni uzskatāmi par likumīgiem; pie šā nozieguma

vainīgās personas atceļamas no amata un nododa-
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mas laicīgām tiesām priekš izmeklēšanas un sodīša-

nas." Šo Sv. Sinodes spriedumu virsprokurors, lika

priekšā Ķeizaram Nikolajam Pavlovičam, kurš vēl

ar Sava Paša roku uzrakstīja: „Līdz ar konsistorijas

ierēdņu darbiem tiesai jāizmeklē ari paša podpalkav-

nieka Padimova noziegumi un lai tad caur senāta

ukazu vainīgajo darbi tiek izsludināti visā valstī."



Kakla rota.

Gija de Mopasana stāsts.

Viņa bija no tām skaistām meitenēm, kuras, it

kā pēc likteņa vainas, dzimst zemos apstākļos. Vi-

ņai nebija pūra, nebija cerības, ka tiks no bagāta,

augsta vīra ievērota, saprasta, no viņa mīlēta, nebija

cerības, ka tāds viņu precēs un viņa tādēļ ņēma par

vīru mazu ierēdni pie tautas apgaismošanas mini-

sterijas.

Viņa bija aizvienu vienkārši ģērbusies, tādēļ

ka nebija iespējas pušķoties, bet no tam viņa

tikai jutās nelaimīgāka, kā no citiem atmesta. Pie

siviešiem nav ne kārtas šķiras, ne augsts dzi-

mums: viņu skaistums un izveicība ir viņām tik

pat kā augsts dzimums un slaveni senči; iedzimis

košums, daiļa veikla runa, atjautīgs prāts — tas ir

viss, kas viņas ceļ uz augšu un kas zemu ļaužu mei-

tas dara līdzīgas augstām dāmām.

Viņa jutās radīta priekš krāšņas un priecīgas dzī-

ves un tādēļ sūrojās par savu stāvokli. Viņa sūrojās

par .savām mazām dzīvokļa telpām, uzskatīdamies ne-

pušķotās sienas, lietotos krēslus, nesmukos mēbeļu

pārvelkamos. Lietas, uz kurām cita sieviete viņas vie-

tā gandrīz nekādu vērību nebūtugriezusi, viņu skum-

dināja un sirdīja. Kalpones uzskats, kas viņas mazo

saimniecību apkopa, sacēla viņā sēru un bēdu pilnas

domas. Viņa domāja par klusām, ar austruma

audumiem pārvilktām bronzas lampām apgaismo-

tām viesu pieņemamām istabām un par diviem pie

katras lielas mājas nepieciešami vajadzīgiem lepni

ģērbtiem sulaiņiem, kas, no istabas siltumas ieaijāti,

izstiepušies plašos krēslos. Viņa domāja par lielām
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zālēm ar senatnes zīda tapetēm, skaistām mēbelēm,

apkrautām ar visādām dārgām lietiņām; par ma-

zām smaršodamām viesu istabām, kurās tik patī-

kami pēc maltītes parunāties ar labiem draugiem,

ar ievērojamām personām, kuras visa pasaule pa-

zīst un kuras sievieši ciena.

Viņa sēdās pie pusdienas. Uz apaļā galda stāv

ēdiens salikts. Vīrs sēž viņai pretī, noņem vāku no

zupas un ar priecīgu vaigu saka: „zupa ļoti laba."

Bet viņa taī brīdī domā par smalku pusdienu, mirdzo-

šiem sudraba traukiem, par tapetēm, ar virsū uzbil-

dētām vecu laiku figūrām un svešas zemes putniem

brīnišķos mežos, par krāšņās bļodās saliktiem dār-

giem ēdieniem, par laipniem vārdiem, ko tev klusu

ausīs saka, uz kuriem tu smaidīdams klausies, fore-

les (zivs) sārto gaļu vai gabaliņu irbes ēzdama.

Viņai nebija nekādas greznas drēbes, nekādas

rotas, nekā. Bet bez tām viņa nekā nemīlēja un tu-

rēja sevi tikai priekš tām radītu. Viņa ļoti vēlējās

patikt, būt pievilcīga, sacelt skaudību.

Viņai bija bagāta draudzene, ar kuru viņa bija

uzaudzināta klosterī; pamazām viņa sāka atrauties

to apmeklēt; tik smaga sirds viņai bija katru reizi

uz māju atpakaļ griežoties. Veselām dienām viņa

raudāja no bēdām, žēlabām, izsamisēšanas un na-

badzības.

Kādreiz vakarā viņas vīrs atnāca priecīgi pār-

steigts ar lielu konvertu rokās.

„Redzi," viņš sacīja, „tas ir priekš tevis!"

Viņa attaisīja konvertu un izņēma ielūgšanas

karti ar tādu saturu: „Tautas apgaismošanas mi-

nisters un Žorža Rampono kundze lūdz Loazel kungu

un kundzi parādīt viņiem godu, pavadīt 18. janvāra

vakaru manisterijas pilī."
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Viņa nepriecājās par ielūgumu, kā viņas vīrs

gaidīja, bet vienaldzīgi nosvieda konvertu uz galdu

un sacīja: „Nu, kas tad tur par prieku?"

„Nu, mana mīļā, es domāju, ka tu priecāsies.

Tu nekad neizej, un redzi, nu tev ir labs atgadījiens!

Man bija daudz pūles ielūgumu dabūjot. Katrs grib

viņus dabūt, bet ierēdņiem viņus dod vismazāk. Tu

tur dabūsi redzēt visus Parizes augstākos amata

vīrus."

Viņa uzmeta viņam dusmīgu skatienu un vai-

cāja:

„Un ko tad lai es velku mugurā, kad es tur

eju?"

Viņš par to nemaz nebija domājis.

„To kleitu," viņš nedroši sacīja, „kurā tu ej

teātrī. Es domāju, viņa ir laba..."

Viņš vairs nerunāja tālāk, iztrūcies, redzēdams,

ka sieva raud. Divas lielas un smagas asaras

noritēja pār viņas vaigiem.

„Kas tev ir?" viņš izbijies jautāja. „Kas tev

ir?"

Ar pūlēm viņa apmierinājās un, acis nožāvējusi,

atteica drebošā balsī:

„Man nav kleitas un es nevaru iet uz šo balli.

Atdod tavu karti biedram, kura sievai lielāks drēbju

krājums."

Viņš bija gluži izsamisis.

„Saki, Matilde," viņš iesāka, „cik maksātu pie-

klājīgas drēbes, kuras tu varētu ari citās reizās iz-

lietāt, bet, zināms, vienkāršas drēbes?"

Viņa drusku padomāja un aprēķināja, cik va-

rētu prasīt, redzēdama, ka taupīgais ierēdnis gluži

neliedzas dot un neiztrūkstas, tad nedroši sacīja:



406

„Skaidri es to nezinu, bet domāju, ka vajadzētu
četri simti franku (ap 150 rubļu)."

Viņš drusku nobālēja. Četri simti franku bija

taisni tik daudz, cik viņš bija sakrājis priekš flintes

pirkšanas, ar ko viņš domāja vakaros, pa svētdie-

nām ar saviem draugiem iet uz medībām — Nan-

teras lejā.

„Labi," viņš tomēr teica, „tu dabūsi četri simts

franku, bet sataisi sev labi skaistas drēbes."

Svētki atnāca un Loazel kundze bija bēdīga,

nemierīga un izbijusies. Viņas drēbes bija gatavas.

„Kas tev kait?" virs vaicāja, „tu esi jau vai-

rāk dienas tāda ērmota."

„Man ir nepatīkami, ka man nav nekāda grez-

numa, nekāda akmiņa, nekā, nekā! Es izskatīšos

briesmīga. Es labprāt paliktu mājā."

„Ņem ziedošas puķes, tās ir tagad modē. Par

desmit frankiem tu dabūsi divas vai trīsas skaistas

rozes."

Bet viņa nebij pārliecinājama. Nē, nekas nav

pazeminājošāki, kā, ja ir nabadzīgi apģērbta bagāti

izgreznojušos dāmu vidū. Pie tā viņa palika.

Te viņas vīrs iesaucās:

„Kā tik muļķis var būt, ka par to neiedomājas!

Aizej pie tavas draudzenes, Forestje kundzes, un

lūdz, lai tev aizdod ko no viņas dārgumiem. Tu

esi tik labi ar viņu pazīstama, ka vari to darīt."

Viņa priecīgi iekliedzās:

„Tas ir tiesa, par to es nebiju domājusi."
Otrā dienā viņa aizgāja pie savas draudzenes'

un stāstīja tai par savu nelaimi. Forestje kundze iz-

ņēma no spoguļa skapja kastīti un, to atvērdama,

uzaicināja Loazel kundzi, lai izvēloties, kas patīkot.

Pēdējā ieraudzīja rokas sprādzes, pērļu krelles,
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mākslīgi izstrādātu ar Venēcijas akmiņiem apliktu

krustu. Visu to viņa sev pielika spoguļa priekšā,

nevarēja izdomāt, ko ņemt, ko neņemt un aizvienu

vaicāja:

„Vai tev vēl nav kas cits?"

„Kā nē, izvēlies tikai. Es nezinu, kas tev pa-

fīkās."

Te Loazel kundze ieraudzīja ar melnu zīdu iz-

liktā kastītē, skaistu briljanta kakla rotu. Sirds

viņai sāka stipri pukstēt. Viņai rokas drebēja, kad

viņa ņēma kastīti. Viņa uzlika kakla rotu un no

lieliem priekiem ne vārda nespēja izteikt. Pēdīgi

viņa sacīja baiļodamies:

„Vai tu man to aizdosi?"

„Labprāt."

Viņa apkampa savu draudzeni, nobučoja viņu

karsti un aizgāja ar savu mantu.

Ballē Loazel kundzei bija spīdošs panākums.

Viņa bija skaistāka par citām, pievilcīga, patīkama

un jautri smaidīja no priekiem. Visi vīrieši viņu

ievēroja, jautāja, kā viņu sauc, vēlējās, lai viņus tai

stāda priekšā. Visi ministerijas ierēdņi gribēja ar

viņu diet. Pat ministers grieza uz viņu savu vērību.

Viņa deja ar patikšanu, ar kaislību, apreibusi no

priekiem, sava skaistuma uzvarā, sava panākuma

spožumā, viņa ne par ko nedomāja; viņa līgsmo-

jās laimes padebešos, kas cēlās no prieka un citu

apbrīnošanas, no pilnīgas uzvaras, kas tik patīkama

sieviešu sirdīm.

Pulksten četros naktī viņa sāka taisīties uz

māju. Viņas vīrs no pulksten divpadsmitiem gu-

lēja līdzās esošā zālē ar trijiem citiem kungiem,

kuru sievas ļoti priecājās. Viņa to uzmodināja.
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Viņš uzmeta viņai uz pleciem ļoti vienkāršu mēteli,
kas dikti izšķīrās no viņas greznā balles apģērba.

Viņa to nomanīja un steidzās aiziet, lai netiktu pa-

manīta no citām sievietēm, kas uzvilka skaistus

kažokus. Loazels pūlējās viņu atturēt.

„Pagaidies," viņš sacīja: „tu vari sasaldēties.

Es pasaukšu fūrmani."

Viņa neklausījās un steigšus nokāpa pa trepēm

zemē. .lelu aizsnieguši, viņi neatrada ekipāžas; tā

bija jāmeklē un jāsauc garāmbraucošie fūrmani.

Nosaluši un erīgi viņi gāja uz Senas pusi. Pē-

dīgi krasta malā viņi satika vecu eķipāžu, kādas Pa-

rīzē tikai pa nakti brauc, it kā kaunēdamās savu

nabadzību dienā izrādīt.

Šī eķipāža aizveda abus uz māju, uz Marti-

ras ielu. Viņi klusu ciešot izkāpa. Priekš Ma-

tildes viss bija beigts; viņas vīrs domāja par to,

ka rītā viņam vajaga būt pulksten desmitos die-

nastā. Viņa nometa mēteli un nostājās spoguļa

priekšā, lai vēl reiz sevi apskatītu pilnā spožumā.

Uz reiz viņa izsamisusi iekliedzās ... Viņai vairs

nebija briljanta kakla rotas.

Loazels, pusē apģērbies, vaicāja:

„Kas noticis?"

Viņa pagriezās uz viņu kā pusjukusi.

„Es esmu pazaudējusi kakla rotu."

„Ko!" viņš iekliedzās, izbijies. „Tas nav

iespējams."

Viņi sāka pārmeklēt kleitas un mēteļa krumpas,

ķešas, bet nekā neatrada.

„Vai tu skaidri zini," viņš jautāja, „ka kakla

rota tev bija no balles izejot?"

„Ja, priekšistabā es viņu vēl ar roku aptau-

stīju."
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„Ja tu vinu būtu uz ielas pazaudējusi, mēs būtu

dzirdējuši troksni no viņas krišanas. Viņa laikam

palikusi eķipāžā."

„Tā gan, laikam, būs. Vai tu atmini numuru?"

„Nē! Tu ari viņu neieskatījies?"

„Nē."

Viņi ar bailēm viens uz otru paskatījās. Loa-

zels sāka no jauna apģērbties.

„Es iešu atpakaļ pa tām vietām, kur mēs ar tevi

nācām," viņš sacīja, „un, varbūt, ka atradīšu kakla

rotu."

Viņš aizgāja. Viņa palika balles drēbēs, viņai

nebija dūšas noģērbties, atgulties. Nobēdājusies

viņa sēdēja uz krēsla nekurinātā istabā. Ap pulk-

sten septiņiem Loazels atnāca mājā. Viņš nekā ne-

bija atradis.

Pēc tam viņš gāja uz policiju, uz avīžu redak-

cijām, izsolīja atradējam maksu, apjautājās pie eki-

pāžu turētājiem, ar vārdu sakot, izmēģināja savu

laimi visur, kur tikai kāds stars cerības bija.

No briesmīgās nelaimes satriekta, viņa visu

dienu gaidīja visu šo pūlu iznākumu.

Loazels atnāca vakarā bāls un iekritušām acīm.

Viņš nekā nebija atradis.

„Tev vajaga," viņš sacīja: „rakstīt savai drau-

dzenei, ka tev salūzusi kakla rotas atslēga un ka

tu viņu devusi sataisīt. Tādā vīzē mēs iemantosim

laiku."

Viņš sauca priekšā, viņa rakstīja. Pēc nedēļas
laika viņiem visa cerība bija zudusi. Loazels, kurš,

acīm redzot, šaī īsā laikā bija novecojies, teica:

„Mums jādomā uz to, kā lai dabūjam jaunu

kakla rotu."

Nākošā dienā viņi gāja ar futrāli pie tā juve-
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liera, kura vārds uz viņa bija uzrakstīts. Tas at-

vēra savas grāmatas.

„Šo kakla rotu es neesmu pārdevis," viņš

cīju, „laikam tikai futrālis pie manis ņemts."

Viņi gāja no viena juveliera pie otra, meklēja

līdzīgu kakla rotu, un no bēdām un bailēm novār-

guši, pūlējās visu savu atmiņu kopā saņemt.

Pēdīgi vienā magaziņā viņi atrada līdzīgu lietu.

Par viņu paģērēja četrdesmit tūkstoš frankus un at-

deva par trīsdesmitseši.

Viņi lūdza juvelieri, lai nepārdodot rotu nākošo

trīs dienu laikā un bez tam norunāja, ka viņš ņemšot

to atpakaļ par trīsdesmitčetri tūkstoši, ja pazaudētā

atradīšoties līdz februāra beigām.

Loazels bija mantojis no sava tēva astoņpad-

smit tūkstoš frankus, pārējo naudu viņš gribēja

aizņemties.

Un viņš sāka aizņemties. Tur tūkstotu, tur

pieci simti frankus, no cita piecus, no cita trī-

sus luisdorus (zelta naudas gabals). Viņš parak-

stīja vekseļus, deva apsolījumus, kuriem viņu bija

jāizputina, ielaidās darīšanās ar augļotājiem. Viņš

uzupurēja savu atlikušo dzīvi, parakstīja, nezinā-

dams, vai varēs izpildīt savu apņēmumos. Par

nākamību baiļodamies, priekš draudošās nabadzī-

bas stāvēdams, priekšā stāvošās gara ciešanas un!

nabadzīgos apstākļus baidīdamies, viņš nogāja pie

juveliera un noskaitīja trīsdesmit seši tūkstoš fran-

kus.

Kad Loazel kundze aiznesa kakla rotu savai'

draudzenei, tā teica ar uzsvēršanu:

„Bet tu man viņu varēji agrāki atnest, man

pašai viņas reiz vajadzēja."

Viņa neatvēra futrāli. Loazel kundze atviegli-
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nāta nopūtās, jo viņa lika sev priekšā jautājumu:

„ko Forestje kundze domās, pārmainīšanu pama-

nījusi? Ko viņa uz to sacīs?"

Loazel kundze varonīgi padevās savam likte-

ņam. Viņa sāka'domāt par sava briesmīgā parāda

deldēšanu.

Kalpi tika atlaisti. Tagadējā dzīvokļa vietā

viņi izīrēja jumta istabiņu. Loazel kundze strādāja

visrupjākos darbus, vārīja ēdienu, mazgāja telēķus;

pie podu un kastroļu tīrīšanas samaitājās viņas rožu

nadziņi. Viņa velēja vešu un izkāra to priekš žāvē-

šanas uz striķiem. Katru rītu viņa iznesa mēslus

uz ielas un pienesa ūdeni, apstādamies uz katra

trepju pakāpiena, lai atpūstos. Prastās sievietes

drēbēs viņa gāja ar kurvi uz tirgu, uz katru kapeiku

diņģēdamās.

Katru mēnesi notecēja termiņš vekseļiem, kuri

bija no jauna jāpārraksta.

Loazels vakaros veda rēķinu grāmatas pie tir-

gotāja, pa naktīm pārrakstīja papīrus par pieci ka-

peiki par lapas pusi.

Šī dzīve vilkās desmit gadus. Pēc desmit ga-

diem viņi bija visu aizmaksājuši ar procentu pro-

centēm.

Abi Loazeļi bija palikuši veci. Viņa izska-

tījās pēc stipras, rupjas, ar darbu apradušas sievie-

tes, kas apkopj nabadzīgu saimniecību. Ar pavirši

apkoptiem matiem; ar šķībi apvilktiem brunčiem,
sarkanām rokām, skaņu balsi, tā viņa daudzreiz stā-

vēja uz ceļiem, grīdu mazgādama. Dažreiz, kad

viņas vīra nebija mājā, viņa nosēdās pie loga un

domāja par to vakaru, par to balli, kurā viņa bija

skaista. „Kas gan tagad būtu, ja es nebūtu pazau-

dējusi kakla rotu? Kas zina, kas zina..."
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Cik ērmota ir dzīve! Cik maz vajaga, kas cil-

vēku samaitā vai glābj!

Vienā svētdienā Loazel kundze gāja uz Elizejas

laukiem pastaigāties, lai tur atpūstos no grūtām

pūlēm. Te vioa ierauga dāmu ar mazu bērnu. Tā

bija Forestje kundze, vēl arvienu jauna, skaista, vēl

arvienu pievilcīga.

Loazel kundze bija satricināta. Vai lai sāk ru-

nāt ar draudzeni? Zināms, ka jārunā. Un tagad,

jau savu parādu aizmaksājusi, viņa tai var visu

stāstīt. Viņa piegāja viņai klāt.

„Labrīt, Žana!"

Šī viņu nepazina un brīnījās, ka nepazīstamā ar

viņu tādā vīzē runāja.

„Kundze," viņa sacīja šaubīdamies: „es tiešām

nezinu ... Jūs maldāties ..,"

„Nē, es esmu Matilde Loazel."

Draudzene bailēs iekliedzās:

„Nabaga Matilde! Kā tu pārvērtusies!"

„Esmu pārdzīvojusi grūtus laikus, no tā laika,

kamēr vairs tevi neesmu redzējusi; esmu pārcie-

tusi daudz bēdas
... un visu tevis dēļ."

„Manis dēl? Kādā vīzē?"

„Tu, varbūt, atminēsies briljanta kakla rotu,

kurn tu man aizdevi uz ministerijas balli?"

„Atminos gan."

„Es viņu pazaudēju."

„Bet tu man viņu atnesi atpakaļ?"

„Tā nebija tā, bet tai līdzīga. Desmit gadus

mēs par viņu maksājām. Tu sapratīsi, ka tas

priekš mums nebija viegli... Tagad ir viss aiz-

maksāts un es esmu mierā."

Forestje kundze apstājās.
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„Tu saki, ka esot pirkusi briljanta rotu, ko man

atdot?"

„Ja, vai tu to nepamanīji? Abas rotas gan bija

viena otrai loti līdzīgas."

Forestje kundze, nespēdama savas jutas ap-

spiest, saķēra draudzeni pie rokas.

„Nabaga Matilde!" viņa sacīja: „Mana kakla

rota bija pakaļtaisīta: viņa nemaksāja vairāk kā

pieci simti franku!"



B. jaunkundze.
No vācu valodas.

Ģenerālis bija uzcēlies no rīta piktā prātā. Rei-

matisms viņam darīja briesmīgas sāpes. Viņš at-

rada, ka avizes bija vienaldzīgas un sulaiņi nepane-

sami. Savā lēnkrēslā salocījies, kāju uz zemu solu

(beņķīti) atstutējis, viņš saīdzis apskatīja skaisto

bildi zelta rāmī, kuru viņam priekš desmit gadiem

Bērns Belkurs bija dailējis (mālējis) un kura pie
1876. gada publikas tik dzīvu piekrišanu bija atra-

dusi. Portreja bija loti līdzīga oriģinālam. Uz zirga,

savu oficieru vidū, ģenerālis gauži labi izskatījās un

salīdzināja sevi labprāt ar savu cilts tēvu, B. kungu,

kara vadoni Ludviga XVI laikā, kurš viņam pretī

apgaismotā zālē karājās, kur viņš no reimatisma

mocīts savu laiku nodzīvoja. Pa viņa logiem re-

dzēja jātniekus uz ātriem un mācītiem zirgiem uz

mežu steidzoties un ieelpojot skaidro februāra rīta

gaisu, kas līdzinājās pavasaras rītam. Šis skats

ģenerāli sakaitināja un sacēla viņā tumšas domas.

Viņš nevarēja ne iet, ne ari uz zirga kāpt. Kāda dzī-

ve! Kā viņš ilgojās šinīs riebīgās stundās pēc trokš-

ņainām, skaistām kaujas dienām, pēc varonīgiem cī-

niņiem pie Mans pilsētas, kur viņš nevienu soli nebija

bēdzis no ienadniekiem. Ne mazāk viņš nožēloja,

taisnību sakot, savus garnizonas gadus, kas viņam,

kā ģenerālam, bija bijuši tik loti patīkami skaistajā

Anšeras pilsētā, kur viņa brigada pēc kara bija no-

metusies korteļos.

Ai, šas garnizonas atmiņas! Viņas nebija bez

poēzijas priekš spīdošā kavalerijas oficiera. Viņas
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bija jūsmīgas un jautras ar jaunības smaršu, kuru

viņš šaī brīdī, kad tagadne viņam izlikās tik bēdīga

un vientulīga, ar greizsirdību ieelpoja. Mīlestības

un kara atmiņas! Viss tas gulēja tālu, tālu nost un

tomēr viņa atmiņas viļošā redzes laukā izlikās tik

tuvu, ka ģenerālis gandrīz domāja, ka vajagot tikai

izstiept roku, lai apkamptu mīļoto sievieti, un spiestu

savas lūpas uz skaistās gaišpelēkmatainās meitenes

lūpām, kuras tēls viņam it īpaši lidinājās priekš acīm.

Tika zvanīts un sulainis ienāca ar noliektu

galvu, bīdamies, ka tiks izbārts.

„Nu?" ģenerālis prasīja.

„Tur ir viena dāma," sulainis atbildēja, savam

pavēlniekam cieti acīs skatīdamies un priecīgs, ka

viņu atradis mazāk piktu, nekā sagaidījis.

Uz mēmu jautājumu sulainis atbildēja no jauna:

„Ja, viena dāma, ģenerāla kungs."

„Jauna? Veca?"

„Viņa ir aizsegusies ar šķidrautu, ģenerāla

kungs, bet es domāju, ka viņa ir jauna."

„Jauna!"
B. kungs šaubīdamies smaidīja.

„Ko šī dāma grib? Saki viņai, ka esmu izgājis.

Es nevienu nepieņemu šādā stāvoklī."

Sulainis gandrīz tūliņ atkal bija atpakaļ. Jau-

nības atmiņas bija pazudušas kā viegla migla un ģe-

nerālis bija atkal iegrimis drūmās domās. Viņa su-

lainis to pie viņa savilktām uzacīm nomanīja.

~Ģenerāļa kungs! Šī jaunā persona saka, ka

viņai esot svarīgs steidzams uzdevums priekš jums,

un ka citu dienu viņa nevarot vairs nākt. Viņa ir

dikti skaista," viņš klusām piebilda, bet tomēr tik

stipri, kā viņa pavēlnieks varēja dzirdēt.
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„Liec mani miera!" ģenerālis kliedza, savu kaju

ar mokām uz otru vietu pastumdams.

Sulainis nekustējās un viņa mēmā stūrgalvība

pārvarēja ģenerāļa dusmas.

„Lai viņa nāk iekšā!"

Ģenerālis uzgrieza zāles durvīm muguru. Viņš

tikko pamanīja, ka kāds ienāca un ka drēbes čabēja,

nedroši, tikko dzirdami. Apmeklētāja klusu iekle-

pojās un viņš pacēla galvu.

Viņa tur stāvēja viņa priekšā, sajukusi, acis no-

laidusi, ar sārtiem vaigiem, vienkārši ģērbusies,

kuplos gaišos matus ar brūnu cepurīti apsegusies.

„Atsēžaties, jaunkundze," ģenerālis sauca, „un

sakait man ..."

„Man ir vēstule no manas mātes, kungs..."

„No jūsu mātes! Kā viņu sauc?" ģenerālis vai-

cāja un atbildes nenogaidījis paņēma vēstuli, kuru

viņa tam pasniedza.
Mazā baltā kuvērā ar vasku zēģeli, šī vēstule

izskatījās noslēpumaina. Tā nebija vienkārša vē-

stule, dubulti kopā salocīta zīmīte ar kādām īsi uz-

rakstītām rindiņām, it kā no kādas nedrošas rokas,
varbūt no kādas vājnieces, mirējas, un gandrīz kā

testamente.

Ģenerālis lasīja ar vērīgu seju, tad viņš jautāja,

acis no zīmītes nenogriezdams, bez kā uzskatītu

jauno meiteni, kura uz sava krēsla malas sēdēja:

~Tā tad jūs gribat precēties?" — Un viņa balss

bija cieta, viņa balss pie komandēšanas, ko viņš sva-

rīgos brīžos pieņēma.

„Nē, kungs," viņa drusku nedroši atteica. „Es

gribu iestāties klosterī."

Ģenerālis atvieglināti nopūtās.

„Jūs ... gribat..., klosterī?"
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„Ja, kungs."

Kādu brīdi klusu cietusi un redzēdama, ka viņai

jādod izskaidrojums, viņa stāstīja, ka esot skolotāja,

tāpat kā viņas māte. Viena pati pasaulē stāvēdama,

ar neko, kas viņu pie dzīves saistītu, viņa jau sen

ilgojoties pēc klostera māsu likteņa un amata, kuras

gādājot par nabagiem un vājniekiem un kuru skaistā

aubīte līdzinājoties eņģeļu spārniem. Viņa nekā la-

bāka nevarot darīt. Viņas apņēmumiies bija gatavs;

viņa bija uzmeklējusi vecu dāmu, viņas mātes drau-

dzeni un tai izstāstījusi savu nodomu. Šī dāma vi-

ņai teikusi par kādu vēstuli, ko viņas māte rakstī-

jusi savas vājības pēdējās dienās, ar to nosacījumu,

lai viņai to nododot tikai tad, kad viņa precējoties.

Kuvērā bija vēl otra zīmīte, B. kungam, adresēta uz

viņa hoteli Elizejas lauku ielā. Šaī zīmē stāvēja ti-

kai šie maz vārdi:

„Tu gribi precēties. Esi laimīga laulībā. Taī

vakarā priekš kāzām nones šo vēstuli pie B. kunga.
Tā ir tavas mātes pēdīgā griba, kas tevi mīlē un

svētī. Dzīvo vesala, mana mīlā meita.

Marija 0. R."

„Jūs iestāsaties klosterī?" ģenerālis atjaunoja.

„Vai jūs to esat cieti apņēmušies?"

„Ja, kungs."

Ā'"

Viņš vēl aizvien turēja vaļējo zīmi savās rokās,

skatījās kādu brīdi stīvām acīm uz zemi un garnizo-

na atmiņas viņam nāca prātā. Skaistās gaišmatai-

nās meitenes seja ar sārtām lūpām atkal atdzīvojās.

Tas bija 1865. gadā. Ģenerāļa radiniece, Z. madāma,

lika savus bērnus no jaunas, dievbijīgas katoļticīgas

īrietes skolot. Jātnieku kapteins sāka rādīt uzma-

nību pret šo jaunkundzi, kuras zilās acis viņu tūliņ
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bija pievilkušas. Viņš bija mīlējis un bija ticis mīlēts.

Marija bija ilgi turējusies pretī. Pēdīgi vētrainā va-

saras vakarā viņa apsolījās ar viņu vienatnē satik-

ties un pēc stipras cīnīšanās padevās tam vīram, kas

zvērēja, ka būšot viņu mūžīgi mīļot.. Tas bija mīle-

stības zvērests, kuru rudens vējš aizslaucīja prom ar

savām pirmām birstošām lapām. Vienā dienā viņš

caur vēstuli dabūja ziņu no Z. madāmas, ka īru sko-

lotāja piepeši aizceļojusi, teikdamās, ka esot vāja.

Tas bija viss.

Stāsta beigas bija šaī vēstulē. Vienas dienas

neapdomība bija visu dzīves mūžu apkaunojusi.

Māte juzdamies, Marija atstāja Z. madāmas māju un

aizgāja uz Parizi. Grūtu rokasdarbu strādājot un

trūkumu ciešot, viņa meitu bija uzaudzinājusi, mā-

cījusi un izglītojusi par skolotāju, kāda viņa bija pati.

Kāda viņa pati!
...

Bēdīgie piedzīvojumi viņai bija

mazākais derējuši priekš tam, lai biedinātu savu

bērnu no dzīves slazdiem. Tai bija jāprecējas, jā-

tiek godājamai sievai, cienījamai mātei. Priekš lau-

lībā iestāšanās viņai bija jāuzmeklē B. kungs, jāno-

dod viņam šī vēstule un šim vīram, kam viņas māte

visu bija nodevusi, tam vēl bija tikt atļautam, lai aiz-

laiž viņu iet prom bez mīlīga vārda, bez kā viņu uz

pieres pabučotu. Viņa paļāvās uz Dievu un lūdza

svēto jumpravu par savu meitu Mariju.

Ģenerālis to trīs reizas lasīja. Uz viņa ģīmja

pēc iekšķīgas cīnīšanās bija redzama sajukšana.

Viņš atkal iesāka:

„Jūs klosterī iestāsaties?"

„Ja, kungs," jaunā meitene uzceldamies vēl reiz

atbildēja.

„Ko nu darāt?" B. kungs sauca ar briesmīgu

seju. ~Vai tad es jūs prom dzenu?"
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Viņa atkal nosēdās, gluži bailīga.

„Divdesmit gadu vecumā tik viegli klosteri ne-

iet, ja nav svarīgu cēloņu. Sakāt man viņus. Ja,

es jau zinu, amats svēta misione ...

Bet vai tas ir viss? Jūs būs iegrūduši nelaimē,

vai nē? Pastāstāt man to — man tas patikšanu

darīs."

Jaunā meitene uz viņu paskatījās. Viņš nemaz

tāds neizskatījās, kas sagaidītu patīkamu stāstu.

Viņš elsoja, it kā nāktu no uzbruciena uz svešu cie-

toksni. Viņam elpa bija aizrāvusies un viņš stum-

dīja savu vājo kāju, kozdams sev lūpās, lai nebūtu

jālād.

„Vai jūs man nekā negribat sacīt?" viņš turpi-

nāja, redzēdams, ka viņa cieš klusu. „Nu labi, es šo

jūsu romānu zinu! Jauns cilvēks rāda jums uzma-

nību, varbūt skaists oficiers, ūn ..."

„Nē, kungs," viņa stomījās gluži nosrakdama.

;,Ciešat klusu!" ģenerālis stingri sauca; „jūs ne-

varat melot."

Un kad viņa sāka raudāt, viņš savu balsi pār-

grozīja. Viņa cietā balss palika laipna. Vēl arvienu

ņurdēdams, viņš paņēma mazo ar melnu cimdu ap-

klāto roku savējā.

„Šis jaunais cilvēks," viņš turpināja; ~šis ofi-

ciers?"

Tālāku viņš netika. Viņam izlikās, ka tas esot

viņa paša stāsts ar Mariju, kurš vēl otrreiz notiekot.

Tie bija tie paši gaišpelēkie mati, tās pašas sārtās

lūpas, tās pašas zilās acis ap nolaistiem plakstieniem.

Tikai deguns bija drusku stiprāks un piere... tā bija

gandrīz tā pati, kas ģenerālam, — to nevarēja liegt.

Viņa jautājums skanēja laipni un vel drusku pa-

vēloši. Jaunā meitene paklausīja. Viņa visu izteica
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un bija redzams, ka tas bija tas pats stāsts. M.

kungs, artilērijas kapteins, bija ar viņu vienreiz dējis.

„M. kungs...?" ģenerālis sauca, „Edvards M..!"

„Jūs viņu pazīstiet?" viņa vaicāja.

~Ja! Ja! ... Citu jums man nav jāsaka. Viņš

jūs mīlē
...

Jūs
...

Es nepastāvu uz to, lai jūs viņu

precat. Viņš jūs nevar precēt, tādēļ ka jūs esiet na-

baga — skolotāja ..."

„Nevis tādēļ," viņa lēnām sacīja

„Kādēļ tad?"

Viņš viņu sajukuši uzskatīja — slapjām acīm un

viņam lieta palika skaidra.

„Tas ir tiesa," viņš teica, „es par to nedomāju."

Tad kādu brīdi klusu cietis viņš savādā balsī

sacīja:

„Jūs darāt labi, iestādamies klosterī — gauži

labi. Jūs esat krietna meitene, cienījama sieviete.

Dzīvojat vesali, mans bērns, un saņemiet tikai dūšu."

Viņa pacēlās taisna kā svece, un godbijīgi svei-

cinājusi izgāja no zāles.

Viņa jau atradās priekšistabā. Sulainis viņai

gribēja atvērt durvis, te ģenerālis zvanīja. Sulainis

steidzās paklausīt sava kunga pavēlošam saucienam.

Jaunā meitene atstāja māju. Bet viņa vēl pa

trepēm nebija nogājusi, kad sulainis viņu panāca.

«Ģenerālis liek lūgt jaunkundzi, lai šodien pēc-

pusdienas atkal atnākot."

Ap pulksten trim jaunā meitene atkal zvanīja pie

B. kunga durvīm. Tagad viņai sulainis nelika gaidīt

priekšistabā, bet ieveda viņu mazajā zālē.

Ģenerāļa vietā tur atradās viņa bilde, pretim

viņa cilts tēvam, karaļa armiju vadoņam.
Jaunā meitene apsēdās, caur šo otru uzņēmumu
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vēl vairāk sajukusi, kā caur pirmo. Viņas acis skrai-

dīja no vienas lietas uz otru, kamēr viņas domas

sāka palikt nemierīgas.

Uz vienreiz ģenerāla rupjā balss atskanēja kādā

sāņistabā. Negribēdama klausīties, kas tiek runāts,

jaunā meitene sāka apskatīt Berna Belekura zīmēto

bildi.

Ģenerālis atradās savā darba istabā. Pie loga

stāvēdams, viņš atspiedās uz savas lielās niedras

un dauzīja ar to laiku pa laikam pret zemi. Drusku

tālāk no viņa stāvēja artilērijas oficieris, mēteli uz

rokas.

„Tev vajadzēja precēties," ģenerālis teica. «Man

ir tiesība tev to sacīt, man tava mirušā tēva uztica-

mākam draugam un tavam krusttēvam! Ja tu pa-

liksi vecpuisis, tad tev būs tāpat kā man, tu paliksi

vecs lops, kā es, nekam nederīgs, egoists..."

«Ģenerāli!"

«Diezgan! Tev netrūkst izdevīgu brīžu. Priekš

pāra dienām, oficieru ballē, bija četri līdz pieci duči

jaunu meiteņu, viena par otru skaistāka, un manti-

nieces! ..."

«Krusttēv!"

„Ja tu neprecēsies, tad es tevi atcelšu no manto-

šanas un precēšos pats, lai tevi sakaitinātu. Es deru,
ka tu jau zini kādu! Tu zini, ka kara ministers ne-

grib atļaut armijā mežoņu laulības ..."

«Ģenerāli!"

«Diezgan! bet es tev nu ari laidīšu runāt. Ko tu

vari sacīt priekš aizbildināšanās?"

«Ka es mīlu skaistu, jaunu meiteni, manu dārgo

krusttēv, bet viņa nav no tām, par kurām jūs līdz

šim runājuši. Es mīlēju eņģeli..."

«Tāļāk?" ģenerālis sauca.
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„Par nelaimi, viņa nav precējama," jaunais ofi-

cieris turpināja.

„Jauna meitene, kas nav precējama!"

„Likās, ka viņa nebija vienaldzīga pret klusām

uzmanībām, ko es viņai parādīju... Bet taī dienā,

kad īss sev atļāvos, viņai izteikt, ka to mīlēju, viņa

man pasludināja, ka taisoties atsacīt pasaulei un nā-

košā nedēlā nodomājusi iestāties Babilonas ielā klo-

sterī par klostera māsu. Es viņai rakstīju, viņa man

neatbildēja. Viņa ir tik lepna. Ai, kad jūs viņu pa-

zītu! Kad..."

„Viena vējā, simts citas rokā," ģenerālis pie-

pilda.

Artilērijas kapteins savilka bēdīgi ģīmi, kā tāds,

kas nelaimīgi mīlējis un kam vairs pasaulē laimes nav.

„Vai tu gribi, ka lai es tev taī lietā palīdzu? Es

domāju, ka esmu priekš tevis īsto sagādājis, mana

biedra audžu meitu, kurš tāds pats nelaipns, kā es

un kam nekā cita nav uz pasaules, kā šis bērns. Viņš

tad atstās visu savu mantu, un viņš ir loti bagāts, šis

vecais rūgums! Kādā krāsā bija tava eņģeļa mati?

Gaiši, vai nē? Tādi gaišpelēki..."

„Ja, bet es domāju, ka esmu jums teicis, krust-

tēv, ka..."

„Labi, labi! Gaišpelēkie mati, sārtās lūpas, zi-

lās acis, tāda maza roka
...

Tā ir, vai nē? Mana

vecā biedra audžu meita ir tāda pati, kā tava skaistā

klosterniece. Vai tu netici? Nu labi! Skaties pats!"

Ģenerālis uz sava spieķa atspiedies paspēra

vienu soli, atvēra zāles durvis un sacīja, kapteini

jaunai meitenei priekšā bīdīdams, kura pie šā

trokšņa bija uzcēlusies:

„Es tev te stādu priekšā B. jaunkundzi."

Nu, vai nu te vēl kas jāsaka?



Kuprainā.
No vācu valodas.

Anna sev gandrīz acis izraudāja, kad viņas tēvs

mira — un tomēr viņa dēļ tā bija zīmēta priekš citu

cilvēku acīm, no viņa tā bija mantojusi nejauko au-

gumu, kaut ari viņas mugura nebija gluži tik līka,

kā tēvam. Bet tādēļ viņš to bija mīlējis, tik karsti

un sirsnīgi, kā tikai tēvs var savu bērnu mīlēt. Un

bez nejaukās muguras viņa bija no tā mantojusi tak

ari citas lietas: viņa silto, daiļjūtīgo sirdi, viņa

gudro un dzīvo garu, un pie tam no savas sen mi-

rušās mātes divas skaistas, neizdibinājamas acis

un baltu, jūsmīgu ģīmi, pilnu saldas laipnības un no

neizsakāma mīlestības košuma apspīdētu.

Nu viņa bija viena pate. Mazā, no tēva viņai at-

stātā manta viņu gan aizsargāja no visām rūpēm,

bet viņas sirds bija vientule, un tādēļ viņa sevi tu-

rēja gauži laimīgu, kad onkulis — galma padom-

nieks (hofrats), nāca, lai viņu pie sevis savā mājā

aicinātu.

Par radniecīgo mīlestību, ko viņš tai parā-

dīja, sirsnīgi priecādamies, viņa nemaz nebija pa-

manījusi izbijušos skatienu, kuru viņš meta uz vi-

ņas skaisto ģīmīti, un nebija pamanījusi, ka šis ska-

tiens atkal palika mierīgs, kad tas apstājās pie vi-

ņas kroplā auguma. Ak nē! Viņa meitām nedrau-

dēja nekādas briesmas no Annas, no šā neskaistā

radījuma, kas no kakla uz augšu līdzinājās patīka-

mai dievietei — uz apakšu ķēmam.

Kādas nedēļas pie saviem radiem dzīvojušai,

Annai izdzisa tās jūtas, kuras viņa bija turējusi par
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godbijību, un kuras īsteni bija tikai bailība, bailība

no šās mājas spožuma un lepnuma, un bailība no

vii;as savādiem iemītniekiem.

Lepnā tanta, kuras smalkā izturēšanās vil-

kās tikai tik ilgi, kamēr viņai priekš tam bija

apbrīnotāji, nebija ne māte, ne sieva, ne saimniece,
tādā ziņā, kā Anna sev visus šos sievietes augstā-

kos amatus priekšā stādījās; tā nebija savu meitu

draudzene un padoma devēja, ne sava vīra prieku

un bēdu dalībniece, ne savas saimniecības rūpīgā,

uzticīgā vadītāja.

Bet kas tad viņa bija? Viņa bija sieva, kādu

ir daudz. Sieva, kas no sava laika vienu pusi iz-

lietoja gudrojot, kā lai otru pusi uz vispatīkamāko

vīzi pakavēt — sieva pēc modes. Un kāda māte,

tādas ari bija meitas. Pie tam šās ģimenes sie-

vietēm trūka saprašanas, savas dzīves garlai-

cīgo tukšumu ietērpt, mazākais, ārīgā pievilcībā.

Bet lai tomēr būtu kā citas, viņas dzīvoja pēc

citu ieraduma un darīja kā modes nosacījumi

pavēlēja. Bet tā dzīvot ir ļoti grūti un tādēļ ari

šīs sievietes tad vien bija labā prātā, kad bija bal-

lēs, citu acīs, bet mājās aizvien garlaikojās un bija

saīgušas.

Par darbu šaī spožā mājā ne domāt ne-

domāja; pienākumu tur, kā likās, nebija nekādu.

Neviens no otra nekā neprasīja, nekā nesagaidīja.

Annai, kas aizvien bija radusi darboties, drīz vien

apriebās šī mūžīgi darbīgā bezdarbība. Galma pa-

domniece (hofratene) nicinoši brīnodamies paska-

tījās uz meiteni, kad Anna lūdza, lai viņai atļaujot

palīdzēt pie saimniecības darbiem.

„Man nekas nav pretī, kad tu gribi palikt par
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kalponi," viņa teica un saīgusi lasīja romānu taļak,

par kuru viņa gribēja runāt nākošās viesībās.

Anna priecīgi steidzās ārā no smaršīgu zāļu

pildītām istabām, kurās lepnība valdīja un gar-

laicība perinājās. Viņa gribēja palīdzēt, kur bija

vajadzīga palīdzība. Un palīdzība bija vaja-

dzīga visur. Paši dienastnieki bija priecīgi,

nu reizi juzdamies ap viena vadības. Viņi lab-

prāt paklausīja Annas nosacījumiem, kuri izli-

kās kā lūgšanas un bija pavēles, kurām neviens ne-

varēja pretoties.

Nemanot cits labāks gars ieviesās mājā, ma-

zākais, viņas apakšējos iemītniekos. Un Anna

jutās laimīga un — apmierināta, apzinādamies,
ka nu viņas dzīvei bija mērķis, un ka viņa stā-

vēja vietā, kuru viena pate izpildīja. Viņa lab-

prāt panesa, kad tanta, viesus saņemot, viņu uzska-

tīja par zemāku, kā kuzīnas. Viņa ari vairs neno-

skuma, kad ieraudzīja, ka kāds slepeni skatās uz

viņas kroplo muguru, un jau sen vairs nepriecājās,

kad viņas skaistajā sejā kāds apbrīnojoši lūkojās:

viņa jau zināja, ka katra apbrīnošana, ko viņai deva,

bija savienota ar nožēlošanu, un ka katris slavas

vārds, ko uz viņas teica, beidzās klusās vai dzir-

došās nopūtās. Viņa ari zināja, kādēļ tanta pie tē-

jas galda lampai noņēma aizsegu, kad viņa viesus

apkalpoja. Aizsega bija tikai tikdaudz gaismas lai-

dusi cauri, ka apspīdēja viņas skaisto ģīmi; līdz

viņas kuprainai mugurai gaisma nebija spiedušies.
Tanta gribēja, lai, viņas muguru ieraugot, daži jauni

kungi mestu mieru viņas skaistumu apbrīnot un lai

vairāk grieztu vērību uz savām meitām, Eleonoru

un Rizu.

Anna bija pilnīgi skaidrība par savu stāvokli
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un par savas personas iespaidu. Gan dažreiz

viņa palika bēdīga, ka viņa nebija kā citas mei-

tenes, ka viņai tuvojas ar laipnību, kas atgādi-

nāja līdzcietību. Un par vienu lietu viņa daudzreiz

domāja: vai cilvēku dzīves visjaukākā manta, vai

mīlestība viņai palikšot aizvienam liegta.

Viņa juta, ka katrai cilvēka sirdij reiz jāat-

veroties priekš mīlestības — bet viņa ari juta, ka

mīlestība viņai varot nest tikai bēdas un sāpes. Tā

viņa iesāka bīties no mīlestības — kamēr tā jau viņai

dziji sirdī bija iesakņojusies.

Viņas onkuļa mājā aizvienu biežāki nāca

viesoties kāds jauns mūzikas pratējs, bagāti ap-

dāvināts mākslinieks, liels ceronis, kuru nesa-

prata visi, kas muziķu tikai ar ausīm klausās.

Mazākais, droši bija zināms, ka galma padomnieka

(hofrata) mājā viņu saprata tikai — skaistā kup-

rainā.

Bet vēl, kamēr viņš savas domas nebija tērpis

mūzikas skaņās, kamēr Anna, kura pate bija muzika-

liski apdāvināta, nebija viņu atzinusi par māksli-

nieku, viņš jau kā cilvēks bija iemantojis visu viņas

sirdi. Viņa gan ne ar vienu skatienu, ne ar vienu

ģīmja vaibstu tam nelika manīt savas slepenās jū-

tas, kuras caur kāda līdzcietīgu skatienu, caur kāda

nicinošiem smaidiem būtu palikušas priekš viņas

par vislielākām mokām, kamēr tās apslēptas viņas

sirdij arvien vēl izlikās kā kāda klusa laime
...

Tad reiz bija vasaras vakarā. Mājās spēlēja mu-

ziķu. Riza un Eleonora dziedāja aizgrābjošu dzie-

smu — žēlabas par puķi, kuru vētra lauzusi. Viņas to

dziedāja pirmo reizi un jaunais komponists, kurš dzie-

smas tekstu un meldiju bija sacerējis, tās pavadīja.

Anna klusam pieceļas un izgāja dārza. Viņas
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sirds bija par daudz dzirdoši pukstējusi un negribot

viņai bija asaras spiedušās acīs. Dziesma viņu apbē-

dināja, kā pēdējā laikā viss, kas no viņa nāca, viņa

mutes un acu valoda un viņa mākslas valoda.

Viņa bijās, pate nezinādama, par ko. Caur tam

viņas nervi tika satricināti. Un ari tagad viņa sa-

trūkstas, dzirdēdama aiz sevis zem ašiem soliem

smalko granti čirkstot: viņa apgriežas —un viņš

stāv tai priekšā, viņš, par kuru viņa domā dienās

un naktīs. Klusām viņš sauc viņas vārdu. Viņa
smaida — tie ir tādi pieklājības smaidi — gandrīz

rādās, ka viņa ar tiem gribētu uzcelt sētu starp

sevi un starp to nodomu, ko viņa lasa viņa aizku-

stinātā sejā.

„Vai tad mana dziesma bija gluži tik slikta —

ka jums bija jābēg projām?"

Viņa iztrūkusies pakratīja galvu.

„Tad no manis paša jūs lūkojāt izbēgt. Kādēļ

jūs to darāt, Anna? Vai tad jūs nezināt, ka es jūs

mīlēju."

Viņš to saka ar tik mīkstu, laipnu balsi

un noliec ar tik jūsmīgu skatienu savu ģīmi pie

viņas.

Šo skatienu viņa ir redzējusi savos sapņos,

viņos dzirdējusi šo viņa balss skaņu! Te nu ir

kopā viņas dzīves lielākā laime un nelaime!

Kārdināšana, kas lūko pielabināties, viņas sirdij,

un kurai viņa tomēr negrib padoties — nekad!

Viņas galva ir palikusi auksta un vesela, kaut

gan sirds ir karsta, ievainota. Tas, kas viņas

priekšā stāv skaistā zaļoksnībā, tas ir pēdīgais,

ar kuru viņa būtu labprāt savienojusi savu naba-

dzīgo būti. Un kamēr viņa savās rūgtās, sāpju pil-
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nās nomās nogrimusi, viņam stīvi acīs skatās, viņš

saka tai jūsmīgus mīlestības vārdus. Viņa to uz-

klausa ar slāpstošu dvēseli, viņa jau visā savā nā-

košā dzīvē šo brīdi atminēsies. Bet pie tam viņa

ari iedomā Zan Paula teikumu: „Sieva mīlē vienu-

mēr projām, vīram vēl daudz cits ko darīt!" Šis

daudz nozīmīgais vārds „cits ko darīt" viņai nerim-

stoši priekš acīm lido, kas būtu nācis, negrozāmi

nācis, ja viņa šaī stundā savām jūtām būtu padevu-

sies — nē, to viņa nevarētu panest. Viņas mugu-

rai nav nekāda daļa ar viņas sirdi, viņa gribētu, lai

to mīlē, kā kaut kuru slaiku slaiko sievu — jeb —

palikt labāk viena pate, nekā darīt nelaimīgus di-

vus cilvēkus — viņu un sevi.

Tad viņa uzelpo un atbrauka ar roku, kuru tā

no viņa rokas atraisījusi, sev matus no pieres. Un

mierīgā balsī viņa teic:

„Jūs maldāties par savām paša jūtām un par

manām. Savu kroplību iedomādamies, es arvienu

esmu zinājusi turēties tālu no mīlestības. Un ja ari

tā nebūtu, tad tomēr līdzcietīga draudzība man ne-

pietiktu — jo citu ko jau jūs pret mani nesajūtiet.

Un nu iesim iekšā, man ir darbs."

Viņa tam sniedza roku, laipni uz to skatīdamies.

Sajucis un klusu viņš paliek stāvot un laiž viņai aiz-

iet projām...

Vakariņas ēdot, galma padomnieks (hofrats)

slavē gardo zosti, kuru Anna nupat kā pasniedz

savam klusam cienītājam, jaunajam komponistam.

„Tas ir mans darbs, onkuli!" viņa atteic, it ka

slavēta ķēkša, mierīgi un jautri smaidīdama.

Domu pilns jaunais komponists viņai skatās spī-

došās acīs. Ja
— viņam vajaga būt maldījušamies,
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ta tikai var smaidīt, kad sirds ir mierīga, gluži mie-

rīga.

Šodien viņš atvadās agrāki, nekā citas reizas.

Tūlīt pēc viņa aiziet Anna. Neviens pēc vi-

ņas neprasa, ne pēc tā, kas viņu aizsauc. Un tā

ari neviens nezina, ka viņa savā tumšā istabā

priekš gultas ceļos nometas un ģīmi abās rokās

iespiedusi, rūgti, rūgti raud.



Iz Ķīnas sieviešu dzīves.

Atstāstījums.

Kad mazā piedzima, neviens nepriecā-

jās. Meitenes ķīniešu ģimenē (familijā) tiek gan cie-

stas, bet labprāt viņas neviens neieredz. Ari no kai-

miņiem neviens nenāca mātei laimes vēlēt, kā to dara

pie puisēnu dzimšanas, bet visi viņi cieta aiz pie-

klājības klusu un domāja pie sevis, jo mazāk par

nelaimīgo atgadījumu runājot, jo labāki.

Mazajo atstāja dzīvu, tādēļ ka ģimene (fami-

lijā) jau pastāvēja iz trim puisēniem un viņa bija

pirmā meitene; viņas galva tika nocirpta, viņa tika

apģērbta īsā, maisam līdzīgā apģērbā un ielikta

kurvī, kurš pie jumta baļķa bija uzkārts. No tu-

rienas viņa nu apskatīja savu mazo pasauli. Māja

pastāvēja iz trim dzīvojamām' telpām, divām

guļamām istabām, katra savā mājas galā un vienas

lielākas telpas viducī, kas tika izlietota priekš visām

mājas vajadzībām. 2i-Mei varēja no savas gaisā

karājošās gultas redzēt apkārt skraidošās cūkas un

vistas un darbīgos ļaudis uz ceļa priekš mājas
durvīm.

Lielāka paauguši, viņa skrēja, melnos matus

garā bizē sapinuši, īsās zilās biksēs un tādā

pašā jakā ģērbusies, ar citām ciema meitenēm

uz lauku, sausās lapas un .nokaltušos zarus la-

sīt. Šie ikdienišķie gājumi uz krastu vai uz

kalniem bija viņas vienīgais prieks, kaut gan

viņa zināja, ka viņu sagaidīja cieti vārdi un sitieni,

ja viņa kurvi neatnesa pilnu mājā, viņa tomēr prie-
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cājās par zilo debesi un aizgrābta klausījās uz putnu

balsīm. Dažreiz mazajā galviņā sacēlās domas, un

viņa labprāt būtu zinājusi, vai visi tie ciemi, ko

viņa no kalna varēja redzēt, tāpat izskatoties kā

tie, kur viņa dzīvoja, vai visas mājas esot tādas

pašas, vai visi ļaudis esot nabagi, vai jūrai vēl kāds

cits krasts, kā tas, kuru viņa pazina — bet uz vi-

siem šiem jautājumiem neviens viņai neatbildēja.

Viņai bija tik daudz jāstrādā, ka viņas kājas pa

to laiku tika palaistas un jau krietni bija paaugušās,

kamēr sāka viņas darīt par kroplām. Ži-Mei gan

zināja, ka viņai būs jāpanes briesmīgas sāpes, bet

tas viņai nekas nebija, salīdzinot ar savu biedreņu

zobojošiem piezīmējumiem: „Redzat, redzat, tur

brauc garām divas laivas," tā meitenes ļaunīgi

sauca, kad viņa rītos ar kailām kājām steidzās uz

kalniem, un viņa skrēja ātrāki, lai vairs nedzirdētu

apsmieklus, un asaras mazajai izspiedās jautrajās

acīs, un viņa sāka kaunēties par savām kājiņām,

kuras tiešām nebūtu aizskārušas mūsu daiļjūtību.

Pacietīgi un dūšīgi viņa panesa sāpes divus ga-

dus, līdz viņa ar lepnību skatījās uz savām kroplām,

mazām kājām, kas nu viņu vairs nevarēja nest uz

kalniem, kur viņa kā bērns bija apbrīnojusi zilo de-

besi un putnu dziesmas. Nu viņa palika mājā un

palīdzēja mātei vērpt un aust un vārīt rīšus priekš

ēdiena. Kad viņas tēvs un brāļi bija paēduši, viņa

ar savu māti nosēdās pie galda un ēda, kas bija

atlicies. Zināmās piemiņas dienās viņa pielūdza

mazo elka dievu uz mājas altāra, un dažreiz viņa

gāja ar citām radonēm uz ciema templi, ziedot

(upurēt) dieviem vīrāku un skaistus papīrīšus. Tā

viņa palika piecpadsmit gadus veca, un viņas

vecāki sāka domāt uz viņas izprecināšanu.
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Lims bija tirgotājs Svatovā, kura vecāki un

vecāku vecāki bija miruši un kurš nu bija ģi-

menes (familijas) galva. Viņam bija jaunāks

brālis, Ve, un sieva, kurai vajadzēja kalpones un

kura tādēļ viņam dzinās, lai brāli Ve apprecinot.

Ve bija kuprains un ar tādu pašu stulbu prātu, kāds

viņam nejauks izskats; viņš Limam tirgotavā pa-

līdzēja. Pēc ķīniešu ierašas, kādam vidutājam tika

uzdots, lai meklējot priekš Ve sievu. Šis pazina

visas meitas apkārtējos ciemos un iesāka ar 2i-

Meias vecākiem sarunas, kuru iznākums bija tas,

ka meitene tika ar Ve saprecināta. Vēl viņi nekad

viens otru nebija redzējuši, kad viņu liktenis tos

neatraisāmi bija savienojis. Līgavainim (brūtgānam),

zināms, gan būtu atļauts atkāpties, bet līgavai (brū-

tei) tādas tiesības nebija! Viņai bija jāpadodas

vecu vecai ierašai, un būtu viņa pretī runājusi, visi

par to būtu briesmīgi iztrūkušies un viņas vājo balsi

drīz pārkliegtu.

Bet Ži-Mei nemaz nedomāja uz pretrunu, viņa

priecājās par jaunām drēbēm, par jauno matu grez-

numu, priecājās par to, ka varēs atstāt savu ciemu

un dabūs redzēt pasauli.

Lims bija 2i - Meijas vecākiem atsūtījis sar-

kanā zīdā ietītu ierasto precības naudu, sarkanas

kārtis ar draudzības apliecinājumiem un laimes

vēlējumiem tika izmainītas, un viena no ciema pa-

reģa par laimīgu noteiktā dienā 2i-Mei tika aizve-

sta uz sava vīra brāļa māju. Viņa sēdēja grezni

pušķotās nestāvās un sarkans lakats aizsedza vi-

ņas galvu un ģīmi. Papriekšu viņa ziedoja (upurēja)

mājas dievam, tad viņu ieveda viņas istabā

un noņēma viņai apsegu — pirmo reizi viņa redzēja
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savu vīru ar kupri uz muguras un stulbo seju,

un viņa tūlīt sāka to ienīdēt.

Otrā dienā Ži-Meiai bija jāpanes, kā ciema

iedzīvotāji nāca viņu apskatīt un viņai dzirdot sla-

vējoši vai smādējoši par viņu sarunājās.

Verdzības dzīve priekš viņas iesākās. Lima

sieva, viņas pavēlniece, bez žēlastības viņu tir-

dīja, viņa bija kundzīga un augstprātīga, un mazā

Že-Mei jutās gauži nelaimīga un vientule savā jaunā

apkārtnē. Viņas tuvākā kaimiņiene (nāburdze) bija

viņas tanta, jauna sieva, tikko vienu gadu par -viņu

vecāka, kura nu jau trīs gadus dzīvoja sava vīra ve-

cāku mājā, bez kā būtu redzējusi savu vīru. Viņš

pēc saderināšanās devās uz ceļojumu, viņa līgava

(brūte), priekš kuras viņa vecāki bija aizmaksājuši

precību naudu, pārgāja viņu īpašumā, un viņai nu

bija jākopj vājo, prātā jukušo vīra tēvu un jāpanes

vīra mātes pārestības. Ar viņu Ži-Meia jau kādu lai-

ku bieži bija satikusies, kad vienā rītā abas jaunās

sievas, svētku drēbēs ģērbušās, izgāja no ciema, un

tiem, kas viņām prasīja, kur iešot, atbildēja, ka

«iešot uz māju atpūsties". Kādas stundas vēlāk

viņu kurpes atrada jūrmalā, un viens zvejnieks stā-

stīja, viņš esot redzējis, ka abas, viena otru apkam-

pušās, iegāzušās viļņos.

Neviens par to nebrīnējās, ar mierīgu vienal-

dzību ciemā" uzņēma ziņu par abu sieviešu nāvi.

Pašnāvības Ķīnas sieviešu starpā ir gluži aprasta

lieta.



Mahmuds Baba.

Ja maz kādreiz kāds cilvēks pilnīgi mierā bi-

jis ar savu likteni, tad tāds bija Mahmuds Baba.

Viņš nezināja, kas tas ir, rūpes, un nepazina ne-

laimi ne no stāstīšanas. Un kur gan viņš to būtu

varējis dabūt pazīt?

Kad viņam reiz stāstīja par bēdām, kas

daudzus cilvēkus nomācot, tad viņš sēdēja savā

mīļā vietiņā ap varenas liepas kupliem zariem un

ilgi domāja par to, ko dzirdējis, bez kā viņa dvē-

sele to varētu saprast. Cilvēku bēdas? Kas tad

tas varēja būt? Viņa klusās acis domīgi lidoja pār

apkārtējām zaļajām druvām, kamēr roka lēnām glā-

stīja garo sidrabaino bārdu.

Tik ilgi, cik viņš, vecais, klusais Mahmuds

Baba, varēja atminēties, viņš te sēdēja katrā siltā

vasaras vakarā krāšņās liepas lapenē. Vēss sēde-

klis, diezgan liels priekš vairāk cilvēkiem, bija te

no dēļiem uztaisīts, uz viņu augšā veda trepes, pa

kurām Mahmuds Baba vēl arvien bez pūlēm uz-

kāpa. Liepa stāvēja lielceļa un upītes stūrī, kura

caur lielceļu tecēja; otrāpus upītes, ari tuvu pie

ceļa, tikai maz soļus attālu no liepas, vēl no viņas

zariem apēnota, stāvēja viesmīlīga svešinieku pa-

jumte — Mahmuda Babas viesnīca, pēc kuras visi

ceļinieki ilgojās. No agra rīta līdz vēlam vakaram

vecais sulainis maisīja brūno kafijas pulveri vārošā

ūdenī priekš saviem nogurušiem viesiem, kas klu-

sām klausījās uz sirmā gusļara dziesmām, kuras

šis gadu no gada pie sprakšķēdamā ugunskura sē-
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dēdams saviem klausītajiem par uzjautrināšanu lika

atskanēt.

„Mahmuds Baba ir klāt — būs atkal vakars,"

dziedātājs sacīja, pa atvērto logu uz liepu skatīda-

mies. „Es dziedāšu
s
viņu apsveicinādams viņa mīļo

dziesmu." Utī viņš iesāka lēnām, gari vilkdams,

dziedāt:

„Neima take lule,

Neima take bule

U cara!"

Mahmuds Baba klusām palocīja galvu, dzirdē-

dams atskanot dziesmu, kuru bosniešu dzejnieks

viņam par godu bija sacerējis, un kuru nu ceļinieki

iznēsāja pa vistālākiem Bosnijas apgabaliem,
dziesmu par Mahmuda Babas skaisto pīpi un viņa

skaistajām sievām.

Ar labpatikšanu vecis apskatīja savu pīpi, no

kuras izmutuļoja smalkās tabakas smaršīgie dūmi.

Galviņa no tumšsarkaniem māliem pusizplaukušas

Damaskas rozes veidā, ar garu jasmina koka kātu,

kuram galā bija melna zītara spice, tāda pīpja

vairs citur nekur nevarēja atrast, un viņš bez tam

vēl tika cienīts kā tēvu tēvu mantojums.

Ne, tada pīpja nevienam citam nebija, un ari

tādas sievas nē, kā Mahmudam Babam.

Maz soļus aiz viesnīcas, smaršīgu pļavu vidū,

stāvēja Mahmuda Babas māja un aiz loga priekš-

karamā lūkojās ārā visskaistākā Bosnijas sieva,

jauna kā rīta gaisma, kā saule spoža, bet melnajās
uzacis ļaunās krumpās savilkusi.

Un atkal Mahmuds Baba palocīja galvu. Tā

bija septītā. Tik skaistas bija viņas visas, un kad

viņas novīta, tad viņas mira un viņš ņēma atkal
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to skaistāko. Vai viņam bus jāredz ari šito novi

stot?

Viņš redzēja ļauno krumpu starp viņas uzacīm,

viņš redzēja, kā viņa cieti rokā turēja loga aizkaru

stīvi uz viņu raudzīdamies un viņš kratīja galvu.

Kādēļ gan šis radījums nepriecājas? Viņai jau bija

maizes diezgan, skaistas drēbes un divas rindas du-

kātu ap kaklu. Viņai vajadzēja smieties, aizvienu

smieties.

Liepai līdzās, viņpus upes, jaunais sulainis stā-

vēja, viesiem kafiju pasniegdams. Viņš gandrīz

visu dienu skaidrā ūdenī skaloja tasītes un pie tam

nerimstoši skatījās uz to logu, aiz kura priekška-

ramā bija redzama skaistās sievietes roka. Cik

viņš veikli darbojās ar tasītēm, cik pašapzinīgi svai-

dīja skaisto galvu, tā kā viņa cepures pušķis pa

gaisu vicinājās, kā viņa acis smaidīja, kā viņa bal-

tie zobi spīdēja, — tas jau bija Emins, skaistākais

jaunēklis apkārtnē.

Un atkal Mahmuds Baba nosmādējoši galvu pa-

kratīja, uz abiem jauniem ļaudīm paskatīdamies.

Lai viņi ari viens otru mīlētu, — bet tad, kad viņš

nomiris. Galva viņam zemāki noslīka uz krūtīm

un no pīpja uzkāpošie dūmu mutuļi pamazām iz-

sīka.

„Emin!"

Sulainis no veča saukšanas sarāvās, smaidi vi-

ņam uzreiz no vaiga izzuda un gandrīz izlikās, ka

viņš būtu nobālējis. Ar vienu lēcienu viņš pārlēca

pār upi,, uzkāpa līdz Mahmuda Babas sēdekļam un

gandrīz zibiņa ātrumā paklausīja katrai viņa pavē-

lei. Viņš no jauna piebāza dārgo pīpi ar smalku

Trebinjas tabaku, aizdedzināja, un kad vecis to at-
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kal lika pie lupām, sulainis atri noskrēja zeme un

sāka atkal tīrās tasītes skalot.

Un slavenā pīpja dūmiem atkal uz augšu liepas

zaros mutuļojot, ari Mahmuda Babas vēlēšanās bija

piepildījusies. Skaistais, dusmīgais ģīmis tur aiz

loga aizkara bija noskaidrojies un vieglprātīgajā

jaunekļa seja bija palikusi nopietna.

Vienumēr jau bija piepildījusies ikkatra Mah-

muda Babas vēlēšanās. Dziedātājs tur iekšā pie

ugunskura tagad apdziedāja jaunajā Mahmuda skai-

stumu, viņa gudrību un slavu, viņa stiprumu un

veselību vecumā. Skaistākās sievas viņam piede-

rēja, lielākā manta un visdārgākais pīpis.

Lēnām Mahmuda Babas klusajās acis raudzījās

apkārt. Viļņojoši labības lauki un priecīgi zaļojošas

pļavas visapkārt izstiepās un nobeidzās kalnā pa-

egļu krūmos un mežā. Viss bija viņa un palika vi-

ņam, līdz kamēr viņš tur augšā būs aizgājis uz

dusu pie veciem valdniekiem, kūpu varenie akmiņa

kapi paslepšus caur krūmiem uz viņu zemē lūkojās.

Viņš jau visapkārt pazina katru akmeni, jau

no mazatnes katru krūmu pie upītes, kura kā si-

draba lenta pa pļavām locījās. Pa ceļu tekājošais

kukainis, augsti gaisā lidojošais putnis, tie viņam

visi izlikās kā veci pazīstami no tālā jaunības laika.

Viņš runājās ar puķīti, ar vēju un viņi tam atbil-

dēja un stāstīja viņam stāstus iz sirmiem seniem

laikiem,kad viņš pats vēlnemazpasaulinebijaredzējis.

Viņš pielūdza dabu, kad viņš domāja lūgt

Dievu, un kad viņš dievbijīgi galvu uz zemi nolieca,

tad viņš to katrreiz karstjūtīgi nobučoja.

Labais vecais Mahmuds Baba, viņš bija vislie-

lākais brīvdomātājs un revolucionārs, kaut gan vi-

ņam ne mazākā jausim nebija no visām šām lietām.
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Viņš jutās valdinieks uz savas zemes. Nebija

neviena likuma, kam viņš klausītu, jo viņam neviena

nevajadzēja.

Un kad reiz viņa laiks nāca, tad viņš mierīgi

gribēja nolikties uz dusu pie veciem valdniekiem,

kuri priekš viņa zemi valdījuši un klausīties uz zāles

čukstēšanu. Tikai par savu pīpi viņam vēl bija rū-

pes. Viņu rokā turot, viņš vēlējās mirt, bet pēc viņa

nāves nevienam ar to vairs nebija pīpēt.

Vai tad viņš jau tiešām bija nonācis galā? Do-

mīgi viņš sev glāstīja balto bārdu. Ari dziedātājs

meklēja galu Mahmuda Babas dziesmai un tādēļ, ka

vēl tāda nebija, tad"viņš dzejoja aizvien tāļāk. Par

ko gan viņš šodien dziedāja? —
Par neuzticamu

sievu un par saģiftētu pīpi...

Mahmuds Baba smaidīja par dzejnieka fantā-

ziju, kas uz nāvi vienmēr skatās, kā uz briesmīgu

lietu. Un viņš gandrīz vēlējās, lai nāve viņu sa-

ņemtu, kad viņš bija tik saldi noguris, kā šodien.

Cik salds šodien bija pīpis, cik skaistas viņa

sievai vienumēr mirdzošākas paliekošās acis, cik

krāšņa visa pasaule! Kā šķidrā zeltā samērkti gu-

lēja viņa priekšā vārpu lauki, smaga, reibinoša

smarša pacēlās no citreiz tik pazemīgām pļavu pu-

ķītēm un noejošās saules stari degoši spiedās caur

skaidro, silto gaisu.

Mahmuds Baba pagrieza savas acis uz spožo

dienas spīdekli. Kā apskaidrotas viņa acis laistī-

jās. Pie zilās debesu velves mākonīši pamazām

krāsojās tumšsarkani. Vēl kādu brītiņu, un kvēlo-

jošā ugunsbumba aiz kalna muguras nogrima.

Ilgodamies sirmgalvis rokas pret sauli izstiepa.

Viņš jutās, ka to redzot pēdīgo reizi.



Zinātniski raksti.





Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu

filosofiskais pamats.

1.

Par soda likumiem sauc to likumu dalu, kas

nosaka zināmiem noziegumiem zināmus sodus.

Noziegums ir tāda vienas personas darbība, caur

kuru tiek aizkārtas otras personas vai personu ko-

pības tiesības. Vārdu «noziegums" šādā plašākā

nozīmē ņemot, noziegumus var iedalīt divās šķirās:

civilos jeb nesodāmos un kriminālos jeb sodāmos.

Soda likumi nodarbojas tikai ar pēdējiem. Atrast,

izpētīt un sakārtot sistēmā vispārējus principus un

nosacījumus par noziegumiem un sodiem — tas ir

soda likumu zinības uzdevums. Soda likumu zinība

ir tikai jaunāko laiku panākums, bet sodi un soda

likumi ir pastāvējuši pie visām vēsturiski pazīsta-

mām tautām visos laikos, ja ari ne visur rakstīti,

tad kā ierašas. Un kā vispārīgi cilvēku ierašas un ti-

kumi, tā ari soda likumi ir grozīgi, vienā laikā sa-

vādāki, nekā otrā, vienā vietā savādāki, nekā otrā.

Salīdzinot šos laika un vietas ziņā dažādos likumu

veidus, izmeklējot viņu savādības cēloņus, iegūstam

pareizus ieskatus par tagad pastāvošo likumu dabu,

varam apspriest viņu nākamības virzienu un atrast

līdzekļus, kā šo virzienu uz labo pusi veicināt. Tas

likumu devēja uzdevums.

Soda likumu attīstībā un pārgrozījumos nekas

nenotiek bez cēloņa, nekas nenotiek piepeši. Viss

viņos izceļas pēc vispārēja, visā dabā valdoša at-

tīstības likuma, pēc kura viena formācija pamazām
rada otru, pēc kura tuvākā nākamība tikko atšķiras
no pagājības, bet kur divi atstatākas formācijas,

savu radniecīgo līdzību nezaudēdamas, tomēr skarbi

izšķiras.
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Soda likumu attīstības gājienu apskatot, var pa-

manīt trejādus veidus:

1) personiskais jeb pašatriebšanās veids,
2) valsts atbaidīšanas veids, un

3) valsts labošanas un atsargāšanas veids.

Personiskos jeb pašatriebšanās soda likumus

var nosaukt par pirmo veidu, tādēļ ka tie ir cēlu-

šies cilvēku dzīves pirmā vēsturiskā laikmetā.

Katra vēsturiska Eiropas tauta, pirms tā valsts

dzīvi nodibinājusi, ir pārdzīvojusi šo likumu laik-

metu. Bet uz zemes lodes vēl šos laikos atronas

daudz ciltis, kas nav tālāk attīstījušās par šo pirmo
soda likumu formāciju.

Pirmā veida soda likumus radījuši cilvēki, kas

vēl dzīvoja dzimtās (ģimenēs), baros, ciltīs, pie ku-

riem vēl nebija attīstījusies sadzīves kopība valsts

formā. Tādēļ ka šaī laikmetā starp vienu dzimtu

un otru, starp vienu cilti un otru nepastāv nekāda

vidutāja augstāka vara, tad katra dzimta un cilts

pret citām dzimtām un ciltīm pati ar savu spēku
iztiesā savas soda lietas, šiem cēloņiem šī

pirmā laikmeta soda likumiem sekošs raksturs:

Šā laikmeta cilvēks, ja viņam tika padarīta skāde

no citas dzimtas vai citas cilts locekļiem, ia

viņš tika apvainots, ja viņa tiesības tika aizkār-

tas, bija piespiests pats tiesāt vainas darītāju. Pa-

līgā viņam gāja viņa dzimtas vai cilts locekļi. Šī

tiesāšana, vai nu tā bija taisna vai netaisna, aiz-

vien atrada pretestību no skādes darītāja pu-

ses, ar kuru kopā turējās viņa dzimta vai cilts.

Šādi vienai pusei atriebjoties par skādi un ap-

vainojumu, otrai pusei pret atriebšanos atgaiņājo-
ties, izcēlās savstarpēji ienaidi un kari.

Tādēļ ka katrs uz skādi raudzījās no savu

personisku interešu stāvokļa, tad par sodāmu no-

ziegumu tika ieskatīta katra kaitīga darbība. Caur

to kriminālā netaisnība neizšķīrās jeb gandrīz ne-
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izšķīrās no civilās, netaisnības. Noziedznieks, ja

nespēja maksāt, palika par vergu, tāpat kā maksāt

nespējējs parādnieks. Parādus piedzenot izlietoja
tādas pašas mocības, kā noziedzniekus sodot. — Ti-

kumīgās atbildības sajēgums gandrīz gluži nepazī-

stams. Par vainīgu tiek uzskatīts tas, kura mie-

sas spēkiem izdarīta kaitīga darbība, jeb kas,

pats negribēdams, nejauši piedalījies pie nozieguma.

Tādēļ ari šaī laikā tikko manāma starpība starp

tīšu un netīšu noziegumu. Sodīti tiek ari ārprātīgi

un bērni visjaunajos bērnības gados.

Vienīgi personīgi apsverot padarīto skādi,
ari maz manāma šķiršana starp vairāk un ma-

zāk ievērojamiem noziegumiem jeb noziegumu pa-

kāpieniem. Tādēļ sods bija līdzīgs slepkavām,

zaglim, līdzīgs ari apvainotājam vārdiem.

Apvainotais izdara atriebību satracībā, kuras

stiprums atkarājas mazākā mērā no lietišķiem cē-

loņiem, kā no apvainotā patīgiem ieskatiem par

viņam padarīto vainu. Tādēļ ari sods, neaprobežo-

tās dusmu jūtās izpildīts, parādās visbriesmīgākos

veidos. Šaī laikmetā izceļas tādi miesas sodi, kā

mocīšana un locekļu nociršana, nāves sods, vien-

kāršs un kvalificēts, tas ir, ar mokām savienots. —

Vispārējai valsts varai trūkstot, sodīšanu izdara

ar dzimtas vai cilts spēkiem. Tamdēļ aizvienam tas,

kam lielāka vara, izbēg no soda, kas viņam būtu

jācieš. Še izceļas ieskati, ka stiprais netiek so-

dīts, kuri vēlākos laikos pārvēršas sodu nevienādībā

ik pēc kārtām.

Pie soda likumu pirmā veida savādībām pieder
ari tā saucamās kompozicijas, t. i., nozieguma

atlīdzināšana naudā. Ka kompozicijas pieder pie

soda likumu pirmā veida, redzams pirmkārt no tam,

ka pienākums, viņas maksāt, krīt uz visiem apvai-

notāja dzimtas locekļiem, tāpat kā tiesība, viņas

dabūt, pieder visiem apvainotā dzimtas locekļiem;
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un otrkārt no tam, ka vislielāko noziegumu varēja

atpirkt tāds, kam bija ko samaksāt, kamēr pati nie-

cīgākā vaina nabadzīgo varēja gāzt smagā sodā. —

Tā tad ari kompozīcijās parādās spēka tiesība; no-

ziegums tiek ieskatīts par tikai mantas ziņā kaitīgu

darbību, neievērojot nemaz tikumīgo vainu —

vārdu sakot, tiek ieskatīts par tādu vainu, no kuras

var atpirkties, zināmu sumu naudas samaksājot. —

Bet tomēr kompozicijas liecina par lielāku attīstību

laužu kopības ziņā, nekā dzimtas un cilts savrū-

pība, un tādēļ ari atrada drusku pilnīgāku likumu

veidu, pārejas veidu no pirmā pakāpiena uz otro. Tas

redzams no tā, ka kompozīciju sistēmā jau parādās
kaut kādas augstākas varas līdzdarbība un ka kom-

pozīcijas vēl ilgi paliek spēkā, kad jau nodibināju-
sies vispārēja valsts vara.

Otrā veida soda likumus izstrādājuši cilvēki,
valsti nodibinājot. Šā laikmeta valsts raksturs no-

tēlojas maza pulciņa priekšrocībās un lielākās ļaužu

daļas verdzībā un beztiesībā. Tādēļ ari šī laika

soda likumos redzami tādas vatsts darbības iespaidi,
kas dibināta uz priekšrocībām (privilēģijām) un ver-

dzības. — Valstij izceļoties un vispārējai valsts va-

rai nodibinoties, sodīšanas tiesība pāriet no dzim-

tas un cilts šās varas rokās, un tādēļ, ka šī vara

aizstāv plašākas intreses, nekā dzimtas un cilts in-

treses, tad ari noziegumu uzskata no vispārējāka

stāvokļa: ne vis ka tas aizkar personiskas, bet

valsts intreses. Tādēļ vienkārt aprobežo viņa ap-

mēru, apzīmējot par noziegumu tikai šām pēdējām in-

tresēm kaitīgu darbību, otrkārt tas paplašinājās, iz-

ceļoties jaunām, priekšējā laikmetā nepazīstamām

vispārējām valsts intresēm, kuru aizkaršana tagad
tiek sodīta. — Privātpersonu darbība var rīkoties ti-

kai nesvarīgākās lietās; tiesība noteikt, ko jāuzskata

par noziegumu un kā tas sodāms, tāpat ari soda iz-

pildīšana, pāriet valsts rokās, kura nodibina tiku-
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mīgas atbildības principu, tas ir, noziegumu neuz-

skata par noziegumu tādēļ vien, ka caur to izcēlies

kāds zaudējums, kā tas bija iepriekšējā laikmetā,
bet tādēļ, ka nozieguma darītājs tīkojis viņu tie-

šām darīt. — Kamēr par noziegumu turēja privātām

vai cilts intresēm kaitīgu darbību, tamēr atļāva

privatlīgumus, vainas deldēšanu caur izlīgšanu, kura

pa lielākai daļai notika naudu samaksājot; bet no-

ziegums pēc otrā veida soda likumiem, kā vispārībai

kaitīga darbība, nav izlabojams ne caur kādiem

miera līgumiem, nei naudas maksājumiem pašu

starpā, bet viņa darītājam jācieš valsts noteiktais

sods. Šis sods tiek uzlikts tikai tam, kas noziegumu

gribējis darīt un piedalījies pie tā izdarīšanas. Šā

laikmeta soda likumi, vispārīgi ņemot, atsvabina no

atbildības noziedznieka nevainīgo dzimtu, tāpat ari

nepilngadīgos, kas noziedzas nesajēgdami nozie-

guma, un ārprātīgos. Valsts vara, kā neitrāla vara,

mierīgāki un vienādāki apsver noziedzīgo darbību.

Viņa, savaldīdama privātpersonu kaislības un dus-

mu jūtas, nodibina šaī laikmetā, kaut ari rupjā veidā,

pirmos noteikumus nozieguma apsvēršanai, par mēr-

auklu ņemot aizkārto tiesību svarīgumu, padarītās
vainas lielumu un tikumīgās atbildības augstumu

Bet tādēļ, ka šā laikmeta soda likumus radīja tādas

valsts darbība, kas bija izaugusi uz agrākajiem pri-

vatatriebšanās laikos valdošiem elementiem, tādas

valsts, kura vienkārt dibinājās uz priekšrocībām un

verdzības, un kurai otrkārt mūžīgi bija jācīnās ar

viņai nadīgiem spēkiem, tad ari šajos likumos valda

nokārtots pašatriebšanās gars un viņu pamattei-

kums, kā redzams, ir tas: jo vairāk bailes, jo vai-

rāk taisnības. Viņi ir sakrājuši visus agrākajo laiku

briesmīgos sodus, noteikdami par vispārēju, pastā-

vīgu un vairāk vai mazāk negrozāmu to, kas agrāk

bija privāta, grozīga un no katras personas ieska-

tiem atkarīga lieta. Tādēļ šo laiku sodu sistēma pa-
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stāv pa lielākai daļai nāves soda vissāpīgākos vei-

dos, dažādu locekļu atņemšanā vai samaitāšanā,

miesas sodos, mantas un citu cilvēkam piederīgu

tiesību atņemšanā. — Uz priekšrocībām un verdzī-

bas dibinātas valsts rokās būdami, šā laika sodu li-

kumi un sodīšanas kārtība mudžēt mudž visādām

juridiskām un faktiskām sodu nevienādībām, —

sodi tiek atlaisti vai pavieglināti privileģētām per-

sonām, paasināti zemākām, apspiestām kārtām.

Augšā jau teicām, ka pāreja no viena soda li-

kumu veida otrā nenotiek piepeši, bet pamazām,

tādēļ ka taī laikā, kad parādās jaunas likumu kār-

tības dīgļi, agrākajā kārtība vēl ir pilnā spēkā. Pēc

tam, cik jaunā paliek stiprāka, tik vecā zaudē savu

spēku, kamēr viņa pilnīgi izzūd, valdību atstādama

otrai, kura savukārt atkal tūlīt stājas cīniņā ar iz-

cēlušos trešo. Pēc šā attīstības gājiena kopā ar

otrā veida soda likumiem vēl ilgi pastāv pirmā li-

kumu veida atliekas. Tas redzams it īpaši no tā,

ka personiska ienaida un kompoziciju sistēma vēl

ilgi turpinājās, kad jau izcēlusies un nostiprinājusies
valsts vara.

Būdama to elementu pēcnācēja, kas radīja paš-
atriebšanās soda likumus, valsts vara visās lietās,

kas uz viņu zīmējās, nepārgrozītus piesavinājās paš-

atriebšanās likumu noteikumus. Tādēļ ari nozie-

gumi pret valsti šaī laikmetā tiek sodīti pēc iepriek-

šējā laikmeta ieskatiem, neizšķirot, cik svarīgas aiz-

kārtās tiesības, cik liela padarītā vaina, vai tā da-

rīta ar ļaunu nodomu, vai nē. Atbildība, kā agrāk,
krīt ne tikai uz vainīgo, bet ari uz viņa nevainīgo

dzimtu, kas agrākajā laikmetā notika pie .visiem
noziegumiem.

Atrazdamās zem garīdzniecības iespaida, kurai
liela dalība pie valsts radīšanas un nopelni pie tiku-

mīgas rīcības nodibināšanas jeb būdama ar garīdz-
niecību savienota un viņu sargādama, vispārējā
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valsts vara ari veicina sajēgumu par noziegumiem

pret reliģiju un tiklību, skatīdamās uz šiem noziegu-

miem vienīgi no garīdzniecības intrešu stāvokļa un

sodīdama tos pēc agrākajo laiku kārtības. Tādēļ šī

laikmeta soda likumi dažnedažādas nevainīgas dar-

bības pieskaita pie reliģijas noziegumiem, kuri tiek

sodīti ar smagajiem agrākajo laiku sodiem.

Trešā veida soda likumi panākami iekšēji pil-
nīgi nostiprinātā, spēcīgā valstī, tādā valstī, kurā ne-

pastāv priekšrocības un politiska apspiešana, un

kupa tādēļ pamatota uz visu pilsoņu līdzīgām tie-

sībām likumu priekšā, uz domām, ka valsts mērķis

ir, drošu dzīvi un labklājību sagādāt netikai mazam

pulciņam, bet visiem pilsoņiem bez izņēmuma.

Bet tādēļ, ka līdzīga valsts vēl nebūt nav pil-

nīgi nodibinājusies, tad ari soda likumu trešo veidu,

pie kura pieder visu tagadējo Eiropas tautu soda

likumi, nevar vēl uzskatīt par pilnīgi nodibinājušos.

Jaunais likumu virziens atmetis visas pirmā laik-

meta likumu savādības, kas bija iespiedušās un uz-

glabājušās otrā. Taču viņā vēl pamanāmas visas

galvenākās savādības iz otrā laikmeta; kamēr pē-

dējās izmirs un kamēr šolaiku ieskati iegūs visās

zemēs pilnīgu valdību, aiztecēs vēl labs laika sprī-

dis.

Soda likumu trešā veida raksturiskās puses

šādas:

Noziegums tiek uzskatīts par vienlīdzīgi kai-

tīgu darbību, kas prasa vienlīdzīgu sodu, lai noziedz-

nieks piederētu pie kādas šķiras piederēdams; šis

ieskats dibinājās uz vispārējā likuma, ka soda likuma

priekšā visi līdzīgi, ka soda likumi nepazīst nekā-

das priekšrocības.

•Noziegums ir tā cilvēka personiska lieta, kas

viņu darījis. Tādēļ nekādos noziegumos dzimta nav

atbildīga par savu locekli.

Par noziegumu uzskata tikai tādu darbību, kura
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satura sevī materielu uzbrukumu otra tiesībām. Uz

šā pamata iz noziegumu skaita izslēgtas daudz dar-

bības, kurām nav minētās īpašības un kuras pirmā

un otrā laikmetu soda likumos ieņem vietu vissma-

gajos noziegumos pret valsti, reliģiju un tikumību.

Sods ir tikai nepieciešama vajadzība, kuru jā-

ievēro, lai aizsargātu iemantotās tiesības. Tādēļ

viņu izpildot tiek atmesta i cilvēku mocīšana un

bendēšana, tiek atmesti visi pirmā un otrā laikmeta

necilvēciskie sodi, kuru izcelšanās izskaidrojama

caur personiskām neaprobežotām dusmu un atrieb-

šanās jūtām. Mocības, locekļu atņemšanu, miesas

sodu, nāves sodu — šā laikmeta soda likumi, vispā-

rini ņemot, nepazīst. Ja šie sodi ari vēl šur tur

Eiropā pastāv, tad tas liecina, ka iepriekšējā laik-

meta atliekas vēl diezgan stipras un ka jaunie

ieskati vēl galīgi visur nav iespiedušies.

Pieņemdami vispārējos, agrāki pastāvējušos at-

bildības principus, trešā laikmeta soda likumi cen-

šas viņus tā specializēt (sīkāki noteikt), kā labāki

būtu nosvērts vainas un sodāmības lielums, skato-

ties pēc aizkārto intrešu īstā svarīguma, pēc pa-

darītās skādes dabas un pēc tā, kā un cik pie skā-

des padarīšanas piedalījusies noziedznieka griba.

Galvenākais šo likumu laikmeta sods ir brīvī-

bas atņemšana, caur ko vislabāk parādās soda no-

lūks, apsargāt dabiskās un iegūtās tiesības pret var-

māciskiem uzbrukumiem. Bez tam tagadējo laiku

valsts šo sodu cenšas padarīt lietderīgu, izlietodama

apcietinājumu par noziedznieka labošanas līdzekli.

Šo mērķi grib sasniegt, noziedzniekus katru par

sevi apcietinot, viņus dažādi darbinot, stingrāki
izturoties pret stūrgalvīgiem, spītīgiem noziedznie-

kiem, nekā pret tādiem, kas savu vainu acīm re-

dzot nožēlo un grib laboties. Labošanās iestāžu
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ierīkošana ir viena no šolaiku soda likumu rakstu-

riskākām pusēm.

Apskatīdami šo soda likumu attīstības gaitu,

mēs redzam, ka tie ir pilnīgi zināma laika cilvēku

darbs, ka viņos atspoguļojas cilvēka raksturs un sa-

dzīves veidi, kādos kuru reizi viņš atradies.

2.

Fakts, ka soda likumi pastāvējuši pie visām

tautām visos cilvēces attīstības laikos, pats no se-

vis jau aizrāda uz to, ka cilvēkos vajaga būt pastā-

vīgiem cēloņiem, kas izceļ šādus likumus un sodus.

Bet fakts vien, ka soda likumi pastāv, nepietiek

viņu pamata izskaidrošanai. Zinība, kā cilvēka

prāta ražojums, cenšas uzmeklēt visām lietām prā-

tīgu, vismaz saprotamu un pietiekošu cēloni, uz-

skata par savu uzdevumu, atrast ne tikai ārējo, bet

ari iekšējo, tas ir, vienīgi pareizo pamatu soda li-

kumos un sodos. — Tā izcēlušās tā saucamās soda

teorijas. — Pastāvošās soda teorijas parasts iedalīt

divās šķirās:

1) absolūtās teorijas, tas ir, tādas, kas nozie-

gumu sodīšanu pašu par sevi uzskata par vajadzīgu,
lai ari caur to netiktu sasniegts nekāds mērķis;

2) re lati v ā s teorijās, tas ir, tādās, kas nozie-

gumu soda tikai tādēļ, ka caur sodīšanu grib panākt

kādu mērķi, piemēram sadzīves drošību.

Pie absolūtajām teorijām pieder:

a) Teorija, kas sodu uzskata par Dieva iestā-

dītu. Par tādu to tura Mozus likumos, par tādu to

izskaidroja vidus laikos, un tā mācīja ari jaunākā
laikā vācu prātnieks Štāls.

b) Teorija, kas sodu uzskata par «kategorisku

imperativu", t. i., par iedzimušu, negrozāmu prak-

tiskā prāta prasījumu: cilvēka praktiskais prāts uz-

liekot viņam pienākumu, izpildīt tikumības likumus,
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un prasot sodu viņu pārkāpējiem. Šo teoriju uz-

stādīja Kants.

c)~ Hegela teorija, pēc kuras sods izlīdzina

plaisu, kas caur noziegumu izcēlusies starp noziedz-

nieka privatgribu un vispārējo gribu, kura parādās
likumos.

d) Teorija, kas pamatojas uz cilvēkā iedzimu-

šām taisnības jūtām; pie šās teorijas turās it īpaši

daži jaunlaiku kriminālisti.

Pie relativajām teorijām pieder:

a) Atbaidīšanas teorija, kas sodu uzskata par

atbaidīšanas līdzekli, lai nedarītu noziegumus.

b) Psichiskā spaida teorija, pēc kuras likumos

piedraudētais sods izdara psichisku (garīgu) spaidu

uz cilvēka gribu un tā to attura no nozieguma.

c) Bentama.teorija, kas uz sodu skatās kā uz

iestādi, kura nejauj noziegumam atkārtoties nāka-

mībā.

d) Hobesa, Loka un Rusoa teorijas, pēc kurām
sods dibinājās uz vispārēja līguma, un tiek uzlikts

vispārības labā.

c) Labošanas teorija. Pēc viņas sods vaja-

dzīgs kā noziedznieka labošanas līdzeklis.

Zīmējoties uz absolūtajām teorijām, jāsaka, ka tā,

kas dibinājās uz ticības jūtām, pazaudē savu nozīmi

līdz ar šās ticības izzušanu. Tāda tā teorija, kas

sodu uzskata par Dieva iestādi. Šī ir visvecākā,

pirmā un otrā soda likumu laikmetā valdošā teorija.

Viņu idealizēja privatatriebšanos un vidus laiku at-

baidīšanas sistēmas, kaut gan tām bija tīri reāli

cēloņi. — Citas, piem. Kanta un Hegeļa teorijas,

ir metafiziski ražojumi, kuriem nav praktiski zi-

niska svara, fiegels nosauc noziegumu par vis-

pārējās gribas noliegšanu (negāciju), sodu par otru

noliegšanu, kas pirmo iznīcinādama rada ko jaunu.

— Ari jaunlaiku absolūtās taisnības teorija ir vairāk

relativs, nekā absolūts jēdziens. Absolūti taisns
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sods ir tikai taī ziņā, kādā tas nepieciešami vaja-

dzīgs. Ari sajēgums par to, kas ir taisnība, nav

nekāds pirmatnējs, negrozāms, patstāvīgs, bet cil-

vēku radīts, atkarīgs un grozīgs. Tādēļ ari katrā

vēstures laikmetā cilvēki, radīdami soda likumus,

kupiem par cēloni tolaiku sadzīves savādības, ir

pārliecināti, ka šie likumi pilnīgi taisnīgi, kaut gan

tie vēlākos laikos tiek atmesti kā netaisni un pretēji

jauniem dzīves apstākļiem un taisnības ieskatiem.

Tādēļ, ka taisnības sajēgums nav patstāvīgs, bet at-

karīgs, nevar uz tā pamatot vispārēju soda teoriju.

Sods nav tādēļ vajadzīgs, ka tas taisnīgs, bet tā-

dēļ taisnīgs, ka vajadzīgs.
Relatīvās teorijas taī ziņā viena otrai līdzīgas,

ka viņas visas sodu pamato uz kopdzīves vajadzī-
bas un labuma. levērojamākā no viņām ir tā sau-

camā labošanas teorija, jo tā vistuvāki stāv jaun-

laiku soda praktikai. Kamēr atbaidīšanas teorija

cer panākt savu mērķi, jo stingrus sodus uzlikdama,
tamēr labošanas teorija lielāko svaru liek uz to, ka

soda laiku izlietotu noziedznieka tiklīgai labošanai.

Tomēr, ja labošanas teoriju gribētu konsekventi iz-

pildīt, tad vajadzētu pat lielākos noziedzniekus pēc

īsa soda laika vai bez soda palaist vaļā, ja pārlie-
cinātos, ka viņi labojušies, un nākamībā izturēsies

bez vainas, kamēr sods par vismazākajiem pārkā-

pumiem varētu vilkties gadiem, pat visu mūžu, ja

noziedznieks nebūtu labojams. Bez tam vēl būtu jā-

izšķir svarīgs jautājums, kā var pazīt, ka noziedz-

nieks tiešām labojies un kam uzticēt, lai to izpēta.
Var teikt, ka neviena no pastāvošajām soda te-

orijām nav pilnīgi pareiza. Tādēļ ari katrai atra-

dies savs kritiķis. Viņu nepareizība tā, ka tās vienu

soda cēloni pieņem par vienīgi pareizo un uz

tā caur loģiskām operācijām uzceļ savu teoriju,

maz vai nemaz neskatīdamās uz praktisko dzīvi.

Taču zinības mērķis nav sacerēt skaistu, loģiski pa-
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reižu, ar dzīvi nesavienojamu teoriju, bet uzmeklēt,
cik iespējams, sodam tādus cēloņus, dzinekļus un

mērķus, kādi cilvēcē visos vēsturei zināmos laikos

pastāvējuši un kādi pastāv vēl tagad. Šos visos lai-

kos pastāvējušos soda pamatus var izteikt šādos

vārdos: Noziegums cilvēkam atņem kādu materiālu

vai morālisku mantu un caur to viņu apvaino. Cil-

vēks tiek izkustināts no normālā stāvokļa un viņā

saceltas dusmas, bailes un rūpes par nākamību. No

šā pēdējā stāvokļa izceļas trejādi dzinekļi: 1) at-

riebties jeb ļaunumu ar ļaunumu atmaksāt; 2) uz

priekšdienām apsargāt sevi pret noziegumu, vai

nomaitājot savu apvainotāju, vai viņam atņemot

iespēju, turpmāk kaitēt, vai uzliekot sodu, kas

lai citus atbaida no nozieguma darīšanas; 3) atda-

būt, ja iespējams, materiālo, caur noziegumu at-

ņemto mantu, — vismaz dabūt, pēc apvainotā do-

mām, pietiekošu atlīdzinājumu.

Minēto treju dzineklu vadāms cilvēks zināmā

laikā vienam no tiem padodas lielākā mērā, nekā

citiem, ik pēc civilizācijas pakāpena. Tā atriebša-

nās jūtas un vēlēšanās, atdabūt zaudēto mantu vai

dabūt viņas vietā atlīdzinājumu, bija galvenākie dzi-

nekļi uz soda izlietošanu cilvēkos, kad tie vēl ne-

bija nodibinājuši valsti. Tādēļ šim laikmetam rak-

sturiskais soda veids ir tīra atriebšanās un kompo-

zicijas jeb nozieguma atpirkšana. Un vēl līdz mūsu

laikiem redzams atriebšanās elements, zināms, ne

personiskās, bet valsts atriebšanās, kuru daži jaun-

laiku kriminālisti tura par soda galvenāko pamatu.

Tāpat vēl šos laikos soda likumos ildzinājas atlīdzi-

nāšanas ideja, kaut gan tai mazāka loma. Iz dzi-

nekļa, apsargāt sevi pret zaudējumiem un uzbru-

Kumiem, iz šā ar atriebšanās jūtām saistītā dzinekļa
izcēlās vidus laiku atbaidīšanas teorija, kura sprieda

visbriesmīgākos sodus. Atbaidīšanas teorija savā

asajā veidā beigusies, bet nevar teikt, ka perso-
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niskās un valsts apsargāšanās dzineklis šobrīd

vairs nesaudzē atbaidīšanas paliekas sodu sistēmā,

kaut gan, kā rādās, sāk ieskatīt, ka šo mērķi var

labāki sasniegt, sodu pārvēršot vienīgi apcietinā-

šanā un, cik iespējams, labošanā, atmetot pavisam

atbaidīšanu, tādēļ ka jāšaubās, vai pēdējai pavisam

kāda iespēja noziegumus mazināt. Beidzot vēl jā-

piemin materiālistu un sociālistu teorijas. Viņas
abas līdzīgas, un atšķiras no citām teorijām taī ziņā,

ka noziedznieku neuzskata par vainīgu pie nozie-

guma. Pēc materiālistu domām, pēc kurām gara

darbība atkaras no miesas darbībām, kā vispārim

cilvēka griba, tā ari noziedznieka ļaunā griba nav

brīva, bet viņai par cēloni zināms organisma stā-

voklis; tā tad noziegumu nevar par vainu likt

viņa darītājam, bet noziedzīgā griba uzskatāma tā-

pat kā piem. kāda vājība. — Sociālisti atkal domā,

ka pie nozieguma vainīga sadzīves sliktā iegrozība.

Viņi tic, ka sadzīves kārtību viņu garā reformējot,

beigtos visi vai lielākā daļa noziegumu un mitētos

soda vajadzība.

Tērbatā, 1890. g. oktobra m,



„Vairāk gaismas!"

(Kultur-vesturisks apcerējums par apgaismošanas teķniku.)

Dzīvības māte priekš mūsu zemes un vispārim

visas mūsu planētu sistēmas ir spīdošais debesu

kermens — saule. Tā mums sūta gaismu un sil-

tumu lielā daudzumā. Bet šis daudzums gaismas

cilvēkam tomēr nepietiek' visās zemes malās un

visos gada un dienas laikos. Tādēļ redzam, cik tāļu

vien sniedzas vēsturiskās liecības par tautu dzīvi, ka

viņas pazinušas un izlietojušas mākslīgu uguni, lai

iegūtu gaismu un siltumu. — Nevienai tautai virs

zemes uguns nav sveša, uguni pazinuši un pratuši
cienīt jau visu sirmajās senatnes alu apdzīvotāji.
To pierāda ogļu atliekas, kas daudz vietās Eiropā

atrastas, kopā līdz ar šo apdzīvotāju kauliem. Mēs

nezinām, kādā kārtā cilvēks pašā sākumā iepazi-

nies ar uguni. Tikai tautu teikas par to stāsta.

Teika par Prometeju, šo varoni, kas dieviem laupī-

jis uguni, lai to nestu cilvēkiem, ir daudzām tautām

kopēja; šī kopējā teika, zināms, aizrāda tikai uz to,
ka uguns cilvēkam tapusi dota, ka viņš to iesākumā

nav mākslīgi radījis. —■ Uguns iesākumā var būt di-

vējādi cēlusies, pirmkārt iededzināta caur zibeni,

otrkārt caur uguns vēmēju kalniem. Izspriest, kurš

no šiem abiem avotiem cilvēkam dāvājis uguni,

nebūs gan nekad iespējams. Bet ja apdomājam, ka

cilvēks, — tajos laikos, kad tas vēl kokus apdzī-

voja — tāpat kā lops tika izbiedēts un iztraukts,
ieraugot uguni viņa pirmatnējā spēkā — kā sperošu
zibeni vai kā vulkāna uguns stabu — tad pieņe-

mams, ka viņš tikai tad to būs pirmo reizi izlieto-

jis, kad tas viņu sastapa tādā veidā, kādā tas viņam

bija derīgs un patīkams. Tāda nu uguns ir vispirms

kā siltuma devēja, elements, kas ari silto zemju
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iedzīvotājiem viņu samērā aukstā naktī diezgan pa-

tīkams. Šādā veidā uguns vēl šodien parādās vis-

vienkāršāki kvēlojošā lavas straumē. Tādēļ, var-

būt, nemaldīsimies, pieņemdami, ka kvēlojoša lavas

straume bijusi pirmā uguņa devēja. Koka zars, ko

senatnes cilvēks iegrūda kvēlojošā lavas straumē,

lai to izmeklētu, iedegdamies tam rādīja līdzekli un

ceļu, kā jaunatrasto elementu kalpināt un izlietot

sev par labu.

Šādā kārtā sev vienreiz uguni ieguvis, cilvēks

nu centās to šķirti no pirmā avota sev uzglabāt,
kas bij iespējams tikai caur lielu rūpību.

Ugunskurs nu bija viducis, ap kuru kopojoties

loti stiprinājās cilts jeb dzimtas saites. Sieva tika

uzskatīta par to, kurai pienākums kopt savaldīto

elementu.

Uguni iesākumā izlietoja vienīgi taī nolūkā, lai

neatkarīgi no dabas sev uzturētu gaismu un siltumu,
bet nebūt vēl ne ēdienu sagatavošanai, kuram no-

lūkam tā tikai daudz vēlākā laikmetā sāka kalpot.

Šaī pirmā uguns izlietošanas laikā abi nolūki,

kādēļ to izlietoja — t. i. siltuma un gaismas iegū-

šanai — nav vēl šķirami, kādēļ ari tos pārrunāsim

kopus.

Kā uguņa īpašnieks, cilvēks palika neatkarīgs

no savas dzīves vietas klimata. Viņš vairs nebija
saistīts pie siltajiem' zemes vidiem, jo ko viņš pa-

zaudēja no saules staru siltuma, to tam atdeva

uguns. Uguns gaisma atkal atbaidīja no viņa naktī

plēsīgos zvērus. Uguni ieguvis, cilvēks tikai vēl pa-

lika par īsto zemes valdnieku. Viņš nu visos zemes

vidos loti viegli varēja iedzīvoties un aprasties,

caur ko tam atkal bija iespējams tāļāk attīstīt sa-

vas iespējas, tā miesīgās, kā garīgās. Pēdējo at-

tīstību īpaši veicināja uguns kā gaismas devēja.

Uguni pret plēsīgiem zvēriem izlietojot, cilvē-

kam tika atvieglināts viens no viņa lielākiem dar-
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biem, viņš vairs nebija piesipests nerimstoši bruņo-
ties pret draudošām briesmām, caur to viņam cēlās

dūša un pašapziņa, un katrs zina, no cik liela svara

tas priekš attīstības.

Bet pat tajos vidos, kur pret plēsīgiem zvē-

riem apdrošināties nebija vajadzīgs, ugunij tomēr

bija tas pats svars, dvēseles spējas attīstībā.

Lai pierādītu, ka še izteiktās domas vēl tagad

zīmējas uz Austrālijas nēģeriem, pievedīsim kādu

K. E. Junga, ievērojamākā Austrālijas apstākļu pē-

tītāja, piezīmi: „Pret visiem ļauniem gariem uguns

ir spēcīgākais līdzeklis un tādēļ austrālietis nekā

briesmīgāka nevar iedomāties, kā šausmīgi tumšās

nakts stundās, — kurās it īpaši ļaunie gari staigā

apkārt — nodzīvot bez uguns. Tādēļ tāpat ziemā,
kā ari karstākā vasarā katras telts priekšā kuras

uguns, kura nekad nedrīkst izdzist, un uguns austrā-

lieti pavada uz visiem ceļojumiem."
Ari mēs, apgaismotie cilvēki, runājam par

„nakts šausmīgumu" un nejūtamies omulīgi, ja, sau-

lei nogājušai, nespējam dabūt mākslīgu gaismu. Cik

daudz vairāk to nesajutīs māņticīgais mežonis, kas

visur ierauga draudošus spokus un briesmas.

Ugunij, kā gaismai, ir neapsverami liels iespaids

uz jūtām un tamlīdz uz kultūras attīstību. Šai ziņā

uguns tiešām ir «gaismas debešķīga lāpa". —

Uguns, bez šaubām, bijusi pirmais apgaismošanas

līdzeklis un tāda viņa palika ilgu laiku, jo pat Ho-

mēra laikos vēl nebija citādas ietaises. Homēra

Odisejā mēs lasām:

„Kad nu, līgsmojot, klāt bija pienācis tumšajais

vakars,
Istabā ienesa tie tūlīt trīs uguņa traukus,

Gaisma lai būtu, un uzlika virsū iekurus sausus,

Plēzdami tos ar cirvi iz sausajās malkas it drīzi,

Malku tad virsū tiem. Odiseja kalpones gāja

Gan pie viena, gan otra un uzkūra dziestošo liesmu."
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Līdz pat jaunākajiem laikiem pastāvēja šāda

apgaismošana. Degošais skals, sienā vai lākturī

iesprausts, vēl mūsu tēvu tēvu laikos bija galvenā-
kais apgaismošanas līdzeklis.

Vidus laikos ielas apgaismoja — tajos retos ga-

dījumos, kad to pavisam darīja — vienīgi ar malku,

ko ielika drāts kurvjos. Kārļa Lielā ķeizarisko pili
ari visvairāk mēdza apgaismot sveķu skaliem.

Skala izlietošana agrākajā ugunskura vietā ne-

nozīmē par sevi nekādu attīstību, jo tā īstenībā ņe-

mot nav nekas vairāk, kā ugunskura lielāka dalī-

šana, kas bija vajadzīga pašos pirmos laikos, ja gri-

bēja lielākas telpas pilnīgi apgaismot.

Ugunskura vai skala izlietošana lielumā bija

iespējama tikai tādos apgabalos, kur daudz meža,

tādēļ redzam ari Ēģiptē, kur mežu trūkums, jau agri

izlietojam citu apgaismošanas līdzekli.

Skalu lietošana veda uz domām, izgudrot lāpu;

skals jau pats nozīmē ar sveķiem piezīdušos koka

šķēpeli. Ja nu koka vietā — ko, zināms, iepriekš

nebija jāsamērcē dedzējās vielās — ņem ašķus jeb

ezera niedras, samērcētas taukos, piķī vai sveķos
(vaskus šim mērķim sāka lietot daudz vēlākos lai-

kos), tad dabū mūsu jaunlaiku lāpu vai sveci viņas

pirmatnējā veidā.

Šāda apgaismošana jau mākslīgāka un viņas

atradējiem vajadzēja būt visādā ziņā jau tikdaudz

piedzīvojumu un tik lielai prāta attīstībai, ka mums

jāpieņem, ka tā izcēlusies samērā vēlākos cilvēces

laikmetos.

Pārejai no koka pagales uz mākslīgu lāpu pašai

par sevi kultūras ziņā nav ļoti lielas nozīmes un šī

nozīme pilnīgi pazūd, ja to salīdzina ar milzisko

starpību, kāda ir starp tiem laikiem, kad nebija

uguns un tiem, kad to atrada; tomēr lāpas atrašana

norāda, ka kultūra vispārim jau tāļāk attīstījusies.
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Tā rāda, ka uguns izlietošanā cilvēks jau šķīris

abus galvenākos uguns nolūkus, t. i., tās izlietošanu

gan kā siltuma devēju, gan kā apgaismotāju. Un

laikam gan nemaldīsimies, pieņemdami, ka šāda šķir-
šana varēja notikt tikai tad, kad uguni prata lietot

jau pie ēdienu sagatavošanas. Jo tikai tad, kad

ēdienus sagatavodams, cilvēks iepazinās ar tauku

īpašībām, tam bija iespējams taisīt lāpu, kādu aug-

šām aprakstījām.

Lāpai līdzīgs atradums izcēlās loti vienkārši

caur to, ka cieto sveķu vai cieto tauku vietā izlietoja

eļļu vai šķidrus taukus.

Šķidra ella nevarēja ilgāku laiku turēties ašķu

jeb niedru serdē, ārā netecējusi. Tādēļ visādi bij jā-

liek apakšā trauks, lai eļļa nedabūtu pilēt zemē. Šī

ietaise nu bija lampa pirmatnējā veidā. Tā sastā-

vēja, kā teikts, iz kautkāda trauka, kura vienā malā

iemērca ašķa serdi vai stādu šķiedru vai ari iz lopu

spalvām sagrieztu posmu.

Šīs lampas atradējiem jau vajadzēja pazīt trauku

taisīšanu. Tā tad viņa pieder samērā vēlākiem kul-

tūras laikiem. Redzams, ka priekš viņas

nas bijusi vajadzīga tik liela domāšanas attīstība, ka

pat grieķi tai laikmetā, kas mums caur Šliemaņa iz-

rakumiem pazīstams, vēl nav lietojuši lampas. Šlie-

mans atrada turpretīm lāktura pirmveidu, sastāvošu

iz mālu trubas, kurā iesprauda lāpas apakšgalu un

kurai apakšā vēl bija pietaisīta ripa, ar ko roku

aizsargāt.

Ka vajadzība cilvēku spiež domāt, to redzam

ari šajā kultūras arodā. Grenlandiets, pilnīga mal-

kas trūkuma dēļ, savā dzimtenē bija piespiests izlie-

tot taukus un trānu malkas vietā, un tādēļ ari

redzam, ka viņa kurināmais un apgaismojamais

aparāts ir izdobjots mīksts akmens, pildīts ar tau-

kiem vai trānu, kurā iemērktas smalki saberztas

sūnas vai dakts iz roņa spalvām.
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Bez šaubām, grenlandieši un grieķi atraduši to

pašu aparātu gluži neatkarīgi viens no otra.

Grieķu un romiešu lampa izšķiras no grenlan-
diešu lampas tikai caur to, ka pie pirmējām dakti

satura truba, kamēr pie grenlandiešiem dakts

iemērkta traukā.

Šādā, pēc mūsu ieskatiem nepilnīgā stāvoklī, ap-

gaismošanas teķnika palika līdz pat pagājušā gadu-

simteņa beigām.

Toreiz lietojamās lampas izšķīrās no lampām,
ko izraka Pompeji pilsētā, jeb kas citādā ceļā no

veciem laikiem atrastas, lielākais tikai caur to, ka

senatnes lampām ir skaistākas formas, kurpretim

apgaismošanas teķnikas ziņā nav pamanāma nekāda

starpība.

Būs pievilcīgi īsumā apskatīt cēloņus, kādēļ ap-

gaismošanas teķnika gandrīz divu tūkstošu gadu ilgi

palikusi savā pirmatnējā stāvoklī, tālāki neattīstī-

jusies.

Ja ievēro, ka jaunizgudrojumi teķnikā notiek

arvienu tikai tad, kad uz to spiež stipri sajūtama

vajadzība, tad drīkstēsim ari pieņemt, ka apgaismo-

šanas teķnikas lēnajai attīstībai bijuši tādi pat

cēloņi.

Vecos laikos labāka apgaismošana nebija nemaz

vajadzīga. Tā kā salīdzinot ar mūsu laikiem, at-

klātā satiksme naktī bija ļoti maza, tad ielas un lau-

kumi nebija jāapgaismo. Visas politiskās un tirdz-

nieciskās darīšanas bija izdarāmas gluži labi dienas

laikā. Ja kāds gribēja naktī iet uz ielu, tas ņēma

līdz sveķu vai piķa lāpu, kura pietiekoši apgaismoja

ceļu, lai būtu drošs pret laupītāju uzbrukumiem un

nejaušu sasišanos. Bagātnieku dzīvokļiem krāšņā
veidā izgatavotas lampas deva gaismas diezgan, lai

varētu būt omulīgs un lai jautrajās dzīrēs netiktu

traucēts no tumsības baiguma. Romiešu ķeizaru
laikos lietoja ari vasku lāpas jeb sveces. Apgaismo-



460

šanas materijala dārgums šiem bagātniekiem nekrita

svarā un eļļas lampu vai vasku sveču kūpēšana tiem

nedarīja nekādu nepatikšanu, jo romiešu siltā kli-

mata dēļ vaļēji būvētās mājās dūmi viegli atrada

izeju gaisā.

Romiešu un grieķu vergiem pat dienā bija vai-

rāk svabada laika, nekā jaunlaiku strādniekam, tā

kā naktī nebij vajadzīgs strādāt. Un romiešu pro-

letarijiem (nabadzīgajiem ļaudīm) ķeizaru laikos bija

tikpat maz dzīves vajadzību, kā jaunlaiku Neapoles

übagiem.

Teātru izrādes un svinīgos izrīkojumus, kas ta-

gadējos laikos notiek vakariem, senos laikos notu-

rēja vienīgi dienas laikā milzīgās neapjumtās telpās.
Kas zīmējas uz seniem laikiem, zīmējas savā ziņā

ari uz vidus laikiem.

Nabagāko dzīves vajadzības bija palikušas vēl

mazākas nekā senāk, un bruņenieku un lielkungu

pilīs vasku sveces un piķa lāpas deva diezgan gai-

smas dzīrēm. Mācītie strādāja pie vienkāršas vecu

laiku eļļas lampas. Ari vidus laikos ielas netika ap-

gaismotas. Tajos retos gadījumos, kad tas lielu

svētku dēļ notika, apgaismošanai izlietoja piķa

lāpas, ko dzelzs riņķos piestiprināja pie ielu stūriem,

vai ari ugunskurus drāts kurvjos, lai pilsētai dotu

svinīgu izskatu, vai sakūra vienkārši lielas ugunis iz

salmiem un malkas.

Tikai tad, kad tvaika mašinu ievedot pilnīgi

pārgrozījās visi darba un ražojamie apstākļi, bija

stipri sajūtams, ka vajadzīga labāka apgaismošana.

No šā laika ari iesākās apgaismošanas teķnikas
attīstība līdz viņas tagadējai pilnībai.

Šī attīstība, kaut gan pati izcēlusies no pārgro-

zītām ražotāju būšanām, tomēr atkal no savas puses

piepalīdzējusi ražošanu darīt aizvienu sekmīgāku.

Kaut gan pārejai no pirmlaiku apgaismošanas
metodes uz daudz pilnīgākām un labākām metodēm
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nav tādas pašas kultūras veicinātājas nozīmes, kāda

ir gaismas pirmai izlietošanai vispārini, tad tomēr

jāatzīst, ka teķnikas lieliskā attīstība visos arodos,
tamlīdz ari apgaismošanā, nozīmē jauna kultūras

laikmeta sākumu.

Cik lieliska starpība starp elektrisku lampu un

senatnes eļļas lampu — tik lieliskā mērā pārgrozīju-
šās visas sadzīves būšanas, sākot no tā laika, kad

vienkāršā eļļas lampa vairs nespēja ■ apmierināt

augošās vajadzības.

Bet, kā jau teikts, tādēļ, ka apgaismošanas teķ-
nikas sekas vienas pašas nav izcēlušas tos varenos

pārgrozījumus sadzīvē, tad tāļāk ari vairs neievē-

rosim kultūras apstākļus un apskatīsim vienīgi teķ-
nikas panākumus.

Lāpu vai sveču attīstību atstāsim nepārrunātu,

jo tā tik maz ievērojama, ka tai kultūras ziņā nava

nozīmes. Dāudz lielāks iespaids turpretim bijis

panākumiem otrā apgaismošanas teķnikas arodā —

lampu pārlabošanā. Lampu pārlabojumi iesākās ar

senatnes lampu — kura savā pirmveidā ari vēl

tagad kalnraktuvēs gandrīz vienīgi tiek lietota. De-

dzināmā viela pie vecu laiku lampām bija vienīgi

eļļa (rāceņu vai kok-eļļa), kura īpaši priekš šīm lam-

pām ļoti nepraktiska, tādēļ ka tā iemērktā daktī lēni

kāpj uz augšu un aizvien lēnāki, jo tāļāku degošais
dakts gals no eļļas virspuses. Caur to izceļas,

zināms, tas, ka gaisma paliek arvienu vājāka, jo

vairāk eļļas nodedzis.

Šai kaitei lampu taisītāji mēģinājuši daždažādi

līdzēt, ierīkodami pie lampām sevišķas ietaises, kas

eļļu arvienu turēja vienādā augstumā. Tagadējos
laikos visas šīs ietaises pilnīgi novecojušās un

retums tik kur vēl tiek lietotas.

Visām šīm ietaisēm nebija jau pašā iesākumā

tādas nozīmes, kā kādam citam daudz svarīgākam

izgudrojumam, proti, cilindra izgudrojumam, kuru
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pagājušā gadusimteņa beigās pirmo reiz apgaismo-

šanas teķnikā ieveda Parizes aptieķa turētājs

Kenkē (Ouinauet). 1

Šis atradums dažam varbūt izrādās niecīgs un

neievērojams, un tomēr tam bija vislielākais svars,

jo tikai caur to spēja visderīgāki izlietot dedzi-

nāmo materijalu. Tikai caur lampas cilindru bija

iespējams dabūt mierīgu, gaišu liesmu.

Lai ieskatītu, kādēļ tas tā, tad apraudzīsim
drusku tuvāk pašu degšanu, caur ko tad būs pats no

sevis saprotams, kāds nolūks un uzdevums cilin-

dram un kāda forma tam vajadzīga. Liesmas gai-

sma ceļas no tā, ka viņā smalkās daļiņās sadalījies

ogleklis sāk kvēlot.
2

Tā tad tā liesma dos visvai-

rāk gaismas, kurā ogleklis vislielākā mērā un vis-

gaišāki kvēlos. Lai šo gaišo kvēlošanu sasniegtu,

vajadzīgs ļoti liels karstums, kas sasniedzams tikai,

gaisu jeb tajā atrodošos skābekli pietiekošā dau-

dzumā pievedot; bet pie tam atkal ogleklis ne-

drīkst pilnīgi sadegt, jo caur to izceltos liesma bez

kādas gaismas. Tādēļ no pārāk lielas gaisa pieve-

šanas tāpat jāsargā, kā no pārāk mazas. Ka pārāk
daudz gaisa tiktu pievests, par to, vispārim ņemot,

nebūs jābaidās, j o šāda pievešana iespējama tikai

caur plēšu ietaisēm, tādēļ it īpaši vērību jāgriež uz

to, ka gaiss piekļūst bagātīgā mērā, un tas notiek

caur cilindru, kas veicina caur liesmu sakarsētās

gaisa straumes plūšanu augšup.

1
Cilindru apgaismošanas teķnika vispārini ieveda fiziķis

Argands.

2 Pie katras liesmas izšķiramas trīs savādas dajas, vis-

pirms liesmas viducī redzams tumšs gabals, kurā tiek sakar-

sēti gāzi jeb tvaiki, kas attīstās iz dedzināmās vielas, — tāļāk

riņķī ap šo tumšo kodolu atrodas gaiši spīdoša kārta, kurā og-

leklis, no citiem gāziem atšķīries, kvēlo, un pēdīgi šai gaišai

kārtai apkārt šaura kārtiņa, kurā ogleklis un gāzi sadeg lie-

lākā vai mazākā mērā
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Tā tad cilindram tā pati darbība, kas skurste-

ņam virs ugunskura. Zināms, ka lampas cilindram

jāir, lai savu mērķi izpildītu, iz pilnīgi caurredza-

mas vielas, glāzes etc.

Kāda forma lampas cilindram, tas jau izteikts

vārdā «cilindrs"; ierāvumiem, kādi bieži sastopami

pie lampu cilindriem, ir nolūks, caurejošo gaisu va-

dīt liesmai klāt.

Pēc cilindra ievešanas un pēc ietaisēm, kas

eļļas augstumu nokārtoja, pie eļļas lampām vairāk

pamatīgu pārlabojumu nebija iespējams.

Tāļāk milzisku panākumu apgaismošanas teķ-

nika ieguva caur dedzināmās gāzās ievešanu.

Katra liesma gan izceļas tikai gāziem sadegot, kuri

caur karstumu attīstās iz šķidrām vai cietām dego-

šām vielām. Šī ir tā sauktā „sausā gāzu destilācija".
Bet vispārim, ja runā par cietu vai šķidru vielu

sadegšanu, šo sauso destilāciju nemēdz ievērot.

Gluži otrādi tas pie dedzināmo gāzu sadegšanas.

Te gāzs taissni dod barību liesmas uzturēšanai.

īstenībā dedzināmā gāza jau ļoti senos laikos

tikusi izlietota apgaismošanas nolūkā, jo uz Baku

pussalas un Persijā degošie mūžīgie uguņi, kas jau

gadu tūkstošiem noderējuši reliģijas mērķiem, ceļas

no dedzināmā gāza, kas iz zemes plaisām plūst ārā.

Bet še mums šī pirmā gāzās izlietošana nav

ievērojama, tādēļ ka to dod pati daba. Piegriezīsim

savu vērību tikai mākslīgi sagatavotai gāzai, kā tā

tagadējos laikos lielumā tiek ražota.

Zinātņu vīru aprindās dedzināmā gāza jau izgā-
jušā gadusimteņa beigās bija pazīstama, 1798. gadā

tā pat vienā vietā teķniski tika izlietota; jo šai gadā

anglis Murdoks ar viņu pirmo reizi apgaismoja savu

mašinu fabriku, caur ko pierādīja tā praktisko
derīgumu.

Francija gandrīz ap to pašu laiku Lebons izda-

rīja mēģinājumus, gribēdams iz malkas izdabūt
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gāzus apgaismošanai. Bet viņa pētījumi ne publikā,

ne mācītos neatrada piekrišanu — un Lebons, visu

mantu uzupurējis un par savām pūlēm ieguvis tikai

nicināšanu un apsmieklus, galu galā aiz izsamisē-

šanas nošāvās.

Daudz labāki panākumi bija kādam vāciešam,

vārdā Vincers, kam ar lielisku reklāmu piepalīdzību
izdevās angļu publiku piedabūt pie apgaismošanas

ar gāzu. Divi reizes atraidīts, Vincers pēdīgi 1810.

gadā dabūja patentu sava.gāza pagatavošanai un iz-

lietošanai un 1825. gadā Vincera sabiedrībai jau bija
vairāk lielu gāza fabriku darbā, kas apgaismoja
Londonu un dažas viņas priekšpilsētas.

Pārējā Eiropā jaunai apgaismošanai iesākot

radās lieli kavēkļi ceļā, tikai 20 gadu vēlāk, nekā

Anglijā, to sāka vispārīgi ievest.

Dedzināmo gāzu iegūst caur destilāciju iz orga-

niskām vielām, it īpaši iz akmeņa oglēm un malkas

un sastāv iz dažādiem oglekļa un ūdeņraža savieno-

jumiem; galvenākā iz šīm sastāvdaļām ir etiķa gāza

(Aethvlengas), kura deg ļoti gaišu liesmu.

Aprakstīt, kādējādi izgatavo dedzināmo gāzu,

nesakristu ar mūsu apcerējuma nolūku, tādēļ apska-
tīsim tikai, kā to izlieto apgaismošanas teķnikā.

Vispārim zināms, ka gāza lampām ļoti vien-

kārša ietaise. Gāza lampa pastāv iz īsas trubiņas,
kam galā garens, šķirbai līdzīgs caurums, pa kuru

izplūst gāza iz gāza vadiem, un ja tiek aizdedzināta,

sadeg platā dzeltenbaltā liesmā. Šķirbai nolūks,
dot liesmai lielu izplatījumu, lai pavairotu cik iespē-

jams tās gaismas spēku. Šādas lampas vēl šodien

izlieto visgarām, bet viņām ir viens liels nelabums.

Viņu liesmas lieluma dēļ nav iespējams" izlietot

cilindru, lai aizkavētu liesmas nemierīgo Taustīša-

nos, un tādēļ tā daudz vietās, it īpaši pie strādāša-

nas, nav izlietojama, ja negrib acis samaitāt. Lai šo

nelabumu novērstu, tad gāzai lika izplūst iz dau-
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dziem riņķa veidā saurbtiem caurumiņiem, un nu

izlietoja cilindru. Caur šādu ietaisi sasniedza lie-

smas pilnīgi vienādu degšanu un mierīgu gaismu.

Šīs lampas nosauca par Arganda lampām, pēc fiziķa

Arganda, kurš 1883. g. izgudroja apaļās daktis ar

cauru vidu.

Līdz šī gadusimteņa piecdesmito gadu beigām

bija gāza un eļļa vienīgie apgaismošanas līdzekļi.
Gāzu izlietoja lielāku telpu apgaismošanai, kur vai-

rāk skatījās uz greznumu, nekā uz lētumu, un eļļu —

mājas vajadzībai.
Retumis izlietoja dažas mākslīgas ogļūdens-

raža vielas, kā: fotogenu, lucigenu v. c. Bet tās

nebūt nespēja konkurēt ar rāceņu eļļu. Te piepeši

ieradās iz oķeana viņpuses jauna viela, kas pilnīgi

pārgrozīja apgaismošanas teķniku — petroleja.

Petroleja, lētās cenas un vieglās izlietošanas dēļ,
drīz ieviesās saimniecībās, tā kā tagad grūti atra-

dīsim visā civilizētā pasaulē kādu māju bez petrole-
jas lampas.

No rāceņu un citām augu eļļām petroleja izšķi-

ras caur to, ka tā ātrāki iztvaiko un tāpēc vieglāki

aizdegas, nekā eļļa; bez tam petroleja kāpj daudz

vieglāki kokvilnas daktī uz augšu, nekā rāceņu eļļa.

Tādēļ nav jāizlieto nekādi mākslīgi mekanismi, kas

petroleju uzpumpētu līdz dakts galam, viņa sadeg-

dama pati kāpj ļoti ātri uz augšu.

Petroleja labi ietaisītā lampā deg tīrā, baltā,

gaiši spīdošā liesmā. Galvenā vērība pie petrolejas

lampu taisīšanas jāgriež uz to, lai gaiss tiktu pietie-

košā mērā liesmai pievests. Šis apstāklis ir vienī-

gais, kādēļ petrolejas lampu ietaises viena no otras

izšķiras.

Gāza un petroleja līdz pat jaunākiem laikiem

ļoti maz viena ar otru konkurējušas. Ar gāzu ap-

gaismoja visvairāk ielas, laukumus, atklātas ēkas,
birojus v. t. t, kamēr petroleja bija un ir vēl līdz šai
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dienai (izņemot dažas lielpilsētas) gaismas devēja

mājai un familijai.

Tādā stāvoklī atradās apgaismošanas jautājums

gadus 20 atpakaļ. No tā laika apgaismošanā, kā ari

visos citos teķnikas arodos jauns dabas spēks iesā-

cis uzvarētāja gaitu. Tas ir elektricitate, kura, tā-

pat kā savā laikā tvaiks, sāk vareni pārgrozīt tautu

dzīvi.

It īpaši caur Vernera Ziemensa (1867.) un Hef-

nera Altenecka (1879.) atradumiem elektroteķnikā

panāktas milziskas un gluži necerētas sekmes.

Elektricitate pārgrozījusi jau tagad ļoti daudz teķni-
kas arodus un uz priekšu tas notiks arvienu lielākā

mērā, mašinām pārlabojoties un jauniem atradu-

miem klāt nākot. Jau tagad elektricitate dzen va-

goņus pa dzelzsceļiem, kustina rūpniecības mašinas

un daudz vietās izpilda pat dienestnieku darbus

familijās, piemēram, ēdienu salikšanu uz galdiem

v. c, nerunājot nemaz par telegrāfu, fonografu v. t. t.

Viens no svarīgākiem nolūkiem, kuram elektri-

citati kalpina, ir ari apgaismošana. Visās lielākās

pilsētās jau iekustināts jautājums, apgaismošanu iz-

darīt ar elektrisku gaismu, ar ko tagad pa lielākai

daļai vēl apgaismo tikai atklātus laukumus un ielas

(Rīgā apgaismo jau pilsētas teātra namu un dažas

citas ēkas) un liekas, ka nepaies desmit gadu, kad

elektricitate izspiedīs veco apgaismošanas metodi

ar gāzu.

Jau savā tagadējā attīstības pakāpenā elektri-

skā gaisma sasniegusi tādus panākumus, ka to va-

rētu dēvēt gandrīz jau par mākslīgas apgaismošanas

ideālu. Ar elektricitati spēj radīt gaismu, kas līdzi-

nājās desmit tūkstošu sveču gaismai un vēl lielāku,
bet ari mazākās gaismas iespējamas līdz pat zemā-

kajai gaišuma robežai, kā kuros apstākļos vajadzīgs.
Nav nevienas citas mierīgākas, skaistākas un acīm

veselīgākas gaismas, kā elektriskās lampas gaisma.
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Celons, kadeļ viņa vel visur neizplatās, ir tas, ka

acumirklī viņas cena samērā vēl diezgan augsta.

Bet par to nebūt nevar šaubīties, ka elektriskai

gaismai pieder nākotne. Jau tagad viņa ļoti lielā mērā

izplatīta. Tā, piemēram, Amerikas Savienotās Val-

stīs pastāv 650—700 elektrisku apgaismošanas

fabriku pilsētās, kas kopā katru vakaru dod gaismu

apmērā 1.200.000 lampām
1

gan uz ielām, gan pri-

vātos dzīvokļos. Še vēl nav ieskaitītas ļoti daudzās

sevišķās elektricitates ietaises, kuras statistika ne-

spēj pārskatīt.

Lai varētu iedomāties, cik lielu gaismas dau-

dzumu izstaro Amerikas pilsētu elektriskās lampas,
mēs nupat minētiem skaitļiem piespraudīsim aprē-

ķinumu, cik gara būtu iela, kuru šās lampas apgai-

smotu tā, ka katrā vietā varētu bez pūlēm lasīt

avīzi.

Iznākums: Šī iela būtu 20 tūkstošu verstis

gara, tas ir, garāka nekā pus zemes bumbas ap-

mērs.

Tērbatā, 1891. g. sept. 10. d.

1
Pievestie skaitļi zīmējas uz 1888. gadu.



Apcerējumi iz mekanikas

Pārstrādājums iz franču valodas.

Teorētiskā daļa.

1. nodala.

Spēki un ķermeni-

Visa daba pastāv iz būtnēm, kas iespēj darbo-

ties, darīdamas iespaidu gan pašas uz sevi, gan uz

citām būtnēm. Darbības, kādas šās būtnes izdara,

parādās dažādos veidos: tā, piem. domas ir darbība,

griba ir darbība, kustēšanās ir darbība. Mēs šaī rak-

stā aplūkosim tikai pēdējā veida darbības.

Es varu pacelt un nolaist savu roku, es varu

kustināt savus locekļus, es varu kustināt ari jūsējos,

jūs grūzdams, pie sevis pievilkdams v. t. t. Es varu

pakustināt ari stādus, purinādams viņu zarus, tos

nocirzdams, sagriezdams v. t. t, un zemi, pacel-
dams akmeni, vinu aizsviezdams v. t. t.

Bet cilvēks nav vienīgais, kas to visu spēj darīt.

Lai gan mazāk izveicīgi, lopi dara to pašu. Pat

stādi saceļ kustības, tie piebriest pumpuros, izple-
šas ziedos; viņu saknes sniedzas zemē un velk augšā

sulas, no kurām tie barojas.

Ari pašai zemei ir tā pati iespēja; viņas daļas
arvien kustas: to diezgan pierāda lietus un vētras.

Vulkāni (ugunsvēmēji kalni) un zemes trīcējumi rāda,
ka zeme nav iesnaudusies. Viņas darbība sniedzas

ne tik uz viņas pašas daļām vien, bet ari uz mūsu

miesas daļām. Viņa pievelk pie sevis visu; tādēļ

visas lietas krīt uz zemi. Un viņai vēl bez tam

līdzekļi, ar ko tā uz mums darbojas; tie ir elektrība,

magnētisms v. t. t.

Ko mes teicam par dzīvniekiem, stādiem un
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zemi, tas mums ari sakāms par visiem debesu spī-

dekļiem. Tie mūs apgaismo, un jau caur to vien

izceļ kustības. Apskatāt puķes, kas jums uz loga;

redzat, ka tās noliecas uz to pusi, no kurienas

viņām nāk gaisma. Jūs ari zināt, ka lielās jūras

kustības, kuras sauc par paisumu un bēgumu, izceļas

caur saules un mēneša spēku. Redzams, ka ari spī-

dekļi nav bezdarbīgi.

Ja būtnes uzskata tikai par kustību cēloņiem,
tad tās sauc par spēkiem. Bet ja tikai par tvera-

mām un kustināmām lietām, tad mekanikas valodā

tās sauc par ķermeņiem. Mēs esam spēki, kad

mēs strādājam, kad mēs ko darām, un esam ķer-
meņi, kad ar mums ko dara.

Nupat redzējām, ka spēki ir dažādi: dzīvnieku

spēki, stādu spēki, zvaigžņu spēki. Šī dažādība nav

ievērojama, ja skatās tikai uz kustību, ko šie spēki

izceļ. Ja jūs, istabā ieiedami, atradīsiet, ka kāda

lieta nav vairs taī vietā, kur jūs to nolikuši, jūs tūliņ

domāsiet: kāds ir bijis manā istabā. Zināms, jūsu

ziņkārība var būt vēl lielāka, jūs varbūt vēlēsaties

zināt, kādā nolūkā šī lieta ir kustināta; tāļāk jūs

lūkosiet uzminēt, vai šis ~kāds" ir bijis dzīvnieks,

piem., jūsu suns vai kaķis, jeb vai tas'bijis bērns,
vai liels cilvēks v. t. t.; bet kamēr jūs vairāk negri-

bēsat zināt, kā šās pārgrozības cēloni, tikmēr jums

pietiek domājot, ka „kāds" to ir darījis.

Labi! Par katru kustību, kas notiek, mēs varētu

teikt, ka to izdara kāds vai kādi. Nelietodami šos

vārdus, mēs viņu vietā lietosim vārdu „spēks". Bet

nav jāpiemirst, ka spēks neko citu neapzīmē, kā kā-

das būtnes darbību. Man bieži vien nāksies runāt par

spēkiem, it kā kad tie paši par sevi pastāvētu, it kā

kad tie būtu neatkarīgi un šķirti no būtnēm. Es jums

teikšu: tāds spēks dara šo, tāds spēks dara to, gluži

tāpat kā mēs sakām: tāds vīrietis runā, tāda sieviete

dzied.
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Te ir tiešām jābaidās, ka prāts pamazām ne-

ieronas, vārdos ieraudzīt lietas, un uzskatīt spēkus,

par kuriem dzird teicam, ka tie viens uz otru dar-

bojas, par kādām nesaprotamām varām, tā sakot,

gariem, kam nav miesas un kas tomēr spēj ķermeņus
kustināt. Pieminu to tādēļ, ka daži slaveni vīri tie-

šām nokļuvuši pie šādām domām. Viņi prātoja, ka

spēki radījuši ķermeņus, ka spēki radījuši būtnes.

Tas ir tikpat, kā kad kādas būtnes darbs būtu radī-

jis šo būtni pašu. Šāda iedoma sliktāka par nezi-

nāšanu.

Tāpēc, ka spēki ir būtņu darbība, tad ir sapro-

tams, ka mēs tāpat nespējam radīt spēku, kā pašu

būtni. Bet ja ari nevārām radīt jaunus spēkus, mums

mazākais ir iespējams pavairot dažu jau pastāvošo

spēku stiprumu. Bet te jāievēro, ka tas nekad nav iz-

darāms bez izdevumiem. Lai pavairotu sava zirga

spēkus, man tam jādod auzas. Bez nekā nekas nav

izdarāms.

Tos spēkus, kurus spējam palielināt, tiem pielik-
dami barību, sauc par muskuļu spēkiem, ja domā

dzīvnieku spēkus; par ķimiskiem spēkiem, ja

domā tādus, kas tuvāki rada zemei. Par pēdējiem

mēs uz priekšu vēl runāsim.

Bet ir vēl citi spēki, kuros mēs nekā nespējam

grozīt, kurus nevaram nekādi ne pavairot, ne pa-

mazināt, un kuri mums gribot negribot jāņem tādi,
kādi tie ir: piem., smagums. Ikviens saprot, ka

nespējam izdarīt, lai svina bumba kristu ātrāki, nekā

tā krīt. Ja pie svina pieliek zeltu, tad bumbas svars

palielinājās, jo svina svaram pievienojas zelta svars,

bet svins pats tādēļ vairāk nesvērs. Šādus spēkus

sauc par fiziskiem jeb dabasspēkiem šaurākā

nozīmē.

Bet ja ari nespējam radīt jaunus speķus, mes

tomēr viņus visus spējam izlietot, tos dažādi savie-
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nodami ar mūsu spēkiem un kalpinādami savām

vajadzībām. Šo zinību, kā izlietot spēkus, sauc par

mekaniku.

Līdzekļus, kurus cilvēks izlieto, lai pēc meka-

nikas likumiem kalpinātu ķimiskos, fiziskos jeb mie-

sas spēkus, sauc par maši n ā m. Lai vienkāršas,
lai sarežģītas, abējas ir tikai līdzekļi, kā izlietot

jau pastāvošos spēkus.

Šai ziņā var celties visaplamākie ieskati. Vien-

mēr — un ari mēs paši bieži lietojam šo izteicienu —

vienmēr dzird runājot par mašinas spēku: tai maši-

nai ir tāds spēks. Bet nav jādomā, ka mašinām

būtu kāds spēks. Pareizākā valodā runājot, būtu

jāsaka: mašina izlieto tādu daļu cilvēka spēka, zirga

spēka, vai zemes fiziskā un ķimiskā spēka.

Neviens šādi nemaldīsies, runādams par ļoti
vienkāršu mašinu, piem., par dzenamo ķerru.

Neviens nedomās, ka ķerras spēks izvadā smiltis un

akmeņus. Katrs it labi sajēdz, ka dzinējs te ir cil-

vēka spēks, ka ķerra tikai dod iespēju cilvēkam, šo

spēku labāk izlietot zināmā darbā, t. i. ko materiālu

pārvadāt.

Kādēļ nedomā tāpat, kad runā par tvaika ma-

šinu? Tādēļ, ka še tik acis vien uzmetot nav

redzams, kur atrodas spēks. Visādā ziņā mašinā nē,

jo līdz vairs nekurinās uguni, tā vairs neies. Spēks,
kas mašinu kustina, atrodas karstumā, ko saceļ

uguns. Un šis karstums ir zemes spēks, kurš attī-

stās, divām viņas vielām, oglēm un gaisam, kopā sa-

rodoties. Lokomotiva tikai izlieto šo spēku, tam

likdama kustināt vagonus. Un to darīdama, tā kā it

visas mašinas, vēl lielu daļu no šā spēka izšķērdē.
Ja nu uz priekšu runāsim par lokomotives spēku,

tad ir jāsaprot, ka mēs gribam runāt par to daļu ze-

mes spēka, jeb, ja patīk, karstuma spēka, ko loko-

motiva izlieto.
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2. nodala.

Centrifūgas spēks. — Kūtrības spēks.
— Kādēļ neiespējama mūžīga kustība.

Mēs jau teicām, ka spēki ir kustības cēloņi. Ar

to vēl nav diezgan teikts, jo viņi ir vēl kas cits.

Kustībai ir tāda daba, ka viņa arvien notiek taisnā

līnijā; kad kāda kustoša lieta atstāj taisno līniju,

kādā tā iesākot gāja, un uzsāk citu virzienu citā

taisnā līnijā, jeb kad tā kustas līkā līnijā, tad tas no-

tiek tikai tādēļ, ka še darbojas līdz jauns spēks, kurš

ir savādāks, nekā tas, kas izcēla kustību. Tā tad par

spēkiem var nevien teikt, ka tie ir kustības cēloņi,
bet ari, ka tie ir cēloņi, kas noteic kustības virzienu.

Kā nupat teicām, kustība notiek aizvien taisnā

līnijā, ja kāds cits cēlons, kāds jauns spēks nestājas

ceļā un to nepārgroza. Tas, varbūt, izliksies neticami,

it īpaši tādēļ, ka jūs zināt, ka zeme un citas planetes

(gāju zvaigznes) griežas ap sauli un tā tad kustas

līkā līnijā, kurai pat dots īpašs vārds — to sauc par

elipsi.
Piesienat akmeni vienā galā auklai, kuras vienu

galu jūs turat rokā. lekustināt šo akmeni uz kaut

kuru pusi. Virziens, kādā tas ies, būs iesākot taisna

līnija. Bet drīz, auklu taisni izstiepis, tas apstāsies,

jeb, ja būs iekustināts diezgan stipri un uz vajadzīgo

pusi, tas sāks riņķot ap jūsu roku kā vidus punktu.
Ja nu viņam, šā riņķojot, aukla pārtrūktu, kas tad

notiktu? Akmens tūlīt aizskries prom, kustēdamies

tālāk taisnā līnijā.

Kas tad nu ir tas, kas akmeni piespieda pieņemt

riņķa kustību? Vai tā bija aukla? Nē. Aukla nav

spēks. Tā bija jūsu roka, kas ar auklas palīdzību
atturēja akmeni un to aizkavēja iet taisnā līnijā. Pie

pirmā iekustinātāja spēka jūs pielikāt jaunu spēku,
pievilkšanas spēku. Šo mēģinājumu izdarot, jūs

jutīsiet, ka jūsu rokai arvien būs sev klāt jāvelķ

akmens, citādi tas aizskrietu prom. Šī pievilkšana
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ir tas spēks, kas katru acumirkli pārgroza iesākto

kustību. Līdz ko šis spēks mitēsies, akmens tūlīt

atkal ieņems savu taisno virzienu.

Šo cenšanos, kāda ir visiem riņķa kustībā atro-

došiem ķermeņiem, ieņemt, tiklīdz kā iespējams,

taisno virzienu, sauc par centrifūgas spēku.

Bet no šā vispārēji lietojamā izteiciena nevajaga

ieņemties aplamās domas, it kā centrifūgas spēks

būtu kāds sevišķs spēks, kas cēlies caur riņķa ku-

stību. Viņš nav nekas cits, kā tas pats spēks, kas

izcēla kustību un kura darbība tiek grozīta caur otru

spēku, kas pirmajam neļauj kustēties taisnā līnijā.

Zeme riņķo ap sauli gluži tāpat, kā akmens ap

jūsu roku. Tikai aukla te nav vajadzīga. Jums viņu

vajadzēja, lai atturētu akmeni, kas arvienu dzenas

izrauties. Saule satura zemi caur citu līdzekli, caur

gravitāciju jeb centra pievilkšanas

spēku, par ko mēs drīz plašāki runāsim. Ja šis

pievilkšanas spēks vienu vienīgu acumirkli mitētos

darboties, zeme tūlīt atstātu savu ierasto gājienu un

sāktu skriet taisnā līnijā bezgalīgajās debesu telpās,
arvien vairāk no saules attālinādamās, kas priekš

mums nebūtu vis īsti patīkami.

Taču viņa neņemtu vis kaut kuru virzienu, bet

skrietu prom pa tange nt i. Es jums tūlīt teikšu,
ko tas nozīmē. Jūs varat gluži labi riņķa apmēru

(perifēriju) uzskatīt, it kā tas būtu salikts kopā no ma-

zām, mazām taisnām līnijām, tik mazām, cik vien var

iedomāties. Šās mazās taisnās līnijas nu sauc par tan-

gentēm. Vienā ļoti mazā acumirklī mūsu auklas

akmens noskries vienu no šām ļoti mazām taisnām

līnijām, vienu no šām tangentēm. Ja nu šai acumirklī

aukla pārtrūks, jeb jūs to palaidīsat vaļā, tad

akmens vairs nebūs piespiests iet uz nākošo mazo

taisno līniju, bet viņš turpinās savu iesākto virzienu,

t. i., to virzienu, kāds bija līnijai, pa kuru viņš skrēja
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tai acumirkli, kad aukla trūka. Šo virzienu nu sauc

par tangentes virzienu.

Jātnieks, kas cirku uz lēkšotāja zirga stāv,

saliecas uz cirka iekšpusi. Viņa zirgs dara to pašu.
Ja viņi tā nedarītu, tad centrifūgas spēks tos drīz

iesviestu skatītāju solos. Nesakāt man, ka šai gadī-
jumā nav ne auklas, ne pievilkšanas, kā iepriekšējos

piemēros ar akmeni un zemi. Pievilkšanas vietu

še izpilda jājēja griba, un šī griba ir spēks, kas

zirgam neļauj skriet taisnā līnijā. Dēļ šķībā stā-

vokļa, kādu ieņem jātnieks un zirgs, tiem būtu jākrīt

uz cirka iekšpusi. Bet centrifūgas spēks turpretim

tos cenšas sviest uz ārpusi. Šie abi spēki, viens,

otram pretīm strādādami, viens otru iznīcina un

jājējs ar zirgu lēkšo tāļāk, it kā ne viens, ne otrs

spēks tos nebūtu aizķēris.

Aiz tā paša cēloņa ari tādās vietās, kur dzelz-

ceļš iet ar līkumu, ārējās sliedes tiek taisītas augstā-

kas, nekā tās, kas atrodas līkuma iekšpusē, tā kā

vagoni sveras uz iekšpusi. Ka šās ietaises nebūtu,
tad vagoni izskrietu no sliedēm. Tādēļ, ja jūs pa

dzelzceļu braukdami manāt, ka vagons, kurā jūs

esat, sveras, piem., uz labo pusi, tad, ārā neska-

tījušies, jūs varat būt pārliecināti, ka viss brauciens

iet līkumā, griezdamies uz labo pusi. Jūs pat varat,

ja vagons stipri svēries, pateikt saviem ceļa bie-

driem, ka līkumam, kādā brauciens iet, ir ļoti mazs

caurmērs, jeb, kas to pašu apzīmē, ka braucienam

labā pusē ir ļoti šķība aste.

Bet es manu, ka, pārrunādami centrifūgas spēku,

mēs esam mazuliet nogājuši no priekšmeta. Mēs

runājām par to pamatlikumu, ka kustoši ķermeņi, ja

nekas tos netraucē, iet arvienu uz priekšu taisnā

līnijā un ja viņi šo līniju atstāj un uzņem citu ceļu,

tad tas notiek caur jauna spēka darbību. No tā mēs

slēdzam, ka spēki ir ne tikai kustību cēloņi, bet ka

viņi izceļ kustību dažādos virzienos.
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Speķi ir ari kustības apturētāji.

Likdami bumbai ripot pa zemi, jūs droši ticat, ka

tā beidzot apstāsies, ja ari neviens cilvēks to neap-

turētu. Bet apturēt to tomēr kas aptur. Šis kas ir

zeme. Ķermeņi pēc savas dabas, varētu sacīt, ir loti

devīgi. Katram citam ķermeņam, ko tie satiek, tie

atdod dalu no savas kustības. Ja jūsu bumba satiks

otru bumbu, viņa to tūlīt iekustinās, bet uz sava paša

ātruma rēķinumu, jo viņa pazaudēs taisni tikpat
daudz kustības, cik būs aizdevusi. Ja nu jūsu bumba

nesatiek ceļā otru bumbu, viņa tomēr satiek tūk-

stots, desmittūkstots, simttūkstots smilšu graudus,

miljonu, desmitmiljonu gaisa daļiņu, kurām tā pama-

zām izdala lielu daļu no savas kustības, tā kā beigās

viņai pašai vairs nekā neatliek. Tādēļ viņa apstā-

jas; bet ja šo kavēkļu nebūtu, tad viņa ripotu vēl,

ripotu arvienu.

Ja kustošu ķermeņu nekas neaptura, tad tas ne-

kad nemitās kustēties. Skatāties uz zemi un citām

planetēm: tās riņķo ap pasauli un viņu kustība ne-

apstājas un nepamazinājās, mazākais līdz šim tas nav

manīts. Kādēļ tās neapstājas? Tādēļ, ka viņas ne-

atrod nekādu kavēkļu ceļā; tādēļ, ka debesu tel-

pas, pa kurām tās ceļo, ir tukšas, jeb piepildītas ar

tik plānu jeb šķidru vielu, ka tās daļiņas nespēj darīt

nekādu iespaidu uz kustību. Planetes ir atslēgušas

pazīstamo uzdevumu, izgudrot mašinu, kas pate no

sevis mūžīgi kustas, bet lai apskatāmies, kādā kārtā:

tādā, ka nekā nedara un neviena cita ķermeņa ne-

kustina.

Ja nu mēs ari varētu uztaisīt tādu mašinu, kas,
vienreiz iekustināta, ietu arvienu bez apstāšanās,

mēs būtu pilnīgi pazaudējuši savu lafku un pūles, jo

šī mašina nekam nederētu. Ja viņa ko darītu, ja

viņa strādātu, tad viņai būtu jākustina kāda lieta,

lai pēdējā ari būtu tikai diega pavediens. Pamazām
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viņa aizdotu savu kustību šim diegam, ta ka galu

galā pašai būtu jāapstājas.

Cenšanās, atrast mūžīgu kustību, ir muļķīga ne

tikai tādēļ vien, ka tā dzenas pēc nederīga panā-

kuma, bet ari tādēļ, ka tās mērķis nebūt nav sa-

sniedzams. Pieņemsim, ka kāds domātos atradis

šādu brīnišķīgu mašinu. Tā, saprotams, nevarētu

karāties gaisā, nekur nepiedurdamās. Pieņemsim

nu, ka viņas kustošās daļas atmestos tikai vienā

pašā punktā; šās kustošās daļas būtu no visglu-
mākā tērauda un būtu ielaistas viscietākā metālā.

Berzēšanās būs ļoti maza, bet viņa tomēr būs ...

Taču, kas tad ir berzēšanās? Berzēšanās ir to da-

ļiņu deldēšana, kuras beržas, t. i. šās daļas tiek pa-

mazām norautas nesaredzamu putekļu veidā, ļoti

mazos gabaliņos. Bet ja nu šie mazie nesaredzamie

gabaliņi tiek norauti, tie tiek ari kustināti. Taču

viens ķermens otru iekustinādams, pats zaudē vienu

daļu savas kustības. Tā tad minētā .mašina,

katru brīdi vienu daļu no savas kustības zaudējusi,
beidzot apstāsies. Lai nesaka, ka berzēšanos var

novērst, starpā ieliekot taukainu vielu. Ja še vairs

nebūs kustinājamas tērauda vai cita metāla daļas, to

vietā atkal būs tauku daļas, un gala iznākums būs

tas pats. Varbūt drusciņ vēlāki, bet vienreiz tomēr

droši pienāks brīdis, kad mašina apstāsies. — Vēl

jāsaka, ka ari gaiss ir kustības kavēklis, kas arvienu

mašinai jāiekustina, caur ko pēdējās kustībai ar-

vienu jāpamazinājas. Ja pētījumi, atrast mūžīgu ku-

stību, būtu tikai muļķīgi, tas vēl nebūtu liela lieta;

muļķību ir daudz vēl citu pasaulē; bet šī muļķība

ir, par nelaimi, tāda, kuras dēļ izšķērž laiku un iz-

dod naudu daudz labu strādnieku, kuri, ja tiem šī

iedoma nebūtu galvā, varētu kaut ko derīgu pa-

strādāt.

Līdz šim mes tikām runājuši un ari uz priekšu

vairāk reizes runāsim par kustību, kā par kādu do-
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damu, aizdodamu, zaudējamu lietu, vārdu sakot,

kā par kādu sevišķu lietu, kuru, kā, piem, naudu,
nevar izdot, pats nepalikdams nabagāks. Šādā

kārtā izskaidrošana iznāk saprotamāka; bet, pa-

matīgi ņemot, kustība ir kas cits. Tā nav no ķer-
meņiem šķirama lieta un nevar pāriet no viena uz

otru, kā, piem., šī spalva pāriet no manas rokas jū-

sējā. Kustība ir sevišķs ķermeņu stāvoklis. Tas,
kas ķermeņus spiež doties šaī stāvoklī, ir spēks.
Viņiem to (t. i. kustību) atņemt var tikai otrs spēks.

Šis spēks, kāds ir visām mums pazīstamām
būtnēm un kurš atrodas katrā viņu daļā jeb orgānā,
šis spēks, kurš ir galvenākais kustības apturētājs,
tiek saukts par kūtrības spēku. Katrs mierā

stāvošs vai zināmā kustībā esošs ķermens cenšas

palikt mierā vai turpināt iesākto kustību. Viņš tu-

rās pretīm ar zināmu spēku visam, kas viņa kustību

grib palielināt vai pamazināt, vai pārgrozīt tās vir-

zienu, vai, beidzot, to iztraucēt no miera. Šī prete-

stība ir spēks, kas, ķermeņa kustinātājam spēkam

pretīm strādādams, iznīcina vienu dalu no pēdējā.

Redzat, cik daudz vajaga spēka, lai iekustinātu

vagonu, pat uz vislabākām sliedēm, un cik maz va-

jaga vēlāk spēka, to tāļāk bīdot. Tas notiek tādēļ,
ka jūsu spēkam stājās pretīm iesākumā vagona kū-

trības spēks un šis spēks bija ļoti liels, jo tas ir to-

tiesu lielāks, jo smagāka kustināmā lieta. Vēlāk

jums bija tikai jāpārvar ceļā esošā gaisa, smilšu

graudu v. c. kūtrības spēks, un šie spēki ir daudz

mazāki, jo viņu ķermeņi ir ļoti viegli. Aiz šā paša

iemesla ari pie vezuma aizjūgtiem zirgiem vajadzīgs
daudz spēka, kamēr to iekustina, kurpretim vēlāk,
iekustinātu, tie to pavelk bez kādām lielām pūlēm.

Mekanika kūtrībās spēku ir ļoti derīgi izlieto-

jusi, ierīkodama pie māsiņām „š vunk r a tus".

Tā nosauc ratus, kuru spieķi vai kuru apmērs tai-

sīti ļoti smagi, visvairāk no metāla.
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Ir mašinas, kas nestrādā pastāvīgi, jeb kam,
kā saka, jāiet tukšām. Viens tāds piemērs ir

cilindru (ruļļu) mašina, ar ko dzelzi spiež plakanos
stiepos. Kad mašina nestrādā, kad tai nav dzelzs

ko spiest, tad spēks, kas to kustina, pa lielai daļai
tiek izlietots, milzīgā ātrumā griezt švunkratu, kas

sver līdz 20,000 kilogramiem un apgriežas līdz simtu

reizēm* minūtē. Ja nu pēc tam mašinā liek atkal

dzelzi, tad pretestība, ar kādu šī dzelzs pretojas

spiešanai, varētu uz vietas apturēt mašinu, bet līdz

ar to tai ari būtu jāaptura švunkrats; un katrs ieska-

tīs, cik daudz tai vajadzētu spēka, lai apturētu tik

svarīgu ķermeni, kas tik ātri kustās, un kura ku-

stības spēks tādēļ ir milzīgs. Tā tad mašina turpi-

nās savu gaitu, un dzelzs, kuru saspiest mašinas

spēks vien nebūtu iespējis, tagad tiek saspiesta, pa-

teicoties švunkratam. Pēdējo tādēļ gluži pareizi

dēvē par spēka uzglabātāju.

Švunkrati mašinām netikai atdod vienu daļu

spēka, ko tās nederīgi izdevušas, tukšas iedamas,
bet zināmos gadījumos tie ari noder, lai regulētu

(padarītu vienādu) pašu spēku darbību. Ja, piem.,

strādnieks griež ratu ar kloķi, tad viņa darbība ir

mazāka, kad kloķis ir viņa krūts augstumā, nekā kad

tas ir augšā vai apakšā riņķam, kādā tas griežas.

Mašina, kuru šis rats dzen, kustētos nevienādi, ja

nebūtu švunkrata priekš kārtības uzturēšanas. Un tie-

šām, rokai ratu lēnāki griežot, pate mašina cenšas iet

lēnāki, bet viņa to spēj tikai tad, ja padara lēnāku

švunkrata iešanu; šai palēnināšanai stājas pretīm

pēdējā kūtrības spēks, tā kā mašinai jāiet joprojām

taī pašā ātrumā.

Piemērus pievezdami, mēs esam drusku attāli-

nājušies no lietas. Tādēļ iesim atpakaļ. Mēs iesā-

kām runāt par kūtrību, gribēdami izskaidrot, kā tas

nākas, ka, lai gan visi ķermeņi cenšas palikt kustībā

vai mierā, bumba, pa zemi ripodama, katru acu-
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mirkli tiek palēnināta caur ceļā esošiem kavēkļiem

un beidzot apstājas. Bet tomēr ir ari vēl citi spēki bez

kūtrības, kas kustību padara lēnāku vai to iznīcina.

Kustība tiek iznīcināta vai palēnināta, ja no diviem

vai vairākiem spēkiem vieni tai cenšas dot zināmu

virzienu, otri atkal šim pretēju virzienu. Bet par

to mēs vēl nerunāsim. Tagad tikai papildināsim

savu izskaidrojumu par spēku, teikdami, ka spēki

ir tai pašā laikā kustības cēlēji, kā ari grozī-

tāji un apturētāji.

3. nodala.

Elastība. — Kopa salikti spekl.

Divi vienlīdzīgi spēki, viens otram pretīm strā-

dādami, viens otru iznīcina. Katrs sapratīs, ka, ja
divi vienlīdzīgi stipri zirgi vilks vezumu viens uz

priekšu, otrs atpakaļ, tad tas neies ne uz priekšu,

ne atpakaļ.

Liekas, ka tāpat vajadzētu būt visos iespējamos

gadījumos, un tomēr, ja divas biljarda bumbas,

viena otrai taisni pretīm skriedamas, saduras, mēs

redzam, ka tās nepaliek vis uz reizi stāvot, bet ti-

kai, ka viņu kustība pārgroza savu virzienu un ka

pēc saduršanās tās katra skrien atpakaļ. Abi spēki,
kas tās dzina, tika iznīcināti; kā nu gan nākas, ka

tās tomēr vēl kustas,
levērosim vispirms, ka, ja šās bumbas būtu no

mīkstas glūdas vai vaska, tās, satikušās, gan apstātos.

Ka viņas šķiras un tek atpakaļ, tas notiek tādēļ, ka

tās ir no kaula, un ka kauls ir elastīgs. Kas tad nu ir

elastība? Elastība ir zināmu ķermeņu īpašība,

pieņemt atkal savu permējo veidu, tiklīdz tie tiek

caur kaut kādu cēloņu pārgrozīti, un atgrūzt visu, kas

tos lūko aizkavēt, šo veidu pieņemt. Salokat spieķi,
un tiklīdz jūs to vaļā palaidīsiet, viņš savas elastī-

bas dēļ ieņems atkal taisno veidu, kāds tam bija

iesākumā. Koks, kauls, gandrīz visi metāli, daudz
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akmeni un, vispārīgi, cieti ķermeņi ir elastīgi. Ūdens

nav elastīgs vai ļoti mazā mērā. Turpretim tvaiks,

gaiss un citas gāzes ir ļoti elastīgas.

Skatīsimies atkal uz savām bumbām. Kopā

sadurdamās, tās pārgroza viena otras veidu; tās

paliek priekšpusē plakanas. Caur savu elastību viņas

drīz atkal ieņem pirmējo izskatu. Saduršanās vie-

tas, tas ir saspiestās vietas piepildīsies, kādas tās

bija, pirms bumbas satikās, un tādēļ viena otru atgrū-

dīsies. Bumbas viena no otras attālināsies, dzītas

nevis pirmā iekustinātāja spēka, kas ir beidzies,
bet jaunā, elastības izceltā spēka. Acumirklīgajā

saspiešana, par ko mēs runājām, nav manāma pie

kaula bumbām, bet gaiši redzama, ja kaula bumbu

vietā ņem gumijas bumbas.

Lai šī elastība parādītos, nav nemaz vajadzīgs

abām bumbām kustēties. Tas pats iznākums būs

redzams, ja viena no tām stāv mierā; bet otrai tad

jāir pietiekoši stipri iekustinātai, tā kā spēj pir-

mējās veidu pārgrozīt (t. i. to saspiest). Ja tas ne-

notiek, tad kustošā bumba nenāks atpakaļ; viņa

turpinās savu ceļu uz priekšu, bet lēnāki, jo vienu

daļu savas kustības tā būs atdevusi otrai bum-

bai, kas nu ari sāks kustēt gandrīz taī pašā ātrumā,

tā kā abas bumbas tuvu kopā ceļos tāļāk. Viss,
kas te teikts, ir smalki zināms biljarda spēlētājiem.

Mēs teicām, ka, ja divi pretēji spēki ir vienādi,

tie viens otru iznīcina; mums vēl jāsaka, ka, ja tie

ir nevienādi, tad mazākais tiek iznīcināts un lielā-

kais par -tik pamazināts, cik mazākais bija liels.

Bet kas notiks, ja divi spēki strādā uz to pašu ķer-

meņu, neatrazdamies viens otram taisni pretīm, bet

stāvēdami viens pret otru lielākā vai mazākā šķī-
bumā jeb leņķī?

Lai to izskaidrotu, domāsimies divus zirgus,

katru savā striķī piejūgtu pie ratiem, kuros iekrauti

trīs akmeņa bluķi Līdzās iedami, zirgi pavilks šos
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trīs akmeņus; tiklīdz kā viņi drusku izšķiebsies savā

starpā, viņi tikai vairs divus akmeņus varēs vilkt;

ja viņi izšķiebsies vēl vairāk — vienu pašu; ja tā

aizvien vairāk izšķiebdamies tie beidzot vilks viens

otram taisni pretīm, tad tie nekā nepavilks. Viņu

derīgi izlietoto spēku sumu, tāpat tad, kad tie pa-

vilka visus trīs akmeņus, kā ari tad, kad tie pavelk

tikai divus vaj vienu pašu, sauc par kopspēku

un katru sevišķo spēku par daļu spēku.

Vai zirgu pašu spēks tādēļ mazinājies, ka tie

sāka uz dažādām pusēm vilkt? Zināms, ka nē.

Tikai katrs zirgs izlieto vienu daļu spēka, lai iz-

nīcinātu vienu daļu sava biedra spēka, caur ko iz-

nāk, ka tikai pārējās daļas tiek derīgas, t. i. vezuma

vilkšanai izlietotas.

Tā tad mēs varam uzstādīt par likumu, ka, vai-

rākiem spēkiem uz vienu pašu ķermeņu darbojoties,
šo spēku panākums būs totiesu mazāks, jo lielākā

šķībumā atradīsies viņu virzieni. Tā, piem., ja pie

liela zvana piesien divdesmit virves un ja divdesmit

cilvēki, lai šo zvanu ieskandinātu, velk katrs pie sa-

vas virves, tad viņi viegli sasniegs savu mērķi,
visi tuvu kopā turēdamies. Vienam no otra atsta-

tāki stāvot, tas jau nāksies grūtāki, un vēl tāļāk iz-

klīstot, tiem vairs nemaz nebūs iespējams pakusti-

nāt zvanu.

Uz kuru pusi nu ies rati, kurus velk divi zirgi

iešķībi viens pret otru. Ja abiem zirgiem vienāds

spēks, tad tie ies tajā taisnā līnijā, kas dala divās

līdzīgās daļās starp abām virvēm atrodošos šķī-
bumu. Ja viņu spēki nevienādi, tad rati ies taisnā

līnijā, kas šo pašu šķībumu dala divās nevienādās

dalās, tā kā mazākā daļa arvienu būs stiprākā zirga

pusē un starpība starp abām šķībuma (leņķa) daļām

stāvēs arvienu zināmā samērā ar abu zirgu spēku

starpību. Šo virzienu, kādā kustas ķermens, sauc

par kopsipēka virzienu. Šis kopspēks, kā
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jau teikts, ir tikai iedomāts spēks, ar kuru apzīmē

abu zirgu spēku derīgi izlietoto dalu.

Jums, varbūt, tas, kas augšā teikts, izliksies grūti

saprotams. Kādi piemēri to darīs saprotamāku.

Jums, bez šaubīšanās, būs gadījies redzēt, ka kāds

velk virvē piesietu laivu pa upi uz augšu. Kādēļ laiva,
kuru tas, kas gar krastu iet, nemitēdamies velk uz

savu pusi, tomēr neatstāj straumes vidu? Jūs at-

bildēsiet: tādēļ, ka laivā atrodas otrs, kas vada

stūri. Tas ir pareizi, bet apskatīsim tuvāk, kā tas

notiek

Vispirms jāievēro, ka laivai abi sāni ir vienāda

lieluma un izskata un straume tādēļ ar vienādu

spēku spiež pret labo un kreiso pusi, tā kā laivas

virziens paliek kā bijis. Ja vinu neturētu virve, tad

straume to nestu uz leju, bet nevarētu grozīt ne uz

vienu, ne otru pusi. Šo vienādību laiva pazaudē
caur stūri un viņas sāni dabū lielāku plašumu taī

pusē, uz kuru stūre pagriezta. Nebūs gan vajadzīgs

teikt, ka stūre ir laivas pakaļējā galā esošs dēlis,
kustināms ar piestiprinātu kārti, tā kā stūri var sa-

līdzināt ar zivs asti, -ko tā groza pēc patikšanas uz

kreiso un labo pusi.

Pieņemsim, ka mūsu laivas stūre ir griezta uz

otru krastu, nekā to, pa kuru iet laivas vilcējs.

Ūdens, pret stūri spiezdams, pretojas laivas gājie-

nam tikai šajā pusē. Kas caur to iznāks? Kas būtu,

ja jūs ietu uz priekšu, labo roku taisni uz sāniem

izstiepdami, un ja šī roka atduras pret kavēkli,

piem. pret kādu stabu? Būtu tas, ka jūs grieztos

paši ap sevi uz labo pusi. Tāpat darīs laiva. Tā

cenšas griezties uz laivas vilcējam pretīm esošo

krastu. Bet tā kā taī pašā laikā virve to velk uz

otru krastu, tad uz laivu darbojas iešķībi viens pret

otru divi spēki. Kādā virzienā nu ies laiva? Tā

ies abu iešķībo spēku kopspēka virzienā, t. i. taisnā

linijā, kas šķībumu dala divās daļās un iet pa upes
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viduci. Tā kā straume ir grozīgs spēks un tādēļ,
ka cilvēks pats virvi nevelk ar vienādu spēku, tad

saprotams, ka, stūrei negrozoties, laiva drīz vien

grozītos no sava ceļa. Tādēļ aizvien vienam jābūt

laivā, kas stūri groza gan lielākā, gan mazākā leņķī

pret laivas garumu, ik pēc tā, vai laiva cenšas at-

tālināties vai tuvoties krastam.

Vējam no ziemeļiem pūšot, uz pirmo acumirkli

izliekas, ka buru kuģam nebūtu iespējams doties uz

ziemeļiem, t. i. iet pret vēju. Un tomēr jūrnieki to

dara. Tie iekārto savas buras un iegroza stūri tā,

ka vējam tiek pretīm likts jauns spēks, un kuģis nu

iet šo abu spēku, t. i. jaunā spēka un vēja spēka

kopspēka virzienā uz priekšu, drīz uz labo, drīz uz

kreiso pusi.

Ja vagonam pilnā gaitā ejot izmet caur logu
naudas gabalu, tad tas nekritīs vis taisni uz zemi, kā

kad to mestu no loga uz ielu. Tas kustēsies kādus

acumirkļus līdzi vagonam. Bez tam viņš sava sma-

guma dēļ kritīs uz zemi. Lai abām kustībām uz

reiz paklausītu, viņš ies abu spēku kopspēka vir-

zienā, un šis virziens būs līka linija, kas iet uz to

pusi, uz kuru iet brauciens.

4. nodaļa.

Paralēli speķi. — Smaguma punkts.

Līdz šim mēs esam runājuši tikai par tādiem

spēkiem, kas darbojas uz dažādām pusēm, šķībi

viens pret otru. Tagad apskatīsim tādus spēkus,
kas darbojas paralēli uz to pašu pusi, un kas aiz-

kar nevis vairs vienu punktu, bet taisnu līniju. —

Mums jau iepriekš lasītājiem jāteic, ka mēs mēģi-

nāsim ari pierādīt tos likumus, kurus uzstādīsim.

Tas nāksies diezgan grūti bez zīmējumu palīdzības.
Bet mēs tomēr lūkosim tik gaiši, cik iespējams, iz-

skaidrot. Kūtrām galvām, nepatīk pierādījumi, jo,
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lai tos saprastu, arvienu vajadzīgs drusku uzmanī-

bas. Tādi labāk tic uz vārda to, ko tiem saka.

Tāda ticība ir ļoti nožēlojama, jo tā bieži pieņem

par patiesību vislielākās nepareizības. Šā raksta

mazais apmērs mums, diemžēl, neatļauj pamatot uz

pierādījumiem visu, ko izsakām, bet, cik vien mums

tas būs iespējams, mēs to nekavēsimies darīt.

ledomāsimies nu divus apaļus dzelzs stieiņus

vienāda resnuma: vienu 20 centimetrus garu un

1 kilogramu
1

smagu, otru 1 metru garu un tādēļ 5

kilogramu smagu. Mēģinājumi rāda, ka, ja es uz-

karu katru šo stieni ap vidu apsietā auklā, tie tu-

rēsies līdzsvarā, t. i. paliks horicontalā (gulošā)
stāvoklī. Manai labai rokai, turot to auklu, kurā

karājas metru garais stienis, vajadzēs piecreiz vai-

rāk spēka, nekā kreisajai, kurai jātura tikai 20 cm
1

,

garais stienis. Šie abi spēki ir acīm redzot para-

lēli un uz vienu pašu pusi. Tuvināsim abus šos

stieņus vienu otram galā un domās sakausēsim tos

kopā, tā kā iznāktu tikai viens pats stienis. 120 cm.

garš. Tā kā šis tuvums nekā nebūs grozījis, tad

vienā rokā vienu, otrā otru turot, jaunais stienis

paliks līdzsvarā.

Bet mani tas nokausē, ka abas rokas jāizlieto.
Es gribētu, nekā nepārgrozīdams, izlietot tikai vienu

roku, t. i., divu spēku vietā ielikt vienu vienīgu,

kurš tādēļ būs šo abu spēku kopspēks. Šaī nolūkā

es savu stieni viducī pakāršu pie jaunas auklas,

caur ko tas atkal stāvēs līdzsvarā. Bet 120 cm.

garā stieņa viducis atrodās 50 cm. no tās vietas,

kurā bija piesiets 1 kilogramu smagais gabals, un

10 cm., t. i., 5 reiz tuvāki, no tās vietas, kurā bija

1 1 kilograms — 2,4419 marc; 1 metrs
—

10 decimetr.—

100 centimetr. — 3,2809 pēdas.
2 Metru paīsināti apzīmē ar «m», centimetru ar «cm»,

milimetru ar «mm».
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piesieta aukla pie 5 kilogramu smagā gabala. Tā

tad aizvien ir iespējams divu paralēlu un uz vienu

pašu pusi taisni ejošu spēku vietā likt trešo spēku,

kas, uz to pašu pusi iedams, pirmajiem ir paralēls

un kura aizkaršanas punkts atrodas totiesu tuvāk

lielākam spēkam, cik tas lielāks, un totiesu tālāk no

mazākā, cik tas mazāks. To izsaka teicot, ka

kopspēku attālumi no daļu spēkiem

stāv ačgārnā samērā, kā šo dalu s p ēku

lielums.

Pieminēsim vēl, ka kopsspēkam jāir arvienu

līdzīgam daļu spēku sumai, kas nekad nenotiek tur,
kur nav paralēlu spēku. Un tiešām, izlietojot vienu

pašu auklu un vienu pašu roku, lai saturētu iz di-

viem pirmajiem gabaliem salikto stieni, skaidri

redzams, ka šai rokai jāsatur abu gabalu

svars, t. i., tā viena pate pastrādā tikpat, cik abas

rokas pastrādāja kopā. — Nebūs gandrīz vajadzīgs

teikt, ka, ja abi paralēlie spēki, kas uz taisnu lī-

niju darbojas, ir vienlīdzīgi, tad viņu kopspēka aiz-

karšanas punkts atrodas pašā vidū šai līnijai. Tas

ir slēdzams iz augšā sacītā un bez tam ari izmē-

ģinot viegli pierādāms.

Šie likumi, kas noteic divu paralēlu spēku kop-

spēka vietu, mekanikā atrod daudzējādu un sva-

rīgu izlietošanu. Mēs tuvāk aplūkosim tikai vienu

gadījumu, un proti, smaguma punkta no-

teikšanu, tādēļ, ka nav iespējjams saprast mašinu

sīkākās ietaises, ja nav mazākais kaut necik sajēgas

par to, kas ir smaguma punkts.

Visi ķermeņi ir svarīgi, t. i. uz tiem darbojas

spēks, kas tos velk uz zemes bumbas viduci. Ap-
skatīsim kautkādu ķermeņu. Visas daļiņas, iz ku-

rām tas sastāv, ir svarīgas, un tās var uzskatīt par

punktiem, kurus aizkar tikpat daudz mazi spēki,

kas tās velk uz zemi. Kaut gan visi šie mazie

snēki iet uz zemes lodes viduci, tad tomēr šis vi-
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ducis ir tik tāļu, šķībumi starp tiem ir tik mazi, ka

tos var uzskatīt kā paralēlus.

Nekas mums neliedz iedomāties taisnu līniju,
kas iet no vienas tādas daļiņas uz otru un kuras

galus tādēļ aizkar divi paralēlie spēki. Šo spēku
vietā mēs nu domās liksim viņu kopspēku. Tāļāk
nekas mums neliedz šā kopspēka aizkaršanas

punktu iedomāties savienotu caur jaunu taisnu lī-

niju ar kādu trešo daļiņu. Šās daļiņas smagums un nu-

pat atrastais kopspēks būs atkal divi paralēli spēki,
kas aizkar pēdējās taisnās līnijas galus un kuru vietā

atkal var likt viņu kopspēku. Šādā kārtā, aizvienu

divu spēku vietā ielikdami vienu pašu, mēs bei-

dzot varēsim visus spēkus, kas velk domātā ķer-

meņa daļiņas, savienot vienā vienīgā galīgā kop-

spēkā, kas būs tik liels, cik visi šie kopā. Šā kop-

spēka aizkaršanas punkts ir tas, ko sauc par šā

ķermeņa smaguma punktu. Ar citiem vārdiem,

smaguma punkts kādā ķermemā ir tas punkts, kurā
var iedomāties sakopotu visu viņa smagumu jeb
svaru.

Lai ķermens ieņemtu kādu stāvokli ieņem-

dams, smaguma punkts paliks taī pašā vietā, jo,

viņu noteicot, mums ari nemaz nebija vajadzīgs

ievērot ķermeņa stāvokli. Jau tas vien, ka mazie

spēki, kas iztaisa šā ķermeņa smaguma daļas,ar-

vienu no zemes tiek pievilkti un tādēļ paliek ar-

vienu paralēli, jau tas vien pietiek, lai pierādītu,
ka viņu kopspēka aizkaršanas punkts ieņem vien-

mēr to pašu vietu. Tādēļ mēs varam atkārtot, ka,

ja negrozās ķermeņa veids un sastāvs, tad šā ķer-

meņa smaguma punkts atrodās arvienu taī pašā

vietā.

Bet kā lai noteic praktiski šo smaguma punktu.
Vienīgi ar domām to atrast, kā līdz šim, nebūs

iespējams. Palūkosim, vai varbūt neatrodās vien-

kāršs līdzeklis.
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Ņemsim kādu ķermeņu un iedomāsimies, kā

tas gandrīz arvienu ir, ka šā paša ķermeņa sma-

guma punkts atrodās viņa iekšpusē un ka tas ir zi-

nāms. ledomāsimies nu, ka vertikāla (lodeniska)

līnija, t. i. tāda taisna līnija, kas iet caur zemes vi-

duspunktu, spiežās caur šā ķermeņa iekšpusi, iet

cauri viņa smaguma punktam un iznāk ārā viņa

virspusē, gluži tāpat, kā kad adatu ābolam izdur

cauri no vienas puses uz otru. Ja taī punktā, kurā
šī iedomātā taisnā līnija iznāk ārā no ķermeņa, pie-

sien auklu vai ķēdi, kurā šo ķermeņu pakar, tad

ir saprotams, ka tas paliks karājoties tai stāvoklī,
kādā tas atradās, ne uz vienu pusi nesvārstīdamies,

jo katru kustību izcel kāds spēks. Tādēļ, ka ņu visi

spēki, kas šo ķermeņu vilka uz zemi, ir savienoti

viņu kopspēkā, tādēļ ka šo vienīgo spēku iznīcina

auklas pretošanās, kurā pakārts ķermens, pretoša-

nās, kura ir vertikāls spēks, tāpat kā kopspēks un

kura pēdējam taī pašā punktā, t. i. smaguma

punktā, strādā taisni pretīm, tad ir redzams, ka ne-

atliekas neviena spēka, kas šo ķermeņu kustinātu.

Tā tad varam uzstādīt šo likumu, ka katrs ķermens,
kas uzkārts jeb ari uzstādīts savā smaguma punktā,

paliek līdzsvarā, t. i. tajā stāvoklī, kādā tas atro-

das, ne uz vienu pusi ne drusku nesvārstīdamies.

Šo ievērojuši, strādāsim tagad tāļāk ne tikai

ar domām vien, bet ari ar acīm un rokām. Lūko-

sim, piem. uziet, kur atrodās smaguma punkts šim

koka gabalam, kas man uz galda. Es ņemu un tam

iesitu mazu nagliņu kaut kādā vietā. Pie šās na-

gliņas es piesienu aukliņu, ar kuru paceļu savu

koka gabalu. Viņš iesākot svārstīsies gan uz vienu,

gan otru pusi, līdz tas beidzot ieņems stāvokli, kurā
tas paliks nekustēdamies. Tas pierāda, ka auklas

pretestība iznīcinājusi visu spēku darbību, kas šo

ķermeņu kustināja, jeb, kas to pašu nozīmē, iznīci-

nājusi viņu kopspēku darbību, kas tikai tad var no-
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tikt, ja auklas pagarinājums sakrīt kopā ar šā kop-
spēka virzienu, kurš, kā mēs zinām, arvienu ir ver-

tikāla līnija. Ja nu, no tā punkta iesākdams, kur

iesista nagla, es ar ļoti tievu urbjamo izurbju koka

gabalā caurumu no vienas puses uz otru taī vir-

zienā, kādā iet aukla, tad šis caurums sakritīs kopā
ar kopspēka virzienu, un es varu būt drošs, ka sma-

guma punkts, kurš ir šā kopspēka aizkaršanas

punkts, atradīsies kaut kādā vietā šā cauruma iekš-

pusē. Bet kurā vietā? To es vēl nezinu, bet drīz

dabūšu zināt.

Atkārtosim to pašu, ko nupat tikām darījuši,
iesizdami atkal naglu, kur piesiet auklu, bet citā

vietā koka gabalam. Jaunais caurums, kuru es iz-

urbšu tajā virzienā, kādu norādīs otrā aukla, ies

ari caur smaguma punktu. Tā kā nu smaguma

punkts atrodas divās līnijās, t. i. abos caurumos,

kuru es vienu pēc otra izurbu, tad šim punktam jā-
ir tam punktam, kurā šās taisnās līnijas krusto-

jās. Tā tad šis punkts man norāda īsto smaguma

punkta vietu.

Jāatzīstas, ka šādā kārtā arvienu nevar noteikt

smaguma punktu, jo daudzreiz rtav iespējams ķer-

meņus izurbt. Bet prāts iztiek ari bez urbšanas

un, rūpīgi izmērīdams līnijas, kādās ietu caur ķer-

meņa iekšpusi abas auklas, ja tās pagarinātu, no-

teic to punktu, kur tām jākrustojas un tā katru

reizi pietiekoši smalki var aprēķināt ķermeņa sma-

guma punktu.

Ja būtu kāds krietni liels ķermens, piem., baļķis

tad noteikšana vēl vienkāršāka. Tas jāuzliek tikai

uz kāda bluķa, jeb vislabāk uz apaļa ruļļa un jābīda

uz vienu galu un otru, kamēr tas paliek horicontali

stāvot, ne ar vienu, ne ar otru galu pie zemes ne-

durdamies. Kas būtu, ja to- zāģētu šķērsām pušu,

tā kā zāģa zobi ietu vertikāli taisni virs ruļļa līnijas,

uz kura guļ baļķis? Baļķa smaguma punkts tad
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atrastos visādā zinā vienā punktā zāģa griezumā, jo

tā kā baļķis stāv līdzsvarā uz savas atmešanās vie-

tas, tad ari to spēku kopspēkam, kas viņu velk uz

zemi, jāatrodas uz vertikālās līnijas, kas iet caur šo

atmešanās vietu. Tā tad šajā vertikālā (v. līnijā)
būs viņa smaguma punkts, kas, kā redzams, atradī-

sies zāģa griezumā.

Bet kurā vietā šai griezumā? Te tas ir viegli
nosakāms. Baļķiem, ķieģeļiem un lielākai daļai
būvmateriālu ir regulāras (vienādikantīgas) formas.

Mūsu iedomātais zāģa griezums būs brusā kvad-

rāts vai oblongs, t. i. garens četrstūris; smaguma

punkts atradīsies, protams, šā griezuma vidū, tas ir

tai punktā, kur krustojas viņa diagonālas. Jūs

zināt, ka par kvadrāta diagonāli sauc taisnu līniju,
ko velk no viena stūra uz pretim stāvošo stūri.

Ar ģeometrijas (plašuma zinības) palīdzību vai-

rakejādā ceļā iespējams noteikt ķermeņa smaguma

punktu. Tā, piem. var pierādīt, ka bumbai sma-

guma punkts ir viņas viducī; cilindram (apaļam sta-

bam) — viņa ases viducī, trīsstūram —
divu treš-

daļu attālumā taisnai līnijai, kas vilkta no viena

stūra uz pretējās puses vidu, šās divas trešdaļas no

stūra rēķinot; gredzenam — šā gredzena vidū, tā

tad ārpus viņa paša v. t. pr.

Iz augšējā redzams, ka ķermens ir līdz-

svarā tikai tad, kad viņa smaguma

punkts atrodas tajā vertikālā līnijā,
kas iet caur viņa atmešanās vietu,

tādēļ, ka atmešanās vietas pretestība iznīcina to

spēku kopspēka darbību, kas cenšas ķermeni vilkt

uz zemi. Cilvēka miesas smaguma punkts, rokām

dabiski uz zemi karājoties, atrodas krustu vietā. Ja

jūs šaī vietā piestiprinātu auklu ar svinu galā un_ja
tik tāļu uz priekšu paliektos, ka svins krīt ārpus jūsu

kāju apakšām, tad jums katrā ziņā būs jāpazaudē

līdzsvars, un ja jūs kur nepieturētos, jākrīt zeme.
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Lai atrastos līdzsvarā, nav vajadzīgs, ka atmešanās

vieta būtu visā savā plašumā piepildīta. Tā, piem.,

ja galds stāv uz četrām kājām un ja vertikāle, kas

iet caur viņa smaguma punktu, krīt šo kāju starpā,
tad tas stāvēs tikpat labi līdzsvarā, kā, ja tas šo

kāju vietā atmestos uz vienas pašas resnas kājas,
kas izpildītu starp četrām kājām esošo tukšo starpu.

Būvējot nekad nedrīkst grēkot pret nupat mi-

nēto likumu, jo, ja būvmateriālus saliktu šo likumu

neievērojot, tie, savā vaļā atstāti, tūlīt nogāztos

zemē.

Ir gandrīz neiespējama lieta, olu uzstādīt uz

viena gala. Kādēļ? Tādēļ, ka no neskaitāmiem

stāvokļiem, kādos to var nostādīt gan uz vienu, gan

otru pusi iešķībi, vairāk nav kā viens pats, kurā
tai atrodoties caur smaguma punktu ejošā ver-

tikāle iet ari caur atmešanās vietu, kura te nav neko

lielāka par ģeometrisko punktu. Šai stāvoklī uzstā-

dīta, ola paliktu līdzsvarā, bet šis līdzsvars būtu ne-

drošs, jo vismazākai vēsmiņai uzpūšot smaguma

punkta vertikāle vairs neietu caur atmešanās vietu,

tā kā olai būtu jāgāžas.

Ja nav iespējams būvēm dot pietiekoši plašu

atmešanās vietu, tad mazākais par to jārūpējas, ka

viņu smaguma punkts atrastos tik zemu, cik iespē-

jams. Kāda pazīstama bērnu spēles lietiņa pastāv

no maza rullīša iz pliedera serdes, kam apakšgalā

pietaisīta maza svina bumbiņa. Šā rullīša atmeša-

nās vieta ir ļoti maza, jo ja to uzstāda uz galda, kā

olu, par ko nupat runājām, tad tas galdu aizskar

tikai vienā punktā. Bet viņa līdzsvars ir tomēr ļoti
drošs. Ja to apgāž, tad tas pats no sevis atkal uz-

ceļas, tādēļ ka viņa smaguma punkts, kurš atrodas

tuvu pie mazās bumbiņas viduča, ir ari ļoti tuvu pie

atmešanās punkta.

Vāģiem, kas piekrauti ar svinu vai dzelzi, sma-

guma punkts atrodas tikai kādus centimetrus virs-
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pus viņu asēm. Turpretim tas var atrasties 2—3

metrus virspus asēm, ja vāģos siena vezums. Ja

abiem šiem vāģiem viens rats ieies dziļā grambā,
tad nav grūti uzminams, kuri no tiem apgāzīsies.

Mēs teicām, ka smaguma punkta vieta ķerme-

ņos ir negrozīga, kamēr viņos pašos nekas nav gro-

zījies. Līdz ko grozās viņu sastāvs, grozās ari šī

vieta. Omnibusa (diližansa vāģu) smaguma punkts

nav taī pašā augstumā, kad šie vāģi ir tukši, kā kad

to iekša ir piepildīta, jeb kad to iekša un jumts ir ar

braucējiem pilni, jeb beidzot, kad iekša ir tukša un

jumts pilns. Otrā gadījumā viņu smaguma punkts

stāv augstāk kā pirmā, vēl augstāk trešā, nekā otra,

un ceturtā tik augstu, ka jābaidās no nelaimes.

Mūsu miesas smaguma punkts atrodas krustu

viducī tikai tad, kad mēs stāvam taisni, rokas nokā-

ruši un kājas vienā līnijā. Līdz ko mēs pakustamies*
acumirklī pārgrozās smaguma punkts. Ja, piem.,

mēs paceļam kāju, mūsu smaguma punkts tūlīt

dodas uz priekšu un mums būtu jākrīt, ja caur

iedzimtu kustību ķermeņa augšu atpakaļ atliekdami,

mēs neatvilktu savu smaguma punktu atpakaļ uz

vertikāles, kas iet caur mūsu kājām. Aiz šā paša

iemesla, maisu uz muguras nesot, mēs esam pie-

spiesti saliekties uz priekšu; vienā rokā ūdens spaini

nesot, mums, ja negribam krist, jāsveras uz otru

pusi.

Jūs būsiet kādreiz redzējuši virves dancotājus

izlietojot balansējamo koku, t. i. garu kārti, kurai
abos galos vairāk vai mazāk svarīgas bumbas. Tie

to izlieto, lai katru acumirkli pārgrozītu, īstenībā

sakot, ne savas miesas smaguma punktu, bet to

smaguma punktu, kāds būtu viņu miesai, ja būtu

viņu miesas daļa balansējamā kārts, kāda tā meka-

niskā ziņā ari tiešām ir, tiklīdz tie to tura rokā. Pa-

manīdami, ka taisās krist uz labo pusi, tie izstiepj

savu kārti un līdz ar to pārnes savu smaguma punktu
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uz kreiso pusi, caur ko abi speķi, t. i. cenšanās krist

uz labo un uz kreso pusi, iznīcinājas.

Kuģa smaguma punktam jāatrodas tik zemu, cik

iespējams, citādi kuģis, no vēja uz sāniem pagāzts,

vairs neuzceltos. Lai noturētu smaguma punktu

zemu, kuģos lādē balastu, t. i. ievērojamu svaru, ko

gribot negribot jāved bez maksas. Bet vētrai sace-

ļoties, bieži atgadās, ka kapteins ir piespiests vēl

vairāk pazemināt kuģa smaguma punktu un tādēļ
tas daudzreiz liek sviest jūrā lielgabalus un kuģa
virsū atrodošās svarīgas preces. To nedara, lai

atvieglinātu kuģi, bet lai tam dotu drošāku līdz-

svaru.

Varētu vēl minēt neskaitāmus piemērus, lai pie-

rādītu, cik svarīga ir mācība par smaguma punktu,
bet mēs bīstamies nokausēt lasītāju, kurš, ja tik no-

pietni gribēs, pats varēs atrast visur piemērus, kur

izmēģināt to, kas te teikts.

5. nodala.

Smagums. — Likumi par paātrinātu

kustību.

Visi ķermeņi pievelkas viens otru totiesu stip-

rāk, jo vairāk tiem vielas, t. i. jo lielāks tiem taī

pašā reizē volums un ciešums. Nebūs gan

vairs jāsaka, ka volums ir tas pats, kas lielums, tā

kā piem. ābolam ir vairāk voluma, nekā riekstam.

Ciešums ir cits kas: par ciešumu sauc ķermeņa vie-

las daļiņu biežāku vai čaganāku sastāvu. Švamma

sastāvdaļas ir ļoti vaļīgi saliktas; švammim ir maz

ciešuma. Zelta daļiņas stāv ļoti tuvu kopā, tā tad

zelts ir ļoti ciešs. Ar citiem vārdiem, ciešums ir

vielas daudzums, kāds ir dažādiem ķermeņiem, kam

vienāds volums.

Jums izliksies, ka izteicienu, ka visi ķermeņi

pievelkas savā starpā, apgāž izmēģinājumi. Ja
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divas lietas, uz galda uzliktas, savā starpā pievilk-

tos, tām būtu jātuvojas, un tās tomēr nekustas. Tas

notiek tādēļ, ka viņu pievilkšanas spēks stāv samērā

ar viņu vielas daudzumu, kas ir ļoti mazs un nepie-

tiekošs, lai pārvarētu pretestības, kā piem. kūt-

rības spēku, berzēšanos, gaisu v. c, kas viņu

tuvošanai stāv ceļā. Uzkarat diegā kaula bumbu,
— tuvojaties šai bumbai, tā nekustēs. Jūsu pievilk-
šanas spēks ir par daudz mazs, lai to iekustinātu;

bet laižat šo bumbu karāties zemē gar augsta kalna

stāvumu, un jūs redzēsiet, ka diegs atstās vertikālo

līniju un tuvosies kalnam.

Zeme un citas planetes velk sev klāt sauli, bet

tādēļ, ka viņām samērā ar sauli ļoti maz vielas, un

bez tam vēl viņu spēki iet uz dažādām pusēm, tad

saule nepadodas šai vilkšanai, mazākais manāmi nē.

Planētas' turpretim tiek spēcīgi pievilktas no saules,

kurai, salīdzinot ar planētām, ir milzīgi daudz vielas,

un tās ātri ieskrietu saulē, ja netiktu atturētas caur

citu spēku, caur centrifūgas spēku.

Atstādami šo pievilkšanos starp debesu ķerme-

ņiem astronomijas (zvaigžņu zinības) pētītājiem,

mēs nodarbosimies tikai ar to pievilkšanos, kas

īstenībā pieder pie mekanikas. Zeme velk uz savu

viduci visu, kas uz tās atrodas. Tādēļ ari katrs

ķermens, ja nekas to neattura, krīt vertikālā līnijā,

t. i. tādā līnijā, kas pagarināta ietu caur zemes sma-

guma punktu. Tas pats cēlons, kas liek ābolam

krist no zara, liek ari planētām riņķot ap sauli. Šo

cēloņu, ko sauc par atrakciju, pievilkša-

nas spēku jeb gravitāciju, atrada slave-

nais pētnieks Ņūtons (f 1717.), kurš ir viens no lie-

lākiem jaunlaiku zinību vīriem.

Zeme pievelk gan visus ķermeņus, bet ne visus

ar vienādu spēku: katrs tiek pievilkts ar tādu spēku,
kas stāv samērā ar viņu vielas daudzumu. Ar

citiem vārdiem, tie ķermeņi, kam vairāk vielas, tiek
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pievilkti stiprāki. Šo pievilkšanas spēku, kas uz

katru ķermeņu darbojas, sauc par viņa smagumu.

Jūs redzat, ka še tiek izteiktas domas, kas apgāž

pastāvošos ieskatus. Vispārīgi ierasts domāt, ka sma-

gums ir ķermeņu īpašība, tāpat kā viņu veids un

viela. Šie ieskati ir nepareizi: smaguma īstais

cēlons neatrodas ķermeņos, bet zemē. Cilvēks, kas

nes nastu un saka, ka nasta to nokausējot, neiz-

teicas pareizi: tā, kas to nokausē, ir zeme, kura pie-

velk pie sevis nastu.

Ja smagums būtu ķermeņu īpašība, tad tam

būtu jāpaliek vienādam, ja ķermeņa volums un vie-

las daudzums paliek vienādi. Un tomēr tā nav.

Tas pats ķermens sver uz kalniem mazāk, nekā

jūrmalā. Zināms, ja jūs nopērkat mārciņu cukura,

teiksim, Parizē, un to liekat uz svariem jūrmalas

pilsētā Havrē, tad tas svērs tāpat vienu mārciņu.

Bet tas nekā nepierāda, jo ja jūsu cukurs Havrē

sver vairāk, nekā Parizē, tad ari svaru bumba, kuru

liek otrā galā svaros, ir palikusi smagāka. lerasto

svaru vietā ņemat atsperu (iederu) svarus. Jūsu

cukurs Parizē, uz atsperi (federi) spiezdams, to ie-

lieks; Havrē viņš to ielieks vēl vairāk, kas ir drošs

pierādījums, ka viņā smagums palicis lielāks. Šī star-

pība, kas ir loti maza un pat ar pēdējo līdzekli ļoti

grūti noteicama, ceļas tādēļ, ka Havre, atrazdamās

jūrmalā, stāv zemāki par Parizi, t. i. tuvāki pie

zemes viduča jeb smaguma punkta, kurā ir sakopoti

visi zemes pievilkšanas spēki.

Pievilkšana ir nevien to tiesu lielāka, jo vairāk

vielas ķermeņiem, bet ari to tiesu lielāka, jo ma-

zāks ir attāļums, kas šķir ķermeņus. Tādēļ izskai-

drojas, ka tas pats ķermens tiek vairāk pievilkts,

jeb, kas to pašu apzīmē, ir svarīgāks, atrazdamies

tādā vietā, kas stāv tuvāk zemes vidučam. Tādēļ

ka zeme abos galos ir drusku ieplakana, tad ķer-

meņi, kurus tur nonestu, atrazdamies tuvāk viņas
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vidus punktam, paliktu svarīgāki. levērodami sma-

guma pārākumu, kādu tie tur iegūst, mācīti vīri, kā

mēs drīz redzēsim, ir iespējuši aprēķināt, cik lielā

mērā zemes gali ir saspiesti.

Vai jūs zināt, kas būtu, ja zeme, nepārgrozī-

dama savu lielumu, piepeši pārgrozītu savu vielu,

ja tagadējo akmeņu, smilts, ūdeņa v. t. t. vietā tā

sastāvētu viscaur iz zelta. Būtu tas, ka viņas pievilk-

šanas spēks pavairotos tikpat lielā mērā, kā viņas

vielas daudzums, kuram desmit reiz lielākam palie-

kot, visas virs zemes atrodošās lietas paliktu desmit

smagākas. Jūsu kājas, kas tagad iespēj jūsu

ķermeni nest, to vairs nespētu, jūs vairs nevarētu

staigāt, jūs pat nevarētu vilkties pa zemi, tā kā

čūska. Tikpat slikti būtu, ja zelta vietā zemes viela

pārvērstos par korķi; zeme tad jūs pievilktu tik

maz, jums būtu tik maz svara, ka vismazākais vējš

jūs apgāztu.

Tā tad ir pierādīts, ka smagums nav nekas cits,

kā spēks, ar kuru zeme pievelk ķermeņus. Bet jūs

varbūt teiksiet: ja zeme pievelk visus ķermeņus,

kādēļ tad mākoņi, kādēļ gaisa kuģi, ne tikai netuvo-

jas zemei, bet pat liekas no tās bēgot, gaisā

celdamies.

Neaizmirsīsim, ka ķermeņi tiek pievilkti samērā

ar viņu vielas daudzumu, un piesiesim korķu saini

kāda trauka dibenā, kuru piepildīsim ar ūdeni. Kor-

ķis, no zemes pievilkts, labprāt paliktu trauka

dibenā, bet ūdeņam, kam vairāk vielas, nekā kor-

ķam, ir vēl stiprāka cenšanās, ieņemt pēdējā vietu.

Būdams smagāks par korķi, ūdens slīd tam apakšā

un viņu notuļ ceļ uz augšu, līdz tas nonāk virsū.

Tas pats redzams pie mākoņiem un baloniem. Par

mākoņiem un baloniem līdzīgs gaisa volums ir sma-

gāks 1

,
t. i. tiek vairāk pievilkts, nekā pirmējie, zem

kuriem plūzdams gaiss viņus ceļ uz augšu.

1 1 kubikmetrs gaisa sver apm. 1 kilogramu 300 gramus.
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leberat dziļā telēķī kārtu smalku smilšu, uz šīs

kārtas saliekat kārtu mazu svina graudiņu. Sakra-

tiet telēķi kādu brīdi. Kas būs noticis? Svina

graudi, kas bija virsū, visi atradīsies telēķa dibenā

un smiltis, kas tiem bija apakšā, atradīsies virsū.

Vai tas ir noticis bez cēloņa, ka smiltis ir sakāpušas
augšā? Nē, tās tika spiestas no svina graudiem,

kas, svarīgāki būdami, ieņēma viņu vietu.

Balons (gaisa kuģis) atrodas taisni tādos pašos

apstākļos, kā smiltis. Dažiem tas, varbūt, izliksies

brīnišķīgi, jo viņi iedomājušies, ka balonam līdz ar

visu viņa ietaisi, kā laivu v. t. pr. jāesot smagākam

par gaisu. Papriekš jāizskaidro, ko te saprot ar

vārdu „smags". Visādā ziņā .ar to negrib teikt, ka

balons viens pats sver vairāk, nekā viss gaisa dau-

dzums, kas ir apkārt zemes bumbai. Par cik lielu

gaisa daudzumu tad nu runā? Zināms, ka par tādu

gaisa volumu, kas līdzīgs balona volumam. Izskai-

drošanas labā pieņemsim, ka šis volums būtu

līdzīgs 600 kubikmetriem. Šie 600 kub. metri svērs

780 kilogramu. Tā kā balons tiek pildīts ar gāzi,
kas 10 reiz vieglāka par gaisu, tad 600 kub. metri

šās gāzes nesvērs vairāk, kā 78 kilogramu. Pie-

ņemdami, ka virves, laivas v. c. lietu svars lī-

dzīgs 250 kilogr. un ka laivā atrodas divi cilvēki,

kuri sver kopā 150 kilogr., redzam, ka visa balona

kopsvars iztaisa tikai 478 kilogramus. Tā tad viņš
būs daudz vieglāks par gaisu, un viņš un gaiss iztu-

rēsies viens pret otru tāpat, kā smilšu un svina

graudiņi mūsu telēķī viens pret otru.

Zeme pievelk ķermeņus nemitēdamies. Kā uz

priekšu redzēsim, tad spēki, kas nemitēdamies

strādā, ķermeņu kustību padara jo ilgāki, jo ātrāku.

Ķermeņa kustību sauc vienādu, ja tas vienā-

dos laikos noskrien vienādus tālumus. Tā, piemē-

ram, ratiem, kas nobrauc ik pa stundu 10 kilometrus,
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ir vienāda kustība. Ja turpretim vienādos laikos

ķermens noskrien arvienu lielākus tālumus, tad viņa

kustība ir paātrināta; ja noskrietie tālumi

paliktu arvienu mazāki, tad teiktu, ka kustība ir

palēnināta.

Apskatīsim bērnu, kas riteņam liek ripot, tam

sizdams ar spieķi. Pēc tam, kad pirmais spieķa
sitiens riteņam devis zināmu ātrumu, otrs sitiens

tam dos jaunu ātrumu, kas, pirmajam pievienoda-

mies, to darīs divreiz lielāku. Trešais sitiens ātrumu

padarīs trīskārtīgu v. t. pr. Ja ritenis savā gaitā

netiktu aizkavēts no pretestības, ko tam liek ceļā

gaiss un dažādie kavēkli, tad viņa ātrums palielinā-

tos samērā ar dabūto sitienu skaitu, un ja viņš šādus

sitienus dabūtu katrā sekundē vienu, tad viņā

ātrums kaut kāda laika beigās būtu samērā ar

sekundu skaitu, jeb vispārīgi sakot, samērā ar

laiku, kas pagājis no kustības sākuma. Tāds ari ir

tiešām vienādā mērā palielināta ātruma likums.

Šaī ziņā mums katram bijuši piemēri, jo mums

visiem kādreiz būs gadījies skriet lejā pa slīpu ceļu.

Mūsu smagums, kurš ir spēks, kas pastāvīgi uz

mums darbojas, palielināja ar\ienu vairāk mūsu

ātrumu, tā kā pēc kāda brīža, negribot uz priekšu

rauti, mēs vairs nespējam apstāties. Tas ceļas

tādēļ, ka pastāvīgie spēki darbojas tāpat kā bērna

spieķis uz riteni, bet ar to starpību, ka tie nestrādā,
kā pie riteņa, grūdienos ik pa brīžiem, bet no vietas,

neapstādamies.

Šo patiesību neaizmirzdami, mēs' tomēr, labā-

kas saprašanas dēļ, pieņemsim, ka spēka darbība

notiek grūdienos. Tā kā mēs varam saprast, ka šie

grūdieni nāk viens pēc otra ļoti īsās laika starpiņās,

tik īsās, kādas tikai var iedomāties, bezgalīgi

mazās starpiņās, kā matemātiķi saka, tad mūsu pie-

ņēmums atšķirsies no patiesības tikai bezgalīgi
mazā mērā, t. i. dos mums tik pareizus iznākumus.
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cik vien iespējams. Šās mazās, ļoti mazās starpi-

ņās atšķir vienu pēc otra nākošos grūdienus, kuri
katrs notiek vienādos, bezgalīgi īsos brītiņos, kurus

pēdējos mēs nosauksim par laika vienībām.

Pieņemsim tagad, ka kāds palielinātā ātrumā

ejošs ķermens noskrējis pirmā laika vienībā pēc

iekustēšanās kaut kādu attālumu, piem. vienu

metru. Ja šai acumirklī paātrinātājs spēks piepeši
mitētos uz viņu strādāt un viņš nesatiktu nekādus

kavēkļus, tad viņš ietu tāļāk, bet vienādā ātrumā.

Kāds nu būtu šis ātrums, jeb ar citiem vārdiem, cik

viņš noskrietu metrus katrā nākošā laika vienībā?

Acīm redzot, divus metrus, jo tā kā ar palielinātu
ātrumu viņš noskrējis tikai vienu metru pirmā laika

vienībā, tad viņa vidējais ātrums, t. i., viņa ātrums

viņa ceļa vidū ir bijis līdzīgs vienam metram; un tā

kā viņa ātrums iesākuma punktā bija līdzīgs nullei,
tad iznāk, ka viņa ātrumam ceļa beigās jābūt 2

metriem. Ja jūs zinātu, ka kāds noskrējis vienu

jūdzi par pusstundu un ka pirmā stundas ceturksnī

viņš gājis lēnām, tad jūs spriestu, ka otrā ceturksnī

viņš skrējis ļoti ātri.

Labākas saprašanas dēļ apskatīsim šo Jautā-

jumu no otras puses. Kāda ķermeņa ātrums, kas

iesākumā bija līdzīgs nullei, pamazām augdams,

zināma laika beigās ir palicis tik liels, ka spētu šo

ķermeni šai pašā laikā padzīt divus metrus uz

priekšu, ja ātrums vairs nepalielinātos. Cik nu

metru šis ķermens būs noskrējis?

Tā kā viņa ātrums, vienādā mērā palielināda-

mies, no nulles ir tapis 2, tad tas ir taisni tikpat, kā

kad būtu bijis līdzīgs 1 metram pa visu laiku. Tā

tad šis ķermens ir noskrējis 1 metru garu ceļu.

Pirmās laika vienības beigās minētais ķermens

atradīsies, kā jau teicām, tādā ātrumā, kādā tas, ja

paātrinātājs spēks mitētos darboties, noskrietu divus

metrus otrā laika vienībā tāpat kā darbojies pir-
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mājā, un liek noskriet ķermeņam 1 metru. Tā tad

viņš pavisam noskries 3 metrus šaī otrā laika

vienībā.

Bez tam viņš paturēs savu iegūto 2 metru

ātrumu un dabūs no paātrinātāja spēka, tāpat kā

pirmā laika vienībā, jaunu ātrumu, kas ari būs

līdzīgs 2 metriem. Tā tad viņam otrās laika vienī-

bas beigās būs 4 metru ātrums.

Ja nekas klāt nenāktu, tad šis ātrums ķerme-

ņam liktu noskriet 4 metrus trešajā laika vienībā,
bet paātrinātājs spēks, kas uz to nemitēdamies dar-

bojas, tam liek noskriet vēl 1 metru. Tā tad viņš

noskries 5 metrus trešā laika vienībā. Un viņa

ātrums, kas, kā mēs redzējām, bij trešās laika vie-

nības sākumā 4 metri, pieaugdams, kā aizvienu, pa

2 metri, beigās būs 6 metri un tā arvien tālāk.

Sastādīsim, labāka pārskata dēļ, visu, ko esam

teikuši, mazā tabulā:

Laika vienības 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.

Ātrumi, kādi ie-

gūtikatras laika

vienības beigās 2m, 4m,6m, 8 m, 10m, 12m, 14 m, 16m, 18m,20m.

Attālumi, kādi

noskrieti katrā

laika vienībā. . 1 m,3m, sm. 7 m, 9 m, 11 m, 13 m, 15 m, 17 m, 19 m.

Viss ceļš ...
1 —4 —9—16—25 v. t. t.

Iz šā sastādījuma mēs varam izvilkt divus

ievērojamus likumus.

Pirmais ir tas pats, ko mēs jau minējām, par

bērnu runādami, proti, ka pie paātrinātas kustības

iegūtie ātrumi stājv samērā ar lai-

kiem, kuros tie iegūti. Ātrums, kāds iegūts triju

laika vienību beigās, ir 6 metri. Kāds tas nu būs

trīs reiz ilgāka laika beigās, 9 laika vienību beigās?
Tas būs 3 reiz lielāks, t. i. 18 metr.

Otrais likums ir tas, ka ko ptālv m i, kādus

noskrējis paātrinātā kustībā ejošs

ķermens, stāv samērā ar laika sumu, kuru tas iz-
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lietojis skrejot, ja šo sumu reizina pašu ar sevi, jeb,
kā vēl saka, samērā ar laiku kvadrā-

tiem. Lūkosim, cik liels būs tāļums, kas no-

skriets 7 laika vienībās. Tālums, kas noskriets

pirmā laika vienībā, ir 1 metrs, tā tad 7 laika

vienībās noskrietais tālums būs 7 reiz 7, t. i. 49 reiz

lielāks. Un tiešām mūsu tabula ari rāda, ka šis

tālums sastāv iz 1 m, 3m, 5 m, 9 m, 11 m, 13 m,

kuru kopsuma ir līdz 49 metri.

Bet kur tas viss lai der? jūs teiksiet. Vēl

drusku pacietības un jūs redzēsiet, cik daudz intere-

santus izskaidrojumus mēs iegūsim iz šiem garlaicī-

giem prātojumiem. Tādēļ iesim tāļāk, vairs ne-

būs ilgi. •

Iz nupat uzstādītiem diviem likumiem redzam,

ka, ja no šīm trim lietām: notecējušā laika, iegūtā

ātruma un noskrietā tāluma, viena ir zināma, tad

tūliņ var atrast pārējās divas.

Pamēģināsim to darīt. Pieņemsim vispirms, ka

notecējušais laiks ir zināms. Tas būs, ja jūs tā

mierā, 5 laika vienības. Kāds būs iegūtais ātrums?

Tā kā priekš vienas laika vienības ātrums ir 2

metri, tad priekš piecām laika vienībām tas būs 5

reiz lielāks, t. i. 10 metri. Ja notecējušais

laiks ir zināms, tad, lai atrastu

ātru mv, jāreizina skaitli, kas iz-

saka šo laiku, ar to skaitli, kas iz-

saka pirmās laika vienības beigās

iegūto ātrumu. Kāds būs noskrietais tālums?

Pēc otrā no augšā izteiktiem likumiem šis tālums

būs 25 reizes lielāks, kā pirmā laika vienībā noskrie-

tais tālums, jeb līdz 25 metri. Tā tad: ja note-

cējušai slaiks zināms, tad, lai at-

rastu noskrieto tālumu, jāreizina

pašu ar sevi to skaitli, kas šo laiku

izsaka un iznākumu jāreizina ar to-
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skaitli, kas izsaka pirmā laika vie-

nībā noskrietā tāluma garumu.

Uzskatīsim tagad ātrumu par zināmu. Pieņem-
sim to līdz 16 metriem; cik ilgs laiks būs pagājis no

tā brīža, kamēr ķermens no paātrinātāja spēka ticis

iekustināts? Tā kā šis ķermens ieguvis 2 metri

ātrumu pirmā laika vienībā, tad lai iegūtu 16 metru

ātrumu, kas ir 8 reiz lielāks, tas būs izlietojis 8 reiz

vienu jeb 8 laika vienības. Tā tad: ja kāda ķer-

meņa ātrums zināms, tad, lai at-

rastu laiku, cik ilgi šis ķermeni

kustas, jādala tas skaitlis, kas iz-

saka pazīstamo ātrumu, caur to

skaitli, kas izsaka pirmās laika

vienības beigās iegūto ātrumu. Cik

liels būs noskrietais tālums? Laiku atraduši, mēs

esam ari atraduši noskrieto tāļumu, jo mēs nupat

redzējām, ka pēdējo var aprēķināt, ja reizina pašu
ar sevi skaitli, kas izsaka laiku, un iznākumu reizina

ar skaitli, kas izsaka tālumu, kāds noskriets pirmā

laka vienībā.

Beidzot pieņemsim, ka ir zināms viss noskrie-

tais tālums; pieņemsim to līdzīgi 64 metriem; cik

liels būs laiks, kādā tas noskriets? Pēc mūsu otrā

likuma attālums 1 metrs, kas noskriets pirmā laika

vienībā, sastāv pret 64 metriem tāpat, kā kvadrāts

no 1 pret meklētā laika kvadrātu. Pietiek, kad pa-

zīst mācību par aritmētisko samērību (proporciju),
ko visās skolās māca, lai zinātu, ka šis kvadrāts ir

64. Bet ja meklējamā laika kvadrāts ir 64, tad

meklējamais būs izsacīts ar skaitli, kas pats ar sevi

reizināts dod 64 un šis skaitlis ir 8. Tā tad, lai no-

skrietu 64 metrus, kustošam ķermeņam jāir gāju-

šam 8 laika vienības. Tādēļ, ja noskriet ai s

tālums ir zināms, tad, lai atrastu

laiku, kurā tas noskriets, jādala

skaitlis, kas izsaka šo tālumu, caur
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to skaitli, kas izsaka pirmā laika

vienībā noskrieto tālumu, un no

iznākuma jāizvelk kvadrātsakne. Lai

atrastu ātrumu, kādu ķermens ieguvis pēc tam, kad

tas noskrējis zināmu tālumu, mums iepriekš, kā

nupat darīts, jāuzmeklē laiks, cik ilgi tas skrējis,

un laiku zinādami, mēs ari zinām, kā atrodams

ātrums.

Tagad lūkosim, kādos gadījumos izlietot augšē-

josl likumus un mācības. Bet papriekš mums jāsaka,

ka, vienkāršuma dēļ, mēs līdz šim pērnām kaut kādu

laika, vienību un gluži patvaļīgi pieņēmām, ka katrs

paātrinātā kustībā esošs ķermens noskrien taisni

vienu metru pirmā laika vienībā. Uz priekšu mēs

par laika vienību pieņemsim sekundi un labi ievē-

rosim, kā izmēģinot ir pierādīts, ka, ja paātrināšana

notiek caur smagumu, visi ķermeņi pirmā sekundē

krītot noskrien 4,904 metrus (t. i. gandrīz 5 metrus;.

Tas nebūt negroza mūsu līdz šim attīstītos liku-

mus. Mazā tabula, ko mēs uzstādījām un kura rāda

katrā laika vienībā jeb katrā sekundē iegūtos ātru-

mus un noskrietos tālumus, ari turpmāk paliek pa-

reiza. Viņā tikai ar 4,904 jāreizina visus abās

pēdējās rindās atrodošos skaitļus. Tā, piemēram,

7. sekundē svabadi krītošs ķermens noskrien 13 reiz

4,904 metrus jeb 63,752 metrus; viņš ir noskrējis

pavisam 7 sekundēs 49 reiz 4,904 metrus jeb

240,296 metrus.

Tagad iesim pie akas vai bezdibeņa malas, kura

dziļumu mēs gribam zināt. Metīsim tur iekšā

akmeni, viņš kritīs paātrinātā kustībā. Troksnis,

ko tas dibenā nonākot sacels, mums dos iespēju, ar

sekundu rādītāja pulksteņa palīdzību aprēķināt

laiku, cik ilgi tas kritis. Ja šis laiks ir 8 sekundes,
tad mēs reizinām kvadrātu no 8, kas ir 64, ar 4,904

metri un tā atrodam, ka akas jeb bezdibeņa dziļums

ir līdzīgs 313,856 metri (pie tam nav rēķināts laiks,
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steni var mērīt — tālumu!
Mēs jau redzējām, ka cilvēks, pa stāva kalna

slīpumu lejā skrejot, tiek rauts ar tādu ātrumu, kas

beigās var tapt pat bīstams. Lai atrastu, kāds ir šis

ātrums slīpuma beigās, iepriekš jāatrod to ātrumu,

kādu iegūtu svabadi krītošs ķermens no augstuma,

kas līdzīgs slīpuma augstumam, un iznākums jādala

caur to skaitli, kas izsaka šā paša slīpuma garumu.

Kādēļ tā, to redzēsim vēlāk.

Kalnainās zemēs ceļiem dažreiz ir slīpums, kurš
sniedzas līdz 0,25 uz metru, jeb citos vārdos, ceļi iet

slīpā līdzenumā, kura augstums ir 14 garuma. Aplū-

kosim, kādu ātrumu būtu ieguvuši rati 600 metrus

pa šādu slīpumu lejā iedami, pie kam mēs pieņe-

mam, ka zirgi no braucēja tiktu tā saturēti, ka tie

pavisam nedabūtu vilkt. Ja rēķina, kā nupat mācīts,
tad iznāk, ka ratiem, slīpuma lejā nonākušiem, būtu

13,584 metru ātrums, kas ir līdzīgs dzelzsceļa brau-

ciena ātrumam, un kura iznākums būtu tas, ka rati

sadragātu zirgus un pēc tam paši sadragātos pret

pirmo ceļā esošo kavēkli.

Upju dibens ir slīps un tādēļ tās tek. Ja nebūtu

slīpuma, tad ūdeņi stāvētu uz vietas, kā purvos.

Viņas tek pa slīpu līdzenumu. Kādēļ nu viņas ne-

pieņem paātrinātu kustību, kādēļ, piem., upes

ātrums lejas galā pie grīvas nav manāmi lielāks

(pat mazāks) kā iesākumā vai vidū? Tas nāk no

tā, ka viņu ūdeņiem jāberžas pret upju dibenu un

pret zemi un klintīm krastmalā, un šī berzēšanās

ir tik stipra, ka tā pārvar paātrināto kustību un to

iznīcina.

Upes liekas tekot pastāvīgā kustībā. Kas tā

domā, tas maldās. Tuvāki apskatīdami, jūs ierau-

dzīsiet, ka viņas katru acumirkli tiek apturētas no

berzēšanās. Apturētais vilnis saceļ it kā mazu kal-

niņu, kuru no pakaļas nākošais vilnis saceļ augstāku,
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kustība velkas tikai īsu brīdi. Drīz berzēšanās to

atkal aptura, līdz jauns ūdens pienākdams, saceļ

jaunu kustību, kas atkal tikai īsu brītiņu velkas

Upju tecēšana ir saraustīta un notiek grūdienos,
caur ko nāk, ka paātrināšana nevar izcelties. No-

liekat akmeni pie paša krasta, lai ari vislēnākās

straumes malā, jūs to vienmēr redzēsiet apklāja-
mies ar ūdeni un acumirkli vēlāk paliekam atkal

sausu, kas pierāda upes saraustīto tecēšanu, par

ko nupat runājām.

Cilvēki šo dabas mākslu ir noskatījušies un tai

līdzīgu ietaisi ierīkojuši pie pulksteņiem. Svars, kas

griež pulksteņa ratus, zemē grimstot, dotu tiem

paātrinātu kustību, arvien lielāku ātrumu, caur ko

kārtīga iešana būtu neiespējama. Lai to novērstu,

pulksteņos ierīkots kāds savāda veida gabals, tā

saucamais kavētājs, kura uzdevums ir, pa sekundu

reiz apturēt svaru un ratus. Pendelis un vēl kāda

ietaise, kuru te nevar tuvāki aprakstīt, izdara, ka

kavētājs atkal drīz palaiž vaļā mašinas gaitu. Rati

atkal sāk kustēties un svars grimst uz leju. Šī grim-

šana nu gan notiek paātrinātā kustībā, bet šī paātrinā-

šana, kas velkas tikai ļoti īsu brītiņu un tiek palēni-
nāta caur asu un ratu berzēšanos, ir gandrīz nema-

nāma. Tāpat kā upes ūdens, ari pulksteņa rādītājs

iet uz priekšu tikai grūdienos. Katra no šīm mazām

kustībām ir ātrāka beigās, nekā sākumā. Bet tas

nedara nekādu sliktumu, jo panākt jau grib tikai to,

lai šās viena pēc otras nākošās kustības nebūtu
viena par otru ātrāka un vilktos vienādi ilgi.

Kas zīmējas uz sitēja svaru, tad še tādas ietai-

ses nav vajadzīgas; tā kā šis svars negrimst pastā-

vīgi, kā tas, kas vada rādītājus, tā kā tas grimst tikai

pulkstenim sitot stundas, un beidzot, tā kā ir viegli

zobus, kas ceļ sitēja āmuru, tā iekārtot, ka tie izlabo

paātrināšanas iespaidu un padara, ka sitieni nāk
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gandrīz vienādos laikos viens pēc otra, tad še pie-

tiek tikai ar to, ka paātrināšanu pamazina caur apa-

rātu (ietaisi, rīku), pastāvošu iz dzirnaviņām, kas

griezdamās ar spārniem ķer gaisu, kura pretestība
ir pietiekoša, lai palēninātu svara grimšanu.

Spēki mekanikā tiek izlietoti diviem savādiem

nolūkiem, kurus nevajaga pārmainīt: vai nu kustības

radīšanai vai viņas uzturēšanai.

Ja nav vairāk darāms, kā tikai iekustināt ķer-

meni, tad spēki darbojas tikai vienu reizi, kā to

dara, piem. biszāļu izplešanās spēks, kurš mitējas

darboties, līdz ko lode izšauta. Mēs zinām, ka kustība,

ko šādi spēki sacel, ir vienāda un turpinātos mūžīgi,

nē lēnāka, ne ātrāka nepalikdama, ja nekas to neka-

vētu. Bet bez tam nekad nav. Katrs ķermens, ko

iekustinājis vienreizīgs spēks, tiek bez mitēšanās

Savā gaitā palēnināts no kavēkļiem, kādus tas sa-

stop, un beidzot drīz apstājas. Lai viņam uzturētu

vienādu kustību, tad bez pirmā spēka, kas viņa

kūtrību pārspēdams to iesākumā iekustināja, vaja-

dzīgs vēl otrs spēks, kas pastāvīgi uz viņu darboda-

mies, tam dod iespēju, pārvarēt kavēkļus, kas to

cenšas palēnināt. Kad jūs redzat dzelzsceļa brau-

cienu ejot, tad jūs maldītos domādami, ka lokomoti-

vai katru acumirkli jāizlieto spēks, lai to kustinātu.

Ja viņš nesatiktu kavēkļus ceļā, viņš ietu pilnīgi bez

lokomotivas. Lokomotivas darbs nav lielāks, kā

tikai aizkavēt, lai brauciena iegūtais ātrums nepa-

mazinātos. Tādēļ tā strādā drīz vairāk, drīz

mazāk, ik pēc tā, cik lielas ir pārvaramās pretestī-

bas; daudz vairāk, piem., pret kalniem, daudz ma-

zāk vai pavisam nē, kad iet uz leju.

Ja pastāvīgais spēks, kura uzdevums ir, atdot

mašinai katru acumirkli to, ko tā no kustības zaudē,
ir pa daudz, vai pa maz stiprs, tad mašina pieņems

paātrinātu vai palēninātu kustību, ko lūko novērst

ar regulatora palīdzību.
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Pulksteņa ietaisē nekā nevar grozīt pie pastā-

vīgā spēka, kas uz ratiem darbojas, jo šis spēks ir

metāla svara smagums. Tādēļ te mašinas kārtīgu

iešanu panāk caur to, ka ar sevišķu rīku palīdzību
izdara iespaidu uz viņas pretestībām, gan radot, gan

novēršot kustības kavēkļus. Pie citām mašinām

lieta ir gluži otrāda. Pretestības te ir un paliek
kādas bijušas, un tikai retos gadījumos ļaujas grozī-

ties. Kādai mašinai, piem., jāceļ uz augšu smagumi;

protams, ka pa to laiku, kamēr tie kāpj uz augšu,

nav iespējams, lai novērstu mašinas lielāko vai ma-

zāko ātrumu, viņu svaru pamazināt; bet aizvien ir

iespējams grozīt tā spēka stiprumu, kas uz pašu
mašinu darbojas. Šim nolūkam ir izgudrots daudz

ļoti asprātīgu līdzekļu. Visuvienkāršākais ir tas,

kas uzdod cilvēkam pievadīt spēku ik pēc pārvā-

rāmo kavēkļu lieluma, piem. vairāk vai mazāk

atverot slūžas, kas vada ūdeni uz dzirnavu ratu, jeb

klapi, kas tvaiku ielaiž lokomotivas cilindri. Bet

daudzos gadījumos uzdod par šo lietu rūpēties

pašai mašinai, tā kā tās kustībai paātrinājoties vai

palēninājoties tiek iekustināti sevišķi aparāti, kas

gādā par to, lai atkal iestājas vienāda kustība, pa-

mazinādami vai pavairodami spēku, kas dzen

mašinu. Vienu tādu ļoti interesantu piemēru mēs

redzēsim, pārrunādami tvaika mašinu.

6. nodaļa.

Palēnināta kustība. — Pendelis. —

Berzēšanās.

Teiksim tagad kādus vārdus par tādu kustību,
kas tiek pamazināta nevis caur kādu vienreizīgu ka-

vēkli, bet caur palēninātāju spēku, kas pastāvīgi un

vienādi darbojas.

Jūs, varbūt, būsiet dzirdējuši par kādu pajau-

trināšanās līdzekli, ko senāk dažās zemēs izlietoja.
Tas bija mazs vagonītis, kas skrēja lejā pa slīpu lī-
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dzenumu. Slīpuma galā nonācis, tas atrada priekšā
otru tādu pašu slīpumu,, kas gāja uz kalnu un pa

kuru vagonīts uzskrēja līdz zināmam augstumam.
Zemē nākot, viņa kustība arvienu palika ātrāka;

augšā kāpjot turpretīm tā katru acumirkli pamazi-

nājās.

Vispirms, kādēļ viņš kāpa uz augšu? Tas no-

tika vienīgi tādēļ, ka katrs kustošs ķermens, ja ne-

atrod kavēkļus, turpina savu kustību iesāktā ātrumā.

Te viņa kustībai bija gan kavēklis; tas bija pretīm

stāvošais slīpums. Bet tā kā šis kavēklis nebija
diezgan liels, lai to uz vietas apturētu, tad tas

palēnināja tikai pamazām viņa ātrumu. Sacīdami,
ka uz augšu ejošais slīpums bijis kavēklis, ko mūsu

vagonītis ceļā sastapis, mēs izteicamies slikti. Šis

kavēklis bija viņa paša smagums, jeb pievilkšanas

spēks, kādu zeme uz viņu izdarīja. Šī pievilkšana,
kas tam lika skriet lejā arvienu ātrāk, kalnā ejot to

padarīja arvienu lēnāku.'

Smagums darbojas kā paātrinātājs spēks uz

tiem ķermeņiem, kas zemei tuvojas, un kā palēni-

nātājs spēks uz tiem, kas no zemes attālinās. Abās

reizēs viņa darbība ir tā pate. Ja viņš 6 sekundēs

radījis zināmu ātrumu, viņam vajadzēs 6 sekundes,
lai to atkal iznīcinātu. Ja kādam ķermeņam izgājis

zināms laiks noskrejot no zināma augstuma, viņam

izies tas pats laiks, uzkāpjot šaī augstumā. Ja lejā
nākdams viņš noskrējis ik pa sekundi 1, 3, 5, 7, 9

metrus, tad augšā kāpdams tas noskries 9, 7, 5, 3, 1

metrus; tad viņš uz bezgalīgi īsu brītiņu apstāsies,
lai pēc tam ietu atkal lejā pa šo pašu slīpumu, kurā

nupat kā uzkāpis un lai pēc tam dotos augšā pa to,

pa kuru viņš bija iesākot nācis lejā, un viņš mūžīgi

nemitētos šā ugšā un lejā skriet, ja berzēšanās un

gaisa pretestība, kuras mēs netikām ievērojuši, nepie-

vienotos smaguma palēninātājam spēkam un neizda-
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rītu, ka viņš nekad nespēji uzkāpt līdz tādam aug-

stumam, no kāda nonācis.

Ūdens strūklas mums dod vienu piemēru par

palēninātāju spēku darbību. Udeņam, kas nāk lejā

iz kalnā esoša rezervuāra (ūdens krājuma), ir zi-

nāms ātrums, kas ceļās caur šā paša rezervuāra

augstumu. Šis ātrums izdara, ka ūdens ar spēku

dodas ārā iz trūbas, kas to satura un paceļas gaisā,

mirdzošā strūklā. Bet šo ātrumu ikkatru acumirkli

pamazina smagums, tā kā beidzot, zināmā augstumā

nonācis, ūdens apstājās, lai par lietu kristu atpakaļ
viņa uzņemšanai ierīkotā traukā jeb iedobumā (ba-

seinā). Ūdens berzēšanās vadāmās trūbās un gaisa

pretestība izdara, ka ūdens strūklas nekad nepace-

ļas augstāki, kā tikai līdz 7io no tā augstuma, kādā

atrodās rezervuārs virspus baseina, iz kura iztek

strūkla.

Pameklēsim vēl kādu citu piemēru priekš palēni-

nātāju spēku darbības. Piesiesim pie mūsu istabas

griestiem auklu. Šās auklas svabadā galā piekārsim
bumbu no svina vai dzelzs, vai kaut kādas citas

smagas vielas. Šis mazais aparāts, ja tas nav ieku-

stināts, mums norāda vertikālo līniju, t. i. kā jau

mēs esam izskaidrojuši, taisnās līnijas virzienu, kas

taī pašā reizē ietu caur mūsu bumbas vidu un caur

zemes lodes vidus punktu. Ja aparātu lieto šim mēr-

ķim, tad to sauc par „1 o d i". Par pend c 1 i viņu

sauc, kad to lieto nolūkiem, par ko mēs tagad ru-

nāsim.

Dosim vieglu grūdienu pendeļa bumbai. Tā at-

stās savu pirmo vietu un, auklas saturēta, nekustē-

sies vis taisnā līnijā, bet pacelsies uz augšu riņķa

lokā. Tomēr drīz tā apstāsies. Tad sava smaguma

dēļ tā nāks atpakaļ uz leju palielinātā ātrumā un,

lejā nonākusi, kāps atkal uz otru pusi uz augšu, pa-

mazinātā ātrumā, sasniegdama drusku mazāku aug-

stumu nekā iepriekš; pēc tam tā ies atkal pamīšus



509

lejā un augšā, tāpat kā vagonītis, par ko runājām, ti-

kai ar to starpību, ka pēdējais skrēja pa slīpumu un

pret slīpumu, kamēr mūsu bumba, auklas saturēta,

noskrien divus riņķa lokus, vienu pa labo, otru pa

kreiso roku vertikālei. Kustību, kādā tā šos abus lo-

kus noskrien, sauc par svārstību.

It īpaši gaisa pretestības dēļ svārstības, kā mēs

jau teicām, paliek arvienu mazākas, jeb īsākas, līdz

beidzot kustība apstājas un aukla ieņem savu ver-

tikālo stāvokli. Bet tomēr visas šās svārstības no-

tiek vienādos laikos. Tas ceļas caur to, ka bumba,

noskriedama garus lokus, skrien lielā ātrumā, tādēļ
ka viņa krīt no lielāka augstuma, kurpretim svār-

stību garumam mazinoties, šie loki paliek mazāki

un viņa tajos skrien mazāk ātri.

Viena un tā paša pendeļa svārstībām ir vienāds

ilgums, bet to vairs nevar teikt par dažāda garuma

pendeļiem. Ņemsim šādu piemēru. Parizē no kā-

das augstas velves griestiem karājas ķēde, kuras

galā pietaisīts kroņa lukturis. Šis lukturis nu kaut

kādi iekustināts un svārstās. Es paskatos savā

pulkstenī un redzu, ka katra viņa svārstība velkas

8 sekundes. Bez tam zinādams, ka šā luktura sma-

guma punkts atrodas 10 metrus no zemes, es

spriežu, ka velve, pie kuras tas pakārts, ir 73,603
metrus augsta.

Vai es tādēļ esmu pareģis? Nebūt nē! Es tikai

zinu, ka nevienādu pendeļu garumi stāv samērā ar

kvadrātiem no laikiem, kādi šiem pendeļiem vaja-

dzīgi priekš vienas svārstības. Es zinu ari, ka Pa-

rizē 0,9938 metrus gara pendeļa svārstības ilgums
ir līdzīgs taisni vienai sekundei. To zinādams, es

rēķinu šādi: kvadrāts no 1 sekundes ir 1; kva-

drāts no 8 sekundēm (ilgums, kāds bija luktura

svārstībai) ir 64; tā tad ķēdes garums līdz luk-

tura smaguma punktam ir 64 reiz lielāks par

0,9938 m., jeb līdzīgs 63,603 metriem. Ja šim ga-
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rumam vēl pieskaita 10 metrus, t. i. to tālumu,
kādā atrodās lukturis no zemes, tad dabū visu tā-

lumu starp zemi un velvi... Tā tad smaguma li-

kumus pazīdami, mēs varam mērīt ēkas augstumu,

tāpat, kā ar šo zināšanu mēs atrodam akas dziļumu.

Senatnes tautu, grieķu un romiešu, rakstos bieži

tiek minēti toreiz lietojamie mēri Tādēļ, ka šie

mēri nav uzglabājušies, tad mēs ari par to laiku bū-

vēm un attālumiem, kas šajos rakstos minēti, ne-

varam dabūt skaidrus ieskatus, — mēs viņu lielu-

mus varam tikai apmēram novērtēt. ledomāsimies

nu, ka, lai gan tas nekad nenotiks, Āzijas mežoņu

tautas būtu izpostījušas mūsu civilizāciju, tāpat kā

senāk ziemeļu mežoņi romiešu civilizāciju. Ja nu

vēlākos laikos dabūtu zināt, ka 0,9938 m. garš pen-

delis Parizē vienā sekundē, t. i. vienā 84600 daļā

no tā laika, kas zemei iziet vienreiz ap sevi apgrie-

žoties, taisījis vienu svārstību, tad katru reiz būtu

iespējams atkal atrast mūsu metru garumu un līdz

ar to visus citus mūsu mērus.

Mēs nupat runājām par pendeli, kura svārstī-

bas ilgums Parizē ir līdzīgs 1 sekundei. Vai tad

citā vietā viņš ietu lēnāki vai ātrāki? Kas tad tas ir

par spēku, kas pendeļa bumbu, iz vertikālā stāvokļa

izkustinātu, ved turp atpakaļ? Zināms, ka šis spēks

ir smagums jeb zemes pievilkšanas spēks. Un tā

kā šis spēks palielinājās zemes vidučam tuvojoties,

un pamazinās, no tā attālinoties, tad pendelis svār-

stīsies ātrāki pie jūras krasta, nekā Parizē, un

ātrāki Parizē, nekā uz kalniem, ko ari tiešām izmē-

ģinājumi apstiprina.

Tā tad pendeļa svārstības ilgums dod iespēju

mērīt dažādus augstumus uz zemes lodes. Tā kā ir

ievērots, ka no ekvatora attālinoties, šis ilgums ar-

vienu paliek mazāks, tad no tā spriež, ka zeme abos

galos ir ieplakana; ir pat aprēķināts šis plakanums,
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kas, zināms, ir ļoti mazs, salīdzinot ar musu planē
tes caurmēru.

Vai ar šo piemēru nepietiek, lai ieskatītu, cik

svarīga ir kustības likumu zināšana? Tā ir nepie-

ciešami vajadzīga nevien inženieriem, kas vada un

būvē mašinas. Tā kalpo vislielākā mērā ģeogrā-

fijai un ir pamats, uz kā dibinājās visa astronomija,

kas aiz šā iemesla ari tiek saukta par debess

mekanik v.

Līdz šim mēs esam loti bieži runājuši par ber-

zēšanos un tādēļ nebūs nevietā, ka to drusku tu-

vāki aplūkojam.

Kad no diviem kopā esošiem ķermeņiem viens

stāv mierā un otrs kustas, jeb, kad abi divi kustas,

bet katrs savādā ātrumā, tad notiek berzēšanās.

Mēs jau esam teikuši, ka beržoties ķermeņi nodilst

caur to, ka pamazām tiek norautas vieglas daļiņas.

Šī noraušana pieprasa spēku, un tā kā šis spēks
tiek ļoti nederīgi izlietots, tad jācenšas berzēšanos

cik iespējams pamazināt, kādēļ ari vajadzīgs tuvāki

iepazīties ar tās dabu.

Pieņemsim, ka'uz gara, līdzena koka galda uz-

likts dēļa gals, kam virsū tik liels svars, ka dēlis

ar svaru sver kopā 100 kilogramus. Piesiesim pie

šā dēļa auklu, kas ies pār otrā galda galā piestipri-

nātu trīzuli, un kuras svabadā galā piekārsim svaru.

Cik lielam vajadzēs būt šim svaram, lai tas, zemē

grimdams, sev vilktu līdz dēli, kuru mēs ar roku

iekustināsim, un tam liktu slīdēt pa galdu?

Vispirms lai atminamies, ka, ja kūtrības spēks

pārvarēts, tad šo dēli kustībā uzturēt nevajadzētu
vairs nekāda spēka, ja tas nesastaptu kavēkļus.
Tā tad še, lai kustību uzturētu, svara darbība va-

jadzīga tikai tādēļ, ka berzēšanās kavē dēļa gaitu.

Tā tad šā svara lielums norādīs, cik daudz spēka

vajadzīgs, lai berzēšanos pārvarētu. Izmēģinājumi
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rāda, ka šis svars, kurš grozās ik pēc beržošos ķer-

meņu dabas, vidējos skaitļos ir šāds:

Ja slīd:

Koks uz koka, bez taukainu vielu starpā

likšanas 66 kgr.
Dzelzs vai kapars uz koka tādos pašos

apstākļos
. . . ...

40
„

Dzelzs uz kapara vai bronza
. . .

18
„

Dzelzs uz bronza, ja starpā eļļa
.

7
„

Tā tad redzams, ka pretestība, kādu saceļ ber-

zēšanās, gluži nederīgi iztērē spēku, kas apmēram

līdzīgs divām trešdaļām, divām piektdaļām, sēstai

daļai vai tikai septiņām simtdaļām beržošos ķer-

meņu svara. Šis apstāklis diezgan pierāda, cik

svarīga lieta, novērst berzēšanos pie mašinām.

Rata ase beržas pret rumbu tāpat, kā sliece

ar dzelzs šinu apakšā berztos pret dzelzs sliedēm.

Kādēļ tad nu pie vagoniem izlieto ratus, nevis

slieces? Tūlīt redzēsim, ka ne bez iemesla labāk

ņem ratus.

Pieņemsim divas sliedes, pietiekoši ieeļļotas un

piestiprinātas pie galda, kurām galā, tāpat kā priek-

šējos izmēģinājumos, pietaisīts trīzulis. Šim trī-

zulam pāri liksim iet auklai, kurai vienā galā būs

piesietas ragaviņas, kas līdz ar savu vezumu sver

100 kilogramu, un kurai otrā galā būs pakārts 7

kilogramu liels svars. Tā kā šis svars, kā nupat re-

dzējām, ir pietiekošs, lai uzturētu ragaviņas kustībā,
tad saprotams, ka šim svaram 1 metru nogrimstot,

ragaviņas taisni 1 metru paies uz priekšu. Ja nu

šis svars nonāk līdz zemei un mēs mēģinājumu gri-

bam turpināt, tad mums tas jāpaceļ atkal līdz galda

augstumam. Tā tad katru reizi, cik mēs gribam pa-

dzīt ragaviņas 1 metru uz priekšu, mums jālieto

spēks, kāds vajadzīgs, lai 7 kilogramus paceltu
1 metra augstumā.

Tagad ragaviņu vietā ņemsim vāģus, kuriem tas
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pats svars un kuru ratiem 1 metrs caurmērā.

Katru reizi, cik rats vienreiz apgriežas, viņa ase

ari vienreiz apgriežas, pret rumbu berzdamās. Ja

rumbas apmērs ir 0,166 m., tad viņas ase, vienreiz

apgriežoties, būs berzdamies nogājusi 0,166 m. Tā

tad ratiem ir 6 reizes jāapgriežas, kamēr ase pret
rumbu būs noslīdējusi 1 metru.

Bet cik tālu būs tikuši vāģi, ratam 6 reizes

apgriežoties? Katrs sapratīs, ka vāģiem ejot, katrs

punkts viņa rata apmērā viens pēc otra aizkar
zemi, un ka tādēļ nobrauktais tālums ir līdzīgs šim

rata apmēram. Mūsu vāģu ratiem ir 3,141 m. ap-

mērs, tā tad viņiem 6 reizes apgriežoties, vāģi būs

nogājuši 18,846 metrus.

Tā tad tas pats 7 kilogramu svars, 1 metri no-

grimdams, ragavas ir pavilcis tikai 1 metri, vāģus

gandrīz 19 reiz tālāk; tā tad pretestība, kas cēlās

asēm beržoties, ir 19 reiz vājāka par to, kas cēlās

pa līdzenumu slīdot; tā tad, beidzot, ja vagonam,

kuru viens zirgs, visus spēkus izlietodams, velk,

ratu vietā pieliktu slieces, tad vilkšanai vajadzētu
19 zirgu. Pietiks, lai saprastu, cik milzīgs labums

ceļas, izlietojot vāģus, ko smagumus vadāt.

Bremzes, kas ratus saturēdamas tiem neļauj

griezties, piespiež viņus slīdēt pa sliedēm un tā tos

pārvērš par ragavām, caur ko, izceļ 19,20 un, ska-

toties pēc rata samēra ar asi, pat 30 reiz lielāku

pretestību brauciena gaitai.

Ratu skaits nedara nekādu iespaidu uz pre-

testības lielumu, jo tas tik pavairo beržošos vietu

plašumu, un izmēģinājumi ir pierādījuši, ka šā pla-

šuma lielums, kā ari ātrums, berzēšanos ne pavairo,

ne pamazina, kura vienīgi atkarājas no beržošo ķer-

meņu smaguma.
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7. nodaļa.

Spēku mērīšana.

Špēki mēdz būt vairāk vai mazāk lieli. It kā

visas vairāk vai mazāk lielas lietas ir mērojamas,

tā ari spēki. Spēks nozīmē cēloni. Tā kā cēloni

var apspriest tikai pēc viņa izceltiem darbiem jeb

panākumiem, tad to mērīt var tikai pēc šo darbu

lieluma. Tādēļ vispirms mums jāiegūst pareizus

ieskatus par to, kādus darbus izdara cēlons.

Viens cilvēks spēj panest divus maisus labības

uz pleciem, otrs nevar vairāk kā vienu vienīgu. Jūs

pirmo turēsiet stiprāku par otro. Bet tas būtu, var-

būt, drusku par ātru spriests. Jūsu stiprinieks ne-

var panest savus maisus tālāk kā 20 soļus no tās

vietas, kur viņš tos uzņēmis. Viņa biedrs nes tikai

vienu maisu, bet viņš to panes vienu versti. Tā

tad viņš droši vairāk pastrādājis, nekā viņa līdz-

censonis, — viņš ir izrādījis, ka tam vairāk spēka.

Spēka lielumu apspriežot jāievēro ne tikai pacelto
vai panesto svaru, bet ari augstumu vai -tālumu,
līdz kuram tas pacelts vai panests.

Bet ar to ari vēl nepietiek. Divi cilvēki nes

katrs vienu maisu labības uz bēniņiem. Nesteidza-

ties no tā spriest, ka viņiem abiem vienāds spēks.
Vienam ir izgājis, maisu uznesot, 5 minūtes, otram

15. Pirmais, acīm redzot, ir stiprāks par otro.

Tiesa, ka abi pastrādājuši to pašu darbu, jo abi divi

uznesuši to pašu smagumu tikpat augstu. Bet vai

tad nav redzams, ka šis iznākums būtu bijis citāds,

ja pirmais no abiem to gribētu? Kamēr viņa biedrs

kāptu vēl augšā pa trepēm ar savu nastu, otrais,

savu nastu uznesis, būtu varējis nokāpt zemē un

uznest otru labības maisu, tā tad taī pašā laikā pa-

darīt divreiz vai trīsreiz tik daudz. Tā tad iespē-

jamais darbs ir pareizais spēku mērs.

Pārvarēta pretestība, noskrietais tālums un
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laiks, kādā tas noskriets, šās trīs lietas katru reizi

jāievēro, kad grib apspriest spēka lielumu. Mums

lasītājam stipri jāpiekodina, šās trīs lietas paturēt

prātā, ja tas grib kādu vārdu saprast no tā, ko

mēs uz priekšu teiksim.

Drēbes, tālumu v. t. pr. mērojot, mērojamo lietu

salīdzina ar zināmu garumu, kas ir patvaļīgi

pieņemts, bet kam jāir negrozīgam. Francijā, Vā-

cijā, Austrijā, Itālijā, Spānijā un vēl dažās citās val-

stīs šis pieņemtais garums, šī mēra vienība, ir metrs.

Tāpat ari priekš spēka mērīšanas jāpieņem viens ne-

grozīgs spēks, ar ko visus citus salīdzināt. Šis spēks
ir tas, kurš vajadzīgs, lai paceltu vienu kilogramu

vienu metru augstu, vienā sekundē. Šo spēku vie-

nību jeb mēru sauc par kilograma metru.

Dažreiz, spēku izteicot, par mēru ņem kilo-

grama metra vietā tā saucamo mākslisko zirga

spēku, kas līdzinājās 75 kilograma metriem, t. i.

spēkam, kāds vajadzīgs, lai uzceltu vienā sekundē

75 kilogramus vienu metru augstu.

Kā izskaidrojas šīs ērmotais skaitlis 75 kilo-

grami? Tas nāk no tā, ka pēc tvaika mašinu atra-

šanas, iesākumā tās izlietoja visvairāk ogļu raktu-

vēs, ko ogles ārā vilkt, un ka par 20, 30, 40 zirgu

mašinām sauca tās, kas padarīja tik daudz darba,
cik līdz tam bija padarījuši tikpat daudz zirgi. Te

nu redzēja, ka šīs mašinas paceļ 20, 30, 40 reiz 75

kilogramus vienu metri augstu vienā sekundē. No

tam sprieda, ka viens zirgs var pacelt 75 kilogramus

vienā sekundē viena metra augstumā. Tik liels

ari tiešām ir ļoti stipra zirga spēks; bet tā kā zir-

gam ir vajadzīga atpūta, kamēr mašina strādā dienu

un nakti, tad ļoti maldītos, ja domātu, ka simts zirgu

spēku mašinas vietu var izpildīt simts zirgi. Priekš

tam vajadzētu gandrīz trīsreiz tik liela skaita.

Mera vienības galvenāka īpašība ir ta, ka ta

nedrīkst būt grozīga. Varētu pārmest, ka mūsu pie-
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ņemtais mērs grēko pret šo likumu, jo mēs jau re-

dzējām, ka spēks, kāds vajadzīgs, lai paceltu kilo-

gramu, grozās, skatoties pēc tā, vai mēs atrodamies

uz kalna vai jūrmalā, pie ekvatora vai pie zemes

galiem. Tas ir tiesa, bet šās starpības ir tik mazas,

ka mēs bez kāda traucējuma varam tās atstāt ne-

ievērotas un uzskatīt smagumu, t. i. .zemes pievilk-
šanas spēku, par negrozīgu spēku.

Visi spēki nedarbojas smagumus celdami. Kā

nu tos lai salīdzina ar spēku, kas vajadzīgs, lai pa-

celtu vienā sekundē vienu kilogramu metra aug-
stumā?» Tas arvienu ir iespējams. Šaī ziņā vienu

piemēru mēs jau minējām, mērīdami pretestību,
kadu sacel berzēšanās. Vēl citus piemērus minē-

sim, pārrunādami dažādas mašinas.

Tagad, lai lasītājam labāk iespiestos prātā,

atskatīsimies vēl reiz uz to, ko mēs teicām par

spēku darbiem, jeb, kas tas pats, par spēku lielumu.

Ar pārvarētās pretestības (kāda mums līdz šim

bija smagums) lielumu nepietiek, lai noteiktu spēka
lielumu. No tā noteicams tikai tas, ko mēs sauksim

par spēka stiprumu.

Lai visu spēku apspriestu, jāievēro vēl aug-

stums, kādā smagums pacelts un laiks, cik ilgi tas

celts, t. i. kustības ātrums, kādā smagums dodas uz

augšu. Ir zināms, ka ātrums nav nekas cits, kā

vienā sekundē noskriets tālums, un ka, ja saka, ka

dzelzsceļa brauciena ātrums ir līdzīgs 12 metriem,

tad ar to apzīmē, ka brauciens pa sekundi noskrien

12 m. jeb 43 kilometrus 200 metrus pa stundu.

Tā tad, augšā minētās trīs lietas, kuras mēs

teicām, jāievēro, ja grib apspriest spēka lielumu, var

savilkt kopā divās: stiprumā un ātrumā. Šīs abas

lietas ir viena ar otru tā saistītas, ka vienu no tām

palielinot, otra tai pašā mērā pamazinājās. Viņas, tā

sakot, ir divi faktori (reizināmie skaitļi), kuru pro-

dukts (reizināšanas iznākums) ir spēks. Tā tad,
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spēks, kas pietiek, lai paceltu vienu kilogramu viena

metra augstumā, varēs gan celt 10 kilogramus, bet

10 reiz mazākā ātrumā. Tāpat tas spēs dot 100 reiz

lielāku ātrumu, bet tad varēs celt tikai 100 reiz

mazāku smagumu.

Kāda mašina pacel 12.000 kilogramu 36 metrus

augstu 10 minūtēs; cik liels ir viņas spēks? Tā kā

10 minūtēm ir 600 sekundes, tad vienā sekundē tā

pacels 600 reiz mazāku svaru jeb 20 kilogramus.
Ja šos 20 kilogramus tā neceltu 36 m., bet tikai 1

metru, tad tā spētu pacelt 36 reiz lielāku smagumu,

jeb 720 kilogramu. Tā tad, viņas spēks ir līdzīgs
720 kilograma metriem.

Tā kā spēka panākums ir reizē stiprums un

ātrums, un tā kā šās abas lietas ir tik atkarīgas savā

starpā, ka, ja pašu spēku negroza, vienai no tām

paliekot divreiz, trīsreiz, četrreiz v. t. t. lielākai, otra

tūlīt paliek divreiz, trīsreiz, četreiz mazāka, tad, šo

ievērojot, mekanikā ir uzstādīts pamata likums, ka

tik, cik iemanto stipruma, tik pazaudē

ātruma, un otrādi: cik iemanto ātruma,

tik pazaudē stipruma.

Mēs nosaucām šo likumu par pamata likumu,

un tiešām ar viņa viena paša palīdzību mēs izskai-

drosim galvenāko mašinu darbību. Tādēļ, šo

likumu prātā paturēdami, mēs tagad varam atstāt

vispārējo mācību daļu un ķerties pie praktiskā-
kiem jautājumiem.

Praktiskā daļa.

1. nodafa.

S v ī r a. — Svari v. c.

Musu apcerējumu pirmā dala bija pa lielākai

daļai teorētiska. Šī būs pa lielākai daļai praktiska.
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Bet nav jādomā, ka šādi iedalīdami mēs lasītāju

gribētu pavedināt uz nepareizajām domām, ka

teorija (mācība) un praktiķa (izlietošana) ir divas

savādas lietas, kas pilnīgi viena no otras šķiramas.
Lai ņemam kā ņemdami, teoriju un praktiķu pilnīgi

tīras, t. i. vienu ar otru nesajauktas, nekad nedabūs.

Ja man matemātiķi saka, ka trīsstūrim vispārīgi ir

tādas un tādas īpašības, mans prāts tomēr neiespēj,

nepiemērot to, ko viņi man māca, pie kāda sevišķa

man pazīstama trīsstūra. Strādnieks, kas nav bijis
nekādā skolā un kas tādēļ domā, ka viņam neesot

nekādas teorijas, ļoti maldās; viņš strādā pēc liku-

miem, kādus tam mācījfuši piedzīvojumi; viņam ir

nepilnīga un neskaidra teorija, bez kuras viņš nekā

krietna nespētu pastrādāt.

Jautājums par to, kam dot priekšroku, vai

teorijai, vai praktikai, ir muļķīgs, jo ja šās abas

lietas būtu viena no otras šķiramas, tad tām nebūtu

nekādas vērtības. Kur mums derētu likumi, ko

nevarētu izlietot? Kur derētu darbs, kas ne no

kādiem likumiem netiktu vadīts? ledalīdami šos

mūsu apcerējumus divās daļās, mēs tikai gribējām

norādīt, ka pirmajā galveno lomu spēlēs teorija un

otrā praktiķa. Tāpat kā pirmā daļā pie katra

likuma mēs pēc iespējas pievedām piemērus iz dzī-

ves, tā ātkal šaī daļā, ievērojamākās mašinas sīkāki

aplūkodami, mēs arvienu atsauksimies uz vispārē-

jiem likumiem, uz kādiem tās pamatojas.

Mēs teicām, ka mekanika ir zinība, kura no-

darbojas ar spēku izlietošanu, un ka mašinas nav

cits, kā līdzekļi, kuri dod iespēju, spēkus derīgi iz-

lietot. Mašinas apskatot, mēs iesāksim ar tām, kas

ir visvienkāršākās, kuras ir vispirmās atrastas un

kuras dažādi vienu ar otru savienojot, ir dabūtas

citas daudz sarežģītākas mašinas.

Visvienkāršākā no visam droši ir s vīra, kas

ir koka vai metāla kārts, uz kuru divos dažā-



519

dos punktos darbojas divi dažādi spēki, un kura
vienā no savām daļām atmetas un var svārstīties uz

nekustāmas atmešanās vietas jeb atmešanās

punkta.

Ņemat līnijālu, uzliekat to šķērsām uz zīmuļa,

uzliekat katrā galā kaut kādu svaru, un jums būs

svīra. Ja zīmulis ir taisni līnijāla vidū un ja abi

svari ir vienādi, tad līnijāls stāvēs horicontali (gu-
ļus) līdzsvarā, un tas ari saprotams, jo tā kā tāpat

labā, bet ari kreisā puse no atmešanās punkta uz

mata vienādas, tad nav iemesla, kādēļ viens sviras

punkts zemāk svērtos par otru.

Noņemsim tagad abus svarus un pastumsim

atmešanās punktu tā, ka tas līnijālu dala divās

daļās, no kurām viena lai ir 2 reiz lielāka par otru.

Šās abas daļas sauc par svīras pusē m. Uzliksim

nu viena kilograma svaru īsākās puses galā. Šis

svars, šis metāla gabals, zemes pievilkts, nolieks

šo galu līdz jūsu galdam. Kādu svaru nu būs jāliek

uz otra gala, lai līnijālu piespiestu atkal ieņemt

horicontalu stāvokli?

Ko mēs gribam panākt? Līdzsvaru. Mēs to

panāksim tikai tad, ja uz svīras abiem galiem liksim

darboties vienādiem spēkiem, kuri viens otru iznī-

cinās. Bet spēki nepastāv vienīgi viņu stiprumā,

bet ari viņu ātrumā. Lai līnijāls ieņemtu atkal hori-

contalo stāvokli, tad tam galam, kas vēl nenes

nekāda svara un tādēļ stāv augstāk, jānāk zemāki,

un otram galam jāpaceļas. Tā tad, notiks divas

viena otrai pretējas kustības. Drusku padomādami,
jūs ieskatīsiet (ko ari pierāda ģeometrija), ka tās

puses galam, kuru mēs pieņēmām divreiz garāku

par otru, jākustas divreiz tik tālu, kā otram. Ta kā

šās abas kustības notiek tai pašā laikā, tad pirmās

ātrums būs divreiz tik liels, kā otrās.

Ta ka spēks, ko mes liksim uz sviras lielas

puses galu, darbosies ar divreiz lielāku ātrumu, kā
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tas spēks, kas darbojas uz mazās puses gala, tad*

lai abu spēku darbība būtu vienāda, pietiks, ka pir-

majā stiprums ir pus tik liels, kā otrā. Stiprums,
kāds darbojas uz svīras mazo pusi, bija 1 kilograms,
lai to uzturētu līdzsvarā, lielās puses galā būs jāliek
V2kilograma.

Vieglākas saprašanas dēļ mēs pieņēmām, ka

viena svīras puse ir divreiz garāka par otru. Tā

varētu būt 3 reiz, 4 reiz, 10 reiz, 100 reiz garāka.
Šajos dažādos gadījumos ari šā gala kustība un

tādēļ ātrums ir 3 reiz, 4 reiz, 10 reiz v. t. pr., v. t. pr.

lielāks, nekā otra gala ātrums, un tādēļ, lai līdz-

svaru dabūtu, pietiek 3 reiz, 4 reiz, 10 reiz v. t. pr.,

v. t. pr. mazāks svars, nekā tas, kas stāv īsajai

pusei galā. To izteic šādā vispārīgā likumā, ka

lai svīra atrastos līdzsvarā abiem

stiprumiem (smagumie m), kas dar-

bojas uz katru viņas pusi, tad svk

rai jāstāv ačgārnā samērā, kā šo

pusu garumiem.

Neielaizdamies tik daudzos izskaidrojumos,

mēs būtu varējuši lasītājam aizrādīt uz to, ko esam

sacījuši pirmā daļā, runādami par paralēlu spēku

darbību, jo svīras abos galos uzliktie svari ir tas

pats, kas daļu. spēks, kuru kopspēkam
visādā ziņā jāiet caur svīras atmešanās vietu; jo

ja šā kopspēka aizkaršanas punkts atrastos citur,

t. i. vienā vai otrā svīras pusē, tad ievērojot, ka

kopspēka nozīme ir tā, ka viņu var uzskatīt par

vienīgo spēku, kas darbojas, iznāktu, ka tikai vienā

pusē darbotos spēks, kādēļ līdzsvars nebūtu iespē-

jams. Ja nu mēs še lietu esam apskatījuši no cita

stāvokļa, tad mēs to darījām, gribēdami lasītājam

rādīt, kā zinību dažādās mācības viena otru ap-

stiprinājās.

Ta ka svira ir vienkāršāka mašina, tad lai citas
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labi saprastu, ir nepieciešami vajadzīgs, ka viņu labi

saprot. Ar svīras palīdzību bērns spēj pacelt lielu

akmeni, kādu četri vīri nepaceltu. Pieņemsim, ka

šis akmens sver 500 kilogramu. Tālāk, izvēlēda-

mies skaitļus, kas dažā ziņā jau paši par sevi runā,

pieņemsim, ka bērns ņem 102 centimetrus garu

kārti, ka viņš tās vienu galu pabāž zem akmeņa un

otru paceļ, cik augstu spēdams, piem. 50 centime-

trus no zemes, un ka viņš zem šīs pašas kārts ļoti

tuvu pie akmeņa, pabīda šķērsām mazu rullīti, kas

guļ uz ļoti cieta pamata, tā kā šis atmešanās punkts
atrodas tikai 2 centimetrus tāļu no tā gala, kas pa-

bāzts zem paceļamā akmeņa. Pietiek, kad bērns

uz šīs svīras svabadā gabala izlieto. 10 kilogramu
lielu stiprumu, lai šis gals grimtu un lai otrs, celda-

mies, paceltu akmeni. Un tiešām, svīras lielā puse

būdama 100 centimetrus gara, ir 50 reiz garāka par

mazo, kas tikai 2 centim, gara. Tādēļ, lai līdzsvaru

dabūtu, pietiek, ka lielai pusei uzliek 50 reiz ma-

zāku svaru, kā paceļamā akmeņa svaru, kurš sver

500 kilogramus, tā tad 10 kilogramus.

Tā tad bērns ar svīras palīdzību ir izdarījis, ko

viņš bez tās nebūtu iespējis. Vai nu no tā lai spriež,

ka svīra tam devusi spēku, kura viņam nav bijis?

Bieži vien tā ir domājuši, un šī maldīšanās ir tā,

iz kuras mekanikā visas citas ceļas.

Ko bērns ir izdarījis? Viņš ir pacēlis 500 ki-

logramus, bet cik ilgā laikā un cik augstu? Zīmē-

joties uz laiku, pieņemsim, ka tas noticis vienā se-

kundē. Un augstumu mēs pazīstam. Tā kā virsū

spiedējs bērns ir noliecis līdz zemei savas svīras

galu, kas bija 50 centimetrus augstu no zemes, tad

svīras otras puses gals, kas bija tikai 1 centimetru

garš, t. i. 50 reizes īsāks, būs varējis pacelties ti-

kai 50-to daļu, t. i. 1 centimetru augstu. Tā tad

viss darbs, ko bērns darījis, ir tas, ka viņš pacēlis
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1 sekundē 1 centimetru augstu 500 kilogramus, jeb,
kas tikpat būtu, pacēlis taī pašā laikā 100 reiz ma-

zāku svaru, jeb 5 kilogramus, 100 reiz lielākā aug-

stumā, t. i. 1 metru amgstu. Piecus kilogramus

vienu metru pacelt viņš loti viegli iespētu. Tā tad

svīra viņam nekāda jauna spēka nav devusi klāt,
bet tikai atļāvusi sava paša spēkus labāk izlietot

un iemantot tik daudz stipruma, cik pazaudēts
ātruma. Nedodams akmeņam savas rokas ātrumu,

kas bija diezgan liels (50 centim, sekundē), viņš
tam devis tikai 50 reiz mazāku ātrumu, caur ko ir

spējis padarīt 50 reiz stiprāku darbību.

Ja izmēģinājumus, kādus mēs še aprakstījuši,

gribētu izdarīt, tad iznākumos atrastu dažas star-

pības tādēļ, ka mēs esam atstājuši neievērotu pa-

šas svīras smagumu. Darbību, kādu šis smagums

izdara, var katru reiz pilnīgi aprēķināt, ievērojot li-

kumus par kopā saliktiem paralēliem spēkiem, bet

šī aprēķināšana ir viens no sīkumiem, pie kuriem

mēs nevaram uzkavēties, ja negribam pārkāpt sev

spraustās robežas.

Svari, kādus visvairāk izlieto preču svērša-

nai, ir svīra, kurai abas puses ir vienādas un kura

tādēļ horicontalu stāvokli ieņem tikai tad, ja abos

svīras galos uzkārtie trauki (svaru kausi) ir vai nu

tukši, vai ar vienādu smagumu piekrauti. Šo svīru

sauc par svaru kārti.

Dažreiz ir piedzīvots, ka tirgotāji ir tik nego-

dīgi, ka lieto viltotus svarus, t. i. tādus, kūpu pu-

sēm nevienāds garums. Šādā kārtā tie apzog sa-

vus pircējus, jo ja tie ieliek 1 kilogramu taī traukā,
kas pakārts pie īsākās puses, tad otrā galā pietiek
daudz mazāks svars, lai kārtij dotu horicontalu vir-

zienu. Vislabāk šo blēdību var uziet, ja pēc tam,

kad, piem. maiznieks jums nosvēris maizi, paņem

svaru, ar kuru maize svērta, un to ieliek taī galā,
kur bija maize, un maizi tur, kur bija svars. Ja
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pēc šās pārmaiņas svaru kārts paliek horicontali,
tad svari ir pareizi, ja turpretim tā puse, kurā bija

maize, grimst uz leju, tad tas ir pierādījums, ka jūs
esat apzagti.

Ir vēl citādi svari, bezmēns jeb romiešu

svari, kuri pastāv iz svīras ar nevienādām pusēm.
Lielā pusē ir iegravētas strīpiņas, kas rāda kilo-

gramus (jeb mārciņas etc.) un to daļas. Pa šo

lielo pusi ir bīdāms svars, ko var vairāk vai ma-

zāk tuvināt atmešanās punktam. Mazās puses

galā atrodas piekārts āķis, vai trauks, kur svera-

mās lietas ielikt. Kad šīs lietas tur ir ieliktas vai

pakārtas, tad svaru bīda no atmešanās punkta tik

tāļu, līdz svari pieņem horicontalu virzienu, un ja

svari labi taisīti, tad strīpiņa lielā pusē, līdz kurai
aizbīdīts svars, jums pietiekoši pareizi norādīs, cik

smaga ir prece.

Kā tas notiek? Prasīsim bērnam, par ko mēs

nupat kā runājām. Ja 500 kilogramu vietā ceļa-

mais akmens svērtu tikai 250 kilogramus, tad vi-

ņam nebūtu jāspiež svīras galā, bet pietiktu, ka

viņš spiestu tās viducī, t. i. 50 centimetru no at-

mešanās punkta. Ja akmens svērtu tikai 100 kilo-

gramu, tad būtu jāpieliek rokas tikai 20 centimetru

tālu no atmešanās punkta. Viss tas spriežams iz tā,

ko mēs līdz šim teikuši. Tā tad ik pēc tā, vai ak-

mens smagāks vai vieglāks, bērna rokas būtu no

atmešanās punkta attālinājušās vai tam tuvojušās,

kas ari taisni tāpat ir pie bezmēna.

Dažreiz šiem svariem mazās puses vidū ir pie-

taisīts vēl otrs āķis. Šo āķi izlietojot panāk to pašu.

kā kad mazā puse būtu divreiz īsāka palikusi. Tā-

dēļ, lai kārti noturētu līdzsvarā, svaru jāpastumj

tikai pus tik tāļu no atmešanās punkta, kā kad lieto

pirmo āķi. Tādēļ ari strīpiņas uz lielās puses jā-

rēķina divkārtēji, un ja līdz tam ar šiem svariem

varēja nosvērt 10 kilogramu, tad tagad varēs no-
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svērt 20 kilogramu. — Lai pārliecinātos par ro-

miešu svaru pareizību, ir tikai viens līdzeklis: jā-

piekar viens pēc otra 1, 2, 3 v. t. t. kilogrami un,

svaru uz priekšu bīdot, katrreiz jāapskata, vai strī-

piņas atrodas īstā vietā. Tā kā tas ikreizes aiz-

ņemtu par daudz laika, tad tirgotāji pa lielākai da-

ļai lieto vienkāršos svarus ar vienādām pusēm.

Lai nosvērtu ļoti smagas lietas, kā vezumus,

vagonus v. c, tiek lietoti kopā salikti svari, kas

sastāv iz svirām ar nevienādām pusēm, kuras viena

už otru darbojas. Katrs nopratīs, ka, ja ar svī-

ras palīdzību ar 10 kilogramiem var pacelt 100 ki-

logramu, tad varēs ari ar šo beidzamo spēku spiest

uz otras svīras galu un tādā kārtā pacelt 1000 ki-

logramu, kuri atkal uz trešo svīru spiezdami pacels

10,000, tā kā pie vairāk svīrām, kas viena uz otru

darbojas, 10 kilogrami tura līdzsvarā 10,000 kilogr.,
9 kilogrami — 9000 kilogramu v. t. t, un ar mazu

svaru var nosvērt vagonu v. t. t.

Līdz šim mēs pieņēmām, ka atmešanās punkts

atrodas starp bērnu un akmeni, t. i. starp darbojo-
šos un pretojošos spēku. Bet tiek vēl taisītas ci-

tādas svīras, kurām atmešanās punkts atrodas pašā

galā koka vai dzelzs kārtij, iz kuras svīra pastāv.

ledomājaties dēli uz zemes noliktu. Kaut kādā

vietā šim dēlim uzliekat svaru. Šo padarījuši, pa-

ceļat vienu dēļa galu un līdz ar to uz viņa nupat

uzlikto svaru. Vai jūs domājat, ka vajadzēs tik-

pat lielu spēku, kādu vajadzētu, ja gribētu svaru

vienkārši ar roku pacelt?

Lai dabūtu gaišākus ieskatus, ņemsim kādus

skaitļus un neievērosim paša dēļa smagumu. Pie-

ņemsim, ka dēlis būtu 2 metrus garš un ka svars,

ko mēs uz tā uzliekam, būtu 100 kilogrami un ka

iesākot mēs to uzliekam taisni pašā dēļa vidū.

Musu atmešanas punkts ir zeme, uz kura atme-

tīsies paceltam dēļa galam pretīm esošais gals. Mēs
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nosauksim par svīras mazo pusi attālumu starp

svaru un atmešanās punktu, kura šaī reizē ir vienu

metru gara, un par lielo pusi attālumu starp šo

pašu atmešanās punktu un dēļa svabado galu, kuru

mēs pacēluši; šis attālums būs, kā mēs esam pie-

ņēmuši, 2 metrus garš.

Tālums, kādu mēs, dēli paceldami, lielās puses

galam liekam noiet, ir divreiz lielāks par to, kādu

taī pašā laikā noies svars, kas nolikts vidū starp

mūsu roku un atmešanās punktu, — mēs būsim

strādājuši ar zināmu ātrumu, lai svaram dotu uz

pusi mazāku ātrumu; šis ātruma zaudējums tiek

samērīgi atlīdzināts caur mūsu stipruma augšanu.

Tā tad, lai paceltu 100 kilogramu, mums būs vaja-

dzīgs tik liels stiprums, kādu mums vajadzētu, ja

gribētu bez svīras palīdzības ar roku pacelt 50 ki-

logramu. Nebūs gan vajadzīgs piezīmēt, ka, ja

svaru nenoliktu dēļa garuma vidū, bet vienā ceturt-

daļā, vienā piektdaļā, vienā desmitdaļā v. t. pr. no

viņa atmešanās punkta, tad šis stiprums būtu līdzīgs

tam, kādu vajadzētu, lai ar roku paceltu 25, 20, 10

kilogr. v. t. pr.

Dažreiz svīru izlieto nevis, lai iegūtu stiprumu

uz ātruma rēķinuma, bet lai iegūtu ātrumu uz stip-

ruma rēķinuma. Ja jūs 100 kilogramu svaru neliktu uz

dēļa viduča, uz viņa garuma trešās, ceturtās v. 1.1. da-

ļas, bet to uzliktu uz viņa svabadā gala, t. i. tik tāļu,
cik iespējams, nost no atmešanās punkta, un ja ar

dēļa vidū piesieta riņķa palīdzību jūs to celtu uz

augšu (pie kam mēs pieņemam, ka tas dēļa gals,
kas nenes nekāda svara, kaut kādi pie zemes ir

piestiprināts), tad viss notiktu gluži otrādi, kā mēs

līdz šim teikuši. Jūsu roka izdarītu tikai pus tik

lielu kustību, kā svars, bet taisni aiz šī iemesla jums

būtu, lai paceltu 100 kilogramu, jāizlieto tik liels

stiprums, kāds vajadzīgs, lai taisni ar roku paceltu
divreiz tik lielu svaru.
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Tādēļ, līdz šim pārrunāto kopā savilkdami, va-

ram teikt, ka pie katras svīras līdzsvars dabūjams
tikai tad, kad stipruma lielums atrodas

tādā pašā samērā ar pretestības (sma-

guma) lielumu, kādā pretestības pu-

ses garums ar stipruma puses garum v.

2. nodaja.

Vilbomis ar kloķi. — Zoburati.

Par vilbomi ar kloķi sauc vienkāršu

koka cilindri jeb rulli, kuram visā garumā caur vidu

iet dzelzs kārts, tā sauktā ase, kuras abi gali

guļ koka vai bronza klučos, tā sauktos lēģeros.
Viens šās ases gals pagarināts pār savu lēģeri un

tam pietaisīts kloķis. Cilindram vienā vietā pie-

sieta šņore, kuras galā piekārts svars.

Ja jūs ar kloķi apgriežat cilindri vienreiz ap-

kārt, kas tad būs? Vispirms būs tas, ka jūsu roka

būs noskrējusi riņķa apmēru, kura pusmērs (ra-

dius) ir kloķa taisnās daļas garums, un otrkārt tas,

ka aukla būs aptinusies vienreiz ap cilindri, tā kā

svars būs pacēlies augstumā, līdzīgā cilindra apmē-

ram.

Ja cilindra pusmērs būtu līdzīgs kloķa taisnai

daļai, tad abas kustības būtu vienādas, un lai ar

vilboma palīdzību paceltu svaru, nevajadzētu, at-

rēķinot ases berzēšanos, auklas smagumu v. t. t.,

lielāka stipruma par to, kāda vajadzētu, ja svaru

taisni ar roku pacel. Ja turpretim, kā pa lielākai

daļai mēdz būt, kloķa garums ir trīs vai četrreiz lie-

lāks par cilindra pusmēra garumu, tad jūsu roka

noskries trīs vai četrreiz lielāku tālumu par to, ko

taī pašā laikā noskrējis svars un tādēļ stiprums,

kāds jums būs jāpieliek, būs trīs vai četrreiz ma-

zāks.

Uzskatāt cilindra pusmeru par sviras mazo pusi,
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kuras atmešanās punkts būtu lēģeri, un kloķi par

šās svīras lielo pusi, un jūs noskārtīsiet, ka še mēs

redzam tikai sevišķu izlietojumu no priekšējā no-

daļā uzstādītā vispārējā likuma.

Tādēļ ka praktikā grūti iespējams, ka starpība
starp kloķa garumu un cilindra pusmēru būtu ļoti

liela, tad vilbomis spēj tikai diezgan mazā mērā

palielināt — ne spēku, bet stiprumu. Šo palielinā-

šanu var padarīt ievērojamāku, izlietojot zobu

ratus.

Mēs nepazaudēsim laiku izskaidrodami, kas ir

zobrati. Jūs, droši, būsiet vairāk reizes tādus re-

dzējuši. Lūkosim tikai saprast, kā zobrati darbo-

jas un kā tie var būt derīgi.

Mūsu vilbomam kloķa vietā piestiprināsim zob-

ratu, kura pusmēru pieņemsim trīsreiz lielāku par

cilindra pusmēru. Šim zobratam piezobosim ma-

zāku ratu ar tikpat lieliem zobiem, kura pusmērs

būs līdzīgs cilindra pusmēram, un pie šā mazā rata

ases pieliksim atkal savu kloķi. Redzēsim, kas no-

tiks, kad jūs kloķi vienreiz būsiet apgriezuši.

Mazais rats, atrazdamies uz tās pašas ases, kur

kloķis, ari būs vienreiz apgriezies. Pieņemsim, ka

viņam ir 6 zobi: tad lielajam zobratam, kura pus-

mērs ir 3 reiz garāks, būs 18 zobu, no šiem 18 zo-

biem tikai 6 būs padzīti uz priekšu no mazā rata

zobiem; lielais rats, un tā tad ari vilbomis, būs

pagriezies tikai par vienu trešdaļu. Aukla būs ap-

tinusies tikai ap vienu trešdaļu no vilboma apmēra,

un tā kā šis apmērs atkal ir līdzīgs vienai trešdaļai
tā apmēra, kādu jūsu roka, kloķi griezdama, nogā-

jusi, tad svars būs pacēlies tikai vienu trešdaļu no

vienas trešdalas, t. i. vienu devīto daļu no tā tāluma,
kadu jūsu roka nogājusi. Tā tad jūsu rokas ātru-

mam, svaru ceļot, 9 reiz mazākam pārvērtušamies,

viņas stiprumam jāir tapušam 9 reiz lielākam; tādēļ

jus varat pacelt 900 kilogramu ar to stiprumu, kādu
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vajadzētu, ja gribētu 100 kilogramus bez zobratiem

un vilboma pacelt.

Vilbomis viens pats padarīja jūsu stiprumu trīs-

reiz lielāku, jo kloķa taisnā daļa ir 3 reiz tik gara,

kā cilindra pusmērs. Zobrati šo trīskārtējo stip-

rumu ir padarījuši atkal trīs reizes lielāku, tādēļ, ka

lielajam zobratam pusmērs bija trīsreiz lielāks, ka

mazajam. Lielā un mazā zobrata pusmcri darbojas

tāpat, kā svīras abas puses. Tā tad ari še mēs re-

dzam tikai vispārīgā likuma sevišķu izlietojumu,

kuru varam izteikt šādos vārdos: Ja vienu ar

otru sareizina skaitļus, kas izsaka

lielo zobratu pusmēra garumus un tā-

pat sareizina tos, kas izsaka mazo zob-

ratu pusmēru garumus, tad abi iznā-

kumi stāvēs tādā samērā viens pret

otru, kādā stāv paceļamais svars ar

stiprumu, kāds vajadzīgs, lai to pa-

celtu.

Eedomāsimies, piem., sakopotus 3 lielos ratus,

kam katram 30 cm. pusmērs, un 3 mazos ratus, kam

katram pusmērs tikai 3 cm., tad dabūsim reizinot

30X30X30=27000, un reizinot 3X3X3=27. Tā kā

samērs starp 27000 un 27 ir līdzīgs samēram starp

1000 un 1, tad šādā samērā atradīsies paceļamais

svars ar cēlājam vajadzīgo stiprumu. Tā tad ar

stiprumu, kāds vajadzīgs, lai paceltu 1 kilogramu,

varēs pacelt 1000 kilogramu, bet 1000 reiz mazākā

ātrumā. Svīru lietojot, mēs dabūtu tādu pašu iz-

nākumu. Bet tad vienai svīras pusei vajadzētu būt

1000 reiz garākai par otru, bet tas ir bieži pavisam

neiespējami un arvien ļoti nepraktiski. Tādēļ, kad

grib strādāt ar ļoti mazu ātrumu, lai dabūtu ļoti lielu

stiprumu, pa lielākai daļai lieto zobratus.

Bet zobratus dažreiz ari izlieto pavisam otrādā

nolūkā. Šaī nolūkā pirmo griež lielo ratu un tam liek

griezt mazo. Lai to labāki saprastu, taisīsim vil-
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bomi, kura pusmērs būs 0,40 m. Pie šā vilboma

ases vairs nepiestiprināsim lielo ratu, kā līdz šim,

bet mazo, ar pusmēru = 0,10 m. Šim mazajam ra-

tam piezobosim lielo ar 0,30 m. pusmēru un pie

viņa ases pietaisīsim kloķi, ari 0,30 m. garu.

Kloķi vienreiz riņķī apgriezušiem, mūsu roka

būs noskrējusi tāda riņķa apmēru, kam pusmērs

0,30 m., t. i. būs noskrējusi 1,8846 m. Zobu rats

ari vienreiz būs apgriezies un tā kā viņa pusmērs

ir 3 reiz garāks, kā mazākam ratam, tad pēdējais

un līdz ar to vilbomis būs apgriezies 3 reizes. Vil-

boma apmērs ir 2,5128 m., aukla ap šo apmēru 3

reizes aptīdamees, svaru būs pacēlusi 7,5384 m.

augstu. Tā tad šim svaram būs 4 reiz lieāks ātrums,

nekā mūsu rokai; no tam jāspriež, ka mēs varē-

sim pacelt tikai 4 reiz mazāku svaru, nekā mēs bū-

tum pacēluši taisni, bez zobratu palīdzības.

Šo iznākumu mēs būtu varējuši jau iepriekš

paredzēt, izrēķinādami kādu loti vienkāršu rēķinu.

Kloķa garums sastāv pret vilboma pusmēru kā 0,30

pret 0,40, jeb, kā 3 : 4; tā tad vilbomis par sevi

mums atstātu tikai % mūsu stipruma. Mazā

rata pusmērs sastāv pret lielā rata pusmēru kā

0,10 : 0,30, jeb, kā 1 pret 3; tā tad zobrati mums

atstās tikai vienu trešdaļu no šām trim ceturtda-

ļām, t. i. tikai trīs divpadsmitdaļas jeb V± no mūsu

stipruma.

Mēs vēl varētu citādi rēķināt: sareizināt vienu

ar otru skaitļus, kas izsaka kloķa garumu un mazā

rata pusmēra garumu, kur mums iznāktu 0,03, un

vienu ar otru skaitļus, kas izsaka vilboma un lielā

zobrata pusmērus, kur iznāktu 0,12; tā mēs atkal

atrastu, ka samērs starp abiem iznākumiem ir = 14.
Dažreiz ir it derīgi šādā kārtā pazaudēt stip-

rumu, lai iegūtu ātrumu. Vienu piemēru mēs re-

dzam pie sienas pulksteņa. Katrs sapratīs, ka vaja-

dzīgs ļoti mazs spēks, lai kustinātu viņa rādītājus.
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Kādēļ tad nu izlieto tik smagus svarus, kādus mēs

redzam? To dara tādēļ, ka šos svarus grib uzvilkt

tikai vienreiz pa 8 dienām. Ja 8 dienās tie būs no-

grimuši 1,60 metru, tad katru dienu tie būs grimuši

0,20 m. Rats, kas kustina pendeli, apgriežas reiz

pa minūti. Teiksim, šā rata apmērs būtu 0,30 m.,

tā tad katrs punkts viņa apmērā noskries 0,30 m.

minūtē, 18 m. stundā un 432 m. dienā. Tā tad viņa
ātrums būs 2160 reiz lielāks par svara ātrumu. Tā

tad svara darbībai jāir mazākais 2160 reiz stiprākai

par to, kādu vajadzētu, lai šo ratu kustinātu tādā

pat ātrumā, kādā kustas svars. Te ir bijis nolūks,

pārvērst ļoti mazu ātrumu, kāds ir svaram, ļoti lielā

ātrumā, kādā iet rats, kas kustina pendeli; šis

nolūks ir sasniegts ar zobratu palīdzību, bet pie tam

jāuzņemas uzvilkt ļoti smagu svaru, lai izceltu ļoti

mazu stiprumu.

Kas līdz šim teikto labi sapratis, tas tagad no-

skārtīs, cik muļķīgas ir domas, ka ar svīras, vil-

boma, zobratu v. t. t. palīdzību varot pavairot vai

radīt kādu spēku. Pasaulē neatrodas svara, kuru

es nespētu uznest no savas mājas pagraba uz bē-

niņiem. Priekš tam tik vajaga laika. Man, piemē-

ram, būtu jāuznes milzīgs akmens, desmittūkstots

kilogramu smags. Es to varu saskaldīt divisimts

gabalos un tad, visu spēku saņemdams, tos pa vie-

nam uznest noteiktā augstumā. Man pie tam izietu

kādas 15 vai 16 stundas, nerēķinot klāt to laiku, kas

katrreiz vajadzīgs zemē pa trepēm nokāpjot. Labi!

Esat pārliecināti, ka jūs šo akmeni, vai nu veselu

vai gabalos saskaldītu, ar visiem iespējamiem zob-

ratiem neuzcelsiet īsākā laikā taī pašā augstumā,

ja jūs neizlietosiet lielāku spēku par manu izlietoto.

Zobrati nav spēka radītāji, tie ir spēka zagļi.

Labības maisu uz pleciem uzkrāvušam un to uz bē-

niņa nesot, mans spēks tiek vienīgi izlietots, lai šim

labības maisam dotu kustību. Vilbomi un zobratus
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izlietojot, viena daļa mana spēka tiek aizņemta,

lai iekustinātu šīs mašinas daļas un līdz ar tām pa-

matu, uz kura tā guļ (pamats, lai būtu cik ciets bū-

dams, arvienu ņem dalību pie kustības, kā tā tri-

cinājumi pierāda); bez tam ari viena daļa spēka
tiek izlietota, lai pārvarētu daudzās un dažādās ber-

zēšanās un pretestības, tā kā īstenībā no šī spēka
atliksies mazāk priekš labības maisa celšanas un

man izies vairāk laika, lai to uzdabūtu bēniņos, kā

kad es to gluži vienkārši būtu nesis uz pleciem.

Tādēļ vispārīgi atzīts likums ir, nekad nelietot

zobratus, kad bez tiem var iztikt, t. i. kad nav pie-

spiests, lai nodomāto mērķi sasniegtu, sava spēka

krājumā pavairot stiprumu uz ātruma rēķinuma, vai

ātrumu uz stipruma rēķinuma. Kad nevar citādi, kā

jāizlieto zobrati, tad jālūko, cik iespējams pama-

zināt ratu skaitu, un nav nekad jāpiemirst tas, ko

pierāda izmēģinājumi un cilvēka prāts, ka, jo sa-

režģītāka kāda mašina ir, jo tā sliktāka.

To, ko panāk ar zobratiem, var sasniegt ari

citādi, zobratus nelietojot. Es savā pagalmā esmu

ietaisījis vertikālu apaļu koku (bomi), kura abi gali
ielaisti tā, ka bomis spēj griezties ap sevi. Pie šā

bomja ir piestiprināta dīstele, jeb horicontals koka

gabals, un pie tās ir piejūgts zirgs, kurš griezda-

mies spiež bomi līdz griezties.

12 metrus no šā boma atrodas darbnīca, kurā

man ar sava zirga spēku jāgriež dreijas vai citus

ratus, tā kā šie rati apgrieztos 5 reizes, kamēr mans

zirgs apgriež bomi vienreiz.

Teorētiski es to varētu panākt, ierīkodams vien-

kāršus zobratus, un proti, bomam uzmaukdams zob-

ratu ar 10 metru pusmēru un tam piezobodams
zobratu ar 2 metru pusmēru. Bet katrs redz, ka

praktiski šo izdarīt nav iespējams, un ka zobrats,

kam 20 metru caurmērs, neskatoties nemaz uz ka-

vēkļiem, kādus tas izceltu, maksātu milziskas su-
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mas. To pašu es ari panāktu, pavairodams mazo

un lielo zobratu skaitu, kuriem tad varētu būt ma-

zāks caurmērs; bet līdz ar to es ari pavairotu vis-

lielākā mērā mašinas berzēšanos.

Visu to atmezdams, es bomam uzmaucu koka

ripu, kurai lai būtu viens metrs pusmērā. Savā

darbnīcā es ierīkoju otru ripu, tā kā tā var griezties

ap savu asi; šām abām ripām apkārt es apstiepju

šņori vai siksnu bez gala, t. i. tādu, kuras abi

gali sasieti kopā. Šai šņorei jeb siksnai es dodu

tādu garumu, ka tā stāv labi stīvi savilkta, tad es

lieku savam zirgam iet.

Ap lielo ripu berzdamās, siksna pieņems tādu

pašu ātrumu, kādu ripas apmēra daļas. Tā kā nu

šis apmērs ir = 6,282 m., tad katrs viņa punkts un

tā tad ari katrs siksnas punkts noskries 6,282 me-

trus, kamēr bomis, pie kā ripa pietaisīta, vienreiz

apgriezīsies.

Siksna, ap otro, darbnīcā atrodošos ripu berz-

damās, piespiedīs katram šās ripas apmērā esošam

punktam pieņemt 6,282 metru ātrumu. Bet tā kā

pēdējais apmērs ir tikai 1,2564 m. garš, tad, ja ripa

vienreiz vien apgrieztos, katrs tās punkts pieņemtu

tikai šo ātrumu. Lai tā dabūtu 6,282 m. ātrumu,

tad tai jāapgriežas 5 reizes, kamēr zirgs un bomis

apiet tikai vienu reizi, jo 5 reiz 1,2564 ir 6,282. Tā

tad ar šo abu ripu un siksnas palīdzību es savā

darbnīcā būšu ieguvis gribēto ātrumu.

Mēs zinām, ka aprēķinumi, kas dibinās uz tā paša

pamata, ir diezgan garlaicīgi; bet tomēr mēs do-

mājam, ka tādi nepieciešami vajadzīgi, jo tikai daudz

piemērus redzot, var dabūt skaidrus ieskatus par

spēka darbību un par labumiem un sliktumiem, kā-

dus dod mašinas. Uz priekšu mēs savus izskaidro-

jumus neplētīsim vairs tik plašus, bet iesākumā

mums bija jābīstās, ka pa daudz īsi izskaidrojumi
mūsu apcerējumus nepadara nesaprotamus.
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3. nodaļa.

Trīzulis. — Slīps līdzenums. — Skrūve.

Mēs tagad vienu pēc otra apskatīsim dažādus

ļoti vienkāršus rīkus, kuri, kaut gan vairs nelīdzinā-

damies svirai, tomēr ir padoti šim vispārīgam un bez

izņēmumiem esošam likumam, ka tik, cik manto stip-

ruma, tik pazaudē ātruma, un cik manto ātruma, tik

pazaudē stipruma.

Trīzulis. — Trīzulis, kura izskatu mēs ne-

aprakstīsim, tādēļ, ka tas visiem pazīstams, ir rīks,
kam nav cita uzdevuma, kā tikai pārgrozīt kustības

virzienu, izdodot tik maz, cik iespējams, spēka, lai

pārvarētu berzēšanās, kādas šī pārgrozīšana sacel

Ja es piesienu spaini virves galā un to nolaižu

akā, tad es varētu uzvilkt pilnu spaini, nekā cita

nedarīdams, kā tikai virvi sev klāt vilkdams. Šā

velkot, mana roka kustās no zemes uz augšu, gluži

•tāpat, kā spainis un tikpat ātri. Tā kā šāda ku-

stība man nav patīkama, tad es atrodu par labāku

to pārvērst kustībā no augšas uz zemi, caur ko man

būtu iespējams, velkot savam muskuļu spēkam

pielikt savas miesas svaru. Lai to panāktu, man

tikai jāiedzen katrā pusē akai viens pagarš meets,

uz šo mietu galiem jāpiestiprina horicontals šķērs-

koks un jāpārliek virve pār šo šķērskoku. Ja es, to

izdarījis, velku pie virves, tad, cik manas rokas pa-

ies uz zemi, tik spainis pacelsies uz augšu. Tā tad

es būšu panācis to, ko vēlējies, t. i. pārgrozījis ku-

stības virzienu.

Bet virves berzēšanās pret šķērskoku būs ļoti
liela un, lai to pārspētu, es iztērēšu veltīgi vienu

daļu sava spēka. Lai šo nelabumu novērstu,

es uzkāršu pie šķērskoka trīzuli, pa kura reni

(dripi) likšu iet virvei. Tad šī virve neberzīsies

vairs ne pret ko. Viņa, tā sakot, notīsies tikai no

trīzuļa, kura kustībai viņa līdz seko. Vienīgā ber-
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zēšanās vēl pastāvēs starp trīzuļa asi un lēģeriem,

kuros tā ielaista. Bet šī berzēšanās, ja beržošās

daļas ar eļļu iesmērētas, ir tik viegla, lai to pār-

varētu, ir vajadzīgs tik maz spēka, ka praktiski
to var atstāt neievērotu. Tādēļ, ka manas rokas

kustība uz zemi ir līdzīga spaiņa kustībai uz augšu,

tad protams, ka es nevaru ne pazaudēt, ne mantot

stipruma, un ka trīzulis man nedod cita labuma, kā

tikai to, ka velkot es spēju ieņemt labāku stā-

vokli.

Bet ir tomēr gadījumi, kur tas man var sniegt

kādu atvieglinājumu. Vilkdams uz augšu spainī un

tajā esošo ūdeni, es paceļu līdz veltīgu svaru, t. i.

spaiņa smagumu. Ja es pie virves svabadā gala

piesienu otru spaini, tad tas tukšs ies zemē, kamēr

pilnais spainis kāps augšā un tā tad, viņam līdzsvaru

turēdams, par tikpat daudz pamazinās stiprumu,
kādu man jāpieliek.

Tā tad vienkāršo trīzuli izlieto tikai tad, ja jā-

pārgroza kustības virziens. Citādā nolūkā turpre-

tim izlieto vairāk kopā saliktus trīzuļus.

Pie spaiņa, kuru iedomāsimies akas dibenā,

piesiesim trīzuli. Pa šā trīzuļa apakšu liksim iet

virvei, kuras vienu g*alu piesiesim pie nupat pārru-

nātā šķērskoka un kuras otru galu turēsim rokā,

pēc tam, kad to būsim pārvilkuši pār tā trīzula virsu,

kurš, kā līdz šim, pakārts pie šķērskoka. Tas ir

gluži labi saprotams, vai ne? Labi, tagad vilksim

pie virves un to pavilksim us savu pusi vienu metru.

Zik augstu būs pakāpies spainis? Tikai pusmetra,

jo viņu no vienas puses satura tā virves dala, kas

piesieta pie šķērskoka, un no otras puses tā daļa, ku-

ras gals atrodas mūsu rokā, un tā kā visa virve ir

paīsinājusies par vienu metru, tad katra no šām

divām virves daļām būs paīsināta tikai par pus tik

daudz.

Tā kā spaiņa jeb pretestības ātrums ir tikai pus
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tik liels, nekā mūsu rokas ātrums, tad, lai šo prete-

stību pārvarētu, lai spaini paceltu, mums būs jāiz-

lieto tikai uz pusi mazāk stipruma par to, kādu

mums vajadzētu šo līdzekli nelietojot.

Daudzreiz izlieto vēl vairāk trīzuļus uz reizi.

Ņemsim pie mūsu diviem trīzuļiem pie katra vēl

klāt vienu, atraisīsim virves galu, ko mēs pie šķērs-

koka piesējām, liksim tam iet pār jaunā trīzuļa

augšu, ko mēs pie šā paša šķērskoka pakāruši, tad

tam liksim iet uz zemi un izvilksim otram pie spaiņa

piestiprinātam trīzuļam pa apakšu, beidzot vilksim

to uz augšu un atkal piesiesim pie šķērskoka. Di-

vas virves daļas ies uz zemi un divas uz augšu.

Kad mēs tagad virvi pavilksim vienu metru ārpus

akas, tad katra no šīm daļām paīsināsies par vienu

ceturtdaļu metra. Tā tad spaiņa ātrums būs ce-

ceturtā daļa mūsu rokas ātruma, tā tad lai šo spaini

pavilktu, mums izies tikai ceturtā daļa tā stip-

ruma, kāds būtu vajadzīgs, ja mēs to gribētu vilkt

ar vienkāršu trīzuli vai ar virvi vienu pašu.

Aiz šā paša iemesla izies 6 reiz mazāk stip-

ruma, ja lietosim 6 trīzuļus, 8 reiz mazāk, ja asto-

ņus v. t. pr., tā kā trīzuļus lietojot, cēlājam vaja-

dzīgais stiprums ir līdzīgs pretestībai jeb smagu-

mam, dalītam caur trīzuļu skaitu.

Jāpiemin vēl, ka trīzuļus nemēdz lietot šķir-

tus, kā mēs nupat aprakstījām, bet kopā savieno-

tus, augšējos par sevi un apakšējos par sevi, tā kā

katrs trīzulis spēj. svabadi griezties ap savu asi.

Šādā kārtā iznāk tikai trīs šķirti gabali; augšējie

trīzuli, apakšējie trīzuli un virve.

Trīzuļus loti bieži lieto priekš smagu ķermeņu,
kā akmeņu, baļķu v. c. pacelšanas. Tos lieto kuģnie-

cībā priekš buru kāršu un buru grozīšanas v. t. pr.

Par paātrināto kustību runādami, mēs jau tei-

cām kādus vārdus par slīpiem līdzen u-

m i c m.
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Apskatīsim tagad vēl šo lietu no citas puses,

izmeklēdami, cik ar slīpa līdzenuma palīdzību aiz-

taupām stiprumu uz ātruma rēķinuma.

Ja mēs pa glumu un līdzenu dēli, auklā piesē-

juši, vilktu kādu ķermeni, tad mums būtu tikai jā-

pārvar pretestība, kādu saceļ berzēšanās. Tā kā

mēs esam redzējuši, ka šo pretestību var padarīt

ļoti mazu, tad tagad to tālāk neievērosim. Pie-

ņemsim, ka mūsu dēlis ir 2 metrus garš. Pacelsim

vienu viņa galu un uzliksim to uz 50 centimetru

augsta bluķa; šā slīpuma lejas galā noliksim ma-

zu vagonīti, kurš lai būtu 100 kilogramu smags un

pie kura mēs piesiesim auklu un šai auklai liksim

iet pār dēļa augšgalā piestiprinātu trīzuli; piekār-
sim šai auklai galā pietiekoši lielu svaru, tā kā tas

zemē grimdams vagonu uzvelk līdz slīpuma augšai.

Protams, ka šis svars aizvilks sev līdz 2 metrus

garo auklu, jeb, kas tikpat, nogrims uz zemi 2 me-

trus. Tā kā slīpuma augšgalā uzgājis, vagons būs

pacēlies, no zemes tikai pusmetra, tā kā šās abas ku-

stības notikušas taī pašā laikā, tad grimstošā svara

kustība būs četrreiz lielāka nevis par to, kādā va-

gons noskrējis slīpumu, jo šās abas kustības ir vie-

nādas, bet par to, kādā tas pacēlies virs savas ieku-

stēšanās vietas. Tā tad šis svars varēs būt četr-

reiz mazāks par vagona svaru.

Augšā teiktais, varbūt, izliksies drusku nesa-

protams, tādēļ ka vagons vienā un taī pašā laikā,
cik tas ari neierasti skan, iet uz priekšu divos vir-

zienos. Viņš noskrien dēļa garumu, taisni tāpat, kā

kad dēlis būtu horicontals, un tādēļ, ka atrēķinot

berzēšanos, kuru mēs apņēmāmies še neievērot, šī

kustība neprasītu nekādu spēka izdevumu, tad mēs

to ari varam atstāt neievērotu. Bet vagons uz dēļa

augšgalu iedams, taī pašā laikā paceļas uz augšu,
un vienīgi ar šo kustību mēs tagad nodarbojamies,

t i. pārvarēt ķermeņa smagumu. Tā kā nu viņš
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ir pacēlies tikai 50 centimetru, kamēr pretsvars ir

grimis 2 metrus, tad pretsvaram ir bijis 4 reiz lie-

lāks ātrums, nekā viņam; tādēļ šis pretsvars var

viņu turēt līdzsvarā, būdams 4 reizes vieglāks.

Lai pārgrozām kā gribēdami dēļa garumu un

slīpumu, vai ari vagona svaru, mēs tomēr arvienu

tiksim pie iznākuma, ka vajadzīgais spēks,
lai pa slīpu līdzenumu uzvilktu kādu

ķermeni, stāv ar šā ķermeņa smagumu

tādā pašā samērā, kāds pastāv starp

slīpā līdzenuma agstumu un garumu,

Berzēšanos pārrunādami, mēs redzējām, ka, ja

beržošos ķermeņu virspuses ir no dzelzs vai bronza

un pietiekoši ieeļļotas, tad spēks, kāds iziet, lai ber-

zēšanos pārvarētu, ir 'līdzīgs septiņām simtdaļām

beržošā ķermeņa smaguma. Mēs ari redzējām,
ka šis spēks var būt 19 vai 20 reiz mazāks, ja ber-

zēšanās ceļas caur ripošanu, kā, piem., vagonu

asēs, tā kā tad tā nav lielāka par 20-to daļu no

7ioo beržošā ķermeņa svara, t. i. par
T/

2000 šā

svara. Kaut gan jāsaka, ka šie skaitļi visās reizās

nav vienādi, jo tie grozās ik pēc asu un ratu caur-

mēriem v. t. t., bet pie mūsu pierādāmās lietas tas

nekrīt nekādā svarā.

Lai uz gluži horicontala dzelzsceļa pakustinātu

vienā sekundē vienu metru uz priekšu vagonu, kas

līdz ar lādiņu sver 1000 kilogramu, pēc augšējiem

izskaidrojumiem pietiks ar spēku, kādu vajaga, lai

paceltu taī pašā laikā vienu metru augstu 35 kilo-

gramus, jeb teiksim 50 kilogramu, kā ari pa lielākai

daļai pie dzelzsceļiem atrodam. Tagad pieņemsim,

ka šim dzelzceļam būtu 1 centimetra slīpums uz

viena metra, t. i. ka viņš ietu slīpā līdzenumā, kura

augstums būtu līdzīgs simtai daļai garuma, kas ir

ļoti mazs slīpums. Pēc mūsu uzstādītiem liku-

miem, vajadzīgais spēks, lai šo vagonu uz slīpuma
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augšgalu kustinātu, būs līdzīgs 100 kilogramiem, un

tā kā berzēšanās sacels tādu pat pretestību, kā uz

horicontala līdzenuma, tad šim spēkam vajadzēs
būt 100+50 kilogramiem jeb 150 kilogrami. Tā tad

šis ļoti mazais slīpums pretestību būs trīskārtīgi pa-

vairojis. Ja slīpums būtu 2 centimetri uz metra, jeb

7-50, kā dažreiz atgadās, tad pretestība būtu ta-

pusi 5 reiz lielāka. Tas pietiks, lai saprastu, cik

svarīga lieta ir dzelzsceļos novērst lielus slīpumus

un kādēļ labāk ar lieliem izdevumiem pērnas rakt

tuneļus, nekā likt sliedes pa stāviem kalniem.

Lokomotiva vagonus spēj pakustināt tikai tā-

dēļ, ka-viņas rati cieši pieglaužas pie sliedēm, jeb

sava smaguma dēļ, tā sakot, zobrata kārtā iespie-

žas sliedēs. Lai sasniegtu pietiekoši ciešu pieglau-

šanos, lokomotivas, kurām jāiet pa lielākiem slīpu-

miem, nekā 2 centimetri uz metra, taisa 50 vai

60 tūkstošu kilogramu smagas. Ja gribētu taisīt slie-

des pār Alpiem, tad atgadītos mazākais 10 reiz lie-

lāki slīpumi un tādēļ lokomotivas būtu jātaisa 10

reiz smagākas.

Zirgi, vezumu pa slīpu ceļu augšā vilkdami,
sāk iet lēnākos soļos. Tā savu ātrumu pamazinā-

dami, tie pavairo savu stiprumu. Šādā kārtā tie

varētu uzbraukt vislielākos slīpumus, ja tie spētu

bezgalīgā mērā pamazināt savu ātrumu. Bet tā

kā tie nevar iet lēnāki, kā mazos soļos, tad pienāk

brīdis, kur tie vairs nespēj iet uz priekšu un tad jā-

jūdz citus zirgus palīgā.

Mēs katru dienu nostaigājam slīpas ielas, ejam

pa slīpiem līdzenumiem. Mums liekas gluži da-

biski, ka tas mūs nokausē; bet kādēļ un cik lielā

mērā tas mūs nokausē? Mēs par to nekad nebū-

sim domājuši, nekad nebūsim aprēķinājuši, ka

mums, ja mūsu svars ir 70 kilogramu, 100 metru

garu ielu, kuras slīpums 10 centimetri uz metra,

nogājušiem, ir izgājis tikpat daudz spēka, kā kad
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mēs būtu pacēluši 70 kilogramu 10 metru augstu,

kas nāktos diezgan grūti. Neapdomāt to, ko dara,

neklājas ar prātu apdāvinātām būtnēm. Domā, ka

mekanikas prašana esot vajadzīga tikai strādnie-

kiem un inženieriem; tā ir nepieciešama katram,

jo bez viņas mēs nezinātu visvienkāršākām lietām

cēloņus un dzīvotu kā aizsietām acīm.

Ja mēs pa slīpo līdzenumu uz augšu neliekam

kāpt ķermeņam, bet turpretim slīpo līdzenumu pašu

bīdām zem ķermeņa, pie kam pēdējais neiet uz

priekšu, tad ir saprotams, ka viss notiks taisni tā-

pat kā līdz šim, un ka ķermens beigās atradīsies

pacelts līdz slīpā līdzenuma augšgalam. Slīpie lī-

dzenumi, kurus šādā kārtā zem ķermeņiem bīda,

lai tos paceltu, ir tie, ko sauc par vadžiem.

Vadzis nav nekas cits, kā ciets ķermens, vienā

pusē aprobežots no slīpa līdzenuma. Bet ir vēl ci-

tādi vadži, kas nav tik vienkārši vadži, t. i. tādi,
kam V burta izskats. Tos var uzskatīt kā pastā-

vošus iz diviem vienkāršiem vadžiem, kuru hori-

contalās puses kopā saliktas. Pats par sevi sapro-

tams, ka viss, ko mēs teiksim par pirmajiem, vien-

līdzīgi zīmēsies ari uz otrajiem.

Vadžus mēdz lietot priekš koku vai akmeņu skal-

dīšanas un pat priekš smagu ķermeņu pacelšanas.
Vadzis strādā divējādi: ar aso galu viņš iespiežas

skaldāmos ķermeņos un izšķir to daļas, un uz galu
aizvien resnāks palikdams, viņš šās izšķirtās daļas

izplēš arvien plašāki, tā kā izceļas plaisa, kas asajam

galam atļauj tālāk spiesties. Ar aso galu izceltajā

plaisā dodamies, vadzis slīd zem skaldāmās klints

virsējās daļas un to ceļ uz augšu, tāpat, kā slīpais

līdzenums, zem kāda ķermeņa bīdīts, to beidzot pa-

ceļ augšā.

Kaut gan pārvārāmo pretestību neiztaisa vie-

nīgi, kā nupat pie klints, skaldāmā ķermeņa augšē-

jās daļas svars, bet ari sakarības sīkstums, kāds pa-
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stāv starp augšējo un apakšējo daļu, kuras ar varu

jāšķir, tad tomēr skaidri redzams, ka, lai šo prete-
stību pārspētu, vadzis nekā citādi nevar strādāt, kā
tikai kā slīps līdzenums. Tādēļ ari viegli sapro-

tams, kādēļ cilvēkam, kas sit pa vadža resno galu,
lai koku pārskaldītu, mazāk vajaga spēka, ja vadzis

ir plāns, t. i. viņa garums ir liels, salīdzinot ar viņa

resnā gala biezumu.

Vadzis tiek ļoti daudzējādi izlietots. Ari cirvji

un naži ir īstenībā vadži, un atvieglinājumi, kādus

tie dod, ir, no mekanikas stāvokļa skatoties, tie

paši, kādus dod slīpais līdzenums.

Dažreiz ir derīgi, vadzi nedzīt uz priekšu, bet

tam likt iet atpakaļ. Eedomājaties lielu vadzi ar

koka rullīšiem apakšā, uzliktu uz līdzena, horicon-

tala galda; ja, lai novērstu berzēšanos, viņa virs-

pusi ieeļļojuši, jūs viņam stipri spiedīsiet virsū glumu

spieķi vertikāli turēdami, tad vadzīs kustēsies atpa-

kaļ ar resno galu papriekšu, ļaudams jūsu spieķam
slīdēt arvien lejāk. Šai līdzīga kustība notiek, ka

bērns apēstas ķiršogas kauliņu saspiež starp pirk-

stiem; šis kauliņš izslīd un aizskrien spiediena
stiprumam samērīgā ātrumā.

Ķiršu kauliņa, jeb mūsu koka vadža vietā iedo-

mājaties vējdzirnavu šķībo spārnu un spieķa vai

bērna pirkstu vietā vēju, tad spiediens, kādu vējš

izdarīs, liks atpakaļ slīdēt slīpam līdzenumam, kāds

ir dzirnavu spārns, un tādēļ, ka šis spārns tiek at-

turēts no koka, kas viņu nes, un kas pats pietai-

sīts pie horicontalās ases, tad viņš neslīdēs atpakaļ
taisnā linijā, bet riņķa līkumā. To pašu darīs ari

citi dzirnavu spārni un dos dzirnavu ratiem kārtīgu

kustību. Ja dzirnavu spārni nebūtu griezti iešķībi

pret viņu muguru, ja tie, vējam negriezdami pretīm

slīpus līdzenumus, stāvētu, kā mēdz sacīt, perpen-

dikulāri pret viņu, t. i. ar plato pusi taisni pretīm,

tad nekas nekustētos. Jo tad būtu tikpat, kā kad
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jūs ar savu spieķi nespiestu pret slīpa, bet pret ho-

ricontala līdzenuma virspusi:, šī horicontalā virs-

puse, droši, nekustētos ne uz priekšu, ne atpakaļ.
Mēs zinām, cik liels spēks vajadzīgs, lai vilktu

zināmu svaru uz augšu pa slīpu līdzenumu, kura

augstums un garums ari zināmi; protams, ka šis

spēks ir līdzīgs tam, kādu vajadzētu, lai šo pašu lī-

dzenumu, no šā paša svara spiestu, aizkavētu at-

pakaļ slīdēt. Salīdzinot svara spiedienu ar vēja

darbību, kas daudzējādā kārtā ir iespējams, pazī-

stot vēja spēku, par ko mēs drīzumā vēl runāsim,

un dzirnavu spārnu slīpumu, mēs ļoti viegli aprē-

ķināsim, cik lielu spēku mūsu dzirnavas spēj sa-

gādāt.

Papīra pūķi, kādus bērni spēlēdamies laiž

gaisā, spēlē gluži to pašu lomu, kādu dzirnavu

spārni. Viņiem ir tāds slīpums, ka tie, atpakaļ slīdē-

dami, kāpj gaisā, vēja dzīti un auklas atturēti, kurā

tie piesieti, tāpat kā dzirnavu spārnus attura viņu

ase. Atņemot to, kas tos notura vajadzīgā slīpumā,

nogriežat tiem asti, kas izpilda pretsvara vietu, vai

pārraujot šņori, kurā tie piesieti, un tie bez ka-

vēšanās kritīs zemē. Mēs daudzreiz redzam pa-

pīra pūķus gaisā paceļoties. Vai gan mēs kādreiz

būsim iedomājušies, kāds tiem sakars ar slīpu lī-

dzenumu?

Skrūve ir vēl viens tās pašas teorijas izlie-

tojums. Katrs zina, ka par skrūvi sauc koka vai

visvairāk metāla cilindri, tam apkārt čūskas vei-

dīgi stiepjās tādas pašas vielas paaugstinājums, ko

sauc par „ģ c ņ ģ ē m" un, ka
„ m i t r i ķ i s" nav ne-

kas cits, kā dzelzs vai bronza gabals, caur kuru iz-

urbts caurums, kam bez tam tāds pats caurmērs, kā

skrūvei, un kurā atrodas tāda paša veida iedobumi,
kādi skrūvei paaugstinājumi, tā kā pēdējie pirmajos

ieveicas iekšā.

Ja skrūvi nostādītu vertikāli un ja mitriķis būtu
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diezgan smags, lai varētu pārvarēt pretestību, kādu

saceļ berzēšanās, tad viņš grimtu uz leju pa ģeņģu

slīpo līdzenumu, tāpat, kā vāģi skrien lejā pa ceļu,
kas iet kalnam riņķī locīdamies, Bet skrūve nav

izgudrota, lai panāktu šādu, tik vienkāršu mērķi.
ledomāsimies mitriķi, kas cieti iekalts jeb

ielaists uz diviem stabiem gulošā baļķī. Griezīsim

šai mitriķī iekšā skrūvi, kuras ģeņģu attālums lai

būtu 4 milimetri. Skrūves augšējo daļu mēdz taisīt

resnāku un bez ģeņģēm. Šo resno galu sauc par

viņas galvu. ledomāsimies, ka šai galvā ir iz-

urbts šķērsām caurums, caur kuru izbāzta apaļa

dzelzs kārts, kas uz katru pusi no skrūves galvas

viduča sniedzas 0,30 m.

Ja nu jūs ar roku griezīsiet pie viena no šā

dzelzsgabala galiem, kas izpilda kloķa vietu, tā kā

lai skrūve grieztos savā mitriķī, izlietodami spēku,
ar kādu paceltu 50 kilogramu, tad jūsu roka, vien-

reiz apgriezdamās, noies tādariņķa apmēru, kam pus-

mērs 0,30 m., t. i. 1,884 m. garu gabalu. Bet skrūve

vienreiz mitriķī apgriežoties, paiet tikai vienas ģeņ-

ģes augstumu uz priekšu; tā tad, viņas kustība būs

0,004 m., kamēr jūsējā būs 1,884 m. Tā tad, viņas

ātrums būs 471 reiz mazāks par jūsu rokas ātrumu.

Tā tad stiprums, ar kādu tā varēs spiest pret kaut

kādu lietu, būs 471 reiz lielāks, nekā jūsu stiprums,

jeb līdzīgs 23,550 kilogramiem. Šī ir droši tā

mašina, jeb tas rīks, ar kuru sasniedzams vislielā-

kais stiprums, bet kura tai pašā laikā un aiz tā paša

iemesla strādā ar vismazāko ātrumu.

Ar skrūvi cilvēks spēj izdarīt milzisku spie-

dienu. Tādēļ nav brīnums, ka lokomotivas vadītājs,

ar skrūves palīdzību nolaizdams bremzes, spēj ap-

turēt mašinas ratus un griešanās vietā tiem likt

slīdēt pa sliedēm. Ar skrūvi spiež vīnogas un

olivas, lai no tām dabūtu eļļu un vīnu, ar skrūvi kaļ

naudu, spiež grāmatas v. t. pr.
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4. nodala.

Kustinātāji. — Muskuļu spēki. —

Ūdens rati. — Vēja darbība.

Par kustinātājiem jeb motoriem sauc spēkus,

kurus izlieto mašinu kustināšanai. Mekanikā izlie-

tojamie kustinātāji ir cilvēka un lopu muskuļu spēki,

ūderja smagums, vējš, un beidzot, izplešanās spēks,
kādu izcel karstums. Beidzamajā laikā ari elektri-

citate sāk ieņemt vietu kustinātāju skaitā.

Darbu, kādu vidējs cilvēks bez lielām pūlēm

pastrādā, var salīdzināt ar spēku, kas paceltu B—98 —9

kilogramus 1 metru augstu vienā sekundē. Bet cil-

vēks spēj padarīt šo darba daudzumu ilgāku laiku

no vietas tikai tādos apstākļos, kuros viņš var vis-

labāk izlietot savus spēkus.

Šādi apstākļi ir vispirms tad, kad nekāda sma-

guma nenezdams, viņš kāpj pa trepēm uz augšu.

Šādā kārtā cilvēku ļoti bieži izlieto darbos, kas

prasa tikai spēku. Ja, piemēram, grib izvilkt akme-

ņus iz laustuvu dibena, tad ierīko augšā, pie ieejas

lauztuvē, lielu vertikālu ratu ar resnu apaļu koka

asi, kuras dzelžu gali tā ielaisti, ka var griezties

dzelžu lēģeros. Šā rata apmēram visriņķī ir pie-

taisīti kāpšļi, uz kuriem cilvēki kāpj tāpat kā uz

trepju pakāpeņiem. Šā kāpjot tie paceļ tikai savas

miesas smagumu; bet šis smagums spiež ratu

griezties, pie kam kāpēji nedrīkst apstāties ilgi uz

viena kāpšļa, jo tad tie nonāktu rata apakšā.

Pieņemsim, ka 60 kilogramu smags cilvēks uz-

kāpj vienā minūtē pa šo ratu 50 kāpšļus, kuri katrs

0,18 m. augsti; šaī minūtē viņš būs pacēlis 60 kilo-

gramu 9 metrus augstu jeb 540 kilogramu 1 metru.

Tā tad vienā sekundē viņš būs izdevis spēku,
līdzīgu 9 kilograma metriem. Var uzskatīt, ka šis

spēks spiež uz svīras lielās puses galu, kura te ir
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liela rata pusmērs, un kuras maza puse ir resnas

ases pusmērs.

Pieņemsim rata pusmēru 8 metrus un ases

pusmēru 0,20 m,, t. i. 40 reizes mazāku. Tad 60

kilogramu smags cilvēks, ja neievēro berzēšanos un

citas pretestības, spēs pacelt 40 reiz mazākā ātrumā

par paša ātrumu 40 reiz 60 jeb 2400, kilogramu

smagu akmeni, pakārtu garā virvē, kas ap asi riņķī

tinas.

Kaut gan kāpšļi jeb pulku rati, jo

kāpšļu vietā dažreiz ņem vienkāršas pulkas, cilvē-

kam dod iespēju vislielākā mērā izlietot savus mie-

sas spēkus, tomēr cilvēcei par godu cerēsim, ka šo

ratu izlietošana paliks uz priekšu aizvien retāka,

jo viņi pazemina cilvēku, tam likdami strādāt vien-

muļīgu darbu, ko tikpat labi padarītu lopi un vēl

labāki mašinas.

Ja vidēja spēka cilvēks nes nastu, tad, lai

viņš zināmā laikā visvairāk pastrādātu, šī nasta ne-

drīkst būt smagāka par 50 kilogramiem; kā lai nu

noteic spēku, kādu viņš šai gadījumā izdevis? Ļoti
vienkārši: vienu soli pasperot, mūsu kājas vispirms

viena no otras attālinās. Šai brīdī viss mūsu stāvs

paliek zemāks un viņš paceļas atkal, tiklīdz kājas
viena otrai tuvojas. Tā tad, katru soli sperot,

mums jācilā uz augšu mūsu ķermeņa svars un līdz

ar to nesamās nastas svars. Šī kustība no zemes

uz augšu ir tā ap 0,035 m. gara. Cilvēks, vidējos

soļos iedams, sper divus soļus sekundē. Tā tad,

katrā sekundē viņš paceļ savu ķermeni un līdz ar to

nastu 0,07 m. augstu.

Ja nu viņa svaru pieņemam = 70 kilogramiem,

tad cita nekā nedarot, kā tikai pastaigājoties pa

horicontalu līdzenumu, tam būs jāpaceļ 70 kilogramu

0,07 m. augstu jeb 4,9 kilogramu 1 metru, caur ko

ari izskaidrojas, kādēļ ilgāki staigājot nokūst. Ja

bez sava paša svara viņam vēl jāpaceļ vai jāpanes
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50 kilogramu smaga nasta, tad vajadzīgais spēks

būs līdzīgs 8 kilograma metriem. Ar ķerru bez lie-

lām pūlēm viņš 50 kilogramu vietā varētu pavest

100, pa cietu it līdzenu ceļu.

Cilvēks, pa trepēm kāpdams, visu spēku derīgi

izlieto; zirgs un govs turpretim, pa slīpumu augšā

iedami, pazaudē vienu daļu no sava spēka, kas iz-

skaidrojas caur viņu miesas savādo būvi. Bet pa

horicontalu līdzenumu iedami, šie dzīvnieki daudz

mazākā mērā piekūst, nekā mēs. Līdzenumā 7 cil-

vēki knapi varētu panest smagumu, kādu panes

1 zirgs. Ja turpretim jāiet pret stāvu kalnu, tad būs

jāpamazina zirga nasta, un tagad 3 vai 4 cilvēki to

bez lielām pūlēm panesīs.

Zirgs vislielākā mērā derīgi izlieto savu sti-

prumu, kad viņš, pie vāģiem piejūgts, iet soļos. Ja

ceļš ir horicontals, tad, pieņemot, ka viņš 6 stundas

bez apstāšanās strādā, viņa iztērētais spēka dau-

dzums būs līdzīgs 60 līdz 66 kilograma metriem, kur-

Dretīm šis daudzums ir tikai 40—45 kilograma metri,

ja zirgam jāgriež mašina ar siksnu.

Mēs vairāk nerunāsim par cilvēku un lopu

spēkiem, jo šos laikos tos cenšas arvien mazāk iz-

lietot mekaniskos darbos un to vietā cenšas ievest

lētākus kustinātājus. Vislētākie ir ūdens un vējš;

bet gluži par velti, kā daži domā, tie tomēr ari nav

dabūjami, jo kaut gan paši par sevi tie nekā ne-

maksā, tad tomēr viņu izlietošana dažreiz prasa

diezgan ievērojamus izdevumus, un kanāla vai

dambja uzturēšana dažreiz izmaksā vairāk, nekā

maksātu barība 100 zirgiem.

Ūdens strādā tikai ar savu svaru, jo grūdiens,
kādu dod viņa straume, ceļas tikai caur viņa sma-

gumu. Kam, piemēram, pieder ūdens straume, pa kuru

katrā sekundē viens kubikmetrs ūdens nokrīt no 2

metru augstuma, tam ir tiesība sevi uzskatīt par
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2000 kilogramu metru (jeb 267s zirgu speķu) liela

spēka īpašnieku.
Jo viens kubikmetrs ūdens sver 100 kilogramu

un 1 kubikmetrs ūdens, no 2 metru augstuma kriz-

dams, ir līdzīgs 2 kubikmetriem, kas krīt no viena

metra augstuma. Šis spēks ir tas pats, kas būtu

vajadzīgs, lai paceltu 2000 kilogramu 1 metru

augstu, jo ja šim spēkam liktu strādāt uz svīru ar

vienādām pusēm, tā kā tas vienu svīras galu spiestu

uz zemi, tad otrs svīras gals, kaut ari tam būtu

piekārts 2000 kilogramu svars, paceltos tai pašā

augstumā uz augšu.

Ūdeni, kā kustinātāju spēku, izlieto gan pie ver-

tikāliem, gan horicontaliem ratiem, kurus abus

sauc par ūdensratiem.

Ja ūdens strādā, krizdams no zināma augstuma,

piemēram, no 4, 5, 6 metriem, tad visbiežāk lieto

vertikālus ratus. Šiem ratiem ir loti liels apmērs,

kura virsriņķī ierīkotas dēlu kastes ar vaļējām aug-

šām. Rata ase stāv horicontali un viņas gali ielaisti

lēģeros, tā kā rats spēj svabadi griezties.

Ūdens, uz vienu pusi ratam krizdams, piepilda
kastes un spiež ratiem griezties. Jo zemāk nonāk

šās kastes, jo vairāk tās iztukšojas un, viszemākā

vietā nonākušas, tās ir gluži tukšas. Lai šādus

ratus, reiz kustēt iesākušus, apturētu, vajadzētu

spēka, kas spētu līdzsvarā turēt ūdens svaru, kāds

viņu kastēs atrodas. Tā tad šajās robežās šie rati

spēj pārvarēt stipras pretestības un griezt viņiem

pietaisītās mašinas.

Tā kā spēks, kuru izlieto kastu rati, pastāv iz

ūdens daudzuma un augstuma, no kāda tas krīt, tad

jācenšas tā ierīkoties, ka cik iespējams viss ūdens

ieiet kastēs un no tām iznāk tikai viszemākā vietā,

kādā rats nonāk griežoties. Šo likumu ļoti bieži

neievēro nemācīti ratu taisītāji; viņi ratus netaisa

tā, kā vajadzētu, lai visu kritumu derīgi izlietotu,
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t. i. lai neļautu ūdeņam mierīgi tecēt ari visaug-

stākās rata kastēs, bet taisa rata caurmēru mazāku

par ūdens kritumu un liek ūdenam ar sparu krist

kastēs, dažreiz no ļoti ievērojama augstuma. Viņi
ir pārliecināti, ka šādā kārtā saceltam grūdienam n

lielāks spēks, nekā vienkāršam smagumam. Viņi
stipri maldās. Aprēķinājumi, kurus mēs te nevaram

pievest, pierāda,-ka caur kritumu sasniegtais spēks
ir daudz mazāks.

Šai ziņā matemātiķi ir uzstādījuši likumu, kuru,

ja taisni nepieprasa nenovēršama vajadzība, nekad

nevajaga pārkāpt, proti, ka ūdeņam jānāk bez spara

uz ratu un to jāatstāj bez ātruma. Pēdējos vārdus

nemaz vairs nav jāpierāda, jo skaidri protams, ka,

ja ūdeņam ratu atstājot, būtu vairāk ātruma, nekā

priekš iztecēšanas vajadzīgs, tad šis ātrums varētu

būt sacelts tikai caur spēku, kuru rats atstājis

derīgi neizlietotu.

Ja kritums ļoti mazs vai atrodas tikai vienkāršā

straumē, tad lieto citus vertikālus ratus, kurus sauc

par lāpstu ratiem, kas no kastu ratiem izšķiras tikai

caur to, ka kastu dibeni uz rata iekšpusi ir vaļā un

ka plānajām sienām, kas tās šķir, ir citāds slīpums

un bieži līks veids. Šo ratu apakšējā puse atrodas

vienkārši ūdenī, kura spiediens tos spiež griezties.

Ūdens spēj izdarīt spiedienu tikai tādēļ, ka

tam ir zināms ātrums. Un ātrums viņam ir tikai

tādēļ, ka tas tek pa slīpu dibenu, jeb,, kas to pašu

nozīmē, skrien lejā pa slīpu līdzenumu. Šo ātrumu

var arvien izmērīt, ja iemet kādu peldošu lietu

straumē. Ar pulksteni un mēru redz, cik šī lieta

noskrien metrus jeb metra daļas sekundē, un atra-

stais skaitlis bez maz pareizi izsaka ūdens ātrumu,

kas ceļas caur kritumu, kurš pēc zināmiem liku-

miem par paātrinātu kustību arvienu ļoti viegli

nosakāms.

Teorija nu pierada, ka spēks, kas darbojas uz
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straumē esošu lāpstu ratu, ir līdzīgs svaram, kāds

ir tādam ūdens stabam, kam par pamatu ir vienas

lāpstas virspuse un kura augstums ir līdzīgs kri-

tuma augstumam, pie kam šī staba ātrums ir līdzīgs

starpībai starp ūdens ātrumu un ratu ātrumu. Ar

šo aizrādījumu pietiks, lai saprastu, kādējādi iespē-

jams mērīt spēku, kas šos ratus kustina. Sīkumos

ielaisties mēs nevaram, jo tas prasītu daudz pierā-

dījumu iz matemātikas un mēs šajos apcerējumos

esam apņēmušies no tādiem izvairīties.

Tvaikoņu rati loti līdzinājās lāpstu ratiem. Bet

viņiem tomēr pavisam citāds uzdevums. Lāpstu
rati pie dzirnavām, fabrikām v. t. pr., dod kustību

šīm mašinām. Tvaikoņu rati turpretim kustību

dabū no tvaika mašinas. Viņi nepavēl, bet pa-

klausa; viņi nesatiekas ar kustinātāja spēku, bet ar

pretestības spēku. Viņi netiek no ūdeņa kustināti,
bet paši kustina ūdeni, kas ir ļoti nepraktiski, jo liela

dala priekš ūdens kustināšanas izdotā spēka ir veltīgi
iztērēta un nebūt nepalīdz kuģi uz priekšu dzīt. Aiz

šā iemesla ratu vietā tvaikoņus taisa ar skrūvi,

kura, ūdeni atpakaļ spiezdama, kuģi dzen uz

priekšu, un kurai tas labums, ka veltīgi nesaviļņo
tikdaudz ūdeņa.

Horicontalie (gulu) rati, kurus ari sauc par tu r-

bin ā m un citādi, ir līdzīgi maza caurmēra lāpstu

ratiem, kuru ase nestāv horicontali, bet vertikāli un

kuru lāpstas ir vairāk vai mazāk līkas un vairāk vai

mazāk slīpas. Šie rati ir ietaisīti nekustošos

traukos jeb toveros. Pie dažiem ūdens nāk

iekšā caur tovera apakšā ierīkotu šķirbu un

dzen lāpstas tāpat, kā to dara upes straume.

Pie citiem ūdens strādā ar savu smagumu

spiezdams pret lāpstu virsu un tās, kā slīpus

līdzenumus, atpakaļ dzīdams, tāpat kā vējš spiež

pret dzirnavu spārniem. Beidzot pie dažiem ūdens

strādā ar centrifūgas spēku, kādu attīsta rata
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kustība. Lai šo dažādo ratu teoriju saprastu, va-

jaga jau ļoti dziļas un plašas matemātikas zināša-

nas, kādēļ mēs te pat viņu vispārīgos likumus ne-

varam atstāstīt. Pieminēsim tikai to, ka šie rati,

būdami ļoti viegli, maza apmēra un ļoti ekonomiski

ierīkoti, rūpniecībā ļoti noder, kādēļ tos ari cenšas

ievest visur tur, kur nav jāizlieto pārāk lieli ūdens

daudzumi, jeb pārāk mazi kritumi.

Mēs jau teicām, ka spēks, kāds darbojas uz

ūdensratiem, ir līdzīgs tam, kādu vajadzētū, lai

vienā sekundē paceltu kustinātāja ūdeņa svaru tai

pašā augstumā, no kāda šis ūdens krīt zemē. Bet

rati nebūt neizlieto derīgi visu šo spēku mašinās,

kuras tie kustina. Vienu daļu spēka aprij berzēša-

nās; krietni daudz ūdens arvienu atsitas atpakaļ
un izšķīst, nekā derīga nepastrādājis, un vēl aiz

daudz citiem cēloņiem spēks tiek veltīgi iztērēts.

Caur to izskaidrojas, ka derīgi izlietotais

spēka daudzums ir pie ratiem ar vienkāršām tais-

nām lāpstām tikai līdzīgs 4/io izdotā spēka, 7i»

pie ratiem ar līkām lāpstām un 7io pie ratiem ar

kastēm un pie vislabāki taisītām turbinām.

Ir vēl trešādi ūdensrati, maz pazīstami un maz

lietoti, kuri, gluži vienalga, var atrasties vertikāli,

horicontali vai pat ieslīpi. Šos ratus sauc par

reakcijas ratiem (atpakaļ spiedējiem ratiem).
Mēs par tiem nekā neteiktu, ja te nebūtu izdevība,
pārrunāt kādu sevišķu veidu, kā spēki darbojas.

Eedomājaties ūdens vedamo mucu, uzliktu uz

viegla dzelzsceļa vagona. Ūdens, ar ko šī muca

piepildīta, spiež vienādā stiprumā pret abiem dibe-

niem. Muca un vagons stāv nekustēdamies. Ņem-
sim, izurbsim lielu caurumu apakšpusē vienā no

šiem mucas dibeniem. Ūdens pa šo caurumu tecēs

ārā, bet aiz šā paša iemesla viņš vairs nespiedīs uz

to vietu mucas dibenam, kura, caurumu urbot, iz-

ņemta. Tā tad, ūdeņa spiediens uz neizurbto
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dibenu būs lielāks, nekā uz otru, un tas pietiks, lai

vagonu iekustinātu uz to pusi, kurā atrodas neiz-

urbtais dibens. Šo spēku, kas vagonu dzen un kas

šai sevišķā gadījumā nav nekas cits, kā smagums,

sauc par reakcijas spēku.

Mūsu mucai ļoti līdzīga ir raķete. Tā ir maza

muciņa, mazs bieza papīra cilindris, kam vienā

dibenā ir ieurbts caurums, caur kuru iet dakts.

Tiklīdz kā uguns šai daktij pielaists, tas izplatās

raķetes iekšpusē, aizdedzina pulvēri un sacel gāzi,

kas ar lielu spēku spiež" pret abiem dibeniem, bet

ar lielāku spēku pret neizurbto dibenu, tā kā raķete

paceļas gaisā, ja tā vertikāli uzstādīta, jo citādi tā

iet tajā virzienā, kāds tai bija daktij iedegoties.

Vējš ir tāds pats kustinātājs, kā ūdens, bet viņu

mazāk izlieto, tādēļ ka viņš nav pastāvīgs un tādēļ ka

viņa ātrums arvien grozās. Par slīpo līdzenumu runā-

dami, mēs teicām, kādā ziņā vējš darbojas uz dzir-

navu spārniem. Tagad teiksim kādus vārdus par

vēja ātrumu un spēku, jo vispārīgi šajā ziņā valda

ļoti aplamas domas.

Vēja ātrums grozās starp 2 un 20 metriem

sekundē. To vēju ātrums, kurus mēdz saukt par

ļoti stipriem un, kuriem pūšot, jūrnieki ievelk aug-

stās buras, nav lielāks par 12 metriem, tā tad,
mazāks par dzelzceļa brauciena ātrumu. īstenās

vētras vēja ātrums ir 15—18 m., un tikai Ame-

rikā uz Antiļu salām dažreiz, kaut gan ļoti reti,

saceļas briesmīgas vētras, kurās vēja ātrums snie-

dzas līdz 40 un pat 50 metriem.

Ir vairāk līdzekļu, kā izmērīt vēja spēku dažā-

dos ātrumos. Mēs tikai aprakstīsim vienu. Uzlik-

sim uz sliedēm ļoti vieglu vagonu, kuru vismazā-

kais spēks spēj iekustināt. Pie šā vagona piestipri-

nāsim vertikālu dzelzs plāti 1 kvadrātmetra lielumā.

Tad tur klāt piesiesim auklu, kurai liksim iet pār

sliežu starpā pietaisītu trīzuli un pie šās auklas
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svabadā gala, kam laidīsim grimt akā, piekārsim

pienācīgu svaru. Vējš dzīs mūsu vagonu uz priekšu

zināmā ātrumā. Svars, augšā kāpdams, sekundē

noskries zināmu skaitu metru, kas mums taisni no-

rādīs vēja spēku.

Šie mēģinājumi ir pierādījuši, ka, ja vēja ātrums

ir 2, 6, 9, 12 un 15 metri, tad stiprums, ar kādu tas

spiež perpendikulāri pret 1 kvadrātmetru lielu pla-

šumu, ir ik pēc tā līdzīgs 7, 22, 32, 43 54 un 72 kilo-

gramiem. Pie tāda vēja ātruma, kādu saceļ vētras

ekvatora apgabalos, šis spēks būtu lielāks par 300

kilogramiem, un saprotama lieta, ka tad tas spēj

sadragāt pat visstiprāki būvētās ēkas.

Dažreiz dzirdēts runājam, ka vējš esot apturējis

dzelzsceļa braucienu. Gluži neiespējams tas nav,

bet te nav jādomā, ka vējš braucienam pretīm pūz-

dams to apturējis. Brauciena priekšgala lielums

nav plašāks par 6 kvadrātmetriem un mūsu lielākie

Eiropas vēji nespētu uz to izdarīt stiprāku spiedienu

par 500 kilogramiem. Brauciena gaitas kavētāji ir

vēji, kas no sāniem pūš. Sānu plašums var snieg-

ties līdz 300 kv. metriem un spēks, ar kādu vējš pret

tiem spiež, līdz 20.000 kilogramiem. Šis milzīgais

spiediens dzen vagonus pret vēja pusei pretīm eso-

šām sliedēm, tā kā viņu rati, pret šīm sliedēm

spiezdamies var sacelt tik lielu berzēšanos, ka to

mašina vairs nespēj pārvarēt.

5. nodaļa.

Pumpji. — Ūdens spiestavas.

Tā kā mēs esam iesākuši pēc kārtas apskatīt
dažādos kustinātājus, tad, ūdeni un vēju pārrunāju-

šiem, mums tagad nāktos runāt par karstumu. Bet

tādēļ, ka karstums mekaniski tiek izlietots tikai ar

tvaika mašinu palīdzību, tad mēs iepriekš pārru-
nāsim vienu no šo mašinu galvenākām sastāvda-

ļām. Nezinot, mazākais pavirši, kā ietaisīti un kā
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darbojas pumpji, nebūtu ne druskas iespējams sa-

prast izskaidrojumus, kādus mēs turpmāk dosim par

tvaika mašinām.

Gaiss, kas mums visapkārt atrodas, ir smags.

Mēs jau teicām, ka 1 kubikmetrs gaisa sver apmē-

ram 1,300 kilogramu. Ja visa atmosfēra (gaisa

kārta) būtu tikai 1 metru bieza, lad katrs kvadrāt-

metrs uz zemes virspuses nestu tikai 1 kub. metru

gaisa, tā tad spiedienu, līdzīgu 1,300 kilogramiem.
Bet virs šā kubikmetra atrodas otrs, virs tā

atkal cits un virs tā vēl daudz, daudz citu, tā kā

visu šo kubikmetru smagums kopā spiež uz katru

kvadrātmetru ar apm. 10.000 kilogramu lielu svaru.

Nesteidzaties no tam spriest, ka mūsu gaisa

kārtas biezums būtu līdzīgs 10,000 kilogramiem,

dalītiem caur 1,300 kilogramiem, jeb = 7692 met-

riem. Jūs maldītos: šis biezums ir bez maz 10 reiz

lielāks, tādēļ ka gaisa ciešums un līdz ar to 1 kubik-

metra svars paliek totiesu mazāki, jo augstāk

paceļas.

Bet ja ir tiesa, ka gaisa izdarītais spiediens ir

tik milzīgs, tad, pieņemot, ka cilvēka miesas virs-

puse ir līdzīga 0,40 kv. m., iznāktu, ka mēs nesam

uz sava ķermeņa 4000 kilogramu lielu svaru, kas

taču mums būtu jāsajūt. Bet tomēr tas notiek,

mums nekā nemanot, tādēļ ka šis svars spiež tai

pašā reizē uz visām mūsu miesas ārējām un iekšē-

jām daļām un ari tādēļ, ka mūsu miesa jau tā ir

ierīkota, ka spēj šo svaru noturēt un, to aizvien

ieraduši nest, mēs nemaz nemanam, ka to nesam.

Mēs nekā nespējam sajust, tādēļ ka katra jušana

ceļas tikai caur kādu jaunu pārgrozījumos mūsu

orgānos (miesas daļās) un te nenotiek nekas jauns,

nekas neparedzēts, nekas neierasts.

Te jums celsies vēl cita šaubīšanās. Ja es esmu

uz ielas vai laukā, jūs teiksiet, tad es nesu uz ple-
ciem šo smago un garo gaisa stabu. Bet istabā
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ieslēgušamies, man panesamais gaisa stabs nesnie-

dzas augstāk, kā līdz griestiem, un tādēļ nav 70

kilometru, bet lielākais 3 metrus garš. Tā tad, tam

jāir daudz vieglākam un man visādā vīzē būtu

jāsajūt šis tik ievērojamais atvieglinājums.
Ir tiesa, ka ja jūsu istaba ir pilnīgi noslēgta,

jums vairs nav taisni jānes visas atmosfēras staba

svars; bet, kas gluži tikpat ir, tagad uz jums spiež

tādas federes spēks, kuru šis stabs ir saspiedis
stīvu. Šī federe ir jums apkārt esošais gaiss. Ne-

vajaga piemirst, ka gaiss ir elastīgs. Katrs gabals

gaisa tiek saspiests no tā gaisa svara, kas virspus

viņa atrodas; līdz ko šis spiediens mitējas, saspie-

stais gaiss cenšas izplēsties un spiež uz pretīm eso-

šām lietām ar tādu pašu spēku, kādu pats nesis,

t. i. ar tādu spēku, ar kādu atmosfēras stabs viņu

bija saspiedis. Tā tad, savā istabā ieslēgdamies, jūs

nevarat izbēgt šim spiedienam. ledomājaties

trauku, pilnu ar kaučuku, un šā trauka virsū stabu,

pastāvošu iz tās pašas vielas. Šā staba svars sa-

spiedīs traukā esošo kaučuku, kādēļ pēdējais stipri

spiedīs pret trauka sienām. Nogriežat spiedēju

stabu ar plāti, kam viena puse asa, un kas pēc tam

cieši noslēdz trauka virspusi. lekšā palikušais kau-

čuks nemitēsies spiest pret sienām, tikai tagad to

darīs viņa elastība un nevis, kā līdz šim, nesamā

staba svars. Tas pats notiek pie gaisa jūsu istabā

un katrā citā vietā, kura kaut kādējādi atsargāta no

ārējā gaisa iespaida. Tas būtu vispirms; otrkārt —

istaba nemaz nevar tikt noslēgta no gaisa: logi,

durvis, sienas v. t. t. laiž gaisu cauri.

To labi sapratuši, ņemsim garu trubu, kuru no-

laidīsim akā, tā kā viņas apakšgals stāv, piem., 1

metru akas ūdenī. Saprotama lieta, ka ūdens, kas

šai trubā iespiedīsies, ar akas ūdeni stāvēs vienādā

augstumā, jo uz viņiem no abām pusēm guļ vienāds

svars, t. i. atmosfēras staba svars. Aiztaisīsim
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cieši cieti mūsu trubas augšējo- galu, viss paliks, kā

bijis: trubā esošais ūdens nesajutīs spiedienu atvie-

glinājamies, tāpat kā jūs to nesajūtat, istabas logus

aizvērdami; uz viņu spiedīs trubā atlikušā gaisa

elastība.

Izdzīsim kaut kādā ceļā lielāko daļu no šā gaisa,

pamazināsim viņa elastības spēku, kas tad notiks?

Gaisa stabs, kas guļ uz akas ūdeņa, ir smags tikai

tādēļ, ka to pievelk zeme; viņš nevar paklausīt šai

pievilkšanai tādēļ, ka viņu aizkavē ūdens, kuru

tas nespēj atgrūst ne uz vienu pusi, lai dabūtu sva-

badu ceļu. Ja akas grodos kaut kādā vietā būtu

kāds caurums un aiz šā cauruma neatrastos ne

zeme, nedz kāda cita dabas viela, kas ūdeni kavētu,
tad atmosfēras staba smagums to piespiestu pa šo

caurumu doties iekšā. Tagad mums ir šāds cau-

rums, tas ir mūsu trubas apakšējais gals.

Ja ūdens šaī caurumā tek iekšā, tad viņa ārējā

virspuse paliek zemāka un gaisa stabs spēj grimt

un tā beidzot paklausīt zemes pievilkšanai. Bet,

sacīs, ūdeņam pa trubas apakšgalu iekšā ejot, jākāpj

uz augšu, un tas jau pret ūdens dabu... Kādēļ gan

pret viņa dabu? Mēs jau to redzam gaisā paceļo-

ties ari pie ūdens strūklām. Sakāt, ka ūdens, tāpat

kā visi citi ķerrrfeņi, nekāpj uz augšu bez cēloņa,
tad jūsu izeteiciens būs pareizs.

Viņu dzen gaisa svars, tādēļ Viņam jākāpj uz

augšu trubā, ja tik negadās šai kāpšanai kavēkļi

ceļā; bet kavēkļus viņš te nevar sastapt, jo trubā,

iz kuras mēs gaisu izdzinām, nekas vairs neatro-

das. Cik augstu viņš kāps? 10 metrus augstu un

ne vairāk. Kādēļ tā, to redzēsim.

ledomāsimies, ka viņam 10 metrus uzkāpušam

aiszlēdz ar plānu pergamenta lapu trubas apakš-

galu; uz šo lapu spiedīs pirmkārt no ārpuses 1 m.

garš ūdens stabs, jo truba atrodas 1 m. dziļi ūdenī,

un bez tam atmosfēras staba svars, kas uz šā ūdepa
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gul; otrkārt no trūbas iekšpuses 1 metru gara

ūdens staba svars, kas jau no iesākuma atradās

trubā un kuru varam atstāt neievērotu, tādēļ ka

viņu no ārpuses tura līdzsvarā nupat minētais ūdens

stabs; tad 10 m. garais ūdens stabs, kas uzkāpis
trubā. Tā tad uz lapu spiež no vienas puses at-

mosfēras staba svars un no otras puses 10 m. garš
ūdens stabs, bet šie spiedieni ir vienādi, jo mēs jau

teicām, ka gaisa svars uz 1 kvadrātmetru ir =

10000 kilogramiem un mēs zinām, ka viens kubik-

metrs ūdens sver 1000 kilogramu, tā tad ūdens

stabs ar 1 kv. metru lielu apakšu un 10 m. augstumu

ari svērs 1000 kilogramu. Tādēļ ūdens nespēj trubā

pacelties augstāk kā 10 metru virspus akas ūdeņa,

jo citādi atmosfēras stabam būtu vairāk jāpaceļ,
nekā paša svaru.

Jau priekš vairāk gadu simteņiem zināja, ka

ūdens šādā kārtā paceļas, ja virs viņa taisa tukšu

vietu, un ka tas paceļas tikai līdz zināmam aug-

stumam un nekad augstāk.

Itāliešu zinības vīrs Galilejs. šis slavenais do-

mātājs, kuru inkvizīcija notiesāja tādēļ, ka viņš bija

apgalvojis, ka saule stāvot uz vietas un zeme ku-

stoties, šis vīrs reiz pastaigājās pa savu dārzu Flo-

rences apkārtnē, kad viņu viens dārznieks lūdza, lai

izskaidrojot, kādēļ ūdens paceļas tukšā trubā. Ga-

lilejs atkārtoja to, ko viņa laikā mācīja: tas nākot

tādēļ, ka daba neieredzot tukšumu un ka ūdens la-

bāk dodoties uz augšu, nekā atstājot tukšu vietu, no

kuras pat gaiss izdzīts. Dārznieks, prātīgs vīrs bū-

dams, bij maz apmierināts ar šo skaisto atbildi un jau-

tāja tāļāk: kādēļ ūdens nekāpjot augstāk, nekā viņš

mēdzot kāpt. Galilejs acumirkli bija sajucis, bet tā

kā mācītie vīri nedrīkst palikt atbildi parādā, tad

viņš beidzot izskaidroja, ka tas nākot tādēļ, ka daba

tukšumu neieredzot tikai līdz 32 pēdu, t. i., apm.

10 metr. augstumam.
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Kad tos laikos pēc kādas lietas cēloņa jautāja, tad

teologi atbildēja, ka šis cēlons esot Dievs; zinību

vīri atkal, ka tas esot daba, kas to darot. Ja ar šā-

dām atbildēm apmierinās, tad vairs nevar nekāda

zinība pastāvēt. Galilejs to labi atskārta. Tādēļ
ari atbilde, kādu viņš Florences dārzniekam bija de-

vis, viņam gulēja kā akmens uz sirds. Viņš sāka

pamatīgāk pārdomāt šo jautājumu un iznākums bija

tas, ka viņš atrada gaisa smagumu un uzstādīja te-

oriju, kuras pamata likumus mēs augšā pārrunājām.
Šis viņa atradums dabas zinību laukā bija no mil-

zīga svara un tām deva gluži jaunu virzienu.

Tā tad ūdens paceļas trubā, ja no tās iekšas iz-

dzen gaisu. Tādēļ lai ūdeni izvilktu iz akas vai

upes vajadzīgā augstumā priekš mājas lietošanas,

rūpniecības v. t. pr., jālūko tikai izdzīt gaisu, kas

trubā atrodas.

To dara tādā kārtā: attaisīsim mūsu trubas

augšgalu, kuru mēs bijām rūpīgi noslēguši; iebāzī-

sim tai s tu m d i k 1 i. Tā sauc katru cietu ķermeni,
kas mazā augstumā cieši piepilda cilindriskas trubas

augšpusi, pa kuru to var no viena gala uz otru stum-

dīt. Stumdikļus mēdz taisīt no koka vai metāla un

tie pastāv iz apaļas pabiezas ripas, kas notīta ar

pakulām vai kaučuku, vai vienkārši ar elastīgām

metāla platēm, tā kā tie cieši piepilda trubu jeb ci-

lindru iekšpusi, pa kuru tie bīdāmi. Lai šās ripas

varētu kustināt, pie to vidus pietaisa perpendikulāru

dzelzs kātu, tik garu, ka viens gals sniedzas ārā iz

trubas, kurā ripa atrodas.

Tā tad mēs savā trubā, kuras augšgalu mēdz

taisīt drusku resnāku, iebāzīsim stumdikli. Šaī

stumdiklī ieurbsim caurumu, pie kura ierīkosim

klapi, kas spēj tikai no apakšas uz augšu vērties.

Par klapi sauc dēlīti ar eņģēm, kuram uzdevums

atvērt un slēgt caurumu, pie kā tas pietaisīts, tāpat,

kā durvis istabu atver vai slēdz. Pie stumdikļa pie-
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taisītā klape verama tikai no apakšas uz augšu, jo

tā atļauj tam, kas atrodas trubā zem stumdikļa, caur

aizslēgto caurumu iziet augšā, kurpretim tam, kas

atrodas virs stumdikļa, tā neļauj doties pa caurumu

uz apakšu. Taisni šādu pašu klapi pietaisīsim pie

trubas apakšējā cauruma, kas atrodas akā.

Starp trubā iespiedušos akas ūdeni un starp

stumdikli atrodas garš gaisa stabs. Ar kāta palī-

dzību, kuru mēdz ar svīru kustināt, pabīdīsim stum-

dikli 0,50 m. uz leju. Viņš saspiedīs apakšā esošo

gaisu. Bet šis gaiss, iekams tas liksies saspiesties,

lūkos tikt laukā. Pa trubas apakšu viņš nevarēs tikt;

šaī pusē tas atradīs priekšā ūdeni, kurš nepadosies

spiedienam, tādēļ, ka apakšējā klape tam neļauj

iziet apakšā akā. Lai tiktu ārā, gaisam nav citas

izejas, kā stumdiklī ieurbtais caurums, pa kuru sva-

badi iziet tam atļauj no iekšas uz āru veramā klape.
Pa šo ceļu izbēgs tik pat liels daudzums gaisa, par

cik, stumdikli nobīdot, trubas lielums pamazinājies.

Labākas izskaidrošanas dēļ pieņemsim, ka tru-

bai viscaurēm vienāds resnums un ka garums, kāds

ir starp stumdikli, kamēr tas vēl nav sākts bīdīt uz

leju, un ūdeni, ir 10 metri (garums, kuru praktiķa
nekad nedrīkst lielāku taisīt), un ka šaī trubā sa-

iet 100 litri. Stumdikli 0,50 m. uz leju nobīdot, tru-

bas garums pamazināsies par
1/20 un no 100 litriem

gaisa, kas trubā atradās, 5 izbēgs pa caurumu.

Tagad bīdīsim stumdikli atkal uz augšu. Tru-

bas iekšpuse tagad atkal paliek 100 litru liela, bet

tā kā tajā atlikuši tikai 95 litri gaisa, tad šis gaiss

izplētīsies un paliks plānāks. Viņa elastības spēks
pamazināsies un vairs, nespēs turēt līdzsvarā at-

mosfēras staba spiedienu. Tādēļ ārējais gaiss lū-

kos iespiesties trubā caur stumdikļa caurumu, bet

viņš to nespēj, jo lūkodams cauri tikt, viņš pats aiz-

slēdz klapi, kas, kā mēs zinām, verama tikai no

iekšas uz āru.
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Šis stāvoklis nepaliks negrozījies. Atmosfēras

staba ārējā gaisa svars, kas guļ uz akas ūdeņa, to

piespiedīs kāpt augšā pa trubu, pret kuras apakšējo

klapi spiež tikai ieslēgtais gaiss, kura elastība, kā

nupat teicām, nespēj pretoties atmosfēras spiedie-
nam. Ūdens trubā pakāpsies tikai tik augstu, cik

vajadzīgs, lai trubas iekšpusi pamazinātu uz 95 li-

triem, jo tad trubā atrodošies 95 litri gaisa atdabūs

to pašu elastību, kāda tiem-bija sākumā un caur ko

tie iespēja turēt līdzsvarā ārējo gaisu. Tā tad trubā

iespiedīsies 5 litri ūdens, jeb, kas tas pats, ūdens būs

pakāpies 0,50 m. uz augšu.

Ja nu atkal stumdikli bīdām uz leju, tad atkal

izdzīsim 5 litri gaisa, kuru vietu atkal ieņems tāds

pats daudzums ūdeņa. Šādā kārtā stumdikli vairāk

reizes uz augšu un leju bīdot, ūdens beidzot piepil-
dīs trubu un aizsniegs stumdikli. Šo iepriekšējo
darbu mēs būtu varējuši sev aiztaupīt, paceldami ar

roku augšējo klapi un pa viņas caurumu trubu pie-

liedami pilnu ar ūdeni, caur ko gaiss tiktu izdzīts.

Lasītājs jau būs nopratis, ka mašina jeb rīks, kura

darbību mēs te aprakstam, nav cits kā pumpis un

proti, tāds pumpis, kuru gluži pareizi nosauc par

sūcamo pumpi, jo viņš savā ziņā sūc ūdeni tāpat,

kā mēs to darām ar muti pa niedru sūkdami.

Bīdīsim savu stumdikli atkal uz leju. Viņam

apakšā vairs nav gaisa. Viņš spiedīs taisni uz ūdeni,

ar kuru truba ir pilna. Šis saspiestais ūdens lūkos

tikt laukā pa kaut kādu vietu. Tā kā apakšas cau-

rums ir aiztaisīts no apakšējās klapes, tad viņš pa-

cels to klapi, kas aizsedz stumdiklī ieurbto caurumu

un, pa šo caurumu iziedams, sakrāsies virspus stum-

dikļa.

Ja tagad stumdikli atkal paceļ uz augšu, tad virs

viņa esošais ūdens izlīs pa trubas augšas malām,

jeb pa caurumu, kas šim nolūkam sānos ievietots.

Bet kas šai paša laika notiek zem stumdikļa?
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Tukšums, kādu tas aiz sevis atstāj, tūlīt piepil-

dās ar jaunu ūdeni, kurš arvienu nāk klāt no akas

caur apakšējo trubas caurumu, tā kā truba arvienu

stāv pilna. Ja tas būtu citādi, ja ūdens nekāptu
trubā tikpat, cik stumdiklis paceļas, tad trubā ieslēg-

tam ūdens stabam, kurš būtu īsāks par 10 metriem,

vienam pašam nāktos spiest uz apakšējo klapi, jo

virspus viņa, starp viņu un stumdikli, būtu tikai tuk-

šums un nekāda svara. Lai nu šis ūdens stabs

spētu aizturēt ciet šo klapi, tam vajadzētu turēt

līdzsvarā atmosfēras stabu, kāds uz akas ūdeņa gul,
bet tā ir neiespējama lieta, jo, lai atmosfēras stabu

turētu līdzsvarā, ūdens stabam jāir 10 metru aug-

stam.

Tā tad stumdiklis paceldamies dara uzreiz di-

vus darbus: viņš spiež iztecēt sasākto ūdeni pa sānu

caurumu un uzsūc jaunu ūdeni. Zemē iedams viņš
dara tikai vienu darbu: viņš piespiež vienu daļu

apakšā esošā ūdens iet viņam cauri un sakrāties

augšpusē, no kurienes tas to atkal, uz augšu kāp-

dams, izdzen.

Līdz šim mēs pieņēmām, ka stumdiklis tiek bī-

dīts taisni ar roku. Protams, ka tas būtu ļoti ne-

veikli. Pa lielākai daļai viņa kātu piesien pie vienas

puses gala svīrai, kurai vienkārša atmešanās punkta
vietā vidū izurbta ase, kas lēģeros gulēdama spēj

griezties; otra puse šai svīrai ir daudz garāka un

tiek no cilvēka vai kaut kādas mašinas pamīšus uz

augšu un leju stumta.

Tādēļ, ka stumdiklis, kā nupat redzējām, strādā

uz augšu iedams vairāk, nekā uz zemi nākdams, tad

ir derīgi, kaut kādā vīzē iekrāt to spēku, ko viņš uz

zemi ejot atstāj neizlietotu, lai to kā palīga spēku
izlietotu tad, kad viņam uz augšu ejot vairāk tā va-

jaga. Mēs zinām, ka šim nolūkam kalpo švunk-

rati. Tādēļ ari pie labi ierīkotiem pumpjiem mēdz

atrasties švunkrats, kas viņu darbību dara vienādu.
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Ja pieņemam, ka cilvēks stumdikli pabīda uz

augšu un leju vienreiz 10 sekundēs, tad, turoties

pie mūsu iesākumā patvaļīgi uzstādītiem skaitļiem,

viņš būs pacēlis 5 litrus jeb 5 kilogramus 10 sekun-

dēs, jeb V2kilogramu 1 sekundē 10 metrus augstu.

Bet V-2 kilogramu pacelt 10 metru ir gluži tas pats,

kas 1 kilogramu 5 metrus augstu. Tā tad derī-

gais darba daudzums, kādu cilvēks būs pa-

darījis, būs = 5 kilograma metriem. Bet viņš tomēr

būs nokusis, it kā būtu kādu smagāku darbu strādā-

jis. Par to nav jābrīnās, jo bez pastrādātā derīgā
darba viņš būs vēl pastrādājis citus, nederīgus: viņš
būs pārvarējis pretestības, kādas beržoties saceļ

stumdiklis, ūdens, svīras ases gali v. t. pr., v. t. pr.;

viņš būs ari veltīgi pacēlis zināmu daudzumu ūdeņa,
kas atkrīt atpakaļ trubā, izspiezdamies cauri gar

stumdikļa aptinumu, jo pēdējais nekad pilnīgi ne-

spēj slēgt trubas un ir ari arvienu vairāk vai ma-

zāk nodilis. Šis nederīgi iztērētais spēks ir pie vien-

kāršiem pumpjiem līdzīgs
II

S un dažreiz pat vienai

piektdaļai visa izlietotā spēka, tā kā pumpi var

saukt par labi ierīkotu, ja viņa derīgais darbs lī-

dzinās 7m visa pastrādātā darba.

īr vēl citādi pumpji, kurus sauc par spieža-

miem pumpjiem. Viņi ir gluži līdzīgi nupat aprak-
stītiem. Tikai stumdiklī neatrodas ne cauruma, ne

klapes, un ļoti īso trubu, pa kuru iet stumdiklis, sa-

vieno caurums, ko slēdz no iekšas uz āru verama

klape, ar garu trubu, kas sniedzas ārā virspus akas,
kamēr īsā stumdikļa truba atrodas visa zem ūdens,

nevis kā pie sūcamiem pumpjiem, ārpus ūdens.

Stumdikļam paceļoties nav jāizdzen gaiss un

nav jāizdara nekāda sūkšana, jo ūdens sava paša

smaguma dēļ spiežas iekšā un pilda tukšo atstāto

vietu. Tādēļ ari ūdeņam nav jākāpj, viņam tikai jā-

patura vienāds augstums ar ārējo ūdeni. Stumdi-

klis, uz leju ejot, saspiež šo pumpī ienākušo ūdeni,
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kurš neatrazdams vairs, kā agrāk, pašā stumdiklī

izejas vietu, ir piespiests bēgt ārā un kāpt uz augšu

pa trubu, kas pumpja trubai apakšā sānos pietaisīta.

Kad nu atkal stumdiklis paceļas, lai zem sevis

laistu ienākt jaunam ūdeņam, tad sānu trubā uzkā-

pušais ūdens nevarēs tikt atpakaļ, jo to nelaiž klape,

kas šo trubņ slēdz un kas veras tikai no iekšas uz

āru. Katru reizi, cik stumdiklis iet uz zemi, tik viņš

iespiež jaunu ūdeni sānu trubā, kura beidzot tā pie-

pildās, ka no jauna klātnākošais ūdens tek ārā pa

viņas augšgalu.

Jāpiezīmē, ka, kamēr sūcamos pumpjos aiz zi-

nāma iemesla ūdens nevar pacelties augstāk par

10 metriem, tamēr pie spiežamiem pumpjiem šis

augstums nav aprobežots un atkarājas tikai no spie-

diena, kādu izdara uz stumdikli. Tas tad ari ir

vienīgais šo pumpju labākums. Pieņemsim, ka stum-

diklis, kuram gala plašums līdzīgs Vioo kvadrāt-

metra, tiktu spiests un tādēļ spiestu ūdeni ar spēku,

ar kādu spiež 1000 kilogramu liels svars; tad viņš

varētu pacelt ūdeni 100 metru augstu. Tā kā 1 ku-

bikmetrs ūdens sver 1000 kilogramu, tad ūdens

stabs, kas 100 m. augsts un kam gals 1 kvadrāt-

metru plašs, svērtu 100000 kilogramu. Ja viņa gals,

kurš še ir stumdikļa plašums, ir tikai Vioo kvadrāt-

metra, tad šis ūdens stabs svērs 100 reiz mazāk,

jeb 1000 kilogramu, un to varēs turēt līdzsvarā ar

1000 kilogramu svaru uz stumdikli spiežot. Varētu

pat ari ar pus tik lielu spiedienu ūdeni pacelt tikpat

augstu, — tad tikai būtu uz pusi jāpamazina stum-

dikļa gala plašums, jo 100 m. augsts ūdens stabs,
kam gals tikai pus no vienas simtdaļas kvadrāt-

metra liels, svērtu tikai 500 kilogramu. Tikai šaī

gadījumā ar katru stumdikļa grūdienu paceltu pus

tik vien ūdens, kā agrāk.

Ja sanu trubu netaisītu tik garu, bet tikai kā-

dus pāris metru garu un uz galu savilktu šaurāku,
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tā kā tās vaļējais gals būtu ļoti tieviņš, tad ūdens

paceltos gandrīz tādā pašā augstumā strūklas veidā.

Šādējādi ir ierīkotas ugunssprices un mēs zinām,

ar kādu spēku un cik augstu tās triec ūdeni gaisā.

Pats par sevi saprotams, ka šis spēks nāk tikai no

tam, ka cilvēki ar svīras palīdzību stipri spiež uz

stumdikli.

Kaut gan mēdz arvienu savienot divus šādus

pumjus kopā, tad tomēr viņu strūklas būtu sarau-

stītas, ja neņemtu palīgā kādu loti vienkāršu lī-

dzekli. Eekams no pumpjiem pievestais ūdens pa-

ceļas gaisā, tas sakrājas kastē (recipientā), kas pilna

ar gaisu, un no kurienes tas tiek laukā pa mazu

caurumu, pa kuru var iziet tikai knapi pus tik daudz

ūdeņa, cik katrs stumdikļa grūdiens uz leju klāt pie-

ved. Otra puse ūdeņa, kas klāt nāk, sakrājas kastē

un saspiež tur esošo gaisu, kam nu jāieņem mazāk

telpas. Stumdikļam uz augšu ejot un ūdeņam klāt

nenākot, šā saspiestā gaisa elastība spiež uz kastē

atlikušo ūdeni un to dzen ārā pa caurumu, tā kā

gaisā skrejošā strūkla nekad nedabū apstāties.

Tā kā dažreiz ir nepraktiski, pumpi nolaist zem

ūdens, piem., akas dibenā, kur būtu grūti pie tā iz-

darīt vajadzīgos pārlabojumus, tad ir atrasti trešāda

veida pumpji, kurus sauc par sūcamiem un

spiežamiem pumpjiem un kuru darbība pastāv

iz abu līdz šim aprakstīto pumju darbības.

Šie pumpji no spiežamiem pumjiem izšķiras ti-

kai caur savu garāko sūcamo trubu (t. i. to, kurā

kustās stumdiklis). Šī truba stāv gan ārpus ūdens,

bet viņa stumdiklis pastāv, ne kā līdz šim, iz pabie-

zas ripas, bet iz krietni gara kūleņa, tā kā uz leju

nobīdīts, tas spēj sasniegt akas ūdens virspusi. Tā

kā šis kūlenis cieši slēdz tikai pumpja apakšējo daļu,

tad, uz augšu velkot, tas atstāj starp sevi un trubas

sienu mazu starpiņu, kurā atrodas ieslēgts gaiss;

šo gaisu var viegli izdzīt, ja ielej trubā pa viņas augs-
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galā ieurbtu un ar klapi slēdzamu caurumu drusku

ūdeņa, pēc kam šo caurumu tūlīt aiztaisa. lelietais

ūdens ieņem gaisa vietu un izdzen to pa otru cau-

rumu, ko ari tūlīt rūpīgi jānoslēdz, šādā kārtā

stumdiklis pastāvīgi atrodas ūdenī.

Šis pumpis tad, kā redzams, spēj strādāt gluži

tāpat, kā spiežamais pumpis, tikai ar to starpību,
ka stumdikļam paceļoties akas ūdens nenāk pumpī

iekšā vienīgi tādēļ, lai paliktu vienādā augstumā ar

ārējo ūdeni, bet tiek sūkts no stumdikļa, kuram to

piespiež sekot līdz uz augšu atmosfēras stabs, kas

uz akas ūdeņa guļ. Zemē nākdams, stumdiklis

ūdeni spiež tāpat kā spiežamos pumpjos.

Pumpju darbību ļoti derīgi izlieto pie ūdens

spiestavām, par kurām, domājam, nebūs ne-

vietā teikt kādus vārdus, kaut gan tas mūs vēl

drusku attālinās no mūsu iesāktā jautājuma turpi-

nāšanas par kustinātājiem.

Vispirms atcerēsimies to, ko tikām sacījuši par

svīru. Ja viņas puses ir vienādas, tad, lai būtu līdz-

svars, abos viņu galos esošiem svariem jāir vie-

nādiem. Kādēļ tā? Tādēļ, ka kustības ceļi, kādos

šās puses kustēsies, būs arvienu vienlīdzīgi gari.

Ja svīras pusēm ir nevienāds garums, tad uz garās

puses gala liekamam svaram jāir mazākam, jo šai

pusei ir garāka kustība, nekā īsai pusei. Ja lasītā-

jiem šaī ziņā dotie izskaidrojumi labi iespiedušies

prātā, tad būs viegli pat bez fizikaliskiem pierādī-

jumiem, kādus še mēdz lietot, saprast ūdens spie-

stava_s darbību, kas ļoti līdzinājās svīras darbībai.

Ūdens spiestava pastāv iz maza spiežama vai

spiežama un sūcama pumpja, kura pa lielākai daļai
horicontalā sānu truba savienota ar resna, vertikāli

stāvoša metāla cilindra dibenu. Šaī cilindri, kuram
augšgals ir vaļā, atrodas liels stumdiklis, pietiekoši

resns, lai piepildītu visu cilindra iekšpusi, kurai tas,
būdams ar mīkstu ādu apsists, cieši pieglaužas.
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Stumdikļa kūlenis, ūdeņa spiests, kuru tanī

apakšā dzen pumpis, sākt kāpt uz augšu, bet ļoti lē-

nām. Pieņemsim, ka viņa gala plašums ir līdzīgs

/i kvadrātmetra. Ja nu viņu grib pacelt, teiksim

0,20 m., tad, lai piepildītu tukšumu, kas zem viņa iz-

celsies, pumpim būs jāiespiež cilindrī 50 litru ūdens.

Bet lai to izdarītu, pumpja stumdikļam, ja tas ari

katrreiz 0,20 m. bīdāms, un ja tas 100 reizes mazāks

par lielo stumdikli, būs simts reižu jāiet uz leju, tā

kā viņa kustību suma būs 100 reiz lielāka, nekā

lielā stumdikļa viena pati kustība, kas caur pirmē-

jām izcelta.

Var salīdzināt mazo stumdikli ar svīras lielo

pusi, kuras atmešanās punkts būtu ūdens un kuras
mazā puse būtu lielais stumdiklis, un tādā kārtā

pie šās mašinas izlietot pienācīgi pārgrozītu vis-

pārīgo likumu, pēc kura iznāk, ka, 1a i būt v

līdzsvars, tad smagumiem, kas spiež

uz abiem stumdikļiem, jāir tādā pašā

samērā, kāds pastāv starp šo stum-,

dikļu galu plašumiem. Un tiešām, tā kā še

ātrumi stāv ačgārnā samērā, nekā stumdikļu pla-

šumi, tad pēc mekanikas pamata likumiem lielam

stumdikļam, kura ātrums ir simtreiz mazāks par

mazo stumdikli, jāuzkrauj, ja grib dabūt līdzsvaru,
100 reiz lielāks smagums.

Tā tad, ja ar mazās svīras palīdzību, kas mūsu

pumpi kustina, mēs izdarām 100 kilogramu stipru

spiedienu, tad, lai līdzsvaru dabūtu, uz lielā stumdikļa
būs jāliek 1000 kilogramu svars. Nesakāt, ka līdz-

svaru dabūt nekur neder, tādēļ, ka ķermeņi, līdz-

svarā atrazdamies, nedrīkst kustēties, un tādēļ nekā

nespēj izdarīt. Ir jau daudz sasniegts, ka jūs ar

savu roku spējat turēt līdzsvarā 10000 kilogramu,

un vai tad jūs neredzat, ka vienreiz līdzsvaru sa-

sniegušiem, jums vajadzēs tikai ļoti maz spēka, lai

to traucētu un milzīgo svaru celtu uz augšu. Abiem
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svara traukiem līdzsvara esot, pietiek, ka viena

iemet salma stiebriņu, lai tas grimtu un otrs paceltos.

Virspus lielā stumdikļa mēdz ierīkot stipru me-

tāla vai baļķu kasti ar vaļēju apakšu. Ja nu uz šā

stumdikļa augšgalu uzliek maisu, kurā atrodas, teik-

sim, sagriezti rāceņi, tad stumdiklis paceldamies

spiedīs šo maisu ar milzisku stiprumu pret kastes

virsējo daļu un šādā kārtā izspiedīs rāceņos esošo

sulu, kura, caur maisa drēbi cauri spiezdamies, iztek

priekš tam ierīkotos traukos.

Tādēļ, ka šīs mašinas pa lielākai daļai lieto uz-

devumiem, kāds ir augšā minētais, tad no tam tās

ari dabūjušas savu vārdu spiestavas. Ar tām

mēdz ari celt lielus smagumus; bez tam ari ūdens

spiestavas ņem visur tur palīgā, kur svīras, trīzuli,
zobrati v. t. pr. bez dārgiem un lieliskiem ierīkoju-
miem izrādās nespēcīgi.

6. nodala.

Kustinātāji (turpinājums). — Tvaika

m a š i n a.

Mēs jau esam runājuši par muskuļu spēkiem,

par ūdens smagumu un par vēja darbību. īr vēl

viens ceturtais, mūsu laikos bieži lietojams kusti-

nātājs, kurš ne ilgāk kā simts gadu kamēr tiek iz-

lietots par mekanisku spēku. Tas ir karstums.

Tādēļ, ka karstums pa lielākai daļai mašinas ku-

stina ar tvaika palīdzību, jeb, labāk sakot, papriekšu
saceldams tvaiku, kālab tvaiku pašu pieņemdami par

kustinātāju, mēs maldītos. Kustinātājs ir spēks un

tvaikam nevar dot šā vārda. Ja viņu sauc par

spēku, tad tāpat ari varētu saukt ūdeni, un mēs zi-

nām, ka ūdens mašinas griež vienīgi ar savu

smagumu, t. i. ar to spēku, kas visus ķerme-

ņus velk uz zemes viduspunktu. Bez tam par

pierādījumu, ka tvaiks nav spēks, der tas apstāklis,
ka, ja viņam atņem karstumu, ja viņu atdzesē, tad
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viņš vairs nespēj radīt ne mazākās kustības. Ja šo

neievēro, tomēr lieto izteicienus, kā: ūdens

spēks, tvaika izplēšanās spēks v. t. t., tad to dara

vienīgi runas īsuma labad; bet pie tam nekad nav

jāaizmirst, ko šie izteicieni īsti apzīmē.

Karstums ir tāds spēks, kas izpleš ķermeņus,
tos padara lielākus. Mazās daļiņas, iz kurām ķer-

meņi pastāv, pie tam tiek vienas no otrām šķir-

tas un šī šķiršana var būt tik liela, ka viņas spēj

svabadi vienas caur otrām kustēties, kas notiek tad,
kad ķermens pieņēmis šķidru veidu, vai pat viena

otru atstumties, ķermeņam tvaika veidu pieņemot.

Bet kas šis spēks ir? no kā tas pastāv?

Mums jāatzīstas, ka mēs to nezinām un ka mēs

spēkus pazīstam tikai no viņu darbiem. Karstums

ir viens būtības veids, kādā būtnes darbojas. Man

ir siltums un es iesildu savu apkārtni, tāpat kā man

ir smagums, domas, griba v. t. pr. Viss, ko mēs vēl

varētu teikt, zīmējoties uz karstuma darbiem, būtu

tas, ka spēks, kas šos darbus izdara, attīstās zinā-

mos apstākļos caur berzēšanos, caur ķimisku savie-

nošanos v. t. t.

Jūs zināt, ka par ķimisku savienošanos sauc to

gadījumu, kur divi vai vairāk ķermeņi kopā salikti,

pazūd un to vietā izceļas gluži jauns ķermens, kas

tikpat sver, kā viņi abi kopā. Ja gribat piemēru,

saliekat taī pašā traukā kopā eļļu un potašu, uz-

karsējat un drīz jums nebūs vairs ne eļļas, ne pota-

šas, bet to vietā jūs atradīsiet ziepes.

Kimiskā savienošanās, kuru visvairāk izlieto,

lai dabūtu karstumu, ir degšana. Degšana katru

reiz izceļas, kad kāds ķermens savienojas ar to

gaisa sastāvdaļu, ko sauc par skābekli. Šāda sa-

vienošanās var vilkties ļoti lēnām un radīt tikai

gluži nemanāmu siltumu. Tā notiek, piemēram, ka

dzelzs ar gaisu sastapdamies oksidē jeb rūs. Citās

reizēs šī savienošanās notiek ātri un rada ne tikai
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lielu karstumu, bet pat ari gaišumu. Spirts, eļļas
tauki, sveķi, koks, ogle v. t. t, visi ļoti ātri savie-

nojas ar gaisu un rada lielu karstumu.

Mēs teicām, ka ķermeni, kas savienojas, pazūd

un to vietā nāk jauns ķermens. Pie sadegšanas mēs

gluži labi redzam, ka pazūd dedzēja viela, visa jeb
lielākā daļa; bet kas nāk viņas vietā? Viņas vietā

izceļas gāze, kas savādāka, nekā skābeklis, un kas

pate izklīst tikpat drīz, kā dedzināmā viela. Šo gāzi,

kas degšanai naidīga, un kuru iedvašojot mēs no-

smaktu, sauc par ogļu skābi. Šajos sīkumos,
kas uz mūsu apceramo lietu liekas nezīmējamies,

mēs ielaidāmies tādēļ, lai redzētu, cik svarīga

lieta, ja ar sadedzināšanu grib panākt karstumu,

ierīkoties tā, ka gaiss spēj svabadi tikt pie uguns-

kura un ka ogļu skābes gāze var viegli tikt prom,

jo pēdējā, izejas neatrazdama, drīz apslāpētu uguni.

Daļiņas, iz kādām pastāv ķermeņi, viena otru

pievelkās un cenšas palikt kopā. Pateicoties šai

savstarpīgai pievilkšanai, šim kohez i j a s spē-

kam, ķermeņi patura savu cietumu un savu veidu.

Karstums ir kohezijas dabiskais ienaidnieks. Viņš

pret to cīnās, bet nekad to nespēj galīgi pārvarēt.

Viņš izšķir daļiņas, kuras kohezija tura kopā, bet

iespēj tās attālināt vienu no otras tikai zināmā attā-

lumā, par kuru tāļāk kohezija tām neļauj atšķirties,

jo par spīti pretestībai, kādu dara karstums, kohezija
nekad nemitas darboties. Tādēļ ari taī mērā, kā

pamazinās karstums, šķirtās daļiņas viena otrai at-

kal tuvojas, lai ieņemtu savus pirmējos attālumus.

Jo lielāks karstums, jo lielāka ir šo daļiņu šķir-
šanās. Tvaiks nav nekas cits, kā ūdens, kura da-

ļiņas tik tāļu viena no otras atšķirtas, ka, kad kar-

stums tik pietiekošs, lai ūdens vārītos, tās piepilda
1696 reiz lielāku telpu, nekā, ka tās atradās tajā

tālumā viena no otras, kāds tām bija, ūdeņam šķi-
dram esot. Ja karstums vēl pavairojas, ja viņš paliek
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pusotru reiz stiprāks, tad 1 kubikmetrs ūdeņa pār-

vērtīsies 8480 kub. metros tvaika, un 4000 metros,

ja karstums paliek 2 reiz lielāks.

Izšķiršanās jeb izplēšanās spēks, kādu kar-

stums rada, ir ļoti liels. Lai tam pretotos, lai, piem.,

neļautu tvaikam, kam vāroša ūdens temperatūra,

ieņemt 1696 reiz lielāku telpu par to, kādu ieņem

ūdens, vajadzīgs tikpat liels spēks, kā tas, kas

tura līdzsvarā atmosfēras spiedienu, kura smagums,

kā mēs zinām, ir 10,000 kilogramu uz kvadrātmetra,

Ja gribat pārliecināties, tad ņemat metāla cilindri,

kam viens gals slēgts, nostādāt to vertikāli virs

uguns, ielejat viņā ūdeni un virs šā ūdeņa iebīdāt

stumdikli, kurš tādā kārtā ir notaisīts līdzsvarā, ka

viņa smagumu var uzskatīt līdzīgu nullei. Kamēr

ūdens vēl nebūs sasniedzis to karstuma grādu, pie

kura tas sāk vārīties, tikmēr tvaiks, kas attīstās, ne-

spēs pacelt šā stumdikļa, uz kura guļ atmosfēras

stabs, bet tiklīdz šis grāds būs sasniegts, viņš to

bez pūlēm pacels.

Pirmais, kas noskārta, kāds spēks ir tvaikam

un nāca uz domām, to izlietot mašinu kustināšanai

bija francūzis Papēns (Papin). Priekš viņa gan bija

nodarbojušies, tvaika īpašības pētīdami, francūzis

Zalomons Kais, itālietis Džovannijs Branko un An-

glijā marķizs Vorsters, bet viņu laikos zinība vēl

nebija tik tāļu tikusi, ka tie būtu ko varējuši vairāk

izdarīt, nekā tikai pareģot, ka ari tvaiks reiz būšot

mekanikā izlietojams. Viņi to uzskatīja vairāk kā

interesantu, nekā derīgu lietu, un aparātiem, kādus

tie izgatavoja, nav nekas kopējs ar īstenām tvaika

rnašinām.

Papēna atrastās mašinas gan ari bija ļoti ne-

pilnigas, bet tās saturēja jau sevī dīgli, iz kā izcēlās

vēlākie atradumi, un tajās atrodam vairāk sīkumu,

kas vēl līdz šai dienai mūsu tik attīstītajās mašinas

uzglabājušies, piemēram, drošības klapi, par
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kuru, domājam, lasītajam nebūs nepatīkami, kādus

vārdus dzirdēt.

Papēns bij atradis, ka stipri sakarsētam tvai-

kam ir īpašība, atmiekšķēt, lopu kaulus, caur ko bija

iespējams iz tiem dabūt želatinu, ko atkal izlietoja

vai nu buljona sagatavošanai vai līmes igūšanai.

Šaī nolūkā viņš salika govu vai aitu kaulus līdz pu-

sei ar ūdeni piepildītā metāla katlā, kuru viņš her-

mētiski (t. i. tā kā gaiss nespēj cauri tikt) noslēdza.

Vairāk reizes tvaika izplēšanas spēks šo katlu sa-

spārdīja gabalos. Lai šo nelabumu novērstu, Pa-

pēns izurba vākā caurumu un uz šā cauruma uz-

lika mazu apaļu metāla ripu, tik smagu, ka tvaiks,

zināmu spēku sasniedzis, to varēja pacelt un pa aiz-

segto caurumu izskriet. Tādā kārtā vienai daļai
tvaika izskrējušai, atlikušā izplēšanās spēks pa-

mazinājās, — tas vairs nespēja pacelt ripas vai kla-

pes svaru, kādēļ tā atkrita atpakaļ, aizslēgdama at-

kal tvaikam izeju.

Ļoti daudz izmēģinājumi mums tagadējos laikos

dod iespēju uz mata aprēķināt, cik lielu spiedienu

spēj izturēt dzelzs sienas, iz kādām taisa katlus,

kuros rada tvaiku. Ja šās sienas spēj izturēt, piem.,

4 atmosfēru spiedienu, tad, pieņemot, ka tvaiks uz

viņām izdara tikai % šā spiediena, nav jābaidās ne

no kādas nelaimes. Lai pārliecinātos, ka tas tiešām

tā ir, jāierīko katla virspusē mazs caurums ar pie-

tiekoši smagu klapi, kas veras tikai tad, kad tvaiks

sasniedzis domāto stiprumu.

Neilgi pēc tam, kad Papēns bij laidis klajā sa-

vus pirmos atradumus, kāds angļu tirdzniecības flo-

tes kapteins, Severijs, nāca uz domām, citādā ceļā,

nekā Papēns, izlietot tvaiku. Zinādams, ka tvaiks

atdzesēts paliek atkal par ūdeni un ieņem ļoti mazu

telpu, salīdzinot ar to, kādu ieņēma tvaiks, viņš šo

apstākli izlietoja, lai radītu tukšumu, līdzīgu tam,
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kadu rada sūcamie pumpji un lai paceltu ūdeni zi-

nāmā augstumā. •

Mes mēģināsim aprakstīt šas pirmatnējas tvaika

mašinas, kuras atrada 1696. gadā.

Severijs lika tvaikam iet recipientā jeb resnā

dzelzs trubā, kurai abi gali slēgti, un pie šās tru-

bas pietaisīja divas mazākas trubas; vienu, kas

pieveda katlā radīto tvaiku, otru, kas stāvēja sa-

karā ar vertikālu trubu, kura sniedzās akā un kuras

apakšējā galā bija pietaisīta no apakšas uz augšu

verama klape. Abas šās trubas bija ar klapēm at-

veramas un aizveramas.

Tvaikam recipientā ienākot, klape, kas recipi-
entu savienoja ar ūdenī stāvošo trubu, bija slēgta.
Atvērta bija trešā, recipienta augšgalā atrodšās

klape, lai tiktu ārā no tvaika dzītais recipienta

gaiss. Kad domāja, ka viss gaiss ir izdzīts, tad šo

klapi aiztaisīja. Tiklīdz kā recipients bija ar tvaiku

pilns, slēdza viņa sakaru ar katlu un viņu aplaistīja

ar aukstu ūdeni. Viņā esošais gaiss kondensējās

(kondensēties — šķidrā veidā pārvērsties). Bet. tā

kā šādā kārtā izcēlies ūdens ieņēma tikai ļoti mazu

telpu, tad recipientā izcēlās zināms tukšums. Tagad

atvēra klapi, kas viņu savienoja ar akā stāvošo

trubu.

Trubā esošais gaiss, atrazdams sev priekšā
tukšu telpu, savas elastības dēļ spiedās tur iekšā, bet

taisni caur to viņa elastības spēks palika mazāks un

nespēja vairs līdzsvarā turēt uz akas gulošā atmos-

fēras staba svaru, kādēļ akas ūdens pacēlās ver-

tikālā trubā līdz zināmam augstumam — zināms,

arvienu zemāk par 10 metriem — un vienreiz pacē-

lies, tas vairs nespēja tikt zemē, jo to neatļāva

apakšējā klape. Tad ielaida jaunu tvaiku šaī pašā

trubā virspus tās vietas, kur ūdens kāpdams bija ap-

stājies. Šis tvaiks spieda uz ūdeni un to dzina otrā
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truba, kas paceļas pirmajai no apakšas, gluži tāpat,

kā spiežamo pumpju sānu truba.

Šī mašina, kas tagadējos laikos galīgi ir at-

mesta, taī laikā bija loti slavena un tika it īpaši izlie-

tota, lai izvilktu ūdeni iz kalnraktuvēm. Bet viņa

bija tomēr loti nepilnīga, iztērēja nederīgi lielu dau-

dzumu tvaika un līdz ar to kurināmā materiāla un

bez tam tā nebija citur lietojama, kā tikai ūdens pa-

celšanai. Divi strādnieki, glāžotājs Džons Kolejs
un atslēdznieks Tomass Ņukemens to pamatīgi pār-

laboja, tā kā to ari citiem darbiem varēja lietot.

Viņu mašinas, kas pazīstamas zem vārda Ņ u-

kemena mašinas, pat mūsu dienās vēl nav ga-

līgi atmestas lietot un tās vēl atrodamas dažās Kom-

velsas un Anglijas kalnraktuvēs. Viņas pastāv iz

katla, kas savu tvaiku sūta no apakšas iekšā verti-

kālā cilindri, kura apakšgals ir slēgts un kurā atro-

das stumdiklis ar stipru kātu. Tvaiks ceļ šo stum-

dikli uz augšu. Pēc tam, kad viņš augšā nonācis,
kāda mekaniska ietaise, ko mēs še tuvāk nevaram

aprakstīt, slēdz klapi un nelaiž vairs jaunu tvaiku

cilindrī, kurā nu iespricē aukstu ūdeni. Šis ūdens

lietus veidā ienākdams, acumirklī kondensē (pār-

vērš par ūdeni) tvaiku, caur ko, kā jau minējām, ci-

lindrī izceļas lielāks vai mazāks tukšums.

Tā kā atmosfēras svars, kas uz stumdikli spiež,

un kuram līdz šim pretojās tvaiks, neatrod vairs

nekā, kas tam turētu līdzsvaru, tad stumdiklis, ja

to nesaturētu, dotos tik varenā ātrumā uz zemi,

ka pats sadragātos, vai sadragātu cilindra dibenu.

Bet viņa kāts ir piesiets pie viena gala svīrai ar vie-

nādām pusēm, kuras otrs gals kustina dažādas me-

kaniskas ietaises, kā āmurus, plēšas, dzirnavas v. t.

pr., un šo mašinu pretestība neļauj stumdikļam pārāk

sparīgi zemē doties. Zemē nonācis, stumdiklis tiek

atkal no tvaika pacelts un tādā kārtā aizvien pa-

mīšus iet augšā un zemē; pa brīžam kāda klape iz
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cilindra nolaiž kondensēto un iespriceto ūdeni, kas

citādi to drīz piepildītu.

Šās mašinas bieži un gluži pareizi mēdz saukt

par a t mo sfēriskām m a š i n ā m, jo tiešām šo

mašinu derīgais spēks ceļas ne no tvaika darbības,
bet no atmosfēras spiediena. Tvaiks viņās paceļ
tikai stumdikli, un tas, paceļoties, nekādu derīgu

darbu nespēj darīt, jo viss tvaika stiprums tiek iz-

lietots vienīgi, lai viņu paceltu. Šī mašina īstenībā

strādā tikai tad, kad stumdiklis, no atmosfēras svara

spiests, dodas uz zemi. Aiz šā iemesla un lai no-

vērstu traucējumus darbā, bieži tiek lietoti 2 cilindri

un 2 stumdikļi, no kuriem viens iet tikām lejā, kamēr

otrs augšā.

Liels sliktums, kāds šai mašinai piemīt, tāpar

kā Severija mašinai, ir tas, ka tiek atdzesēts cilin-

dris, kurā pie katra stumdikļa grūdiena jāiespricē

zināms daudzums auksta ūdeņa. Tvaiks, atdzisušā

cilindri ienākdams, pats atdziest un [pazaudē lie-

lāko daļu sava spēka, tā kā pēdējam jāir 2 reiz

vai 3 reiz tik lielam, kāda vajadzētu stumdikļa pa-

celšanai.

Slavenais Džems Vatts, matemātisku instru-

mentu fabrikants (dz. 1736., miris 1819.), bija tas,

kurš atrada līdzekli, kā novērst šo tik lielo sliktumu,

kura dēļ tvaika mašinas arvienu būtu palikušas ļoti
nepilnīgā stāvoklī, patērēdamas pārāk lielu daudzumu

dedzinājamā materiāla. Šis līdzeklis bija ļoti vien-

kāršs, kā viss, ko attapīgs gars atrod: tvaika kon-

densēšana tika izdarīta nevis cilindri, bet sevišķā
traukā jeb recipientā.

Šaī nolūkā Vatts ierīkoja pie Ņukemena cilindra

apakšējās puses trubu, kas veda otrā cilindri bez

stumdikļa un ar slēgtiem galiem, kuru viņš nosauca

par kondensatoru. Šis kondensators pats at-

radās toverī, piepildītā ar aukstu ūdeni. Tiklīdz
ūdens palika silts, to atjaunoja un, ja vajadzīgs, ie-
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spricēja cilindri aukstu1 ūdeni. Kad nu stumdiklis

bija uzkāpis augšā, tad pate mašina atvēra klapi, kas

līdz tam aizturēja sakaru starp cilindri un konden-

satoru. Stumdiklis, atmosfēras spiests, lejā iedams

spiež tvaiku un to dzen kondensatorā, kur tas acu-

mirklī pārvēršas par ūdeni.

Vatts ieveda vēl loti daudz sīkākus pārlaboju-

mus atmosfēras mašinās, kuri gandrīz visi piepatu-

rēti mūsu jaunlaiku mašinās. Tā, piem., viņš ierīkoja

sevišķu, pašas mašinas kustinājamu pumpi, lai no

kondensatora izpumpētu tur sakrājušos gaisu un

ūdeni; šo pumpi tagad sauc par gaisa pumpi.

Tālāk svīras gals, pie kura bij piestiprināts stum-

dikļa kāts, kustējās riņķa lokā, kā to dara katrs

svārstītājies ķermens, kamēr kāts pats kustējās
vienkārši taisnā līnijā no zemes uz augšu un no

augšas uz zemi, caur ko cēlās grūstīšanās, ko Vatts

novērsa caur ļoti asprātīgām ietaisēm. Rūpniecībā
bieži ir vajadzīgs, pārvērst stumdikļa taisno kustību

riņķa jeb rotācijas kustībā. To līdz tam panāca,

ierīkojot ļoti sarežģītus aparātus, caur ko cēlās

daudz berzēšanās. Vatts šos aparātus padarīja ļoti

vienkāršus un tā iznīcināja ļoti daudz kavēkļus, kas

stāvēja ceļā jauno mašinu ievešanai.

Viņa galvenākais nolūks bija, panākt lielāku

taupību dedzināšanā. Pa daļai viņš jau to bija sa-

sniedzis, atrazdams kondensatoru, bet viņš ari tū-

līt noskārta, ka cilindris, kaut ari to aptaisīja ar

koku, lai viņa karstums ilgāk uzglabātos, tomēr vēl

ļoti ātri atdzisa. Tas nāca tādēļ, ka viņa augšgals

stāvēja vaļā, lai varētu tikt klāt atmosfēras gaiss

un spiest uz stumdikli; šis gaiss, stumdikļam lejā

ejot, piepildīja visu cilindra iekšpusi un tam at-

ņēma lielu daļu karstuma.

Vatts saprata, ka, lai to novērstu, bija tikai viens

līdzeklis, t. i. galīgi novērst gaisa smaguma līdzdar-

bību. Šaī nolūkā viņš pilnīgi noslēdza cilindra augs-
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galu ar cieši pieskrūvētu metāla dibenu, kuram tikai

viducī izurba caurumu priekš stumdikļa kāta. Lai

neļautu gaisam iet cauri starp šo kātu un cauruma

malām, viņš izdomāja vairāk, ietaises. Cilindra augš-

galā viņš ierīkoja divas trubas, kuras, tāpat kā tās,

kas apakšgalā, cilindri savienoja, — viena ar katlu,
otra kondensatoru.

Tvaiks, vispirms zem stumdikļa ienākdams, to

stūma uz augšu. Augšā iedams, stumdiklis iedzina

kondensatorā to gaisu, kas virs viņa atradās. Kad

viņš bija uzkāpis līdz pašai augšai, tad aizvērās

truba, kas līdz tam bija pievedusi tvaiku, un taī pašā
laikā atvērās tā, kas cilindra augšgalu savienoja ar

kondensatoru. Gluži otrādi tas notika ar klapēm,
kas bija pietaisītas cilindra augšgalā. Tvaiks spie-

dās iekšā virspus stumdikļa un to stūma uz leju, iz-

dzīdams zem viņa esošo tvaiku kondensatorā, kul-

tas atdzizdams, radīja vairāk vai mazāk tukšu telpu

un no kurienes kondensētās atliekas izdzina gaisa

pumpis. Tā tad stumdiklis strādāja tikpat labi, uz

augšu iedams, kā uz zemi nākdams, kas, kā mēs re-

dzējām, nebija panākts pat pārlabotās Ņukemena
mašinās.

Tikai tagad bija atrasta tvaika mašina, jo līdz

šim derīgi izlietotais kustinātājs spēks īstenībā bija
nevis tvaiks, bet gaisa smagums. Līdz šim bija at-

mosfēras mašinas, un ne tvaika mašinas.

Vatta atrastās mašinas vēlāk ir tikai sīkumos

pārlabotas un līdz šai dienai tiek lietotas jūrniecībā

un daudzos rūpniecības arodos.

Cik apbrīnojamas ari nebūtu pēc Vatta sistēmas

taisītās mašinas, tām tomēr dažos apstākļos ir savi

nelabumi, kurus ari Vatts pats atzina. Viņas ieņem

daudz telpas un priekš kondensacijas pieprasa tik-

daudz ūdens, ka daudzreiz to nespēj pagādāt. Tam

būtu viegli līdzams: būtu tikai jāatmet kondesacija,
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un tvaiku, pec tam, ka tas uzcēlis vai nostūmis

stumdikli, jālaiž taisni ārā gaisā.

Bet caur to celtos sliktums. Tā kā tvaiks kon-

densatorā atrada sev priekšā tukšu telpu, tad nekas

nepretojās viņa izejai iz cilindra. Citādi būtu, ja

tam liktu iziet gaisā. Tam būtu jāpārvar atmosfēras

spiediena pretestība, caur ko taptu lēnāka stumdikļa

kustība un būtu veltīgi jāiztērē spēks.

No Vatta laikiem lietoja tikai tvaiku ar vāju

spiedienu, t. i., divi līdz trīs atmosfēru stipru,

jeb, ar citiem vārdiem sakot, tvaiku ar tādu izplē-
šanās spēku, kas spēja pacelt tikai 2—3 reiz lielāku

svaru, kā atmosfēras staba svars. Tā tad, pārvarot
atmosfēras svara pretestību, būtu nederīgi jāupurē

puse vai trešā daļa no mašinas spēka. Trevitiks,

Anglijā, un Olivjē Evans, Amerikā, nāca uz pārdro-

šajām domām, izlietot tvaiku ar stipru spie-

dienu, līdz 10 un pat 12 atmosfēru stipru. lesā-

kumā to uzskatīja par bīstamu lietu, jo domāja, ka

no tā celsies daudz nelaimes gadījumi. Bet drīz at-

zina, ka, ievērojot vajadzīgo uzmanību un izlietojot

pietiekoši biezām sienām taisītus katlus, stipra spie-

diena tvaiks tikpat maz bīstams, kā visvājākā spie-

diena tvaiks. Nelabumi, kas ceļas kondensaciju at-

metot, tagad vairs maz bija ievērojami, jo, lai atmos-

fēras pretestību pārvarētu, nebija vairs jāupurē puse

vai trešdaļa, bet tikai desmitā vai divpadsmitā daļa

izlietojamā spēka.

Stipra spiediena mašinas bez kondensatora

ieņem maz telpas un izlieto maz ūdens; tādēļ un

ari sava lētuma dēļ tās šos laikos visur tur tiek

stipri lietotas, kur dedzināmais materiāls nav pārāk
dārgs, jo vienīgā lieta, ko tām varētu pārmest, ir tā,

ka viņas, minēto desmito vai divpadsmito daļu

sava spēka veltīgi pazaudēdamas, patērē lielāku

daudzumu ogļu, nekā Vatta mašinas. Tomēr bez

stipra spiediena mašinām nebūtu iespējami dzelzceļi,
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jo katrs atzīs, cik lielus kavēkļus celtu lokoinotivam

kondensacijas ietaises un ūdeņa rezervoari, kādus

tad vajadzētu.

7. nodaļa.

Tvaika mašinas (turpinājums).

Līdz šim mēs tik saprotami, cik mums bija

iespējams, izskaidrojām tvaika mašinu darbību. Ta-

gad apskatīsim viņu galvenākās daļas.

Pirmā no šīm daļām ir tVa i ka ka 11 is, ko

ari sauc par tvaika radītāju. Tagad lieto vairs tikai

cilindriskus katlus un trubu katlus.

Cilindriskie katli ir garas un resnas trubas iz

stipras dzelzs, kuru gali ar tādu pašu dzelzi slēgti.
Vienā no šiem galiem atrodas caurums, kurš mašinai

strādājot ir hermētiski slēgts, un pa kuru, viņai

mierā esot, cilvēks var ielīst katlā, lai to iztīrītu.

Dažreiz katlis pastāv iz vienas pašas trubas, dažreiz

šī truba guļ horicontali uz divām citām trubām, kam

tas pats garums, bet mazāks caurmērs, un ar kurām
lielo trubu savieno divas īsas savienošanas trubas.

Liesma, no krāsns nākdama, riņķo papriekš ap ma-

zām trubām, tad ap lielo, neaizņemdama tikai pē-

dējās virsējo daļu. Uz šās katla virsējās daļas ir

ierīkotas drošības klapes un citi sānu aparāti, par

kuriem mēs drīz runāsim. Dažādās fabrikās katlis

pastāv tikai iz viena resna cilindra, kurš ir verti-

kāli nostādīts un apmūrēts, bet tā, ka starp mūri

un katlu atrodas šaura starpa, pa kuru iet liesma.

lemesls, kādēļ ņēma vairāk trubas, bija tas, ka

gribēja palielināt sildāmo plašumu, jo izmēģinājumi

ir pierādījuši, ka tvaika daudzums, kādu dabū ar

zināmu daudzumu dedzināmā materiāla, stāv samērā

ar šā plašuma lielumu.

Kuģos un it īpaši lokomotivā telpu ir tik maz,

ka pat vairāk trubas lietojot, būtu neiespējams, da-

būt pietiekoši lielu sildāmo plašumu. Pēc daudz
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veltīgiem mēģinājumiem to beidzot tomēr sasniedza,

ierīkojot trubukatlus. Šie katli pastāv iz resna

un īsa horieontali nostādīta dzelzs cilindra ar slēg-

tiem galiem, kuros izurbti loti daudz mazu cauru-

miņu, pa kuriem no viena gala līdz otram katlam

cauri iet mazas trubītes, kas caurumiņos tā iepasē-

tas, ka nelaiž garām ūdeni, ar ko katls ir līdz zi-

nāmam augstumam piepildīts. Liesmai, no resnā

cilindra priekšā esošās krāsns nākot, nav cita ceļa,
kā pa mazajām trubītēm, pa kurām tā ari iet cauri

līdz otram galam un tad pazūd sevišķā tā saucamā

dūmu telpā, kura atrodas aiz cilindra un stāv sa-

karā ar skursteni. Kamēr visu šo mazo trubīšu ār-

puse sastopas ar ūdeni, tāmēr viņu iekšējā puse sa-

stopas ar liesmu un tiek no tās sildīta. Tā kā šā-

das trubītes ierīkotas simtām, tad protams, ka sil-

dāmais plašums ir ļoti liels. Trubu katlos liesma

ir apņemta no ūdens, kamēr vienkāršos katlos ūdens

apņemts no liesmas.

Tā kā nupat runājām par skursteņiem, tad

nebūs nevietā, iekams pārrunājam citas sānu ietai-

ses, kādas arvienu pie tvaiku katliem atrodas, teikt

kādus vārdus par skursteņa darbību un izskaidrot,

kādēļ tos, ja iespējams, taisa tik lielus, kā daudz fa-

brikās redzams.

Kamēr agles vēl atrodas neaizdedzinātas uz

restēm, kādēļ tās netiek izgrūstas caur restēm no

gaisa staba, kas caur skursteni nākdams uz viņām

spiež? Tādēļ, ka tikpat svarīgs gaisa stabs, no restu

apakšas spiezdams, to neatļauj. Redzēsim, kas no-

tiks, līdz ogles aizdedzinās.

Labākas izskaidrošanas dēļ pieņemsim, ka skur-

steņa iekša būtu kvadrātiska, 0,50 m. uz katru

kanti, jeb, kas tas pats ir, ka viņa šķērsgriezums
būtu == 14 kvadrātmetra, un ka viņa augstums

būtu =30 metriem. Tā tad viņš saturētu 7ļ4 kub.

metrus auksta gaisa, kas svērtu .apmēram 9 kilo-
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gramus. Pieņemsim, ka šis gaiss sakarsēts būtu

ieņēmis 10 reiz lielāku volumu, jeb, kas tas pats, ka

viņa volums būtu tapis līdzīgs 75 kub. metriem.

Tā kā skurstenis spēj uzņemt tikai 7x
/2 kub. metra,

tad pārējais būs izgājis laukā. Tā tad skurstenī būs

palicis tikai mazs daudzums karsta gaisa, kas būs

pēc svara 10 reiz vieglāks, nekā aukstais gaiss, kas

tur iesākot atradās, t. i. būs tikai 900 gramu smags.

Tā tad uz restēm gulošais svars būs pamazinājies

par 8,100 kilogramiem, kamēr ārējā gaisa spiediens

no apakšas būs palicis tāds pats, kā bijis. Tā tad

līdzsvars būs traucēts un aukstā gaisa stabs, no

ārienes nākdams un būdams smagāks, spiedīsies

caur restēm, uguni uzpūzdams, un dzīs pa skursteņa

galu ārā sev priekšā esošo vieglāko gaisu.

Šādējādi gaisa vilkšanu ierīko netikai fa-

briku skursteņos, bet ari istabu krāsnīs un visur, kur

uguns kurināma. Tā kā, ja grib, lai ogles visizde-

vīgāki izlietotos, vajadzīga pietiekoša vilkšana un

tā kā vilkšana atkarājas no sasildītā gaisa jeb gāzes

daudzuma, kādu satura skurstenis, tad katru reiz,

kad grib dabūt stipru karstumu, skurstenis jātaisa

loti liels. Bet tomēr še ir robežas, kuras nedrīkst pār-

kāpt. Ja skursteņa iekša būs pārāk plaša priekš

gāzu daudzuma, kāds tur ienāk, tad ienāktu līdz ari

auksts gaiss, kas gāzi atdzesētu un tādēļ kaitētu

vilkšanai. Otrkārt atkal, tā kā caur dedzināšanu

izcēlušās gāzes, skurstenī ienākot nedrīkst būt loti

karstas, jo tad zaudētu daudz siltuma, tad tās, gaisā

kāpjot, ļoti ātri atdziest. Ja nu skurstenis sniegtos

pāri par to vietu, kur gāzes sasniegušas gandrīz to

pašu temperatūru, kāda ārējam gaisam, tad šis pā-
rākais augstums netikai nekur nederētu, bet pats

būtu kaitīgs vilkšanai, jo gāzes, pret skursteņa sie-

nām berzdamās, tiktu aizkavētas savā kustībā uz

augšu, un līdz ar to nāktu lēnāk klāt gaiss iz restu

apakšas. Bet, šās robežas nepārkāpjot, skurste-
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ņus tomēr jātaisa tik augstus, cik iespējams. Pie

pārāk augstiem skursteņiem, kuri bez aprēķina, tā

sakot, lielības dēļ taisīti, skaitāmi skursteņi, kas 100

un pat 120 metru gari, kādi atrodami dažās fa-

brikās.

Pie lokomotivām augstus skursteņus nebija

iespējams lietot, jo tas darītu neiespējamu brauk-

šanu caur tuneļiem un tiltiem. Garu skursteņu

vietā te izlieto ļoti asprātīgu līdzekli: pa īso loko-

motivas skursteni liek iet iz cilindra nākošam tvai-

kam pēc tam, ka tas izlietots ratu griezēja stum-

dikļa kustināšanai. Šis tvaiks, kam vēl ir ļoti stiprs

izplēšanās spēks, rauj sev līdz ceļā esošās gāzes un

izceltu tukšu telpu skurstenī, ja šo gāzu vietā ne-

nāktu tūliņ jaunas gāzes, kuras, tikai šādai vilkšanai

pastāvot, spēj tik ātri attīstīties.

Griezīsim runu tagad atkal uz katliem, jeb la-

bāk sakot, uz drošības ietaisēm, kādas pie tiem ar-

vien atrodas.

Pirmā lieta, par ko kurinātājam jārūpējas, ir tā,

ka lai katlos nekad netrūktu ūdens, jo tad dzelzs, iz

kā tie taisīti, sāktu kvēlot, paliktu mīksta un pārplī-

stu, caur ko izceltos katla sprādziens, kas daudz reiz

tik lielu nelaimi padara. Lai šos nelaimes gadījumus

novērstu, katlā ierīko tā saukto peldētāju, mazu

aparātu, kas pastāv iz akmens gabala ar uz augšu
sniedzošos kātu, kas iet caur katla virspusē ieurbtu

caurumu un ierīkots tā, ka tvaiks nevar tikt garām.

Peldētāja teorija dibinās uz tā fizikas (dabas zi-

nības) likuma, ka ūdenī iemērkts ķermens pazaudē
tik no sava svara, cik sver ūdens, kura vietu viņš

ieņem. Tā tad, ja peldētāja akmens sver gaisā 2 kilo-

gramus un ja viņa volums ir līdzīgs Viooo kub. metra,

viņš ieņems 1 litra jeb 1 kilograma ūdens vietu un tā

tad, šaī šķidrumā iemērkts, pazaudēs 1 kilogramu no

sava svara. Ja piesien peldētāja kāta galu pie viena

gala svīrai ar līdzīgām pusēm un pie tās otra gala



580

piekar 1 kilograma svaru, tad akmens, ūdenī bū-

dams, atradīsies līdzsvarā. Ūdeņam zemākam pa-

liekot, ari viņš grims līdz, jo, to nedarīdams, viņš

vairs neatrastos ūdenī un tādēļ atdabūtu savu 2 ki-

logramu smagumu, kuru otrā svīras galā piekārtais
svars nevarētu turēt līdzsvarā.

Tā tad ārpus katla esošā kāta garums skaidri

norāda ūdens daudzumu, kāds atrodas katlā. Bet

ir vēl vairāk darīts, lai izsargātos no briesmām.

Tā kā kurinātājs varētu būt kādreiz neuzmanīgs un

neievērot zīmi, kādu tam dod peldētājs, tad pēdējā
kātam taī vietā, kas norāda ūdens stāvokli, zem

kāda tas nedrīkst grimt, ierīkots mazs zobs, kurš

ūdeņam līdz minētai robežai nonākušam, atver klapi,

pa kuru tvaiks stipri svilpdams nāk ārā.

Ūdeņam . katlā zemākam paliekot, kurinātājs at-

ver trubu, kas katlu savieno ar pašas mašinas ku-

stinājamu ūdens piegādātāju pumpi, kurš atkal iedzen

jaunu ūdeni. Pēdējā laikā ir atrasts mazs aparāts,

kas izpilda šā pumpja vietu, bēt kuru mēs te neva-

ram aprakstīt.

Mēs jau runājām par drošības klapēm, kam ar-

vienu jāatrodas pie visiem katliem. Bet bez tam vēl

ierīkots kāds cits aparāts, tā saucamais mon o -

metrs, kura uzdevums ir, norādīt, cik liels izplē-
šanās grāds tvaikam kaltā. Monometrs ir saliekta

bieza glāžu truba, kupā atrodas dzīvsudrabs, un ku-

rai viens zars iesniedzas katla virsējā daļā, kamēr

otrs, kam augšgals slēgts, stāv mašinistam priekš
acīm. Jo stiprāki izplēšas tvaiks, jo spēcīgāki tas

spiež uz dzīvsudrabu un cenšas to dzīt augšā pa

ārējo zaru; kurā, ja šā zara gals būtu vaļā, dzīv-

sudrabs paceltos ļoti augstu (bez maz 7 metrus, ja

mašina iet ar 10 atmosfēras spiedienu), kādēļ, pro-

tams, būtu vajadzīgas ļoti garas trubas, kādas dažos

apstākļos pavisam nav lietojamas. Tā kā šis mono-

metra gals ir slēgts, tad tajā esošais gaiss spiež pre-
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tīm dzīvsudrabam, tāpat kā spiestu federe, un tā-

dēļ tas ari nespēj tik augstu pacelties. Bet neraugo-

ties uz to, lielākais vai mazākais augstums, kādu

dzīvsudrabs sasniedz, pilnīgi pietiek, lai pareizi no-

rādītu gaisa iegūtā spiediena grādu.

Ja šis grāds ir augstāks, nekā vajaga, tad kuri-

nātājs pamazina uguni un, ja ari tas nelīdz, atver

klapi un izlaiž ārā vienu daļu katlā esošā tvaika.

Ja viņš neuzmanītos to darīt, tad tvaiks, aizvien

stiprāki izplēsdamies, beidzot paceltu drošības klapi,
ko uzraugi drīz pamanītu un kurinātājs kristu pel-

nītā sodā, jo, ja dēļ kaut kāda kavēkļa drošības klape

nespētu atvērties, tad visādā ziņā būtu jānotiek

sprādzienam.

Tā kā nav iespējams uguni gluži vienādā mērā

pievadīt, tad tvaiks tiek radīts drīz ātrāk, drīz lē-

nāk. Ja tam laistu svabadi iet cilindri, tad stumdikļa

ātrums būtu nevienāds, nekārtīgs, caur ko kusti-

nāmo mašinu darbībai celtos lieli nelabumi. Loko-

motivas mašinists, ik pēc tam, vai grib, lai viņa va-

dāmais brauciens ietu ātrāk vai lēnāk, ar ielaižamās

klapes palīdzību ielaiž vairāk vai mazāk tvaika.

Bet uz vietas stāvošās mašinas, pateicoties Vatta

atrastai asprātīgai ietaisei, pašas nokārto vienādu

savu kustību.

Šo ietaisi sauc par regulatoru un tas pa-

stāv iz vertikāla dzelzs kāta, kam apakšgalā pietai-

sīts horicontals zoburats. Šis zoburats sataisīts

ar otru zoburatu, kuru" griež mašinas darbība; caur

to tiek ari griezts kāts, kuram augšgalā piekārtas

divas metāla bumbas. Šās bumbas griežas riņķī
līdz ar kātu, pie kura tās piekārtas, bet centrifūgas

spēks izdara, ka tās attālinājās to tiesu tāļāk viena

no otras, jo ātrāka ir kāta griešanās kustība. Ja ma-

šina iet par ātru, tad šās bumbas, arvienu vairāk

attālinādamās, piever šaurāk tvaika ielaižamo klapi

un tādēļ neļauj tikdaudz tvaikam ienākt cilindri, caur
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ko šis pārākais ātrums mazinājās. Ja turpretim ma-

šina iet par lēnu, tad bumbu tāļums pamazinājās,

klape atveras plašāki un tvaiks, lielākā mērā ieplūz-

dams, pavairo ātrumu. Caur šo ietaisi, bez kāda

cilvēka līdzdarbības, mašina iet kārtīgi un vienādi.

Līdz šim mēs pieņēmām, ka tvaika ielaižamās

un izlaižamās trubas atveras un slēdzas ar klapu

palīdzību. Tā tas ari notika iesākumā; bet tagad

jau sen, kamēr vairs nelieto klapes, bet šīberus.

Abas trubas, kas cilindri savieno ar katlu, kā ar tās,

kas to savieno ar kondensatoru, iet caur četriem

caurumiem, kas izurbti glumā metāla dēlī. Šim dē-

lam pretīm atrodas otrs tikpat liels dēlis, ari ar čet-

riem caurumiem, pa kuriem ari iet cauri četras

trubas, t. i. divas, kas tvaiku laiž no katla cilindri,
viena virspus, otra zem stumdikļa, un divas, kas

tvaiku pēc tam, kad tas izlietots, novada vai nu

kondensacijas ietaisēs, vai ari taisni gaisā. Starp
šiem abiem dēļiem, kas viens ar otru kopā sastipri-

nāti, slīd viegli berzdamies trešais, drusku garāks,

dēlis, tā sauktais šīberis, kurā ir tikai 2 caurumi.

Šīberi, kā vajadzīgs, nobīdot, viens viņa cau-

rums taī pašā reizē stāv pretīm tāpat tai trubai,
kas nāk iz katla, kā ari tai, kas tvaiku ved cilin-

dri. Tā tad abas šās trubas, kuras īstenībā ir tikai

viena otras turpinājums, ir atvērtas. Taī pašā laikā

šīberis slēdz sakaru starp abām otrām trubām, kam

tas pats uzdevums. Tā tad tvaiks tiek iekšā tikai

vienā no abām cilindra daļām. Otrs šībera cau-

rumi tikmēr atrodas starp tās trubas galu, kas nāk

iz cilindra, un to, kas izved kondesatorā vai gaisā.

Tā tad satiksme starp šām abām trubām stāv vaļā,
kamēr tā starp abām otrām, kam līdzīgs uzdevums,

ir slēgta, un tvaiks spēj iziet iz tās cilindra daļas,

kurā dodas stumdiklis. Ik pēc tā, vai stumdikli pa-

bīda uz priekšu vai atpakaļ, slēgtās trubas atveras

un atvērtās slēdzas. — Šīberi un abus dēļus, starp
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kuriem tas slīd, mēdz ari saukt par tvaika izdalītā-

jiem. Mums te bija iespējams izskaidrot tikai šās

ietaises galveno sastāvu bez visiem sīkumiem, kādu

tur daudz atrodas. Bet neraugoties uz visiem vēlā-

kiem pārlabojumiem un pārgrozījumiem, šās ietaises

galvenākā daļa tomēr ir dēlis, kas slīd starp diviem

dēļiem. Bet kas lai šo dēli kustina no viena gala

uz otru, kas vajadzīgs, lai spētu izdarīt tvaika iz-

dalīšanu?

Liekas, ka visdabiskākais līdzeklis būtu, piesiet

pie stumdikļa kātu, kas pats no viena gala uz otru

kustas. Bet ar to nekā nesasniegtu; jo kā gan

stumdikli, vienā galā nonākušu un šīberi līdz zinā-

mai vietai aizdzinušu, varētu iekustināt atpakaļ, jo

atpakaļ viņš spēj iet tikai tad, ka šīberis atpakaļ
iedams tvaiku ielaiž stumdikļam no otras puses,

nekā no kuras tas līdz šim nāca.

Lai šo kavēkli novērstu, tad šībera kustību ne-

savieno taisni ar stumdikli, bet ņem palīgā starp-

ietaises. Pie stumdikļa kāta ir ietaisīts kloķis, kurš

pa to laiku, kamēr stumdiklis noiet turp un atpakaļ,
apgriež vienreiz riņķī švunkratu. Pie pēdējā ases

ir pietaisīts savāds kloķis, tā sauktā ekscen-

trika, kas tā savienota ar šīberi, ka to padzen
vienreiz uz priekšu un vienreiz atpakaļ pa to laiku,
kamēr švunkrats reiz pilnīgi apgriezies. Ja stum-

diklis darbotos taisni uz šīberi, tad, viņam sava ceļa

galā nonākušam, mašina, kā mēs jau teicām, apstā-

tos, bet švunkrats, kurš nespēj piepeši apstāties, to

neatļauj. Viņš griežas joprojām un griezdamies

pārmaina šībera stāvokli un tādā kārtā spiež stum-

dikli atpakaļ.

Lokomotivas švunkrata vietu izpilda griezoņu

rati, kuri, vienreiz iekustināti, nespēj piepeši apstā-

ties, un piespiež stumdikli, kad tas vienu savu ku-

stību beidzis, bez kavēšanās iesākt pretējo kustību.

Zīmējumus nelietodami, mes nespējam tuvāk
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izskaidrot visus sīkumus tvaika mašinu ietaisē. Mēs

ceram, ka pietiks ar to, ko mēs teikuši, ļai lasītājs
iegūtos vispārīgu ieskatu šaī lietā. Aiz tā paša

iemesla ari nekā neteiksim par dažādos rūpniecības
arodos izlietojamām mašīnām, kā malamām, vērp-

jamām, aužamām v. t. pr., kuras no tvaika māsiņām

tiek kustinātas. Kas ar tām vēlās tuvāk iepazīties,

tam varam tikai aizrādīt uz sevišķiem šo arodu

rakstiem citās valodās, kuros tas atradīs" visus še

trūkstošos sīkumus.

lekams beidzam, teiksim vēl kādus vārdus par

to, kā aprēķina tvaika mašinu spēku. Mums ir,

piem., mašina ar kondensaciju. Mēs zinām, ka vi-

ņas stumdikļa gals ir V2kvadrātmetra plašs, ka

stumdikļa kustības garums ir 0,80 m. un ka viņš šo

garumu noiet 4 sekundēs. Mēs ari zinām, mono-

metru apskatīdami, ka tvaika spiediens katlā ir lī-

dzīgs 5 atmosfērām un ka gaiss un tvaiks, kas pa-

liek kondensatorā un no kura to ar visām pastāvo-

šām ietaisēm nekad pilnīgi nespēj izdzīt, izdara spie-

dienu, kas spēj līdzsvarā turēt Vs atmosfēras.

Tā tad šās mašinas stiprums, spiediens, kādu

tvaiks izdara uz stumdikli, ir 44/
5 reiz tik liels, kā

atmosfēras staba svars. Tā kā stumdikļa gala pla-
šums ir līdzīgs V2kvadr. metra, tad atmosfēras stabs

spiestu uz to tikpat stipri, kā 5000 kilogramu liels

svars. Tā tad tvaika spiediens uz šo galu būs lī-

dzīgs 5000 kilogramiem,»reizinātiem ar 4
4/ 5

,
t. i.

24000 kilogramiem. Bet stiprums vien vel neizsaka

spēku. Lai spēku izzinātu, jāzina vēl izceltās ku-

stības ātrums. Šis ātrums ir stumdikļa ātrums:

0,80 m. 4 sekundēs, jeb, kas tikpat, 0,20 m. 1 se-

kundē. Tā tad tās mašinas spēks būs līdzīgs tam,

kādu vajadzētu, lai vienā sekundē paceltu 24000 ki-

logramu 0,20 m. augstu, jeb, kas tas pats, 4800

kilogramu 1 metru augstu. Šo pēdējo skaitli caur

75 dalīdami, atrodam, ka mašinai ir 64 zirgu spēks.
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Bet šis tik ir viņas teorētiskais spēks

un berzēšanās, kas tai jāpārvar, tvaika zaudējumi,
cilindra un trubu atdzišana un vēl daudz citi cē-

loņi izdara, ka tā īstenībā nebūt nespēj izdot tik-

daudz derīga spēka, cik no viņas pēc aprēķinuma
būtu jāsagaida. Ļoti reti tvaika mašinu derīgais spēks
ir lielāks par pusi no visa izlietotā spēka. Ja nupatējā

aprēķinumā mēs par pamatu būtu ņēmuši derīgo

darbu, kādu šī mašina pastrādā, tad mēs viņas de-

rīgi izlietojamo spēku būtu noteikuši apmēram uz

30 zirgu spēkiem. Tā tad, par tvaika mašinas spēku

runājot, katrreiz jāzina, vai runā par viņas teorē-

tisko vai derīgi izlietojamo spēku.
Tvaika mašinu kurināmā materiāla daudzums,

protams, ļoti grozīgs. Pirmkārt, šis daudzums at-

karas no tā, kā ierīkotas mašinas: lokomotivas

patērē vairāk dedzināmā materiāla, nekā uz vietas

stāvošās mašinas bez kondensacijas; šās atkal vai-

rāk, nekā mašinas ar kondensaciju; bez tam šis

daudzums atkarājas ari no dedzināmā' materiāla īpa-

šībām v. t. pr. 3—7 kilogrami ogļu uz zirgu un pa

stundu ir ierastās robežas, starp kurām grozās viņu

patērēšana.





[Raksts par privatīpašumu, kapitalismu un

strādniecību].
Fragmenti.1

— Ja turpretim tu dzīvo pilsētā, tad pie šiem bagāt-

niekiem jeb veltēžiem tu pieskaitīsi visus baņķierus,

fabrikantus, bodniekus, mājīpašniekus, dažu amatu

vadītājus, dažus mācītājus, dakterus, advokātus,

skolotājus, tiesnešus, kara virsniekus, šādus un tā-

dus policmeistarus, pilsētas galvas, gubernatorus,

ministrus, bet pie nabagiem tu pieskaitīsi dažus

mājsaimniekus, amatniekus, gandrīz visus strādnie-

kus un visus vecos, nespējniekus, slimniekus, krop-

lus, nabagus un bārus.

Bet kuru ir vairāk pēc skaita, vai

bagātnieku vai nabago?
Atbilde ir nešaubāma, jo katram zināms, ka

nabago ir daudz vairāk kā bagāto. Ka pēdē-

jais ir patiesība, pamēģināsim to pierādīt. Ņem-
sim kaut kuru lutera draudzi Latvijā, jo viņas vi-

sas ir gandrīz* vienādas, un pamēģināsim izrēķināt,
cik liels var tajā būt nabago un bagāto tas visma-

zākais skaitlis. Katrā tādā draudzē ir vismazākais

10 muižu. Katrā muižā ir vismazākais 1 muižnieks,
1 muižkungs, 1 bodnieks, 1 skolotājs, 1 skrīveris

un vismazākais 3 krodzinieki. Katrai muižai ir vis-

mazākais 10 saimnieku, kuru starpā vismazāk viens

ir bagāts. Tā vienā lutera draudzē būtu 1 mā-

cītājs, 1 dakteris, 1 tiesas kungs, 10 mužnieki,

1
Apcerējuma manuskriptam trūkst pirmās Japas. Taī, cik

noprotams, autors ievadam ir minējis savu šķirošanas mēr-

auklu bagātos un nabagos, norādīdams, vispirms uz starpībām

lauku iedzīvotājos. Tāpat nav zināms autora liktais nosaukums

un vai vispār tāds apcerējumam ir bijis.
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10 muižkungi, 10 bodnieki, 10 melderi, 10 sko-

lotāji, 10 skrīveri, 30 krodzinieki un 10 bagāti

saimnieki, tas ir kopā 103 cilvēku, kurus varētu

par bagātiem saukt, salīdzinot viņus ar citiem na-

bagākiem ļaudīm. Cik nu uz šiem 103 bagātniekiem

var rēķināt nabagu? Vismazākais 103 nabagu, jo

katru bagātnieku apkalpo un apdien viens nabags.

Bez tam katrai no šām 10 muižām ir vismazākais

10 saimnieku, kas kopā iztaisa 100 saimnieku, no ku-

riem 90 ir nabagu, jo tikai 10 saimniekus mēs pie-

skaitījām pie bagātiem. Tāļāk: katram saimniekam

ir vismaz 2 strādnieki, kas iztaisa 200 strādniekus

nabadziņus. Tā tad pie nabagiem šaī draudzē var

pieskaitīt 200 strādniekus, 90 saimniekus, 103 die-

nastniekus, jeb pavisam 402 nebagātos. Tā tad katrā

draudzē uz 103 bagātniekiem varētu rēķināt 402

nabagus, jeb uz vienu bagātu 4 nabagus. Bet pa-

tiesībā bagāto ir daudz mazāk, jo ne visi muižkungi,

bodnieki, melderi, skolotāji, skrīveri un krodzinieki,

kurus mēs uzskaitījām pie bagātiem, tiešām ir ba-

gāti. Tā tad iz šī mūsu paviršā rēķinuma var re-

dzēt, ka nabago tiešām vairāk kā bagāto.

Kadzivo bagatniekiun ka dzīvo na-

bagie?
Protama lieta, ka bagātie dzīvo „feini" un zaļi,

omulīgi un ontelīgi, jo viņi guļ 12 stundas dienā, ēd

3 jeb 4 jeb vēl vairāk ēdienus maltītē, brauc staltiem

fukšiem un glītiem vāģiem, valkā tūka un zīda drā-

nas, dzīvo lepnās istabās, vienmēr priecājas, nekad

grūta darba nestrādā, nevienas derīgas lietiņas ne-

izgatavo un taī pašā laikā pārvalda visas zemes ba-

gātības, ar visu rīkojas pēc savas gribas un pa-

tikšanas, visu izlieto tikai vienīgi sev par labu un

bauda visādus saldumus un labumus — īsi sakot —

visi bagātnieki, kā ministri, gubernatori, prokurori,
tiesas kungi, policisti, ģenerāļi, advokāti, dakteri, mā-

cītāji, skolotāji, bodnieki, krodznieki v. 1.1. ieņem cie-



589

rūgu, drošu un smaidošu stāvokli, jo visi viņi tikai to

vien dara, ka dod visādus priekšrakstus, pavēles, li-

kumus un aizliegumus vienkāršiem un nemācītiem na-

bagiem ļaudīm, rīko viņus uz vienu un otru pusi,

lūko pakaļ, vai šīs pavēles, šie priekšraksti un li-

kumi tiek izpildīti no vienkāršiem» un nemācītiem

ļautiņiem, un par katru neizpildījumu apstrāpē šos

nabagos, un pie visa tā šie bagātnieki tiek cienīti,

godāti, paklausīti un vēl uzslavēti no šiem apspie-

stiem un nonicinātiem nabagiem strādniekiem. Tie-

šām apskaužams ir šo bagātnieku stāvoklis!

Bet kā dzīvo nabagie, to īsiem vārdiem pilnīgi
un skaidri nevaru izteikt. Tāpēc, mīļais lasītāj, pa-

mēģini tu pats izteikt un noteikt, kā dzīvo nabagie,
ja viņi nedabū dažu dienu ir trīs stundas nogulēt, ja

viņiem nav pat sāls un maizes pietiekošā mērā, ja

viņiem nav pat vienkārša krekliņa priekš savu pliku
miesu apsegšanas, ja viņi ari vienu dienu veselā

gadā nevar priecāties, ja viņiem nav ari tikai vienas

omulīgas un patīkamas istabiņas, ja viņiem vienmēr

asaras jālej, jāraud, jāvaid, jābēdājas un vienumēr

sūri, grūti jāstrādā un ja viņi par šādu strādāšanu

nekādus dzīves saldumus un labumus nedabū baudīt,
bet vēl tiek apspiesti, mocīti, vārdzināti un kalpi-
nāti no otra un pat par katru kurnēšanu pret sa-

viem pavēlētājiem tiek 10 kārtīgi sodīti. Pie visa

tā tu, varbūt, spriedīsi tā: ja nabagie tiek kalpi-
nāti uz visādu vīzi un mocīti, rīkoti uz vienu un

otru pusi no bagātniekiem, ja viņiem uz to stin-

gi āko ir jāizpilda gandrīz katra bagātnieka priekš-

raksti, ja viņiem visas bagātības priekš bagātnie-
kiem tās jāizgatavo šāvām rokām un saviem spē-

kiem, un bagātnieki jāuztura, un pie Vfisa tā, ja

viņi nemaz netiek cienīti no šiem bagātniekiem, tad

viņi dzīvo slikti, bezgala slikti, nožēlojami slikti, ne-

izteicami slikti, un nesalīdzinājami slikti-, un tad

viņi ieņem nožēlojamu, nedrošu un necienīgu, sliktu
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stāvokli. Un tā ari patiesībā ir. Tiešām nožēlo-

jams, necienīgs, nedrošs un neizteicami slikts ir

visu nabago ļaužu dzīves stāvoklis!

Bet, mīļais lasītājs, vai agrāk mūsu mīļā Dieva

zemītē Latvijā vienumēr pastāvēja tāda kārtība,
kādu tu tagad šeit redzi pastāvam. Vai jau agrāk

ļaudis dalījās divās daļās: 1) nekā nedarošos, visu

pārvaldošos un visādos kārumos, saldumos un prie-

kos dzīvojošos, netikļos, dienas zagļos, vazaņķos,

sliņķos, veltēžos, kāpuros un citos neģēļos, un

2) visas derīgās lietas ražojošos un nekā nepār-

valdošos, mūžīgos moku cietējos, arvienīgos asaru

lējējos un vaimanātājos vienkāršos strādniekos?

Vai no mūžu mūžiem bagātie apspieda, izsūca un

kalpināja nabagos, un par visām šīm apspiešanām, iz-

sūkšanām un kalpināšanām piespieda nabagos vēl uz-

slavēt, uzteikt, uzlielīt, cienīt un godāt bagātniekus?
Vai vienumēr bij apspiedēji, izsūcēji, kalpinātāji, rī-

kotāji, likumu devēji, cienā un godā turamie dienas

zagļi, vazaņķi, sliņķi, veltēži, netikļi, neģēļi un citi

ļaundari no vienas puses un apspiestie, izsūktie, kal-

pinātie, likumu izpildītāji un nepiekūstošie strād-

nieki, visu derīgu lietu izgatavotāji, mūžīgie moku

cietēji un arvienīgie asaru lējēji un vaimanātāji,

vienkāršie strādnieki no otras puses? Nē, mīļais

lasītājs, vienmēr tā nebija mūsu Latvijā. Mūsu tē-

vijā vienumēr nebija tik briesmīgi valdnieki, kas iz-

deva bargus likumus priekš vienkāršiem un nemā-

cītiem nabagiem strādniekiem, kas viņus tik brie-

smīgi, tik nežēlīgi apspieda, kalpināja, izsūca, un

izlietoja vienīgi sev par labu. Bija laiki mūsu Lat-

vijā, kad nebij gandrīz nekādas starpības starp li-

kumu dēvēju un likumu izpildītāju, starp likumu de-

vēju, t. i., starp valdnieku un apakšnieku, starp ba-

gāto un nabago. Un tie bij labi laiki, zelta laiki!

Bet tas bij pagānu laikos, kad latvieši vēl nebij kri-

stīgās mācības pieņēmuši un, varbūt, ari vēl nebij
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dzirdējuši šīs mācības, un kad vini vēl upurēja sa-

viem elkiem ozola birzēs, ozola lejās. Tanīs laba-

jos laikos latviešiem jau bija valdinieki un vadoņi,
bet šie valdnieki un vadoni bij tikai" valdnieki uz

īsu laiku, uz mazu brīdi un tikai zināmos atgadīju-

mos, par piemēru, kad karš bij jāved ar kādu ienaid-

nieku, kad jāiztiesā, jāizšķir divi sastrīdējušies lat-

vieši, kad bij kādi nolīgumi jāslēdz ar kādu svešu

tautu un kad bij kādi svētki jāsvētī. Bet citos vi-

sos gadījienos katrs latvietis bij sava paša kungs.
Tā tad redzam un saprotam, ka šie latviešu valdnieki

un vadoņi nedrīkstēja un ari nespēja ņemt no citiem

latviešiem jeb no saviem, tā sacīt, iedomātiem apakš-
niekiem nodokļus, nedrīkstēja apspiest, mocīt, vār-

dzināt, izsūkt un kalpināt citus latviešus, kā to tagad

dara tagadējo laviešu valdnieki. Tie bij gan labi

laiki, zela laiki!

Bet ne ilgi pastāvēja šie labie laiki latviešiem.

Drīz pēc tam zem kristīgās ticības un mācības iz-

platīšanas apsega latviešus iekaroja bruņinieki, jeb

tagadējā Latvijā vēl dzīvojošie muižnieki, foni, ba-

roni un grafi, un ieveda pie viņiem vēl valdošo, šo-

baltu dienu pastāvošo kārtību. Tā tad mūsu Latvijā

jeb mūsu tēvijā vienmēr nebij tāda dzīves kārtība,
kādu tu tagad redzi.

Vai tagadēja dzīves kartība ir at-

taisnojama?

Ja nu tagad salīdzinājām tagadējo latviešu dzī-

ves kārtību ar to dzīves kārtību pagānu laikos, tad

jāatzīst, ka pēdējā ir daudz reiz labāka, pie

viņas ļaužu vairākums netika tik briesmīgi ap-

spiests, kalpināts, izsūkts un nicināts no ļaužu ma-

zākuma, no visādiem dienas zagļiem, sliņķiem, velt-

ēžiem, netikļiem, neģēļiem un citiem ļaundariem, kā

pie tagadējās dzīves kārtības. Ka tas ir patiesība,
ka tagad ļaužu vairākums tiek kalpināts un izsūkts

uz to pēdīgo no ļaužu mazākuma, no visādiem cie-
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nīgajiem kungiem, dienas zagļiem, vazaņķiem, sliņ-

ķiem, veltēžiem un citiem neģēļiem, to tūliņ mē-

ģināšu pierādīt.

ledomājies, mīļais lasītājs, visus zemes īpašnie-

kus, visus lielgruntniekus jeb muižniekus un visus

bagātos sīkgruntniekus. Ko viņi dara? Guļ, ceļas

augšā, ēd, dzer visādus vīnus, tējas un kafijas, spēlē

kārtis, staigā, braukā, jādelē, atpūšas, spēlē, danco,
iet gulēt un atkal guļ v. t. i, īsi sakot, viņi par

velti tērē sakrāto barību, par velti plēš drēbes un

apavu, par velti nomoca savus nabaga zirdziņus,

par velti deldē lietas — vāģus, krēslus, klavieres,

katlus, glāzes, — par velti tērē savu dienastnieku

spēku priekš savas apdienēšanas un tādā vīzē tikai

tērē, putina un izgaisina no citiem sakrāto bagātību,
bet paši nevienas derīgas lietiņas neizgatavo. Visas

šīs gulēšanas, augšāmcelšanās, ēšanas, dzeršanas,

atpūšanās, dancošanas v. t. t. varētu ieskatīt par

lopiņu darbiem, jo teliņš aplokā ari ēd, dzer, guļ, ce-

ļas augšā, spriņģo, jeb bizo v. t. t, un otrkārt, uz-

rādītos darbus, savienotus ar veltu barības tērēšanu,
veltu zirgu mocīšanu, veltu drēbju un apavu plēšanu,
veltu lietu deldēšanu un veltu bagātības putināšanu

un šķērdēšanu, nemaz nevarētu ieskatīt par slik-

tiem, par tiesājamiem un nonicinājamiem, tāpēc, ka

šie darbi ari katram no mums zināmā mērā ir jā-

izdara, jo viņi ir vajadzīgi l taisni priekš dzīves un

veselības uzturēšanas. Bet, lūk, no šā muižnieka

bez visiem jau uzrādītiem darbiem, tiek izdarīts vēl

viens darbs, kurš ir jānotiesā, jānonicina, jo viņš
vairs nav vajadzīgs priekš dzīves uzturēšanas un

viņš vairs nav lopiņa darbs, bet ir zvēra, viltnieka,

krāpnieka, netikļa, neģēļa un ļaundara darbs, un

kurš netikai ir kaitīgs un skādīgs ļaužu vairāku-

mam, bet bezgala skādīgs, neizteicami skādīgs. Šis

darbs ir rentes jeb maksas paģērēšana un

ņemšana no latviešiem par to zemi, kuru viņi ap-
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strādā. Kāpēc tad rentes ņemšana tik briesmīgi tiek

nosodīta un pielīdzināta ļaundara darbam, var prasīt

lasītājs? Pamēģināšu izskaidrot. Ko dara ļaunda-
ris? Ļaundaris: 1) pārgriež otram rīkli, 2) no-

cērt otram galvu, 3) nosit otru, 4) izrauj dzīvam

cilvēkam sirdi iz krūtīm, 5) atņem otram visus mie-

sas locekļus, 6) atņem otram katru veselībai derīgu

barību un atstāj viņam vienīgi zāles, kokus un smil-

tis — īsi sakot — visādā vīzē dara galu savam tu-

vākam un cik iespēj, skādē tam. Ko dara muiž-

nieks? Muižnieks atņem zemi, atņem to, bez kā

cilvēks nevar iztikt, bez kā viņam jāmirst. Rīkles

griezējs ari atņem otram tikai to, bez kā šis otris

nevar dzīvot, bez kā viņam jāmirst. Tā tad šādā

ziņā muižnieks ir līdzīgs rīkles griezējam, jo viņi abi

atņem no sava tuvāka tik to, bez —

1

— būdams grib Jāni ar vienu ķērienu izsviest pa

durvīm laukā iz Jāņam piederīgās istabas, bet drus-

ciņ apdomājies viņš nedara, jo viņš zin, ka Jānis iz

savas istabas var aizdzīt kuru katru nepatīkamu

viesi un ja viesis neizietu iz Jāņa istabas, tad Jānis,

sadabūjis lielāku spēku, tā kā tā galu galā izgrūztu

viņu no istabas pa kaklu pa galvu. Tāpēc Jāņa vie-

sis paklausa Jāņa vārdam un iziet no istabas. Uz

tādu pašu vīzi, ka Jānis drīkst un var aizdzīt iz

savas istabas kuru katru nepatīkamu viesi, drīkst un

var ari muižnieks aizdzīt no savas zemes netikai

10000, bet vēl vairāk ļaužu, jo muižnieka zeme, uz

kuras ir apmetušies 10000 cilvēku, ir tāds pats neat-

ņemams un neaiztiekams muižnieka īpašums, kā

Jāņa istaba, kurā uz mazu laiku bij apmeties Jāņa

viesis, ir neatņemams un neaiztiekams Jāņa īpa-

šums. Kā Jānis nestrāpēts var aizdzīt iz savas ista-

bas nepatīkamu viesi, tāpat ari mužnieks

nestrāpēts var aizdzīt no savas ze-

mes visus ļaudis. Kā Jāņam neviens neat-

1
Trūkst kādas lapas manuskripta burtnīca.
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ņem tiesības iz savas istabas aizdzīt nepatīkamu

viesi, tā ari muižniekam nevar atņemt tiesī-

bas aizdzīt no savas zemes ļaudis, kūpi atro-

das uz tā zemes. Ja Jāņa neviens nevar saukt

pie atbildības par nepatīkamā viesa aizdzīšanu iz

savas istabas, tāpat ari neviens nevar saukt pie at-

bildības mužnieku par 10000 jeb vēl vairāk ļaužu

aizdzīšanu no savas zemes. Un ja muižnieka tiesī-

bas — izlietot savu īpašumu pēc patikšanas — var

aprobežot, p. p. muižnieks grib aizdzīt ļaudis no

vas zemes un savu apstrādātu zemi pārvērst par

mežu, ja to var liegt ari muižniekam, tad var liegt ari

muižniekam nest zābakus, valkāt tūka bikses, zie-

mas šalli nest, braukt ar zirgu, jāt, stādīt kartupeļus,
sēt miežus, rudzus kult, pļaut un malt, ēst pīrāgus

v. t. t — īsi sakot, tad var kuram katram cilvēkam,
un taī skaitā ari tev, mans lasītājs, aizliegt nest zā-

bakus, valkāt vadmalas bikses, pusvadmalas svār-

kus, ziemas kažokus, vasaras paletonu, zilas nātnas

bikses, siltas zeķes, ādas cimdus lietot, mātes ceptus

plāceņus un raušus ēst, nopirkto bulku uzkost v. t. t.

Bet vai tiešām to var izdarīt? — Domāju, ka mans

lasītājs pirmais atbildēs, ka nevar vis to izdarīt, ne-

var vis katram cilvēkam aizliegt pēdējo darbu. Es

ari tev piekrītu, mans lasītājs. Es ari saku, ka ne-

var vis katram cilvēkam aizliegt katru darbu. Tā

tad nevar vis tev, lasītājs, aizliegt ēst savu nopirkto

kliņģeri, nevar vis Jāņam liegt aizdzīt iz viņam pie-

derošas istabas nepatīkamu viesi, un tāpat nevar

liegt muižniekam aizdzīt no viņam piederošas ze-

mes 10000 jeb vēl vairāk ļaužu. Bet ja nu viens

tomēr mēģinātu aizliegt lasītājam kliņģeri ēst, Jā-

ņam aizdzīt iz savas istabas nepatīkamu viesi un

muižniekam aizdzīt no viņa zemes 10000 jeb vēl

vairāk ļaužu, vai viņš to spētu tiešām izdarīt? Ja

manam lasītājam aizliegtu kliņģerus ēst, tad viņš

pirmais tam pretotos, es otrais un tā visi ļaudis.
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Tādā vīzē šis aizliedzējs nespētu savu aizliegumu

izpildīt, un Jānis tā kā tā aizdzītu iz savas istabas

nepatīkamu viesi. Bet ja kāds mēģinātu aizliegt
muižniekam aizdzīt ļaudis no viņa zemes, tad šim

aizliegumam nepretotos mans lasītājs, es un, var-

būt, vēl kādi saprātīgi cilvēki, bet lielākais ļaužu
vairums pretotos un tādā vīzē šis aizliedzējs ne-

spētu izpildīt savu aizliegumu, un muižnieks tā kā

tā aizdzītu ļaudis no savas zemes. Tā redzi nu un

pāliecinies pats, mans lasītājs, ka muižnieks var gan

aizdzīt visus tos ļaudis, kas dzīvo uz viņa zemes, tā-

pat kā Jānis var aizdzīt iz savas istabas nepatīkamu

viesi, un kā tu, lasītājs, vari ēst savus bodē pirktos

kliņģerus. Un ka tu, lasītājs, savus kliņģerus noēz-

dams, kad citiem nav ir melnas maizes garoziņas,
netieci atzīts par ļaundari, tāpat ari muižnieks, aiz-

dzīdams no savas zemes 10000 jeb vēl vairāk ļaužu

un iegrūzdams pēdējos bada nāvē, netiks atzīts par

ļaundari. Tā tad muižnieks var gan aizdzīt ļaudis

no savas zemes, var gan pēdējos iegrūzt bada nāvē

un tādā vīzē var gan palikt par ļaundari, bet netiks

no muļķajiem ļaudīm par tādu atzīts. Pielaidīsim ta-

gad, ka viens muižnieks, uz kura zemes dzīvo 10000

ļaužu, izdos pavēli, lai pēdējie atstāj viņa zemi. Ko

nu šie 10000 padzītie darīs, ja viņi zin, ka ne-

viens cits muižnieks viņus uz savas

zemes nepieņems. Pretoties muižnieka pa-

vēlei un neaiziet no mužnieka zemes viņi nedrīkst,

jo muižnieks var atsaukt palīgā lielāku spēku

un aizdzīt viņus ar varu. Lūgt muižnieku, lai

pēdējais atjauj viņiem vēl dzīvot uz savas ze-

mes, neder, jo tādu lūgumu muižnieks nemaz ne-

ievēros. Tā tad viņiem nekas cits neatliek, ka tik

aiziet. Bet kur tad viņi ies, ja neviens cits muižnieks

viņus uz savas zemes nepieņem? Uz ūdeni, uz jūru?
Bet jūra viņiem ari nepieder. Gaisā skriet? Bet

viņiem nav spārnu. Tā tad priekš šiem 10000 pa-
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dzītiem šinī gadījumā nekur nav vietas priekš ap-

mešanās, priekš dzīvošanas. Kā viņi dzīvos,

ko viņi ēdīs, kur viņi gulēs un cik ilgi

viņi dzīvos? Edīs no sākuma līdzpaņemto ba-

rību un gulēs uz ceļa, uz līdzpaņemtām drēbēm.

Bet kad šī līdzpaņemtā barība beigsies, tad viņi

visi nomirs badā, jo jaunas barības viņi ne

uz kādu vīzi nevarēs sagādāt. Tā tad pats par sevi

saprotams, ka viņi ilgi nedzīvos. Ja nu prasa, kas

nonāvēja šos 10000 cilvēkus, tad jāat-

bild, ka tas muižnieks, kas aizdzina pēdējos

no savas zemes. Bet vai šis muižnieks

taptu par šo 10000 nonāvēšanu strāpēts

un par ļaundari ieskatīts? Nekad un ne

par ko! Tad redzi nu, neapdomīgais lasītājs, ka no te-

vis aizstāvamais muižnieks vienā jaukā jūlija rītā var

gan palikt par. to briesmīgāko ļaundari un postītāju,
jo viņš ar pāris teikumiem var izpostīt uz reižu 10000

un vēl vairāk ļaužu un pie visa tā, šis muižnieks ne-

maz netiks par ļaundari uzskatīts, kurpretim ne-

viens cits ļaundaris tā nevar nomaitāt uz reizi 10000

ļaužu un pie tam netikt ieskatīts par ļaundari. Un

tu, mans lasītājs, vēl gribi aizstāvēt tādu dzīves kār-

tību, kas atļauj un dod iespēju kaut kādam muļķī-

gam muižniekam kuru katru brīdi pazudināt uz reižu

10000 cilvēku? Kāpēc tev labāk neaizstāvēt tādu

kārtību, pie kuras muļķis nemaz nedabū valdības

varu savās rokās un pie kuras neviens nevar par

ļaundari palikt? Ja pēc visa šā tu vēl gribi tiepties,

ka muižnieks nevar par ļaundari palikt, tad es tev

novēlu atrasties tādos apstākļos, lai tavs mužnieks

tevi aizdzen no savas zemes, lai cits neviens tevi

nepieņem, un lai tev būtu jāmirst bada nāvē, jo tad,

varbūt, pašā nāves stundā tu ari pārliecinātos, ka

muižnieks var gan par ļaundari palikt. Tā tad nu

ir pierādīts, ka muižnieks var palikt par ļaundari.

Bet šis muižnieks, kurš katru brīdi var palikt par
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ļaundari, un kurš atņem zemniekiem zemi un pēc

tam atkal dod zemniekiem zemi priekš lietošanas

par zināmu atmaksu jeb renti, tiešām ari ir ļaunda-

ris, lai gan ne tāds ļaundaris, kā slepkava, rīkles

griezējs, mocītājs, kas uzreiz atņem otram dzīvību.

Ja šis muižnieks pavisam atņemtu zemniekiem zemi,

bez kā šie zemnieki nevar iztikt, bez kā viņiem jā-

mirst, tad viņš uzreizu nonāvētu šos zemniekus, tad

viņš būtu līdzīgs augšā minētiem ļaundariem, bet ja

viņš atņem no zemniekiem zemi un tam līdz ari dzī-

vību,, jo, kā mēs augšā redzējām, ar zemes atņem-

šanu, atņemta ari dzīvība, — tad viņš ir līdzīgs ļaun-

darim, kas papriekš otru nonāvē, aplaupa viņu,

tad atkal atdzīvina viņu un palaiž vaļā pliku. Tā tad

muižnieks, kas atņem zemniekiem zemi un atkal

dod viņiem zemi par zināmu atmaksu jeb renti, ir

ļaundaris un rentes ņemšana tiešām ir ļaundara
darbs. Ka rentes ņemšana ir ļaundara darbs, to do-

mājos pierādīt šādi. Kā jāsauc tāds cilvēks, kas at-

klāti, visiem redzot, ēd otra cilvēka miesas un-mie-

sas spēkus, dzer otra cilvēka asinis un sviedrus?

Tāds visādā ziņā tiek no visiem atzīts un saukts par

asins sūcēju, sviedru rijēju, cilvēku ēdāju, neģēli —

īsi — par ļaundari. Bet kā jāsauc tāds cilvēks,

kurš atklāti, visiem redzamā, lai gan ne visiem sa-

protamā vīzē izlieto otra cilvēka asinis, sviedrus,

miesas, kaulus, dzīslas un viņa miesas spēkus, tikai

ne tīrā veidā, bet pārvērstā veidā, p. p. dažādu lietu

veidā? Tāds, bez šaubām, tiešām ari jāsauc par

tādu pašu ļaundari. Lūk, tāds atklāts, bet

no visiem nesaprotams ļaundaris ir

muižnieks, rentes ņēmējs, un tagadējā

rente pilnīgi līdzinājās atklātai cilvēku asins dzer-

šanai, miesas, kaulu un dzīslu tērēšanai, kaut gan

cilvēki to nesaprot. Kas ir šī rente? 1) Zi-

nāms zemes augļu daudzums, 2) zināms naudas

daudzums, kuru var iegūt tikai caur zemes augļu
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pārdošanu, 3) zināms dažādu lietu un priekšmetu

daudzums, kurus latvietim jādod muižniekam par

zināmu neapstrādātu un muižniekam nekādu labumu

nenesošu zemi; par atjauju apstrādāt šo zemi. Bet

kas ir šie dzīvē vajadzīgie un derīgie: zemes augļi,
nauda un lietas? Uz šo pēdējo jautājienu atbildēsim

tad, kad būsim atbildējuši uz jautājienu, kā dabujas
šie priekšmeti? Pie zemes augļu, naudas un lietu

izgatavošanas tiek strādnieka asinis maitātas un

zaudētas, strādnieka sviedri lieti un viņa miesas,

kauli, dzīslas, nervi un miesas spēki tērēti; bez tā

nevar neviena zemes augļa, naudas jeb kādas lietas

izgatavot vai iegādāt, citiem vārdiem, ja strādnieku

asinis netiktu maitātas, miesa, kauli, dzīslas un

nervi tērēti, tad nebūtu jeb netiktu izgatavoti nekādi

zemes augļi, nekādas lietas un nebūtu ko par naudu

pārdot. Visa nauda un visas lietas ir pašu strād-

nieku miesa un asinis, kauli, • sviedri, dzīslas un

nervi, kopā ar tām dabas vielām, no kurām šie ze-

mes augļi, šī nauda un šīs, lietas ir izgatavotas. Ja

nu viens muižnieks izlieto savai uzturai maizi, gaļu,

vīnu, pie kuru izgatavošanas viņš nav sviedrus lē-

jis un savas asinis un miesas spēkus tērējis, ko tad

viņš izlieto savai uzturai? Tad viņš izlieto otra cil-

vēka asinis, sviedrus, miesas spēkus, kopā ar tām

dabas vielām, no kurām šie zemes augļi un lietas

sastāv. Tāpat var prasīt, ja viens muižnieks prasa

un ņem renti no zemniekiem par neapstrādātu un

nekam labuma nenesošu zemi, ko tad viņš ņem no

zemniekiem? Tad viņš ņem zemnieku sviedrus un

asinis, miesas, kaulus, dzīslas un nervus, kopā ar

tām vielām, no kā rentes zemes augļi jeb lietas sa-

stāv. Bet kas tad tas ir, kas izlieto otra cilvēka

sviedrus, asinis, miesu? Tas ir ļaundaris, tu, var-

būt, atbildēsi. Bet nu atbildi man ari uz šo jautā-

jumu, kurš no zemākiem ļaudīm ir lielāks ļaunda-
ris? Viens blēdnieks piespiež mani strādāt priekš
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viņa tikai tikdaudz, ka man pazūd katru dienu 1

asins piliens, 1 sviedru piliens un 1 mārciņa miesas

spēka, jeb īsāki, viens blēdnieks atņem no manis

katru dienu 1 asins pilienu, 1 sviedru pilienu un

vienu mārciņu miesas spēku; otrs blēdnieks uz

tādu pat vīzi atņem no manis katru dienu 10 asins

pilienus, 10 sviedru pilienus un 10 mārciņas miesas

spēka, trešais uz tādu pat vīzi atņem 100 asins pi-

lienus, 100 sviedru pilienus un 100 mārciņas miesas

spēka, ceturtais 1000 asins pilienus, 1000 sviedru

pilienus un 1000 mārciņas miesas spēka v. t. t., un

pats pēdējais vienā dienā atņem no manim visas

asinis, visus sviedrus un visus miesas spēkus. Katrs

no šiem ir ļaundaris un pats pēdējais tas vislielākais,

atbildēs lasītājs. Uz to es tev, mans lasītājs, piezī-

mēšu,ka rentes ņēmājs muižnieks var līdzināties ku-

ram katram, tikai ne pēdējam no uzrādītiem ļaun-

dariem un tas atkaras no tā, cik lielu renti viņš ņem,

cik lielā mērā viņš piespiež otru cilvēku priekš se-

vis strādāt, jeb cik lielā mērā viņš, muižnieks, sava

labuma dēļ piespiež otru cilvēku savas asinis mai-

tāt, sviedrus liet un miesas spēkus tērēt. Jo lielākā

mērā muižnieks apspiež otru, jo vairāk piespiež

otru priekš sevis strādāt, t. i. asinis maitāt, sviedrus

liet un miesas spēkus tērēt, jo viņš ir lielāks ļaun-
daris; jo mazāk viņš apspiež otru cilvēku, jo ma-

zāk viņš piespiež otru priekš sevis strādāt, jo raa-

tāk ņem rentes, jo mazāks viņš ir ļaundaris. Tā

tad, katrs rentes ņēmējs ir ļaundaris. Pēc visiem

pievestiem pierādījumiem, varbūt, pārliecināsies

lasītājs, ka rentes ņēmējs muižnieks tiešām ir ļaun-
daris un rentes ņemšana tiešām ir ļaundara darbs,

varbūt, prasīs: 1) kas varēja ievest pasaulē šo ne-

ģēlīgo rentes ņemšanu? 2) kad viņu varēja ievest?

3) kāpēc varēja ievest? 4) kāpēc šī rentes ņem-

šana netiek tagad jeb šo brīdi atzīta par ļaundara
darbu? Uz šiem jautājumiem var īsi atbildēt. Renti
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varēja ievest pasaulē tikai no tā laika, kad daži ļau-
dis sāka saprast, ka dažreiz var otru cilvēku pie-

spiest priekš sevis strādāt, ka tādēļ vajaga tikai at-

ņemt no otra zemi, bez kā šis otrs nevar iztikt un

tad nogaidīt, kamēr šis otrs nāk žēlastības lūgties,

jeb zemi lūgt priekš apstrādāšanas, — tad dot šim

otram zems gabalu, bet tikai ar to norunu, lai šis

otrs dod pirmajam zināmu daļu no tiem zemes au-

gļiem, kas uz tā gabala uzaugs. No tiem jau pats

par sevi protams, ka tikai tas varēja renti ievest,

kas šo visu labi saprata, kas, tā sakot, bij gudrāks

par citiem, drošāks un visādā ziņā pārāks, un

taī pašā laikā bij slinks, gribēja cepešus un raušus

ēst, tējas un kafijas dzert, spīdīgus zābakus nēsāt,

smukas drānas valkāt v. t. t., bet negribēja strādāt

prastu darbu. levest renti, kalpināšanu, izsūkšanu,
verdzību drošais, saprātīgais un visādā ziņā pārā-

kais ļaužu mazākums varēja tāpēc, ka ļaužu vairā-

kums bij glups, bailīgs un līdzinājās aitu baram.

Rentes ņemšana šo brīd netiek atzīta par ļaundara
darbu tāpēc, ka vienai pusei, ļaužu mazākumam jeb

rentes ņēmējiem, muižniekiem, nav nekādas vajadzī-
bas to atzīt par sliktu, un otra puse jeb rentes devēji,
atkal nesaprot, ka rentes ņemšana ir ļaundara darbs,
bet ja nu daži no viņiem ari atzīst rentes ņemšanu

par ļaundara darbu, tad tomēr viņi neprot šo atzī-

šanu iedot ari citiem rentes devējiem, t. i. padarīt

par vispārēju atzīšanu un tāpēc šai atzīšanai nav ne-

kāda svara pie citiem ļaudīm. Zīmējoties uz latvie-

šiem, jāsaka, ka ļaužu vairākums turas pie tās pašas
atzīšanas kā 100 gadus atpakaļ, kuru viņiem iekala

galvā latviešu iekarotāji, bruņenieki, tagad Latvijā

dzīvojošo muižnieku senči, t. i. pie tās atzīšanas, ka

rentes ņemšana nav ļaundara darbs, bet turpretīm

ir labs darbs. Bet parunāsim sīkāk par šo atzī-

šanu.

Ja rentes ņemšana ir slikts darbs, ka tad viens
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mazs ļaužu pulciņš varēja iekalt veselas tautas, lat-

viešu tautas, galvā tās domas un to atzīšanu, ka ren-

tes ņemšana nav slikts darbs? Kā šis

mazais ienācēju pulciņš varēja līdz šim uzturēt

šo atzīšanu laviešu galvās, jeb kas palīdzēja uz-

turēt, jeb kas vēl tagad palīdz šim mazam pul-

ciņam uzturēt latviešu galvās to atzīšanu, ka

rentes ņemšana nav slikts darbs? Gribu atbil-

dēt. Rentes ņemšana Latvijā ir savienota ar latviešu

zemes atņemšanu no pēdējiem un šīs zemes patai-

sīšana par muižnieku īpašumu. Te nu var prasīt,

kāpēc tad latvieši atzina par muižnieku īpašumu

savu zemi, jo visa tā zeme, uz kuras tagad latvieši

dzīvo un kura tagad pieder Kurzemes un Vidzemes

muižniekiem, agrāk piederēja pašiem, latviešiem.

Šo jautājumu gribu izskaidrot ar nākošu piemēru.

Tev ir smuki zābaki. Bet viens varmāka, kam pa-

tīk tavi zābaki un kurš ir daudz stiprāks par tevi

un visādā ziņā pārāks, atņem tavus zābakus un tevi

pašu piespiež atzīt savus zābakus par viņa īpašumu.

Ja tu to labprāt nedari, tad viņš tevi tikām sit, moca

un vājā, līdz tu vai nu atzīsti savus zābakus par

viņa īpašumu, jeb mirsti. Tādā pat vīzē, kā šis

varmāka atņēma tev tavus zābakus un vēl piespieda
tevi atzīt šos zābakus par viņa īpašumu, tāpat ari

muižnieki atņēma latviešiem zemi un piespieda vi-

ņus atzīt šo zemi par muižnieku īpašumu. Zināma

lieta, ka latvieši lēti negribēja atzīt savu zemi par

ienācēju — bruņenieku, īpašumu, ka viņi turējās

pretī, bet šie bruņenieki bij stiprāki un izmanīgāki.

Tāpēc viņi visus pretojošos latviešus briesmīgi

šauta, pat kūla un kala, gribēdami viņiem iekalt

galvā tās domas, ka šī zeme ir viņu — bruņenieku —

zeme. Un tādā vīzē šie bruņenieki šauta, kūla un

kala latviešus gandrīz 600 gadus no vietas, kamēr

galīgi iekala viņiem galvā tās domas, jeb to atzī-

šanu, ka šī zeme, uz kuras tagad latvieši dzīvo, ir
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muižnieku zeme, ir viņu piederums, viņu īpašums.

Šeit varētu prasīt, kāpēc tad muižnieki visiem spē-

kiem centās atņemt latviešiem zemi un padarīt šo

neapstrādāto zemi par muižnieku īpašumu, kad vi-

ņiem, muižniekiem, it labi ir zināms, ka neapstrā-

dāta zeme viņiem nekāda labuma nenes? Vai vi-

ņiem taisni tikai šo zemi vajadzēja, jeb vēl citu ko?

Lūk, te ir tas noslēpums. Muižnieki nemaz tik

briesmīgi necenstos atņemt latviešiem zemi un pie-

savināt sev, ja viņi taisni kaut kādā vīzē varētu pie-

spiest latviešus sev strādāt un gādāt uzturas līdze-

kļus. Bet kad nu šie muižnieki taisni nevar latvie-

šus piespiest gādāt priekš viņiem dzīves līdzekļus

un zinādami, ka latvieši bez zemes ne par ko neva-

rēs iztikt, ka latvieši nāks pie viņiem — muižnie-

kiem, lūgt zemi, ja to viņiem iepriekš atņems, ka

par latvietim iedoto zemes gabalu varēs prasīt zi-

nāmu zemes augļu daudzumu, zināmu maksu jeb

renti, tad viņi atņēma latviešiem piederīgo zemi un

padarīja šo zemi par savu īpašumu un caur to tie-

šām piespieda latviešus lūgt no viņiem, muižniekiem,

zemi un par dabūto zemes gabalu maksāt pēdējiem

zināmu zemes augļu daudzumu un tādā vīzē gādāt

priekš viņiem uzturas līdzekļus. Lūk, tā cēlās šī

neģēlīgā rente, kura tika par labu ieskatīta no muiž-

niekiem un tāpēc ari iekalta latviešu galvā par labu

lietu, bet kura patiesībā ir tik ļaundara darbs, kā to

mēs agrāk pierādījām. Lūk, šie noteikumi: latviešu

zemes atņemšana un padarīšana par muižnieku īpa-

šumu, rentes ievešana un tādu domu iekalšana lat-

viešu galvā, ka šī zeme ir muižnieka zeme un ren-

tes ņemšana ir labs darbs, šie noteikumi ir tās ķē-

des, kurās muižnieki ieslēdza latviešus jau 600 ga-

dus atpakaļ un turēja līdz pat šim laikam, tura ari

vēl tagad un uz priekšu turēs, ja latvieši šīs ķēdes

ar varu nesaraus, ar varu neizmetīs iz savas galvas
iekaltās domas: „Zeme, uz kuras latvieši dzīvo,
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pieder muižniekiem," un neiekais sev galvā šādas

domas: „Zeme, uz kuras latvieši dzīvo,

pieder latviešie m."

■ Tad redzi nu, mans lasītājs, kā no tevis agrāk

aizstāvamais muižnieks ir pavisam sajaucis tavu

galvu, tavu prātu, tavu atzīšanu un tavus sajēgu-

mus, ka viņš tevi ir piespiedis melnu par baltu saukt

un atzīt tev piederīgo zemi par muižnieka zemi, jo

tā zeme, uz kuras tu tagad dzīvo un kūpu tu tagad

turi par muižnieka īpašumu, agrāk piederēja taviem

t ē v v t ē v i c m un tā kā pēdējie nomiruši, tad viņa

pieder vienīgi tev, bet nekādā ziņā nevar būt tava ta-

gadējā muižnieka īpašums. Šo visu apdomājot, tev,

mans lasītājs, varbūt, jānosarkst un jākaunās, un

tādēļ tu, varbūt, negribi vaļsirdīgi 1 atzīt, ka tavs

muižnieks tevi iegrūdis tādā muļķa būšanā, bet pa-

tiesībā tas tomēr tā ir, jo tu taču atzīsti savu zemi

par muižnieka īpašumu. Un ja tu to dari, vaj tad tu

neesi muļķis, vaj tad tu nesauc melnu par baltu?

Negribu tad vairs celt priekšā šādus jautājienus, jo

viņi, varbūt, tev nepatīkami, tāpēc atstāju tev pašam

dziļi jo dziļi iedomāties šinīs lietās un pāreju pie tā-

lākas izskaidrošanas. Kas palīdzēja šim mazajam bru-

ņenieku pulciņam uzturēt latviešus šinīs ķēdēs 600 ga-

dus? Var atbildēt, ka: 1) latviešu dumjība, 2)
dzelzs jeb zobens un 3) uguns jeb šaujamie rīki,

kurus bruņenieki izlietoja latviešus iekarojot. Bet

bez šiem līdzekļiem šīs muižnieku ķēdes palīdzēja
uzturēt vēl divas citas ķēdes, kurās latvieši tika

ieslēgti ar bruņenieku jeb muižnieku ienākšanu Lat-

vijā un latviešu ieslēgšanu pieminētās muižnieku ķē-
dēs. Šīs divas ķēdes ir: 1) tirgotāju un 2) garīdz-
nieku ķēdes.

Pagānu laikos latvieši nepazina un neredzēja
tādus tirgoņus, kādus tagad redz, jo tad tādu tirgoņu

viņu, latviešu, vidū nevarēja būt un ari nebija. Bet

kā tad cēlās šie tirgoņi? Tādā vīzē: Pagānu laikos
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latviešiem bija maz paģērējumu un tāpēc visi savus

paģērējumus varēja izpildīt no savas zemes un savu

roku ražojumiem. Bet ar laiku šie paģērējumi tādā

mērā pieauga, ka katram cilvēkam vairs nebija ie-

spējams savus paģērējumus izpildīt jeb gandarīt vie-

nīgi ar savas zemes un savu roku ražojumiem. Tā-

pēc radās vajadzība priekš paģērējumu izpildīšanas

vajadzīgos ražojumus, lietas un priekšmetus iegādāt

no citurienes, dabūt no otra. Bet no otra cilvēka

šos vajadzīgos priekšmetus un lietas var dabūt tik

tad, ja viņš otram dod kādu viņam trūkstošu, bet

vajadzīgu lietu pretī. Un lūk, izcēlās dažu priekš-

metu un lietu maiņa. Ar laiku šī maiņa palika tik-

tāļu, ka katram cilvēkam vairs nebija iespējams vi-

sus vajadzīgos priekšmetus un lietas iegūt taisni no

paša šo priekšmetu un lietu izgatavotāja tāpēc, ka

pēc vajadzīgās lietas katram cilvēkam bija loti tālu

jāiet, daudz vietās jāiet, ilgi jāmeklē un dažreiz ne-

varēja pat uzmeklēt ne pašas vajadzīgās lietas, ne

viņas izgatavotāja. Tāpēc izcēlās savāda laužu

šķira, kas gādāja par to, lai ktram cilvēkam nebūtu

tāļu jāiet, daudz vietās jāiet un ilgi jāmeklē vaja-

dzīgā lieta, bet lai katrs varētu uz reizi un uz vis-

drīzāko vajadzīgo dabūt. Šī ļaužu šķira saucās par

tirgoņiem un viņu darbs jeb amats par tirgošanos,
t. i. par dažādu lietu pirkšanu un pārdošanu. lesā-

kumā šī šķira nesa ļaudīm ļoti lielu labumu, tāpēc

ka katram tāļu nebij jāiet un ilgi jāmeklē vajadzīgā

lieta, bet varēja tūliņ dabūt, tikai pret pienācīgu at-

maksu, jeb par lietas pretī došanu, kas otrā vietā

derēja. Bet ar laiku šī ļaužu šķira sagrāba visas

vajadzīgās lietas un priekšmetus, visu pārdodamo

un pērkamo jeb citādi visus tirgošanās līdzekļus sa-

vās rokās un par katru zemniekam pārdodamo lietu

sāka paģērēt 5 jeb 6 kārtīgu, varbūt ari 10 kārtīgu

maksu, un par katru no zemnieka pērkamo lietu

sāka dot tikai piekto jeb sesto dalu no šīs lietas vēr-
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tības jeb cenas un tādā vīzē uz to briesmīgāko ap-

spieda, izsūca un kalpināja vienkāršos zemniekus

un strādniekus. Šīs ir tirgoņu ķēdes, kurās laužu
vairākums vēl šo baltu dienu atrodas saslēgts. Ši-

nīs ķēdēs tika ieslēgti ari mūsu tēvu tēvi, latvieši,

par kādu mazu laiciņu pēc tam, kad viņus bruņenieki

ieslēdza savās ķēdēs un šinīs ķēdēs latvieši ir sa-

slēgti vēl šo baltu dienu, tāpēc ka vēl šo baltu dienu

Latvijā dzīvojošie tirgoņi, par katru zemniekam un

strādniekam pārdodamu gabalu prasa 5 vai 6 kār-

tīgi, varbūt, ari 10 kārtīgi un par katru no zemnieka

pērkamo gabalu maksā piekto, sesto, varbūt ari de-

smito dalu no šā gabala vērtības un uz tādu vīzi uz

to briesmīgāko izsūc latviešus, pataisa par naba-

giem, apmāna, aplaupa un apzog tos. Bet paši šie

tirgoņi, nevienas derīgas lietiņas neizgatavodami,

pārvalda visas derīgās lietas un dzīvo visādā lep-

nībā, saldumos un kārumos. Bet ja nu viņi nevienas

derīgas lietiņas neizgatavo un tomēr dzīvo un labi

dzīvo, vai tad viņi nav gatavie maitas gabali, sliņķi,

veltēži, liekēži?

Un ja viņi pie visas savas slinkošanas, lai-

skošanās, dienu zagšanas, nevienas derīgas lie-

tiņas neizgatavošanas, pie visas savas lepnībā, sal-

dumos un kārumos dzīvošanas, pie visas savas zem-

nieku piemānīšanas, aplaupīšanas, apzagšanas, izsūk-

šanas un kalpināšanas kaut kādā vīzē prot iedot,

ieaudzināt, iekalt latviešiem tās domas, ka viņi ne-

slinko, ka viņi labu dara, ka viņi ir derīgi zemnie-

kiem un strādniekiem, ka viņi zemniekus nemaz ne-

aplaupa, neapzog, neizsūc, nekalpina, vai tad viņi

nav tādi paši ļaundari kā muižnieki, un vai, tad viņi

tāpat nav sajaukuši un nesajauc latviešu galvas, lat-

viešu prātus, latviešu atzīšanu un sajēgumu, kā

muižnieki to ir darījuši?
Trešās ķēdes, kuras latvieši ir ieslēgti, ir ga-

rīdznieku ķēdes. Ko dara garīdznieki? Viņi slu-
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dina tagad un bez mitēšanās un mūžīgi mūžam tās

mācības, lai ļaudis paklausa savai valdībai, jo kur

ir viena valdība, tur tā no Dieva ir iecelta, t. i.

lai ļaudis nesaceļas pret visādām blēdībām, nešķī-
stībām un slepkavībām v. t. t., jo šīs pēdējās ir no

valdības pielaistas tāpēc, ka sacelšanās pret visā-

diem no valdības pielaistiem sliktumiem būtu sacel-

šanās pret pašu Dievu.

Garīdznieki tādā vīzē māca un radina ļaudis pa-

doties un paklausīt tai valdībai, kura ir pie stūres jeb

kurai ir valdības groži rokā, tas ir, ja aizvakar val-

dības groži bij blēdim rokā, tad aizvakar garīdznieki

aicināja un skubināja ļaudis paklausīt šiem blēžiem,

ja vakar valdības groži bij zagļiem rokās, tad vakar

garīdznieki mācīja padoties un paklausīt šiem zag-

ļiem; ja šodien valdības groži ir slepkavām rokā,
tad šodien garīdznieki māca paklausīt šiem slepka-

vām, ja rītu valdības groži būs mauciniekiem rokās,
tad rītu viņi mācīs padoties šiem mauciniekiem, ja

parīt valdības groži būs mocītāja, plēsoņa, neģēļa

rokās, tad viņi mācīs paklausīt un padoties šim mo-

cītājam, plēsoņam un neģēļam, ja aizparīt valdības

groži būs rokā kaut kādam muižniekam, krodznie-

kam, tirgoņam, diedelniekam, suņu sitējam, tad aiz-

parīt viņi mācīs padoties un paklausīt pieminētām

personām — īsi sakot — garīdznieki māca ļaudis pa-

klausīt un padoties kuram katram diedelniekam, va-

zaņķam, kurš kādā nebūt vīzē ir dabūjis valdības

grožus savās rokās. Ja nu viens prasa, kādu pa-

tiesību īsti sludina garīdznieki un ko viņi aizstāv,

tad jāatbild, ka viņi nesludina nekādu zināmu un no-

teiktu patiesību, bet viņi aizstāv ļaunumu, katru ne-

ģēlību un katru noziegumu, ja tie nāk no valdības

puses, īsi sakot, garīdznieki katru brīdi aizstāv val-

došo varu jeb pastāvošo kārtību, jo viņi ir šīs val-

došās varas jeb ari pastāvošās kārtības padevīgie
kalpi. Tā tad tagadējie latviešu garīdznieki, zinot
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jeb nezinot, gribot jeb negribot, aizstāv tagadējo

kārtību, t. i. zemnieku un strādnieku apspiešanu, iz-

sūkšanu un kalpināšanu no muižniekiem un tirgo-

ņiem, jeb tās augšā pieminētās divējās ķēdes, kurās

latviešus ir saslēguši un tura muižnieki un tirgoņi.

Bet ja nu šie garīdznieki aizstāv pieminētās di-

vas ķēdes, kurās latvieši ir ieslēgti, ja šie garīdznieki

māca šodien padoties vienai valdībai, rītu otrai un

parītu trešai v. t. t., pie kam katra no šām valdībām

runā un dara pretīm, vai tad viņi vēl vairāk nesa-

jauc vienkāršu ļautiņu galvas, prātu, domas un sa-

jēgumus, vai tad viņi neieved šos ļautiņus vēl brie-

smīgākā un vēl sliktākā muļķībā kā muižnieki un

tirgoņi, vai viņi neieslēdz latviešus vēl briesmīgā-

kās un vēl bailīgākās ķēdēs, nekā muižnieki un tir-

goņi. Tiešām šie garīdznieki vēl vairāk sajauc

ļaužu galvas, prātu, domas un sajēgumus, kā muiž-

nieki un tirgoņi, ieved latviešus vēl lielākā un brie-

smīgākā muļķa būšanā, kā muižnieki un tirgoņi un

ieslēdz latviešus vēl briesmīgākās un vēl bailīgā-
kās ķēdēs. Tā tad tagadējā dzīves kārtība, pie ku-

ras vairākums ir iekalts trijās ķēdēs, pie kuras šis

vairākums uz to briesmīgāko tiek apspiests, izsūkts

un nokalpināts, tiešām ir slikta, nosodāma un no-

nicināma, īsumā visu šo varētu izsacīt šādi: muiž-

nieki atņēma latviešu zemi un pataisīja šo zemi par

savu īpašumu jeb- iekala latviešu galvās to at-

zīšanu, ka šī zeme ir muižnieku zeme — īsi — lika

pamatus verdzībai, mūžīgai izsūkšanai un kalpinā-
šanai. Pēc tam ieveda verdzību šādi: latvietis ne-

grib mirt, lūdz no muižnieka zemi priekš apstrā-

dāšanas un to ari dabū par zināmu maksu. Un lūk,
tiek ievesta neģēlīgā rente, izsūkšana, apspiešana,

kalpināšana, verdzība. Kas nu galu galā izrādās.

No vienas puses rodas cauri maisi, caurbiri, brīvie

muižnieki, dienas zagļi, sliņķi, blēži, asins sūcēji,

otra mūža ēdēji, neģēļi, rīkļu rāvēji, galvas nocir-
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tēji, slepkavas, bendes maisi, elles prauli, varmākas

un citi ļaundari, no otras puses nepiekūstošie strād-

nieki, katra darba darītāji, visu derīgu lietu izgata-

votāji, mūžīgie cietēji, arvienīgie asaru lējēji un vai-

manātāji, dumjie vergi, kuri ir piespiesti liet ūdeni

caurā traukā, bērt labību caurā maisā, jeb, īsi sakot,
izrādās tagadējā dzīves kārtība visā savā pilnībā,
visā savā spožumā un kailumā. Varena kārtība!

Ja nu salīdzinājām šo tagadējo latviešu dzīves va-

reno kārtību ar to kārtību, kas valdīja pagānu lai-

kos, tad izrādās, ka pēdējā dzīves kārtība ir daudz

labāka. Labi, pielaidīsim, ka šis ir patiesība. Bet

tagad jautāsim, vai tādēļ, ka pagānu laikos latvieši

netika apspiesti, tiem tagad der atgriezties pilnīgi

pie šīs kārtības, tas ir, vai latviešiem der dzīties

iekļūt tādā, sacīsim, labā būšanā, labā kārtībā, ka

viņus atkal var iekarot kaut kāds nejēgu, salašņu,

vazaņķu un diedelnieku bars, tik tādēļ vien, ka ir

apbruņojies ar labākiem kara ieročiem kā latvieši?

Nekad un ne mūžam! Latviešiem neder atgriezties

pie tādas labākas kārtības, pie kuras viņi atkal var

no diedelniekiem iekaroti tikt, jo tas būtu glupāki kā

glupi, bet pie tās labās pagānu dzīves kārtības der gan

latviešiem atgriezties, pie kuras viņus vairs neviens

nevar iekarot, t. i. latviešiem der gan atgriezties pie

tādas kārtības, pie kuras ļaudis netiek apspiesti, iz-

sūkti un kalpināti, bet pie tam viņiem vajaga pār-

iet visus tagadējos mantojumus, izgudrojumus un

atradumus, kā: dzelzsceļus, tvaikmašinas, dzirna-

vas, telegrāfus, grāmatu drukātavas un visas citas

tagadējās zinības un atradumus, jo tikai visus tos

piepaturot, viņus neviens nespēs iekarot, verdzināt

un kalpināt. Tā tad tagadējā dzīves kārtība no vie-

nas puses ir sliktāka nekā senā latviešu dzīves kār-

tība, jo pie tagadējās kārtības ļaužu vairākums tiek

uz to briesmīgāko apspiests, izsūkts, kalpināts un

mocīts, kas pagānu laikos netika darīts, bet no otras
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puses, tagadējā dzīves kārtība ir labāka par pagānu

laiku kārtību tāpēc, ka viņai piemīt visādi izgudro-

jumi, atradumi, zinības un mākslas, kas nepiemita

pagānu laikos un kuru atbūšana atļāva Vakareiropas

diedelniekiem iekarot un vārdzināt veselu un spē-

cīgu latviešu tautu. Tā tad tagadējā dzīves kārtība

dēļ tam, ka viņa atļauj laužu mazākumam uz to brie-

smīgāko apspiest, izsūkt un mocīt laužu vairākumu,

nav vairs attaisnojama.

Nu, mīļais lasītājs, ja tagadējā dzīves kārtība

vairs nav attaisnojama, vai tad viņa vēl var

pastāvēt, jeb, pareizāki — vai tad viņu vēl der

glabāt un uzturēt?

Pastāvēt viņa var gan, kamēr viņu uztur, bet

šo nekam nederīgo un neattaisnojamo dzīves kār-

tību neder vairs uzturēt, glabāt un apsargāt, tāpēc

ka uzturēt der tikai to, kas ir labs, derīgs un attais-

nojams, bet kas tāds nav, tas jāiznīcina un jāizpu-

tina. Tāpēc, vai tagadējā dzīves kārtība, pie kuras

ļaužu vairākumam jācieš visādas mokas, trūkumi

un bēdas, jāir uz visu to briesmīgāko apspiestam,

kalpinātam un mocītam, ir vajadzīga derīga un laba

priekš šā vairākuma un tāpēc taisna un attaisno-

jama? Brīnums. Kā tad [aužu mokas, ciešanas,

bēdas, trūkumi un sliktumi var būt derīgi un labi

un vajadzīgi viņiem?

Nekad un neparko ļaudis savas mokas un cie-

šanas neatradīs par labām un vajadzīgām. Tā tad

tagadējā netaisnā un nederīgā dzīves kārtība, pie

kuras ļaužu mazākums var apspiest un izsūkt ļaužu

vairākumu, nevar vairs tikt aizstāvēta un uzturēta,

bet ir vajadzīgs viņu izputināt, iznīcināt, izjaukt, iz-

ārdīt un izdeldēt. Bet ja nu tagadējā kārtība jāiz-

nīcina, tad ar kādiem līdzekļiem tas izdarāms?

Pielaidīsim, ka tagadējā kārtība jāapgāž ar dzelzi

un ar uguni. Bet kurš tad būs tas apgāzējs? Pro-

tama lieta, ka pirmais būšu es, šīs burtnīcas sacerē-



610

tājs, otrais būs mans biedrs, kas tev, lasītāj, šo burt-

nīcu iedeva, un trešais būsi tu, ja tu šīm domām

piekriti. Labi! Pielaidīsim, ka mums nekādi ka-

vēkli neaizstājas ceļā, un ka mēs visi trīs veseli ize-

jam uz tagadējās kārtības sagāšanu. Pielaidīsim ari

to, ka mums būs tādi ieroči, ar kuriem mēs katru va-

rēsim pie zemes gāzt, bet mums neviens nekā neva-

rēs padarīt. Kā lai mēs apgāžam tagadējo kārtību?

Mēs varam izskaidrot visādiem piemēriem un vi-

sādās vīzēs, ka tagadējā kārtība ir slikta un nederīga,

un pie tam aizrādīt uz to, ka tāpēc tā ir slikta un ne-

derīga tagadējā dzīves kārtība, ka pie viņas ļaužu

vairākums tiek uz to briesmīgāko apspiests, izsūkts,

kalpināts un mocīts no ļaužu mazākuma, bet kad

pie visa tā ļaudis mūs nesapratīs un mums neticēs,

ko tad mēs lai darām? Tad mēs varam vai nu at-

stāt ļaudis un aiziet no viņiem, nekādas pārmāiņas

neizdarījuši tagadējā dzīves kārtībā, jeb atkal no-

šaut viņus visus un izdarīt pēc nīūsu domām vaja-

dzīgās pārmaiņas tagadējā dzīves kārtībā, jeb, la-

bāki sakot, apgāzt tagadējo dzīves kārtību. Bet ja

nu mēs viņus visus tieišām nošautu, vai tad mēs tie-

šām apgāztu tagadējo dzīves kārtību? Nē, neap-

gāztu vis, mēs tikai atņemtu viņiem visiem dzīvību,

ko mēs tiem neesam devuši un nevaram dot un pie

tam nekādu kārtību neapgāztu, jo tagadējā dzīves

kārtība var tikt apgāzta tikai tad, ja visi tagadējie

ļaudis paliek pie dzīvības un ja viņi pieņem citādus

sajēgumus, citādas domas, citādas pārliecināšanās

un citādu atzīšanu savā savstarpējā satiksmē, nekā

tie sajēgumi, tās domas un pārliecināšanās, pie ku-

rām viņi tagad turās. Tā tad tajā gadījienā, ja lau-

di mūsu izskaidrošanu nesaprot, tas labākais ir at-

stāt viņus un aiziet no viņiem, be nekādā gadījienā

nenomaitāt viņus, tāpēc ka, ja mēs viņus nonāvētu,

tad pie pasaulē jau esošā sliktuma mēs vēl jaunu

pievienotu. Ja nu mēs pēc šā pirmā neizdevīgā mē-
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ģinājuma vēl otru, trešu un vēl vairāk reizes uz-

aicinātu ļaudis apgāzt tagadējo kārtību un katru reiz

ļaudis mūs atkal nesaprastu, tad mēs galīgi pārlieci-

nātos, ka tagadējā dzīves kārtība nav apgāžama

kara ieročiem, ar uguni un dzelzi, bet miera līdzē-

kļiem, miera ieročiem. Šie miera ieroči un līdzeklī
ir iestāstīšana, iepazīstināšana, izskaidrošana, pie-

rādīšana un pārliecināšana. Tā tad mums ir jāiepa-

zīstina ļaudis ar tagadējās dzīves kārtības ļaunām

pusēm, jāizskaidro, kādēļ šīs ļaunās puses ir sliktas,

jāpierāda un jāpārliecina, ka šīs par sliktām uzrā-

dītās puses tiešām ir sliktas, citiem vārdiem, caur

iepazīstināšanu, uzrādīšanu, izskaidrošanu, pierādī-
šanu un pārliecināšanu mums jāved ļaudis pie at-

zīšanas, ka tagadējā dzīves kārtība ir

slikta, nederīga un ka viņa jāiznīcina.

Šīs lietas dēļ katram no mums, kas saprot,

ka ļaužu vairākums cieš mokas un visādus trū-

kumus vienīgi tāpēc, ka ļaužu mazākums no

viņa atņem viņam piederīgos, ar viņu ro-

kām un spēkiem izgatavotos dzīves līdzekļus, kādu

atņēmšanu šis vairākums par atņemšanu neatzīst

tāpēc, ka šī vairākuma prāts, domas un sajēgumi,

saprašana un atzīšana ir sajaukti no ļaužu mazā-

kuma, un tāpēc, ka šā vairākuma acis ir vēl aizklā-

tas, īsi — katram, kas visu šo saprot, katrā izdevīgā

brīdī, katrā izdevīgā vietā un pie katriem izdevī-

giem apstākļiem visiem spēkiem un sirdi ir jācen-

šas: 1) attaisīt acis šim ļaužu vairākumam, modi-

nāt no gara miega, uzrādīt viņiem, kādā briesmī-

gā, nejaukā, lopiņiem līdzīgā stāvoklī viņš atrodas,

2) modināt jeb celt viņā gribēšanu iztikt ārā iz šīs

nejaukās, lopam līdzīgās būšanas un atrasties jaunā,

labākā būšanā, un 3) izstāstīt, kā var ārā tikt, t. i.

izskaidrot viņiem, ka šīs lietas dēļ viņiem vajag at-

mest tās domas un to atzīšanu, ka strādniekiem pie-

derīgo un no strādnieku rokām un spēka izgatavoto
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dzīves līdzekļu atņemšana, kas tiek izdarīta no ļaužu

mazākuma, nav patiesībā atņemšana, nav nepielai-

žama, neciešama, neattaisnojama un turpretim pie-

ņemt tās domas, ka šāda, strādniekiem piederīgu

līdzekļu atņemšana ir gan otra īpašuma atņemšana,
ir gan varmācība un tāpēc nepielaižama, bet noni-

cināma un sodāma, un tamlīdz ari tās domas, katrs

ir viņa — strādnieka, rokām un spēka izgatavotais
dzīves līdzeklis ir viņa, strādnieka, neatņemams un

neaizliedzams īpašums, īsi sakot, katram, kas, še

visu saprot, visādā ziņā jācenšas ieskaidrot laužu
vairākumam to patiesību, ka katras personas īpa-

šums tik ilgi vien ir šīs personas īpašums, kamēr

stiprākā puse viņu par šīs personas īpašumu atzīst,

t. i. ja latvieši jeb laužu vairākums, jeb visi strād-

nieki, kā stiprākā puse, atzīst savu zemi par muiž-

nieku zemi, tad šī zeme ari paliek muižnieku zeme

un viņa paliks tik ilgi, kamēr latvieši to atzīs. Šo-

brīd laužu vairākums jeb visi strādnieki kopā ir gan

stiprākā puse, jo šobrīd viss vairākums jeb katrs

strādnieks var apbruņoties ar tiem pašiem smalkiem

nāvīgiem ieročiem, ar kuriem var apbruņoties visi

muižnieki, un ja nu vienā pusē nostājas visi muiž-

nieki un citi viņu brāli, bet otrā visi strādnieki vie-

nādiem nāvīgiem ieročiem apbruņojušies un uz

kauju gaidīdami, tad protama lieta, ka strādnieki

uzvarētu, jo viņi ir 10 reiz vairāk kā muižnieku jeb
veltēžu. Turpretim agrāk, kad latviešus bruņenieki

iekaroja, latvieši nebija stiprākā puse, jo viņiem ne-

bija to ieroču, kas bruņeniekiem. Un kad nu mēs

zinām vienkārt to, ka bruņenieki tikai 600 gadu laikā

ar dzelzs, uguns un spēka palīdzību spēja iekalt lat-

viešu galvā to atzīšanu, ka latviešu zeme ir bruņe-
nieku zeme un, otrkārt, to, ka ar bruņenieku līdzekļu

palīdzību mums nav iespējams attaisīt ļaužu vairā-

kumam acis, parādīt, kādā lopa stāvoklī viņš atro-

das, 2) modināt jeb celt viņā gribu iztikt ārā no šī
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stāvokļa un 3) kā dēļ ietikšanas jaunā, labākā bū-

šanā, viņiem vajag atmest veco, no muižniekiem

iekalto atzīšanu, ka dzīves līdzekļu atņemšana no

strādniekiem, ko izdara kungu šķira, nav slikts

darbs, nav ļaundara darbs un pieņemt otrādu atzī-

šanu, t. i. ka šādu līdzekļu atņemšana ir gan ļaun-
dara darbs — īsi sakot — iekalt to patiesību, ka

katras personas īpašums tik ilgi ir šīs personas īpa-

šums, kamēr stiprākā puse viņu par to atzīst. Kad

mēs visi to visu zinām, tad mums dienām un gadiem,

ar vārdu sakot, tik ilgi jākaļ, jākaļ mierīgiem iero-

čiem un līdzekļiem (caur stāstīšanu, pierādīšanu

v. t. t.), no visas sirds un no visa spēka un prāta,

kamēr nebūsim iekaluši latviešu galvās visu

augšā pieminēto. Kas to visu prot un to no visa spēka

nedara, tāds savam brālim latvietim — strādnie-

kam nevēl labu, tāds nepalīdz savam tuvākam iz-

kļūt no posta, tāds palīdz muižniekam savu brāli

turēt tumsībā, tas palīdz to apspiest, apzagt, izsūkt

un kalpināt, tāds palīdz krāt muižniekam bagātību

uz sava brāļa rēķina, tāds ir muļķis un ļaundaris, jo

viņš izsūcēja, apspiedēja un slepkavas biedrs un -pa-

līgs, tāds ir ari — sev pašam nemanot — izsūcējs,

apspiedējs un slepkava.

Tad nu, mans lasītājs, vēli labu" savam tuvā-

kam, savam brālim strādniekam, ja tu gribi viņam

palīdzēt izkļūt ārā no posta, ja tu negribi par sava

brāļa izsūcēju un slepkavu palikt, ja tu negribi ap-

spiedēju, kalpinātāju, aplaupītāju, pievīlēju, asins sū-

cēju biedrs tikt. Ja tu nesaproti, ka tavs brālis

strādnieks ir tumsībā, nejēdzībā un muļķībā ieslo-

dzīts no muižnieka, ka viņš neatzīst, negrib un nevar

atzīt sevi par tumsībā, nejēdzībā un muļķībā iegrū-

ztu, bet turpretim savu nejēdzību, muļķību, apspie-

šanu un kalpināšanu vēl par labu, nenosodāmu un

derīgu atzīst, ka šī pēdējā atzīšana ir iekalta viņa

galvā tikai 600 gadu laikā, un ar kara ieroču, dzelzs,
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uguns un spēka palīdzību, kādi ieroči un līdzekli ta-

gad vairs nav lietojami, tad meti pie malas šos

kara ieročus un ķeries pie miera ieročiem, nie stā-

stīšanas, pierādīšanas, pie izskaidrošanas, pārlieci-

nāšanas, izmeklēšanas, apspriešanas un nodibināša-

nas, tad stāsti, rādi, pulcini mēnešiem un gadiem

un vēl ilgāki saviem brāļiem un strādniekiem, ka-

mēr tu iestāsti un ierādi viņiem, ka viņi tiešām tum-

sībā, muļķībā un nejēdzībā staigā, ka viņi sauc melnu

par baltu, siltu par saltu v. t. t., ka viņu sajēgumi,

domas, prāts un saprašana ir sajaukti no viņu ap-

spiedējiem un izsūcējiem, ka viņu acis ir aizsietas,

ka viņi ir iegrūzti, ieslēgti un tiek turēti lopiem lī-

dzīgā būšanā, tad modini iekš viņiem gribēšanu ārā

tikt iz šīs būšanas un ietikt jaunā, labākā būšanā,

un tad iestāsti, ka no šā sliktā, lopiem līdzīgā stā-

vokļa var ārā tikt tikai tad, ja viņi ar savām rokām

un savu spēku izgatavoto īpašumu atzīs par savu

īpašumu, bet ne par otra, ja viņi savu īpašumu pie-

savinās sev, izlietos un pārvaldīs paši, bet nedos

otram izlietot un pārvaldīt, īsi sakot, tikām stāsti

un skaidro, kamēr iekaļ _viņam galvā to pārliecinā-

šanu, ka tagadējā dzīves kārtība, kura atļauj laužu
mazākumam apspiest, izsūkt un kalpināt ļaužu vai-

rākumu, turēt pēdējo muļķībā un verdzībā, ir nede-

rīga un sagāžama, un ka jādibina jauna un labāka

dzīves kārtība, tāda kārtība, pie kuras vairs neviens

nevar otru likt apspiest, izsūkt un kalpināt, un pie

kuras nevar pastāvēt un ari nevar rādīties visādi

liekēži, sliņķi un varmākas.

Vai šaī ziņā ir jau kas darīts, citiem vārdiem,
vai jau kaut kas ir darīts priekš tagadējās dzīves

kārtības apgāšanas? Ir gan jau mēģināts un vis-

pirms šāds mēģinājums Anglijā izdarīts 18. gadu

simteņa beigās un 19. sākumā. Anglija sāka izlietot

mašinas pie visādu lietu izgatavošanas un tika lie-

totas ari visādiem darbiem, pie aršanas, ecēšanas,
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sēšanas v. t. t. Caur šādu mašinu Izlietošanu un

ievešanu daudz vienkāršu strādnieku palika bez

darba un maizes un daudz meistaru par vienkāršiem

strādniekiem pie mašinām. Otrkārt izrādījās, ka

priekš kādas lietas pastāvīgas ražošanas ir vaja-

dzīgi lieli kapitāli, jo bez šādiem kapitāliem nav ie-

spējams iegādāt mašinas. Vienkāršiem strādnie-

kiem šādu kapitālu nebija, jo pēdējie līdz mašinu

ievešanai visi jau, laikam, bija sagādājuši saimnieku

un kapitālistu rokās un ar mašinu ievešanu pavisam

sagāja pēdējo rokās. Tādā vīzē cēlās vienā pusē

bagāti fabrikanti, darba devēji, un otrā pusē nabagi
strādnieki. Tikai no šā laika vienkāršie strādnieki

jeb proletariāts varēja iesākt cīniņu pret pastāvošo
kārtību un kapitālismu. Un viņi ari iesāka šādu

cīņu. Viņi visupirms pretojās mašinu izplatīšanai,
jo katra jauna mašina atņēma darbu un maizi sim-

tiem strādnieku. Kuru mašinu vien viņi iespēja iz-

nīcināt, to iznīcināja un pašus mašinu izgudrotājus
vajāja. Bet kad vecu, iznīcinātu mašinu vietā saim-

nieki iegādāja jaunas un pavairoja viņu sargus, un

kad mašinu ražojumi, jeb izgatavojumi bija daudz

glītāki no izskata un daudz lētāki cenā, nekā strād-

nieku roku izgatavojumi, un kad pēdējos viņu dār-

guma un neglītuma dēļ neviens vairs nepirka, tad

Anglijas strādnieki pārliecinājās, ka mašinas nav iz-

nīcināmas un ka pret mašinām nav vērts cīnīties.

Domāja un domāja angļu strādnieki un izdomāja,
ka vajaga vienoties biedrībās un sacelties pret

saimniekiem, darba devējiem, un pēdējos piespiest

nepamazināt darba algu un nepavairot darba stun-

das dienā, 2) kopīgi iesniegt parlamentam jeb tautas

vietnieku sapulcei sūdzības par kapitālistu pāri da-

rīšanām un visādām izspiešanām un izsūkšanām.

Angļu strādnieki izpildīja savu nodomu: viņi vie-

nojās biedrībās, kuras izrīkoja vispārīgus strei-

kus, iesniedza sūdzību parlamentam, izpostīja
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dažas mašinas v. t. t. Bet šīs biedrības bija īslai-

cīgas, jo viņas bij dibinātas priekš viena, kaut kāda,

var sacīt, labi šaura mērķa. Sasniegusi jeb nesa-

sniegusi sprausto mērķi, biedrība arvien izputēja.

Bet tā kā angļu strādniekiem arvien vēl slikti gāja

un viņi cieta visādus trūkumus un postu, tad, me-

klējot savu ciešanu avotus un cēloņus, un viņu iznī-

cināšanas līdzēklus, viņi nāca pie sprieduma, ka va-

jaga dibināt biedrību, bet ne uz īsu laiku un vienu

mērķi, jo tādas biedrības nespēja viņu mokas un cie-

šanas iznīcināt, bet pastāvīgas biedrības, ar plašu

mērķi. Un viņi ari dibināja biedrības ar zināmu

maksu un zināmiem noteikumiem, biedra pienāku-

miem, kuri katram biedrim uz mata bija jāizpilda.
Biedru pienākums taī laikā bija ļoti liels. Lieta ir tā-

da. Lai ganAnglijā valdnieka vara bija aprobežota jau

18. gadu simteņa beigās un zemi pārvaldīja pati tauta,

bet strādniekiem uz to ciešāko bija aizliegts atklāti

vienoties biedrībās priekš cīniņa ar saimniekiem

un streiku izrīkošanas. Tāpēc strādniekiem bij jā-

vienojas slepenās biedrībās un slepeni jārīkojas un

šo biedrību spriedumus katram biedrim vajadzēja

slepenībā turēt. Bez tam tādā slepenā biedrībā ie-

ņēma ne citādi, kā tikai pēc apsolīšanās izpildīt un

slepenībā turēt biedrības spriedumus un pēc nozvē-

rēšanas. Lūk, visu šo cēloņu dēļ šīm biedrībām no

sākuma bija maz biedru un viņu darbības aploks
nesniedza tāļāki par pilsētu jeb par apriņķi (uz lau-

kiem). Bet tomēr šīs biedrības drīzā laikā sasniedza

lielu spēku un varu. Visām vajāšanām par spīti, vi-

ņām bij iespējams sacelt lielus streikus. Tā, par

piemēru, kuģu būvnieku biedrībai Liverpolē bij tik

liels svars, ka šīs biedrības priekšnieks jeb admirāls

ar vienu rokas mājienu spēja uz 10 nedēļām aiztu-

rēt ostā atrodošos kuģu aizsūtīšanu uz ārzemēm.

Audēju jeb vēveru biedrība Glazgovā 1812. gadā

spēja streikot vispārīgu streiku. Kalnraču biedrība
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izrīkoja 6. maijā 1818. gadā vispārīgu streiku. Visu

šo biedrību spēks un spēja dibinājās kā uz pašu bie-

dru drošību un izturību, tā ari uz citu strādnieku

līdzjušanu un atspaidu. Jo lielāks Anglijas strād-

nieku šķiras aizstāvju skaits tika pakārts, jo bezbai-

līgāki un drošāki palika strādnieki. Uz savu biedru

vajāšanu un sodīšanu viņi no savas puses atbildēja,

nodevējus, špijonus, nežēlīgos saimniekus un pārvald-
niekus sakropļodami un nonāvēdami, fabrikas de-

dzinādami un muižniekiem citus darba rikus maitā-

dami.

Šāda nevaidama strādnieku biedrību enerģija

pēdīgi pārliecināja parlamentu, ka aizliegšana strād-

niekiem vienoties biedrībās ir nederīgi un kaitīgi.

Un lūk, 1824. gadā angļu strādnieki izkaroja brīvību,
atklāti sastādīt biedrības priekš savu interešu aiz-

stāvēšanas. No šā laika strādnieku biedrības un

pašpalīdzību kases nevarēja vairs iznīcināt pēc

pirmā policista jeb saimnieka iegribas un strādnieku

vadoņus nevarēja vairs par dumpiniekiem ieskatīt

un uz likuma pamata bez žēlastības vajāt. No šā

laika iesākās jauns laikmets Anglijas strādnieku ku-

stības vēsturē.

Bet būtu kļūda, ja domātu, ka uz 1824. gadā iz-

dotā likuma pamata angļu strādnieki bez kavēkļiem

varēja biedrībās vienoties, lai savas intereses aiz-

stāvētu. Vispirms šinī pašā likumā atradās lieli ap-

robežojumi un šķēršļi priekš strādnieku biedrību

darbības. Otrkārt, paši saimnieki, dibinādamies uz

savu kapitālu, ilgu laiku pretojās šo biedrību celša-

nai. No savas puses, savienodamies biedrībās, saim-

nieki vairākas reizes apturēja darbu savās fabrikās

un tā atņēma maizi 10000 cilvēkiem, vienīgi ar to

nolūku, lai varētu piespiest strādniekus izstāties

iz viņu biedrībām. Bet neskatoties uz šiem kavē-

kļiem, angļu strādnieki godam izturēja šo cīņu ar

kapitālistiem dēļ savas brīvības. Visām vajāšanām
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un visiem kavēkļiem par spīti, viņi vienojās plašās

biedrībās, dažām bija ap 20000 biedru, un piespieda

kapitālistus ievērot viņu prasījumus caur streiku izrī-

košanu, caur laikrakstu izdošanu, caur dažādu lū-

gumu iesniegšanu parlamentam, caur lielu sapulču

izrīkošanu, caur saimnieku nodošanu tiesām.

Bet lai gan angļu strādnieki ir panākuši to, ka

šī šķira tiek cienīta un ievērota, ka viņu dienas alga
ir tik augsta, ka citu zemju strādnieki par to i ne-

sapņo, ka darba stundu skaits dienā ir saīsināts no

14 jeb 16 stundām uz 8, un ka saimnieki un darba

devēji nedrīkst viņus apspiest un vajāt, viņi ir ap-

stājušies pusceļā, jo viņi ir cīnījušies un cīnās tikai

priekš strādnieku ražotājas darbības aizsargāšanas

no kapitālistu patvaras, bet ne priekš kapitāla varas

galīgas iznīcināšanas, kā to dara sociālistu biedrī-

bas. Šīs biedrības sludina, ka ļaužu vairākuma mo-

kas un ciešanas beigsies tikai tad, ja privātīpašums

tiks iznīcināts, ja viņš pāries no privātpersonu ro-

kām visu ļaužu rokās, ja viņš nepiederēs vienai per-

sonai, bet visiem ļaudīm, ja ar viņu rīkosies visi

ļaudis, bet ne viena persona, jo katrs tagadējais pri-

vātīpašums nav vis no viena privātcilvēka pastrā-

dāts un sakrāts, bet gan no ļoti daudz cilvēkiem.

Un ja nu šis privātīpašums ir no daudziem sagata-

vots un sakrāts, tad ari tikai šiem daudziem ir tie-

sības šo īpašumu izlietot sev par labu, bet nekādā

vīzē kaut kādai vienai privātpersonai, kura pie šā

īpašuma sagatavošanas nav ne pirksta pacēlusi.
Šīs savas mācības pirmie sociālisti sludināja vis-

pirms augstāko šķiru attīstītākām daļām un mēģi-
nāja pēdējos piedabūt pie šīm mācībām. Bet kad

izrādījās, ka caur šo mācību mierīgu sludināšanu

nevarēs iekarot ķeizaru, ķēniņu, kungu un bagāt-
nieku sirdis, ka visi šie varenie ir šo mācību brie-

smīgākie pretinieki, ka pārgājiens no tagadējās dzī-

ves kārtības pie sociālistu kārtības mierīgā ceļā nav
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izdarāms, tad šīs domas atmeta un pieņēma tās do-

mas, ka šis pārgājiens ir jāizdara ar varu. Neticē-

dami tam, ka strādnieki paši uz savu roku spēs iz-

darīt sociālistisku dzīves pārgrozījumu (jakobi-
nieši — sociālistu partija, kas māca, ka tagadējā dzī-

ves kārtība ar varu ir jāapgāž, un kura ir nosaukta

par jakobiniešiem tāpēc, ka sastādīja savu paslepenu
biedrību ar to nolūku, lai vecā valdība Francijā tiktu

gāzta un valdības vara tiktu nodota šīs biedrības

rokās, jo viņi gan tad zināšot ierīkot to la-

bāko kārtību bez pašu strādnieku dalības ņem-

šanas). Ja nu šis būtu tas īstais, vienīgais un

pareizais ceļš priekš tagadējās dzīves kārtības ap-

gāšanas un citas ievešanas, tad šo ceļu ari vaja-

dzētu staigāt visiem tiem, kas grib šo kārtību ap-

gāzt. Bet tur, lūk, ir tā vaina, ka šis nav tas īstais

ceļš. To pierādījusi tagadējās strādnieku kustības

vēsture. Anglijas strādnieki savās cīņās ar kapitā-
listiem gaiši pierādīja, ka viņi paši loti labi prot aiz-

stāvēt savas intereses un uz to sīvāko cīnīties savu

interešu dēļ, un ka caur šo cīniņu viņu prāta attī-

stība un ticēšana saviem spēkiem arvienu vairāk

pieaug. Tāpēc šā gadu simteņa ceturtā desmitā

radās tās domas, ka strādnieku atsvabināšanu va-

jaga izdarīt pašiem strādniekiem ar saviem spē-

kiem, tāpēc ka, ja tagadējās kārtības apgāšanu

izdarīs vispirms viena cita šķira ar strādnieku šķi-

ras piepalīdzību, tad ari šī šķira sagrābs valdības varu

savās rokās un strādniekus atstums pie malas un 2) ja

tagadējā kārtība tiks apgāzta vairāk ar citu nekā ar

pašu strādnieku spēkiem, tad ari pēdējai par kori

un atbalsi. Strādniekiem vajaga vieno-

ties un biedroties īpašā politiskā par-

tijā, kas ar sparu cenšas iegūt strād-

nieku šķirai valdības varu jeb liel-

valsts lietu valdību. Bez tam Lasals mudi-

nāja dibināt «Vispārīgu vācu strādnieku biedrību" un
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aicināja labākos un saprātīgākos ļaudis (tautas viet-

niekus, skolotājus, advokātus, ārstus) iestāties šaī

biedrībā par vienkāršiem biedriem un ņemt dzīvu

dalību pie šīs biedrības dzīves, bet ļoti maz demo-

krātu iestājās šajā biedrībā.

Drīz pēc „Vācu vispārīgās strādnieku biedrī-

bas" dibināšanās Londonā 1864. gadā paša Marksa

vadībā tika dibināta otra liela strādnieku biedrība

«Starptautiskā strādnieku biedrība", kuras mērķus

un vadošās domas uzzīmēja pats Markss šīs biedrī-

bas statūtos, bet galīgi šī biedrība tika nodibināta

Ženevas kongresā 1866. gadā. Lūk, galvenākās va-

došās domas ir liktas šīs biedrības ustavā jeb li-

kumu pamatā:

1) Strādnieku šķiras atsvabināšanai vispirms

jāir pašu strādnieku šķiras lietai. 2) Cīniņš priekš
strādnieku šķiras atsvabināšanas netiek vests ar to

nolūku, lai vieniem ļaudīm par labu un otriem par

sliktu tiktu dotas jaunas privilēģijas jeb priekšro-

cības, bet lai tiktu nodibinātas vienādas tiesības un

vienādi pienākumi priekš visiem, un lai sevišķi kat-

ras šķiras vara jeb valdība pār citām šķirām tiktu

iznīcināta. 3) Strādnieku ekonomiskā atkarība no

ražošanas līdzekļu īpašniekiem ir visu ļaužu moku,

katras verdzības, nabadzības, prāta muļķības un po-

litiskas uzspiešanas avots. Tāpēc strādnieku šķiras

ekonomiskā atsvabināšana (strādnieku atsvabinā-

šana no vajadzības pārdot savu darba spēku) ir liels

mērķis, kuram jāpadodas katrai politiskai kustībai (cī-

niņš dēļ likuma un lielvalsts valdīšanas pārmaiņas)

kā līdzeklis priekš mērķa sasniegšanas. 4) Visu

strādnieku pūliņi un cīniņi priekš šā mērķa sasnieg-

šanas līdz šim laikam ir palikuši bez sekmēm, dēļ

vienprātības trūkuma starp katras valsts jeb zemes

dažādu darbu strādātājiem strādniekiem. 5) Strād-

nieku šķiras atsvabināšana nav vienas valsts jeb
vienas tautas darbs, turpretim šī atsvbināšana ir
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no vienāda svara un vienādas vērtības priekš vi-

sām attīstītām tautām un var būt sasniedzama ti-

kai ar visu tautu vienotiem spēkiem un palīdzību vie-

nam no otra.

Šī biedrība bija tā pirmā, kas tik skaidri un vis-

pusīgi aizrādīja uz īsto ceļu priekš darba spēka at-

vabināšanas no kapitāla varas. Šīs biedrības vado-

šie sajēgumi pēc tam ieviesās visu mācītu zemju so-

ciāldemokrātisku partiju programās.

Mosties, mosties reiz, svabadais gars!





Vēstules.





1886.

K. Veidenbaumam un piederīgiem Kalačos.

Rīgā, 28. februarī 1886.

Šodien pīkst. 3 no skolas mājā atnācis, es atradu

priekšā no jums atsūtīto galu, līdz ar vēstuli, kuru Cielēns1

pīkst. 9 no rīta bij ievedis. Vēstuli izlasījis, es aizgāju uz

Āboliņa mājvietu un tur ar viņu satikos.

Ar skolas būšanām man iet labi. Pusi no skolas naudas

aizmaksāju. Krannhalss2 izturējās loti laipni pret mani un sa-

cīja, ka uz priekšu skolas naudu atlaidīšot un ari citādi palī-

dzēšot, lai es tik joprojām esot uzcītīgs v. t. pr. —■ Tā māja,

kurā es tagad dzīvoju, nāks 20. martā uz pārdošanu, un tādēļ

varbūt, ja līdzšinīgiem īreniekiem būs jāiziet, ari man tad būs

jāmeklē cits dzīvoklis. Bet var ari būt, ka viņi paliek.

Steinberga Jula3 aizbrauca 20. februārī pa dzelzsceļu uz

Kronštati un lika jūs sveicināt.

Ja iznācis, tad es jau nākošu nedēļu pieiešu pie Vebera

vai Kļaviņa, par Glāzniek-māju apjautāties, bet es domāju, ja ari

viņi sacītu to pašu, ko Kiserickis, ka pēc tagadējiem Baltijas

likumiem noilgums šaī lietā neder, tad tādēļ vēl var sūdzēt, jo

atliek jau bez tam vēl diezgan pierādījumu, ka mūsu tēva at-

līdzināšanas paģērējumi par viņa pūliņiem Glāzn. mājā taisnīgi

un dibināti ir, un Engelmanis jau ari saka, ka pēc krievu liku-

miem noilgums uzskatāms par beidzamo līdzekli priekš sa-

vas taisnības pierādīšanas. Es tādēļ domāju, ka sūdzēties iesā-

kot nevajaga papriekšu uz noilgumu stutēties, jo caur to pašas

sūdzības patiesība tiesas acīs tiktu šaubīga padarīta.

Sūdzība šaī lietā jau ari nav tik steidzama, jo, pirmkārt,

to vēl var desmit gadu no tā laika iesniegt, kāmēr tu piln-

gadību sasniedzis un tādēļ nav jābīstas, ka viņa noilgotos, un,

1 Pēters Cielēns Startēniešu Leimaņos, Veidenbauma

draugs, vēlāk iestājās jūrniekos.
2 Ģimnāzijas direktors.

3
Mātes Mārietas māsas meita.



626

otrkārt, nevar zināt, vai nākošu gadu netiks Vidzemē Krievijas

likumi ievesti, kuri nepaģēr nekādu «bona fides» pie noilguma.

Visādā vīzē vajaga vēl laba laika priekš sūdzības raksta sastā-

dīšanas.1

Tas ir manas domas šaī lieta; ko Kļaviņš vai Vebers par

to sacīs, to rakstīšu, kad būšu pie kāda no tiem bijis.

E. Veidenbaums.

Rīgā, 8. aprilī.

Es jau jums būtu agrāki rakstījis, bet tādēļ, ka nekā ievē-

rojama nebija ko vēstīt, tad negribēju par velti tērēt tinti, pa-

pīru un laiku, bet nogaidīt, kamēr skolu vaļā laidīs, un tad rak-

stīt. Skolu atlaida 5. aprilī un pie tam es dabūju zināt, ka pie

abituru eksāmena nevarot nevienu agrāki pielaist, kamēr tas

3 jeb mazākais 2 semestrus primā neesot nosēdējis. Tā tad

man, ja es gribu uz Jāniem eksāmenu taisīt, tas kā eksternam

jādara un to es ari gribu darīt, ja nepatīk ilgāki pa skolas

beņķiem berzties. Ja ari eksamā cauri kristu, ko es neceru,

tad tomēr caur to nekas nav zaudēts: vienreiz iepazinies ar

eksamu, otrreiz to tiesu drošāki cauri tiek.

Naudas lietas stāv plāni. Tie 44 rubļi, kurus pēdējo reizi

no tevis saņēmu, tagad izsīkuši, un tā kā gribu uz parītam uz

Bebreni braukt, tad aizņēmos 10 rubļus no Steinberga
2

—

īsi sakot, līdz Jāņiem man vēl izies otri 40 rubļi, un vislabāki

būtu, ja Jūs pēc Lieldienām man tos varētu atstelēt, vai nu

uz manu, vai labāki uz Steinberga adresi. Jūs varbūt nu do-

māsat, ka es Rīgā dzīvodams liels palaidnis palicis, un ka

tādēļ man nedrīkst tikdaudz naudas rokā dot, bet tas nebūt

tā nav. Pirmkārt, ēšanā vien man iziet 10 rubļu par mēnesi,

ar mazāk nevar tikt cauri: esmu caur izmēģināšanu atradis,

ka ja ar ēšanu grib sākt knapināties, ari ar mācīšanos jāknapi-

nās. Otrkārt, man jāpirk dažas jaunas grāmatas un, treškārt,

uz eksāmenu sagatavojoties, es gribu pēc Lieldienām privat

1 Kārlis Veidenbaums interesējās par mantošanas tiesī-

bām attiecībā uz Glāzniekiem, kuras tēva brālis un māsas ap-

strīdēja. Viņš bija nodomājis tās noskaidrot tiesās un bija lū-

dzis Eduardu apjautāties par iespējamībām pie pazīstamākiem

Rīgas advokātiem.

2
Mārietas māsas dēls.
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stundas krievu valodā ņemt. Ja tur vēl klāt rēķina korteļa

naudu 4 rbļ. un mazgāš. naudu, tad nekas daudz ko tērēt

neatliek.

Es braukšu, kā jau sacīju, uz parītam, t. i. 10. apr., uz

Bebreni un palikšu tur līdz 21. Tā tad pa to laiku man uz

Rīgu nevarat rakstīt.

Košas1 vēstuli es saņēmu.

Kādēļ Voldmāris2
man vairs savus pārcēlumus nesūta?

E. Veidenbaums.

Rīgā, 21. aprilī.

Vakar pusdienā atbraucu atpakaļ no Bebrenes, uz kurieni

es Zaļā Ceturtdienā aizbraucu. Onkulis 3 sacīja, lai tev rakstot,

lai tu drīzumā viņam vienu eksemplāru no viņa kreistiesai

iesniedzamā raksta pa pastu piesūtot, ja tu jau to rakstu

esot sastādījis, jo viņš to ari gribot cauri lasīt. —
Pie Jau-

dzema4
es ari biju. Viņš sūdzējās, ka šis jau kādas pāra

vēstules no ziemas svētkiem esot laidis, bet nekādas atbildes

nedabūjis; ja tu viņa vēstules esot dabūjis, tad lai rakstot

tak ko atpakaļ. — Rīgā tagad vasarai tuvojoties daudz jau-

kāka dzīve, kā ziemā; Daugavā kuģu ari jau labs pulks sa-

nācis.
—

No Bebrenes Rīgā atbraucis, es dabūju bēdu vēsti

dzirdēt: mans skolas biedris Ričers, kas ar mani kopā uz tā

paša beņķa sēdēja un ar kuru mēs labi draugi bijām, bija pa

Lieldienām nošāvies, kāda iemesla dēļ —
nezināms.

—-

Šodien biju atkal pie Krannhalsa. Viņš saka, lai es vēl pa-

liekot līdz ziemas svētkiem, es dabūšot no skolas palīdzību un

izgādāšot, ka es kur varot privātstundas dot, ari priekš stu-

dēšanas tad varot dabūt palīdzību, ja līdz ziem. svētkiem pa-

liekot, ja līdz Jāņiem vien, tad nē. Tā tad neko darīt, būs

jāpaliek.

Ed. Veidenbaums.

1 Košu Kārlis, skolotājs, Veidenbaumu draugs, ar kuru
ari Eduards labprāt satikās.

2 Jaunākais brālis, kurš vasaru Eduarda vadībā bija

vingrinājies valodās.

3 Mātes brālis K. Hincenbergs, dzīvoja Kokneses Vildavās.
4

Brūvers Bebrenē, vēlāk māsas Jūlas vīrs.
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Rīgā, 1. maijā 1886.

Šodien Cielēns man atveda 25 rubļi naudas, par kuru

saņemšanu es viņam uz viņa vēlēšanos kvītu izrakstīju, tad

sviesta spainīti un vēstuli ne Tevis.

Ka man šo pusgadu labi daudz naudas izgājis, tas ir tiesa;

tas nāk caur to, ka es šejienes būšanas kā jauns ienācējs vēl

lāga nepazīdams, iesākot daudz reiz pie pirkšanas pārmaksāju

pār īsto cenu, tagad tas zināms citādi, un tādēļ droši varu

sacīt, ka otrā pusgadā, t. i. no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem ar

20 rubļu mazāk iztikšu, nekā līdz šim esmu iztērējis; tas ir,

ja es nekādu palīdzību no skolas nedabūtu. Bet ja to dabū, tad

zināms no mājas vēl ne tik nevajaga. Cik liela no skolas

dodamā palīdzība ir, nezinu, tikai zinu, ka mazāk nav, kā 85

rubli par gadu. — Kad es Krannhalsam stāstīju, ka nevaru

dēļ naudas trūkšanas ilgāki kā līdz Jāņiem palikt, tad viņš

man jautāja, cik man līdz šim par gadu izietot. Es atbildēju,

ka iziet 120 rubļi bez drēbēm un grāmatām. Tad viņš apso-

lījās, ka lūkošot man tik daudz palīdzēt, ka varot skolu ap-

meklēt, ja pats vairs nekādi nevarot, tad lai ietot pie viņa.

Jāņos pie vaļā laišanas iešu un tad visu galu no gala

iztaujāšu.

Pie advokātiem es vēl neesmu bijis, un pavisam biju

aizmirsis tev par to rakstīt. Es lāga nezinu visas tās Glāz-

niek-mājas būšanas un tādēļ- būtu labāki, kad tu visu to, kas

pie advokāta padomu par šo lietu prasot vajadzīgs sacīt un

uz ko īpaši lielākais svars jāliek, īsi kopā sastādītu un man

piesūtītu: es jau mājā ar .to lietu maz nodarbojos un tagad

esmu varbūt drusku piemirsis visus tos apstākļus, kā: kad

mūsu Tēvs par imobiliju taksētāju bijis etc, tādēļ, kā sacīju,

uzraksti viņus un atsūti man, tad var advokātam skaidrāki to

lietu priekšā izklāt.

E. Veidenbaums.

Tos 15 rubļus vari stelēt, kad gribi, kad tik līdz Jāņiem

atnāk. Ja trūkst, tad es varu no Steinberga paņemt.

Rīgā, 9. maijā 1886.

Viņu sestdienu Krannhalss man sacīja, ka skolotāju kon-

ference nospriedusi, man skolas naudu atlaist un bez tam vēl

par gadu kā palīdzību no skolas puses dot 85 rubļus. Šie
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85 rubļi tiek trīs reiz gadā izmaksāti un pirmo trešdaļu, 28

rubļus, es jau saņēmu, pārējos 57 dabūs pēc Jāņiem. Tā tad

no mājas jums vairs nav vajadzīgs man tagad naudu stelēt.

Aizvakar es izvilkos no vecā dzīvokļa Ritter ielā, un

atnācu dzīvot pie Steinbergiem, Suvorov ielā Nr. 122.

Kad skolu vaļā laidīs, to vēl nezina, kad dabūs zināt,

tad jums atkal rakstīšu.

E. Veidenbaums.

Rīgā, 1. junijā.

Skolu slēdzis 11. jūnijā un tad braucait man pakal. Bet

ja neiznāk braukt, tad rakstait man un es braukšu ar diližonu.

Es tagad, kā jau jums rakstīju, dzīvoju pie Steinberģiem

(Suvorova ielā 122) un palikšu tur līdz semestra beigām.

Rītā mēs ar Steinberģi braucīsim uz Koknesi, Vildavas

apmeklēt, jo viņi tā savās vēstulēs bij piekodinājuši.

Es, no Rīgas putekļiem gluži aizsmacis, ar ilgošanos gaidu

skolas slēgšanu.
Ed. Veidenbaums.

Rīgā, 11. augustā.

Sveiki majenieki!

Ja jūs vēlaties zināt, kā man tagad iet un ko es pa to

laiku darījis, kamēr no mājas projām, tad teikšu, lai jo ātrāk

jūsu ziņkārību apmierinātu, šādos īsos vārdos savu šā se-

mestra Rīgas vēsturi:

7. augustā pulkst. 8 vakarā atbraucu ar diližonu, kā

sacīt jāsaka, laimīgi Rīgā, Steinbergiem par lielu pārstei-

gumu.

8. augustā klenderēju pa Rīgu Perlbachu meklēdams, ka-

mēr pēdīgi atradu.

9. augustā sameklējām savu jauno dzīvokli un

10. augustā tamī ar savām grabažām dzīvot iegājām.

Vienpadsmitā augustā, t. i. šodien, bijām līdz pusdienai

skolā un tagad, tas ir pīkst, pus trijos pēc pusdienas, rakstu

jums šo vēstuli. Tas bija tas ievērojamākais ko ziņot un nu

var nākt sīkumi.

Mūsu kopīgais kortelis atrodas Zariņa mājvietā (Kalku
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ielā), otrā tāžā, logs uz Fūrmaņa ielu (kura tagad pārkru-

stīta par Ņevas ielu). Mēs >par viņu maksājam 8 rubļi par

mēnesi un tas nav dārgi, tādēļ ka šī mājvieta tuvu pie lekš-

rīgas. Izīrētājs ir Zariņa mājvietas saimnieks Ernsteins.

Šā korteļa labumi ir .šādi: 1. Rūmīga istaba ar augstiem

griestiem un lielu logu. 2. Ūdens priekš mazgāšanās vai

dzeršanas tūlīt ārpusē pie istabas durvīm (pagriež vien

aņķinu vaļā, tad gāžas iekšā «ķipos, toveros un vannās»); 3.

pa to pašu naudu mums rītos un vakaros ūdeni priekš tējas

uzvāra, istabu izslauka uri gultas uztaisa; 4. apakšā vīnuzī ir

maizes galds, kur var par lētu naudu pastellēt ēšanu; 5. mūsu

kortelis tuvu pie skolas, tā kā katru pusdienu var atnākt

pusdienu paēst; 6. ka jūs man ko gribat likt no zemēm

ievest, tad to var viegli izdarīt: lai tik prasa Zariņa iebrauk-

šanas saimniekam pēc manis, tad viņš tūlīt parādīs manu

dzīvokli, vai ar pats man sūtījumus nodos. (Zariņa mājvieta

atrodas 26. numurā Ārrīgas Kaļķu ielā, kuru tagad sauc par

Tērbatas ielu.)

Tā tad nu jūs varat manas drēbes etc. sūtīt, ja Cielēns

vai paši braucait.

Sveicinu ari manus vecos draugus un vēžošanas kara-

biedrus Līvi un Burkša Janci1 un vēlu Jums visiem labdienas

bezgala, veselību v. t. jo proj. Rīgā visas šās dienas vareni

karsts sautēdams laiks pastāv, redzēs vai drīz lietus ar pēr-

konu nebūs. Gaidu drīzumā no Jums vēstules un — naudas.

Ed. Veidenbaums.

Rīgā, 30. novemb. 1886.

Kārlis tika piedalīts pie Muromskas pulka un aizbrauca

šodien pīkst. 7 vakarā pa dzelzsceļu uz Plocku, Polijā. Kad

viņš nonāks Plockā, tad jums rakstīs. Kā viņam Rīgā pie ko-

misijas izgāja, to jau jūs no Jaudzema zināsait.

Es tagad taisu eksamu.

Ddīvojat vesali. Ed. Veidenbaums.

Rīgā, 16. decembrī 86.

Šodien pēdīgo eksamu notaisīju. Uz ceturtdienai 18. de-

cemb. dabūšu liecības un tad varu braukt uz māju. Tādēļ

1
Kalaču kaimiņi — J. Šmidts Burkšos un Peters Līvis,

saimnieks.
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stelējat man zirgu pakaļ. Jūs gan manu vēstuli vēli dabū-

sait, bet tur nekā nevar darīt: es nevarēju agrāki rakstīt, jo

nebij īsti zināms, kad tiks vaļā. Brauciet, cik drīz varait.

Es te Rīgā gaidīšu līdz 24. decembram, ja tad nebūs atbraukts,

tad nolikšu kasti un drēbes pie Steinbergiem un braukšu ar

diližonu1. Aizvakar dabūju no Kārļa vēstuli, kurā viņš raksta,

ka. atrodoties Varšavas hospitālī. Ārsti viņu esot gan par

vāju atzinuši, bet gribot izprovēt, vai tā vājība neesot pār-

ietama, un tādēļ viņam vēl kādu laiku būšot tur jāpaliekot.

E. Veidenbaums.

Es dzīvoju turpat, kur līdz šim: Zariņa mājvietā, Tērbatas

(Kalku) ielā Nr. 26.

K. Veidenbaumam, Varšava.

Rīgā, 17. decembrī.

Tavu 10. decemb. rakstīto vēstuli saņēmu 14. decembrī.

Būtu tev tūlīt rakstījis atpakaļ, bet nekā neatlika laika pie

komisijas pieiet, par tavu sūdzību apjautāties, jo bija jātaisa

eksams. Šodien nu biju pie komisijas un prasīju pēc tavas

sūdzības. Man atbildēja, ka sūdzība esot gan no Valmieras

atnākusi un ka drīzā laikā stelešot uz Varšavu ziņu, lai tevi

otrreiz pārlūkojot. Tā tad tev nav cerams priekš ziemas

svētkiem vaļā tikt.

Es eksamu notaisīju ar otro numuru, t. i. labi (pirmo nu-

muru, t. i. gauži labi, dabūja tikai viens pats, Bārts). Rītā

dabūšu liecības. Šodien aizrakstīju uz māju, lai man stelē

zirgu pakaļ. Tā tad man te vēl Rīgā būs jāpaliek tā līdz

21. decembram, kamēr no mājas atbrauks.

Es domāju uz Maskavu braukt un tiesas zināšanas stu-

dēt, bet redzēs, kā iznāks, būs laikam kādu pusgadu mājā jā-

nodzīvo, un papriekšu jāiziet mācībā, jo citādi netiekot uni-

versitātē uzņemts. Šinīs dienās iešu pie skolotājiem un pra-

sīšu, vai es nevarētu uz kroņa maksu studēt. Gan vēlāk tev

rakstīšu, kā būs izdevies, bet es droši ceru, ka tu ar drīz

tiksi mājā, jo ta jau dakteri būtu visi gluži bez prāta, ja tavu

vājību nepazītu. — Viņu nedēļu dabūju vēstuli no Vildavām,

1
Dzelzceļa no Rīgas uz Valku tad vel nebija.
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kura raksta, lai 28. decemb. braucot uz Julas kazām. Laikam

gan neaizbraukšu. Kad iznāk, tad raksti man atkal vēstuli.

Tevi sveicina Tavs brālis Edvarts.

Rīgā, 20. decembrī.

Līdz ar šo vēstuli Tev aizstellēju 3 rubli, kā Tu biji rak-

stījis pēdējā vēstulē. Kā man ar eksamu izgājis, to jau tev

aizrakstīju. Tagad vēl varu rakstīt, ka Maskavas universi-

tātē, kurā es gribu studēt, kursus iesākas tikai no Jāņiem un

ka man tādēļ jānodzīvo pusgada mājā. Pa to laiku es va-

rēšu Voldmāram un Karlīnai dot stundas, iziet mācībā un kad

Tu būsi pārnācis mājā, tad doties uz Maskavu. — Vājība

«Emphysema pulmonum Bronchitis», par kādu dakteri tavu

vājību atzinuši, nozīmē vāciski: «chronischer Katarrh der

Lunge», un apzīmēta kara klausības likumos par tādu, kas no

kara dienasta atsvabina. Ko «Febricola» nozīmē, nezinu. —

Par tavu sūdzību es jau tev ari pagājušā vēstulē rakstīju. Ap-

gulušies viņa nu gan nav, bet nokavēsies, kā rādās, gan. Šo-

dien vai uz pirmdienai iešu atkal par viņu pie komisijas ap-

jautāties , es domāju, tā viņa nevarēs iesnausties, kad vienu-

mēr dzenās un taujās pēc tās, un es domāju, ja tā viņus ne-

varēs paskubināt, tad jāiet pie guberņas prokurora, jo komi-

sijai tak nav ilgāki brīv sūdzību pie sevis paturēt, kā septi-

ņas dienas. Es nu gan te Rīgā vairs ilgi nebūšu, varbūt līdz

parītam, bet raksti pēc kādas nedēļas, vai Tu esi otrreiz pār-

meklēts, ja ne, tad cits neatliek, kā tai lietai jāmeklē pakal, jo

iesnausties viņai nekādā vīzē nedrīkst likt. Bet varbūt ka

šodien dabūšu dzirdēt, ka sūdzība jau uz Varšavu aizsūtīta.

—■ Tava 17. dcc. rakstītā vēstule bija pa divi dieni atnākuse,

es viņu saņēmu 19. dcc. vakarā. E. V.

Kalačos, 30. decemb.

22. decembrī Jaudizems man bija pakaļ un es atbraucu no

Rīgas mājā (ka es eksamu noliku, un ka pēc Jāņiem gribu iet

uz Maskavu studēt, to jau Tev savā pēdējā vēstulē no 19. dcc.

rakstīju). Tu man biji rakstījis, lai es mājā nonācis tūlīt Tev

rakstot, kā stāvot ar mājas darbiem v. t. pr., bet mama un

Jaudzems sacīja, ka neilgi priekš manas atbraukšanas tev jau

par visu to esot aizrakstījuši. Te tik nu atliek jautājiens, vai

Tu šo vēstuli esi rokā dabūjis? Raksti par to nākošu reižu.
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(Rīgā būdams, es no Tevis divas vēstules un Tev ari

divas aizrakstīju; mājā no Tevis ari divas dabūtas un

viena aizrakstīta, tā tad šitā ir otrā, ko no mājas Tev

raksta. Cik tu no viņām esi dabūjis?) No Rīgas prom brau-

cot biju atkal pie komisijas pēc Tavas sūdzības prasīt. Man

atteica, ka esot vēl jādabujot zināt, kur Tu atrodoties un

kamēr tas tikšot zināms, tikmēr labs laiks paiešot. Tas gan

esot nolemts, ka Tevi otrreiz jāpārbrāķējot, bet visas tās for-

malitātes aizņemot tik daudz laika, ka ātrāki nevarot uz pār-

brāķēšanu cerēt, kā pēc ļauna gada. Redzams, ka tā lieta

gauši iet, bet ko lai tur dara?

Mama saka, ka lai tik bieži nerakstoties vēstules, var-

būt slimnīcas dakteri sākot nelabas domas turēt v. t. pr., bet

es to negribu lāgā ticēt, tādēļ ka Tava vājība jau tik skaidri

redzama pašam nemācītākam, un ja ar Tevi, kas nebūt nav

domājams, atzītu par vesalu un ieliktu pulkā, tad Tu tomēr

tur ne dienas nevari izturēt un tā tad viens no abiem, vai

Tev jāmirst, vai jātiek vaļā. Bet es domāju, cilvēki vēi nav

tik gluži necilvēcīgi, ka viņu starpā vairs taisnība nevaldītu.

Sveicinu Tevi

Tavs brālis Edv. Veidenbaums.

1887.

Kalačos, 11. janvarī.

Tavu 31. decembrī rakstīto vēstuli saņēmām 9. janvārī.

Liepas skolā viņa bija gan jau 4. janv. atnākuse, bet no mūsu

mājas neviens netika aizgājis pakaļā. 31. dcc. es ari priekš

Tevis vienu vēstuli uzliku uz pasta, kuru Tu laikam tagad

būsi dabūjis. Tanī vēstulē es rakstīju, ka es biju no Rīgas

prom braucot pie komisijas un ka viņa man atbildēja, ka Tava

sūdzība tikai pēc jauna gada varot tikt uz Varšavu nosūtīta.

Tā tad tagad, es domāju, viņai vajadzētu būt tur. Es rak-

stīšu uz Rīgu manam pazīstamam Melnbāržam, lai iet pie ko-

misijas un atkal uzprasa, vai sūdzība aizstelēta. Tomēr droši

ticams, ka viņa vēlākais pēc pāra nedēļām būs tur, ja jau

viņa tagad nav. Bet kad nu ari viņa aizies, un tu tiksi otr-

reiz pārbrāķēts, tad tomēr maz cerības, ka Tu tūlīt vaļā tiksi.

Ja, kā tu raksti, Tavas krūtis caur istabā dzīvošanu sākušas

drusku labākas palikt, tad var notikt, ka komisija atzīst gan
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Tevi par vāju, bet nolem Tevi vēl kādus mēnešus hospitālī

paturēt. Bet varbūt, ka viņi ari tūlīt Tavu vājību atzinis par

neārstējamu. — Līdz ar šo vēstuli Tev aizsūtu Dr. Gaetgena

zīmi, kurš ari tavu vājību atzinis par «Bronchitis Lungen-

catarrh», tas ir par tādu, kas no kara dienasta atsvabina. —

Tu iesniedzi Valmieras komisijai divus rakstus. No šiem tas

viens, kurā tika lūgts, lai uz vienu gadu no dienasta atvaļina,

ticis piesūtīts —
tā man Līvis sacīja — Mūrmuižas pag. tiesai

un viņa tikusi uzaicināta, lai apliecinot, ka Tu esot zinājis, ka

katram ložu vilcējam divi mēneši priekš ložu laika jādarot

zināmu, ja gribot mājas būšanu dēļ atvaļināts tikt. Mūrmui-

žas pag. tiesa, kā protams, liegusies to darīt. Bet komisija

tomēr tavu atvaļināšanas lūgumu atraidījusi.

Tā tad tu tagad citādi vaļā netiksi, kamēr Tevi par vāju

atzinis. Un tā kā tas var vēl kādu laiku vilkties, tad atliek

jautājums, kas lai ar māju notiek. Ko lai dara? vai lai der

kalpus, vai dod uz pusgraudu jeb uz renti? — No mūsu kal-

piem jau ir puse aizderējusies uz citām mājām un ari citi

taisās derēties. Tādēļ raksti, ko Tu domā. Ja uz pusgraudu

vai uz renti grib izdot, tad tu varētu norakstīt kontraktu un

atsūtīt. Jaudzems no Gurģiem gribot kādu krogu rentēt un

tam tad zināms ari naudas vajadzēs. Bet tas vēl nav skaidri

zināms, vai viņš tur aizies, un varbūt ka viņš būtu gatavs

mūsu māju uz pusgraudu saņemt, ja dabūtu kontrakti zināt.

Malka ir pārdota, par viņu dabūts 114 rubļu. Pelēkos

zirņus ari pārdeva Aizsilniekam. Pārdodamo bij 11 pūru,

pūrā dabūja 2/i rubļa, mājā vēl palika 3 pūri. Mieži (viņu

ir 39 pūri) nav pārdoti, jo par viņiem vairāk nedod, kā 170

kap. par pūru. Linu vēl kādas 7 tūkstoši šaujas ko tīrīt, no

viņiem gluži maz svara iznāk, pārdoti nav vēl nevieni. Pel-

ņās līdz šim nav braukts, peļņu ari nekur lāga nevar atrast,

redzēs, kā vēlāk būs, kad pie dzelzsceļa sāks vairāk

kustēties. Kalpi tagad nodarbojas ar linu tīrīšanu.

Tas būtu tas svarīgākais no mājas darbiem. Ja tev tur

hospitālī garš laiks, tad es aizstelēšu kādas grāmatas, raksti,

vai tur var ar lasīšanu nodarboties un kādas grāmatas lai Tev

sūtu. Nevajaga tik dūšas zaudēt, jo kad dūša beigta, tad viss

beigts. H-fejian ,no6po n He 6ohch mmero ! Mēs rakstīsim tagad

Tev katru nedēļu pa vēstulei. Edvarts.

NB. Nākošu reizi Tev ari rakstīšu, kas avizes stāv, ta-

gad vairs nav rūmes.
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26. janvarī 87.

Pēdīgā vēstule, ko no Tevis esam dabūjuši, ir tā, kuru

Tu 31. decemberī rakstījis. No tā laika mēs Tev esam divas

vēstules aizsūtījuši; vienu uzlikām uz pasta 31. dcc., otru, es

domāju, 7. janvārī. Nevarēdami no Tevis nekādas atbildes

sagaidīt, nevaram saprast, kas ar Tevi noticis, vai Tu esi iz-

brāķēts, vai ar pieskaitīts pie pulka, vai ar pavisam nomiris.

Visādā vīzē Tev ir kas ievērojams atgadījies, jo citādi Tu

būtu tak rakstījis.

Priekšējā vēstulē es jau Tev rakstīju, lai Tu mums laistu

ziņu, kas lai ar māju notiek, vai lai der kalpus, vai graudnie-

kus. No mūsu kalpiem jau visi citur aizderējušies, izņemot

jauno Ci'guzi un jauno Bukmani. Jurģi tuvojās, tādēļ vajadzētu

tikt skaidrībā, ko lai iesāk. Es domāju, varētu jau tāpat kā

līdz šim kalpus derēt un Jaudzems varētu palikt par uzrau-

dzītāju līdz Tavai mājā nākšanai. Bet raksti, ko Tu domā.

Mēs mājā vedam par visiem ienākumiem un izdevumiem

smalkus rēķinus, tā kā par šo lietu Tu vari drošs būt. Linu

pavisam iznāca 8 birkavi 3 podi. Tos 8 birkavus pārdeva

Pētersonam Valmierā un par viņiem dabūja 378 rubļi. Kartupi

bija ko pārdot 40 pūri. Viņus pārdeva Liepas muižā un

pūrā dabūja 60 kap.

Šodien atbrauca Lukstiņš no Bebrenes ar to ziņu, ka

Vildavene esot nomiruse, lai braucot nākošo svēt-

dienu uz bērēm. Viņa braukusi uz Beitāļiem viesoties un tur

esot stipri sasaldējusies, tā kā mājā atnākusi saslimusi un ar

to tad ari mirusi.

Viņu mandēgu Bērza krogā bija derama diena. Tā bei-

dzās, kā jau pa laikam, ar kaušanos, bet šoreiz šī kaušanās

bija asiņaināka kā citreiz. Mūsu mājas jaunais Būvmanis un

Skangaļu Bite bija kroga ārpusē uzbrukuši Baiškalniešu Kal-

niņam, tam pašam, kura zirgu Būvmanis bija noķīlājis, pie

kam Kalniņu daudz vietās ar nazi galvā ievainojuši. levaino-

jumi nav bijuši nāvīgi, jo Kalniņš jau sākot izveseļoties. Lieta

ir nodota bruģu tiesai. Abi vainīgie dzīvo mājās un gaida,

kad tiks saukti tiesas priekšā.

Tas būtu tas ievērojamākais, kas līdz šim te atgadījies.

Avizēs tagad raksta, ka visas Eiropas valstis steigšus vien uz

karu sagatavojoties, kurš, kā esot droši ticams, vēl šo pa-

vasari izcelšoties. (Mēs ar Līvi ņemam kopā Baltijas Vēst-

nesi).
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Tu viņu reizi rakstīji, ka Tev tur hospitālī esot bezgalīgi

garš laiks, ko ar droši var ticēt, un tādēļ es šo vēstuli esmu

tik smalki rakstījis, lai labi daudz visvisādu lietu varētu sa-

likt iekšā un lai Tu tā vismazāk uz kādām pāra desmit mi-

nūtēm savā vientulības jūrā varētu pie tēvijas notikumu iespai-

diem pakavēties un drūmīgos bēdu mākoņus no galvas iztriekt.

Negrozāms liktens, kā saka, visu jau tā nolēmis, un tādēļ cits

neatliek, kā cerēt uz labākiem, priecīgākiem nākamiem lai-

kiem. Post nubila Phoebus! Rēc mākoņiem gaisma! saka

Romiešu dzejnieks, un es tam piekrītu pilnīgi.

Līdz šim kalpi linus tīrīja, tagad lini beigti un tā tad

viņiem jādod citu darbu. Peļņās vēl nevar braukt, vienkārt

tādēļ, ka laiks līdz šim stāvēja gluži kā pavasarī un otrkārt

tādēļ, ka peļņas nekur lāga tagad vēl nevar dabūt. Tagad,

kā jau sacīju, laiks bija ilgu laiku tāds, ka ar ragavām nemaz

braukt nevarēja, tagad nupat sāk salt un ja sniegs uznācis,

tad gan laikam pie dzelzsceļa varbūt varēs dabūt kādas ak-

miņu vai zemu vešanas. Bet tas vēl nezināms un kalpiem ta-

gad tūliņ vajaga darba. Jaudzems tagad viņiem liks jaunu lī-

dumu tīrīt un ielas malku cirst, bet ar to tikai neilgi pieticis

un tādēļ viņš grib pie būves darbiem ķerties. Tādēļ lai Tu

rakstot, kā Tu īsti gribot, kā lai jauno kūti būvējot, vai vecai

galā vai citā vietā, cik viņu lielu jābūvējot, un no kādiem ko-

kiem to jābūvējot, no veciem stāja kokiem, jeb no jauniem,

un kur lai tad jaunos cērtot. Tāpat lai Tu rakstot par palie-

veņa būvēšanu pie staļa. Kur un cik jācērt zāģu baļķi? vai

šindeļu malku pircis jeb pašu mežā cirtīs? Raksti atbildi uz

visiem šiem jautājumiem un raksti ari, ja tu zini vēl kādus

citus darbus, pie kuriem kalpi varētu strādāt, ja peļņas ne-

varēs atrast. Pēc peļņām mēs nu gan tagad sāksim cītīgi

klaušināt un taujāt, bet kalpi pa to laiku nevar bez darba

dzīvot.

Vēl es aizmirsu, ko man Jaudzems sacīja, lai tu rakstot,

vai malku priekš pārdošanas ar būšot šogad jācērtot, jeb vai

tikai ielas malku vien. Tā tad raksti, raksti drīz atpakaļ.

Šodien, kad šo vēstuli uz pasta liek, ir otrdiena un tā-

dēļ nezinām, varbūt vakarā no Tevis kāda vēstule Liepas skolā

būs atnākuse ...

Tagad nav vairāk vaļas rakstīt, Vīle taisās projām

braukt uz Gibļiem ar to pašu ziņu, ka Vildavene miruse, un tā
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tad Vīle šo vēstuli Valmierā uz pasta uzliks. Man žēl, ka vairs

nav laika rakstīt un ka papīram tukšam, jāpaliek. Sveiks.

Tavs brālis Edvarts.

NB." Ja tev naudas vajaga, raksti, viņa tiks tūlīt sūtīta.

Raksti, vai Tu priekšējo vēstuli esi saņēmis, ar kuru es Tev

daktera Gaethgena zīmi aizsūtīju.

Nr. 1. 1. februarī 87.

No Tevis sen gaidīto vēstuli dabūjām aizvakar. Es

biju vakarā uz Liepas skolu un tur man viņu Zvīguris iedeva.

Tad pat es ari dabūju vēstuli no Maskavas, no Velmēs, kurā

viņš man uz manu agrāko pieprasījumu bij izskaidrojis, kā

ir, kad uz Maskavu grib iet studēt. Viņš raksta, ka ar 30

rubļu par mēnesi pilnīgi varot cauri tikt, varbūt ari ar mazāk

pietikšot, stipendijas no studentu puses ari varēšot dabūt;

visādā ziņā Maskavā esot lētāka studēšana, kā Tērbatā; ja

gribot iestāties, tad jāiesniedzot līdz 10. aug. pieteikšanās

raksts v. t. pr.

Savā pēdējā 27. janv. rakstītā vēstulē es tev jau rak-

stīju, ka Vildavene mirusi. Uz viņas bērēm no mums aizbrauca

Jūla, Kristīna, Voldmāris un Andrievs, tā kā mājā esam ti-

kai es, mama un Jaudzems. — Kā jau tev teicu, es aizrakstīju

uz Rīgu Melbāržiem, lai par tavu sūdzību apklausās; kādas

pusotras nedēļas pagājušas, bet atbildes neesmu dabūjis, drusku

vēl pagaidišos, tad rakstīšu par to pašu lietu atkal Perl-

rjacham.l

Tagad par mājas lietām. Siens no Raunas pura ir viss

atvests un kalpiem nodots; jaunā staļa augša pusē vien tika,

tā tad knapi. Auzas ari visiem nodotas. Rudzi tika pirkt:

no Skangala 4 pūri, pūrā 280 kap.; tos bija jāpērk tādēļ, ka kal-

piem vairs nebija ko ēst. (No tiem dabūja Jaunais Ciguzis I

pūru, Vec. Cig. 1 pūru un Vec. Pučuram 2 pūri), Priekš rudziem

nauda ir dota (par pūru 250 k.) Būmaņam 7 rubļi, Jaunam

Pučuram 21/% rubļa, Vecam Pučuram 5 rbļ. Rudzi tagad vairs

netiks pirkti, bet gaidīts līdz magaziņu vaļā taisīs. lelas malka

jau pāri pusē sacirsta būs (tā ap 8 asīm). Raksti, vai priekš

pārdošanas ari lai cērt. Qeldīgie bērza baļķi tiek jaunā līdu-

mā nocirsti priekš zāģēšanas, kur lai viņus liek sazāģēt, cik

1
Rīga ģimnāzijas un velak Terbata studiju biedos.
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biezus lai zāģē, to ari raksti. Tāpat ari par kūts būvēšanu un

baļķu vešanu priekš tās? To tādēļ mums vajaga zināt, lai

kalpiem tiktu ko strādāt, ja nav kur peļņās• braukt. Līdz šim

vēl nav peļņās braukts, dēļ sniega trūkuma, ne tādēļ, ka pie

dzelzsceļa netika pa ziemu daudz strādāts. Tagad nu sāk tur

naigāki rīkoties un cerams, ka varēs drīz peļņas dabūt, visma-

zākais pie pāļu dzīšanas. Bet tomēr, ja tas tik drīz neatgadās

un ar tām nepietiek: kalpiem vajaga vienmēr darba. Pie Rau-

nas kroga tagad, kā dzird, maksājot strādniekam pie pāļu dzī-

šanas 75 kap. par dienu. Šodien šo vēstuli uz pastu vezdami,

mēs par to apklausināsimies.

Jaunais Ciguzis saderējis par puspārenieku; lons 30 rubļ.

naudas, l/2 Pūrvieta linu, cits tāpat kā pērn. Citi mūsu kalpi

jau visi citur aizderējušies. —
Par liniem jau tev priekšējā vē-

stulē rakstīju. (Ar visiem sukājamiem liniem viņu ir kopā pa-

visam 8x/2 birkava, pārdoti jau ir 8 birkavi par 378\/ 2
rbļ.:

vēl ko pārdot būs kādi 314 Poda).

Ar šo vēstuli sākot, es katrai vēstulei rakstīšu numuru

virsū (tā tad šī ir pirmā). Tev tāpat ari vajaga darīt, tad

skaidri zinās, vai visas vēstules rokā dabūtas. Še klāt pie-

likti divi rubli naudas. Šovakar mēs ar Jaudzemu Jaunā Ci-

guža līkopus dzerdami drusku iereibuši, tādēļ es savu vēstuli

tā sagrūdu, bet gan jau tu salasīsi. Sveiks! Raksti mums at-

kal drīz, gribas ļoti zināt par tavu stāvokli.

Kalačos, 1. febr. Edvarts.

Nr. 2. 10. februarī 1887.

Tavu 1. februārī rakstīto vēstuli saņēmām 6. februāri.

2. febr. mēs Tev aizsūtījām vienu vēstuli līdz ar divi rubļi nau-

das. Par tavu sūdzību Melbārdis man nu pēdīgi atrakstīja. Tā

esot gan aizsūtīta uz Varšavu, līdz ar Rīgas komisijas nolēmu-

mu, ka tev vajgot tikt otreiz pārbrāķētam. Kad viņa aizsūtīta,

to Melbārdis nav rakstījis, bet tā kā viņš savu vēstuli ir 31.

janvārī uz pasta licis, tad tai vajga būt jau janvāra mēnesī tiku-

šai aizsūtītai. Par guberņas komisijas sekretāru tagad esot

iecelts Veinberģis, tas, kas Tavu sūdzību sastādīja. Tā man

Melbārdis rakstīja. — Tas Gailīts1, par kuru Tu raksti, nav

1 Varšavas kara hospitālī bijis kopa ar K. Veidenbaumu

un kad ārā nācis, Kārlis ar viņu Kalačiem nosūtījis ziņas.
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vēl mūsu mājā bijis. Turpretim atnācis ir Bērza kroga puisis

Bite, kas ari rudeni noņemts. Viņš bijis tai pašā hospitālī,

kur tu, bet nemaz nav zinājis, ka Tu ari tur atrodoties. Viņš

ir uz vienu gadu atvaļināts, kādas vājības dēļ, to nezinu, ne-

esmu vēl ar viņu runājies, kā stāsta, tad viņam bijuse roze

kājā, un tādēļ esot vaļā ticis. — Vārds Emphysema nāk

no grieķu valodas, no verba £[j.cs'jSdo), uzpūst, uz-

pampt, satūkt, tā tad Emphvsema nozīmē pampums, augons.

Tā es grieķu leksikonā atradu. Vai šim vārdam medicinā vēl

kāda cita savāda nozīme, to nezinu. Bet visādā ziņā vā-

jība «Emphvsema pulmonum», kādu dakteri pie Tevis atzi-

nuši, ir kara klausības likumos pieskaitīta pie tām, kas no

zaldātu dienasta atsvabina. Pavisam tur ir šādas iekšķīgas

krūšu slimības uzskaitītas, kas no dienasta atsvabina:

1. Tuberkulsucht. 2. Chronische Entzūndung der Lunge.

3. Chronischer Catarrh der Zweige der Luftrohre. 4. Erweite-

rung derselben. 5. Emphysem der Lunge. 6. Nerv/oses

Asthma.
—

Laiks pie mums pastāv jau gandrīz kādu mēnesi tāds

pats: skaidris, auksts un gluži melns bez sniega, tā kā ar re-

gavām nekur nevar tikt. Viņnedēļu trešdienu mums sāka pir-

mo reizi peļņā braukt, pie -zemu vešanas pie Raunas kroga,

uz dienām; par dienu deva 120 kap. uz zirga; bet tur vairāk

nevarēja braukt, kā 6 dienas (uz viena zirga rēķinot), tad

vairs neņēma, jo nav rūmes tik daudziem, kā tur sabrauc; uz

kādu nolīgumu turienes padračiks neielaižas; kad no rīta sa-

brauc, tad pēc sava prāta kurus grib, tos patura un citus aiz-

raida uz māju. Tā tad zemes vešanu bij jāatstāj un tās vietā

mums nu ved akmiņus, pie kuriem var vairāk pelnīt un kur

katru reizi ir drošs, ka netiks uz māju raidīts. Akmiņu ve-

šanu izdod Boltcmanis un Bitmete un maksā par kubikas pie-

vešanu no viņpus Gaujas līdz Raunas krogam 9 rubļi. Tā kā

vešana uz leju vien iet un atstatums nav daudz lielāks par

2 verstēm, tad ar 6 zirgi par dienu varot kubiku pievest. —

Jau priekšējā vēstulē Tev rakstīju, ka Jauno Ciguzi par pus-

pārenieku saderējām, vairāk līdz šim nav derēti, jo pāreniekus

gandrīz vairs nekur nevar uziet, puspārenieku un puišu gan

vēl vai cik; bet jāpagaida, redzēs, vai tomēr vēl nedabūs pāre-

niekus.
— Būmanis rītā ir pastelēts uz Valmieras bruģu tiesu,

redkēs, kas viņam tur iznācis, stāsta, ka esot norunājuši mieru

līgt ar sasisto, kurš tagad esot gluži izveseļojies.
—

Jaudze-
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mam tie 130 rubļi tika nomaksāti līdz ar interesēm par 2%

mēneša (no 26. nov. — 6. febr.), kas iztaisīja kopā ar kapitālu

131 rbļ. 27 kap. —
Plūmītem un Melderam vēl nav maksāts,

bet to varēs tūlīt izdarīt. — Līdumu Jaudzems jau akurāt tā

bija licis cirst, kā tu uzzīmējis, Tu jau to viņam Rīgā esot

stāstījis. — Savām vēstulēm, ko uz Tevi rakstu, es no 2. fe-

bruārī rakstītās sākot likšu numurus, ilai var vieglāki zināt,

ja kāda nav aizgājusi. Raksti atpakaļ, vai Tu manu priek-

šējo Nr. 1. vēstuli dabūji vai nē? es viņu gan krietni sapakāju.

— Šo vēstuli uz pastu vedot es pie tās pašas reizas pastelēšu

„CejibCKiH xo3flHH-b", kā tu sacījis. Esi no' mums visiem svei-

cināts! Edvarts.

Nr. 3. Piektdienā, 20. februarī.

Tavu vēstuli Nr. 7. saņēmām aizvakar. Ka Tava sūdzība

aizsūtīta, to jau tev pagājušā Nr. 2. vēstulē rakstīju, kuru Tu

tagad būsi dabūjis. Es domāju, ka tava sūdzība jau tad būs

bijusi aizstelēta, kad tev dakteris pirmo reizi teicis, ka tev

jāejot caur komisiju, jo> citādi viņam nekāds iemeslis nebūtu

bijis uz tādu sacīšanu. Brīnums tikai, kādēļ tu vēl neesi

saukts priekš komisijas! Bet var ar būt, ka tava sūdzība

guļ tāpat pie Varšavas tiesām, kā viņa te Rīgā gulēja. Ne-

saprotamo vārdu pēc .nerīda neesmu vēl varējis izlasīt, ja

vēlāk izlasīšu, tad tev rakstīšu. laikam nāk tikai

medicinā priekšā, jo es viņu nevienā leksikonā nevarēju at-

rast. Varbūt ka viņš nenozīmē kādas savādas krēpu daļas,

bet skaidri nezinu.

Pie mums sniega kā nav, tā nav vēl, pat aukstuma nav,

laiks dienām tāds kā pavasarī. No akmiņu vešanas pie Rau-

nas kroga bij jāatstājas, jo pa Gauju vairs netiek pāri. Par

akmiņu un zemu vešanu nopelnīja pavisam 30 rubļus. Tagad

mums ved Skangala malku uz Cēsīm. Par ass aizvešanu

maksā 180 kap., tā tad zirgs par dienu pelna 90 kap. No kal-

piem tagadsaderēti 2pārenieki: Berkulis no Matuļa un Rencis

no Skangala, un 1 puspārnieks: Jaunais Ciguzis. Linu par

viņiem visiem kopā ir 2 pūrvietas, naudas 90 rubli, cits lons

tāpat kā pērn, tik ar to starpību, ka mazāk miežu, vairāk

rudzu doti.

Uz svētdienai man ir jāiet mācība, Valmiera, tur, ka zi-

nāms, būs jāpaliek divas nedēļas.
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Tagad nav nekā vairāk ko rakstīt, tādēļ jābeidz. Dzīvo

sveiks!

Kalačos. Edvarts.

K. Veidenbaumam un piederīgiem, Kalačos.

Tērbatā, 24. aug.

Mīlā māte, brāli un māsas!

Divas nedēļas Tērbatā nodzīvojis, tagad jums gribu rak-

stīt, kā man te iet. Mēs te atbraucām, kā no onkuļa1 zinā-

sait, otrdienā, 11. aug. ap pusdienu. Stundu vēlāk es, savus

papīrus saņēmis, aizgāju uz universitātes kancleju pieteikties.

Tur mani atraidīja, teikdami, ka manas liecības vēl neesot pil-

nīgas; trūkstot kāda sevišķa apliecības zīme no guberņas

ģimnāzijas direktora, ka kārtīgi uzvedies pa ģimnāzijas laiku;

agrāk šādas zīmes neesot vajadzējis, tikai no 7. aug. esot iz-

nācis ukazs, kas to pavēlot
2

.
Tādu atbildi dzirdējis, es devos

uz Letonijas konventa namu apjautāties, kā īsti ar tām lietām

stāv. Tur bija jau sabraucis kāds pusducis veco studentu,

tie no tam nekā nezināja, un deva man padomu, lai tūlīt tele-

grafējot uz Rīgu >un lūdzot direktoru, lai piesūtot vajadzīgās

liecības un kamēr viņas atnākot, tikmēr lai pats paliekot dzī-

vot Letonijas konventa namā. To tad es ar darīju un otrā

dienā atvedu savu kasti šurp un onkulis tad aizbrauca uz

māju, kad bijām izstaigājušies pa Tērbatu un apskatījuši Do-

mes kalnu. Letonijā es nodzīvoju vienu nedēļu, pa to laiku

bija liecības no direktora atnākušas* un mani papīri tika pie-

ņemti. Tad es sameklēju kortēli un viņā ievilkos. Letonijā

dzīvodams es satikos ar daudziem studentiem, pa daļai ar se-

1 Mērnieks K. Veidenbaums, tēva braks.

2
Tas bija tā sauktais «cirkulārs par ķēkšu bērniem», iz-

dots 1887. gada 18. jūnijā aspiranta politiskās uzticamības pār-

baudīšanai. Pēc tā katram, kas gribēja iestāties augstskolā,

vajadzēja dabūt ģimnāzijas direktora īpašu apliecību par kār-

tīgu uzvešanos skolā. Kamēr Tērbatā Veidenbaumam šo pa-

pīru, uz Rīgu telegrāfiski pieprasītu un Krannhalsa atsūtītu

triju dienu laikā, universitāte vienkārši pievienoja aktīm, citur

tas ne vienam vien censonim aizvēra augstskolas durvis, jo

«ķēkšu bērniem universitāte nav vajadzīga», kā minētā cir-

kulārā taisni teikts.
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nākiem pazīstamiem iz Rīgas; viņi mani mēģināja pierunāt,

lai iestājoties korporācijā, bet es to negribu darīt, jo man tur

nepatīk. Vienkārt, tur valda smieklīgi augstprātīgs aristo-

krātu gars, par ko man tur uzturoties jau ar daudziem lielas

ķildas uti disputacijas iznājca, un, otrkārt, tur iziet briesmīgi

pulka naudas (mazākais 76 rubļu gadā), jo alus dzeršana tur

spēlē varenu lomu, tiek dzerts uz kopīgu rēķinu, kas notērēts,

tas līdzīgās daļās uz visiem tiek izdalīts. No tiem, kas Jāņos

Rīgā eksamu likuši, korporācijā iestājās Perlbachs un Vitten-

bergs. Beldaus tādu pašu cēloņu dēļ, kā es, neiestājās. Mēs

ar Beldavu
1

dzīvojam vienā mājā, Techelfer ielā Nr. 1. Bel-

daus, Perlbachs un Vittenbergs studēs visi medicinu. No vi-

ņiem līdz ar mani tika uzņemts Beldaus, citiem vēl jāgaida,

kamēr direktors atsūtīs minētās liecības.

Aizvakar 22. aug. bija universitātes aulā jauno stu-

dentu immatrikulacija jeb uzņemšana. Rektors Šmidts no-

turēja īsu uzrunu, un tad visiem pa reizai viņam bija jā-

sniedz roka, par apsolījumos, ka grib turēt visus universitātes

nosacījumus un kārtīgi uzvesties. Pie tam tika katram šie

nosacījumi pasniegti, kas nodrukāti sevišķās grāmatiņās. Šos

nosacījumus izlasījis, nu tik esmu skaidrībā par to, kas tas

īsti ir: studierēt. Ir nosacītas priekš katras fakultātes liela gara

rinda zinību, kuras visas ir jāizņem cauri pie profesoriem, ja

grib taisīt gala eksamu. Cik un kādas ņemt, tas stāv paša

gribā un atkarājas ari no tam, kuras tiek taī semestrī lasītas.

Nauda par viņām ir tūlīt semestra iesākumā uz priekšu jāsa-

maksā. Maksas lielums tiek tā apspriests: cik stundu nedēļā

grib klausīties, tik rubļu par pusgadu ir jāmaksā. Es parak-

stīju 16 stundas, tā tad man iznāk maksāt 16 rubļi kolēģiju

naudas, bez tam vēl bija jāmaksā 6 rubļi iestāšanās naudas

un 10 rubļi universitātes nodokļu, kopā 32 rubļi. —

Ar 120 rubļi par semestri, kā es cerēju, ne uz kādu vīzi

nevar tikt cauri, īpaši šaī pirmā semestrī, kur man daudz

ārkārtīgas izdošanas, kas citos semestros vairs nenāk priekšā.

Visas iemaksas jāizdara uz priekšu, un tā mana līdzpaņemtā

nauda nepietika, esmu aizņēmies no Perlbacha un Beldava

60 rubļus, kurus man viņiem jāatdod 1. oktobrī. Bez šās aiz-

ņemtās naudas, kas jau gandrīz ir izdota, man vēl nepiecie-

1
Velak pazīstamais Dr. G. Beldavs, ārstniecības rakstu

autors.
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sami vajadzīgi būs līdz semestra beigām 40 rubli; ar mazāk

nekādi nevar iet cauri. Tādēļ, lūdzu, Kārli, kad Tu man sūti

I. oktobrī naudu, tad sūti 100 rubļus, es zinu, ka Tev tos nāk-

sies loti grūti sadabūt un labprāt nebūtu prasījis, bet nevar

nekā citādi cauri izspiesties, privātstundas ļoti grūti dabūt dot,

stipendiju ari nav Tērbatā nekādu priekš juristiem, kad grib

dzīvot, tad jādzīvo pašam uz sevi. Redzēs, kā ies vēlāk. Kur

man šie 150 rubli iziet, to vari redzēt no šā pārskata:

1. lestāšanās nauda univ 6 rb.

2. Universitātes nodokli .
...

10
„

3. Kolēģiju nauda 16 „

4. Kortelis ar apkurin. un apdienēšanu 30

5. Ēšana un vešas mazgāšana 30
~

6. Grāmatas 25
„

7. Steinbergam 5
„

8. Cepure ..........
'.

, ... . 1
„

9. Pulkstens 8
„

10. Stulpes un cīsiņa krāga ..

: 2
„

11. Telegrama Krannhalsam 2
XA

„

12. 6 šņudauki . \IA
„

13. Mazgājamā bļoda, ķemme, etc 1

14. Piena kanna, glāze, telēķis, karote etc 1

15. Kalašas . ' 1

16. Kamašu pazolēšana 1

17. Citas neparedzamas izdošanas
.......

9
„

Kopā 150 rb.

(1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, ir tikai vienreizīgi izdevumi, kas citos

semestros vairs nav maksājami). Priekšlasī-

jumi man sāksies rītā, kad būšu tajos bijis, tad rakstīšu par

viņiem. Šoreiz būs diezgan rakstīts. Rakstāt man, kā jums

iet pa māju, un vai Voldemārs iestājās pilsētas skolā. Pa-

liekat no manis sirsnīgi sveicināti.

Ed. Veidenbaums.

Adr. Zlepnrb Techelferstrasse Nr. 1. stud. jur. Ed. Wei-

denbaum1.

Lūdzu sūtait man manas jaunās drēbes, tik līdz kā tās

gatavas. Tagadējās, kā rādās, pie vislielākās taupīšanas
sāks drīz vien drupt, un kamēr vienas liek ārstēt, tikmēr ot-

1 Vēstule vizitkarte: Eduard vVeidenbaum, stud. jur.
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rām vajadzētu būt mugurā. Tās vecās, kas man līdz, es taupu

uz tumšāku laiku, tādēļ ka tad nevar ielāpus manīt.

Rakstait man ari, kā onkuļam izgājis uz māju braucot,

viņam vienam pašam bija laikam diezgan bailīga braukšana.

E. V.

Tērbatā, 6. zept.

Tagad jau nu esmu divi nedējas klausījies priekšlasījumus

un tā tad varu Tev par viņiem pastāstīt. Priekšlasījumus

lasa profesori no 8 rītā līdz 8 vakarā universitātes klau-

sāmās zālēs jeb auditorijās. Kurā stundā katrs profesors lasa,

tas ir univ. korodorī pie melnās tāfeles izsludināts. Lai gan

nosacīts, ka priekšlasījumos var iet tikai tie, kas par viņiem

samaksājuši, tad tomēr uz to netiek raudzīts; var iet katris,

kurā priekšlasījumā gribēdams, bet, zināms, eksamu tikai var

taisīt tajās zinībās, par kurām samaksājis. Es tagad klausos

pie trim profesoriem: pie Erdmaņa: Privatrecht von Liv-»

Est- v, Curland; pie Šmidta: Behordenverfassung der Ostsee-

gouvernements un Provinziellee Rcchtsgesehichte; pie Berg-

bohma: Das Verwaltungsrecht, un bez tam vēl pie lektora

Ļautenbacha par Latviešu poēziju. Visi priekšmeti tiek lasīti

vācu valodā. Vislabāk man patīk Šmidta priekšlasījumi par

Baltijas tiesām, par viņu sastāvu, darba lauku un vēsturīgo

attīstīšanos v. t. t. Tās akurāt tādas lietas, par kurām es

līdz šim kā miglā biju, un tādēļ tagad loti pievilcīgi, kad dzird

viņas tik gaiši izskaidrojot. To, kas tiek lasīts priekšā, es

katrreiz stenografiski pakaļ norakstu, un tāpat dara visi citi.

Tādēļ ka priekšlasījumu man pa dienu vairāk nav, kā

divi līdz trīs stundas, tad atliek diezgan laika vēl ar citām

lietām nodarboties. Es mācos krieviski un franciski un lasu

vācu rakstniekus. No universitātes bibliotēkas var dabūt vi-

sādas grāmatas par velti lasīt. Šī bibliotēka ir ietaisīta ve-

cajos pils mūros uz Domes kalna un tur atrodas grāmatas no

visiem zinību arodiem, visādi konverzacijas leksikoni v. t. pr.

Bibliotēkā ieejot, ienāk lielā zālē, zāles vidū atrodas skapis

ar 400 šublādēm, kuras satura bibliotēkas katalogu. Tad var

domāt, cik tur milzīgs daudzums nav grāmatu!

cBHfl-feTejibCTßO" man nebija vajadzīga pi -

tika ar tām no pagasta izdotām zīmēm, ari mācības zīmes ne-

vajadzēja. Bet viena zīme, kura man vēl būs vajadzīga, ir
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zīme, ka es pierakstīts pie kāda kara klausības kantona, šī

zīme ir izdodama no pagasta. Man viņu tagad vēl neprasīja,

tādēļ ka es vēl neesmu 20 gadus vecs (20 g. man būs uz 21.

sept.), bet sacīja, lai šo semestri viņu iesniedzot. Pēc 21. sept.

tu vari runāt ar skrīveli, lai viņš šo zīmi izraksta, un tad man

to piesūtīt. Rakstītai viņai vajaga būt vai krievu, vai vācu

valodā.

Kad jūs man sūtait drēbes, tad pieliekait klāt šādas grā-

matas:

1) Munde's Engl. Sprachlehre 111. Theil.

2) Vidzemes lantkārti.

3) Chemie.

NB. Priekšlasījumi būs, kā aizvienu, tikai līdz novembra

beigām, un tad es varēšu braukt uz māju, ja te neatgadīsies

kāda vieta. Nākošais semestris sākas 20. janvārī.

Dzīvojiet veseli.

Adr. Jļepnrb, Techelferstr. N° 1.

E. Veidenbaums.

Šo vēstuli es tādēļ rakstu caur Valmieru, ka biju pār-

skatījies adresi rakstot, un negribēju samaitāt kuvēru.

Tērbatā, 20. sept. 87.

Tu man savā pēdējā vēstulē raksti, ka es varbūt varē-

šot dabūt Sūbra stipendiju; to man ari jau Līvis bija rakstījis.

Ja tas būtu iespējams, tad jau man būtu vareni labi, es varētu

savu studēšanu vest līdz galam cauri. Bet tomēr es nezinu,

vai tās stipendijas dabūšana būs tik viegla. Tomēr, lai būtu

kā būdams, viena cerība vairāk!

Par Glāznieku lietu es domāju tāpat kā Tu, tur nav

vērts kavēt, lai iznāk kas iznākdams. Es, taisnību sakot, vēl

neesmu tik tāļu likumos ticis, ka varētu spriest, kurai pusei

tur būs uzvāra, bet man liekas, ka procesi uzsākot vairāk

jau nevar paspēlēt, kā proceses tēriņus. Bet par vienu lietu

es baidos: vai sūdzības tiesība jau nebūs novecojusi, viņa sā-

kās tad, kad tu paliki pilngadīgs un no tā laika tagad, es do-

māju, būs jau vairāk kā gads pagājis. Tas prātīgākais, kā

Tu saki, būtu ar kādu Rīgas advokātu izrunāties un ja viņš

saka, ka vēl var sūdzēt un ka tur būs kas vinams, tad lai

viņš uzņemas tās lietas vadīšanu, ja ne, tad cits neatliek, kā

paģērēt, lai Glāzniek māja tiek pārdota -un dalīta; uz tādu
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modi vismazāk drizāk pie naudas tiks. Kad tu ko šai lietā

esi iesācis darīt, tad atraksti ari man par to, varbūt ka es

par to laiku kaut ko derīgu būšu atradis, ko atkal Tev pa-

ziņošu. —

Man tagad rokas pilnas darba: lasu nupat Turgeņjeva

rakstus, kas loti patīkami un dedzīgi sarakstīti. Pa svēt-

dienām man ieradums apstaigāt un apskatīt Tērbatu. Nu-

dien, skaista pilsēta! Tik daudz lapu koku un dārzu, ka no

tālienes izskatās kā zaļš mežs, kurā pa starpām izkaisīti sar-

kani daktiņu jumti un baznīcu torņi, un kurām pa vidu locās

cauri Mētra ar savu neskaidro ūdeni. Tikai jānožēlo, ka ielas

ļoti sliktas, un īpaši tagadējā lietainā laikā dubli vien šķīst.

Lietus ir tik nekaunīgs palicis, ka jau kādas pāra nedēļas mūs

apciemo un vēl, kā rādās, negrib iet projām. —

Studentu te ir, ka mudž vien, no visiem zemes vējiem

kopā saslaucīti, latvieši, vācieši, igauņi, krievi, poļi, žīdi un

diezin kādi vēl.
1

Viņu starpā vēl daudz tādu muļķu, kas pēc

vecā bruņinieku ieraduma savu godu ieskata par tik vārīgu,

ka viņa aizkaršanu caur vārdiem esot jāatriebj ar zobiņiem.

Ko domājat, vienas pašas Letonijas studentiem līdz šim' jau

kādas 15 dueles ar citiem bijušas un līdz semestra beigām

mazākais tikpat daudz sagaidāmas. Ko lai dara, viņiem tas

patīk, lai plēšas!

Sirsnīgi sveicinu visus

Ed. Veidenbaums.

NB. Pie tām grāmatām, ko es viņu reiz sacīju, lai jūs

man atsūtait, pieliekat ari Logaritmus klāt.

Tērbatā, 25. sept.

Šodien universitātē ir piesists sludinājums, ka viena sti-

pendija priekš juristiem ir vaļā, un kas viņu grib dabūt, tiem

jāpieteicas un jāiesniedz savas skolas liecības, un nabadzības

apliecība no pagasta, vēlākais līdz 15 oktobram. Es nu ari

gribu pieteikties, varbūt kad neizdodas dabūt šo stipendiju.

Tādēļ lūdzu izņem cik drīz vien iespējams no pagasta priekš

manis nabadzības apliecibu un atsūti man viņu līdz ar manām

skolas liecībām rekomandētā vēstulē. Bet sūti tikai drīz, jo

1 Tautības un valodas viscaur vēstules rakstītas ar lielo

burtu.
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vēlāki kā līdz 15. okt. pieteikšanās vairs netiek pieņemtas,

un jo agrāki pieteicas, jo labāki. — Manas skolas liecības

būs vienā pakā sasietas, kastē noliktas, es viņas jau gribēju

līdz paņemt, bet aizmirsu. Viņas ir šādas: 1) ģimnāzijas

cenzure, 2) kreisskolas attestate, 3) trīsas kreisskolas cenzu-

res un 4) draudzes skolas liecības.

Ed. Veidenbaums.

NB. Par kara klausības liecību es rakstīšu vēlāk, tā

nav tik vajadzīga. — Tā stipendija, kas tagad vaļā, ir 250 rubļu

liela un tādēļ, saprotams, kad uz viņu būs daudz pieteikušies;

bet kas var zināt, ka viņa man neiesviežas. Tad tik būtu

brangi, būtu uz reizi no visām naudas rūpēm vaļā!

Nabadzības liecību lai raksta šada vīze:1

Brālim Voldemāram.

Tērbatā, 2. okt. 87.

Mīļo Voldmāri! 2

Būšu jau nu kādus divus mēnešus Tērbatā studējis un

tagad gribu Tev rakstīt, jo es domāju, ka Tu būsi sev dažreiz

galvu lauzījis prātodams, kā man te iet un varbūt domājis,

ka studēšana ir varen grūta lieta. Tā es ari agrāk domāju,

bet tagad esmu pavisam citādi pārliecināts. Nekas nav vieg-

lāki kā studēt. Aiziet kādas trīs, četras stundas pa dienu uz

universitāti, paklausās, ko profesori lasa priekšā un tad nāk

uz māju, dzīvo, lasa un raksta, kas un kā patīk. Kolēģijas,

t. ir profesoru priekšlasījumus ari neviens nav piespiests ap-

meklēt, bet tas ir jādara paša labā, tādēļ ka uz eksamu tiek

prasītas tādas lietas, kuras kolēģijās tiek izskaidrotas. Ja

kāds šās lietas no grāmatām var iemācīties, tad ari nav ne-

kāda note iet kolēģijās. Eksami juristiem, t. i. tiem, kas

tiesu zinības studē, ir pavisam trīsi, pirmais eksams man

vēl nāk likai pēc 11/2 gada, un ko līdz tam laikam nevar izmā-

cīties? Pavisam man ir jāstudē 4 gadus, ātrāki cauri netiek.

— Tu redzi, ka man ir brīva laika vai cik, un pa šo laiku es

nodarbojos ar daždažādām lietām, lasu krievu un vācu rak-

stus, mācos pa laikam no vienas igauņu pusbībeles igauņu va-

lodu, iemu pa Tērbatas apkārtni pastaigāt v. t. pr.

1
Apliecības parauga pie vēstules trūkst.

2 Jaunākais brālis tad gāja Cēsīs skolā.
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Es gribēju iestāties Leonijā, vai taisnību sakot, jau uz

kādām pāra nedēļām iestājos, bet drīz vien ieredzēju, ka tur

nav mana palikšana. Tu varbūt atminēsies, ko Aluskausa

Jēkabs bija rakstījis, ka Tērbatā nez cik lietu varot mācīties

un visas šīs lietas bija dzeršana un atkal dzeršana. Tā tas aku-

rāt ir Letonijā (un tāpat ari citās korporācijās), kuru te ir

pavisam septiņas: Livonia, Curonia, Estonia, Lettonia, Rigen-

sis, Neobaltica un Academia.) Tiek žūpots uz nebēda. īpaši

ko izturēt ir tiem, kas iestājas. Pirmos divi semestros viņiem
ir katru dienu mazākais divas reizas jāaiziet uz korporācijas

korteli un tur jāsaņem no oldermaņa jeb korporācijas priekš-

nieka dažnedažādus uzdevumus un pavēles: jāiznēsā veciem

studen'iem vēstules, jāpaziņo viņus uz dzeršanu vai uz due-

ļiem, jeb kā tos te sauc, uz «menz.urām» v. t. pr. Un tad, ja

kādu lietu lāgā neizdara (vai ja kādreiz liedzas paklausīt ve-

cajam studentam), tad ir sestdienā jādzer «vanci». To vārdu

Tu atkal nesapratīsi un es tādēļ viņu izskaidrošu. Vance ir

tāds īpašs dzēriens no ruma, alus, zeltera un citām samaz-

gām sabrūvēts, ar to nolūku, lai tas, kas viņu izdzer, dabū

labi krietni izvemties un lai otrreiz sargās grēkot pret korpo-

rācijas nemaldīgo bauslību. Tā tas tur iet. Tīri smiekli nāk,

kad šos vīreļus uzskata, kas sevi par briesmīgi godājamām

personām turas. Un cik viņi lieli patrioti grib izrādīties! It kā

tas būtu tas svarīgākais darbs, ko priekš latviešu tautas va-

rētu strādāt, kad ar to naudu,ko no saviem tēviem līdz dabūjuši,

sev rīkles ar alu izskalo un galvā reibumu un paģiras sataisa.

Pie tam viņi tura savus degunus pa daudz augstu, tā kā tikko

neduras mākoņos, un ar tādiem vīriem man netikās ietikt da-

rīšanās. Zināms, izņēmumi, kā katrā lietā, tā ari te ir, bet

viņu ir gluži maz, lielākā daļa ir tādi, kā es teicu.

Bet lai nu paliek šie slīpētie kundziņi, es jau sen kamēr

no viņu sabiedrības esmu šķīries. Es labprāt vēlētos zināt, kā

Tev tagad iet. Kārlis man raksta, ka Tu dūšīgi vien māco-

ties un varēšot jau drīz pa3roßapHßaTb hhcto no pycci<n. To es

ari gribu ticēt un tas ir labi, krievu valodair tagad tā svarīgākā

lieta dzīvē, bet ja Tev laiks atliek, tad jau Tu vari pamazām

nodarboties ari ar vācu un franču valodām, lai gan tās skolā

netiek prasītas. Vāciskis Tev vislabāki mācīties, kad Tu

lasi labi daudz vācu grāmatas, un franciskis Tu vari mācīties

no Mundes grāmatikas, kas mājā ir.

Raksti man par visu, ka Tev iet, bet es Tev saku, raksti



649

labi garu vēstuli, mazākais tikpat garu, kā es Tev, viela Tev

vai cik ir. Tu varbūt šaubies. Nu, tad es sacīšu, ,ko raksti.

Raksti: cik jums skolā skolotāju, kā viņus sauc, ko katris

māca, cik stundas ir par dienu, cik ir skolēnu, vai vairāk

latviešu vai nelatviešu, no kādām grāmatām Tu mācies, kur

Tu dzīvo, vai pie Liepiņa vai citur kur, kas ar Tevi kopā

dzīvo, kā Tev pie eksama izgāja, kas tur tika prasīts etc,

etc, etc.

lad vēl: ko dara Koša un Treumanis, ko Mērnieks dara

Glāzniekos, vai vājš vai vēsais, kādu veikalu dzen Burkša

Jancis un Cielēnu Pēteris? Vai nopietnais Andrieva onkulis

ar savu jocīgo valodu vēl ir mūsu mājā un kur Jaudzems ir

tagad? Redz, cik daudz vielu, un tas jau sen vēl nav viss,

vēl ir daudz, ko es piemirsis jautāt. Raksti, raksti drīz un

daudz, es palieku Tavu vēstuli gaidot.

Ed. Veidenbaums.

Mana adrese: rop. JJepnrb Techelferstrasse Nr. 1.

Stud. jur. Ed. Veidenbaum.

K. Veidenbaumam un piederīgiem, Kalačos.

Tērbatā, 17. okt. 87.

Tu būsi jau gan laikam uz manu vēstuli gaidījis, bet es

negribēju agrāki rakstīt, kamēr redzēju, kā iznāks ar no ma-

nis gaidīto stipend'ju. Ar viņu neiznāca nekas, lai gan lie-

cības, kuras Tu no mājas biji atsūtījis, īstā laikā iesniedzu.

Bija jau daudz citi pieteikušies, kas jau ilgāki apmeklējuši uni-

versitāti un tādiem tiek dota priekšroka.

Naudu un drebēs saņemu. Subram es aizrakstīju, ka Tu

man viņu reizi teici, redzēs kas tur būs.

Par studentu dzīvi nav nekā ko rakstīt, tā jau ir zināma.

Viena daļa mācās un apmeklē kolēģijas, otra dala dzer un

duelējas, ka put vien. No pēdējiem īpaši ievērojams ir viens stu-

dents, kas jau pilnus 18 gadus te studē. Viņš ir, kā studentu

valodā saka, 36 semestrus vecs. Tādu, kas 20 semestru veci,

ir krietni daudz, to starpā ari labs pulks latviešu. Lai Dievs

pasargā no tāda goda!

Te runā, ka dzelzsceļš tikšot līdz novembera vidum līdz

Valkai gatavs. Jā tā būs, tad būs mājās braukšana vareni

atvieglināta.
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Raksti man, kā Tev stāv ar naudas apstākļiem, vai Tu

varēsi man dot priekš nākošā semestra naudu ko studēt, bez

kā Tev būtu jātaisa parādi. Priekš nākošā sem. man vaj-

dzētu 100 rubļ. Ja Tu nevari, vai ar tik ar lielām pūlēm, tad

lūdzams necīnies, es jau varu izstāties un kādu gadu vai pāra

gadus pagaidīt, kamēr apstākļi labojas, un tad atkal iestāties.

Sveiks!

E. Veidenbaums.

Adr.: HepnTb, Techelferstrasse Nr. 1.

Tērbatā, 10. novembrī 87.

Tavu pēdējo vēstuli izlasījis, es priecājos, ka Tu saki.

ka varēšot dabūt naudu priekš nākošā semestra. Man pilnīgi

tādas pašas domas kā tev, ka reiz iesāktu darbu vajaga vest

galā, un esmu pārliecināts, ka tas man ari galu galā izdosies,

īpaši tas ir no liela svara priekš manas tālākas studēšanas,

ja es tagad varu palikt universitātē no vietas (t. i. bez kā

būtu neiespējas dēļ kādu semestri jāizstājas) trīs semestrus,

jo pēc trim semestriem var taisīt pirmo eksamu, un kad to ir

nolicis, tad vēlāku krievu universitātē iestājoties tiek tas laiks

norēķināts, ko te bijis; bez eksama likšanas no Tērbatas iz-

stājoties, jāiet citā universitātē tikpat ilgi, kā kad te nemaz

nebūtu bijis. Juristiem te Tērbatā ir pavisam trīsi eksami;

pirmais nāk pēc 1% gada, otrais pēc 3 g. un trešais jeb gala

eksams pēc 4 gadiem no iestāšanās brīža universitātē rēķinot.

— Kolēģijas jeb priekšlasījumi beigsies ap decembera sākumu,

vai ar varbūt vēl agrāki un tad varēs braukt uz mājām. Bet

nu ir jāizgudro, kā lai vislabāki brauc. Es domāju tā: Ja

izrādīsies, ka varēs braukt pa jauno dzelzsceļu (ko vēl tagad

nezina, bet par ko es smalki izklaušināšu), tad es aizbraukšu

pa dzelzsceļu līdz Valkai un līdz turienei Tev vajga sūtīt zirgu

pretī; ja pa dzelzsceļu nevarēs tikt, tad cits neatliek, kā Tev

jāsūta man pakaļ uz Tērbatu. Kad es varēšu izbraukt, par

to rakstīšu pāra nedēļu vēlāk. Pa to starpu raksti man,

kādas domas Tev par šo lietu.—

Bet nu nāk vēl viena svarīga lieta; tā ir: man vajga

vēl naudas. Man vēl vajaga 13 rubļu. (Es savu rēķinu

Tev uzdodams biju pārskatījies un izlaidis dažus nepiecie-

šamus izdevumus.) Šos 13 rubļus piesūti man lūdzams vēlā-

kais līdz 25. novem bra m. Nākošā semestrī, es esmu iz-
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rēķinājis, ka varēšu pietikt ar varbūt vēl mazāk, kā simtu

rubļiem. Es esmu nodomājis rakstīt avizēs un caur to iesist

naudu. Esmu jau pie dažām redakcijām pieprasījis un gaid.u

uz atbildi. Visādā vīzē es cītīšos, kā lai varētu kādā vīzē

pats ieraut naudu, lai Tev nebūtu tik daudz manis dēļ jāaiz-

ņemas. Aizņemšanās ir bailīga lieta; ja vēlāk nenāk labāki

gadi, tad ir māja briesmās. Sveiks šoreiz!

E. Veidenbaums.

Adrese: /lepnu,, Techelferstrasse Nr. 1.

1888.

Tērbatā, 2. febr.

Nebrīnāties, ka es agrāki vēstuli neesmu rakstījis. Es

biežu vēstuļu rakstīšanu turu par skādīgu lietu, tādēļ ka tad

tiek izšķērdēta pa velti nauda un laiks. Ari tagad man nav

sevišķi ievērojama ko rakstīt. Kā es uz Tērbatu atbraucis,

to jau Jaudzems būs diezgan plaši izstāstījis, un te Tērbatā

es dzīvoju tāpat un turpat, kur izgājušā pusgadā, kopā ar

Beldavu. Vājš ari neesmu. Vairāk man nav ko vēstīt. Ja

jums kas ievērojamāks ko ziņot, ta rakstāt. Sveiki!

Ed. Veidenbaums.

Adrese: Dorpat, Techelferstr. Nr. Ļ Ed. Veidenbaum,

stud. jur.

Tērbatā, 20/II. 88.

Naudu (40 rbļ.) aizvakar dabūju. Ar stipendiju šo pus-

gadu neiznāks nekas; varbūt ka varēs viņu dabūt nākošā

semestrī.
— Vīstuču Reinoldam

1
es jau priekš vairāk kā trim

nedēļām aizrakstīju vēstuli, ka Ernestina šo pusgadu nevar

tikt uzņemta vecmātu institūtā, tādēļ ka tur jau bija visas

vietas aizņemtas, un par nosacītu skaitu vairāk neuzņem.

Visām vecmātēm ir jādzīvo kostē pie profesora Runge's. Mā-

cības laiks ir 6 mēneši, maksa par mācību un kosti 200 rubļi.
Ja Vīstuču Reinholds manu vēstuli nebūtu dabūjis, tad jūs to

viņam varat pasacīt.

E. Veidenbaums.

1 R. v. E. Zirlaki Vīstučos, Veidenbaumu radi.
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Tērbatā, 31. martā, 88.

Tavu vēstuli nupat kā dabūju. Es nezinu, kā mama tā

var par niekiem rūpēties un domāt, ka man' kāda nelaime

notikuse. Tērbatā jau nav nekur Amerikā un nav nekāda

slepkavu bedre, bet ir vēl drošāka pilsēta kā Cēsis un Val-

miera. Uz dueļiem es nekad neielaižos un pašam nonāvēties

man ne prātā nenāk. Tādēļ par manu dzīvību varat gluži

droši būt. Es uz māju nerakstīju tādēļ, ka nekā ievērojama

nebija ko rakstīt. Viss iet kā gājis, esmu vēsais, mācos, ap-

meklēju kolēģijas v. t. pr. Drēbu man nevajaga tagad. Ja

ko vajdzētu, tas būtu mētelis, bet kā lai to, man klāt neesot,

bez mēra var izšūt? Tādēļ ari iztikšu ar to pašu veco, ka-

mēr vasarā es pats mājā būšu. — Es tagad mācos Romiešu

likumus jeb corpus juris, kas ir visas jurisprudences sakne.

Bez tam vēl nodarbojos ar nacionalekonomiju. Caur pēdējo

esmu reiz ticis pie skaidrības par visām tām lietām, kas

priekš manis agrāk bija galējā tumsībā apslēptas, kā p. p.,

kas ir naudas kursus, kā to aprēķina, kas ir I. austr.

aizņēmums v. t. pr. — Tas ir tiesa, ka Tērbatā šo pusgadu

divi studenti nobeigušies, viens no viņiem tika nošauts du-

elī, otrs pats pakārās. Par pēdējo studentu starpā tika daudz

runāts un spriests. Neviens nevar izdibināt, kāds viņam īsti

bijis cēlons uz pašnāvību. Mirušais piederējis pie Livonijas

korporācijas, bijis Pērnavas ģimnāzijas skolotāja dēls un iz-

rādījies visu laiku prātīgs un apdomīgs cilvēks. Dienu priekš

savas nāves viņš samaksājis visus savus parādus, apmeklējis

savus draugus un šķiroties no tiem ļoti sirsnīgi atvadījies,

teikdams, ka ilgi vairs nesatikšoties, tad vakarā nobraucis

mājā un otrā rītā atrasts istabā pie griestiem — pakāries. Uz

grīdas atraduši vairāk striķus, kurus viņš laikam gribējis iz-

lietot, ja pirmais trūktu.
— Pistoļu dueļus visas korporācijas

nosprieda studentu starpā atcelt, nosacīdamas, ka tam, kas

grib uz pistolēm iet vaļā, papriekšu jāizstājas no universitā-

tes. Bija loti lielas debates, kamēr šo spriedumu izveda

cauri. Pirmie, kas uz to pastāvēja, bija profesori. Semestra

iesākumā visām korporācijām tika piesūtīts no profesoriem

parakstīts cirkulārs, kurā bija teikts, ka viņi vēloties, lai

studentu starpā dueļi vairs nenotiktu, bet tādēļ ka tie pa-

daudz dziļi jau esot iesakņojušies, tad lai atceļot mazākais

pistoļu dueļus. Sākās varenas balsošanas. Katra korporā-

cija balsoja par sevi. Gala iznākums bija, ka sešas korpora-
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cijas piekrīt pistoļu dueļuatcelšanai un viena, Curonia, pretojas.

Vairākumam, zināms, vinasts. — Kā liekas, tad ari zobiņu dueli

drīz svētīs savas bēres, jo aizvienu vairojas viņu pretinieku

pulks, — Tērbatā sabraukuši kādi pāra desmit latviešu, kas

visi grib Jāņos likt pie šejienes ģimnāzijas abiturientu ek-

samu, kā eksterni. Ari Zālīte1
no Rīgas man raksta, ka Jāņos

būšot eksamu taisīt. Lai izdotos!

Esat visi sveicināti! Nerūpējaties, kad no manis ilgāku

laiku vēstules nedabūjāt. Es rakstu tikai tad, kad man i r kas

ko rakstīt, t. i. ja man ir kādas bēdas vai prieki, vai vaja-

dzības, bet kamēr viss iet ikdienišķīgi, nav nekāda cēloņa

rakstīt. Es gribētu, ka Jūs tāpat darītu.

Ar ēšanu man iet diezgan plāni, lai gan cauri tiek. Ja

jūs man varētu atsūtīt no mājas kādas 10 mārciņas sviesta,

tad būtu loti labi. 10 m. sviesta ar visu iepakāšanu svērtu

varbūt 15 mārc un pa pastu sūtot iznāktu maksāt (3X15-f"

14) 59 kap. Tērbatā sviesta mārciņa maksā tagad 30 kap.

Vai ar atsūtait kādu gabalu gaļas. Bet ja iepakāšanas svars

lielāks kā pieci mārciņas, tad gan nav vērtēs pa pastu sūtīt.

Edvarts Veidenbaums.

Mācītājam J. Neulandam, Valmierā.

Cien. Neuland kungs!

Lūdzu neļaunojaties, ka es Jums pirmo vēstuli rakstī-

dams tūliņ uzbāžos ar lūgumu. Es studēju Tērbatā juris-

prudenci, tagad jau otro semestri. Viņu semestri vecākais

brālis man no mājas maz naudas varēja līdz dot, bet tomēr,

taupīgi dzīvodams, iztiku. Šo pusgadu vairāk nedabūju, kā

80 rubļus, kuri tagad visi izgājuši. Esmu daudz nopūlējies

dabūt kur privātstundas dot, bet par velti; esmu lūdzis Rīgas

Latv. biedrību pēc palīdzības, bet viņa to pasniedz tikai tā-

diem, kas vecāki kā divus semestrus un kas iestājušies Leto-

nijā; no mājām ari nevaru cerēt neko, tādēļ ka tas mazumiņš

ieņēmumu, kas vēl atliktos, iziet jaunākā brāļa un māsas sko-

lošanā. Tā tad esmu piespiests naudas trūkuma dēļ pusse-

mestrā atstāt Tērbatu un iesākto kolēģiju klausīšanos. Tas

man ir loti sāpīgi, jo uz ziemas svētkiem es gribu taisīt

gradualeksama pirmo trešdaļu, un šā semestra kolēģijas ņā-

1 Dr. phil. P. Zālīts.
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košā pusgadā vairs netiek lasītas. — Vai Jūs nevarētu būt tik

laipni, aizdot man 25 rubļus? Ar tiem es pilnīgi iztiktu līdz

pusgada beigām un ziemas svētkos varētu nolikt eksamu.

Eksamu nolikušam man būtu daudz vieglāki, kā tagad, dabūt

kādu stipendiju no universitātes, vai no Latv. biedrības: mana

nākamība būtu puslīdz apdrošināta.

Palīdzēdami man šo pusgadu līdz galam Tērbatā palikt,

Jūs man darītu loti lielu labumu, par ko es Jums nekad diez-

gan nevarētu pateikties. Stāvēdams uz sava likteņa ceļa jū-

tām, palieku Jūsu padevīgais bijušais mācības bērns

Ed: Veidenbaums, stud. jur.

6. apr. 1888.

Mana adrese: Dorpat, Techelferstr. Nr. I.1

Tērbatā, 17. apr. 88.

God. Neuland kungs!

Jūsu vēstuli ar 25 rub. dabūju. No visas sirds Jums pa-

teicos, ka esat man trūkuma brīdī palīdzējuši. Pūlēšos cik

spēdams caur uzcītību un krietnību Jums pierādīt, ka Jūsu

man parādītā laipnība un uzticība nav kritusi uz neauglīgu
zemi.

Palieku ar lielāko pateicību

Jusu Ed. Veidenbaums.

Tērbatā, 16/V. 88.

K. Veidenbaumam,Kalačos.

Vēstuli ar 15 rubļiem dabūju. Par tiem nu gan knapi

var drēbes nopirkt, bet es dodu pēdējā laikā vienam Rūje-

niešam privātstundas un no viņa ar dabūšu kādus 15 rubļus,

tad gan iztikšu. —

No mājas Tu man raksti bēdīgas lietas, par Voldmāra un

Karlīnas vājību; loti priecājos, ka Karlīna veselāka paliek,

bet par Voldmāri Tu nemaz neesi rakstījis, kāda viņam vā-

jība un vai viņš tagad vēsais. Neaizmirsti to nākošu reižu

rakstīt. — Par mani pašu varu teikt, ka neesmu līdz šim lai-

kam nekad bijis vājš, lai gan Tērbatā dzird dažādas vājības

plosoties. —

1
Vēstules beigas adresāta piezīme: 9/IV. 88. geschikt 25.
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To jau varēja domāt, ka mūsu pagasta «cienīgās» autori-

tātes tik viegli negribēs atstāties no savas nelikumīgās pat-

valdības. Šie dzimtie Mūrmuiziešu «papas» ar savām lepnām

mājām un tukšām galvām turās sevi par tik pat svarīgiem

vīriem, kā citkārt Vāczemes mazie firsti un valdnieķeļi un

tādēļ nav brīnums, ka viņi tagad tik ļoti sašutuši, ka «cūku

puikas» grib spiest, lai viņi dara pēc likumiem. Es droši ticu,

ka Tev vēl lielākas ķibeles un ķildas no viņiem

kā jau tagad ir. Bet vai lai tādēļ jāliek atbaidīties labu darbu

strādājot, kad nepatikšanas stāv priekšā? Vai lai jāatstāj

uzvara muļķībai un lepnībai? Es domāju, taī lietā mūžam

nevajaga padoties un lai ari ar visiem pagasta saimniekiem

nāk naidā. Dzīvot ir cīnīties- un labākais cilvēks pasaulē ir

tas, kas aizstāv sevi un citus pret pārestībām, kas mūžam

karo pret netaisnību. — Mūsu pagasts līdz šim stāvēja tumsī-

bas putnu rokās, viņa valdnieki bija vīri, kuriem bij divas

īpašības: gļēvulība pret augstākiem, riebīga augstprātība pret

zemākiem. Nu šis lapseņu pūlis ir sakustināts un meklē kost,

kur var. Bet nevajaga dūšu zaudēt; muļķam viņu kodieni

varbūt sāpētu, bet cilvēks, kam prāts, par tiem tikai var pa-

smieties. Mūrmuižas pagasta prātīgākā puse ir atzinuse, ka

līdzšinīgā pag. valdība ir nederīga, Tevi un Matuli vietnieku

pulkā ievēlēdama; Briedis ari bezmaz vien būtu gāzies no

sava troņa un tikai ar mazu balsu pārsvaru vēl noturējās. Tā-

dēļ Tev piekritēju nekad netrūks. Uz viņu pretinieku puses

ir vecu vecā autoritāte, uz jūsu puses likumība un lielāks

prāts.

Gudram Obulam un dumjam Līvam1 laikam galvā kādas

skrūves izkritušas, citādi tie nebūtu iedomājušies apsūdzēt pag.

vietniekus, kad tie apspriež savā starpā un ar saviem vēlētā-

jiem, kā lai ievada sūdzību pret pag. vecākā nekārtībām,

īpaši, kad pēdējais pats uz to uzaicinājis.

Ja, ja, vecais Līvu Pēteris, vecais vēžošanas biedris un

skolo ājs dumjībās. Man kauns, ka es ar viņu agrāk tik ilgi

draudzīgi sagājies un prieks, ka nu reiz esam šķirti ļaudis.

No svešas cūkas citu nevar iemantot, kā netīrumus un dubļus.

1 Vietējie saimnieki. Matulis un šeit neminēts K. Sietiņ-

sons — K. Veidenbauma domu biedri pag. politikā. Pret Briedi,

toreizējo pagastvecāko, K. Veidenbaums ierosināja sūdzību par

nekārtīgu pagasta saimniecības vadību.
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Mamai nudien taisnība bija, kad viņa aizvienu dusmojās, ka

mēs ar šo vīrelipadaudz ielaižoties.—Obulues jau sen nevaru

ieredzēt. —
Es domāju, Līvam vēl ir lielas dusmas par mani

no mūsu kaušanās Bērza krogā un tādēļ, ka es viņam nevienas

vēstules nerakstu. Viņš laikam sevi uzskatījās tā puslīdz kā

par manu aizbildni un domāja, ka es uz Tērbatu braucot tā-

dēļ Sāju no viņa atvadīties; bet es to darīju tikai formas dēļ,

lai laužu valodas apklusinātu. Students nekad nepadosies lo-

pam .un lai tas būtu vai «pēlminderis» vai velns kas cits. -»-

Mans pirmais bauslis pasaules gudrībās tagad ir tāds: nekad

nesadraudzēties ar nekrietnu cilvēku! no tam iznāk tikai pa-

šam sliktums un erastības. Un slaveno Sūbra stipendiju es

ari tādā vīzē, t. i. ar ļurbu palīdzību negribu iegūt, gan es to

panākšu citādi, un ja nepanākšu, tad tikšu ari bez viņas uz

priekšu. —

Nedēlu atpakaļ te nomira slavenais filosofijas profesors

Teichmullers un viņam tika izrīkotas vareni spīdošas bēres

no profesoriem, un studentiem. Līķa ratiem no pakaļas gāja

visi profesori un pakaļ tiem nāca kādu versti gara rinda stu-

dentu, degošas lāpas rokās nesdami. Teichmullers nodibinājis

jaunu filosofijas sistēmu un caur saviem rakstiem pazīstams

visā Eiropā. Viņš miris ar vēdera vēzi. — Man priekšlasījumi

ātrāki beigsies, kā es domāju; visādā vīzē tie neies ilgāki, kā

līdz 1. jūnijam. Tādēļ pēc 25. maija man vairs neraksti vē-

stules, es nevaru zināt, vai tad vairs būšu Tērbatā. Redzēs,

kā iznāks, es varbūt nobraukšu uz Rīgu pie Steinberģa un pa-

likšu tur līdz dziedāšanas svētkiem, vai ari es braukšu pa-

priekšu uz māju. Ceļa nauda man būs pašam, tā Tev nav

jāsūta. — Rīgā man visādā vīzē jātiek; tur jāiepazīstas ar da-

žiem Latv. biedrības vadoņiem un jālūko panākt kādu palī-

dzību studēšanā v. t. pr.

Dzīvo sveiks! Ed. Veidenbaums.

NB. Es ļoti vēlētos, kad Tu man rakstītu, kas jums pie

bruģu tiesas iznācis Bērza kroga lietā, un kā tas ir ar Tavā

vēstulē minēto sūdzību dēļ protokolēs falšošanas, ko vietnieku

pulks grib iesniegt draudzes tiesai. Bet raksti drīz, priekš 25.

maija. E. V.

Rīgā, 7. jun., otrdien.

Vakar nobraucu Rīgā pec nedēļas ilga ceļojuma. Es gri-

bēju braukt ar kuģi uz Rīgu, kā jau Tev rakstīju, bet šo no-
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domu atmetu un ar Beldavu satikušies nospriedām uzņemties

kāju ceļojumu caur Vidzemi. To ari izvedām cauri. Mēs iz-

nācām sestdien, 29. maijā no Tērbatas, gājām dūšīgi visu

nakti un svētdienas dienu un svētdienas vakarā nonācām

Valkā. Kājas bija vareni nogurušas un tās atpūtinādami, pa-

likām Valkā divas dienas. No Valkas izgājām otrdienā ap

pusdienu un vēlu naktī tikām Smiltenē. Smiltenē satikāmies

ar mērnieka onkuli. Viņš mērīja pašu laiku pie Bilckeniešu

Ošupa saimnieka Blumenthala, kurš mūs loti laipni uzņēma.

No Smiltenes izgājām piektdienas rītā un caur Launekalnu no-

nācām Drustos pie Perlbacha. Tur pa nakti izgulējuši, otrā

dienā, sestdienā, vakarā aiznācām līdz Piebalgai. No Pie-

balgas gājām uz Ērgļiem, Iršu muižu, Bebriem, līdz pēdīgi

pirmdienas rītā, pēc lielām ceļa grūtībām, nonācām Kokneses

dzelzsceļa stacijā. Pavisam bijām nonākuši kājām 240 verstes.

No Kokneses nobraucām pa dzelzsceļu Rīgā. Rīgā apmeklēju

Steinberģi un nometos dzīvot pie Zālītes, tādēļ ka tur varu

netraucēts nodarboties ar rakstniecību. Zālīts ir palicis liels

rakstnieks, viņš raksta visās Rīgas Latviešu avizēs un pie tam

sagatavojas uz ģimnāzijas abituriumu, kuru grib likt nākošos

ziemas svētkos. Cik ilgi Rīgā palikšu, to nevaru zināt. Ilgāki

gan nebūšu, kā līdz dzied, svētkiem. Raksti man, vai no mūsu

puses ar kādi brauks uz svētkiem, vai Tu pats nebrauksi. Ma-

nis dēļ Tev gan nevajag braukt, ja Tev citādi vaļas nav; es

gan jau tikšu mājā.

Sveiks! Tavs Edvarts.

Man raksti uz šādu adresi: Rīgā, Suvorova ielā Nr. 36,

P. Zāllt kgm (priekš Veidenbauma).

28. VIII. 88.

Tavu vēstuli ar naudu saņēmu. — Kolēģijas visas vēl

nav sākušās. Miķelsons šodien ieradās Tērbatā un es došu

viņam stundas. Labprāt vēlētos zināt, kad un kā Voldemārs

nonāca mājās. Atraksti man par to. Tagad es vairāk ne-

varu rakstīt; vēlāk rakstīšu sīkāk. Sveiks.

Eduards Veidenbaums.
1

1 K. Veidenbaumam valeja vēstule krievu valoda:

TBoe nucbMo ci> j.eHbraMu nojry--Hjrb. — Kojuierin eme bcb

He Haqajiucb. npi'bxaji'b cerojmfl bt, .Hepurb h h 6y-

ay jiaßaTb eiwy ypoKH. XorßJi-b 6bi oxotho 3HaTb, Kor.ua h kskt>



658

Tērbatā,5.sept.88.

Nedēlu atpakaļ Tev nosūtīju vaļēju vēstuli, kuru Tu lai-

kam būsi dabūjis. Divi dienas pēc manas atbraukšanas Tēr-

batā iebrauca ari Michelsons un ņem tagad pie manis privāt-

stundas. Man viņu jāsagatavo uz ģimnāzijas terciju. Tā tad

es ar 100 rubļiem šo pusgadu varu labi cauri tikt. Bet Mi-

chelsons man agrāk par savām stundām nevarēs maksāt, kā

ap novembera beigām. Tā kā nu man ir 20. septembrī jāsa-

maksā kolēģijas (līdz tam laikam rektors gaida samaksu),

tad Tev vajdzēs līdz tam laikam atsūtīt man tos 25 rub.,

kurus tu solījies 1. novembrī sūtīt. Ja Tev pavisam tas ne-

būtu iespējams, tad es varu ar gan te no dažiem aizņemties,

bet tas. man sagatavo diezgan lielas nepatikšanas un atka-

rību no aizdevējiem. Labāki būtu, ja Tu varētu atsūtīt.

Raksti man, vai varēsi!

Man ir katru dienu kādas 6 kolēģijas ko apmeklēt, bez

tam vēl jādod 2 privātstundas Michelsonam, kopā 8 stundas,

tā tad» darba diezgan.

Vittenbergs ir vēl dzīvs. Es viņu apmeklēju klinikā.

Viņš gulēja gultā tik bāls un izdēdējis kā līķis. Labā roka

viņam noņemta un vaina sadzijusi, bet pats no lielas vārg-

šanas tik nespēcīgs palicis, ka knapi var uz kājām nostāvēt.

Viņš esot pavisam kādas 6 reizes ticis kloroformēts. Izve-

seļojies, viņš došoties uz mājām un laikam vairs tāļāk nestu-

dēšot. Tādi ir dueļu augļi!

Ed. Veidenbaums.

9. oktobrī, 88.

Vakar dabūju Tavu vēstuli ar naudu. Man iet kā agrāk:

apmeklēju kolēģijas, mācos, dodu Michelsonam privātstundas.

—
Šo semestri pienāca klāt 20 latviešu studēt, no tiem II

iestājās Letonijā. Jauniestājējiem universitātes nodokļi ir pa-

augstināti uz 50 rubļiem par gadu, kamēr vecajie maksā tikai

BojibueMap-b npH6biJi"b homoh\ Flhluh mh-b o6t> 3tomt>. Tenepb MHt

čoflbiue nHcaTb He;ib3fl; 6yjxy micaTb no.apo6Hte. npomatt.

3Ayapj--b BeHfleH6ayMT>.
Adr.: rop. BetmeH-b, JlHHjieHrotļjcKoe T-Hy Kapjiy

BeH\a.eH6ayMy.
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20. Bīstas, ka padaudz cilvēku nepaliek gudri, ka neizzūd

muļķība, kas uztura pasauli. —

Tu rakstīji, ka skrīveļa un skolotāja lieta vinēta, ka

citas lietas vēl esot uz procesi. Raksti man vēlāk, kas tur

galā iznācis. Mūrmmižiešu aristokrāti gan laikam vareni uz

Tevi zobus griež; nekas, gan apmierināsies, — Pa ziemas

svētkiem es gan nevarēšu braukt uz māju, tādēļ ka es Michel-

scnu gribu sagatavot uz ģimnāzijas terciju; ja viņš līdz de-

cembram visu vajadzīgo varēs izmācīties, tad es braukšu, ja

nē, tad man jāpalek Tērbatā viņam stundas dot.

Man, taisnību sakot, vajadzētu tagad jauna ziemas mē-

teļa; ja būtu iespējams, tad atsūtāt; ja nē, lai paliek, pārāk

liela note man nav. Sveiks!

E. Veidenbaums.

Tērbatā,4.nov.88.

Ilgu laiku gaidīju, ka tu man pirmais rakstīsi, bet ne-

varu sagaidīt uņ tādēļ pats rakstu.

Tev laikam atkal ir lielas darīšanas ar pagasta lietām;

es ar gribētu zināt, kas tur galā izjuks. īpaši to vēlētos zināt,

vai jau bijušas pag. tiesas celšanas un kas iecelts
s un vai jau-

nais skrīvelis jau strādā savā vietā. Es gribu vēlāk pēc kā-

dām pāra nedēļām Tev nosūtīt nabadzības apliecības formu-

lāru, kāds te tiek paģērēts no tā, kas grib brīvas kolēģijas

dabūt. To tad vajdzēs pie pag. tiesas apliecināt un vēlāk

no draudzes tiesas un kreistiesas apstiprināt. Man rādās, ka

tas būs grūti izdarāms tādēļ, ka Tu ar šīm tiesām labi ne-

stāvi, bet nekas, pamēģināt jau varēs.

Par sevi nekā jauna nav ko rakstīt, viss iet pa vecām

sliedēm. Man ir kādas 60 stundas nedēlā darba kolēģijās

klausoties un priv. stundas dodot, tādēļ neiznāk vaļas bieži

vēstules rakstīt. Uz ziemas svētkiem,, kā jau viņreiz teicu,

uz māju nebraukšu.

Sveicini visus no manis, kas to vēlās, un raksti man

drīzumā!

E. Veidenbaums.

Labi būtu, ja Tu nākošai vēstulei pieliktu 8 rubļ. naudas,

jo no Michelsona, kā teicu, agrāk nedabūšu kā decembrī.
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Tērbatā, 14. XI. 88.

Te es Tev nosūtu savu nabadzības liecību vācu valodā

līdz ar latv. tulkojumu. Tev nu vajaga iet pie kreistiesas un

likt viņu apstiprināt. Ja kreistiesa paģērēs, tad vajdzēs pa-

priekšu apstiprināt pie pagasta tiesas. Bet ceru, ka tas ne-

būs vajadzīgs. Runā ar Knīrimu,1 gan viņš sacītu, vai var

vai nē apstiprināt. Ja tu man šito liecību vari līdz 8. dc -

c emb r. atsūtīt, tad man nākošu pusgadu (un ari uz priekšu

katru pusgadu) nāk mazākais 30 rubļ. peļņas: es dabūju brī-

vas kolēģijas, universitātes nodokļu atlaišanu un varu pieteik-

ties uz stipendijām. Dari, cik vari. Uz kāzām es gan neva-

rēšu braukt, lai ari kā vēlētos; man akurāt taī laikā būs jā-

liek semestraleksams un bez tam jādod Michelsonam pr.

stundas.

Par savu jauno švāgeru nevaru nekā sacīt, tādēļ ka

viņu nemaz nepazīstu; ja Kristīnai2 pašai viņš patīk, tad jau

ir viss labi. Es vēlu daudz laimes jaunajam pāram.

E. Veidenbaums

Šās lapas3 otrā pusē ir uzrakstīta nabadzības ap-

liecība, kā es vinu pēc universitātes formulāra sastādījis. Pē-

dējais paģēr atbildi uz šādiem 7 punktiem:
1. Der Stand oder das Gewerbe des Vaters.

2. Ob der Vater oder die Mutter am Leben sind.

3. Welches unbewegliche Vermogen vorhanden ist.

4. Durch welche Mittel die Eltern sich ihren Unterhalt erwerben.

5. Andere Quellen des Unterhaltes z. B. Capitalien, Pension ect.

6. Die Zahl der Briider v. Schwestern, bei der Angabe ihres

Alters v. derjenigem weilche schon versorgt sind.

7. Das durch Griinde unterstūtzte Urtheil ai iiber die vollige

Armuth des Vorzeigers v. b) iiber seine unbemittelte Lage.

Liecībai vajaga būt izdotai un apstiprinātai no kre is-

tiesas. Bet es domāju, kreistiesa iepriekš paģērēs apstip-

rināšanu no pagasta tiesas un -draudzes tiesas. Tāda ir viņas

1 Knīrims (Knierim) — Skangaļmuižas īpašnieks, krels-

tiesnesis.

2 Vecāka masa, apprecējās ar Mārsnēnu mežsargu D.

Zollmani un pēr pāris gadiem mira.

3 Pie vēstules divas atsevišķas lapas ar apliecības tekstu

latviski un vāciski.
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ierastā mode, kaut gan tā nav aizvien vajadzīga. Kreistiesa

var apstiprināt liecību ari viena pati; tad tikai jāpieved divus

lieciniekus, kas apzvēr, ka rakstā izteikumi patiesi (ja lieci-

nieki iz pag. amata vīriem, tad tiem nav jāzvēr, bet tikai vien-

kārši jāapliecina). — Runā ar Knīrimu, liec viņam priekšā

manu vāciski norakstīto nabadz. liecību (papriekšu, zināms,

tev viņā jāizpilda skaitļiem tukšās vietas, kuras es nezi-

nāju; ja vajadzīgs, tad ari kādus punktus var pārgrozīt vaī

pārlabot; tikai pēdējam punktam vajaga iznākt uz to, kā liecī-

bas rādītājs ir gluži nabags; uz pēdējo visvairāk skatās), teic,

ka šitāda forma tiek prasīta no universitātes un lūdz, lai viņš

pēc tās priekš manis izdod liecību.' Par lieciniekiem varētu

pievest Līvi un Baransku, jeb ari citus. Ja vajdzētu papriek-

šu no pagasta apstiprināt, tad tu varētu izlietot otrā pusē stā-

vošo rakstu; citādi pietiks ar vācu.

Nabadzības apliecība,

priekš Tērbatas studenta, pie Mūrm. pag. pierakstīta, Eduarda

Veidenbauma.

(Mūrmuižas pag. valde caur šo apliecina, ka)

1. E. Veidenbauma tēvs Jēkabs, bijušais šā pagasta

saimnieks, 1879. gadā miris. 1

2. E. Veidenbauma māte vēl dzīva un tiek no vecākā

dēla uzturēta.

3. E. Veidenbauma tēvs mirstot savai familijai atstāja

kā vienīgo mantību no viņa iepirkto (bet pa lielākai daļai

vēl neizmaksāto) Mūrmuižas pagastā atrodošos Kalac māju.

ISS6. gadā māja tika vērtēta uz 3500 rubļiem un familijas lo-

cekļi, resp. to aizstāvi vienojās uz tādu mantības dalīšanu,
ka vecākais dēls saņem māju un . . .gadu laikā izmaksā 6

līdzmantiniekiem, mātei, 2 br. v. 3 m., katram 500 rubļus.

4. Citādu uzturas avotu (kapitālu, pensiju etc.) nevie-

nam familijas locekļam nav.

5. E. Veidenbaumam ir 2 brāli un 3 māsas:

Kārlis dzim g. Kalac m. īpašnjeks.

Voldemārs dzim . . . g. ļ Dzīvo pie vecākā brāļa, no kufa tiem

Kristīna dzim g. ļ vēl jādabū sava mantības daļa. Māsas

Jūla dzim g. ļ vēl neprecētas. Jaunākais brālis un

Karlīna dzim g. ) māsa apmeklē skolu.

1 Tevs mira 1878. gadā.
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6. Ed. Veidenbaums atrodas gluži trūcīgos apstākļos,

jo 1) savu mantības daļu viņš līdz šim dabūjis un skolojoties

izdevis un 2) citādu palīdzības avotu viņam nekādu nav.

(Pag. vecākais:)

(Skrīveris:)

Tērbatā,17.dec.

Tavu vēstuli ar nab. liecību saņēmu 13. decembrī. Se-

mestral eksamu noliku un esmu pieteicies nāk. semestrī uz

brīvām kolēģijām, bet šaubos vai liecības vēlās iesniegšanas

dēļ tās dabūšu. Bet nekas, universitātes nodokļi (10 rbļ.)

priekš nākošā pusgada nav jāmaksā un brīvas kolēģijas

dabūšu vēlākos semestros. Es brinos, kā tu tik drīz dabūji

to apliecību, citi vesaliem gadiem pēc tās cīnās un kreistiesa

liek lielus kavēkļus ceļā. Knīrimam rakstīju. Pa ziemas

svētkiem uz māju nebraukšu, jādod stundas; iztikt iztikšu kā

līdz šim; badā jau nemirst un nobaroties nekam nevajaga. —

Tad man Tev jāraksta par maniem naudas apstākļiem. Tu

man sacīji, ka došot vēl priekš nākošā pusgada 100 rubļus.

Vai tu varēsi dot, bez kā pats sevi gluži izpostītos? Tu sa-

vus apstākļus labāki pazīsti, kā es un tā tad raksti, kā Tu

domā. Man gan šie 100 rubļi ir nepieciešami vajadzīgi, ja

gribu nākošu pusgadu turpināt studēšanu, bet ja caur to Tev

visa saimniecība nāktu bailīgā stāvoklī, tad šis nodoms jāat-

met.
—

Šo semestri uz to knapāko dzīvojot man izgāja 150

rubļi, tas iznāca caur to, ka bija jāsamaksā viņa pusgada pa-

rādus (20 rbļ.) un jāiegādājas vairāk grāmatas, par kādiem

15 rubļiem. No Tevis dabūju 100 rbļus, no Michelsona par

stundām 85 rubļus, tā tad paliek priekš nākošā pusgada 35 rbļ.

pāri. Nākošu semestri, ja nedabūšu brīvas kolēģijas, man

izies atkal ap 140 rbļ., vecu parādu nu gan vairs nebūs ko

maksāt, bet totiesu vairāk atkal izies grāmatu pirkšanā, kuras

man jāiegādājas par kādiem 30 rubļiem, tādēļ ka būs jātaisa

8 eksamus. Tu redzi, kā tās lietas ir. Ja tu varētu sūtīt

minēto zumu (100 rbļ.), tadl mans nodoms ir, ja no citurienes

nenāks palīdzība,, šādā vīzē savas studijas galā vest: līdz

nākošiem Jāņiem vēl palikt Tērbatā, tad es būšu noklausījies

lielāko daļu un svarīgākās juristu kolēģijas un nolicis 8 eksa-

mus (pavisam viņu ir 25), pēc tam no universitātes neizstā-

damies braukt uz māju, sapirkt grāmatas un pēc 1 vai ilgā-
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kais gada mācīšanās nolikt kandidāta eksamu. lespējams

tas ir un iznāk ļoti lēti naudas ziņā. — Ja tev caur Kristīnas

kāzām, un citādi tik lieli izdevumi cēlušies, ka tu neiespēj

sūtīt vairs naudu, tad raksti man. Tad man jāierīkojas pie

laika citādi, kaut gan būtu ļoti nepatīkami tagad jau no uni-

versitātes šķirties. Ja vari sūtīt, tad vislabāki būtu, ka Tu

atsūtītu 50 vai 60 rubļus līdz 12. janvaram un pārējos vēlāk,

kad tev iznāk, es gribētu semestra sākumā sapirkt visas va-

jadzīgās grāmatas, lai pie laika varētu iesākt uz eksamiem

mācīties. — Gultas deķa man nav vajadzīgs, mūsu istaba ir

tik silta, ka var ar vienu deķi iztikt. Bet kāds pārs zeķu gan

būtu labi, ja varētu atstelēt, man pavisam ir 3 pāri zeķu, no

kurām vienējās jau vairāk reižu lāpītas. — Par Ciguža Ma-

riku es priekš kādas nedējas apklausījos klinikā pie profesora

Kraepelina. Viņš man teica, ka vājniece acīm redzot paliekot

labāka, bet ka mani tik tad vien viņš drīkstot pielaist viņu

apmeklēt, ja es pienesot no viņas mātes vai tēva apliecību,

ka tie to atļaujot un vēloties. Šai atļaujas liecībai vajadzētu

būt pie pag. tiesas izrakstītai.

Raksti man, ka iet Voldemāram un Karlīnai pa skolu un

citiem pa māju, un vai jūs no Vildavām kādas ziņas dabūjuši.

— Tad varu ko jums vēstīt iz Tērbatas. Te šo pusgadu lat-

viešu studentu starpā nodibinājās jauna biedrība, kas grib no-

darboties ar latv. rakstniecību un lūkot vairāk izdarīt kā Le-

tonijā, kuras locekli pardaudz padevušies dzeršanai un dueļiem

un par citām lietām gandrīz neko vairs neiztaisa. Jaunās

biedrības locekļu skaits ir tagad 15, es ari tur piederu. Mūsu

starpā ir kretni rakstnieki un mēs droši ceram, ka drīzā laikā

mūsu skaits vairosies 1
un taisīs stipru konkurenci Letonijai.

Un tas būtu ļoti vēlējams aiz šādiem cēloņiem: 1) Letoņi ir

vareni dueļu un citu vidus laiku bruņniecības ierašu piekri-

tēji —
mūsu biedri ir tādu lietu pretnieki. 2) Letoņi liek lielu

lielo svaru uz smalku ārpusi, kaunas saieties ar latviešu zem-

niekiem, kaunas runāt latviski, paved jaunos studentus uz žū-

pošanu, ieslavēdami to kā attīstības zīmi, Letoņi ienīd «Dienas

Lapu» un «Tēviju» un katru, kas teic viņiem patiesību acīs,

— pie mūsu biedriem tas viss ir otrādi un lielākais pie mums

ir tas, kas ir uzcītīgāks un prātīgāks. — Mūsu biedrības nodi-

bināšanās sacēla lielu troksni Letonijā un Rīgas zinību komi-

1 Strīpots «pa» (pavairosies).



664

sijā, visi viņi mūs loti nelaipni uzskata, teikdami, ka mēs gri-

bot plaismu celt latviešu starpā, bet nekas, prātīgākie aiz-

vienu būs uz mūsu pusi, un stipendijas Rīgas zinību komisijai

mums ari: ir jāsūta, ja tā negrib pie latviešiem vēl vairāk savu

cienību zaudēt, kā jau tas tagad ir. «Dienas Lapa» un «Tē-

vija» ir mūsu piekritējas un šitās avizes vajadzētu cik iespē-

jams pabalstīt un izplatīt. Tikdaudz par mūsu biedrību.
—

Sveicini visus no manis un paliec pats sveiksi

Ed. Veidenbaums.

Pīpkalējs liek Tevi sveicināt!

Man mājā palika divas kolēģiju heftes:

1) Behordenverfassung der Ostseeprovinzen,

2) Provinzielle Rechtsgeschichte, atsūti man tās.

Tad vēl: es nākošu semestri nedzīvošu vairs vecā dzī-

voklī, bet pārvilkšos Techelfer ielā Nr. 14 (Beckmaņa mājā).

Uz turieni man adresē vēstules no 5. janvāra sākot.

1889.

Tērbatā, 12. janv. 89.

Naudu un pakiņu ar grāmatām un zeķēm saņēmu nedēlu

atpakaļ; ar atbildi līdz šim laikam nokavējos, tādēļ ka gri-

bēju tikt papriekšu skaidrībā ar savu jauno dzīvokli. Es Tev

rakstīju, ka pāriešu no 5. janv. dzīvot uz 14-to numuru Te-

chelfer ielā, bet ar jauno saimnieku izcēlās strīds naudas ziņā

un tādēļ biju piespiests viņam atteikt. 14. numura saimnieks

bija tik nekaunīgs un paģērēja no saviem īrniekiem pa 5 rubļi

vairāk, kā bija iesākumā notaisījis. Uz to, zināms, neviens ne-

ielaidās un visi viņam uzteica, ar ko viņš ari bija pilnā mierā,

cerēdams, ka varēs dārgāki izīrēt, bet vīrs, kā liekas, būs

vīlies, jo līdz šim viņa lielā māja (ar kādiem 40 studentu dzī-

vokļiem) stāv gluži tukša, kamēr citur knapi var rūmes atrast.

— Es palikšu turpat, kur līdz šim: Techelfer ielā Nr. I,

Hampfa mājā. Priekš svētkiem es aizrakstīju vēstuli Mūr-

muižas pag. valdei ar lūgumu, lai man paziņotu, vai es kara-

dienastā noņemts jeb nē un lai man pēdējā gadījumā piesūtītu

no kara klausības komisijas izdodamo liecību, ka es pieskai-

tīts pie zemes sargiem. Cien. Briedis un kompānija, rādās,

netura par vajadzīgu manu lūgumu ievērot, tādēļ ka līdz šim

atbildes nekādas neesmu dabūjis. Tagad es rakstīšu Valmie-
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ras komisijai par to lietu, bet papriekšu gribu vēl drusku no-

gaidīt, vai galu galā Mūrmuižas pag. valde tomēr neatbildēs.

— Tu rakstīji, ka vecā pag. tiesa .nogāzta; tas ir slaveni. Vai

drīz nesviedīsait ari pag. veci zemē? Kad ir jāvēlē jauns

pag. vecākais? Laiks jau būtu sen, prātīgākiem un krietnā-

kiem cilvēkiem pie stūres nākt. —
Mūsu jaunās rakstniecības

biedrības locekli vēl pa lielākai daļai nav sabraukuši, tā tad

vēl kārtīga darbība nav sākusies, tādēļ par to rakstīšu vēlāk.

Letonu dusmas uz mums aug augumā. īpaši tas viņus kai-

tina, ka mēs cienām «Dienas Lapu» un «Tēviju», uz kurām

viņi ar lielāko nicināšanu skatās. Līdz šim uz Tērbatu neat-

nāca neviena eksemplāra «Dien. L.», bet tagad jau nāk kādi

8 gabali, Tempora mutantur. No daudz pusēm mums izsa-

cītie apsveicinājumi mums dod dūšu un apziņu, ka mūsu par-

tijai ir stipra stute tautā un ka uz mums liek lielas cerības,

kuras mēs pēc labākās iespējas pūlēdamies gribam attaisnot,

vairāk krietniem darbiem, nekā skanošiem tukšiem vārdiem.

Kā to mēs gribam sasniegt, par to rakstīšu vēlāk pilnīgāki. —

Zālīts man atrakstījis vēstuli; ko Tu domā, ko viņš raksta?

Viņš iešot drīzumā uz Vāciju filosofiju studēt. Vai tu neesi

ar viņu saticies? Vai tā nav traka iedoma: uz Vāciju, kur

filosofu tik daud.z «kā pie mums malkas cirtēju», nabadzīgs

latviets iet filosofiju studēt. Viņš man nemaz nebij teicis, kur

priekš tam naudu ņems, varbūt ka viņš Tev to sacījis? Es

beidzamā vēstulē viņam izskaidroju, ka viņa nodomu ieskatu

par muļķīgu un no tā laika viņš man nav vairs rakstījis. —

Raksti man, kā iet Kristīnai jaunā dzīvē, sveicini viņu

un vīru no manis. Sveicini ari citus mājeniekus un palieci

pats vēsais!

Techelfer ielā Nr. 1. Ed. Veidenbaums.

Man vislabāk būtu. ja Tu līdz 1. febr. varētu vēl atsūtīt

40 rubļus. Tos citus es varētu gaidīt manis dēl tad ar līdz

jūnija sākumam. E. V.

Tērbatā, 21. febr. 89.

Būs jau krietni ilgs laiks, kamēr es pēdīgo reizi uz māju

rakstīju, es būtu rakstījis biežāki, bet ko lai raksta, kad nekā

jauna nav ko paziņot. Naudu 40 rb. dabūju; lūkošu ar tiem

iztikt šo pusgadu, lai ar grūti nāksies. Tu raksti, ka esot pā-

rāk slikti laiki, es to pilnīgi ticu, bet varbūt ka uz priekšu ies
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labāki, vajaga tikai strādāt un cerēt un iedomāties, ka lielā-

kai daļai cilvēku iet vēl girūtāki. — Nabadzības liecību es

iesniedzu un tādēļ man universitātes nodokļi (10 rbļ. pus-

gadā) nav jāmaksā; kolēģiju naudas atlaišanu šo pusgadu

nevarēju dabūt, tādēļ ka liecība pa vēlu atnāca, bet droši da-

būšu nāk. pusgadā, ja būs iespējams tāļāk studēt, ko es gan

ceru. Tā tad šī liecība man par gadu ienes ap 60 rubļiem,

kas tiek atlaisti. Tagad es mācos uz eksamu, kuru, kā jau

rakstīju, uz jūnijam būs jāliek. Mūsu latviešu juristu, kas ap-

meklē kolēģijas un mācās, ir tagad 3 gabali: es, Jankaus un

Kalacis, bez tam vēl jurisprudenci studē 3 Letoņi, bet viņi

savus priekšlasījumus līdz šim klausījušies tikai Letonijas kon-

venta zālē aiz alus pudelēm un Corpus juris vietā uzcītīgi

studējuši Tērbatas studentu dueļu likumus. — Mūsu litera-

riskā -biedrībā šo pusgadu iestājās divi jauni biedri: Pīpkalējs

un Jankaus. Līdz šim ir jau noturētas 4 sapulces. Uz katru

sapulci vienam biedram pēc kārtas jāizstrādā latv. vai. raksts

par kaut kādu zinisku priekšmetu un jālasa sapulcei priekšā,

kura tad apspriež, vai raksts vērts drukāt vai nē. No līdz

šim lasītiem rakstiem 2 tika atzīti par derīgiem priekš drukas

(viens par latv. valodu, otrs par vēsturi). Mēs savas sapul-

ces noturam sestdienas vakaros no B—l2. Mums nāk visas

Latviešu avizes un dažas vācu; biedru nauda iznāk šo pusgadu

3 rubļi (kamēr Letoņi maksā 30 rbļ.). Tā mums te iet. Dzīvo

vēsais, sveicinu visus sirsnīgi!

Eduards Veidenbaums.

Tērbatā, 18. aprilī.

Tagad jau krietni ilgs laiks, kamēr Tu pēdīgo reiz rak-

stīji, būs pāra mēneši, tad, kad Tu man otro reizi naudu sū-

tīji. Tā kā Tu man priekš tam arvienu mēdzi biežāki rakstīt,

tad man jādomā, ka Tev kāds svarīgs kavēklis gadījies, ka

nevarēji rakstit. Es gan ar pats neesmu pēc tam vairāk kā

vienreiz rakstījis, bet es gaidīju papriekšu atbildi no Tevis.

Lai nu būtu kā būdams, bet tagad raksti man, kā iet pa māju,

vai nav kāds vājš palicis, varbūt Tu pats? Es esmu līdz šim

arvienu vēsais un mācos, cik iespēju. Kā stāv ar pagasta

lietām? vai Voldemārs un Karlīna iet vēl abi skolā?

Ja vari, tad atsuti man vel 10 rubļus, citādi man bus pā-

rāk grūta cauritiikšana šo semestri. Tad man vēl vajadzētu
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vasaras drēbes. Vislabāk būtu, ja mājā varētu noaust un man

drēbi atsūtīt, es te liktu pašūt; šūšana te maksā 5 rubļi. Nezin, ko

mama un Jūla domā par to lietu. — Ja ir kādā vīzē iespējāms
r

tad atsūti man naudu līdz 1. maijam un.drēbes līdz 25~tam; jo

agrāk, jo labāk. — Kur es uz nākošu semestri ņemšu naudu,

ko studēt, to tagad nezinu; bet gan jau redzēs, kā būs. Uz

priekšu padaudz rūpēties nav vērtēs. Vai tu nezini, kur Stein-

bergs dzīvo? vai nav turpat, kur agrāk, Suvorova ielā Nr. 122?

Uz pēdējo adresi es viņam priekš pāra nedēļām aizrakstīju

vēstuli, pieprasīdams, vai nevar man dot naudu priekš tāļāk

studēšanas; atbildes līdz šim neesmu dabūjis, tādēļ šaubos, vai

būšu pareizo adresi zinājis.

Grūtie laiki uz zemēm ari Tērbatā manāmi. Liels pulks

agrākējo studentu, piespiesti atstāt universitāti naudas trū-

kuma dēļ, jau semestra sākumā aizbrauca no Tērbatas. — Va-

kar atkal nošāvās viens students, Odesas kuratora dēls. Viņš

nupat kā ar «ļoti labi» beidizis medicinu un šaujās nost. Vai

tā nav muļķība. Šorīt es ari biju klāt, kad viņu anatomiski iz-

meklēja. Viņu sauc Stratonov.1 Runā, ka esot piederējis

pie nihilistiem un laikam negribēdams policijas nagos krist,

nonāvējies.

Tērbatā,26.maijā.

Naudu un drēbes dabūju. Ar drēbēm pastā bij notikuse

pārskatīšanās: bija nosūtītas uz citu adresi vienam otram

Veidenbaumam, tā kā es viņas tikai vakar rokā dabūju. Ga-

tavā kārta man neder, bikses ir pa daudz garas un svārki

pa platiem. Tādēļ es viņas šodien nosūtu atpakaļ. Es vi-

ņas varētu gan likt pārtaisīt, bet tas ar maksātu kādus 134

rubļus un es domāju, tad liek labāki jaunas šūt.

Šūšana maksa kopa ar oderi, diegiem etc. 5 rubļi. Nau-

das man būs, ko aizmaksāt.

1 A. Dauge atmiņās par Veidenbaumu Vjačeslavu Strato-

novu (teikts — Penzas kuratora dēlu) pieved kā raksturīgu
entusiasmēta krievu studenta piemēru. Kā tāds, Stratonovs

kursa beigās iemīlējies 12 gadējā meitenē, iedomājies to par

nākošo Žoržu Zand, cerējis to par tādu izaudzināt, bet redzē-

dāms savu vilšanos, ka šī meitene gluži vienkāršs, neievēro-

jams skuķis — viņš nošāvies.
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Uz māju es braukšu ap 10. jūniju, eksama dcl agrāk

nav iespējams. Sveiki visi

Eduards Veidenbaums.

[Rūjenē], 18. dec. 89.

Vakar dabūju tavu vēstuli. Man te būs jāpaliek līdz jan-

vāra pirmām dienām, tā tad ziemas svētkos netieku mājās.

Citādi jau varētu ar aizbraukt uz māju, bet man - loti daudz

darba, tādēļ, ka mans uz ģimnāziju sagatavojamais skolnieks

daudz piemirsis, kas nu viss līdz eksama laikam (8. janv.}

jāpasteidz un tā kā laika loti maz, tad mēs ari svētdienas

nelaižam brīvas. Pie visa tā es tomēr šaubos, vai viņš no-

liks eksamu — nav nekāds pārāki apdāvinātais — un

tādēļ es pa savām stundām nekā liela negribu prasīt; rubļus

30 vai drusku vairāk. Varētu nu gan paģērēt vairāk un mak-

sātu ar; bet ko lai plēš? Savas studijas tomēr nevaru tur-

pināt, ja citur nedabū klāt, uz ko nav cerības.

Bēdīga lieta, ka Jūla vēl neredzīga, bet, es domāju, pa-

šai izveseļojoties, ari acis viņai labosies, Kublinskis jau tei-

cis, ka neredzība tikai no barības vielu trūkuma miesai ce-

ļoties; ar klinikas iešanu, es domāju, nevajadzētu steig-

ties, jo ja, kā Kublinskis teicis, tā tiešām reta slimība, tad es

bīstos, ka dakteri jaunas zāles izprovēdami neaizmirst slim-

nieka veselību.

Tu laikam sāc ticēt māņiem, kad ievēro sapņus. Es

kā materiālists, (kaut gan ar dzejiskām rantēm) tev šo sapni

iztulkošu materialīgi, kā viņš cēlies:

Tu daudzreiz par mani esi domājis, ka man pēc manas

izglītības vajadzētu būt ko lielāku pastrādājušam un citādus

panākumus uzrādījušam, nekā paģiras, kaušanās v. t. t. Tu

esi salīdzinājis mani ar gulošu cilvēku, ko nevar uzmodināt.

Šās domas, kā fonografā, tāpat iegraužas smadzeņu ratos un

naktī atrisinājās. Ka tu toreiz sapņojis, pierāda, ka Tu daudz

domājis par mani.
— Tu man piekritīsi, vai nē? — Bet, ne-

raugoties uz sapni, tev viena dala taisnības, ka es guļu, bet

apdomā, ka miegs nav nāve, ka visi cilvēki nav vienādi un

ka pēc ilgākas dusas var nākt jo darbīgāka diena.
—

Papriekšu liek zemē fudamenti, tad būvē māju. — Brie-

dis nedodot uzt. zīmes, smieklīgi! Kāds tur viņam cēlons var
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but? Bet ko nu tur
— «pret muļķību paši dievi velti karo».

Iztikšu tāpat.

Man te Riemās
1

dzīve ļoti laba, tie cilvēki tik laipni,

kā cukurs pret mani. Tā to laiku, kamēr te, esmu ielūgts un

ari bijis vienās kāzās un vienā balē, Endzeliešos. Lāga ļaudis

— nevar sacīt!

Būtu vēl vairāk rakstījis, bet jau vēls vakars, tādēļ

sveiks!

Sveicini visus, lai Jūla paliek vesala un pavadāt prie-

cīgi ziemas svētkus!

Ed. Veidenbaums.

1890.

Tērbatā, 18. janv. 89. [1890].

Vakar atbraucu Tērbatā iz Rūjenes, kur līdz tam visu

laiku uzturējos. Miķelsons savu eksamu Rīgas gub. ģim-

nāzijā loti labi nolika, bet rūmes trūkuma dēļ šo semestri ne-

varēja tikt pieņemts un tādēļ atbrauca uz māju. No viņa es

dabūju 25 rubļus. Tagad nu es gribu imatrikulēties un stu-

dēt tāļāk, bet tas tikai tad iespējams, ja Tu man vari at-

sūtīt līdz 30. janv. 25 rubļus. Dzīvoklis man ir brīvs un bi-

jušie parādi, (kuri man sniedzās līdz 80 rubļ.) pēc jauniem

likumiem tagad nav jāmaksā, bet tikai pēc izstudēšanas. Tā-

dēļ es varētu pilnīgi studēt, ja Tu man piesūti mi-

nēto sumu. Ja turpretim es šo semestri palieku ārpus uni-

versitātes, tad pirmkārt loti daudz nokavēju, tādēļ ka citas

vietas nav zināmas un, otrkārt, nevaru beigt vairs juristukursu

1% gados, kā ja es tagad iestājos. —Manu vēstuli dabūjis, te-

legrafē man tūlīt atpakaļ, vai varēsi sūtīt vai nē, uz šādu adresi:

Dorpat, Botanische Strasse 28, Dauge.

Telegrama maksās ap 50 kap.

Es dzīvoju ar Daugi kopā. Ari naudas vēstuli sūti uz

Dauges vārda uz šitādu adresi: Dorpat, Botanische Strasse

Nr. 28, Herrn stud. AI. Dauge (fūr W.)

Ceru, ka tu naudu atstelēsi, ja nē, tad īsti nezinu, ko

1 Mājas Rujeniešos, kur Veidenbaums kopš novembra

mēneša saimnieka dēlam Michelsonam pasniedza stundas.
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iesākt. Kad pasaule savu sprausto mērķi nevar sasniegt,

tad visa dzīve nekur neder. Sveiks!

Tavu atbildi dabūjis, drīz vien Tev rakstīšu plašāku vē-

stuli, tagad nav vaļas, jo dzelzsceļa brauciens nupat noiet un

vēstule jāslēdz.

Edvarts Veidenbaums.

Es dzirdēju, ka Jūlas acis paliekot drusku labākas, raksti,

kā ir.

Tērbatā, 25. febr. 90.

Naudu (25 r.) dabūju, tagad esmu atkal imatrikulēts un

studēju tāļāk. Es dzīvoju kopā ar Daugi, Botāniskā ielā 28.

num. Dzeršana tagad ir atmesta un tiek uzcītīgi strādāts. —

Man jāatzīst, ka es uz zemēm mūsu apgabalā dzērumā dažā-

das muļķības izdarījis, kuras labāk būtu palikušas nedarītas,

bet tādēļ tūlīt nevajaga domāt, ka cilvēks paklīdis, ka no

viua nekas vairs nav cerams. Tie ir tādi šauri spiessbūrgeru
uzskati.

— Kā tomēr visi par mani slikti nedomā, pierāda

tas, ka es vakar dabūju piesūtītus 20 rubļus no Jaudzemu

Mārča (Matuļos), pie kam viņš vēl solās uz priekšu sūtīt, ja

spēšot. No Rūjenes es varbūt ar vēl dabūšu uz priekšu drusku

naudas, tādēļ cauri varēšu tikt. Man iet tagad labi, esmu

vēsais un mācos.

Par Jūlas acu vājību esmu ar vairāk vecākiem medi-

cīnas studentiem runājis, citi teica, ka tā vājība esot viegli

ārstējama, citi atkal, ka grūti, tā A galā ne pie kādas skai-

drības netika. Ar acu klinikas profesoru par to lietu izru-

nāt man līdz šim nav bijusi izdevība. Ja Jūla gribētu braukt

uz Tērbatu, tad jau te varētu to vājību izmeklēt un ja viņi

uzņemas izārstēt, tad palikt. Acu klinikā rūmes aizvien esot

diezgan un par mēnesi jāmaksā ap 13 rubļ. Veša nav līdz jā-

ņem, tā tiek te dota. — Bet es domāju, braukšanu varētu at-

likt uz pavasari, kad laiks ir siltāks, ja tikai acis tagad nesāk

palikt slimākas,, tad vajadzētu gan steigties ārstēt.
— (No

Valkas uz Tērbatu iet tikai vienreiz par dienu dzelzsceļa

brauciens, tādēļ, ja uz Tērbatu brauc, tad no Valmieras jā-

izbrauc ar pusdienas vilcienu, ar nakts vilcienu braucot

jāgaida Valkā līdz otra vilc. pienākšanai).

Raksti man atkal. Sveiks!

BoTammecKafl y;i. N° 28. Ed. Veidenbaums.
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Par to, ka Jaudzems man naudu sūtījis, Tev nevajaga

viņiem nekā teikt, ja viņš pats Tev jau to nav sacījis, ko es

gan neticu.

Tērbatā,15.aprilī.

Pēdējo vēstuli no tevis dabūju 18. februāri, un no tā

laika Tev ari neesmu rakstījis. —
Es te izjautājos visās lie-

lākās grāmatu bodēs, bet nevienā nevarēja atrast Kramenska

brošūru par krūšu ārstēšanu. 1 Daži mediķi, ar ku-

riem es par to lietu aprunājos, teicās gan dzirdējuši par Kra-

mensku, bet viņa ārstēšanas metode esot tikai švindelis. Es

minēto brošūru tomēr lūkošu vēl sadzenāt, bet Tev vajadzētu

griesties pa to laiku pie kāda daktera (Apinis jau ar esot tai

ziņā speciālists), un netaupīt nekādus līdzekļus, ja tiešām

Tev krūtis sāk palikt sliktākas.

Raksti, kā iet pa māju. Es ari kādas trīs nedēļas sa-

gulēju slims, rādījās it kā būtu influenca atpakaļ griezusies;

tagad esmu atkal vēsais.

Man citādi iet gluži labi, kamt gan naudas maz, tomēr

varēšu spiesties cauri. Uz augustam domāju atkal likt eksa-

mus, tādēļ pa suņu dienām būs cieši jāstrādā un tādēļ, ja,

kā es ceru, no kādas puses varēšu drusku naudas dabūt, tad

uz māju nebraukšu, jo te var daudz netraucētāki mācīties;

pie tam ari mūsu apgabals man vairs nepatīk, dēļ labās slavas,

kāda man tur pie mūsu aristokrātiem - saimniekiem esot. Ko

lai dara, cilvēks cilvēku var tikai apspriest pēc ārpuses un es

biju tik neapdomīgs, spēlēt dzērāja lomu, kas es pavisam ne-

esmu.

Vai Tu iesāksi procesi par Glāzniek-māju? Man izlie-

kas šaubīgi, vai to varēs vinēt, tādēļ ka pierādījumi noveco-

jušies, un tādēļ vajadzētu pamatīgi pārlikt to lietu, pirms

iesāk; paspēlējot pie tagadējām tiesām var iekrist milzīgā

skādē.

Sveiks! Ed. Veidenbaums.

Botāniskā ielā Nr. 28.

1 K. Veidenbaums, slimodams ar krūtīm, interesējas par

tuberkulozes ārstēšanu.
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Trešdien, 13. junijā.

Es biju nodomājis palikt pa ferijām Tērbatā, bet tagad

to lietu pārliekot, atrodu, ka tomēr ir derīgāki braukt uz ze-

mēm. Sagaidi mani svētdien, 17. jun., pīkst. 7. Cēsu stacijā.

Es svētdienā visādā vīzē braukšu, izņemot tikai to gadījumu,

ja līdz svētdienai pie manis Tērbatā ierodas Ozoliņš, kāds

skolotājs, kurš gribēja pie manis ņemt pa ferijām stundas

latiņu un grieķu valodās; ja tas iebrauks, uz ko gan maz ce-

rības, tad es palikšu te.
— Beidzot lūdzu, neizpaud daudziem,

ka es nodomājis uz māju braukt: es gribu Jbūt gluži netraucēts,

tādēļ ka ļoti daudz ir ko strādāt.

Tavs

Edvarts Veidenbaums.

Tērbatā, 1890.

Ed. Treumanim.
1

Kalačos, 5. julijā.

Es tagad dzīvoju pa māju kā mūks un nodarbojos ap

sauso jurisprudenci. Velns lai parauj, cik pārāk garlaicīga tā pa-

saule ir, gudro cik gudrodams, nekāda mērķa nevar atrast

dzīvei, visi ideāli 'uvāk apskatot izrādās no tārpiem izēsti

un galu galā tev jāpaliek vai nu lopam, kas nekā nedomā cita,

kā tik par ēšanu, jeb pesimistam. —

Sveiks!

Tavs Ed. Veidenbaums.

K. Veidenbaumam, Kalačos.

Tērbatā, 2. sept. 90.

Lūdzu atvaino, ka Tev agrāk nerakstīju. Pēc tām bez-

galīgām muļķībām un nekrietnībām, ko es dzērumā uz zemēm

izdarīju, man pāra nedēļas bij tādi sirdsapziņas pārmetumi, ka

nevaru izsacīt, un tādēļ ar nokavējos. Tagad esmu vairāk ap-

mierinājies ar to ciešo apņēmumos, vairs nedzert, kas ari līdz

šai dienai ir stingri izvests cauri. Neesmu no tās dienas, kad

no Tevis šķīros, ne piles reibinošu dzērienu dzēris un esmu

pilnīgi drošs, ka ari uz priekšu nedzeršu. Kaut gan tikai tagad

1 Vēstule ievietota ka autogrāfs V. Kopotu rakstu pirm-

izdevumā.
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vēl trīs nedēļas vien ir, kamēr dzeršana atmesta, tad tomēr

varu nomanīt jau labus panākumus. Pirmkārt vispārīga ve-

selība ļoti labojusies, mācīšanās griba un iespēja stipri vairoju-

šās un tad ari pēc alkohola vairs nesajūtu nekādu gribu, bet

pat riebjumu. Es stipri ceru, ka viss vēl ies labi, ka spēšu at-

rauties no tā vilinošā bezdibeņa, pie kura malas es patlaban

stāvēju, un kurš no\ jd galā vai nu pie pilnīgas moralīgas pa-

klīšanas jeb pie pašnāvības, no kurām, zināms, es būtu pēdējai

par upuri kritis. Bet tagad domāju dzīvot. — Es ienīstu, kā

agrāk, visu svētulību un neticu tagadējai ticībai, tāpat ar ci-

tus savus ieskatus neesmu grozījis, bet savu agrakējo viegl-

prātības filosofiju esmu atmetis, kuras motto bija: «cilvēks visu

var darīt, kas tik iegribās, nekā nevar zināt, kas ir patiess,

kas labs, kas slikts, tā tad ari nav nekāda pienākuma ne pret

sevi, ne pret citiem«. Kamēr dzīvo, kamēr grib dzīvot, tikmēr

vajaga būt pienākumiem, tādēļ ka dzīve bez viņiem zaudē visu

savu- patīkamību un nav vairs panesama. Vai pastāv kāda

augstāka vara, kas mūs pārrauga un kas mums pavēl savus

pienākumus izpildīt, tas ir veltīgs un nevajadzīgs jautājums,

jo ari bez tādas augstākas varas mūsu pašu jūtas, mūsu pašu

prāts mūs piespiež darīt savus pienākumus. Un savu pienā-

kumu izpilda tas, kas «tā dara citiem, kā grib, lai citi viņam

darītu, kad viņš būtu to vietā». Tas ir pienākuma ideāls, un jo

tuvāk cilvēks šim ideālam savā dzīvē nāk, jo krietnāks un tei-

camāks viņš saucams.

Bet šoreiz bus diezgan filosofets, otrreiz rakstīšu vairāk.

Es dzīvoju tagad Erbsenstrasse Nr. 12, viens pats un tā-

dēļ varu labi strādāt, tikai sestdienas vakaros sapulcējās mūsu

biedrības locekļi, par ko man no biedrības puses tiek mak-

sāti 30 rubļi, tā kā pašam par kortēli vēl tikai iznāk maksāt

5 rubļi. Universitātē bija vairāk jāmaksā, kā domāju, samak-

sāju 11 rubļus. Bez tam vēl bija jāsamaksā dažus nepieciešamus

parādus, jāizņem ieķīlātās lietas, tā kā ar naudu acumirklī stāv

diezgan paknapi, kaut gan no kāda pazīstama dabūju uz ilgā-

kiem laikiem aizņemties 20 rubļus, kurš ari uz priekšu apsolī-

jās palīdzēt. Ceru ari no Zinību komisijas stipendijas kādu

daļu dabūt, kura mums tiek piesūtīta oktobra mēnesī. Ja tu

vari, tad atsūti man vēl kādus 7 rubļus, es domāju, ka tā būs

pēdīgā reiza, kad no Tevis jāprasa nauda, ko Tu jau man esi

pāri par iespēju devis; uz priekšu tevis vairs neapgrūtināšu.
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bet pec studiju beigšanas ar visiem speķiem centīšos Tev at-

līdzināt Tavus izdevumus.

Galu galā es vēl lūdzu piedošanu un lūdzu aizmirst visu,

ko es Tev, Voldmāram, mamai un māsām par nepatikšanām

un sirdsēstiem darījis un apsolos, ka uz priekšu tā vairs ne-

notiks.

Sveicinu visus!

Tavs Ed. Veidenbaums.

Tērbatā, 24. nov. [1890.?]

Tu man atstelējis ceļa naudu priekš mājās braukšanas,

bet tagad man neiznāk nekādā vīzē braukt, jo 10. decembrī ir

eksāmeni. Ari pēc 10. dcc. mans nodoms ir nebraukt: gribētu

palikt te līdz galīgai kursa beigšanai. Bet ja finances, ar ku-

rām līdz šim diezgan slikti gājis, uz priekšu nekādā vīzē neva-

rēšu labāki nokārto', tad, laikam būs jābrauc un tad Tev rak-

stīšu, kad zirgus pretī sūtīt. Līdz tam palieci sveiks!

Ed. Veidenbaums.

1891.

Tērbatā,1.martā.

Atvaino, ka neesmu agrāk rakstījis, nebija dažādu iemeslu

dēl iespējams, no kuriem tas galvenākais bija tas, ka domāju,

ka drīzumā vājības dēļ Tērbatā būs jāatstāj: reimatisms tik

ātri negribēja atstāties. Tagad esmu vēsais un gribu palikt

Tērbatā, mazākais līdz Lieldienām, kāmēr būšu vajadzīgākās

lekcijas norakstījis. Dzīvoju kopā ar otru studentu, Krum-

berģi, Kastanijas ielā 9-tā num. Kasti ar proviantu man vē!

nesūtāt. Pēc vienas nedēļas es atkal rakstīšu, kad un kur jā-

sūta, tādēļ ka nezinu, vai tagadējā dzīvoklī paliksim. Sveiks!

Tavs Ed. V.

Tērbatā,26.martā,91.

Es palikšu ari uz priekšu tai pašā dzīvoklī, kur līdz šim,

Kastanijas ielā Nr. 9.

Kasti ar ēdamām lietām, ja vari, tad atsūti līdz Lieldie-

nām. Līdz šim laikam mēs iztikām un laikam vēl kādas 3 ne*
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dēļas iztiksim ar mana līdziedzīvotāja Krumberģa proviantu,

ko viņš no zemēm savedies, sviesta viņam vēl tikdaudz, ka

gandrīz visu semestri pietiks, tādēļ sūtat vairāk gaļu, labi

krietni sažāvētu.

No zemēm iesūtīto proviantu mēs izlietojam brokastīs

un vakaros pie tējas, pusdienu tepat liekam pagatavot, par

4V
2

rubļa mēnesī. Vispārīgi ar ēšanu šo semestri iet labi.

Ari citādi neiet slikti. Reimatisms ir pilnīgi atstājies, lai gan

istaba, kurā dzīvoju, nebija nekāda pārāk siltā un ari kolē-

ģijās dažreiz bij jāsaaukstās. Tērbatā palikšu līdz jūnija sā-

kumam.
—

Voldemārs man rakstīja, ka Karlīna ar Tevi aiz-

braukusi uz Rīgu pie Steinberga par kasierēni, raksti, vai

viņa tur paliks.

Sveicini no manis mājeniekus un paliec pats sveiks!

Tavs Ed. Veidenbaums.

Tērbatā, 3/VI. 91.

Semestris beidzies un tādēļ gribu braukt uz māju, jo

Tērbatā palikt, kā iesākot biju nodomājis, neatjauj finan-

cielie un veselības apstākli, īpaši pirmajie. Tādēļ esi tik labs,

atstelē man ceļa naudu, bet tā kā ar kailu ceļa naudu vien

man būtu jānobrauc mājā puslīdz noplukušās drēbēs, tad ja

iespējams, pieliec ceļa naudai vēl klāt 10 rubļus, ar ko izņemt

jaunās drēbes, kuras ir ieķīlātas ķīlu kasē un bez kurām uz

zemēm nevaru nekādas vizītes taisīt.
— Mājā nonācis, pēc

iespējas strādāšu savā arodā un no alkohola atturēšos. Pa-

smaidi, ja gribi, par maniem apsolījumiem, bet fakts ir, ka

esmu palicis optimistīgāks kā līdz šim un optimistiem nav va-

jadzīgs reibumā dzīvi ruinēt. Kā optimists es esmu gatavs no-

braukt mājā ari bez tiem 10 rubļiem un ja tu viņus nevari

bez nepatikšanām atsūtīt, tad lūdzams nedomā, ka es kaut

kādā vai vismazākā zinā par to uz Tevi laumu prātu turētu,

jeb turēt drīkstētu; es atzīstu, ka Tev jau tikdaudz pateicības

esmu parādā, — bet ko tad lai vēl rakstu. Tevi un visus sir-

snīgi sveicinādams Jūsu

Eduards.

Mana adrese tagad šada: Hepint, BoTaHHMecKaa 32, ctv-

.aeHTv- r-Hy 030.tuhv (jouih nepena'iH BettiieH6ay\'y).
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Tērbatā,23.aug.

Es jau Tev īsumā paziņoju, ka uz 25. aug. nevaru tikt

mājā. Tagad nu skaidri zinu, ka jāpaliek -līdz 10 septembrim

Tas nāk caur to, ka profesors Engelmans, pie kura 2 eksami

jātaisa, aizbraucis pa vasaras ferijām uz Somiju un tikai

8. zept. nāks atpakaļ. Pārējos 6 eksamus līdz šim noliku

un visus uz «loti labi», tā kā ja uz priekšu tāpat iet, tikšu

«uz kandidātu» cauri. Man jāsaka, ka nebiju cerējis, ka tik labi

izies ar eksāmenu, tādēļ ka nav ilgs laiks, kamēr iesāku

nopietni nodarboties ar jurisprudenci: būs tikai kāds gads at-

pakaļ, citu laiku nositu diemžēl citādās studijās, alkohola re-

vidēšanā etc. Tagad nu esmu droši pārliecināts, ka beigšu

savas studijas uz jaunu gadu, visusliktākā gadījumā uz nāko-

šiem Jāņiem. 10. sept. minētos 2 eksamus nolicis, ņemšu

atvaļinājumu un braukšu uz māju tālāk sagatavoties. Tiktālu

nu viss būtu labi un patīkami, bet nu nāk nepatīkamais, t. 1.,

ka man vēl naudas vajadzīgs. Šurp braucot paņēmu līdz

18 rubļus un domāju, ka ar tiem pārpārēm tikšu cauri, bet iz-

rādījās citādi: biju cerējis, ka tikšu atsvabināts no universi-

tātes nodokļiem (10 rub.), bet rektors izskaidroja, ka tagad

neviens vairs netiekot atsvabināts, tā tad ari man jāmaksājot,

ja negrib tikt izslēgts un izslēgties nevarēja likties, jo tad

netiktu pielaists pie eksama. Tāļāk biju domājis, ka par

priekšlasījumiem, kas šaī semestrī jāapliek, nekas nebūs jā-

maksā (tie bija izsludināti gratis), bet nu izrādījās, ka ari par

tiem jāmaksā, tā kā tagad nebija ko samaksāt, tad dabūju mak-

sāšanas termiņu uz 10. sept., par tiem atkal jāizdod desmit

rubļus. Tad beidzot, viens komlitons man bija apsolījies šo

smestri apgādāt par velti kādas 6 kolēģiju burtnīcas, kas man

vēl trūkst un vajadzīgas uz beigu eksamiem, tagad izrādās,

ka šis komiltons atstājis Tērbatu un savas burtnīcas atdevis

citiem, tā kā nu man viņas jāpirk par 1 līdz 2 rub. gabalā.

Iznāk atkal negaidītas izdošanas ap 10 rubļi*. Ko lai dara,

ja grib beigt stud:jas, tad vēl vajadzīgs tagad šās izdošanas

samaksāt. Ja Tu esi pārliecinājies, ka es varu netikai būt

vieglprātīgs, bet ari nopietni strādāt, tad atstelē man vēi

25 rubļus. Es zinu, ka tos vajadzēs aizņemties, zinu ari, ka

aizņemšanās nav patīkama, bet šaī reizā tiešām atkarājas no

šis naudas ļoti daudz laika, kas viņu nedabūjušam jānokavē.

— Uz novembri es nobeigšu savu iesākto rakstu «par meka-

niku» un par to dabūšu droši vismazākais 25 rubļus, kurus
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Tev tūlīt atdošu. Derīgo grām. apgādnieki man apsolīja par

loksni maksāt 15 rubļus. — Tādēļ esi tik labs un lūko man

atstelēt šo naudu lielākais līdz 10. sept. (BoTaH-mecKaa 32)

Vēstuli no Tevis gaidīdams, palieku visus sveicinādams.

T. Ed. Veidenbaums.

Tērbatā, 12. okt.

Atbraucu sveiks un vēsais. Dzīvokli noīrēju vakar un

šodien tajā no Dauges dzīvokļa iziedams iekortelējos. Maksā

7 rub. par mēnesi ar apkurināšanu un apkalpošanu, kas pēc

šejienes cenām ir lēti; dzīvoklis ir labs, sauss un

silts. Es vēl nemaz nebiju meklēts uz melnās tā-

feles un atbraukušam ari nekādas atvainošanās par

nokavējumu netika prasīts. — Raksti man, vai Tu jau esi aiz-

sūtījis Voldemāram manu rakstu, un ja vēl nebūtu sūtījis,

tad izdari to drīzumā; vajadzētu vēlākais priekš 20. oktobra

aizstelēt.

Visus mājniekus sveicinādams

Ed. Veidenbaums.

Adrese: Kastanien-Allee, Nr. 15.

Tērbatā, 12. dec. 91.

Šo vēstuli nosūtu ceturtdienā, piektdienā to aiznesīs uz

JVhlrmuižu un sestdienā. 14. dcc. Tu viņu dabūsi. Taī pašā

dienā, t. i. 14. dcc. es ari piebraukšu Cēsu stacijā ar vakara vil-

cienu, un tād stelē man zirgu pretī. No Mūrmuižas sūtījumus,

es domāju, līdz šim Tev pienesa pa lielākai daļai priekš pus-

dienas, tā tad laika atliek līdz Cēsīm nobraukt, jo vilciens

pienāk tikai ap sešiem. Bet ja kazaks nokavētos, jeb ari ja

citādu kavēkļu dēļ nebūtu iespējams sestdienā pretī atbraukt,

tad stelē svētdienā 15. dcc, es pa nakti nometīšos pie Girgen-

sona, jeb Maizītes. — Līdz lai ņem krietnu kažoku vai citu

kādu škanteli, es siltumā dzīvodams esmu palicis dikti sa-

salīgs. — No nodomātā eksama šai mēnesī bija jāatkāp-

jas un jāatstāj to pēc Ziemassvētkiem, tādēļ ka pie labākās

gribas nepaspēju visus arodus pamatīgi izņemt cauri. Tādēļ

mājā nonākušam būs cieši jāmācās un tādēļ ari, kaut gan

žēl, jāatsakās no priekšlasījuma izstrādāšanas priekš Jaune-

niešu biedrības. Tā tad janvāra sākumā būšu notaisījis pirmās

divas trešdaļas no beigu eksama, uz kurām esmu pavisam
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strādājis 5 mēneši, tā tad trešo varētu izstrādāt 2ļ/£ mēne-

šos, bet nākošie eksami ir tikai jūnija beigās jeb augusta

sākumā, tā tad gribot, negribot jāstudē vēl viens semestris,

jeb kas tas pats, jāizdod vēl ap 100 rubļiem naudas. — Kur

viņu ņemt, tas šinīs laikos liekas būt grūts jautājiens, kam pat

ar visdziļāko filosofiju nespēj atbildēt, bet pēc Šillera arvienu

jau jācerē «auf kūnftige bessere Zeiten» un jādzīvo un jārūpē-

jas kā skudrai, un kad ari ar visiem projektiem un rūpēm reiz

jānobrauc pie Hades, nekā nesasniegušam! — nekas nekait, —

tad ari nekā nevajaga. — ,1a nekādā vīzē nebūs iespē.'ams sa-

lasīties vajadzīgo daudzumu papīra lapiņu, kuras dod tiesību

uz citu rēķinu baroties, tad streikošu atkal vienu semestri un

strādāšu tautas labā; pa pusgadu var labu tiesu saskrīvēt;

un kaut ari apgādnieki stipri krejo un žīdiski maksā, tad tomēr

savus grašus var varbūt iesist un kur tad vēl lielais gods

«populārs tikt». Loti gaiša nākotne — patiesi!

Šādā vieglā kārtā
3

naudas rūpēs aizfilosofējušam, man

patlaban ceļās šaubas, kur ņemt cel.a naudu. Tavas vēstules-

līdz šim vēl neesmu dabūjis, bet ceru, ka pastiljons viņu pie-

nesīs šodien vai mazākais līdz sestdienai. — Mūsu lasāmā va-

karā šo semestri valdīja stipras domu starpības un asas dis-

putacijas starp veco laiku un jaunlaiku piekritējiem; radikālā

partija beidzot ņēma pārsvaru nn uz nākošo semestri iecēla

Daugi par priekšnieku. Janvārī jeb februāri tiks izdota

Pūra 2ā un 3. burtnīca, abas uz reizi, jo matrialu ir daudz sa-

krājies un pie tam daudz populārāku un interesantāku, nekā

pirmā burtnīcā. Visinteresantākais un ari tautai visderīgākais,

zināms, neiet caur cenzora šķērēm: bet jāapmierinās: vēl valda

pūces un bajonetes.

Dauge liek tevi sveicināt.

Palieku visus sveicinādams

Tavs Ed. Veidenbaums.

1892.

Aleksandram Daugem, Terbata.

Kalačos, 12. apr.

M. D. Dari man to patikšanu, noej pie musu fakultātes

dekāna Engelmaņa un izjautā viņu, cik ilgi vēl īsti vecā fa-

1
Strīpots vīze, kuru V. agrāk lietojis.
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kultate ar saviem sevišķiem eksamiem pastāvēs, un tad

paziņo man viņa atbildi, cik drīz iespējams. Es tev par to

būšu ļoti pateicīgs. — Līdz šim esmu bijis pastāvīgi vājš, un

krietni nopietni, velns lai sazina, kādi katari, drudži orga-

nismā ievilkušies. Šāsi nolādētās vājības aizkar netik miesu,

caur miesu tās dara varenu iespaidu uz prātu, tā kā nekā ne-

spēj kārtīgi domāt, ne lāga saprast. Tagad nu ir palicis drusku

labāk, lielie katari ir rimuši, bet to vietā ko ārstēt atlicis

stiprs dilonis. — Man ārsts pret viņu liek dzert lielus kvan-

tumus kreozota, kas ir gandrīz tikpat riebīgs un stiprs kā

karbols. Ko lai dara? Jācīnās ar baciļiem. Es ar sevišķu

humoru tagad uzksatu pasauli, un ir ar humors atrodams, kad

uzskata cilvēciņus visapkārt, kas visi dreb no nāves un mani

ar sevišķu cienību uzskata kā kādu lielmocenieku, redzēdami,

ka pie manis baiļu nebūt nav un ka es tādos kritiskos apstāk-

ļos vēl zobojos par reliģiju etc, etc. Bet mani nupat atkal

parāvis lielības splīns, tādēļ beigšu.

Lai gan lietas stāv loti bēdīgi, tad tomēr es vēl ceru, ka

ar savu sīkstu kaka dabu pārcietīšu šo bīstamo «phthisis», ti-

kai tas aizņem laika, šo semestri, kā rādās, nav ko domāt uz

Tērbatu braukt, bet vēlāk
1, ja paliks labāki, ja nē, tad brauks

uz Eliziju. — Tu redzi, kad no sava paša ķibelēm ieņemts,

tad zūd visa interese uz citām lietām, tā es līdz šim savu

vienīgo nac. ekonomisko lektiras materiālu iz dienas avīžu

politikas nodaļas smeļos.

Paliec sveiks! Un raksti man drīz un daudz, Tev jau iet

ātri. Sveicini ari Toniju un Kulakovs:ky un Rozīņu.2

Tavs Baums.

1 Strīpots: «ko jācer.»

2 A. Dauges dzīves biedre un komiltoņi. — Vēstulē pie-
minētās maiņas tās, ka tolaik jau Tērbatas universitātei ar-

vien vairāk nācās padoties krieviskajam garam, piekāpties

pret valdības tendencēm, līdz tam veikli atvairītām. Reizā

ar Baltijas tiesību reformām, valsts likumu un politiskās eko-

nomijas pasniegšanai juridiskā fakultātē 1889. gadā ieveda

krievu mācības valodu, paplašināja fakultāti ar vairākiem

katedriem, kurus varētu ieņemt nevācu docenti. Vēlāk no-

lika ari citu eksamin. kārtību. Nāca pārgrozības, kurās vā-

cieši ar dziļām skumjām redzēja savas alma mater vaigu

arvien vairāk pavēršamies uz slavisma pusi.
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Veidenbauma rakstu apskats.

Latviešu literatūrā droši vien neatradīsim otra rakst-

nieka, kura darbi tautai būtu rokās nākuši pa tik dažādiem ce-

ļiem, kā Veidenbauma dzejas. Pazīstamas viņas jau kāmēr,

iznākušas krājumos un kopotos rakstos, sastopamas gandrīz

visās mūsu izlasēs un antoloģijās, daudz citētas un pārdiu-

kātas. Bet kā kurā vietā tās publicētas, par to gaišāko valodu

runā garā komentāru un variantu virkne šā izdevuma beigās.

Veidenbauma rokraksti ir aizgājuši nezināmu ceļu, pirms darbi

iespiesti saskaņā ar tiem un vissmagāk šinī ziņā sajūtams dzeju

tekstu trūkums. «Austrumā» 1890. un 1891. gada gājumos ie-

spiestie dzejiskie tulkojumi: 7 Horacija odas un 2 sa-

tirās, Fr. Šillera «Jātnieku dziesma un «Uzvaras svētki»,

Krug I o v a «Jautājumi», bez tam zinātniskais apcerējums

Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filo-

sofiskais pamats «Pūra» 1. krājumā, — tas ir viss, kas

parādījās klajā dzejnieka dzīves laikā. Zinātniskie raksti Vai-

rāk gaismas un Apcerējumi iz mekanikas, Vei-

denbauma paša nodoti iespiešanai, iznāca jau pēc viņa nāves

<Pūra» 2. un 3. krājumā. Pārējie darbi
— oriģinaldzejas, daži

dzeju un stāstu tulkojumi, tāpat «Raksts par privātīpašumu,

kapitālismu un strādniecību» — palika rokrakstā un klajā pa-

rādījās tikai pēc dzejnieka nāves.

Visvairāk Veidenbauma dzeju iespiests «Mājas Viesa» un

«Dienas Lapas» literariskajos pielikumos 1893. un 1894. g. «Mā-

jas Viesa» pielikumā bez tam ievietoti 6 Veidenbauma pārtul-

kotie stāsti. Šā laikraksta vadību tikko bij uzņēmies Dr. P. Zā-

līts, atgriezies dzimtenē pēc pabeigtām studijām Jenā. Viņš

pulcināja ap sevi jaunos rakstniekus — Zvārguļu Edvardu, Po-

ruku Jāni, Asaru Jāni, P. Šmidtu —
cenzdamies pacelt laik-

raksta literarisko līmeni. Sava nelaiķa drauga atstātajos dar-

bos Zālīts redzēja pateicīgāko materiālu, pēc kāda jau tiecās

tautisko ideiu apsīkumā novestais lasītājs. «Dienas Lapai»

Veidenbauma dzejas savukārt piegādāja K. Kasparsons un dažas

no tām ievietotas kā vienā tā otrā avizē, ar lielāku vai ma-

zāku atšķirību tekstā, cik vērojams, ņemtas no divējādiem

avotiem, resp. norakstiem.
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Šādos norakstos Veidenbauma dzejas tad jau apstaigāja

progresivo jaunatni un ātri viņš palika populārs.

Pirmoreiz Veidenbauma dzejas nelielā grāmatiņā

sakopotas iznāca 1896. gada beigās, Zvārguļa (Ed. Treu-

maņa) rediģētas un izdotas, ar viņa sarakstītu īsu dzej-

nieka biogrāfiju. Šinī krājumā ietilpst gan tās oriģinal-

dzejas, kas jau bij parādījušās laikrakstos, gan ari dažas vēl

nepublicētas un daži tulkojumi no «Austruma». Oriģinaldzejas

kopojumā ievietotas pēc kāda tuvāka noraksta un rediģēšanā

sastādītājam palīdzējuši A. Birkerts un Zvanpūtis (K. Vilkers).

Birkerts savās atmiņās par Treumani saka: «Par abiem (ar

Zvanpūti) mums bij viens Ed. Veidenbauma dzejoļu noraksts.

Viens no pašiem pirmajiem, kas uzklīda tūlīt pēc viņa nāves —

un tas, lūk, bij svarīgs pie dzejoju pārbaudīšanas, jo noraksti,

kuru toreiz bij izplatīts stipri daudz, bij jau vietvietām sagro-

zīti.» Par dzeju izlasi Zvārgulis apspriedies ar pazīstamiem un

daži viņam devuši podomu, neuzņemt bezbēdīgo Trimpus

dziesmu, kā «Domāju es domas dziļas», «Kādēļ par niekiem

vaimanas celt», tāpat ari krasi satirisko. Tādam padomam sa-

stādītājs tomēr nav sekojis. Par maiņām tekstā dažus norādī-

jumus sniedz Birkerts Veidenbauma 25 gadu nāves dienas pie-

miņas lapā («Taurētājs», 1917., 187/9. lp.) Dzejas — «Uz galu

mana dzīve iet»
— beigu teikuma «Vairs sāpes man' nebiedēs»

vietā Treumanis ielicis «Un miers tur sāpes dziedēs», kā rit-

miski pareizāku. Tā tas ir iegājis turpmākos izdevumos. Otrs

beigu teikuma pārlabojums izdarīts dzejā «Pa laukiem jau zie-

donis dvašo», «Un nākotne nepievils to» vietā ņemot «Un nā-

kotne pievils to», kas visai optimistiski dzidrai V. dzejai pie-

šķir diametrāli pretēju pesimisma domu. Citi grozījumi, cik

Birkerts atceras, varētu būt sekoši: «Pie zemes mūs mū-

žīgais smagums sien klāt», kur norakstā stāvējis «mūžīgi»;

«Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei»,

nor. —■ «cilvēku dzīvei»; «Un notiek, ka zaglis teic sprediķus»,

nor. — «Un mācītājs, zaglis, teic sprediķus»; «Viens otram iz

mutes tie kumosu rauj», nor. —■ «Viens otram iz mutes tie

maizi sev rauj»; «kad bērniņi veseli, dzīvoklis silts», nor. —

«Kad bērni ir veseli» etc. Zvārgulis un viņa līdzdarbinieki

strādājuši ļoti nopietni, tīrīdami laikrakstu tekstus no laboju-

miem pēc minētā noraksta, tomēr nevarējuši atturēties paši no

«slīpējumiem», vārdu pārstatījumiem pēc sava prāta. Beigās

vēl dažu ko nostrīpojusi ari cenzūra.
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Tanī pašā laikā Treumanis izdošanai gatavoja antoloģiju

«Dzejas Pūrs», kas iznāca 1897. gadā. Viņā ievietots prāvs

V. dzeju skaits un tekstu ziņā tās, protāms, neko daudz neat-

šķiras no krājumiņā uzņemtajām. Gandrīz reizā ar Veiden-

bauma grāmatu Treumanis izdeva savu pirmo dzeju krājumu

«Sāpēs un smaidos».

Pilnīgākā sakopojumā Veidenbauma dzejas iznāca gadu-

simta maiņā Londonā. Tanī ietilpst Veidenbauma oriģinālu

lielais vairums un pareizības ziņā šis krājums vistuvākais pirm-

tekstam. No tulkojumiem uzņemts Šillera «Jātnieka dziesma»,

Heines «Belzacars» un «Marseljēza». Pēdējā citur nekur V.

rakstos nav parādījusies. Londonas izdevumu sagatavoja emi-

grantu grupa, kas darbu un patvērumu atrada Anglijā pēc tam,

kad Krievijā 1897. gadā iesākās plašie sociāldemokrātu un

slepeno organizāciju dalībnieku aresti. Emigrantiem partija

uzdeva, apgādāt Latviju ar politiska un idejiski-literariska

satura rakstiem, kā piemērotāko aģitācijas veidu. Daži burt-

liča darbu un pelņu bij atraduši Londonas tuvumā, Porli

(Purley) fermā, tolstojiešu (Čertkova) tipogrāfijā, kā Fr. Ro-

ziņš-Āzis, Fr. Vesmanis, tāpat poļu emigranti. Viņi uzsāka

sēriju «Sociāldemokrātu bibliotēka», brošūras paši salīkdami

un iespiesdami. Kā 5-tā šinī sērijā iznāca Veid. dzeju grāma-

tiņa, 1900.gada decembrī 2000 eksemplāros. Krājums galvenām

kārtām Fr. Roziņa sagatavots pēc teksta, hektogr. Jelgavā

1894. g. Cik Fr. Vesmanis atceras, Roziņš tekstā izdarījis

dažādus sīkākus grozījumus, sevišķi izteiksmē, svešvārdu pie-

lietošanā, kā labs «pīpkalonijas» žargona pazinējs, pieska-

ņodams rindas varbūtējiem pareizākiem teicieniem; mai-

nīta ari dzeju kārtība un likti daži virsraksti. Bet par cik

iespiedums atšķiras no hektografētā teksta, paliek nezināms.

Tipogrāfiskās iekārtas saspiestība izkaidrojas ar to, ka līdzekļu

trūkuma dēļ viss materiāls bijis jādabū iekšā divās loksnēs,

pie kam Voicechovskis, vēlākais Poļ.jas prezidents, kurš kā

emigrants strādājis par burtlici kopā ar Vesmani, iemanījies ie-

taupīt telpas par vairākām līnijām, atdalot vienu dzeju no otras

ar zvaigznīti, iespraustu starp normalrindām. Pagājis ilgāks

laiks, kāmēr grāmatiņa dabūta iekšā Krievijā un Latvijā, —

simts eksemplāru kontrbandas ceļā 1901. gada beigās, bet

lielākā vairumā tikai ap 1905. gadu.

Londonas izdevums, ka nelegāls, ta tad Latvija plašākai

sabiedribai palika tikpat kā nepazīts. Kopā ar citu aģitācijas
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literatūru tas vairāk nāca attiecīgo organizāciju dalībnieku ro-

kās, bet šī jau vairs nebija tā jaunatne, kas Veidenbauma die-

vinātu un ar viņu aizrautos tā kā agrākā. Nelegālo izdevumu

izplatīšanai sociāldemokrātu turīgākie vadoņi, kā P. Stučka,

līdzekļu nedeva, stāvēdāmi par to, lai propagandu vairāk

vestu legālā dienas presē. Tā paklusām Veidenbauma dzeju

krājums pie kratīšanām aizgāja policijas archivos un drīz vien

skaitījās bibliogrāfisks retums.

Revolūcijai tuvojoties, interese par Veidenbaumu tautā

auga. Trūka tikai pašu rakstu, jo ari Treumaņa krājumiņš

vairs nebij dabūjams. Tas uzmudināja pie lietas ķerties lite-

ratūrai tālāk stāvošu cilvēku. 1906. gadā iznāk Veidenbauma

dzejas kāda Pabēržu Rūdolfa sastādītas. Jau 1904. gadā

viņš griežas pie dzejnieka māsas, dot savu piekrišanu šādam

pasākumam, ko viņam neliedza, vēl papriecājoties, ka atradies

cilvēks, kas interesējas par Eduarda darbiem. Grāmata pa-

rādījās taisni tādā brīdī, kad cenzūra skaitījās par atceltu, tā

tad ar visu to, kas citādi nenāktu atklātībā. Un patiešām, manis

nesen uzietais cenzētais manuskripta eksemplārs rāda pusi

nostrīpojumu. Strīpotas gan veselas dzejas, gan gabaliem vai

rindām, kā sabiedriskās satirās, tā ari Trimpus un pesimisma

dziesmās. Sarkanais krusts pāri vilkts pat tik nevainīgai li-

rikai, kā «Jau vēsās smiltīs dārgajie draugi dus», «Pa rožu

ziediem mājās rotājoties», «Domāju es domas dziļas» (pirmā"

puse), Krugļova «Jautājumi», kas viss reakcijas gaisā izlicies

bīstams un par apsūdzību pastāvošai morālei, sadzīves ētikai.

Vietām slavenais cenzors Ruperts, saukts «rupucis» nostājies

par literarisku korektoru. levada apcerējumā dzēsti tādi vārdi

kā «apspiestā kārta», «spionažs», «brīvība», «attīstās jauni

karotāji», «Rainis» etc. Cenzora roku darbs tomēr šoreiz pa-

lika veltīgs, jo cenzūrai atkrītot, krājums iznāca kā sastādīts.

Tomēr viņa klajā parādīšanos var tikai nožēlot. Pabēržu Rū-

dolfs Veidenbaumadzejas sakopojis un sakropļojis. Teksti ņemti

vai nu pēc kāda noraksta, vai vākti pēc agrākiem publicē-

jumiem, ieskaitot ari Londonas izdevumu, bet sagrozīti, nemā-

kulīgi pārrakstīti. Cenzūras eksemplāra rokraksts liecina par

neinteliģentu personu, kas tikko ar spalvu prot rīkoties. Izde-

vējs P. Bērziņš atzīstas, ka rokrakstu viņam nodevis Lielā

Vērmaņa dārza oficiants, uzdodamies par dzejnieka radnieku

un ieteikdams kā V. oriģinalmanuskriptu. Noraksta neparei-

zības, drukas un citas kļūdas, patvaļīgi grozījumi, izlaidumi,
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pārstatījumi un piedzejojumi šinī grāmatā duras acīs katrā

lapas pusē pat V. tekstu nezinātājam. Nav nosakāms, kur

beidzas korektora grēki un kur sākas redaktora gudrības. Vienā

pašā tulkojumā «Iznīcība», ņemtā no «Austruma», 15 rupjāku

nepareizību, «Dzīves padomā» — 19, un satirās sakopotājs,

nevarēdams ciest diez kāpēc tik gari stieptu rindu ar neizpro-

tamu interpunkciju, salicis tās' īsākās, gluži pēc sava prāta.

levadam grāmatā ievietots V. Dermaņa apcerējums par Vei-

denbaumu no «Jaunās Ražas» V, pieliekot to vienkārši iz-

griezumā, bet anonimi. Piezīmējams tomēr, ka tā diezin vai

būs sastādītāja vaina. Manuskriptā Dermaņa vārds figurē,

tikai daži chronoloģijas teikumi un vārdi tekstā strīpoti.

Beidzot, piecpadsmit gadus pēc dzejnieka nāves, iznāk

Veidenbaumakopoti raksti 5 dalās (burtnīcās), E d.

Treumaņa redakcijā, P. Skrastiņa izdevumā Valmierā. Pirmā

daļa, kurā ietilpst Treumaņa sarakstītā pirmā plašākā V. bio-

grāfija, parādījās 1907. gadā, pārējās četras (dzejas, zinātniski

raksti, tulkoti stāsti) nākošos divos gados. P. Skrastiņš no

V. mantniekiem rakstus izdošanai dabūja par brīvu un stereoti-

pus izlaidumus atkārtoja pēc vajadzības neaprobežotā eksem-

plāru skaitā. Cits solidāks izdevējs V. rakstiem neesot radies.

Kopojums sastādīts galvenām kārtām uz publicētā materiāla pa-

mata. Dzejās dažas vietas mainītas aiz cenzūras apstākļiem,

kā ari palikuši Treumaņa agrāk uzgribēti gludinājumi. Izde-

vuma 5. 'dalu, kurā ievietots no rokraksta apcerējuma frag-

ments par privātīpašumu, kapitālismu un strādniecību (kas te

saucas «Gabals iz tautsaimniecības»), cenzūra konfiscēja un

Treumanis par tā publicēšanu dabūja izciest sodu.

Otrā izdevumā Veidenbauma kopoti raksti Treumaņa

redakcijā iznāca 1920. g., K. Dūņa apgādībā Valmierā, vienā

sējumā, ar dažām nelielām pārmaiņām tekstos. Dzeju kārtība

atstāta agrākā, atlaižot nost numuru apzīmējumus. Biogrāfijā

dažas vietas pārstrādātas, sevišķi dzeju apcerē, kas saīsināta:

izmestas XII un XIII nodala — A. Dauges sniegtais rakstu-

rojums.

Veidenbauma dzeju lielais vairums tā tad nākušas

klajā pēc kautkādiem norakstiem, kas gandrīz katram izlaidu-

mam gadījušies savādāki. Pats par sevi tas vien jau norāda

uz nenovēršamu dažādību, visādām kļūdām un piemaisījumiem.

Tālākās maiņas, viņu apmērus un raksturu varam iedomāties,

ja ari ne katrreiz konstatēt.
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Ko lai iesākām, piem. ar tik raibu vietu dzejiskā izteiksmē,

kā vienā no īpatnākām V. dzejām, kur, liekas, nebūtu bijis ne

mazākās vajadzības patvaļīgam grozījumam:

«Mājas Vieša» lit. piel. 3., 1894.:

Dzejo 1 s

. No Ed. Veidenbaumaf.

Pa rožu ziediem skaistiem rotājoties,
Pa mīlestības jaukām ielejām —

Man. apnīk. — Dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nāk stipram censoņam, etc.

«Mājas Viesa» piel. 11., 1895.:

Dzejols.

Ar rožu ziediem ilgāk rotājoties,

Man mīlestības jaukās ielejās

Sāk apnikt. Dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nāk stipram censoņam, etc.

R. Pabērža kop. 29. lp.:

Pa rožu ziediem ilgāk rotājoties

Man mīlestības jaukās ielejās

Sāk apnikt, dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nak stipram censoņam.

Zvārguļa un Londonas izdevumā, V. kopotos rakstos

Treumaņa redakc, «Dienas Lapas» piel. 124., 1893.:

Pa rožu ziediem mājās rotājoties,

Pa mīlestības jaukām ielejām,

Man apnīk. Dzīves asins kaujā doties,

Kur uzvara nāk stipram censoņam.

Tādu piemēru varētu pievest desmitiem. Neviens no tiem

nav iespiests ar vajadzīgo rūpību. Vairākām dzejām dažos

izdevumos sastopami svešas rokas likti virsraksti. «Mājas

Viesa» pielikumos iespiestās redakcija vienkārši nosaukusi:

«Dzejols no Ed. Veidenbauma,» «Ed. Veidenbauma dzejols» etc,

«Dienas Lapas» pielik. cikla virknes nes nosaukumus:

«Domu graudi,» «Albums». Tas viegli saprotams un attaisno-

jams. Zvārguļa 1896. gada krājumā turpretim sastopam se-

košus darinājumus: dzejām «Draugs uz visas zemes lodes» un

«Kam velti dārgo laiku tērē» virsraksts «Mefistofeja padoms»
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(13. un 14. lp.; tāpat Londonas un Pabērža izdevumā); dzejai

«ledzer, brāli! ātrām kājām» virsr. «Grūtā brīdī» (21. lp.; tāpat

Pabērža kopojumā); dzejai «Upes malu liepas ēno», virsr. «Ho-

racija garā» (22. lp., tāpat «Mājas Viesa» piel.); Londonas

izd. dzejai «Ikkatrs tev godu dod, centīgais vīrs» virsr. «īsts

patriots» (26. lp.; tāpat Pabēržam); dzejai «Te pasaulē mokas

un vaimanas valda»virsr. «Dievbijīgo apmierinājums» un dzejai

«Vēl neesmu dubļos tik dziļu es slīcis» virsr. «Ticīgo apmieri-

nājums» (8. lp.) Ar tādu pat virsrakstu pēdējās divas Zvār-

gulim būs bijis nodoms ievietot 1896. gada krājumā, bet cenzūra

tās laikam nostrīpojusi. Dzejneka biogrāfijā uz to atrodam no-

rādījumu un turpat piemetināts sekošais: «Atskaitot «Tik-

ērkšķiem bij kaisīts tavs darbīgais mūžs», Veidenbaums pats

nevienam no saviem oriģinaldzejoļiem nav virsraksta licis. Kā

tie radušies? Kā zināms, Veidenbauma dzejoļi deviņdesmi-

tajos gados bij stipri izplatīti rokrakstā, īpaši starp fabriku

strādniekiem. Te nu būs noticis, ka kādam no dzejoļu pirma-

jiem norakstiem aiz patīgiem nolūkiem iepaticies, likt dažus

virsrakstus, kurus tad ari krājumina «Ed. Veidenbaumadzejas»

sakopotājs paturējis, lietu tuvāki nepārzinādams.» (Veidenb.

Kopoti raksti I. 1907. 46. lp.) Apcerējumā «Eduards Veiden-

baums», «Dienas Lapas» pielik. 118., 1893., piezīmēts, ka reti

kādai dzejai Veidenbaums licis virsrasktu. No 78 garākiem

vai īsākiem dzejojumiem (jādomā, līdzskaitot dažus tulkoju-

mus), tikai kādiem 4 (?) esot bijis nosaukums, pie kam mi-

nēts «Mefistofeļa padoms,» dzeja «Kam velti dārgo laiku tērē».

Tā tad augšminētie nosaukumi varēja figurēt jau pašos pirmos

norakstos, bet vai kāds no tiem Veidenbauma paša, atskaitot

«Māteram», ļoti jāšaubās.

Drošākais pareizības ziņā no visiem agrākiem izde-

vumiem Londonas iespiedums. Viņā ir grozījumi, kur Veiden-

bauma doma pavisam neietilpa sociāldemokrātu uzskatos, un

citas nepareizības, piem., iespiežot dažus tulkojumus oriģinālu

rindā, apvienojot vai izlaižot rindas, bet šādas mai-

ņas vieglāk ieraugāmas. —
Treumanis pazina Veiden-

baumu, zināja ari daudzmaz viņa valodas savādības,

bet pielietojamais noraksts viņu vietām stipri maldi-

nājis un savās redaktora kompetencēs viņš šur tur

labošanā par tāļu gājis. Pie tam vēl dīvainā kārtā kopotu

rakstu otrā izdevumā nav restaurētas tās maiņas, kas pirm-

izdevumā izdarītas aiz cenzūras apstākļiem. Prozas rakstos
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Treumaņa roka labskanības dēļ pārstata vārdus un teicienus,

iesprauž nevajadzīgus saikļus, skauž barbarismus, nepa-

reizi lietotos divdabjus, novecojušās valodas formas. Gandrīz

vai par jaunu turpat Veidenbauma manuskriptā pārstrādāts,

«Gabals iz tautsaimniecības» ar lielākiem krasāko vietu strīpo-

jumiem.

Kur palika Veidenbauma rokraksti?

Publicētajos Veidenbauma darbos ieskatoties, šāds jau-

tājums uzmācas visā neatlaidībā. Atkāpšanās no dzejnieka

pirmteksta vispār nav attaisnojama ne ar kādiem pedago-

ģiskiem vai estētiskiem iemesliem. Redaktoram noteicošā ir

un paliek autora griba, kā tā parādās viņa izteiksmē, vienalga,

pareizās vai nepareizās formās. Visur par pamatu ņemams

viņa paša klajā laists iespiedums, precizs pirmavots un akadē-

miskākiem resp. kopotiem rakstiem — rokraksts. Latviešu

literariskā tradicija tādiem ieskatiem ir sākusi pievērsties tikai

pēckara laikā, kamēr agrāk, sevišķi vecākos rakstniekus iz-

dodot, maz ar to rēķinājās, uz katra soļa pielaižot nevērības,

patvaļas un nejaušību sētas nepareizības.

Pašos pēdējos gados pie mums iesākusies rosīga rakst-

niecības dokumentu, atmiņu, attēlu un citu pieminekļu vāk-

šana. Bez šaubām, tas novērsīs vieglā jūsmā un «idejiskās»

tendencēs pielaistās nepilnības vai aplamības kā tekstos tā

apcerēs. Bet pa tam bojā gājis daudz kas no «archiva sma-

guma», kur kurais laika straumē izputējuši manuskripti ne-

drukātiem darbiem un pēdas izgaisušas tiem rakstiem, kas

publicēti sagrozīti, gludināti kā V. dzejas. Tas ir kļūmākais

robs, kas apgrūtina pareizu dzejnieka literaturvēsturisku iz-

pratu, kad vaicā, kā viņam skanējusi kurā pārrediģētā

vieta, kā viņš strādājis, kad kurā dzeja rakstīta, kā attīstī-

jusies izteiksme.

Veidenbaums rakstīja maz. Vēl mazāk viņš rūpējās par

uzrakstītā klajā laišanu. Dzeju tulkojumi «Austrumam» iesū-

tīti, nedomājot par pasākuma pastāvīgu turpināšanu, bet ap-

cerējumi «Pūram» izstrādāti literariski-zinātniskās biedrības

pienākumu kārtībā. Savas oriģinaldzejas viņš pat slēpa. «Tikai

kad laikrakstos parādījās Eduarda tulkojumi, mēs mājinieki da-

būjām zināt, ka viņš" raksta ari oriģinālus,» saka māsa Karlīna.

Protams, vecākais brālis zināja ko vairāk, bet kā jau savād-
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nieks, neturēja Eduarda klusās aizraušanās ne par ko sevišķu

un vēl pēc viņa nāves daudz neraizējās par dzeju izdošanu, uz

ieinteresētu pieprasījumiem par atstātajiem brāļa papīriem iz-

sacīdamies diezgan skeptiski. No studiju biedriem vienīgi

Dauge, kā viņš pats apgalvo, pa visu laiku dabūjis ieskatīties

ne vairāk kā divās-trijās Veidenbauma dzejās.

Pastāv domas, ka vairākus savus pirmos literariskos

darbus Veidenbaums pats iznīcinājis. 1893. gada apcerējumā

«Eduards Veidenbaums» (Dienas Lapas pielik. 118) aizrādīts,

ka sagatavojoties uz ģimnāziju viņš tulkojis Horaciju, bet kau-

nēdamies par šo tieksmi, darījis to nevienam nemanot un pēc

tam tulkojumus iznīcinājis. Reizā ar tiem iznīcināta ari pa-

bieza pirmo oriģinaldzeju burtnīca. Treumanis Veidenbauma

biogrāfijā (Kopoti raksti I, 1907, un apm. tāpat 1896. gada

«Dzeju» ievadā) par to raksta:

«Gadu ģimnāzijā sabūdams, V. pamatīgi iemācījās latiņu

un grieķu valodu un īpaši .iecienīja latiņu dzejnieku Horaciju.

Šā dzejnieka odas viņš gandrīz visas pārtulkojis. Bet reiz

par dzīves niecīgumu sadusmojies, viņš tās iemetis ugunī.

Tāpēc no viņa odām tikai tās uzglabājušās, kuras «Austrumā»

nodrukātas 1889. (?) un 1890. gados. Citas tikai retie no viņa

draugiem dabūjuši redzēt. Tie liecina, ka bijušas labi pār-

tulkotas. Gluži tāpat kā Horacija tulkojumam, gājis ari vienai

stipri biezai oriģinaldzejoļu burtnīcai.» Versija ticama un at-

kārtojas vēlākos V. Dermaņa un A. Birkerta apcerējumos.

Vēlāko darbu dzejnieks pats vairs nepazudināja un savā

mazražība neko lielu vairāk nav uzrakstījis, kā tos, kas mums

zināmi. Studiju gados trūkumā viņš šad tad ieminas par in-

tensīvākiem nodomiem, kas tomēr palikuši neizvesti. 1887.

gada 10. nov. vēstulē brālim viņš piemetina: «Gribu rakstīt

avižēs un caur to iesist naudu. Esmu jau pie dažām redak-

cijām pieprasījis un gaidu atbildi.» Tā paša gada ziemassvētkos

Treumanis viņu skubina, lai iesūta laikrakstiem savas dzejas,

vismaz pārliecināties par to derīgumu, uz ko Veid. atbildējis:

«Man mājās kāds pusducis oriģinaldzejoļu, — piesūtīšu tos.

Redzēs ko redaktoru kungi spriedīs.» 88. gada vasarā Rīgā

pa dziesmu svētku laiku Veidenbaums apmetas pie P. Zālīša,

tāpēc ka tur var «netraucēts nodarboties ar

Visa šī iecerētā literariskā aktivitāte neizvesta palika vārdos,

.Nav zināms, kas tās par redakcijām, pie kurām viņš griezies



692

— ja tas vispār noticis
—

«Dienas Lapa», «Baltijas Vēstnesis»,,

šie studiju jaunatnes vidū izplatītākie laikraksti, pie kam pē-

dējā Veidenbaums ievietojis dažas šaradas un zilbju mīklas

1888. gada 59. un 70. nrā. Sakarā ar to Treumanis V. biogrā-

fijā vaino redakcijas, kas itkā atraidījušas Veidenbauma pie-

dāvātos ievadrakstus, ziniskus apcerējumus, dzejas. Rīgā pa

dziesmu svētku laiku dzejnieks, par savām neizdevībām sa-

rūgtināts, itkā viņam ieminējies:

«Nav vērts kaut ko rakstīt! Vieglu rakstu mums tā kā

tā jau pa pilnam, bet kas būtu vajadzīgs un derīgs, tas vai

nu redaktoram, vai cenzoram nepatīk. Tad jau labāk mācīt

tautu ar muti, nekā ar spalvu». Un kādu citu reizi teicis:

«Šie redaktoru kungi nosēdušies kā uz Olimpa un lepni no-

raugās uz katru jaunu spēku rakstniecībā. Kura vārds vēl

nav tautā izkliegts, tam viņi reti kad atver savas redakcijas

durvis. Tā kā es pie viņiem griezos nevien kā iesācējs, bet

ari bez protekcijām, tad tie pat neturēja par vajadzīgu man

atbildēt. Tā ir nolādama būšana, ka taisni šie vīri, kam va-

jadzētu jaunos spēkus ar mīlestību mācīt un audzināt, atgrūž

tos ar uzpūtību un saltumu.»

Kāda veida līdzdarbību gan Veidenbaums laikrakstiem

varēja piesolīt? Skaidrs vismaz viens, ka pirmoreiz klauvējot

pie redakcijas durvīm viņš nenāca ar dzejām un varbūt

vispār ne ar kautko konkrētu. Tāpēc «redaktora kungi»

nevarēja spriest ne laba, ne ļauna un jaunais autors

atbildes nesaņēma. Ja piedāvātā līdzdarbībā būtu saukts

kāds raksts vārdā, tad visticamāk kautkas no daiļ-

literatūras tulkojumiem, kā «Papīru noslēpums», «Faja»,

«Kakla rota», «Kuprainā», «B. jaunkundze», «Iz Kinas

sieviešu dzīves», kas visi pārtulkoti studiju sākumā, pa lielākai

daļai ņemti no 1887. gada «Ņivas». Žurnālistikas Veidenbaums

nepiekopa, lai ari viņam piemita asa dienas notikumu uztvere

un laikrakstu lektira patika. Pelnīties ar dzejām taīs laikos ne-

vienam prātā nenāca, bet sniegt svešas acs pārbaudei savu

darbu, ko Veidenbaums pat draugiem nerādīja, tā nepieļautu

viņa kautrība un patmīlība. Treumaņa slēdzienos stipri sa-

dzirdams subjektivs spriedums par tālaika literariskiem ap-

stākļiem un savām iesācēja gaitu kļūmām, kamēr Veiden-

bauma dzeja«Kam velti dārgo laiku tērē», uz kuru šādos ga-

dījumos mēdz atsaukties, nav dzejnieka personīgu piedzīvo-
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jumu tēlojums un cik zināms, ari sarakstīta ta jau ģimnāzijas

laikā,

Dzeju manuskripti pēc Veidenbauma nāves palika pie

studiju biedriem, bet vai visi —
ari nav skaidrs. Māsa Kar-

līna atceras, ka bērēs no rokas rokā gājusi kāda Eduarda

dzeju burtnīciņa, kas laikam palikusi pie Kasparsona. Ka tā

rīcībā ap šo laiku ir bijuši V. oriģināli, to liecina citāti nekro-

logos «Dienas Lapā» un «Pūrā». 30. maijā J. Kauliņš, vieso-

damies pie Kasparsona Siguldā, lasa Veidenbauma dzejas rok-

rakstā un atrod tās lielišķas. Runādams par nelaiķi kā

Horacija tulkotāju un cienītāju, Kasparsons piemetina: «Sava

paša dzejoļos — viņi visi vēl rokrakstā — viņš nododas loti

nopietniem apcerējumiem, satirai un humoram. Plašāks pār-

spriedums vēl nebūtu laikā. Tikai to var sacīt, ka viņu sa-

cerētāju lasītājs noturēs vai par otrtik vecu, nekā viņš bija

patiesībā. Un viņa dzejoli ierindāmi gluži sevišķā, jo ievē-

rojamā lirikas nodaļā.» Kārlis Veidenbaums par sava

brāļa manuskriptiem Dr. P. Zālīšam 1893. gadā raksta: «Vis-

pirms atvainošanos, kad tik ilgi neatbildēju uz Jūsu vēstuli.

Pateicos par to atzinību, ko Jūs par manu nelaiķi brāli izsa-

kait, bet viņa raķsti gan laikam nekādi neatradīsies, kas būtu

Jūsu nolūkiem derīgi. Tos, ko es atradu, nodevu -stuti. Kas-

parsonam dēļ caurskatīšanas, kas būtu derīgi klajā laist. Mājā

vēl atradu vienu apcerējumu par «privātīpašumu», bet tas

drusku ož pēc sociālisma, un daži mazvērtīgi tulkojumi, bez

tam ir gan laba dala stenografisku rakstu, no tiem nevaru

pārliecināties, vai tie ir visi universitātes priekšlasījumi, jeb

ari kādi apcerējumi. To gan es zinu, ka viņš savas domas

daudzreiz stenografēja.»

Redzams, ka mājās dzejas neatradās. Tā paša gada

rudenī dzejnieka studiju biedra P. Pīpkalēja vēstulē Volde-

māram Veidenbaumam lasām:

Mīļais Veidenbaum!

Atvaino, ka Tev tik vēl tagad Tava brāļa dzejas piesūtu.

Es reiz meklēju un neatradu un domāju, ka esmu Tērbatā aiz-

mirsis. Tik vēl tagad tās starp papīriem atradu. — Es jau uz

Tērbatu paziņoju, ka Tu gribi uz gada svētkiem braukt un

pieteicu, lai uzdod adresi, kur Tu varētu apmesties. Tā tad

tik sagatavojies uz braukšanu. — Tagad ar Zālīts drukā

«Mājas Viesī» Eduarda dzejas un dažus citus rakstus. — Kā
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Tev patik stud. Jansona kritika par latviešu literatūru Dienas

Lapā? Pēc manām domām tā ir tā sakot prelūdija Krievu-

Prūšu karam un pie Latviešiem īsts karš.

Atvaino, ka Tev tik īsi rakstu; šoreiz nav vairāk laika.

Sveicini satiekoties visus savējos no manis! Vēl reiz pateicos

par laipno viesmīlību Cēsīs. Paziņo, ka esi dzejas dabūjis.

Strādā, kā vari nodomāto mērķi sasniegt!

Ar sirsnīgu sveicināšanu

Popov-muižiņā, 24. zept. m. d. 1893.
Tavs R PlPkalēi s

-

Mana adrese: P. P. Pr. Ard. Gebrūder Popo\v,

Sūnderstr., Rīgā.

Neilgi pēc tam (4. oktobrī) ari P. Zālīts griežas pie

Vold. Veidenbauma pēc biogrāfiskiem datiem, par dzejām

nemaz neminēdams: «Mīļo Veidenbaum!» Zālīts raksta. «Uz

Raunu braukdams Cēsīs runājām, ka būtu savā ziņā loti de-

rīgi, ja «M. V.» ari tiktu ievietota Edvarta biogrāfija — un tā

kā Jūs apsolījāties to īsumā sarakstīt — varbūt ari plašāki,

tad es uz viņas gaidīju tiešām ar ilgošanos, jo katrā ziņā es

gribētu lasītājiem pasniegt neaizmirstamā Edvarta dzīves ap-

rakstu. Tanī numurā, kur Edvarta dzīves apraksts, es ari

ievietotu kādu man piesūtītu dzejoli par Edvartu, kas tā skan:

Pie E. Veidenbauma ka. a.

No P. Š.

Tev kapā birst jau smagās smiltis

Un šaušalīgi dimd Tavs zārks.

Turp aizgājšas daudz tūkstoš ciltis,

Turp aizies katrs zemes vārgs.

Vai Tu, mans draugs, vai Tu patiesi?

To ticēt negrib vēl mans prāts.

Bet apkārt stāv jau bēru viesi,

Tavs mātes vaigs ir sāpēm klāts.

Tad plūstat, asaras, ak plūstat,

Jūs jūtu vaiņags dārgs un košs!

Ak lūstat ļaužu sirdis lūstat,

Kad miris tautas kareivs drošs.

Un Tev pēc darba salda dusa!

Kā pelnījis Tavs centīgs gars.

Tev mājas vieta jauka klusa,

To puķēm segs pats pavasars.
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Priekš šās dziesmas es tad nodrukātu Edvarta «Uz galu

mana dzīve iet, Drīz sirds jau pukstēt rimīs» etc. Ja būtu kādi

maz iespējams, tad gan laipni lūgtu Edvarta biogrāfiju —
Jūs

varbūt to varētu abi ar brāli izstrādāt. Nu gaidīšu vinu ar

lielu ilgošanos.»

Kad gatavojās iznākt «Mājas Viesa Mēnešraksts», Zālīts

atkal griezās pie K. Veidenbauma, Eduarda atstāto rokrakstu

lietā:

Rīgā, 17. septembrī 95.

Cien. Veidenbauma kungs!

Kā no Treumaņa kga un ari Rīgā ar Jums sarunādamies

dzirdēju, tad Jums vēl daži Edvarda raksti un dzejoli. Es

Jums būtu loti pateicīgs un neizsakāmi priecātos, ja Jūs man

drīzumā piesūtītu Edvarda rakstus un dzejoļus. Raudzītu tos

pēc iespējas ievietot «Mājas Viesa Mēnešraksta» pirmā burt-

nīcā, kura, kā domāju, iznāks oktobra pirmā pusē — oktobra

sākumā. Ļoti priecātos, ja pirmajā burtnīcā varētu dabūt

vismaz kādus Edvarda dzejoļus — kad ar' tulkojumus, kuru,

cik zinu, viņam bija krietni daudz. — Vai ari nevarētu dabūt

kādas Edvarda fotogrāfijas? Es to pie gadījiena ar Edvarda

dzīves aprakstu ievietotu Mēnešrakstā. Dzīves aprakstam

izlietotu Jūsu uzzīmējumus par Edvarda dzīvi. Šos uzzīmē-

jumus esmu uzglabājis un tāpēc neievietoju «M. V.» ka cerēju

tos izlietot izdevīgāki. Un tagad gadījiens. Loti lūdzu, ja

vien iespējams — un ceru ka būs, atsūtāt man Edvarda atli-

kušos darbus. Es tos visus pēc iespējas raudzīšu izlietot.

Kad Rīgā iebrauciet, tad lūdzami mani apmeklējiet. Sveici-

niet Jūsu piederīgos, ceru, ka tie vēl rasi manis atcerēsies.

Sirsnīgi sveiki! Uz redzēšanos!

Jūsu P. Zālīts.

Todlebena bulvārī 10, dzīvoklis 1.

NB. Loti lūdzu, ja iespējams, rakstus tūliņ izsūtīt, lai

tos varētu izlietot pirmā burtnīcā.»

P. Zālīša rokās 1893. gadā atradās Eduarda Veiden-

bauma tulkoto stāstu manuskripti, vēlāk laikam ari daži dzeju

tulkojumi, bet oriģinaldzeju galvenais manuskripts nevarēja

būt viņa rokās, kad viņš «Mājas Viesa» pielikumā dzejas

sāka iespiest ar 1893. g. 3. jūliju; un to teksts ari stipri atšķi-

ras no Londonas izdevuma. Kad un kādu dzeju oriģinālus

Zālīts saņēmis, grūt pateikt, bet interesantu piezīmi par ti
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viņš piespraudis apcerējumam «Eduards Veidenbaums sava

dzejā un dzīvē»:

«No Eduarda Veidenbauma dzejoļiem, uz ko še sevišķi

jāaizrāda un kas stipri jāuzsver, vairāki parādījušies atklātībā

stipri pārgrozīti un skan citādi, nekā Veidenbaums tos uz-

rakstījis. Kad man tika nodoti Eduarda Veidenbauma dze-

joļi un citi raksti oriģinālā priekš nodrukāšanas, tad cenzūras

apstākļi bija tādi, ka daudzus dzejoļus un citus Veidenbauma

rakstus nemaz nevarēja drukāt. Ja jel pavisam ko gribēja

no Veidenbauma drukāt, tad dzejoļos daži vārdi un teikumi

bija jāpārgroza. Viss tas, zināms, tika izdarīts ar lielāko

rūpību, vairākus dzejniekus, kā Blaumani, Poruku v. c. pa-

līgā ņemot. Dažus dzejoļus cenzors vienkārši konfiscēja un

vairs nedeva atpakaļ. Ed. Veidenbauma oriģinalmanuskrip-

tus es uzglabāju rūpīgi, kā dārgu mantu, lai tos vēlāk varētu

laist klajā, bet Die kādas manā dzīvoklī izdarītas kratīšanas

cara žandarmērija paņēma līdzi ari Veidenbauma rakstus, to

starpā ari kādu garāku zinātnisku apcerējumu. Kādu nieku

dabūju vēlāk atpakaļ, bet krietni daudz no Veidenbauma

rakstiem, un taisni visraksturīgākos un brīvākos, žandarmē-

rija vairs neatdeva un pasacīja: tie paliek pie mums, tos mēs

vairs neatdosim. Uz jautājumu «kāpēc», atbildēja: «viņi ir

kaitīgi, bīstami.»
— Daudzus no saviem dzejoļiem Ed. Veiden-

baums man lasīja priekšā un iedeva oriģinālā. Vēlāk, pēc

Eduarda Veidenbauma nāves, kad es biju redaktors, viņa

brālis Kārlis man nodeva sava brāļa Eduarda dzejoļus un

citus rakstus Eduarda Veidenbauma rokrakstā. Cik atceros,

tad stipri pārgrozīti dzejoļi «Mosties, mosties reiz, svabadais

gars» (pie Ed. Treumaņa Nr. 41), «Dažs visu mūžu nomocās»

(pie Ed. Treumaņa Nr. 50) v. v. c. Tulkojumā «Tur Ēģiptē

pie platās Niles» Veidenbauma rokrakstā beigas skanēja šā:

«Un beigts bij jērs.

Urra!»

Pēdējo vārdu Ed. Treumanis vai nu nolaidis jeb tas ari

nav bijis viņa rokās esošā manuskriptā. Veidenbauma dze-

joļi, kā zināms, dažādos norakstos cirkulēja apkārt, gāja no

rokas rokā.»

Kas zīmējas uz Treumani, tad V. viņam gan tika lasījis

priekšā savas dzejas, bet manuskriptā tās pēc dzejnieka nā-

ves viņa rokās nemaz nenonāca, lai gan kopojumos viņš vie-

tām vēlāk atsaucas uz V. rokrakstu.
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Noraktsu pirmavots ir Terbata. Varbūt jau 1892.

gada vasarā pa suņu dienām pirmos eksemplārus Latvijā

aizveda dzejnieka komiltoņi, pēc kam nāca norakstu no-

raksti etc, arvien vairāk attālinoties no pirmteksta.

Jelgavā 1894. gadā V. dzejas rakstītā krājumiņā atveda

Ludis Pauls, Tērbatas veterinarinstituta audzēknis (pēc ap-

šaubāmas Līgotņa versijas J. Jansons). Domājams, ka šis

noraksts ņemts tieši no Veidenbauma manuskripta. Ja tiesa,

ka Pauls piedalījies dzejnieka bērēs, tad pie Kasparsona vai

Pīpkalēja viņam tas bij pieejams. Klasiskās ģimnāzijas

(Acadernia Petrina) vecākā kursa audzēkņiem pastāvēja lite-

rarisks pulciņš, kas taī laikā jau pieslēdzās jaunstrāvniekiem.

Pulciņā piedalījās sekoši vēlākie darbinieki: Dr. Jankovskis.

Dr. Neibergs, Dr. Anastasija Čikste, Klāra Kalniņ, Late Veibel,

Bundže, Pelūde. Luda Paula piegādāto V. dzeju norakstu

viņi paslepen izlaida hektografētā novilkumā vairāk desmit

eksemplāros. Lapas novilkšanai rakstījis Pelūde ar savu

kaligrafisko rokrakstu un visā izgatavošanā dalību ņēmuši

studenti Fr. Vesmanis, Fr. Roziņš, J. Jansons. Diemžēl, ne-

viens no šiem novilkumiem vairs nav uzglabājies. Šis teksts

ņemts par pamatu Londonas izdevumam.

Kalaču papīros laimīgā kārtā palicis dzīvs ģim-

nāzijas laika apcerējums, pēc kura nu iespējams publicēt pa-

reizo tekstu, jo šaī manuskriptā zem Treumaņa raibā sagro-

zījumu tīkla autora vārdi labi salasāmi. Turpretim studentu

biedrības vakaros nolasīto referātu «Privāts un kopējs

ī pa š v m s» (lasīts sept. 1890.) un «Par moderno dueli»

(lasīts maijā 1891.) jau Treumanis nav atradis V. atstātos pa-

pīros, kurus skatīja cauri, sastādot kopotus rakstus. J. Kauliņš

savās dienas piezīmēs ierakstījis, ka V. priekšlasījumi

bijuši labi izstrādāti un patikuši. 1892. gada martā vai aprilī

A. Dauge kā «pīpkalonijas» priekšsēdētājs, V. raksta: «Vis-

pirms amata darīšanas: noraksti tīrā un atsūti tūliņ savu

rakstu par dueli, kas jāsūta uz Rīgu priekš Pūra» (3. da-

ļas). Tā tad vismaz uzmetumi V. būs bijuši, varbūt ka viņš

pats tos iznīcināja, negribēdams,vai ari nevarēdams vairs Dau-

ges lūguma izpildīt. Bez tam V. papīros kādā piezīmju burt-

nīcā starp formulām un šaradām, kā neatsverams retums pa-

tvēries nepilnīgs dzejas uzmetums «Vai karš būs ar vācie-

šiem krieviem» un četrrindu pantiņš «Velti taisīt lielus plānus».

Tas viss, kas mums atlicies no V. dzeju rokrakstiem.



Ed. Veidenbauma darbs Tērbatas universitatē.

Pierakstītas resp. stenografētas uzglabājušās lekcijas u-ro 3.,
5.-9., 10. (Pandekti), 11.—12., 14.—16-, un 20. Rakstītās pa lielākai

daļai vācu valoda, dažas ari krievu valoda.

Juridiskas fakultātes

Veidenbauma noklau-

sītās lekcijas.
Profesora vārds un

Grndualeks,

pāri), komis

atzinums

19.v Iii.1891
programa

zemestrs

1. Institutionen d. rom. Rechts

Erklārung der Institutionen
2. Romische Rechtsgeschichte

Controversen d. rom. Rechts

Exegese d. rom. Rechtsq.
3. Deutsche Rechtsgeschichte

! Dr. O. Schmidt, 1888 I

i Cand. Gulajeff. 1891 II

; Dr. O. Meykow, II

1891 II

1891 II

ļ Dr. O. Schmidt, 1888 II

Sehr gut,
Meykow,

Sehr gut,
Meykow.

4. Russische ļDr.J. Engelmann, 1889 1

Sehr gut,

Bergb.
Gut,

Engelm.
Sehr gut,
Erdmann

5. Provinzielle Rechtsgeschichte Dr. O. Schmidt, 1887 II

6. Theorie d. Staatsrechts

Grundsātze d. modernen Ver-

valtungsrechts
7. Russisches Staatsrecht

ļDr. CBergbohm, 1888 II

8. Behordenvervassung u. Stānde-

recht d. Ostsee-Gouvernements

9. Kirchenrecht d. Protestanten

10.Pandecten, Th. I

„
II

Convers. u. Repetit. d. Pan-
decten

11. Theorie d. deutsch.Privatrechts

Provinzielles Privatrecht
12. Russisches

13. Handels-, Wechsel- u. Seerecht
14. Theorie des Strafrechts

15. Russisches Strafrecht
16. Theorie d. Civill-Processes
17. Russischer Civil-Process

18. Provinzieller
„ I, II

19. Theorie d. Straf-Process

20. Russischer „

21. Provinzieller

22. Vdlkerrecht

23. Philosophie des Rechts

24. Encyclopādie d. Rechtswiss.

Geschichte der neueren russi-

schen Literatur

Lettische Volkspoesie

188711

Dr. J Engelmann,
1887 II

Sehr gut,
Engelm.

X
Sehr gut,

Bergb.

Dr. O. Schmidt, 1887 II

Dr C. Bergbohm, 18*9 I

Dr. O. Meykow, 1889 I

1891 I

Dr. Erdmann, 1891 I

1888 II

1887 II

Dr.J. Engelmann,18881

Dr. Erdmann, 1891 I
T

Dr. W. Rohland, lh88l{
1890 r

Dr. O. Schmidt, 1890 I

Dr.J.Engelmann,1891 1,11

Dr. W. Rohland, 1891 I

1891 I

Dr. CBergbohm, 1891 I

1890 II

1868 1

Prof. P. Wiskowatow,
1890 I, II, 1891 I

Lekt. J. Lautenbaeh,
1887 II
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Veidenbaums kritikas gaismā.

Par Veidenbaumu samērā daudz rakstīts, ja ieskaita

visas sīkās piezīmes, recenzijas, raksturojumus kārtējos litera-

riskos pārskatos, literatūras vēsturēs un chrestomatijās. Bet

lielāku pētnieku darbu šinī bibliogrāfijas virknē loti maz.

Veidenbaums itkā nav iederējies to rakstnieku rindā, kas

iztirzājami, aplūkojami no dažādiem viedokļiem. Tepat desmit

gadu laikā kopš dzejnieka nāves neredzam ne laikrakstos,

ne atsevišķi publicētu plašāku īpašu apcerējumu, bet

daudzmaz apmierinoša biogrāfija iznāk tikai pēc piec-

padsmit gadiem. Dažos spārnotos slēdzienos ilgu laiku

izteikta viņa gara pasaule, sadzīves ieskati deviņdesmitajos

gados, kurus taču daudzina par viņa laikmetu. Vienaldzīgs

un aizmirsts tomēr Veidenbaums nav bijis nekādās sabie-

driskās domas maiņās.

K. Kasparsona (Siguldieša) nekrologs «Dienas Lapā»

(1892., 134. nrā) ir pirmais raksts par Veidenbaumu kā dzej-

nieku un zinātnieku, ko tautai laupījis nežēlīgais liktenis pašā

spēku uzplaukumā. Turpretim tādos dzejnieka iecienītos laik-

rakstos kā «Tēvija» un «Baltijas Vēstnesis» nav ne tradicio-

nālo piemiņas rindu. Kasparsons iziet no V. dzeju motiviem.

Taisni ziedonī dabas balss dzejniekam piesūtījusi šņācošo nā-

ves izkapti, par kuru jauns jau dziedājis. Viņš nebij sapņotājs,

ar dzestru, «vecisku» nopietnību un ciešu gaitu viņš dzinās iz-

prast cilvēka dabu, iepazīties ar vēstures principiem, augstāko

matemātiku, rakstniecību, valodām, gribēja atzīt labu un

ļaunu, izdibināt cilvēka dzīves uzdevumu. «Patstāvīgs do-

mātājs būdams, viņš visos vispārējos jautājumos dzinās iegū-

ties savu paša spriedumu. Pats asu prāta zobenu vēcinā-

dams, viņš par vienīgo iztiesātāju, par vienīgo ieroci atzina

prātu. Un vienīgais prasījums, ko viņš no citiem prasīja, bija

prāta darbība. Aizspriedumus, māņticības valgus viņš jau

agri bija pārcirtis.» Kasparsons Veidenbauma dzejā neredz

sentimentālas jūtelības, bet dziļu izjustību, saldās estētikas

vietā — nemieru, satricinošu fatalismu, šaubas, iekšējas cīņas.

Prātam un jūtām sacenšoties, dzejnieks neiegūst «pamata cie-

ta», svaidās pretrunās, no gaismas augstumiem redz pasauli

drūmu, niecīgu, kad jāizsaucas: «Nelaime būtu, ja nebūtu

gala.» —
Otrā nekrologā «Pūra» II daļā, Kasparsons jau kon-

krētāk raksturo Veidenbauma dzejiskās pasaules uzskatus,
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radniecīgus Horaeijam, viņa domu gaitu šinīs cīņās par

skaidrību. «Horacijs nerima dziedāt un prātot, ka pilna laime

nespīd nevienam. Dzelžiem kaltos kuģos līdzi brauc, jātnieku

drūzmām lidzi steidzas niknas rūpes, ātrākas nekā stirnas.

Un dzīves gadi ātri aizlido. Viegliem spārniem aizsteidzas

jaunība, sirmums knaši vien pievirzās. Reiz jāmirst. Taču

mierīgu paturi prātu, kad grūti laiki uzmācas. Pat ja gruvekļos

krīt pasaules ēka, mirsti bez bailēm zem drupu kaudzes! Un

ari pārak nelīgsmo, kad laimes dienas ap tevi smaida. Jo pa-

zemes dieva roka visus rauj miroņupes viļņos, kas vien pa-

saulē mīt. Tik sēru cipreses nāvē vēl apēno kapu. —
Tāds

nopietns pasaules un sadzīves apcerētājs bija ari Veiden-

baums. It īpaši satiriskais un humoristiskais elements bija

viņam pa prātam Horacija dzejojumos. — Grūts bija viņa

īsais mūžs. Ārēji un iekšēji cīniņi. Visus savus gara spēkus

darbā likdams, viņš dzinās izravēt no savām pārliecībām aiz-

spriedumus, vienīgi stingrus prāta spriedumus atstādams un

piekopdams. Ikkatrā lietā viņš centās pēc serdes un kodola,

ar īsta patiesības mīļotāja un meklētāja dedzību un nopietnību.

Un ko viņš pūlēdamies, vienīgi uz prāta pabalstīdamies un

vispārību ievērodams, bija sasniedzis, to viņš aizstāvēja līdz

galam stingri, droši, dedzīgi. — Ārējo spožumu viņš necie-

nīja. Dzīvoja, izturējās un iznesās loti vienkārši. Nopietnās

sarunās par vispārējiem jautājumiem viņa attapīgais gars

dzirkstīt dzirkstīja. Savas domas vienmēr bez aplinkiem iz-

sacīdams, viņš sacēla aizspriedumainas jūtas dažlabā nepa-

stāvīgā vai tramīgā domātājā. Grūti bija līdz briedīgajam ko-

dolam izlauzties caur cieto čaumalu. — Par vislielāko laimi

viņš turēja, cīnīties un mirt par vispārcilvēciskām tiesībām.»

Kasparsona raksturojumi palika par pieturu visiem turp-

mākiem Veidenbauma apcerētājiem. «Pūra» rakstu citē Treu-

manis-Zvārgulis 1896. gada «Dzeju» biogrāfiskajā ievadā un

tā domu pavedieni jūtami ieaužas literariskajos pārskatos,

kur garāmejot aizķertas laikrakstos parādījušās V. dzejas. Gal-

venām kārtām apcerētāji atzīmējuši dzejnieka drūmo skatu

uz dzīvi. Teodors latv. 1894. gada daiļrakstniecības pārskatā

saka: «Veidenbaums ir dzejnieks, jauns, centīgs, cerību pilns,
bet viņš savas rozes dēsta pie tumša kapa, kas tam māj pretī.

Viņa dzejas jaukumi baudāmi kā kapsētas ziedu smarša». (M.

V. lit. piel. 32., 1895.) Atsauksmē par «Mājas Viesa Mē-

nešrakstu» 1896. gadā «Tēvija» atzīmē, ka bagāts šis žurnāls
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dzejām, gan tulkojumiem, gan oriģināliem, un ka «vislabākās

no tām ir, bez šaubām, nel. Ed. Veidenbauma dzejas.»

Garākā apskatā par ievērojamākām parādībām latviešu

rakstniecībā, 1897. g. sakarā ar Treumaņa izdoto V. dzeju

krājumu, Vizulis meklē cēloņus Veidenbauma pretrunīgai

dzīves uztverei, sevišķi pesimismam. Starp citu viņš saka:

«Veidenbaums līdz ar citiem dedzīgiem jaunekļiem no-

pietni studē ārpus aroda jaunlaiku zinību, iepazīstas ar jau-

nām sadzīves parādībām no grāmatām, redz šo zīmes pama-

nām ir mūsu zemē. lespaidi, ko viņš caur to dabū, nav ne-

kādi patīkamie. Jauns, dedzīgs gars prāto un sapņo; apkārt-

nes aizspriedumi dragā ideālās cerības, māc ar sāpēm un il-

gām gara pūlēm iemantotos ieskatus. Te ir jānoskumst. Jau-

nekli dzīve vairs nevar apmierināt, tā viņam paliek nepane-

sama, auksta; citas izejas viņš vairs nezin, kā nāvi. Perso-

nīgs trūkums un slimība to vēl apstiprina. Bet jaunībai to-

mēr paliek savas neatņemamas zīmes. Sapņi par neaizsnie-

dzamiem ideāliem un domas par nāvi mainas ar kāri dzīvot,

nodoties dzīves baudījumiem un priekiem: dedzīga jaunība ir

nemierīgs ūdens, kas sitas drīz pa vienu, drīz pa otru krastu

pāri.» Tas redzami atspoguļojas viņa dzejā. Tā saturā bagāta,

oriģināla, formā pilnīga, izjusta, kāpēc Veidenbaums saucams

īsts dzejnieks, kādu latviešiem nav daudz.

Nopietnu psicholoģisku mērauklu V. dzejai pieliek apce-

rējuma «Jaunākā latviešu lirika» autors (Dienas Lapa 1898.)

Veidenbauma ilgas rada vēlēšanās, saskaņot dzīves īstenību

ar topošo ideālismu. Veidenbaums tomēr par gudru, lai

paliktu sapņotājs, tukšs ideālists, jūsmas romantiķis. Viņš sa-

vās ilgās iesviež īstenības kritiku un savu pesimisma filoso-

fiju, grūtsirdību. Pazaudēto tēlu, izgaisušo cerību, varenās

reliģijas vietā nostājas zinātņu spožājā gaismā radušās šaubas,

pasaules sāpes, nemiers. Viņš bij cerējis visu, pilnu laimi,

zinātņu galīgu atbildi uz visdziļākiem jautājumiem, bet ne-

atradis tāda alķimiķu «gudrības akmeņa,» neredzēdams meta-

fiziski izsmeļošas cēloņu cēloņa skaidrības uz viena rāviena,

viņš vispārējos jēdzienos zīmē savus liriskos, dzīvos tēlus,

skeptiskās atziņas: «Ak, uz visas zemes lodes, Nav neviens,

kam laime zied.» Priekšā viņam rēgojas nāve, kaps, nenovēr-

šamais. Citu dzīves iznākumu var tikai meklēt, var mi-

nēt, bet tas paliek neizdibināts.

Veidenbaumu paraug viņa nopietnība. Un ārkārtīgā
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intelekta uzņēmībā, asajā uztverē neizturēja satura smagumu

garīgā organizācija. Tas neatrada izejas, pielietošanas dzīves

darbā. Cik no visām dzejnieka cīņām, šaubām un atziņām

par augstākām idejām izteikts dzejiskos darbos, tam nenolie-

dzama nozīme priekš mums. «Mēs nevaram atraisīties no tiem

iespaidiem, kādus uzliek mums viņa talants, mūsu acis ka-

vējas pie tēliem, ko dzejnieks spēj izsaukt no katra dvēseles

dzīles. Viņš pamazītēm mūs noved drūma cilvēka iekšējā dzī-

vē, viņa jūtu pasaulē, atklāj, tā sakot, līdz smalkajai nervu

vibrācijai savu bagāto dvēseli. Mēs sākam pārdomāt un mā-

cīties, just līdz cilvēkam, kuru nospiež nemiers par to, ka pa-

saule tik nepareizi ierīkota, ka reti cilvēks var baudīt laimi.

Briesmīgi un nežēlīgi viņš nokritizē cilvēku, kas meklē laimi

naudā vai slavā.»

Viņa dzeju psicholoģiskā nozīme tāda pat, kāda katra

lirika darbiem, «ka viņš ar nepārspējamu mākslu un atklātu

vaigu bez mazākās sentimentalības atvēris mums cietēja cil-

vēka dvēseles noslēpumus un to viņš izdarīja, pamatodamies

uz sava prāta savādībām un talanta spēku. — Pilns šaubu un

jautājumu, viņš kā meteors parādījās pie latviešu literariskām

debesīm, lai uzliesmotu un pazustu, bet lai iemestu elektrisku

dzirksteli. Veidenbaums bija šaubu gars, stiprs, tik stiprs,

ka viņš sakustināja stabus, lai māja viņam krīt vai uz galvu.

Viņa ieroči bija asiņaina satira un skaudīga ironija, kurus viņš

prata lietot ar šausmīgu veiksmi, nosodīdams visu lieku un

riebīgu, no viņa labvēlīgā ideāla skatoties. Viņa literariskl

vēsturīgā paliekamā nozīme' ir šaubas, tās šaubas, kas saku-

stināja prātus, lika šaubīties par citiem, kas sen bija apzī-

mēti par nešaubīgiem. Viņš skatījās uz cilvēku ne no tau-

tiskā stāvokļa, bet no cilvēciskā un atrada daudz piekritēju,
kas nozīmē tik daudz, ka viņš mērķējis savam laikmetam

sirdī. Viņa dzejas pēdas tagad manāmas latviešu lirikā un

ilgi vēl viņas manīs.»

1901. gadā par Veidenbaumu parādās divi patstāvīgi

raksti. Pirmais no tiem V. Dermaņa «Eduards Veiden-

baums savā dzejā» (Jaunā Raža V.) Dzejnieka personībā

Dermanis izceļ iedzimto un ieaudzināto taisnības un patiesī-

bas mīlestību, viņa gara dāvanas, centību strādāt brīvības un

gara gaismas labā nē tikai teorētiski zinātņu laukā, bet ari

sabiedriski. Dzejā un rakstos galvenā vērība piegriezta pesi-

mismam. Veidenbaums pirmais latviešu literatūrā sacījis pilnu



704

vārdu drūmām skaņām. Pie citiem dzejniekiem pirms un pēc

viņa daudzreiz «redzam viņu pesimisma motivus. Dzirdam

vaimanas, bet nezinām, kālab; redzam sāpes, bet nenojau-

šam viņu cēloņus.» Veidenbauma dzejā tie taustāmi izma-

nāmi. Tā pesimisma, dzijā sakne, kas piemīt daudziem lieliem

gariem: Šopenhaueram, Sofoklam, Homēram, Horaeijam,

Šekspīram, Bairenam. Tā ir vispārīga parādība cilvēces gara

dzīvē, bet novirzieni izskaidrojami ar dzejnieku apstākļiem,

temperamentu, pārliecību. «Veidenbaums īsi raksturojams tā:

latviešu filosofiskā pesimisma dzejnieks.»

Jauns priekš mums ir tas, ka viņš pirmais mūsu lite-

ratūrā ienesa šo drūmo dzīves uztveri. Kāmēr citi nosirmo-

juši latviešu liriķi skandināja par tautību un tēviju, koklēja

par mīlestību, strautiņiem, puķēm un citām jaukām lietām,

Veidenbaums, zaļoksnis, cerību pilns, sāka dziedāt par dzī-

ves ērkšķiem un dadžiem. Viņā izteicās paši dzīves kontrasti

un nežēlīgās nesaskaņas, ko prātnieka acs bij saskatījusi,

dzejnieka jūtīgā sirds izbaudījusi. Ar savu plašo izglītību viņš

saprata, ka ļaunuma cēloņi nav novēršami, ka varonīgais gars

pret auksto, morāliski pagrimušo apkārtni atsitas bezspēcīgs.

Brīvības un gara gaismas ideāli sakrīt putekļos. Gribēdams

aizmirst drūmās domas, viņš pieķeras izpriecām, meklē aiz-

mirstības vīnā un alū, lūko noskalot sakrājušos rūgtumu, bet

velti. Ciešanu neizdeldē bauda. Viņam ir dabas un dzīves

cerību pilnas tēmas, pacilātu brīžu sapņi un ilgas, gaišas at-

ceres, kad atgūta ticība saviem mērķiem, cīņas sajūsma, bet

drīz seko vilšanās un tad nežēlīgā vienaldzībā, fatalismā un

satirā skepse grieztin griež. Kur viss pasaulē iznīcīgs

un dzīve aizrit tikai rūpēs un raizēs, cilvēks nevar būt lai-

mīgs. Kompromisa Veidenbaums nemeklē. Saviem ideāliem

viņš dzīvi gribēja iekarot, bet kad tas nenotika, redzēja cie-

šanas un atkal ciešanas. Personīgs viņa pesimisms: viņš cieš

savu paša ideālu dēļ. No otras puses sabiedrisks: viņš cieš

par netaisnībām, nebrīvību, dzīves tukšību, visu cilvēci. «Viņa

garīgā būtne pārdzīvoja varenu iekšēju cīņu. Viņa dvēsele

svārstījās starp šaubām un cerību, starp skumjām un ilgām.

No vienas puses aukstais prāts liecināja, ka ideāli ne tagad,

ne tuvā nākotnē nav izvedami dzīvē; no otras puses sirds

cerēja, kā varbūt, varbūt ir kas panākams; no vienas puses

nospiedošas skumjas par dzīves aukstumu, no otras puses

ilgas pēc laimes, pēc savu ideālu iespējāmības. Tā ir īsta dzī-
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veš drāma, kuru nojauda tikai tuvākie draugi. Šī iekšējā cīņa

salauza dzejnieka spēkus tik garīgi kā miesīgi.» — Dērmaņa

apcerējumā vairākas datu nepareizības, bet galvenā kļūda, ka

grūtsirdības pieaugumu viņš atvasina no ārējiem apstākļiem.

Visdrūmākās esot tās dzejas (chronoloģiskā kārtībā!), kas rak-

stītas slimības laikā pirms nāves. Uz šo maldību vēlāk aiz-

rādīja Treumanis, ka V. ilgas pēc nāves un dzīru dziesmas

nebūt nav radušās — pirmās vārgumā, otrās jautrībā un ka

pēdējā gadā V. vispār nekā vairs dzejā neuzrakstīja. Labāk

kā jebkurš cits, V. satriec teoriju par radošā gara atkarību

no ikdienas, sadzīves apstākļiem, kā to ir gribējusi iztulkot

sabiedriskā kritika..

Vēl dziļāk prātnieciskā pesimisma teorijās, psicholoģi-

skos pamatos un vēsturē ievada J. Ermanis garākā apcerē-

jumā «Optimisms un pesimisms» (Austrums, 1901.) «Dienas

Lapas» 1891. gada 107. nrā jau sastopams P. Sarķa raksts

«Pesimisms latv. rakstniecībā», kad šāds temats pacelts

pirmo reiz, sakarā ar Apsīšu Jēkaba stāstu «No mazām die-

nām», kurā autors saskata cilvēka iedzimtā ļaunā prāta no-

liedzošo dabu. J. Ermanis, tāpat kā P. Sarķis, pesimismu at-

zīst par greizu virzienu dzīvē un literatūrā, pa daļai pārņemtu

no citām tautām. Ermaņa rakstā, apskatot latviešu literatūru,

Veidenbauma drūmajiem motiviem veltīta nepilna lapas puse.

Aukstā prāta un līdzcietīgās sirds iekšējā cīņa, pēc Ermaņa

domām, ir Veidenbauma pesimisma galvenie cēloņi. Stingrais

prāts dzina izravēt no pārliecības visu, kas nav pierādāms

un jūtekļiem pieejams. Līdzcietīgā sirds turpretim palika ticī-

bas, bērnības iespaidos. «Abas dvēseles»"palika nesavienotas,

radīja ciešanas un sāpes. Prāts tāļāk par zinisko materiā-

lismu netika un atvērdams šaubu plaismu, aprāva ceļu uz

laimi, prieku, ideālismu un pilnību jūtām." V. dzeju saturs —

caurcaurīm drūmu domu apdvests materiālisms un noved pie

subjektivā eudemonisma, pasaulīgās dzīves izbaudas, redzot

acu priekšā tikai nāvi, kapu, trūdus, iznīcību. Veidenbaums

apdāvināts dzejnieks, to liecina viņa mazais dzeju krājums un

veiklie tulkojumi. «Bet šī dzeja līdzinājās jaukiem ziediem,

kuru saldā smarša ir kā nāves zāles, kas apreibina, nogur-

dina un nonāvē. Kas no šī dzejnieka vēlāk būtu iznācis, to

nezinām; tagad tur, dažas dzejas atskaitot, tikai kails mate-

riālisms un drūms pesimisms.» Apmēram pie tāda slēdziena

autors nonācis ari par Ed. Treumani.
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Sakarā ar šiem speciālajiem jautājumiem gluži pareizi

aizrāda Pekšu Pēteris savā interesantajāapcerējumā «Eduards

Veidenbaums» (Mājas Viesa Mēnešraksts 1901.), ka pasaules

sāpju dzejnieki aizraujas no kautkādas vēsturiskas pesimisma

strāvas, bieži vien paši būdami bez ideāliem un dzīves igno-

ranti. Veidenbaumu tādā garā apcerot, paviršība un vien-

pusība neizbēgama jau aiz tā vienkāršā iemesla, ka tik maz

taču vēl ko zināja par viņu, viņa apstākļiem un darbos par

daudz redzēja laikmeta allažības. Šķietamais pārmāc faktus

un subjektivā uztverē nepareizība rada atkal un atkal nepa-

reizības. leskatīdamies Veidenbauma dzīves apstākļos, kā

labs pazinējs, Pekšu Pēteris atrod, ka «nevien viņa biogrāfija,

bet vēl jo skaidrāki viņa raksti rāda, ka ideālāku un taisnāku

cilvēku par viņu mums grūt iedomāties,» ilustrēdams teikto

ar piemēriem. Dzīvē Veidenbauma pesimismu veicinājuši no-

slēgtība, ieraušanās sevī jau no skolas laika, nelāgie sabie-

driskie iespaidi. Viņam nebij paraugu dzīvē, vadītāju, biedru,

kas saprastu un viņš ļāva vaļu slimīgai izpriecai. Viņa lielas

gara dāvanas nedabūja attīstīties modras dzīves ierautas dar-

bā, tāpēc sastrēga un izalauzās uz āru kā cīnītāja sauciens

par ideālu bojā eju «aukstajā gaismā.» Bet: «Cik bēdīga ari

dziesma nebūtu, viņa tomēr modina vairāk pašapziņu nekā

izmisumu.» Tanī nav gļēvu vaidu, bet enerģija, spars. Bie-

žās kapa zvana skaņas nav vis izmisums, bet gan drīzāk

aukstā prāta cīņa pret karsto sirdi, ideālista un nevis iedzimta

pesimista nemiers. «Kā vecie ēģiptieši pie jautra dzīru galda

turējuši ari miroņa galvas kausu, kas atgādinātu dzīves no-

pietnību, tā ari Veidenbauma pesimisms aizrādīja tik uz viņa

pārāk augsto ideālu neiespējamību. Šāda ideālas sirds un pe-

simistiska prāta cīņa atspoguļojas daudzos viņa dzejoļos. Sirds

vēlētos padebešiem līdzi skriet, bet aukstais prāts uzsauc,

mest cerības tumšajā kapā. —
Lai mēs ari kā tulkotu un skai-

drotu, viņa dziesmas tomēr paliks pērles mūsu

literatūrā.» Apcerējuma beigās daži norādījumi uz 1896.

gada «Dzeju» nepareizo redakciju tekstos.

1905. gada kustība un sabiedrībnieku cīņas pret indivi-

duālistiem («dekadentiem») gluži izsviež sēklī Veidenbauma

izpratu, kautgan interese par viņu stipri pieauga. Ed. Treu-

maņa 1907. gadā klajā laistā biogrāfija apklusina paviršos

spriedumus, ievedot sabiedrību, tā sakot, pašā dzejnieka cen-

tienu un ieskatu aproksnī. Treumanis nav brīvs no laikmeta
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tendencēm, piem., pārspīlēdams Veidenbauma simpātijas pret

«mazajiem brāļiem», vietām sentimentalizēdams, bet aprakstā,

sevišķi līdz augstskolas laikam, runā apstākļu pazinējs, kuram

pie tam vēl rokā daudzi dokumenti, ari vēstules. Dzejnieka

personību un augstskolas laiku apgaismo vidū iespraustās

Dauges atmiņas, vēlāk (1914. gadā) paplašinātas un klajā lai-

stas īpašā rakstā «Eduards Veidenbaums un Tērbatas stud.

dzīve 80. gados». Treumaņa un Dauges raksti līdz šim node-

rējuši par galveno avotu citiem Veidenbauma apcerējumiem,

tāpēc te pielaistie subjektivie spriedumi vai nepareizības

nepatīkami atsaucas skolas grāmatu un citu populārāku iz-

devumu apcerējumos.

AI. Dauge Veidenbaumu raksturo kā īstu ideju cilvēku,

individuālistu, kas neatzīst nekādu ierobežojumu, ir taisns, pa-

tiess, kura acīs ne tendence, ārišķības, bet iekšējais saturs

nosaka cilvēka vērtību; raksturo kā zinātnieku, kas ārkārtīgi

apdāvināts jautājumu atrisināšanā iet līdz galam, tomēr

savā sirdī ir un paliek dzimis dzejnieks.

«Veidenbaums bija dzejnieks, caur' un caur' dzejnieks,

ar visām dzejnieka raktura un domāšanas īpašībām,» raksta

Dauge. «Nevajaga saprast, ka dzejnieks nevar vai nedrīkst

būt politiķis, tas ir, ka viņa dzeja nedrīkst ņemt par priekš-

metu sava laika dzīvi, pat politiskus dienas notikumus; dzeja

var un drīkst runāt par visu, kas vien tik attiecas uz cilvēku

dzīvi; tīra viņa ir un paliek nevis atsakoties no laika proble-

miem, bet vienīgi caur to, ka tā runā atklāti, taisni, dziļi pa-

tiesi un sirsnīgi. Dzeja taču nav nekas cits, kā cilvēku

dzīves tulkotāja, skaidrotāja; īsts dzejnieks ir tas, kurš ap-

dāvināts ar īpaši smalkjūtīgiem orgāniem pret visu, kas ir

cilvēku dzīvē; viņš sevišķi skaidri un gaiši un stipri jūt un

labāki redz to, kas citam mazāk saprotams, kādēļ tas ari

var sava laika dzīvi, centienus, cerības, mokas dziļāki un

dzīvāki pārdzīvot, nekā mazāk jūtīgs cilvēks.» Dienas prak-

tiskā vai politiskā darbībā dzejniekam daudzreiz mazs svars,

bet indirekti viņš lielā mērā veicina cilvēces attīstību uz īsti

cilvēcīgiem mērķiem. «Priekš Veidenbauma dzeja nebija

priekšmets patīkamai laika kavēšanai: dzejot viņam nozīmēja

— darboties; dzejnieks —
tas ir darbinieks, tāds pats derīgs

un vajadzīgs darbinieks, kā kaut kurš cits. Vecā estētikas

teorija, kas saka, ka dzejai, kā vispār mākslai, jārāda skai-

stums un caur to jārada skaistuma baudījums. Veidenbauma
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acīs bija pilnīgi nepareiza. Dzeja un māksla drīkst rādīt gan

skaistumu, gan ari neskaistumu, — viņas uzdevums ir rādīt

dzīvi, patieso dzīvo dzīvi, modināt intimu dzīves saprašanu;

caur to cilvēki vieni otriem tiek tuvināti, un savstarpēja

sirsnīga saprašanās dara iespējamu, uzstādīt sasniedzamus

cilvēces mērķus, un dara sekmīgāku darbību priekš šo mērķu

sasniegšanas.» «Veidenbauma filosofija ari bija vairāk dzeja,

nekā zinātņu rezultātu sistematizācija: tanī bij lielā mērā

dzejisks, lirisks elements. — Veidenbaums arvien un visur

individualizēja, katru lietu, katru cilvēku uzskatīja netikvien

sakarā ar citām lietām un citiem cilvēkiem, bet līdz ar to vēl

kā kaut ko sevišķu, īpašu. Šāds domāšanas veids ari ir dzej-

nieka īpatnība, kuram katra lieta svarīga un interesanta nevis

kā lielā visuma dala, kā loceklis milzīgā parādību virknē, bet

kā kaut kas pats par sevi, kā īpaša pasaule, kurā valda ne-

tikvien vispārēji, bet ari vēl savi paši likumi, kura dzīvo

savu pašu dzīvi.»

«Ko Veidenbaums radīja, runāja, rakstīja — viss tas

plūda iz viena avota, viss bija vienu domu un jūtu izpaudums,

visā mājoja viena liela ideja: Cilvēka individualitātei ir abso-

lūta, mūžīga vērtība un viņai jādod pilnīga brīvība, lai

tā varētu augt un attīstīties pēc saviem pašu likumiem!» Tā

rezumējas Dauges galvenā doma trijos atmiņu apcerējumos

par dzejnieka personību. Kādā vietā teikts, ka ja V. pat nekā

nebūtu uzrakstījis, ari tad viņš būtu palicis liels, tāds

iespaids viņa patiesības slāpstošam garam bijis uz tuvāko

apkārtni. Viņu pirmā kārtā interesēja cilvēks, tā gara un

dvēseles saturs. Viņš meklēja cilvēkus, viņš ilgojās pēc cil-

vēkiem, un smagi cieta nepanesamā vientulībā. — «Viņš ti-

cēja, ka vecā dzīves iekārta, kas tiesības un cilvēcīgas dzīves

iespēju dod tikai zināmām ļaužu šķirām, pārvērtīsies. Viņš

ari bij pārliecināts, ka priekš šādas dzīves atjaunošanas vis-

vairāk darīs tā šķira, kas zem pastāvošās kārtības visvairāk

cieš — strādniecība. Tāpēc viņš ar prieku apsveica visu, kas

bij vērsts uz strādniecības garīgā līmeņa pacelšanu un uz

viņas organizēšanu priekš apzinīgas darbīb .s sociālas taisnī-

bas idejas garā.» — Bet nekad Veidenbaums nebūtu darījis
vai cietis kaut ko, kas, tiešu labumu nesot vienai šķirai, reizē

nebūtu bijis attaisnojums visaugstākā etosa idejas priekšā.

Pēc savas dabas viņš ņebij politiķis un politikas neturēja par

nepieciešami sociālās taisnības nodibināšanas līdzekli. Viņu
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nodarbināja kulturelās attīstības galvenie cilvēces dzinējspēki

uz labklājību un taisnības brīdi. Viņš zināja, ka šī taisnība

nenāks, ja pašos cilvēkos tās nebūs un brīvības nebūs pa-

saulē, ja cilvēki paši nebūs sevī brīvi. «Priekš Veidenbauma

mazāk svarīgs bija jautājums: pēc kādām sociālām un poli-

tiskām sadzīves formām mums jācenšas, kā vislabāki šo sa-

biedrisko ideālu sasniegt, kā organizēties stingrās partijās

priekš cīņas, kādu pie tam ievērot taktiku v. t. t. Viņu daudz,

daudz vairāk interesēja cits problems —: priekš viņa vis-

svarīgākais, visinteresantākais jautājums bija — nākotnes

cilvēku ideāls, un nevis nākotnes sabiedriskās formas ideāls.»

«Veidenbaums bij pozitivs gars, viss viņā virzījās uz pozitīvo,

uz pozitiva darba darīšanu, uz celšanu, uz jaunradīšanu. Tur,

kur viņš noliedza un kritizēja, tur viņa kriticisms nebij po-

stošs, bet arvienu radošs. Viņš kritizēja nevis kritikas dēļ, bet

lietas noskaidrošanas dēļ, kas vajadzīga priekš auglīgas dar-

bības. Un kritizējot viņš nekad nebij šaursirdīgi tendenciozs,

nekad neaizstāvēja kautkādas sevišķas- ietereses, bet arvienu

lūkoja katru lietu apgaismot no visām pusēm, lai atvērtos

īsta pilnīga patiesība.»

Ed. Treumanis V. dzejas aplūko pēc satura, īsumā ko-

mentēdams citātus ar laikmetiskiem apstākļiem vai dzejnieka

personības īpašībām, teskatiem. Viņš atrod, kā V. ir: 1) sāpju

dzejnieks, pesimists, 2) filosofisks, 3) individuāls, 4) satirisks,

5) Trimpus, 6) proletāriešu, 7) kosmopolitisks, 8) dabas,

9) mīlestības un 10) reliģiozs dzejnieks.

«lepazīstoties ar Ed. Veidenbauma oriģinaldzejoļiem,

mums jāliecina, ka tie ir mākslas darbi: saturs gandrīz vis-

caur nopietns un dziļš, valoda gleznaina, forma izkopta un

katrreizējai idejai piemērota, izteiksme dzejiska un lakoniska,

un par visu dveš īsta sirsnība un liela vienkāršība.» Ja vigs
pesimists, tad nav jāaizmirst, ka nebrīvā atmosfērā ikkatram

tik īstam dzejniekam, kāds Veidenbaums bija, mazākā vai

lielākā mērā jātop pesimistam, jo īsts dzejnieks visgalvenākā

kārtā no citiem atšķiras ar to, ka viņš visdedzīgāki sajūt pa-

saules netaisnību un sāpes, un tālab bez mēra cieš. Bet Veiden-

bauma sāpes nav gļēvas, nav maziskas, kas cilvēkā modina

sentimentālas gaudas, — nē, viņa sāpes ir bezgala lielas,

ugunīgas, kas cilvēku šķīsta un apskaidro un paceļ pār zemes

niecīgumu.» Kā individuāls dzejnieks Veidenbaums dzīvē jau

prasīja: cilvēka individualitātei jādod pilnīga brīvība, lai tā
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varētu augt un attīstīties pēc saviem likumiem. Kas aizskar

otra individualitāti vai kavē viņas brīvu attīstīšanos, tas

izdara varmācību. «Šis prasījums tad nu ari izskan vairākos

Veidenbauma dzejoļos. Viņam riebj, ja citi to grib iežņaugot

savu ieskatu vai morāles paltrakos. Viņš vēlas būt pilnīgi

brīvs, vēlas dzīvot un darīt tā, kā 'tas viņam patīk.» Veiden-

bauma satira ir asa un žultaina, un nereti pāriet sarkasmā.

Visu mazisku un nejēdzīgu, kā mantkārību, liekulību, melus,

viņš nīst ar nāvīgu ienaidu. Viņa acīs nav žēlastības ne ba-

gātniekam — izsūcējam, ne nabagam — lišķim. Ar īgnumu

viņš domā tā par vienu, kā par otru.

No V. dzejām tepat viena vesela ceturtdaļa ir Trimpus

dziesmas. Tanīs guļ plaša pasaule —: tur ir dzijas domas,

spītība, neatkarības liesmas, sāpes, izmisums. Pat viņa

līgsmākām skaņām dzird cauri traģisko atziņu, ka viss iz-

nīcīgs. «Neraugoties uz visu savu individuālisma dievinā-

šanu, Veidenbaums proletariātu bija dziļi ieslēdzis savā sirdī.

Visa viņa būtne, viss viņa iekšējais cilvēks degtin dega, lai

zemākie, nabadzīkākie ļaudis tiktu pie gaismas, pie pārticības,

pie taisnīgas dzīveskārtības. Viņš tos sauca, modināja, mā-

cīja. Viņa dzejoļos ir vairāk vietas, kurās mirdz dziļa un

neliekuļota mīlestība pret visiem zemiem un vārdzinātiem.»

Bet viņš tiecas ārā no šaurā tautiskuma loka, jūtas īsts pa-

saules pilsonis, kosmopolits, jūt līdzi visas cilvēces sāpēm un

priekiem. Viņa domu bagātība un vispārcilvēcīgās idejas

atver plašus horicontus. — Viņa mākslai mūsu vispārējā kul-

tūras gājienā liela nozīme.

Savu pieeju Veidenbaumam atradis R. Kļaustiņš nelielā

apcerējumā «Aspazija un Veidenbaums kā tipiski jaunroman-

tiķi.» (Rakstniecības almanachs 1908.) Jaunromantiķi un Vei-

denbaums viņu vidū, nākdami no mantīgās pilsonības, piesnie-

dzās Vakar-Eiropas izglītībai, nogrima veco un jauno kultūr-

tautu rakstos. Pārņemtās domas un lielo nāciju ideālus viņu

ātraudze fantāzija izveidoja par skaistu labāku pasauli, kur

dzejnieki un sapņotāji pavēlnieki. Viņi pieskaras moderniem

mākslas un sadzīves jautājumiem, ilgojas jauna pasaules uz-

skata uz irstošā vecā drupām. Tādi ilgotāji ir visi pirmie jaun-

romantiķi: Poruks, Plūdons, Saulietis, Valdis, Niedra, Aspazija

v. c. Kad no bagātīgājiem ideju un klasiskās literatūras avo-

tiem viņi atgriezās mūsu šaurās dzīves īstenībā, iesākās lī-

dzīga traģēdija, lepnumam sekoja izmisums, zūdīšanās par
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aukstumu, mantrausību, nabadzību, kūtrību, kas cilvēka per-

sonības attīstību kavē, liedz laimi un attīstību. Savas protesta

bultas viņi šāva uz aprobežoto, materiālismā nogrimušo, šo-

vinjstīgo mazpilsonību, no kuras paši cēlušies, kas kavē vis-

pārējo progresu. Veidenbaums starp viņiem nav ne lielākais,

ne ievērojamākais, bet pirmais skaņi izteica augošās inteli-

ģences vajadzības. Pat pesimisms nav viņa galvenā pazīme,

tas tikai ideālista cīņu un ciešanu pareizs rādītājs. Neat-

razdams saviem ideāliem vietas dzīvē, kā individuālists un

intelektualists viņš krīt izmisumā, meklē apmierinājumu dzejā,

jautrībās, mistikā. Būdams jūtu cilvēks, sapņotājs, bezdarbīgs

domātājs ar vāju gribu, viņš nicina pasauli, sevi, līdzcilvēkus,

zinātni, itin visu. Tomēr tas nenāk pat no pārliecības, viņš

svaidās pretrunās; neiespējami viņu pieskaitīt sabiedriskiem

cīnītājiem. Mūžīgās ilgās Veidenbaums vairāk dzīvoja sev,

nekā apkārtnei, ne pēc kā nopietna necentās; viņš indivi-

duālists, tāpēc ari egoists, kuru ātrā nāve aizrāva pašā rū-

guma laikmetā, tāpēc grūt sacīt, kas no viņa būtu iznācis. Kā

uzskatos un tieksmēs vēl nenoteiktu, nenobriedušu optimistu,

viņa nervus pardaudz sagrāba grāmatnieka filosofija un pe-

simisms.
— Dzeju tematiskais saturs noderējis apcerētājampar

pedagoģiski-etisku objektu dzejnieka rīcībai ikdienas gaitās.

Romantisms nostādīts kā nespēka apzīmējums. Šādās pēdās

iedama, caurmēra kritika par V. aizvien ir nonākusi pie sek-

lākā vērtējuma, ieskatot Veidenbauma dzeju par samaitājošu

un pašu dzejnieku par samaitātu. Savā interesantajā, bet

metodoloģiski nepareizā, tendenciozā apcerējumā Klaustiņš

pieiet ar tamlīdzīgu mērauklu, kādu lietojuši viņa apkarotie

«sabiedrībnieki», meklēdami dzejniekā tikai sociālpolitiskā

satura.

Samērā daudz par Veidenbaumu un viņa dzejām rakstī-

jis A. Birkerts. Kādā vietā viņš saka: «Veidenbaums iezva-

nīja jaunu laikmetu latv. dzejā un sludināja ari jaunas mākslas

uzskatus, kurus citi tikai vēlāk skaidrāk formulēja. Viņa

dzejas raksturs ir: nevaldāms temperaments, spēcīgas jūtas,

dzijas domas, vienkārša forma, asa satira, drūmums, tad at-

kal pārgalvīga jautrība, bet visam pāri nopietns skats. Vei-

denbaums ir pirmais latv. dzejnieks ar filosofisku saturu dze-

jā. Viņa pesimisms ir pirmā kārtā filosofisks: nav vērts dzī-

vot, ja dzīvē bēdu vairāk kā prieku. Bet tas ir ari jūsmu pe-

simisms un dibināts viņa personīgā dabā tāpat kā empirisks
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pesimisms, izaudzis no ļaunajiem sabiedriskiem apstākļiem.

Veidenbaumam ir liela līdzība ar Raini.» Paralēlē ar to, kā

domātāju, teikts: «Ass kritikas gars ir Ed. Veidenbaums. Viņš

sāpīgi, traģiskā cīņā ar sevi un apkārtni meklē dzīves mērķi.

Tautiskā strāva apsīkusi, tā viņu neaizrauj. Personīgā dzīvē

šaurība un trūkums. Sadzīvē vienā pusē zināma labklājība

un omulība, otrā — kalpojošā tauta. Viņš redz sadzīvē plaisu,

netaisnību, dažādus trūkumus; kritizē un nosoda tos, tiesā-

dams līdz ar to visu sadzīves kārtību. Bet kur ir ceļš uz

labāku iekārtu? Tā viņš neredz. Viņa gnoseoloģijā gan

gavilējošs kriticisms («Bet kam asajā gaisma spīd, Prāts kam

visapkārt skatīt spiež tāli, Zemē no debesīm dievi krīt, Pu-

tekļos izirst ideāli!»), gan rezignējoša metafizika: «Daudz

varam runāt un spriest» etc. Asā lieliskā kontrastā ar 80.

gadu omulību tautiskajos centienos nostājās viņa pesimisms,

jaukdamies un krustodamies ar apžilbinoši-gaišiem optimisma

uzliesmojumiem, un viņa priecīgi, skepticisma pilnie smiekli

par cilvēku un sadzīves trūkumiem šausmīgi noskan 80. gadu

politiskās reakcijas tumsā, modinādami 90. gadu sākumā ve-

selu jaunu paaudzi uz nopietnu pārdomu par dzīves, sadzīves

un pilsoniskiem problemiem.» —
Birkertarn mazāk pa-

zīstama V. dzīve, darbu psicholoģiskais pamats liekas

svešāks, tāpēc iztulkojums novirzās 90-to gadu sabie-

driskās lomas un revolucionārās idejas attīstības atspul-

gā. Tomēr viņa, kā Veidenbauma dzeju laba pazinēja, kri-

tikās aizķerts maz cilātais, bet ļoti svarīgais tekstu jautājums:

Birkerts norāda uz patvaļīgiem grozījumiem V. dzejās, kad

kropļojumi pēc Pabērža kopojuma sāka pieņemt draudošus

apmērus. Interesants šinī ziņā viņa raksts «Mūsu Laikos»

1908., tāpat vēlākās nelielās kronikas piezīmes.

Literaturvēsturēs par Veidenbaumu labākos raksturo-

jumus devuši T. Zeiferts un A. Upīts, izmantodami nopietnākos

no augšā pieminētiem avotiem. Speciālāks pētījums par Ho-

racija iespaidu uz Veidenbaumu un tulkojumiem no tā pie-

der K. Straubergam: «Piezīmes pie Veidenbauma dzejas,» tā-

pat otrā rakstiņā «Horacijs un viņa latviešu draugi». Atlik-

tos vēlēties, lai šāda rakstura apcerējumi pavairotos nevien

par Veidenbaumu, bet vispār mūsu literatūrā, uz kuriem bal-

stīties vispārējāku apcerējumu autoriem un popularizētājiem.



Veidenbauma raksti.

Ed. Veidenbaums. Dzejas. Drukāts A. M. Lip-

šūtca drukātavā, Rīgā. [Zvārguļa sakopojumā. Cenzūras

atļauja 18. okt. 1896. levadam īsa Zv. sarakstīta V. biogrā-

fija 5 lp.. datēta 21. sept. 1896.] 16° 46 lp.

Uzņemtas dzejas: 1. Kā gulbji balti padebeši iet.
—

2. Es atminos rožainos laikus.
—

3. Pie debesim mēness spīd

bālais.
—

4. Kūļos es kā pliks pa nātrām. —
5. Jau ziedoņa

vēsmas no dienvidiem plūst. — 6. Mefistofeļa padoms

(Draugs, uz visas zemee lodes). — 7. Mefistofeļa padoms (Kam

velti dārgo laiku tērē). —8. Kad niknas vētras dzīvei postu

draud.
—

9. Vai senatnē vien tikai vīri bija. — 10. Kādēļ par

niekiem vaimanas celt.
—

11. Par velti nožēlot agrākos grē-

kus. —
12. Māteram. —

13. Par spīti grūtiem laikiem. —
14.

Daudz varam runāt un spriest. — 15. Dažs visu mūžu nomo-

cās. — 16. Es redzu, ka nāve jau mani skauj (Kā oriģināls.)

17. Mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars.
—

18. Reiz zaļoja

jaunība, cerības plauka. —
19. Domāju es domas dziļas. —

20. Grūtā brīdī (ledzer brāli! Ātrām kājām). —
21. Jau zie-

diem rotātas pļavas. — 22. Horacija garā (Upes malu liepas

ēno.) — 23. Pa laukiem jau ziedonis dvašo. —
24. Pēc

ideāliem cenšas lielie vīri. —
25. Nopietnu ģīmi kas jautrībā

taisa.
—

26. Grāmatu kaudzes velti tu šķirsti. — 27.' Nākt

Olimpā mums aizliedz dievu spēks. —
28. īsts filosofs nav

pesimists. —
29. Pa rožu ziediem mājās rotājoties. —

30. Sniegs no laukiem projām steidzas. —
31. Uz galu mana

dzīve iet. — 32. Pie neskaidrās Mētras. — 33. Vēl desmit,

divdesmit gadu. —
34. Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo

(fragments). — 35. Pa ielām dubļainajām līst lietus. —

36. Cienību dod liela bārda. —
37. Pēc goda, pēc varas, pēc

mantas.
— 38. Prom no laukiem jau aizsteidzas sniegs. —

39. Nost reiz skumību metīšu tumšo.
—

40. Viens otru par

muļķi, par nekrietnu sauc. —
41. Jau vēsās smiltīs dārgajie

draugi dus.
—

42. Jātnieku dziesma, Šillera. —
43. Belzacars,

Heines. —
44. Jel nezvēri, Heines. —

45. Uzvaras svētki,

Šillera.
—

46. Tur Ēģiptē, pie plašās Nilcs, Minajeva.
—

Par

motto krājumam dzeja: Kas staigājot pa košām puķu lejām.
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Dzejas pūrs. Oriģinal-dzejoļu krājums, Zvārguļu

Edvarda sakārtots. Ar atskatu par latviešu lirikas attī-

stību no Teodora un tulkotu dzejoļu pielikumu. Apgādājis J.

Ozols, Cēsīs un Vecpiebalgā, 1897.
—

Eduards Veidenbaums

295 —302. lp. Biogrāfiska notice un dzejas:

1. Kas staigājot pa košām puķu lejām (ar virsr. «Motto»).

—
2. Kā gulbji balti padebeši iet.

—
3. Pa rožu ziediem mājās

rotājoties. —
4. Daudz varam runāt un spriest. — 5. Kad nik-

nas vētras dzīvei postu draud. —
6. Par velti ir nožēlot agrā-

kos laikus.
—

7. Kūļos es kā pliks pa nātrām.
—

8. Nost reiz

skumjību sviedīšu tumšo.
— 9. Jau ziedoņa vēsmas no dien-

vidiem plūst. ■— 10. Vēl desmit, divdesmit gadu. — 11. Pa

laukiem jau ziedonis dvašo.
—

12. Pēc goda, pēc varas, pēc

mantas. —
13. Es atminos rožainos laikus. —

14. Mefistofeļa

padoms (Draugs, uz visas zemes lodes). •— 15. Jau ziediem

rotātas pļavas. —
16. Nākt Olimpā mums aizliedz dievu

spēks. — 17. īsts filosofs nav pesimists. —■ 18. Viens otru par

muļķi, par nekrietnu sauc. —
19. Pēc ideāliem cenšas lielie

gari.•— 20. Uz galu mana dzīve iet. —
21. Es redzu, ka nāve

jau mani skauj (kā oriģināls).

Eduarda Veidenbauma Dzejas. — «Sociāl-

demokrāta bibliotēka» Nr. 5. Sociāldemokrāta bibliotēkas

apgādībā Londonā. Drukāts «Sociāldemokrātu bibliotēkas»

izdevēju drukātavā 1900. 32 lp.

Pavisam ievietotas 76 dzejas sekoša kartība un ar pil-

nīgākiem tekstiem nekā iepriekšējos:

1. Kā gulbji balti padebeši iet.
—

2. Pa ielām dubļainām

līst lietus.
—

3. Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka. — 4. Kū-

ļos es kā pliks pa nātrām. —
5. Pie debesīm mēness spīd

bālais.
—

6. Es atminos rožainos laikus. —
7. Vēl desmit, div-

desmit gadu. —
8. Uz galu mana dzīve iet. — 9. Es redzu ka

nāve jau mani skauj (kā oriģināls). — 10. Jau vēsās smiltīs

dārgie draugi dus. —
11. Kā sapnis no pasaules dzimumi

zūd.
—

12. Tumsa un migla pasauli sedz. —■ 13. Viss atriebies,

apnicis ir.
— 14. Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz. —

15. Dievbijīgo apmierinājums (Te pasaulē mokas un vaimanas

valda). — 16. Kam tik dzīvot, tas lai dzīvo. — 17. Ticīgo ap-

mierinājums (Vēl neesmu dubļos tik dziļu es slīcis). —
18. Es

domāju, ka pasaulē. — 19. Pēc goda, pēc varas pēc mantas.
—

20. Nost reizi skumību metīšu tumšo.
—

21. Par velti ir no-
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žēlot agrākos darbus. — 22. Vai senatnē vien tikai vīri bija.—■

23. Kad niknas vētras dzīvei postu draud. — 24. Lai nedomā

cilvēks, ka otrs ir slikts, -r- 25. Laiks ātrāki steidzas kā va-

gona rats.
— 26. Ja tev pasaulē jūtīga sirds. —

27. Nākt

olimpā mums aizliedz dievu spēks. —
28. īsts filosofs nav

pesimists. —
29. Viss ir joks, par visu smejies. —

30. Grā-

matu kaudzes vilti tu šķirsti. — 31. Pa laukiem jau ziedonis

dvašo.
—

32. Vai karš būs ar vāciešiem krieviem.
—

33. Jau

ziediem rotātas pļavas. —
34. Jau Ziedoņa vēsmas no dien-

vidiem plūst. —
35. Upes malu liepas ēno. — 36. Sniegs no

laukiem projām steidzas. — 37. To es zinu, to es māku.
—

38. Vaidi un gaidi. —
39. Dažs visu mūžu nomocās.

—
40. Do-

māju es domas dziļas. —
41. Man ļaunvēlīgais liktenis. —■

42. Par spīti grūtiem laikiem.
—

43. Kādēļ par niekiem vai-

manas celt. — 44. ležūpot, pasirot. —
45. ledzer brāli! Ātrām

kājām. — 46. Pa rožu ziediem mājās rotājoties. — 47. Kur

klusā naktī lakstīgalas dzied. —
48. Pa Latvijas kalniem un

lejām. —
49. Jauns gads jau atnācis. —

50. Virs zemes nav

taisnības. —
51. Vienkārši ļautiņi verdzībā nomocās. —

52. Mosties, mosties reiz, svabadais gars. — 53. Pie neskaidrās

Mētras. — 54. Ar šīs zemes vareniem kopā tu varēji būt. —

55. Māteram. —
56. Mefistofeļa padoms (Draugs, uz visas

zemes lodes). —
57. Kam velti dārgo laiku tērē.

— 58. Ja

gribi tikt pie labas vietas.
— 59. Ej un dzenies tik pēc nau-

das. —
60. īsts patriots (Ikkatris tev godu dod). —

61. Tauta,

tauta, gaišā latvju tauta.
— 62. Mums latviešiem dzejnieku

milzīgs bars. — 63. Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo. —

64. Zemes lietas zūd kā tvaiki (pantiņš no Šillera «Uz-

varas Svētkiem» kā oriģināls). — 65. Lai mērķus tādus sev

spraužam. —
66. Daudz varam runāt un spriest. —

67. Pēc

ideāliem cenšas lielie gari. — 68. Ļauni darbi beidzas sodā

(tāpat kā 64. nrs). — 69. Nopietnu ģīmi kas jautrībā taisa.

—
70. Dievs ir laipnīgs, mācītājus. —

71. Tu atmini cietējus

brāļus. —
72. Nu krūtis pret laimi, pret nelaimi cietas (fragm.

no «Reiz zaļoja jaunība»).— 73. Cienību dod liela bārda, —
74.

Jātnieku dziesma, Šillera. —
75. Belzacars, Heines. — 76.

Marseljēza.

Ed. Veidenbauma Dzejas. Sakopojis Paberžu

Rūdolfs. P. Bērziņa grāmatu pārdotavas apgādībā, Rīgā-

Tukumā. 1906. 84 lp.
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levadam anonīmi pārdrukāts V. Dērmaņa apcerējums:

«Eduards Veidenbaums savā dzejā» no «Jaunās Ražas» V,
1901.

Ed. Veidenbauma Kopoti raksti. Rediģējis

Ed. Treumanis. Ar 8 ģīmetnēm un 3 zīmējumiemno māk-

slinieka K. Ceplīša, vienu karikatūru no A. Dauges un Ed.

Veidenbauma autogrāfu. Apgādājis P. Skrastiņš, Valmierā.

I. Eduards Veidenbaums sava dzīve un darbos. No Ed.

Treum a ņ a, 1907. 108. lp.

11. Dzejas. 1908. 100 lp. —
Saturs: Oriģināli. Prātojumi.

Ļ-onija un žults. Pa dažādām tekām. Biedru barā. Melan-

cholija un nāves drūmums. Tulkojumi.

111. A. Soda likumu vēsturiska attīstība un filosofiskais

pamats. B. «Vairāk gaismas!» 1907. 27. lp.

IV. Apcerējumi ir mekanikas. 1908. 27. lp.

V. Gabals iz tautsaimniecības. 1908. 30. lp.

VI. Stāsti 1909. 65. lp. —
Saturs: 1. Faja. 2. Papīra no-

slēpums.

Katra dala iznāca atsevišķi (burtnīcas). Piekto tūlīt pec

iznākšanas konfiscēja un tā izplatīta nelielā eksemplāru skaitā.

Ed. Veidenbauma Kopoti raksti. [Ed. Treu-

maņa rediģēti.] K. Dūnis apgādībā, Cēsīs un Valmierā, 1920.

LXIII -ļ- 367 lp. (Vienā sējumā, saturs un iedalījums kā

iepriekšējā izdevumā.)

Raksti par Veidenbaumu.

Aii[t o n s Birkerts]. Ed. Veidenbauma

dzejas. — «Mūsu Laiki» 1906., 183,. 185,. 189. nrs.

Plašāks kritiski-biografisks apcerējums sakarā ar V.

«Dzejām» Pabērža sakopojumā. Aizrādīts uz šā izdevuma

nepareizībām un kropļojumiem.

Birkerts, A. Latv. revolucionāra kustība un viņas

ievērojamākie darbinieki. Ed. Veidenbaums.
—

«Taurē-

tājs» 1919.. 1/2. nrs, 27—30. lp.

[B i r ke r t s, A.] Ed. Veidenbaums un mūsu revolu-

cionārā kustība. 25 gadu piemiņai pēc dzejnieka nāves

(12. maijā 1892.
—

12. maijam 1917.) — «Jaunais Vārds» 1917.,

107. nrs.
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B[i rkets], A. Ed. Veidenbaums. 25 gadu nāves

dienas piemiņai. — «Taurētājs» 1917., 3. nrs, 187—189. lp.

kronikā.

Norādīts uz grozījumiem Veidenbauma tekstos, kas izda-

rīti, sastādot 1896. gada V. «Dzeju» krājumu. — Līdzīgi dati

vēl Birkerta rakstā: Pie Zvārguļu Edvarda (Treumaņa).

Atmiņas. «A. Birkerta Kopoti raksti V», Rīgā, 1924.

121—124. lp. — Daži salīdz, vēl Birkerta apcer.: Rainis kā

domātājs, A. Raņķa apg. 1925., 24—26. lp. un: Rainis, biogrāf,
krit. skice, «Domas» 1912., 588. lp.

Calī t s, Ed. Šķiru māksla. IV. Proletāriska dzeja.

«Dzelme» 1906., 8. nrs, 383. lp.

Dauge, AI. Atmiņas par Ed. Veidenbaumu

un tā laika Tērbatas studentu dzīvi. Priekšla-

sījums M. St. L. P. Biedrībā [1913. gadā] — «Latv. studentu

Gada grāmata I», izdevusi Maskavas studējošo latviešu pa-

līdzības biedrība, 1914., 35—55. lp.

Priekšlasījuma atstāstījumi: Lrvē Vēstule no Maskavas:

A. Dauges lekcija «Par Ed. Veidenbaumu» L. St. Biedrībā,

«Latvija» 1913., 266. nrs. — J. A.: «Veidenbaums un 80. gadu

Tērbatas studenti», Dauges priekšlasījums Maskavā, «Dzim-

tenes Vēstnesis» 1913., 265. nrs. Atmiņu priekšlasījumu A.

Dauge vēl turējis Liepā 1924. gadā.

[Dauge, Al.] Eduards Veidenbaums (Atmiņas).

— «Jaunā Dzīve», periodisks rakstu krājums jaunatnes kul-

tūrai; rediģē Aleksandrs Dauge; Izglītības ministrijas izde-

vums, 1920., 62—78. lp. — A. Dauges «Kultūras Celi» 11,

O. Jēpes izdevniec, Cēsīs un Rīgā 1925., 205—224. lp.

AI. Dauges plašāks Ed. Veidenbauma raksturojums vēl

Veidenbauma Kopotu rakstu pirmājā izdevumā, P. Skrastiņa

apgādībā 1907. gadā 67—89. lp., kur Ed. Treumanis to ievietojis

kā Veidenbauma biogrāfijas XII un XIII nodalu.

Dauge, P. Eduarda Veidenbauma 30 gadu nā-

ves dienai (Jaunības atmiņas). — «Krievijas Cīņa», Maskavā

1922., 45. nrs. — Filosofiski-psichol. V. raksturojums vēl šā

autora brošūrā: Dzīves apnikums un dzīves prieks. Izdevusi

sabiedrība «Stars», J. Rauskas apgādībā, Valkā 1912.

D ermanis, V. Eduards Veidenbaums sava

dzejā. — «Jaunā Raža» V., oriģinal-ražojumi Teodora sa-
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kopojuma (Ar Ed. Veidenbauma ģimetni), Cēsis, 1901.,

39—48 lp.

Paraugam Ed. Veidenbauma dzejas: 1. Laiks atraki stei-

dzas kā vagona rats. 2. Tumsa un migla Pasauli sedz.

49—50. lp.

Sal. vēl Dermana: Pesimisms latv. rakstniecībā, sevišķi

latviešu lirikā. Priekšlasījums zinību komisijas vasaras sa-

pulcēs 1901. gadā. — «Dienas Lapa», 1901. (īss atreferējums).

Dziļleja, K. (Ed. Veidenba,uma piemiņai.

1892. — 24/V. —
1922.

— «Sociāldemokrāts» 1922., 117. nrs.

Eduards Veidenbaums.
— «Dienas Lapas» fe-

ļetons» 118., 1893.

īss kritiski-biografisks apcerējums līdz ar V. dzeju parau-

giem («Kas staigājot pa puķu lejām», «Kam velti dārgo laiku

tērē», «Mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars». «Ar šās

zemes varenajiem tu varēji kopā būt», «Viens otru par muļķi,

par nekrietnu sauc», «Kādēļ par niekiem vaimanas celt», «Cie-

nību dod liela bārda»).

[E f f c r t s-K lusais, E.] Eduards Veidenbaums.

«Darba kalendārs» 1921. gadam. «Spartaks» izdevumā, Ple-

skavā 1920., 20—22. lp.

Paraugam citētas V. dzejas: «Es atminos rožainos lai-

kus», «Kur klusā naktī lakstīgalas dzied», «Kā gulbji balti

padebeši iet», «Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo». «Nost

reiz metīšu skumjību tumšo», «Mosties, mosties reiz, svaba-

dais gars» (pirmais pantiņš).

Egle, R. Kārlis Veidenbaums. Biogrāfija. —

«Mūsu rakstnieki» IV., O. Jēpes izdevniecība, Cēsīs un Rīgā

1925., 8° 40. — Atsevišķs novilkums no grāmatas:

Kārļa Veidenbauma Raksti. R. Egles redakcijā, ar dzejnieka

biogrāfiju. 1925.

Eglī t s, Viktors. Latvju kultūra viņas pagātnē un

nākotnē. (Lekcijas, lasītas kareivju kursos 1920. gadā). —

«Kultūras Vēstnesis» 1921., B—9. nrs. —
Sk. vēl «Līdums»

1916., 40. nrs.

Ermanis, J. Optimisms un pesimisms. Priekšl. Latv.

literariskās biedrības gada sapulcē 1901. gadā — «Austrums»

1901., 214. un 308. ip.
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Goba, A. Eduards Veidenbaums. — «Latviešu

rakstnieki. Biogrāfijas un darbu apskati. levads rakstniecības

vēsturē pamatskolām». Valtera un Rapas a/s. izdevums, Rīgā.

(1925.), 88—95. lp.

hc o h t>, H. JlaTbiiucKoe o6mecīßeHHO-Kyjib-

TypHoe pa3b h t i c h jiathiuc ka h JiHtepaīypa. —

n
C6opHHKT> jiaTbimcKOH jiHTepaTypbi" n. pen. B. Bprocoßa, M. Lopb-

Karo. KHuroH3jī. „napyc-b° A. H. Thxohob,t, rieTporpa,Tb, [1916],

22. lp. Veidenbauma raksturojums. — Daiļliteratūras daļā ie-

vietotas sekošas krievu valodā tulkotās Veidenbauma dzejas:

1. Kor,aa a 6bun>, HaAOK/tbi pacußtīajiu (Reiz zaļoja jau-

nība, cerības plauka). 2. 143-b Mipa, cjiobho coH-fe, yxonnrb nono-

ji-feHbfl (Kā sapnis no pasaules dzimumi zūd ). 3. H-ferb npaßjtbi

Ha nrfe >KH3Hb — KonnviapHbiH" coht> (Virs zemes nav tai-

snības, dūrei tik spēks). 4. H noMmo cuacTJiHßbie ro/tbi (Es atceros

rožainos laikus). 5. npocHucb, npoCHucb cBo6o,HHbiH jtyxT> (Mosties,

mosties reiz, svabadais gars)— nepeß. E. CbipeūLUUKOßa. 6. H. noiKnb

Ha/rb rpH3bio yjiHUT> h B-feTpa boh ry,a.nrb (Pa ielām dubļainām
līst lietus, vēji šņāc) — nepeß. C. IIIepBHHCKin.

Par Veidenbauma darbu lomu social-demokratiskās ku-

stības sākumā sk. Jansona: Pirmie soļi. — «Darbs», žurnāls

polit., zinātnei, sadzīvei un daiļliteratūrai, 1914., 3. nrs 170. lp.

— T. p. J. Jansona (Brauna) «Kopoti raksti» 3. sējums.

Jaunākā latviešu lirika. 1. Eduards Veiden-

baums. Kritisks apcerējums. — «Dienas Lapa» 1898.,

154—155. urā.

K[asparsons, Kj Eduards Veidenbaums,

stud. jur. t — «Pūrs» 11. Daugaviešu apgādībā, Rīgā 1892.,

V—VI. lp.

K[lav i ņ š ], J. Ed. Veidenbauma dzīvo un

darbi. — «Stari» 1906., 4. nrs 241—243. lp. (Ar zīmētu V.

ģīmetni priekšā uz atsevišķas lapas). — 195. lp. ievietota V.

dzeja «Ja gribi tikt pie labas vietas».

X 1 a v s tiņš, R. Aspazija un Veidenbaums kā

tipiski jaunromantiķi. — «Rakstniecības almanachs»

kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 1908. gadam, sastādījis

Zeltmatis, E. Eķa izdevumā, Rīgā 1907., 124—130. lp.
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Klaustiuš, R. Edvarts Veidenbaums. —
«Lat-

viešu rakstniecības vēsture skolām», K. Zichmaņa apgādībā,

Rīgā, 1907., 263—267. lp. (nodaļā «Jaunākie laiki»).

Ķīsis, Voldemārs, Dzejnieka Ed. Veiden-

bauma sētā. — «Balss» literariski-zinātniskais pielikums

1925., 9. nrs.

Līgot ņ v Jēkabs. Ed. Veidenbaums. — «Lat-

viešu literatūra» (Materiāli latv. literatūras vēsturei), Rīgā,

1906., 186—188. lp. Tāpat: Latv. literatūras vēsture, 1908.

Lt. [L igot n i s]. Eduarda Veidenbauma dze-

joli rokrakstā. — «Kultūras Vēstnesis» 1921., 7. nrs,

72. lp.

Paegļu Mārtiņš. Zvārguļu Edvards (Treumaris).

Kritiski biogrāfiska skice. Izdevis A. Lācis, Rīgā 1904.

Pekšu Pēteris [P. Šmits]. Eduards Veiden-

baums.
— «Mājas Viesa Mēnešraksts» 1901., 903—908. Ip.

Zālīts, pro f. Dr. P. Eduards Veidenbaums

savā dzejā un dzīvē. — «Komunists», Pēterpilī 1919.,

147—160. nrs.

Biogrāfiskā dala pēc Ed. Treumaņa, personības rakstu-

rojums vairāk pēc A. Dauges atmiņām. Interesantākās vietas

— paša autora atmiņas par V. Citēta garāka virkne V. dzeju

no Ed. Treumaņa 1908. gada izdevuma.

S i g v 1 di c t s, K. [K. Kasparsons]. Eduards Vei-

denbaums f. — «Dienas Lapa» 1892., 134. nrs (16. maijā,

ievada vietā).

Straubergs, K. Piezīmes pie Veidenbauma

dzejas. — Horacijs un viņa latviešu draugi. —

«Antikā Pasaule», rakstu krājums, «Latvju Kultūras» izdev.

Rīgā 1923. 209—217, un 218—225. lp. — Papriekšu parādījās:

pirmais ievietots A. Dauges rediģ. period. rakstu krā-

jumā «Jaunā Dzīve» 1920., 79—88. lp.; otrais «Izglītības Mini-

strijas Mēnešrakstā» 1920., 23—27. lp.

Z c i f c r t s, Teodors. Veidenbaums. — «Latviešu

Rakstniecibas vēsture», trešā daja. A. Gulbja apgādībā, Rīgā
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1925., 32—50. lp. (nodaļā: «Virzienu cīņas». Veidenbauma ģī-

metne. Daži aizrādijumi ari iepriekšējā laikmeta raksturo-

jumā «Jauni centieni»).

[Zeiferts]. Veidenbaums.— «Konversācijas vārd-

nīca» IV. sēj., R. L. B. derīgu grāmatu nodaļas izdev. 1921.,

4513. lp.

Skat. vēl t. p. autora: Lātv. rakstniec. vēsture, «Izglī-

tība» 1909., 264. lp., par Tērbatas lit.-zinātn. stud. biedrību. —

Tāpat referātu 1897. g. Zinību komis. vasaras sapulcēs par

latv. dzeju (atref. laikrakstos.)

Tre vman i s, Ed. Eduards Veidenbaums savā

dzīvē un darbos.
—

Sk. Ed. Veidenbauma Kopoti raksti

1.. 1907., un 1920. gada izdevuma ievadu. — Tāpat skat. Zv.

(Treumaņa) biogrāfisko ievadu Veidenbauma «Dzejas» 1896.

Upīts, Andrejs. Ed. Veidenbaums.
—

«Lat-

viešu jaunākās Rakstniecības Vēsture» (1885—192u). Pirmais

sējums, pārstrādāts un papildināts izdevums, D. Zeltiņa un

A. Golta apgādībā, Rīgā, 1921., 78—82. lp. (nodaļā «Reālistiskie

protesta dzejnieki».) Tas pats pirmā izdevumā 1911. gadā

61—66. lp.

Sal. vēl Upīša: Proletāriskā māksla. Literariski-kritisks

apcerējums. Pad. Latvijas Izgl. komisariāta izdevums, 1920.,
22—23. lp. — Tāpat: J. Raiņa biograf.-krit. skice, «Raiņa Kop.

raksti» 1., 1912., 17. lp.

Vizulis. levērojamākās parādības mūsu rakstniecībā.

— «Austrums», 1897., 304/6. lp.

Chrestomatijās: Teodora Zeiferta Latviešu rakst-

niecības chrestomatija IV.
—

Plūd oņ a Latvju rakstnieki,

daiļliteratūras chrestomatija skolām un pašmācībai IV, 1911.

— R. Kļaus tīņa levads latvju rakstniecībā, lasāmā grā-

mata pamatskolām 11, 1924.
— J. Ezeriņa un J. Grīna

Valoda, lasāmā grāmata pamatskolai VI, 1924.

Piezīmes un piemiņas:

Eduards Veidenbaums miris! «Dienas Lapa»

1892., 108. nrs.

Nekrologi 1891—1892. «Austruma kalendārs» 1893.

gadam.

Ed. Veidebauma kapa m. Neaizinirstel.il vaiņagi
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mirušu latvju censoņu kapiem, Alkšna-Zunduļa vīti. «Tēvijas

Kalendārs» 1899. gadam.

Anekdote par Ed. Veidenbaumu. J. E. «Dienas

Lapa» 32, 1902.

Pie Veidenbauma kapa. Ermaņa Labora dzeja.

«Austrums» 1905, 742. lp.

Ed. Veidenbauma vakars 1911. gada 20. febr.

Palīdzības biedrības «Latvija» sarīkots «Uļeja» zālē par labu

dzejnieka kapa kopšanai. — Antona] garāks atreferējums

«Jaunā Dienas Lapā» 1911, 42.
— Norēķini 224. nrā.

Eduards Veide.nbau m s. Pētera Ermaņa raksturo-

jums dzejā. «Latvijas» lt. pielikums 17., 1915. un P. Ermaņa

dzejās «Laiki un ceļi» Valt.-Rapas apg. 45. lp.

Tāpat rakst. dzejā: «Dzejas māksla», Ed. Virzas didak-

tiska poēma. «Ritums» 7/9., 1926.

Recenzijas:

«Austrums» 1891, XI. (D. K. recenzija par «Pūra» 1. dalu.

reizā ar to par Veidenbauma apc. «Soda likumu vēsturiskā

attīstība»). — «Tēvija»20, 1894. (par «Pūra» 3. daļu un V. «Ap-

cerējumiem ir mekanikas»). — «Mājas Viesa» lit. pielik. 32.

1895 (Teodora «Latv. daiļrakstn. 1894. gadā»).— «Tēvija»

1896. (par «Mājas Viesa Mēnešrakstu» un taī ieviet. V.

dzejām). — «Dienas Lapa» 53, 1902. (rec. par «Jaunu

Ražu» V. un Dermaņa rakstu «Ed. V. dzeja»).

«Jaunā Raža» 1908. X, 181. lp. (R. Kļ. rec. par Zeiferta «Latv.

rakstn. chrestom. IV, Veidenbaumu pieminot kā jaunroman-

tisma ievadītāju).

Par Ed. Veidenbauma dzejām Paberžu Rudolfa sa-

kopojumā: «Dzelme» 1906, V. (K. Krūza); «Rīgas Avize» 182,

1906 (AI. Dulbe); «Jaunā Raža 1906, VIII; «Balss» 4, 1907 (A.

Upīts, par Veidenbauma un Skalbes dzejām).

Par E. V. kopotiem rakstiem Ed. Treu m a ņ a redakc.

P. Skrastiņa apgādībā: «Latvija» 167, 1907 (Bt.-Beitans):

«Jaunā Raža» 1907. IX, 186. lp. (R. Kļ. - Kļaustiņš); «Mēneš-

raksts» 1908, V, 318/9. lp. (Lt.-Līgotnis); «Latvija» 107, 1908

(—r.— Gersons): «Liepājas Atbalss» 140, 1908 (A. B. -
Bir-

kerts); «Rīgas Avize» 216, 1908 (-mj.); «Rīgas Avize» 1908

(R. Kļaustiņa priekšL Zinību komis. vasaras sapulcēs atref.

«Par beletristiku grāmatās»).
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Veidenbauma rakstu tagadējais izdevums.

Ed. Treumaņa sakopotie Veidenbauma raksti pirmā publi-

cējumā sen jau izgājušies. Vinu otrais izlaidums tāpat tirgū

nav vairs dabūjams. Neraugoties uz visām nepilnībām un

kļūdām, abi šie izdevumi savu svarīgāko uzdevumu, dzejnieka

domas popularizēšanu tautā izpildījuši. Treumanim pieder vēl

tas nopelns, ka viņš uzkrājis faktus par Veidenbaumu un viņa

rakstus, kas citādi varēja aiziet bojā.

Vietā tagad stājas jauns, manis sastādītais kopojums. No

iepriekšējiem tas atšķiras ar pilnīgāku materiālu, citādu sa-

tura iekārtu un teksta redakciju. levadam par jaunu sarak-

stīta Veidenbauma monogrāfija, uzņemtas uzglabājušās vē-

stules un beigās pievienots plašs bibliogrāfisks apskats līdz

ar dzeju iespiedumu variantiem un citiem komentāriem. Ko-

pojums sastādīts pēc akadēmiskā principa, apvienojot visu,

ko autors literarisku sarakstījis un pēc iespējas pievērpjot tos

vēsturiskos pavedienus, kas tuvinātu viņa personībai, radošai

gribai un noskaidrotu darbu vēlāko likteni. Paši par sevi

daži mazsvarīgi sīkumi vispusīgā apraksta tiklā nepaliek bez

nozīmes, ar ko attaisnojama vinu piemetināšana. Grāmata tādā

kārtā stipri pāraugusi parastos apmērus, bet par viņas vaja-

dzību nevar būt divu domu. Veidenbauma biogrāfija un sevišķi

paši darbi sen kāmēr prasa korektiva, lai novērstu neparei-

zības, vienpusības, aplamu interpretāciju.

Veidenbaums pats bij zinātnieks, pētnieks, kas mīlēja

precizitāti un konsekvenci. Esmu centies, cik iespējams, viņa

darbu kopojumā šaī ziņā sekot tādam principam. Sakārtojums

novilcinājās vairāk kā gadu pēc noliktā publicēšanas laika,

jo visu nācās vairākkārt pārbaudīt, salīdzināt, restaurēt.

Laimīgā kārtā man vēl izdevās sadzīt vienu-otru dokumentu

un attēlu, kas ievietoti šinī izdevumā.

No rakstiem manā rīcībā neatradās daudz vairāk materiālu,

kā Treumanim. Galveno vērību piegriezu Kalaču arehivam,

lolodams cerību vismaz mājas augšā pamestajos Kārļa Vei-

denbauma papīros vai izsvaidītajā makulatūrā uzdurties dzeju

rokrakstiem. Bet te uzraku tikai dažas dzejnieka vēstules,

piezīmju burtnīcas, grāmatas. Tomēr ari no šā, iznīcībai pa-

dotā krājuma, abu Veidenbaumu biogrāfijai un darbiem daudz

kas nāca klāt jaunsl. Ka vēl kur citur glabātos kādi Veiden-

bauma papīri, liekas neticami.
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Vācot iespiesto, kā ari rakstus par Veidenbaumu, skatīti

cauri žurnāli, laikraksti, almanachi, krājumi, kalendāri, sākot

ar 1885. gadu līdz mūsu dienām. Protams, Latvijas grāmat-

nīcās un archivos vēl daudz robu, lai teiktu, ka izsekoti visi

avoti. Nav mums piem. necik ārzemju un nelegālo izdevumu,

kuros varbūt kautkas atrodams par dzejnieku.

Šinī trešajā Veidenbauma rakstu kopojumā ietilpst viss

jau publicētais materiāls, kā ari tas, kas vēl atradās Kalaču

archivā. Pavisam te sanāk: 74 oriģinaldzejas, 21 dzeju tulko-

jums, 7 pārtulkoti stāsti, 4 zinātniski apcerējumi, neskaitot

sīko fragmentu, un kādas 54 vēstules. Tādā kārtā Veiden-

bauma nelielās liīerariskās ražas pilnizdevums uzskatāms par

sasniegtu, jo diezin vai jauns kas klāt vairs nāks. Citāda

lieta turpretim ar pašiem tekstiem. Viņu pilnīgas pareizības

laikam nekad neizdosies panākt.

Tā kā biogrāfiskā aprakstā drošākais ceļš ir
— par

visu pašam pārliecināties, tad esmu apmeklējis vietas, kas

saistās ar dzejnieka dzīvi, izklaušinājis cilvēkus, kuri par

viņu varētu ko stāstīt. Dauge, Zālīts, Treumanis savas at-

miņas publicējuši un viņu papildinājumi uz maniem jautāju-

miem svarīgāku ziņu par agrāk uzrakstīto neienes. Loti

vērtīgu saņēmu māsas Karlīnas un citu piederīgo stāstu par

priekštečiem, par ko līdz šim maz kas bij zināms, tāpat par

dažiem raksturīgiem atgadījumiem dzejnieka bērnībā un vē-

1 Dokumenti uzglabājušies sekoši, Kalačos oriģināla,

Tērbatas archivā (Keskarchiv, Tartū) norakstos:

1. Krustāmā zīme, Cēsu lauku draudzes mācītāja Feddera

izrakstīta 1887. gadā: 2. Rīgas guberņas ģimnāzijas gatavī-

bas apliecība; 3. Mūrmuižas pagasta valdes 1887. 1. jūlijā

izdotā Veidenbauma personības apliecība; 4. Mātes Mārietas

atļauja 1887. 9. augustā, dēlam Eduardam iestāties Tērbatas

universitātes juridiskā fakultātē; 5. Mūrmaužas pagasta val-

des kara-klausības apliecība 1887. 18. decembrī; 6. Tērbatas

universitātes apliecība (rektora Dr. A. Šmidta-parakstīta) par

Ed. Veidenbauma uzņemšanu juridiskā fakultātē, 1887. 22. au-

gustā; 7. Matrikules; 8. Veidenbauma pašrocīgs lūgums,

pielaist pie pirmās trešdaļas gradualeksameniem (Tērbatā);

9. Universitātes komisijas gradualeksamenu akts 1891. 19. au-

gustā (Tērbatā). Bez tam Kalačos uzglabājušās visas drau-

dzes skolas un apriņķa skolas liecības.
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lakā dzīvē. Veidenbaumu saimnieciskā dzīve labi salasāma

vecākā brāļa Kārļa piezīmēs un dokumentos. Dzīves otrs

posms, skolās, dokumentēts apliecībās un vēstulēs. Studiju

gadi notēlojas Dauges atminās, kaut gan ļoti vispārējā rak-

sturojumā. Salīdzinot tās ar citu laika biedru atcerēm, radās

iespēja pārliecināties, par cik viņa plašie Veidenbauma per-

sonības raksturojumi subjektivi. Komiltoņu spriedumi par V.

kā cilvēku puslīdz vienādi. Ārkārtīgi svarīgu jaunu faktisko

materiālu par V. gaitām Tērbatā un vispār par tālaika jaunat-

nes tieksmēm ieguvu no J. Kauliņa, sevišķi viņa dienas grā-

matas. Aprautos teicienos par visikdienišķāko te uzglabāju-

sies vienīgā pareizā Tērbatas literariski-zinātniskās studentu

sabiedrības vēsture, šad tad pieminot ari V. rīcību. Zīmīgas

ari Dauges vēstules dzejniekam neilgi pirms nāves.

Pateicoties tādiem avotiem un sīkākai izziņai, mans

Veidenbauma dzīves apraksts vietām lauž līdzšinējos ieska-

tus, lai gan radikāli nepārgroza 'vispārējās ainas. Un tas

saprotami. Atminas un vēstules, kuras pa daļai jau Treu-

manis izmantojis, ir vienīgais sistemātiskais materiāls, uz-

kūra balstīties; lieli notikumi un sabiedriskas maiņas dzej-

nieku dzīvē nesvaidīja. īsā, šaubībā pavadītā mūža gaitās

iārēķinās ar sīkumiem un daudzreiz atkārtotiem piemēriem,

laikmetu un apkārtni nostādot vairāk tikai par fonu. Aprak-

stot Veidenbauma dzīves gājumu, lūkoju dokumentēt to, kas

jau zināms, bet varētu modināt šaubas dažu vienpusīgu sprie-

dumu, dzejisko repliku un izdomu virknē; tāpat centos glābt

no aizmirstības jaunuzietos datus. Daudzu iesakņojušos nepa-

reizību nepieminu, bet nostādu vietā patiesos faktus. Tādā

kārtā viss te virzīts uz to, lai rādītu īstenību, no kuras pace-

ļoties, tad, ja patīk, var lidot jūsmīgi-idejiskos tēlojumos.

Pretējā gadījumā bieži «patiesības» sludina literaturvēstu-

riskos viltojumos. Treumani un Daugi citējot, sevišķi dažus

dzejnieka izteicienu atstāstījumus, neņemos visās vietās līdz

ar viņiem apliecināt attiecīgo vārdu patiesības. Kur pavisam

jau jūtams šo autoru subjektīvais elements, tos esmu atstājis

neievērotus. Tāpat rīkojos ar faktiem.

Nevien Veidenbaumam pašam, ari viņa darbiem rediģē-

šanas ziņā man nācās tuvoties pa grūto vēsturisku atpēdu teku.

Tiecoties pēc tekstu pareizības, esmu vācis faktus, vērojis

dzejnieka īpatnos teicienus, salīdzinājis iespiedumus, rekon-
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struējis pirmtekstus. Dzeju rokraksta un pirmiespiedumu

cenzūras eksemplāru trūkums, kas ienestu skaidrību, šādā

darbā stipri sajūtams. Dzeju nodaļai tagadējā kopojumā pa-

matam ņemti Londonas teksti, kā šķietami tuvākie V. rok-

rakstam. Svešas rokas labojumi te vieglāk saskatāmi. Tās

dzejas, kuras Londonas izdevumā saskan ar Zv. 1896. gada

krājuminu, bez šaubām, visvairāk saskan ar rokrakstu,,

jo abi izdevumi iespiesti neatkarīgi viens no otra, pie tam no

tuvākiem norakstiem. «Dienas Lapā» iespiestās dzejas, acīm-

redzot, mazāk sagrozītas, nekā «Mājas Viesī». Pēdējā kļūdas,

maiņas un nejaušības vietām acīmredzamas. Treumaņa ko-

poti raksti gan apvieno puslīdz visus darbus, bet par izeju

tekstu pareizībai mazāk noder. Vairākkārtīgi pārbaudot

katru rindu un salīdzinot variantus, tā visvairāk no dažādiem

avotiem rekonstruēts teksts, pieņemts šinī izdevumā parpareizo.

Protams, šī pareizība relatīva. Tāpēc, lai ievestu lasī-

tāju pašu dažādību mistri, klāt pielikti iespiedumu varianti,

kas liecina par viņu raksturu, gaitu un apmēriem. Pārējie

darbi (apcerējumi, tulkojumi, stāsti) ņemti no pirmiespiedu-

miem vai rokraksta. Par dažiem fragmentāriem rakstiem

varētu šaubīties, vai tiem pienākas vieta kopojumā, tomēr V.

literariskais mantojums tik mazs, ka sijāšana būtu nevietā.

Dzeju kārtībai esmu ņēmis nedrošo, bet šinī gadījumā

attaisnojamāko grupējumu pēc dzejnieka psicholoģisko izjūtu

gājiena. Tak ne nodalīti, atsevišķi nogrupējot tikai skarbākas

prātulas un lokalsatiras. Treumaņa grupējumu nodalās pēc

tematu radniecības, pie tam ārkārtīgi nekonsekventā izve-

dumā, atzīstu par tādu, kas nekā nedod. Labākā, bez šaubām,

būtu chronoloģiskā kārtība, bet tā neiespējama, kur uzrakstī-

šanas laiks, ari tad apmēram, zināms tikai nedaudzām dzejām.

Oriģinaldzejām seko tulkojumi pēc autoriem. Vēstules

ievietotas chronoloģiski. Tekstiem komentāri nav likti turpat

klāt, atskaitot dzeju tulkojumiem V. paša izdarītos, lai ne-

traucētu lasīšanas vispārīgā lietošanā. Dzejnieka izteiksmes

attīstībai nav iespējams sekot, jo trūkst darbu sarakstīšanas

datu, bet stila ziņā Veidenbaums dzejot iesāka tikpat apga-

roti, kā beidza. Nebūs bijis viņa rokrakstos ari daudz labo-

jumu, kas visvairāk varētu norādīt uz izteiksmes veidošanos.

Tāpat kā ar rokrakstiem, ir ar V. ģīmetni. Viņš divas

reizes fotografējies, pirmo reiz viens pats, otro kopā ar ko-

miltoņiem — «pīpkaloņiem» 3. maijā 1890.- gadā, pie
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kam no pirmā uzņēmuma pasūtījis sev tikai vienu eksem-

plāru, bet no otrā pat neviena. Kad Cēsu lauksaimniecības

izstādē Treumanis vedinājis, iet kopā uzņemties, V. nav pie-

vienojies, atteikdams, ka ja kāds pasaulē grib ko atstāt, tad

lai atstāj savus darbus. Līdz šim pazīstamā V. ģīmetne ir

palielinājums no minētā Tērbatas grupas uzņēmuma.

1892. gada 2. oktobrī Valdemārs Veidenbaums Eduarda ģī-

metnes pieprasa A. Krumbergam, kurš apsolās to pagādāt.

Laikam šo pašu izvilkuma eksemplāru ilgi glabājusi māte,

kamēr vecākais brālis 1900. gadā kādam dzejneeka cienītājam

atbild, ka viņam tādas nav, un piezīmē: «Es brāļa fotogrāfijas

neglabāju. Kādēļ? Par to atļaujat man še tagad neizskai-

droties.» Vienu grupas uzņēmuma eksemplāru kā lielu retumu

man izdevās sadzīt un tā daudzinātie «pīpkaloņi» parādās

pirmo reizi atklātībā.

0. Jēpes izdevniecība, uzņemdamās Veidenbauma rakstu

klajā laišanu, pielikusi visas pūles, lai tie iznāktu glītā ietērpā.

Kopošanas un redakcijas darbā ar lielāko atsaucību man pa-

līgā nākuši dzejnieka tuvinieki, laika biedri, cienītāji. Vai-

rākus vērtīgus norādījumus dzeju tekstu koriģēšanā man deva

Antons un Pēters Birkerti, labi V. rakstu pazinēji, atcerē-

damies, kā jau minēts, no galvas kādu tuvāko V. dzeju no-

rakstu, kā ari «labojumus» 1896. gada izdevumam. Biogrāfijā

papildinājumus esmu saņēmis no dzejnieka māsas Karlīnas

Lustes kundzes Kalačos, rakstnieka Ed. Treumaņa, doc. .1.

Kauliņa un doc. A. Dauges. Grāmatas ilustratīvai daļai ma-

teriālu visvairāk sagādāja, tāpat laipnu pretimnākšanu iz-

rādīja man datus vācot dzejnieka māsas vīrs Jūlijs Luste,

Kalaču saimnieks. Rakstnieks J. Lapiņš nodeva divas māc.

J. Neulandam rakstītās V. vēstules. Vērtīgus bibliogrāfiskus

norādījumus devuši Pēters Ērmanis, J. Loja Pēterpilī, Fr.

Vesmanis. Izsaku visiem sirsnīgāko pateicību par līdzdar-

bību. Beidzot mīļš paldies manam brālim K. Eglēm, kas nāca

talkā pie rakstu un bibliogrāfijas sagatavošanas.

R. EGLE.





Piezīmes tekstiem

Varianti





Piezīmes tekstiem un varianti.

Piezīmes un varianti seko tādā pat kārtībā, kā teksti

šinī izdevumā. Citētie teikumi norāda uz starpību tekstos

starp šā izdevuma redakciju un agrākiem iespiedumiem.

Pie salīdzināšanas vērā ņeimti visi Veidenbauma darbu iespie-

dumi un izdevumi, kam daudzmaz pirmavota nokrāsa. Par

starpību nav skaitīta dažādība interpunkcijā, ciktāl tā nemaina

teiciena nozīmes, tāpat neminēti paliek patvaļīgi grozījumi vai

acīmredzamas nepareizības, kā piem. Pabērža kopojumā. Daži

varianti pievesti pēc A. Birkerta norādījumiem, kā Veiden-

bauma dzejas viņam palikušas atmiņā no pirmnorakstiem un

rāpat vairākas vietas pēc kāda vēlāka noraksta.

Dažas Veidenbauma ritmiskās, resp. teiciena skandēšanas

īpašibas mainās tagadējās pareizrakstības dēļ, bet šās star-

pības apzīmēšana mūs aizvestu par tāļu.

Citātos priekšā liktais skaitlis apzīmē rindu, skaitītu no

augšas katrā attiecīgā šā izdevuma lapas pusē, bet beigās

iekavās uzrādīts varianta avots.

Avotu apzīmējumi.

Austr. — Austrum s.

DL. — Dienas Lapa.

D'Lp. — Dienas Lapas feļetons, resp. literariskais pielikums.

MV. — Mājas Viesis.

MVp. — Mājas Viesa (literariskais) pielikums.

MVM. — Mājas Viesa Mēnešraksts.

Zv.
— Ed. Veidenbauma Dzejas. Z v. (Zvārguļa) sakopojumā.

Rīgā, 1896.

Lnd.
— Ed. Veidenbauma Dzejas. Sociāldemokrāta bibliotē-

kas apgādībā, Londonā, 1900.

Pb. — Ed Veidenbauma Dzejas. Sakopojis Pabēržu

Rūdolfs. P. Bērziņa apgādībā, 1906.

Tr. — Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I—VI. E d. Treu-

maņa redakcijā, P. Skrastiņa apgādībā. Val-

mierā, 1907.—1908. — Otrā izdevumā. K.

Dūņa apgādībā, Cēsīs un Valmierā. — Teksta star-

piba šaīs divos izdevumos norādīta, signaturai

pievienojot attiecīgā avota iznākšanas gada

skaitli.





Dzejas.

Kā gulbji balti padebeši iet. 197. lp.

Parādījās MVp. 38. nrā 1893., ar redakcijas liktu virs-

rakstu: Dzejols. No Ed. Veidenbauma. — Dzeja uzņemta

visos Veidenbauma izdevumos un kā iemīļotākā no viņa li-

rikas — pārgājusi gandrīz visās mūsu antoloģijās, chresto-

inatijās, izlasēs. Jauktam korim komponējis P. Kažociņš.

Londonas izdevumā šī dzeja ievietota kā pirmā. Domā-

jams, ari Veidenbauma rokrakstā tā atradusies pirmā vietā.

V. dzeju 1896. gada izdevumā (11. lp.), tāpat antoloģijā «Dzejas

Pūrs» un Pabērža kopojumā ievietota bez pēdējo četrrindu

pantiņa, kas cenzūras nostrīpots. Treumaņa rediģētos Kopotos

rakstos pirmās četras rindas atdalītas ar domu zīmēm.
—

MVp. sadalīta četrrindu štancēs. Citur tāds dalījums neatkār-

tojas. — Jāpiezīmē, ka vārdu «vergi» Veidenbaums izrunāja

un rakstīja ar šauro stiepto «c» — vergi. - - lespiedumu

varianti:

1. Kā gulbji, bieži padebeši iet; (MVp.)

Kā balti gulbji padebeši iet: (Pb.)

2. Tiem vēlētos es līdzi tāļu skriet (MVp. un visos citos

iesp., izņemot Lnd.)

3. Tur tāļumā, tur ziemas nepazīst,

4. Tur rozes mūžam zied uin nenovīst. (MVp.)

5. Kam veltīgi laimību kāro tu, sirds? (Zv., Tr.)

10. Pēc maizes, pēc pārtikas strādnieks kur kauc,

11. No stiprākā samīdīts, vājāks kur lūzt, (MVp.)

No stiprākā samīts kur vājākais lūzt, (Lnd., Tr.)

Pa ielām dubļainām līst lietus. 198. lp.

Pirmo reiz parādījās V. dzeju 1896. gada izdevumā 29. lp.

Uzņemta visos turpmākos kopojumos ar nelielām maiņām:

1. Pa ielām dubļainajām līst lietus, vēji šņāc; (Zv. Tr.)

Pa dubļainajām ielām līst lietus (Pb.)

2. Un istabā tik tukšs ir un auksts un galds nav

klāts. (Tr.)

Un istabā tik tukšs un auksts (Birkerts)

4. Sen aizmirsuši tēli (Pb.)

6. Un gaišās rožu ainas (Birkerts)
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Pie debesim mcness spīd bālais. 199. lp.

1896. gada «Dzejās» un visos turpmākos V. izdevumos

ievietota bez teksta mainām.

Kūļos es kā pliks pa nātrām. 200 lp.

MVp. 49, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed Vei-

denbauma. — Ar nelielām teksa mainām uzņemta visos iz-

devumos. levietota vēl, laikam pēc kāda attālāka noraksta.

«Dzirksteles kalendārā» 1897. gadam Jelgavā. — lespiedumu

varianti:

3. Un pie tam līdz vējam ātram (MVp.)

7. Ak! uz visas pasauls platās (MVp.)

Ai, uz visas pasauls (Dzejas pūrs)

Es atminos rožainos laikus. 201. lp.

«Mājas Viesa» piel. 1893. 42. nrā ar nosaukumu: Dze-

jols. No Ed. Veidenbauma.
— lespiedumu varianti:

1. Es atminos rožainus laikus (Pb.)

3. Un puķēm raibajās lejas (Birkerts)

4. Un jautrības smieklus un dejas. (MVp.)

7. Es atminos: spēki drīz cēlās

8. Un gudrību avotos smēlās, (MVp.)

9. Bet ziņātņu spožajā gaismā (Lnd., Tr.)

Un zinību spožajā gaismā (Zv., Pb.)

11. Un kapā dus (MVp.)

12. Bet sirdij tik žēli (Lnd.)

14. Cik laimīgs, ja bērns es vēl būtu (MVp., Pb.)

17. Bet atpakaļ doties ir vēli (Pb.)

' 18. Kaut sirdij tik žēli. tik žēli (Zv.. Pb.)

Pa rožu ziediem mājās rotājoties. 202. lp.

levietota DLp. 124, 1893. kopā ar trim citām V. dze-

jām («Ja tev pasaulē jūtīga sirds», «Man ļaunvēlīgais liktenis».

«Uz galu mana dzīve iet») zem viena virsraksta: Dzejoļi.

Ed. Veidenbauma. — Vēlāk MVp. 3, 1894. ar nosaukumu:

Dzejols. No Ed. Veidenbaumat. Bez tam vēl reiz ievietota

MVp. 11, 1895. ar nosaukumu Dzejols un ar parakstu: Ed.

Veidenbaums t. — Uzņemta visos V. izdevumos. DLp. un Zv.

teksts vienāds, bet stipri atšķiras no vēlākiem izdevumiem. —

lespiedumu varianti:
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1. Pa rožu ziediem skaistiem rotājoties, (MVp. 1894.)

Ar rožu ziediem ilgāk rotājoties (MVp. 1895.)

Pa rožu ziediem ilgāk rotājoties (Pb.)

2. Man mīlestības jaukās ielejās (MVp. 1895., Pb.)

3. Sāk apnikt. Dzīves asins kaujā doties, (MVp. 1895.)

Sāk apnikt, dzīves asins kaujā doties, (Pb.)

5.
—

trauc ilgo miegu saldo. (DLp. 1893.)

Kur klusā naktī lakstīgalas dzied. 203. lp.

Parādījās Londonas izdevumā un tādā pat redakcijā V.

kopotos rakstos. Zv. un Pb. kopojumos šās dzejas nav.

Tu atmini cietējus brāļus. 204. lp.

Parādījās Londonas izdevumā; pēc tam Kopotos rakstos.

—
Lnd. variants:

3. Kam dzīvam kapu jau rok
—

4. Tu atpestī cietējus brāļus!

Mosties, mosties reiz, svabadais gars. 205. lp.

Pirmo reiz ievietota Londonas izdevumā. V. Kopotos

rakstos 1908. g. Treumanis šo dzeju uzņēmis ar piezīmi, ka

bijis spiests pa vārdam mīkstināt, «lai novērstu konfiskācijas

klizmu». Bet 1920. gada izdevumā tā pārdrukāta tādā pašā re-

dakcijā. Oriģinālam katrā ziņā vistuvākos Londonas teksts.

Tikai pirmajos norakstos 5. rindā «tumsoņus, varmākas» vietā

stāvējis «tumšos varmākas».

Ar dzejas pirmo rindu: «Mosties, mosties reiz, svabadais

gars», Veidenbaums nobeidz savu sociālistisko apcerējumu

un droši vien dzeja uzrakstīta ar to vienā laikā, t. i. 1896.

gada vasarā.
— lespiedumu varianti:

5. Tumsoņus, varmākas zemē triec, (Tr., Lnd.)

6. Svētos liekuļus-pātarniekus.

7. Kuri melš krāpdami debesu priekus. (Tr.)

9. Zemē tranus, kas lepnībā sēž, (Tr.)

Māteram. 206. lp.

Parādījās DLp. 170, 1893. ar parakstu: Ed. Veidenbaums.

Uzņemta visos V. darbu izdevumos. Pb. kopojumā 4. rindā

izlaists vārds «mūžīgi.» Veidenbauma vienīgā dzeja ar paša

liktu virsrakstu. Šis virsraksts paturēts visos iespiedumos. —

DLp. variants:

2. Vēl piemiņu skauģi tev kapā grūž.
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Pie neskaidras Mētras. 20/. lp.

MVp. 4, 1894. ar virsrakstu: Ed. Veidenbauma

dzejols. — Kopojumos uzņemta tādā pat redakcijā, atskaitot

2. rindu, kura Zv. un Pb. skan: «Tur sirdis pukst dzīvas».

Pa Latvijas kalniem un lejām. 208. lp.

MVp. 10, 1895. ar nosaukumu: Pa kal-

niem un lejā m. No Ed. Veidenbaumat. — Te tāpat kā

Pb. kopojumā trūkst 5. rindas (Zem smagajās svešnieku nastas).

1896.gada «Dzeju» izdevumā nav uzņemta. Londonas izdevumā

izlaista 10. rinda (Ar kungiem dus vergi zem smiltīm). —

lespiedumu varianti:

2. Ar rūpēm, grumbotām sejām (MVp.)

Ar rūpēm grumbotām sejām (Pb.)

4. Tiem drēbes mugurā prastas, (Pb., Birkerts)
11. Gaist skumjas, un laimīgām dzimtām (Lnd.)

Gaist skumjas, un laimīgām ciltīm (Tr.)

12. Spīd brīvības ziedoņa vaigs. (MVp., Pb.)

Nākt Olimpā mums aizliedz dievu spēks. 209. lp.

MVp. 45, 1893. ar nosaukumu: Ed. Veidenbauma

dzejols. — Uzņemta visos V. izdevumos.
— lespiedumu

varianti:

1. Nākt Olimpā mums aizliedz Dieva spēks; (MVp.)

6. Kad atskanēs tornī drūmīgi zvans, (MVp.)

7. Kad iesi, kurp aizgājis Šillers un Kants. (MVp., Pb.)

Draugs, uz visas zemes lodes. 210. lp.

MVp. 46, 1893. ar nosaukumu: Dzejols. No Ed.

Veidenbauma. — Zv. un Lnd. izdevumā virsraksts: Mefisto-

feja padoms; tāpat Pb. kopojumā — vienviet ar dzeju

«Kam velti dārgo laiku tērē».
— Variants:

4. Gudriem visur laimējas.

5. Atstāj sapņus, dzenies tik pēc maizes! (MVp.)

Pēc goda, pēc varas, pēc mantas. 211. lp.

Parādījās V. «Dzejās» 1896.; uzņemta visos turpmākos

krājumos. — lespiedumu varianti:

6. Gan varoņu dziesmas tos min.
— (Lnd., Pb., Tr.)

7. Ne greznumu mana, ne dziesmas, (Lnd.)

— ne dziesmu (Birkerts).
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Vel demit, divdesmit gadu. 212. lp.

DLp. 153, 1893. kopā ar otru dzeju: Kad niknas vētras

dzīvei postu draud.
— Paraksts: E. V. —

Pēc tam vēl MVp.

2, 1894. ar nosaukumu: Dzejols. No Ed. Veidenbauma t-

Ar nelielām teksta maiņām uzņemta visos V. izdevumos. —

Varianti:

1. Vēl desmit, divldesmit gadus — (MVp., DLp.)

8. Un kapā grib laurus lai liek. (MVp.)

Uz kapu grib (Lnd., Tr., DLp.)

10. Līdz iznīkst, kad beidzies tu pats. (Lnd., Tr.)

12. Rit šausmīgi mūžības rats. (MVp.)

Uz galu mana dzīve iet. 213. lp.

DLp. 124, 1893. kopā ar vairākām citām dzejām zem

virsraksta: Dzejoli. Ed. Veidenbauma. — Uzņemta visos

V. izdevumos. Kopotos rakstos, laikam dibinādamies uz Pekšu

Pētera piezīmi MV. apc, Treumanis par 2. un 4. rindiņas atska-

ņām piemetina: «Dažos izdevumos stāv «rims» un «grims»; bet

Veidenbauma rokrakstā: «rimīs» un «grimīs». Šīs formas stipri

lieto ap Cēsīm.» Bet Treumanis, kā A. Birkerts atceras, la-

bojumu «rimis» un «grimīs» ielicis nevis pēc V. rokraksta, bet

gan tāpēc, lai visam pantiņam nebūtu vienzilbju atskaņas.

Vārdu atvasināšanas un dialekta formu Veidenbaums rakstos

nemēdza lietot, tāpēc ir vairāk kā iemesls šaubīties, vai «rimīs»

un «grimīs» būtu bijis viņa rokrakstā. Tāpat neapšaubāms Tr.

korektivs jūtams 6. un sevišķi pēdējā rindā. Varianti:

6. Prom mani aizsauc jaunu (Tr.)

12. Un miers tur sāpes dziedēs. (Zv., Lnd., Tr.)

Grāmatu kaudzes. 214. lp.

Parādījās V. «Dzejās» 1896. gadā ar cenzūras strīpotām

5. un 6. rindu (tukša vieta): «Zinību nieki Muļķus tik baro».

Londonas un visos turpmākos izdevumos ievietota pilnīga un

bez maiņām, tikai Pb. 7. rinda skan: «Muļķus lai baro».

īsts filosofs nav pesimists. 215. lp.

Parādījās DLp. 130, 1893. — Bez pārmaiņām ievietota

visos V. izdevumos. — Laikrakstā «Amerikanietis» 1905. g.

2. nrā par šo dzeju ievietota kāda Dzimtenes dēla vāja paro-

dija: «īsts dzērājs nava muļķimists, Bet šņabi krietni bauda.
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Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst. 216. lp.

DLp. 112, 1893. ar virsrakstu: Pavasarī. Vienlaidus

teksts; paraksts: Ed. Veidenbaums. Vārdam «Koķitus» pa-

skaidrojums: Apakšzemes upe. — Vēlāk iespiesta MVp. 17.

1894. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veidenbauma t. —

Uzņemta visos V. dzeju izdevumos. Zv. kopojumā vienlaidus

teksts. Loti problemātiska šinī dzejā vieta par Kokitus ūde-

ņiem 11. rindā. Pekšu Pēteris (prof. P. Šmits) apcerējumā

par V. sakarā ar 1896. gada «Dzejām» (Mājas Viesa Mēneš-

raksts 1901. 12. nrs 908. lp.), šai teicienā redz sagrozījumu un

apgalvo, ka oriģinālā stāvējis:

Kad redzēs mūs Koķitus ūdens staigs.

Kopotu rakstu izdevumā acīmredzams Treumaņa grozī-

jums, lai dabūtu atskaņu un padarītu teicienu saprotamāku.

K. Veidenbauma piezīmēs sastopams citāts, kas saskan ar

augšminēto. Loti iespējams, ka dzejnieka manuskriptā tas pa-

tiešām tā skanējis, jo Ed. V. rokrakstu lasot vārdus «redzēs»

un «staigs» viegli varēja samainīt ar «redzēt» un «steigs». -

lespiedumu varianti:

1. Jau vasaras vēsmas no dienvidiem plūst, (DLp., MVp.)

6. Lai sirdis dzer līgsmības sauli. (Lnd., Tr.)

10. Tik ilgi nav tas brīdis — (MVp.)

Tik ilgi nav, draugs, vairs tas brīdis (DLp.)

11. Kad redzēt mūs Koķitus ūdeņi steigs. (DLp., MVp..

Zv.)

Kur Koķitā atspoguļosies mūs vaigs, (Lnd.)

Kur Koķitus viļņos mums spoguļos vaigs (Tr.)

Kur redzēt mūs Koķitus ūdeņi steigs. (Pb. Birkerts)

15. Kad miršanas stundiņa tumšā reiz sit, (Lnd.)

Pa laukiem jau ziedonis dvašo. 217. lp.

MVp. 17, 1894. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma t- — Uzņemta visos V. dzeju kopojumos. Diametrāli

pretēji skan pēdējā 12. rinda MVp. un vēlākos izdevumos.

MVp.: «Un nākotne nespiedīs to», bet sākot ar 1896. gada ko-

pojumu, tāpat Londonas izdevumā: «Jo nākotne pievils to».

V. Kopotos rakstos teicienam Treumaņa piesprausta piezīme:

«Šī rinda vispirms Veidenbauma rokrakstā tā skanējusi: «Un

nākotne nepievils to!»
— Tādā versijā to ari Birkerts atceras
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pirmnorakstā un ari atmin, ka 1896. gada izdevumā kopā ar

Tr. izdarījuši šo pārgrozījumu. — Varianti:

5. Kad pļavas rotāt sāk ziedi, (MVp.)

12. Un nākotne nespiedīs to. (MVp.)

Un nākotne pievils to. (Visos citos izdev.)

Jau ziediem rotātas pļavas. 218. lp.

levietota 1896. gada «Dzejās» un visos turpmākos kopo-

jumos. — lespiedumu varianti:

3. Gaišs zaļums kalnos un gravās: (Dzejas Pūrs, Pb.)

6. Pie dzidrā ziluma mirdz, (Tr. 1920.)

11. Gals bēdām sirdsēstiem drūmiem.(Dz. Pūrs, Pb., Zv.—

drukas kļūdā izlabots: «bēdām un sirdsēstiem».)

Sniegs no laukiem projām steidzas. 219. lp.

MVp. 14, 1894. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma t- — lespiedumu varianti:

5. Laiks ir nu (Pb.)

7. Laiks no meiču daiļām sejām (Birkerts)

8. Debess saldu medu sūkt. (MVp., Zv., Lnd.) — Debes-

saldu (Tr.)

18. Austrums sārts jau saules staros (Birkerts)

Upes malu liepas ēno. 220. lp.

MVp. 47, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veklen-

baūma (Horacija garā.) Horacija vārdam piemetināts: «Ho-

racijs slavens Latiņu dzejnieks». — Dzeja ievietota visos ko-

pojumos, Zv. ar virsrakstu: Horacija garā. Otrais pants

ņemts iekavās. Runādams par Veidenbauma dzeju virsrak-

stiem (Ed. Veidenbauma Kopoti raksti I. 1907. 46. lp. un tāpat

1920. g. izdevumā), Treumanis par šās dzejas virsrakstu nekā

nepiebilst, lai gan pieņemams, ka dzejnieks pats šai dzejai

tāda virsraksta nebūs licis. MVp. un Zv. iespiedumā viss otrais

pantiņš iekavās. Lnd. izdevumā trūkst 7. rindas: «Abas divas

līdzi ved». — Pārējie varianti:

1. Upes malā liepas ēno, (MVp., Lnd.)

6. Kas uz bučošanos kāras, (MVp., Tr.)

Kādēļ par niekiem vaimanas celt. 221. lp.

levietota kā V. dzeju paraugs apc. «Eduards Veiden-

baums», DLp. 118, 1893. Zv. izdevumā no otrā pantiņa ir tikai
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3. rinda un tā nobeidzas ar komatu; acīmredzot 5., 6. un 8,

rinda cenzūras nostrīpotas («Padzīvo viegli, kur tikai ej, Kur

atskan smiekli, meitas kur dej. Veciem ļaudīm kumeļa prāts».)

5. un 6. rindas nav ari Pb. kopojumā. — Pārējie iespiedumu

varianti:

3.
— jautri tik brauc, (Pb.)

4. Kaut ar kā spaļu parādu daudz. (Lnd.)

5. Padzīvo viegli, kur tikai ej. (Tr.)

8. Vecajiem ļaudīm kumeļa prāts. (DLp., Birkerts)

Pēdējās rindas šāda redakcija liekas pareizā.

Par spīti grūtiem laikiem. 222. lp.

Parādījās V. «Dzejās» 1896. un bez maiņām uzņemta

visos citos kopojumos. Londonas izdevumā 5. un 7. rindas

atskaņas: laistas — skaistās; citur: laistas —
skaistas.

Vai karš būs ar vāciešiem krieviem. 223. lp.

levietota Londonas izdevumā, pēc tam Kopotos rakstos

1908. g. Te Treumanis pirmā teikumā vārda «vāciešiem» vietā

licis «angļiem» tāpēc, ka Krievija tad ar Vāciju bijusi draudzī-

gās attiecībās un cenzūra dzejnieka bezbēdīgo kara pareģo-

jumu vāciešiem ar krieviem būtu nostrīpojusi. Tagadējā izde-

vumā, atskaitot 4. rindu, dzeja ievietota saskaņā ar rokrakstu,

lai gan iespējams,, ka Veidenbaums pats citā norakstā varēja

atkāpties no ,šā teksta, izmetot 2. rindā vietnieka vārdu un

7. rindā vārda «kalpoju» vietā liekot «ziedoju», kā skan Lnd.

iespiedums. — lespiedumu varianti:

1. Vai karš būs ar angļiem vai krieviem, (Tr.)

2. To atļauju citiem spriest, (Lnd., Tr.)

4. Nav bēdu, kas mani var spiest (Lnd., Tr.)

7. Es ziedoju Gambrinam cēlam, (Lnd., Tr.)

ležūpot, pasirot. 224. lp.

Pirmo reiz ievietota Londonas izdevumā un pēc tam

visos citos kopojumos. Lnd. izdevumā pirmā rinda skan:

«ležūpot, pasirot», bet Tr. redakcijā: «ležūpot, paģirot». Grūti

pateikt, kā bijis V. rokrakstā. Atvasinātais vārds «paģirot»

nekur V. rakstos neatkārtojas. V. nemīlēja lietot jaunatvasi-

nātu vārdu. Bez tam Veidenbauma «g» rokrakstā tik kaligra-

fisks, ka to grūtāk samainīt ar gotu «s», drīzāk otrādi. Taga-



741

dejā izdevumā ņemta tuvāko norakstu un Londonas izdevuma

versija, lai gan nav iespējams apgalvot, ka tā neapšaubāmi

pareizā. Dzeja stipri atgādina pazīstamo studentu dziesmu:

«Trinket! Sang Anakreon.»

Pb. kopojumā dzeja iespiesta sekošā kļūdainā variācijā:

ležūpot,

Pasirot,

Anakreons prot,

Kā lai nedzer mūzas dēls,

Kad to nospiež vakars vēls.

Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats. 225. lp.

MVp. 27, 1893., kā pirmā V. dzeja šinī laikrakstā, kura

pielikumu ar nākošo 28. n-ru sāka parakstīt Dr. P. Zālīts. —

Zv. kopojumā nav uzņemta. Kopotu rakstu teksts tuvāks Lon-

donas redakcijai. 5. pantiņš citēts Kasparsona nekrologā (kā

motto) DL. 132, 1893. Dzeja ievietota ari «Jaunā Ražā» V.

1901. gadā, kopā ar otru — «Tumsa un migla Pasauli sedz»,

zem viena virsraksta: Ed. Veidenbauma dzejoļi. Tur-

pat piemetināts: «Šie*dzejoļi reiz iespiesti «Mājas Viesa» pie-

likumā 1895. (?), bet nav uzņemti viņa 1896. g. izdotajā dze-

joļu krājumā «Dzejas». «Laiks ātrāki steidzas kā vagona

rats» —
tiešs pārdrukājums te no MVp. 27, 1893. Teksta re-

dakcija stipri atšķiras no teksta Lnd. izdevumā un Kopotos

rakstos. Pb. vairāki sagrozījumi. MVp. un «Jaunās Ražas»

varianti (kas sakrīt ar kādu norakstu):

2. Nes sāpes, nes priekus, kā kuram.

3. Man paklausiet, biedri,

5. Jo redzat, cilvēku milzīgais bars

6. Ar mūžīgām rūpēm te kaujas:

7. Caur rūpēm tik retam spīd laimības stars,

11. Ka darbs, ko reiz strādājis —

13. Tad atverat acis reiz, skatāties rau

18. Nu iedzersim —

Lnd. un Tr. variants: 16.
— postā tik gājis.

To es zinu, to es māku. 226. lp.

Parādījās Londonas izdevumā, pēc tam Kopotos rakstos

ar dažām teksta maiņām:

6., 18. Ka man patīk dzīve zaļa! '(Tr.)

11. Šodien skaistuli ar skauju, (Tr.)
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12. Rītu citam viņu Jauju. (Birkerts)

15. Kaut ar nekā nepanāku, (Tr.)

Viss ir joks, par visu smejies. 227. lp.

DLp. 130, 1893. kopā ar citām dzejām zem nosaukuma;

Dažādi graudi.
— Uzņemta visos kopojumos. — Variants;

3. Ja ir labs, tad pakavējies

12. Paliec vājš un bedrē lien! (DLp.)

Kam tik dzīvot, tas lai dzīvo. 228. lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Visos turpmākos kopo-

jumos ievietota bez teksta maiņām.

ledzer, brāli! Ātrām kājām. 229. lp.

V. «Dzejās» 1896. bez 3. pantiņa ar svešas rokas liktu

virsrakstu: Grūtā brīdī. Pirmo reiz pilnīga ieAietota

Lond. izdevumā. Pb. kopojumā tāpat virsraksts «Grūtā brīdī»-

-— Varianti:

1. ledzer brālīt! ātrām kājām (Pb.)

4. ledzer, iekams kapā lien! (Zv., Pb., Tr.)

10.
—

kaudzes krāj, (Pb.)

12. Gudrais viņas kapā vel (Pb.)

Vaidi un gaidi. 230. Ip.

Londonas izdevumā (un kādā norakstā) ievietota sešrin-

dīgā štancē, katru pirmā un pēdējā pantiņa divrindu un vidējās-

trīsrindas laižot vienā rindā. Tāpat Pb. kopojumā. Kopotos

rakstos uzņemta ar tagadējo rmdu kārtību.

Domāju es domas dziļas. 231 32. lp.

MVp. 39, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma.
— Uzņemta visos V. izdevumos un palikusi par tautā

dziedamu dziesmu. Kā tādai, tai iespiedumu dažādība liela.

Pb. kopojumā ņemta divos nodalījumos, daudzās vietās ar

acīmredzamiem aplamiem grozījumiem, kas še paliek nemi-

nēti. levietota ari «Dzirksteles kalendārā» 1897. gadam Jel-

gavā, laikam pēc kāda attālāka noraksta. — lespiedumu
varianti:

28. lp. 4. Visās vietās kājas slīd. (MVp. v. c.)

7. Man ir dzīve asa, skarba, (Pb.)

Man ir dzīve gara, skarba (Birkerts)
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8. Jābēdājas, kamēr mirst. (MVp.)

12. Nekā dzīve übagos. (Pb.)

18. lekšā dejo, dzied un smej, (Tr.)

20. Redzu, alu glāzē lej. (MVp.)

21. Vai tad es jau tīri bešā? (MVp., Pb., Birkerts)

32. lp. 1. Otrreiz bija šāda liga: (MVp.)

11. Bet it nejauši reiz
— klausos — (Pb.)

14. Un kaut sirdī sāpes griež.

15. Bet .pēc atriebšanas kāras (MVp.)

Tak pēc atriebības kāras (Tr.)

16. Dūres naža. spalu spiež. (MVp., Zv., Lnd.)

17. Viņam jāmirst! — (MVp., Pb.)

19. lemetīsim ceļa kāju, (MVp.)

22. Aizmirsts viss, kas sāpes dar'.

23. Kājas, galva knapi klausa, (MVp.)

26. ledzeru, kad skumīgs prāts, (Pb.)

28. Tas jau ļaunums nav nekāds. (Zv., Lnd., Tr.)

Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka. 233. Lp.

MVp. 44, 1893. ar virsrakstu: Ed. Veidenbauma

dzejols. —■ Uzņemta visos Veidenbauma izdevumos ar lielu

dažādību tekstā. 1896. gada «Dzejās» 18. lp. divu priekšpē-

dējo rindu vietā tukšums, droši vien tās cenzūras strīpotas.

Londonas izdevumā 3. lp. pēdējā četrrindu pantiņa nav nemaz,

bet pēdējās divas rindas tālāk 27. lp. ievietotas atsevišķi:

Nu krūtis pret laimi, pret nelaimi cietas,

Man gluži vienalga, vai bēdas vai prieks.

Pabērža kopojumā 30. lp. dzeja ievietota pilnīgi un bez

tam vēl minētās rindas atkārtojas kā atsevišķa štance sekoši

sagrozītas:

Nu krūtis pret laimi,

Pret nelaimi cietas,

Man gluži vienalga,

Vai bēdas, vai prieks.

Pārējie varianti:

-4. Un nākotne spoža kā saules vaigs. (MVp.)

6. Viss mira, kas agrāk bij -daiļš, bija svēts (MVp.)

—
kas daiļš bij un iemīļots, — (Zv. drukas

kļūdu izlabojumā: «iemīlēts)».

— kas dārgs bij un iemīļots; (Lnd.)



744

—
kas agrāk bij daiļš, kas bij svēts, (Pb.)

—
kas sirdij bij dārgs un svēts; (Tr.)

7. Redz dievīgie tēli tik bāli (MVp.)

Un dievigie tēli tik bāli, tik drūmi! (Lnd.)

8. Un dīdzis nekas nav, kas ticības sēts. (MVp.)

Jo dīdzis nekas nav (Lnd.)

10. Un beidzoties visam, kas daiļš bij kas svēts, (MVp.)

— par daiļu ko redz, (Zv., Lnd., Pb.)

— kā svētu ko redz, (Tr.)

14. Jo redzu, ka viss tikai mierīgs un nieks; (MVp.)

Jo redzu, ka viss tikai blēņas un nieks. (Birkerts)

15. Nu krūtis pret laimi, pret nelaimi cietas — (Zv.)

Projām no laukiem aizsteidzies sniegs. 234—35. lp.

Pirmie trīs pantiņi parādījās 1896. gada Zv. kopojumā.

Londonas izdevumā dzeja ievietota pilnīgi. Tanī un Kopotos

rakstos lielāka teksta starpība. 1908. un tāpat 1920. gada iz-

devumāizlaists teikums «Pasaules architekts — vecais Dievs»,

pirmā — aiz cenzūras apstākļiem, kā Treumanis pats pieme-

tina. Pb. kopojumā ievietoti I—3.1 —3. un 9—ll. pantiņam kā at-

sevišķa dzeja divos nodalījumos. — lespiedumu varianti:

36. lp. 1. Prom no laukiem aizsteidzies sniegs, (Zv., Tr.)

Projām no laukiem aizsteidzas sniegs, (Lnd., Pb.)

2. Pavasars smaidoši ziedus kaisa, (Zv., Pb.)

4. Apspiestas krūtis no skumjībām raisa. (Lnd.)

5. Visur jau līgsmība zied un smej, (Lnd.)

6. Mīlestībā daudz sirdis jau saistās, (Tr.)

16. Līķu kaudzes priekš acīm tik stādās. (Tr.)

19. Dzimums no pasaules dzimumu grūž, (Tr.)

22. Lielajam pūlim mokas tik remdē (Lnd.)

23. Rožaiņi tālajās nākotnes skats. (Lnd.)

Rožaini tēlojas nākotnes skats. (Tr.)

25. Bet kam asajā gaisma spīd, (Tr.)

Bet kuram atziņas gaisma spīd, (Lnd.)

32. Kurš par likumu ceļ savu gribu. (Lnd.)

37. lp. 6. Priekiem ja lielāku vērtību dala, (Pb., Tr.)

12. Joki lai pāri (Lnd.)

13. Pasaules architekts, vecais Dievs. (Lnd.)

(Tr. izdevumā domu zīmes).

18. Nezin pat viņa dzīves vietas (Tr.)
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20. Viņam nepatīk (Tr.)

Jo viņam nepatīk pasaules lietas. (Noraksts)

27. Dari tik, kas ir iespējams (Lnd.)

28. Un, ja patīk, var ari kārties, — (Tr.)

J'omēr, ja patīk, var ari kārties. (Lnd.)

31. Nevar neviens par neprātu saukt (Tr.)

Piezīmju burtnīcā kautkur sastopams parafrazēts tei-

ciens: «Un dzimums pēc dzimuma kapenēs grimst.» Un citur

kādā vietā Veidenbaums ierakstījis sekošu šai dzejai pieska-

nīgu sentenci:

Lielajie gari pasaulē vīst,

Muļķīgie bari nopakaļ klīst.

Lai nedomā cilvēks, ka otrs ir slits. 236. lp.

3., 4., 5. pant. citēti kā atsevišķa dzeja apc. «Eduards

Veidenbaums» DLp. 118, 1893.; 5. pant. — Kasparsona nekro-

logā DL. 132, 1892. Zv. kopojumā parādījās bez pirmiem di-

viem pantiem. Publicēta Londonas izdevumā, bet bez pēdējā

panta, kurš tagadējā izdevumā pievienots no kāda tuva no-

raksta. — Varianti:

5. Lai apdomā cilvēks, cik mūža laiks īss! (Tr.)

13.
— nav tas vīrs, (Lnd.)

17. Pie zemes mūs mūžīgs smagums sien klāt (DLp.)

— mūžīgi (DLp. Kasparsons.)

18. Un augstāk mēs tiekam tik atspiezdamies: (DLp., Zv.,

Lnd., Pb., Tr.)

Un augstāk mēs tik tiekam stutēdamies. (DLp. Kas-

parsons.)

24. Es šaubos, ka pāri par dabu tas ies. (DLp., Kasparsons)

Kā sapņi no pasaules dzimumi zūd. 237. lp.

lespiesta MVp. 45, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No

Ed. Veidenbauma. — 1896. gada «Dzejās» nav, bet citos izde-

vumos visos uzņemta. — lespiedumu varianti:

1. Kā sapnis no pasaules dzimumi zūd, (Tr.)

Kā sapnis no pasauLs (Lnd.)

3. Un šausmīgi kapenēs miroņi trūd, (Pb.)

4. Dziļš klusums mīt dzīvības vārtos. (Lnd.)

6. Pa rožaino, ērkšķaino dzīvi: (MVp.)
Pa rožaini ērto dzīvi; (Pb.)
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Pār rožaini krāšņo dzīvi (Tr.)

7. Bet apakšā miroņiem ilgāks ir mūžs (MVp.)

8. Un klusumā viņi snauž brīvi. (Pb.)

10. Te iekārot laimi un prieku

11. Tur vien tik laime, (Pb.)

11. Tur vien tikai laime... (MVp.)

12. Lūdz Dievu, lai piesūta ... (Mvp. abas pēd. rindas

vadi aprautas).

Tumsa un migla. 238. lp.

MVp. 41, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma. — Zv. izdevumā nav uzņemta. 1901. gadā ievietota

«Jaunā Ražā» V, kopā ar otru «Laiks ātrāki steidzas kā va-

gona rats», pie Dermaņa apcerējuma par Veidenbaumu. Visos

V. izdevumos pēc tam dzeja uzņemta bez pārgrozībām, at-

skaitot Lnd. kopojumu, kurā priekšpēdējā rinda skan: «No-

lādēts liktenis». Citēta vēl A. Birkerta kritikā par Veiden-

baumu «Mūsu Laiki» 1908., kur dzeja savilkta 8 rindās, ņemot

katru divrindu par vienu.

Viss apriebies, apnicis ir. 239. lp.

lespiesta Lnd. izdevumā bez pēdējām divām rindām.

Uzņemta ar dažiem pārgrozījumiem Kopotos rakstos. Zv. un

Pb. kopojumos šās dzejas nav. — lespiedumu varianti:

1. Viss atriebies, apnicis ir,

2. Ko kavējies dzīvo vēl? (Lnd.)

6. Tev laimi šeit nevar dot; (Lnd.)

10. Bet tikai zem kājām mīdīts, (Tr.)

16. Līdz dzīvība verdzībā grūs. (Birkerts)

17. Un ja ar tev laimes stars,

18. Kā stulbai vistai grauds, (Tr.)

20. Uz iznīcību (Lnd.)

Jau vēsās smiltīs dārgajļie draugi dus. 240. lp.

Parādījās Lnd. izdevumā. Uzņemta visos turpmākos ko-

pojumos. — Varianti:

1. Jau vēsās smiltīs dārgie draugi dus, (Lnd.)

6. Un zaļām meijām istabas meitas poš, (Zv.)

11. Kur nāves miglā dārgiem draugiem (Zv.. Pb.)
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Te pasaule mokas un vaimanas valda. 241. lp.

Londonas izdevumā iespiesta ar virsrakstu: Diev-

bijīgo apmierinājums.— Tas sastādītāja likts. Treu-

manis savā Veidenbauma biogrāfijā (E. V. Kopoti raksti 1.,

1907. 46. lp., tāpat 1920. gada izdev.) aizrāda, itkā šī dzeja

būtu ievietota V. dzeju 1896. gada izdevumā, bet tajā tās nav.

Varbūt krājumiņa sakopotājs Treumanis toreiz to būs gribējis

uzņemt un cenzors pārvilka strīpu nodomam. Pb. izdevumā

un Kopotos rakstos dzeja ievietota bez virsraksta. — lespie-

dumu varianti:

3. Tur tumšajā zemē ir atdusa salda, (Tr.)

Tur tumšajā kapā atdusa salda, (Lnd., Pb.)

6. Un debesu līgsmību smelsies. (Lnd., Pb.)

Un debesu līgsmībā laimību smelsies. (Noraksts)

9. Jo ļaunuma milzums, daudz blēdības, naida, — (Tr.)

Lai mērķus tādus sev spraužam. 242. lp.

DLp. 205, 1893. štance ievietota kā pirmais pantiņš dze-

jai «Nost reiz skumību metīšu tumšo». Visos kopojumos ņemta

atsevišķi. Zv. izdevumā nav uzņemta. DLp. pirmā rinda

skan: «Lai mērķus mēs tādus sev spraužam».

Nost reiz skumību metīšu tumšo. 243. lp.

MVp. 44, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma. — Dzeja iespiesta ari DLp. 205, 1893., pie kam par

pirmo pantiņu likta štance «Lai mērķus mēs tādus sev sprau-

žam», kas citur visur ievietota atsevišķi. Dzejai apakšā V.

paša likts datums: Oktobra 2. d. 1889. g. Uzņemta visos V.

izdevumos. — lespiedumu varianti:

1. Nost reiz sviedīšu skumību tumšo, (MVp., Dz. Pūrs)

— metīšu skumību (Pb., Birkerts)

5. Tumšajā dziļumā spīguļo zvaigznes, (Pb.)

— spoguļo zvaigznes (DLp.)

7. Cilvēku likteņa (DLp.)

12. Dzīve ir laba, kad mērķis tai labs. (DLp.)

13. 'Tādēļ projām skumības, (DLp. skumība), bēdas, (MVp.)

Vai senatnē vien tikai vīri bija. 244. lp.

MVp. 42, 1893. ievietota ar virsrakstu: Ed. Veiden-

b a v m a dzejols. — Uzņemta visos kopojumos. — Varianti:
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2. Kam liktenis rūpestus nedarīja, (MVp., Birkerts)

3. Kam sirdī ir spožums no mūžības gara. (MVp.)

Kam sirdī ir dzirkstele dievības gara. (Lnd.)

Par velti ir nožēlot agrākos grēkus. 245. lp.

MVp. 47, 1893. ar virsrakstu: Ed. Veidenbauma

dzejols.
— Uzņemta visos V. izdevumos. — lespiedumu

varianti:

1. Par velti ir nožēlot agrākos darbus, (Zv., Lnd.)

Par velti ir nožēlot agrākos laikus, (Dzejas Pūrs, Pb.)

2. Kas izlieto ūdeni sasmelt vēl spēj? (MVp., Dz. Pūrs)

3. Tak labāk ir satvert dūšu un spēkus ... (MVp.)

5. Lai jauniņo stādu sedz aukstajais sniegs, (Lnd., Tr.)

6. Tak pavasars atnāks un laime un prieks. (Dz. Pūrs)

Vēl neesmu dubļos tik dziļi es slīcis. 246. lp.

Londonas izdevumā iespiesta ar virsrakstu: Ticīgo

apmierinājums. Kopotos rakstos un Pb. krājumā uz-

ņemta bez virsraksta. Veidenbauma biogrāfijā (Kopoti raksti

L, 1907. 46. lp.) Treumanis pareizi aizrāda, ka dzejnieks pats

šā virsraksta nevarēja likt, jo tas dzejai piešķir parodijas no-

krāsu. Ari par šo dzeju Treumanis runā, itkā tā būtu uz-

ņemta 1896. gada «Dzejās», bet tur tās nav. Kopotos rakstos

dzeja sadalīta pantos: 3 četrrindu -ļ- 1 sešrindu. — lespie-

dumu varianti:

1. Vēl neesmu dubļos tik dziju es stidzis, (Birkerts)

— tik dziļu es slīcis, (Lnd.)

6. Tā Dieva prāts, mūs radot, ir spriedis; (Tr.)

8. Kaut daudz tas ir dzīvojot raudājis, cietis. (Tr., Lnd.)

10. Kaut šaubās un šaubās cilvēku prāts. (Lnd.)

— cilvēka prāti, (Tr.)

12. Lai asarās pārlieku skumdināts, (Lnd., Pb.)

Lai asarās topam mēs skumdināti, — (Tr.)

14. Ko neredz un nezin dievības acs, (Lnd.)

18. Mums debesu līgsmība dvēselē staros. (Pb.)

Kad niknas vētras dzīvei postu draud. 247. lp.

MVp. 39, 1893. ar virsrakstu: Ed. Veidenbauma

dzejols. Dzeja ievietota ari DLp. 153, 1893. ar parakstu:

E. V. —
Zv. teksts saskan ar šo redakciju. Uzņemta visos V

izdevumos. lespiesta vēl «Kanādietī» 1914. 23. urā. — Varianti:
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3. Kad laimes gaišie laiki zūd un vīst, (MVp.)

5.
— cik īsais brīdis (MVp.)

—
cik īss gan sprīdis (Zv., Dz. Pūrs, Tr.)

— cik īss, kā sprīdis («Kanādietis»)

6.
—

tavs dzīves sprīdis, (MVp.)

Rau, svētku eglīte tik koši. 248. lp.

Pirmo reiz iespiesta V. Kopotos rakstos 1908. gadā.

lepriekšējos dzeju izdevumos un nekur periodikā nav sasto-

pama. Vērojot stilu, ir iemesls šaubīties, ka tā būtu Veiden-

bauma dzeja. Ari senākajos norakstos tās neesot bijis. Varētu

vēl pielaist, ka tā dzejnieka papīros vai Treumanim uzglabā-

jusies no skolas laikiem.

Gods Dievam augstībā. 249. lp.

MVp. 52, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma.
—

Nevienā no līdzšinējiem V. dzeju kopojumiem nav

uzņemta. Pēc stila spriežot (ritmu dažādošanās un viss otrais

pantiņš), tā neapšaubāmi Veidenbauma dzeja.

Ar šīs zemes vareniem tu varēji kopā būt. 250. lp.

Parādījās kā V. dzeju paraugs apc. «Eduards Veiden-

baums», DLp, 118, 1893. levietota Londonas izdevumā un pēc

tam visos turpmākos kopojumos. — lespiedumu varianti:

1. Ar šās zemes varenajiem kopā tu varēji būt (DLp.)

Ar šīs-zemes varenajiem (Tr.)

3. Bet cilvēku bēdas un trūkumus sirds tev jūt (Lnd,)

Bet cilvēces bēdas (DLp., Noraksts)

4. Un tumsības slogu un varmāku nastas ikvienas. (DLp.)

7. Ka pasaules mantas mums mierināt 'nespēj prāta,

8. Ja ticības trūkst un mīlestīb' sirdīs nav krāta.

9. Tu priekš tiem nesi. (DLp.)

12. Bet atmaksu cilvēce deva tev
— Golgatas kalnā,

(DLp.)

Jauns gads jau atnācis. 251. lp.

levietota Londonas izdevumā un bez teksta maiņām uz-

ņemta Kopotos rakstos, atskaitot 10. rindu, kuras sākums:

«Par citiem ticis ir», Lnd. izdevumā skan: «Par citiem ir

ticis». Jāšaubās, vai Veidenbaumam pavisam būs bijis šis

saiklis. Kādā norakstā 4. rinda skan sekoši: «Nes stulbā

prātā savu jūgu. Dieva nams» —.
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Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz. 252. lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Tomēr liekas, ka Treu-

manis V. Kopotiem rakstiem to būtu ņēmis no cita avota. -

Pb. kopojumā ievietota ar citādu rindu grupējumu, un bez 11.

rindas un pēdējām divām rindām. — lespiedumu varianti:

5. Un ilgās man neizprotamās (Tr.)

6. Krūts ceļas un viļņo pēc mīļākās, (Lnd.)

12. Tur nelīdz, vai žēlojas (Lnd., Tr.)

14. Kur nāvīgām zālēm ir maisīts prieks? (Lnd., Pb.)

16.
—

ka viss tikai nieks. (Pb.)

18. Dod bērnus, kam uzkrauts tiek nīcības lāsts. (Lnd.)

Daudz varam runāt un spriest. 253. lp.

DLp. 130, 1893. — zem nosaukuma: Dažādi graudi.

Uzņemta visos V. izdevumos. Pb. kopojumā rindas dalītas uz

pusēm, tā kā iznākusi divu četrrindīgu pantiņu dzeja. —

Varianti:

1. — kāds uzdevums cilvēku dzīvei, (Visur, atsk. «Dze-

jas Pūru»)

4.
— zināt un saprast — neko. (Lnd.)

Visām lietām pienāk gals. 254. lp.

Parādās šeit pirmo reizi, ņemta no rokraksta kādā pie-

zīmju un vingrinājumu burtnīcā. Pantiņš ierakstīts zem kāda

rēbusa. Apkārt tanī pašā lapas pusē matemātikas formulas.

Pašā augšā dzejnieka piezīmē: «Piektdienā, 16. februārī 1890.

atstāta pīpēšana,» tā tad pieņemams šis datums, kad dzeja uz-

rakstīta. Ja ari nevar apgalvot, ka šis pantiņš ir pati pēdējā

Veidenbauma uzrakstītā dzeja, tad tomēr tas pieskaitāms pē-

dējam, ko dzejnieks lirikā rakstījis. Turpat tālāk citāts:

Morere, non enim m coelum ascensorus es!

Prātulas un satira.

K,as staigājot pa košam puķu lejam. 25/. lp.

Parādījās citēta kā V. dzeju paraugs apcer. «Eduards

Veidenbaums», DLp 118, 1892. — Zv., Pb. un Tr. izdevumos

likta kā motto Ed. Veidenbauma dzejām (priek'šlapā) ar vārda

parakstu. —
Lnd. izdevumā nav ievietota.

— lespiedumu

varianti:
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1. «Kas staigājot pa jaukām puķu lejām (Pb.)

3. Lai manis neilasa — pie manām dzejām

4. Viņš tikai piktu prātu sevim iemantos». (Pb.)

Pēc ideāliem cenšas lielie gari. 258. lp.

DLp. 130, 1893. Uzņemta visos V. dzeju krājumos. «Dzejas

Pūrā» 3. rinda tāpat kā Kopotos rakstos: «Tie neiespēj: tos

nomāc maizes kari», bet V. dzeju citos izdevumos (Zv., Lnd..

Pb.) divas pēdējās rindas skan:

3. Tie neiespēj:

4. Tos nomāc aizspriedumi sirmie.

Nopietnu ģīmi kas jautrībā taisa. 259. lp.

Parādījās Zv. kopojumā un ievietota ari visos citos iz-

devumos.

Tr. 1920. 4. rind. skan: Citam tā mīļākā rokās lai dodas.

Ja tev pasaulē jūtīga sirds. 260. lp.

DLp. 124, 1893. kopā ar dažām citām V. dzejām zem

virsraksta: Dzejoli. Ed. Veidenbauma. —
Trūkst 2. un 3.

rindas, kuru vietā domu zīmes. Dzeja pilnīgi uzņemta Lon-

donas un visos turpmākos izdevumos. — Varianti:

7. Atzīsies tu pasmaidīdams, (DLp.)

Atzīsies tu tad pasmaidīdams. (Lnd., Pb.)

8. Ka nekur neredz «bēdīgus» skatus. (DLp.)

Kam velti dārgo laiku tērē. 261. lp.

lespiesta kā V. dzeju paraugs apc. «Eduards Veidenbaums»

DLp. 118, 1893.
— Zv. kopojumā ar virsrakstu: Mefisto-

fe 1 a padoms. Tāpat Pb., ievietota kopā ar otru: «Draugs,

uz visas zemes lodes». Teksts visos iespiedumos vienāds.

Mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars. 262. lp.

lespiesta kā V. dzeju paraugs apc. «Eduards Veiden-

baums», DLp. 118, 1893.
— Uzņemta Zv. kopojumā un ievietota

visos turpmākos V. dzeju izdevumos.
—

Varianti:

4. Tās dāvina mums miegu gārdu. (Pb.)

5. Un tautiešam katram ir pienākums. (DLp., Pb., Tr.:

Zv. drukas kļūdas izlabojumā: «tā tiešām»

vietā jābūt «tautiešam».)
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8. Ar J. ir skaitāms pie tādiem. (Zv., Pb.)

Ar N. N.* ir skaitāms pie tādiem (DLp. piezīmē*:

«Te uzzīmēts kāda slavena latviešu «dzejnieka» vārds).

Es domāju, ka pasaulē. 263. Lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Bez pārmaiņām uzņemta

visos turpmākos kopojumos, atskaitot pēdējo rindu, kas Tr.

skan: «Tiklīdz ko izsalcis».

Ja gribi tikt pie labas vietas. 264. lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Kopotos rakstos dažas

atšķirības tekstā. Pb. krājumā nav ievietota. 1906. gadā

iespiesta «Staros» 4. nrā, no kurienes to Tr. būs ņēmis V. Ko-

potiem rakstiem. Tagadējā redakcija 4. rinda ņemta pēc min.

tuvāka noraksta.
— lespiedumu varianti:

2. Tad klanies, lokies, rokas laizi. (Noraksts. Birkerts)

4. Par to nekas, ja rod tik maizi. (Lnd., «Stari», Tr.)

6. un 8. atskaņas: lien'
— cieni. (Lnd.)

11. Min labāk kāju virsū viņiem. (Lnd.)

Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo. 265. lp.

MVp. 37, 1893. ar virsrakstu: Dzejols. No Ed. Veiden-

bauma. — Zv. un Pb. kopojumā ir tikai pirmais pantiņš. V.

Kopotos rakstos 1908. g. Treumanis dažus vārdus mīkstinājis,

kā viņš aizrāda, lai izvairītos no konfiskācijas, bet tāds pat

teksts palicis ari 1920. gada izdevumā. MVp. «prātīgu», «go-

dīgu», «ticīgo», «ārprātīgo» likti pēdiņās, kamēr visos pārējos

iespiedumos —
tikai pēdējais vārds «ārprātīgo». —

Varianti:

1. Daudz prātīgu (MVp. «prātīgu») cilvēku pasaulē dzīvo:

(MVp.. Zv.)

2.
— un mūžīgi krāj, (Pb.)

3. Tie nolādē alu, tie nolādē sīvo (Lnd.)

4. Daudz «godīgu» cilvēku pasaulē dzīvo, (MVp.)

5. Tie manīgi citu nopelnus slauc (Birkerts)

8. Tie sadzīves drūzmā kā valdnieki brauc. (Lnd., Tr.)

9.-Bet «ticīgo» (MVp.)

10. Tie galviņas nodur un pasakām tic; (MVp.)

Tie galviņas nokar un pasakām tic. (Tr.)

Tie galviņas nokar un dieviņam tic? (Lnd.)

11. Uz ceļiem krīt tāds, kad sists top un badīts (Lnd.,Tr.)



753

Virs zemes nav taisnības. 266. lp.

Parādījās Londonas izdevumā, pēc tam V. Kopotos

rakstos. Zv. un Pb. izdevumā nav uzņemta. Ari par šo dzeju

Treumanis piezīmē, ka cenzūras apstākļu dēļ 1908. gadā dažas

vietas mīkstinājis, kas tādā veidā tad palikušas ari 1920. gada

izdevumā. —
Varianti:

2. Kas varmākām skādi dar, tas saukts tiek grēks, (Bir-

kerts)

3. Ne reti par tiesnešiem blēži sēž (Tr.)

4.
—

ādu nost citam plēš: (Lnd.)

5. Un notiek, ka zaglis teic sprediķus: (Tr.)

8. Viens otram no mutes tie maizi sev rauj. (Noraksts.

Birkerts)

10. Kad bērniņi veseli, (Lnd., Tr.)

13.
— vēl nosirmos laiks,

14. Tik redzams būs (Birkerts)

16. Pēc debesu valstības ļaudis vēl slāps. (Noraksts,

Birkerts)

17. Zem kājām vēl varmākas taisnību mīs,

18. Par kaujamiem lopiem cilvēkus dzīs; (Birkerts)

Vienkāršie ļautiņi. 267. lp.

Tāpat kā iepriekšējā. Ari par šo prātulu Treumanis 1908.

gada izdevumā piemetinā, ka bijis spiests šo to mīkstināt, «lai

novērstu konfiskācijas klizmu», tomēr 1920. gada izdevumā tā

palikusi tādā pat redakcijā. — lespiedumu varianti:

7. Vērdzības ķēdes sev tie (Noraksts. Birkerts)

8. Paši kaļ dien no dien. (Lnd., Tr.)

14. Baida tos elle un sods
— (Tr.)

16. Pasakas riebīgas. (Tr.)

19. Dumjajās galviņas. (Noraksts)

Dievs ir laipnīgs: mācītājus. 268. lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Citos V. darbu kopojumos

nav uzņemta. letilpst ari norakstā, kur pēdējās divas rindas

skan: Sen bez tiem jūs ellē rāvis

Būtu velns par kalpiem sev.

Noraksta burtnīcā šai dzejai atsevišķi seko divrindīgs

fragments:

Pasaule radīta bagāta plaša

Zeme pa pilnam spēj pārtiku dot.
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Ej un dzenies tik pec naudas. 269. lp.

Parādījās Londonas izdevumā, pēc tam uzņemta Kopotos

rakstos. Noraksta teksts stipri atšķirās no iespiedumu redak-

cijas. — Varianti:

6. Staigā silti likumīgi. (Noraksts)

10. Līdzēt tie var melnā dienā. (Noraksts)

12. Strādā cieti likumīgi. (Noraksts)

17. Sodīsi tu likumīgi.

18. Taisnīgi un tikumīgi (Noraksts)

19. Tad tu vari papriecāties. (Lnd.)

21. Paņemt sievu padevīgu, (Noraksts. Birkerts)

22. Tauku, dumju, paklausīgu, — (Lnd., Tr.)

Cienību dod liela bārda. 270. lp.

lespiesta kā V. dzeju paraugs apc. «Eduards Veiden-

baums», DLp. 118, 1893.
— Uzņemta visos izdevumos bez pār-

maiņām, atskaitot Pb. kopojumu, kurā tā iztaisīta par četr-

rindu pantiņu.

Ikkatris tev godu dod, centīgais vīrs. 271. lp.

DLp. 112, 1893. kopā ar otru dzeju «Jau ziedoņa vēsmas

no dienvidiem plūst». — Vienlaidus teksts ar parakstu: Ed.

Veidenbaums. MVp. 8, 1894. ar virsrakstu: īsts patriots.

No Ed! Veidenbauma t- Vēlāk ar šo virsrakstu (īsts patriots)

ievietota Lnd. un Pb. kopojumos. Kopotos rakstos bez virs-

raksta, kurš sastopams vēl ari norakstā. —
Varianti:

2. — tu ieguvis mantu, (MVp.)

— tu ieguvies mantu; (DLp.)

3. Gan līdzeklis katrreiz nav bijis it tīrs, (Lnd.)

4.
— ģērbies tu samtu (DLp., MVp.) (— santā, Tr.)

— kad tik ģērbies samtā. (Pb.)

5. Par tautas labdari katrs tevi kliegs. (MVp., Lnd.)

6. Kaut sirds tev ir akmins (MVp.)

Kaut sirds tev —
akmens (Noraksts)

Tauta, tauta, gaišā latvju tauta. 272. lp.

Parādījās Londonas izdevumā. Gandrīz tādā pašā redak-

cijā ievietota Kopotos rakstos.
— Varianti:

8. Manās klāt (Lnd.. Tr.)

14. — līdz šiem tumsoņiem, (Noraksts)
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17.
— jo it skaidri redzam, (Lnd.) —

mēs it skaidri, (No-

raksts)

19. Strādāt, kalpot un pa vecam (Lnd., Tr.)

Dažs visu mūžu nomocās. 273. lp.

Zv. izdevumā ievietoti pirmais un trešais pants, tikai

četrrindu štancēs, liekot pirmos divus rindu pārus katru vien-

rindīgi. Tādā rindu kārtībā, bez atdalījumiem, kā tā sasto-

pama ari norakstos, dzeja pilnīgā veidā iznāca Lnd. izdevumā.

Turpretim Tr. redakcijā abos izdevumos dzeja salikta seš-

rindu štancēs. Pb. no teksta iztaisījis divas daļas (I, II), ņe-

mot 1. un 3. pantu par vienu un divus pēdējos par otru daļu

(otrā panta trūkst) sešrindīgās štancēs.
— Varianti:

2. Sev mantas kaudzes raust; (Zv., Pb., Tr.)

9. let baznīcā ik svētdienas (Tr.)

15. Tam tīk, lai cits to apbrīno, (Lnd.)

17. Ar liekuļu masku (Tr.)

18. Un nāve tak slavu tam kapenēs grūž... (Zv.)

27. Es it neviena nebīstos (Pb.)

28. Ka kāds man viņu zags, (Pb.)

Man Jaunvēlīgais Hktenis. 274. lp.

DLp. 124, 1893. kopā ar citām dzejām zem virsraksta:

Dzejoļi. Ed. Veidenbauma. — Uzņemta Lnd. un visos turp-

mākos izdevumos. Zv. kopojumā tās nav. DLp. un Kopotos

rakstos daži vārdu paskaidrojumi. Rokrakstā pie Melkona

vārda būs bijusi paša dzejnieka piezīme. —
Varianti:

8. Man netīk, (DLp.)

9. Un plauktos (Lnd.)

12. Kaut sadzertu vai galu. (Lnd., Pb.)

13. Kaut dilons (Lnd., Pb.)

14. Un N. N.* kreditu ar lauž, (DLp.) — (Piezīmē*:

Kāda bijuša kneipista vārds Jurjevā.)

16. Jo miris vēl nav vitzs,** (DLp.) — (Piezīmē**:

Kāds augļotājs, kas pret augstiem procentiem

aizdeva studentiem naudu.)

17. Un dzeru tomēr alu, (DLp.)

18. Kaut sadzertu vai galu. (Pb.)

23. Un abi dzersim alu, (Lnd.)

24. Kaut sadzersim ar galu. (Tr.)
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Tulkotās dzejas.

Veidenbaums tulk. dzejas lielāko dalu ievietojis «Au-

strumā», 1890. un 1891. gada gājumos, parakstīdamies ar

sava vārda iniciāļiem «E. W.» Pārējās klajā nāca pēc dzejnieka

nāves. Pavisam mums uzglabājušās 20 Veidenbauma tulkotās

dzejas un 1 trīsrindu fragments no Vergilija.

«Austrumā» iespiestajiem gabaliem pievienoti leksikogra-

fiski paskaidrojumi (zem strīpas). Odām, cik noprotams,

dzejnieka paša likti virsraksti. Horacija tulkošanai Veiden-

baums lietoja vienkāršo Teubnera izdevumu: 0- Horatīi

Fla c c i Carmina. Iterum recognovit Lucianus Mueller.

Lipsiae, m Aedibus B. G. Teubneri, MDCCCLXXXI. Šinī iz-

devumā dzejām nav virsrakstu un Veidenbaums tos būs ņēmis

pēc kāda vācu izdevuma skolām, kuros Horacija dzejas bieži

sastopamas ar virsrakstiem. Lietotajā izdevumā dzejām voka-

bularas latiņu, vācu un stenografiskas piezīmes, dažām tur-

pat līdzās stenografisks tulkojums. Sastopami ari latiniski un

grieķiski parafrazējumi.

Jāpiezīmē, ka «Austrumā» tālaika gada gājumos sa-

stopami vēl daži tulkojumi ar «E. W.» parakstu, kā 1891. gadā

1493. lp. ievietotā Krilova fabula «Zemnieks un upe». Pēc

stila tas neliekas būt Veidenbauma tulkojums un ar Krilovu

viņš vispār nav nodarbojies. Droši vien tas Ernsta Velmēs,

redaktora brāļa darbs. Turpat 1891. gadā 1391. lp. starp

Veidenbauma Horacija atdzejojumiem atrodam bez tulkotāja

paraksta ievietotu: «Horacija sūtījums Lolium. Epistulu I. gr.

11. sūtījums.» To tulkojis Ludis Bērziņš, tāpēc jau valodas ziņā

tā redzami atšķiras no Veidenbauma atdzejojumiem.

Atdzejojumi, kas parādījās Veidenbauma dzīves laikā,

tagadējā izdevumā uzņemti saskaņā ar pirmiespiedumu, no kura

Treumanis vietām atkāpies, piem. Kruglova «Jautājumos» un

Šillera «Uzvaras svētkos». Pb. izdevumā daži tulkojumi tā

sagrozīti, ka var noderēt par literariskas kropļošanas biedi-

nošāko paraugu; redakciju starpību te lieki būtu citēt. Citos

izdevumos iespiedumu variantu, atskaitot interpunkciju, nav

daudz. Treumanis viscaur lieto Horacs, -ca, kāmēr Veiden-

baums pareizo Horacijs, Horacija.

Iznīcība, 277. lp. — Q. Horatii Flacci Carminum, Liber

11, epod. 14: Eheu fuga c c, Post v m c, Pos tume, -

Tulkojums «Austrumā» 1890., 375. lp.
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Nevainība, 279. lp. — Q. Horatii Flacci Carmiņum, Lb. I,

22: Integervitae scelerisque pūrus. — Tulkojums

«Austrumā» 1890., 1301. lp.

īstais miers, 280. lp. — Q. Horatii Flacci Carmiņum, Lb.

11, 16: Otium divos rogat m patenti. — Tulkojums

«Austrumā 1890., 1333. lp. Triju pēdējo pantu, sākot ar Ab-

stulit clarum cita mors Achilleni, Veidenbaums nav pārtulko-

jis, jeb ari tie toreiz nav iespiesti un vēlāk gājuši zudībā.

Dzīves padoms, 281. lp. — Q. Horatii Flacci Carmiņum,

Lb. 11, 3: Aeq va m mome nto rebus i n arduis.
—

Tulkojums «Austrumā» 1890., 205. lp.

Vidusceļš vislabākais, 283. lp. — 0- Horatii Flacci Car-

miņum, Lb. 11, 10: Rectius viv es, Lici ni, neque

a1 tu m. — Tulkojums «Austrumā» 1890., 1519. lp.

Nerūpējies par daudz, 284. lp. —0- Horacii Flacci Car-

miņum, Lb. 11, 11: Quid be 11 ieostīs Gantaber et

Scythes. — Tulkojums «Austrumā» 1890., 421. lp. Tr. Kop.

rakstu izdev. 3. pnt. 1. md.: Arvienu puķes nepušķo ziedoni.

Nolādētais koks, 285. lp. — 0- Horatii Flacci Carmiņum,

Lb. 11, 13: Ille et nefasto te posu it die. — Tulko-

jums «Austrumā» 1891., 834. lp. Piezīmēs tulkotāja paskaidro-

jums par odas tematu.

Satira, 287. lp. — 0- Horatii Flacci Satirarum, Liber. I, I:

0 v i fi t, Maece na s, v t nem o, qu a m si b i s ort cm.

- Tulkojums «Austrumā» 1890., 1399. lp. ar virsrakstu: Sa-

tira. Horacija. Veidenbauma kopotos rakstos Tr. redakc.

tulkojumam virsraksts: Cilvēku neapmierināšanās

ar savu likteni. Satira no Horaca.
— Tāpat iespieduma

variants:

290. lp. 9. md.: Spiests esi viiļus, vai apbrīnot tos. (Tr.)

Satira, 293. lp. — 0. Horatii Flacci Satirarum, Lb. 11, 5:

Hoc quoque. Tiresia, praeter narrata patenti.

— Tulkojums «Austrumā» 1891., 1391. lp. ar virsrakstu Sa-

tira. Horacija; paraksts E. W. Piezīmēs temata paskai-

drojums. Kopotos rakstos Tr. red. tulkojumam virsraksts:

Mantojuma medīšana. Satira. No Horaca.
— Un 297.

lp. pēd. rinda te skan: Labi kā sarīkotas etc.

Laimīgs, kas ieskatīt spēj, 298. lp. —Fragments no Ver-

gilija Georgica 11. — Tulkojums šeit parādās pirmo reizi.

Oriģinālu un tulkojumu Veidenbaums glīti ierakstījis augšmi-
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nētās Horacija grāmatas pēdējā baltajā lapas pusē, kopā ar

oriģinālu, pazīstamo citātu:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas

Atque metus omnes et inexorabile fatum

Subjecit pedibus strepitumque Acherontis avari.

Jātnieku dziesma, Fr. v. Šillera, 299. lp. — (R eit cr -

lied: Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd). Atdze-

jojums «Austrumā» 1890., 469. lp.: paraksts: Tulkojis E. W. —

Zv., Lnd. un Pb. kopojumā ievietota bez otrā panta. Tajos

un tāpat Kopotos rakstos (Tr.) 4. panta pēdējā rinda svešas

rokas labota skan: «Līdz nobeidzās mūžs un kapu tam

rok!» Pirmiespiedumā: «Līdz nobeidzas mūžs un kaps ir

jārok.» Tr. pēdējā panta 3. rinda: «Vēl brīvība zaļo, vēl brī-

vība zied.» Tr. pēdējās divas rindas retinātas.

Uzvaras svētki, Fr. v. Šillera, 301. lp. — (Das Siegefest:

Priams Feste war gesunken). — Tulkojums «Austrumā»

1890., 230. lp. līdz ar vārdu paskaidrojumiem un parakstu:

E. W. Uzņemts 1896. g. »Dzejās». Veidenbaums pats sava tul-

kojuma dažas vietas bieži improvizējis piezīmju lapās, tāpēc

divi fragmenti iekļuvuši starp oriģināliem un tāpat pārgājuši

vēlākos norakstos. Londonas izdevumā 28. lp., un sagrozītāks

Pabēržam kā oriģināls ievietots pants:

Ļauni darbi beidzas sodā,

Atriebts tiek ikkatris grēks,

Jo aiz zvaigznēm debess godā

Valda Dieva varens spēks.

Pēdējais teiciens gan V. tulkojumā skan: «Taisni valda

Dzeva spēks.» Tāpat pēdējās 8 rindas:

Zemes lietas zūd kā tvaiki,

Gods un stiprums kapā slīkst; (Veid.: slīgst)

Nerimtsoši grozās laiki,

Dieva prāts tik neiznīkst. (Veid.: Dievu).

Vēja spārniem rūpes steidzas,

Ātriem zirgiem līdza skrien,

Rīt varbūt jau dzīve beidzas.

Te izlaista 7. rinda: «Priekus baudīsim šodien.»

304. lp. 1. pnt. 4. md.: Nelīgsmojušies nevienas! (Tr.)

305. lp. 2. pnt. 7. un 8. md. Tr. otrādi.

303. lp. 18. rind,: Apkarota Menelavām (Tr. —vārds «At-

karota» bez iemesla apzīmēts par iespieduma-kļūdu). Mūsu iz-
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devuma šaī rinda ieviesusies iespieduma kļūda: Melenavam,—

jābūt Menelavam; tāpat Tersites, ne Tercites.

Belzacars, H. fieines, 307. lp. — DLp. 223, 1893. gadā

kopā ar «Jel nezvēri, tik bučo vien». Te virsraksts: E d. Vei-

denbaumaatdzejojumi. Pēc Heines. —
«Belzacars»vē-

lāk iespiests MVM. 1895., 82. lp. ar dažām sīkām starpībām

tekstā. Tulkojums uzņemts ari Zv. un Lnd. izdevumos.

308. lp. 4. pnt. 2. md.: Tam ceļi sāk drebēt, un mirons

viņš pats. (Tr.)

Jel nezvēri, tik bučo vien, H. Heines, 309. lp. — DLp.

223, 1893. (Sk. iepriekšējo).

Tur Ēģiptē pie platās Nilas, D. Minajeva, 310. lp. —

MVM. 1895., 95. lp. Autors nav minēts

Dimitrijs Dimitrijevičs Minajevs 70. un 80. gados populārs

krievu dzejnieks, tulkotājs un satiriķis. Vēl tagad literatur-

vēsturnieki viņu atzīst par atskaņu lielmeistaru. Mira

1889. gadā. —

Tr. izdevumā tulkojumam atlaists beigu vārds: «Urrā!»

P. Zālīts aizrāda, ka ari V. manuskriptā ar to dzeja noslē-

gusies.

Vēlākos izdevumos bez tam vēl sastopamas šādas teksta

maiņas:

5. Jērs, ūdens slāpstošs, (MVM.)

7.
—

tev gan lai grūti, (Zv.)

12. Nāc tūvāk gan ... (Tr.)

Brāli, glāzes pilnas lejat, D., 311. lp. — MVM. 1895. 7. lp.

Kopotos rakstos (Tr.) 6. rinda skan: Rūpes katru dzīvē

žņaudz.

Rimsti reiz trakot, sirds kaislīgi vētrainā, W. Gelņova

(B. HbJibHOß'b), 312. lp. — Tr. zem dzejas tulkošanas datums:

1889. g.

Ikdienas vairāk spēki beidzas, Lazareva, 313. lp. —

V. Kopotu rakstu 1908. gada izdevumā ievietota ar datumu

apakšā: 19. novembrī 1889. g. — Kā V. Geļņovs tā Lazarevs

maz pazīstami «Nivas» dzejnieki.

Es redzu, kā nāve jau mani skauj, N. Kuročkina, 314. lp.

— Tulkojums citēts V. nekrologā DL. 132, 1892. — Zv. 17. lp. un

Lnd. izdevumā ievietota kā oriģināls. Tr. izdevumos apakšā

datums: 23. septembrī 1889.
—

lespieduma variants:
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3. Es redzu, ka baznīcā bērnieki iet. (Tr.)

DL. un citos izdevumos: Es redzu, ka nāve'etc. —

(visur ka).

Kopotu rakstu 1908. gada izdevumā Treumaņa piezīme:

«Šis dzejolis līdz šim tika sniegts kā oriģināls. Bet tur ir

citu un ne paša Veidenbauma vaina, jo savos papīros tas viņu

atzīmējis kā tulkojumu. Un tas ari savādi nav domājams no

tik godīga un lepna rakstura, kāds bija nelaiķis. Tad vēl varētu

te piezīmēt, ka pāris kritiķu ir nepareizi apgalvojuši, ka Vei-

denbaums šo dzejoli sacerējis uz miršanas gultas. — Tulko-

juma beigas, pēc manas sajūtas, atstāj stiprāku iespaidu, nekā

oriģināls. Nodrukāšu, salīdzinājuma dēļ, viņu te:

51 BHH<y, Ka«i> CMeptb np. jto mhokd BCTaerb . . .

KaK uvinnrb mchh h ct> co6ok) 6epeT-b. . .
M BH>Ky, KaKtBt nepKOßb rpo6i> moh Hecvib,

H c.Fibimy, KaK-b Bib Heiī 3bohhttj h notorb,

H BH»cy cboh caßaHi) n tepHbiii noKpc-Bi,;
Ķo rpo6a mquh noße.ua tw —

Jtioāoßb . . .

MHb omi 3aKpbiJia Morn.nbHa« MTJia,

Jlio6oßb — Tbi Kb MoniJib MeHa npiiße.aa."

Krieviem divi Kuročkini: V. S. Kuročkins (1831—1875)

Beranžē tulkotājs, satiriķis, žurnāla ~Hci<pa" nodibinātājs un

vadītājs, populārs 60. gados: viņa brālis N. S. Kuročkins

(1830—1884) mazāk pazīstams. Mūsu izdevumā izlabojama

iespieduma kļūda: ne V. bet N. Kuročkins.

Jautājjumi, A. Kruglova, 315. lp. — «Austrumā» 1891..

1458. lp. ar virsrakstu: Jautājumi. Kruglova. Paraksts

E. W. —
Tr. rediģētos V. Kop. rakstos citādāks teksts, bez

dažiem teikumiem, 1908. g. vienlaidus rindu secībā (1920. g.

četrrindu pantos), kas liek domāt, ka Tr. to ņēmis no cita

avota, varbūt kāda rokraksta, ne «Austr.» 1908. gada izde-

vumā dzejai apakšā tulkošanas datums: 20. novembrī 1889. g..

kura «Austr.» nav. Mūsu izdevumā dzeja ievietota saskaņā

ar «Austr.» tekstu.
—

A. V. Kruglovs, dz. 1853. gadā, maz pa-

zīstams 80. gadu krievu rakstnieks.
—

Tr. variants:

3. un 29. rind. Ak tu dzīve, dzīve tu grūtajā,

8. (nav).

13. un 14. (nav, to vietā teikums: Cēlos centienus kapā

būs nest?
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21. Un nekad uz ceļu lai riebīgo

22. Negriežos, kaut ar ir ko ciest?

Marzeļjeza, 316. lp. — Fragments no Ružē dc Lila (Lisle)

pazīstamās patriotiskās, vēlāk revolucionārās dziesmas, tagad

franču himnas. Tulkojums parādījās Lnd. izdevumā ar šādu

pat virsrakstu. Vai tas V. vai redakcijas likts, nav nosakāms,

tāpat kā vispār drošas liecības trūkst, ka Veidenbaums un

neviens cits būtu dziesmas tulkotājs. Sarakstoties ar K.

Veidenbaumu, jaunākais brālis Voldemārs ap 1890. gadu pa-

rafrazē dažus Marseljēzas latviskā teksta teicienus, kas no-

rāda, ka jau ap to laiku šis teksts Kalačos ir bijis zināms

pirms Eduarda nāves.

Tulkoti stāsti.

Atklātībā parādījās pēc V. nāves MVp. 1893. un 1894.

gadā, publicēti pēc V. rokrakstiem, kurus redaktors P. Zālīts

saņēma no K. Veidenbauma. Treumaņa izdevumos izdarīti

daži labojumi, kā novecojušās valodas formas: tādā vīzē —

tādā kārtā, paģērēt — prasīt, skādīgs — kaitīgs, tirgus placis

— tirgus laukums, nepareizi lietotie divdabji etc; gadās ari

izlaidumi. Atskaitot interpunkciju un dažus citus sīkumus,

mūsu izdevumā atstāta V. izteiksme pēc MVp. No jauna

klāt nāk tēlojums «Machmuds Baba», iespiests pēc V. rok-

raksta, kas uzglabājies dzejnieka papīros. Autori pirmiespie-

dumā nav minēti, tāpat oriģināla avoti; pēdējiem 4 tulkoju-

miem tie paliek nezināmi.

«Austrumā» 1887. gadā vēl sastopams kāds tulkojums:

«Izstumtais». Skati iz Sirēnu dzīves no Kruglova. Tulkojis

E W. Tas tomēr nav Veidenbauma, ko ari J. Velmē ap-

galvo. Sākumā «Austr.» viņam nācies strādāt gandrīz

vienam, tāpēc talkā nācis brālis un minētais stāsts tad ari

varētu būt Ernsta Velmēs tulkots. Drīzāk Kārla, ne Eduarda

Veidenbauma (ja vārda iniciālī domātu kļūdu) ir darbs:

«Anecka», vēsturīga novele iz trīsdesmit gadu kara laika.

Atstāstījis C. Veidenbaums, MVp. 48—50, 1885. Varētu ari

būt, ka tas tēva brāļa, revizora C. (K.) Veidenbauma tulko-

jums, lai gan viņš ar literatūru nenodarbojās.

Fajia, 319. lp. — MVp. 1894., 3—7 nr. Zem virsraksta;

No spāniešu valodas tulkojis Ed. Veidenbaums t. — Patiesībā

tulkojums izdarīts no krievu teksta, kas parādījās žurnālā
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„Hnßa" 1887., 4. un 5. nrā : a ii. Pa3CKa3"b C. BepMeno. īlepe-

BOĶ-b Cfa HcnancKoro. Maz ticams, ka salīdzināšanai V. būs bijis

pie rokas oriģināls.

Papīru noslēpums, 360. lp. — MVp. 17—21. nr. 1894.

Šeit un turpmākos izdevumos zem virsraksta: No krievu

valodas (Iz Ņivas) tulkojis Ed. Veidenbaums t. — Autors nav

minēts. Tas ir tolaik ražīgs, bet drīz pilnīgi aizmirsts Ņivas

līdzstrādnieks. Stāsta oriģināls saucas: 15 yma»< h a h tah h a.

Bbj.ib H3"b npoujjiaro. E. Kupnjioßa, „riußa" 1887.,
13—15 nrs. Tulkotājs diezgan cieši turējies pie teksta. Bet ne-

pārtulkotas jeb nenodrukātas palikušas beigas, — rindu 20,

sākot no: „npoui.'io jißa ro/ta. B Op.it HBOpHHCKi'e

Bbi6opbi, a noTOMy o6tjtbi h 6a.'ibi cn-B.noßa.iii ohhht> 3a npyrm\-b.'

— Tr. virsr.: Papīra noslēpums.

Kakla rota, 403. lp. — MVp. 1893., 33., 34. nrā. Autors

tulkojumā nav norādīts, bet zem virsraksta teikts: Iz franču

valodas no Ed. Veidenbauma. —
Tas ir Gija dc Mopa-

sana stāstiņš, tomēr V. to būs tulkojis no krievu valodas:

OjKepejibe. Pa3CKa3-b TioH-jte-MonaccaHa, „Hnßa" 1887, 9. nrs.

B. jaunkundze, 414. lp. — MVp. 38., 39. 1893. — Zem

virsraksta: Iz vācu valodas no Ed. Veidenbauma.

Kuprainā, 423. lp — MVp. 35. 1893.
— Zem virsraksta:

Iz vācu valodas tulkojis Ed. Veidenbaums.

Iz Ķīnas sieviešu dzīves, 430. lp. — MVp. 37. 1893. —

Zem virsraksta: Atstāstījis Ed. Veidenbaums.

Machmuds Baba, 434. lp. — Tulkotais tēlojums uzglabā-

jies rokrakstā. Ne autora, ne avota Veidenbaums nav pie-

metinājis. Cik no rokraksta redzams, tēlojums pārtulkots stu-

diju pirmā gadā. Rokrakstam viena cieši pierakstīta papīra

loksne; pēc satura spriežot, tēlojums ar to beidzas.

Zinātniski raksti.

Uzglabājušies ir pavisam četri apcerējumi: trīs «Pūrā»

ievietotie un viens rokrakstā (fragmentārs). Visus tos Veiden-

baums izstrādājis ar zināmu nolūku, sevišķi pirmos trīs.

«Soda likumu vēsturiskā attīstība» un «Vairāk gaismas» nola-

sīti literariski-zinātniskās biedrības vakaros, lai pēc tam ietil-

pinātu «Pūrā», kamēr «Apcerējumus iz mekanikas» domāja

laist atsevišķā grāmatā. Par «Pūra» izdošanu tērbatnieki

(.1. Kauliņš, K. Kasparsons v. c.) ar Maskavas un Pēterpils stu-

dentiem galīgi vienojās 1890. gada jūnijā Rīgā, Zinību komisi-
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ias vasaras sapulcēs, kad pirmajiem jau bij uzkrājies krietni

daudz priekšlasījumu materiāla. Katrā no trim krājumiem nāk

iekšā pa gabalam no Veidenbauma, pie kam pats viņš pie-

dzīvoja tikai pirmā klajā nākšanu.

Žurnālistikā Veidenbaumam palicis pāri kāds pussaplosits
ievada mēģinājums par izrīkojumiem uz laukiem un vispār

lauku kultureli-sabiedrisko dzīvi, ar jūtamu sava laika aviž-

niecisku piegaršu, pēc rokraksta spriežot, rakstīts pirms iestā-

šanās ģimnāzijā. Redakcijai, cik zināms, nevienai tas nav pie-

dāvāts un laikam ari palika pēdējais viņa darbs šaī nozare.

Nopietnākiem apcerējumiem turpretim sastopami vairāki frag-

menti. 1883. gada piezīmju burtnīcā lasām:

«Kādas ir mūsu mācītāju vainas? Viņi stāv uz mūsu ie-

naidnieku pusi. jo viņi veicina to centienus, kuri ir: latviešu

tautas uzplaukšanai pretī strādāt, lai caur to savu tagadējo

varu varētu uzturēt un ja iespējams, jau tagad ļoti mazās Lat-

viešu brīvības vēl vairāk aprobežot.

Šo nolādēto sešsimts gadus ilgo ģermāņu jūgu grib mums

atkal uzlikt, grib mūsu skaidro, jauko valodu iznīcināt un savu

ne pus tik bagāto no visādām tautām saslaucīto riebīgo va-

lodu tās vietā likt, grib savas, vecos verdzības laikos ieceltās

tiesas un sodus, savus sapelēšos likumus pasargāt, tos par de-

rīgiem ieteikdami. Un to viņi grib panākt caur to, ka aizliedz

sapulces, lai ļaudis nedabūtu savu stāvokli cits ar citu apru-

nādamies ieskatīt, liedz skolās Latviešu valodu mācīt un tās

vietā lietot vācu valodu, lai jau no bērnu dienām ar tām do-

mām aprastu, ka latviešu valoda nekam neder un ka viņai

līdz ar visu, latvju tautu mūžīgi Vāciešu verdzenei jāir.»

«1848.—50. gadti jukas nogurdināja un noņēma spēku vi-

sām no revolūcijas aizņemtām zemēm, tā kā tās ilgi nevarēja

iestiprināties. Itālijā mēs redzam tautu, kas par velti nopūlē-

jusies, no trīssimts gadus ilgā politiskā miega uzcelties, kas

vecos apstākļos vairs nevar dzīvot un jaunus nespēj sasniegt;

Ungārijā uzvarētu tautu celmu, kas tikko iemantotas civili-

zācijas un pilsoņu brīvības mantas karstā nāves cīniņā pa-

zaudējis un kam uz savas agrākajās laimes drupām jaunas

dzives formas jārada; Vācijā nogurušu tautu, kas niecīgā cī-

niņā pēc politiskas vienības savus labākos spēkus izlaidusi

un izšķiedusi, salauzītu valsts būšanu, bez cieta un pastāvoša

likumīga pamata, postītu familijas un valsts saimniecības la-

bumu. Turklāt visās malās bēgļus, notiesātos un apcietinā-
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tos neskaitāmā pulkā. Apsūdzības un proceses bez mēra un

gala: izbiedējušu ierašu rupjību, mazinātu goda un pienākuma

sajušanu, vissvētāko taisnības mācību apgriešanu un sa-

jaukšanu.

Šās bezspēcības un pārgrozības visbēdīgāko bildi rāda

Francija, šī vētrainā zeme, kas caur savu lielumu, savu gulu

un savu vēsturīgo un politisko dzīvi jau no senatnes tik lielu

iespaidu darījusi.»

Abos uzmetumos doma iekrīt taī virzienā, kas vēlāk

izteikta noslēgti 1886. gada apcerējumā par privātīpašumu,

kapitālismu un strādniecību. Tādā pašā garā jau uz slimības

gultas Veidenbaums gribēja sarakstīt apcerējumu par Baltijas

apstākļiem, bet nodomu atmeta. Palicis pāri gabaliņš no tā.

uzmests ar zīmuli uz A. Dauges vēstules, atrakstītas dzej-

niekam 1892. gada martā:

«Augšā izteiktās domas zīmējas uz Vāczemi un vispār uz

Vakareiropas būšanām: es viņas atstāstīju, domādams ka ari

latviešiem nebūs neinteresanti ar tām iepazīties. Te cēloņi,

kādēļ bagātākie pieņem viduslaiku un muižniecības ierašas,

rakstnieks (Kārs) pieved bagātnieku nolūku senos ļaudis jo

vairāk izsūkt. «Baltijas apstākļi pa daļai līdzinās Vakar-

eiropas apstākļiem. Ari pie mums turīgākie un lepnākie no-

slēdzas no citiem un pieņem savas ierašas, bet še tas vēl

nenotiek apzinīgā nolūkā nabagākos izsūkt. Smalkas ierašas,

lepnu dzīvi turīgākie pieņem vienkārši aiz lepnības un lielī-

šanās. Tas īpaši redzams pie dažiem turīgiem latv. saimnie-

kiem. Bet ari šāda atšķiršanās ļoti kaitīga un galu galā var

sacelt tikpat stipru plaisu un ienaidu starp kalpiem un saim-

niekiem, kā redzams vakareiropā. īstenībā šo jauno aristo-

krātu pamata likums ir tas, ka cilvēks ir tikai tik cienījams,

cik tam naudas, tā tad krietnību vērtē pēc naudas. Šādi

ieskati apzīmē tikumības grimšanu un tādēļ mums tiem vi-

siem spēkiem pretīm jāstrādā.»

Aforismu un sentenču prozā Veidenbaums nemēdza at-

zīmēt, bet gan to vietā parafrazēja pazīstamus dzejniekus,

prātnieciskus izteicienus, vai vienkārši parunas. Laikrakstos

un ari Āronu Matīsa «Bākā» (1042. nrs) sastopams sekošs

domu grauds: «Vajadzīgi, bez gala vajadzīgi mums labi un

lieli ideāli, bet lai viņu valdību tiešām varētu nodibināt dzīvē,

priekš tam mums pašiem jābūt labiem un lieliem.» E. Veiden-

baums.
—

V. Rakstos un papīros tas neatrodas, bet laikam
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izplatās kā A. Dauges fiksēta Veidenbauma doma vai varbū-

tīgs uzskatu secinājums.

Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filosofiskais

pamats, 441. lp. — levietots «Pūra» 1. krājumā (67—75. lp.),

kas iznāca 1891. gada beigās. Apcerējums nolasīts Tērbatas

liter.-zinātn. studentu biedrībā 1890. gada 21. aprīlī, galīgi

izstrādāts 1890. gada oktobrī. Recenzijā «Austrumā» par

«Pūru» teikts, ka daži priekšmeti izvēlēti un apstrādāti par

daudz sausi (teorētiski), un starp tiem minēts ari Veiden-

bauma raksts.

Kādā piezīmju burtnīcā, jādomā, kā sākumu šam apce-

rējumam, Veidenbaums uzmetis:

Likums un taisnība.

Taisnību var tikai darbos redzēt, kas ar citiem saderas.

Pie katras tautas un cilvēku šķiras savāda darbošanās, bet ari

pie vienādiem darbiem savādi uzskati. Cilvēki ir likumos sa-

vas taisnības jūtas tiktāl, realizējuši, cik tas varenajos dabas

kavēkļos bij iespējams. Likumu uzdevums ir kārtībā uzturēt

cilvēku kopdzīvi. Likumu attīstīšanās ies uz priekšu ar jaunu

[nesal. vārds], jauniem uzskatiem, kur šie pēdējie ceļas, nav te

izmeklējams. (Bet kā stāv ar Baltiju, pp. vai te nav spēks tai-

snībā. No dažu, varbūt daudzu stāvokļa skatoties gan. Bet

viņiem jau likumi nekad pēc prāta nevar izdarīt. Mēs piede-

ram pie krievu valsts; Krievijas valsts likumu devēja griba

ieskatījusi sodu lik. par vajadzīgiem, tie paliek likumi, kamēr

viņi pastāv). Vai likumiem jāpaklausa? Kā grib., «Bet tie

pretīmturētājies sev pašiem sodību sakrās,» bībelē saka. Kon-

flikts starp morāli un likumiem, starp likumiem un ierašām (?).

Vivat justitia, pereat mundus.

«Vairāk gaismas!», 455. lp. — levietots «Pūra» 2. krā-

jumā (159—167. lp.), kas iznāca pēc Veidenbauma nāves,

1892. gada beigās. Krājumam tad ari pievienots Kasparsona

uzrakstīts Veidenbauma nekrologs. «Vairāk gaismas» uz-

rakstīts 1891. gada 10. septembrī, nolasīts literariski-zināt-

niskā biedrībā 1891. gada 21. septembrī.

Apcerējumi iz mekanikas, 468. lp. —
levietoti «Pūra»

3. krājumā 106—186. lp. (gandrīz puse no visas grāmatas),

kas iznāca 1894. gadā. Zem virsraksta, domājams, autora

paša likts norādījums: «Pārstrādājums iz franču valodas, Ed,

Veidenbauma.
- Apcerējumus Veidenbaums pabeidza 189K
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gada rudenī, cerībā, ka Zinību komisija to izdos atsevišķā

grāmatā kā ievadu mechanikā resp. populāru fizikas mācību,

un viņš dabūs honorāru. Biedru pamudināts, Veidenbaums

tomēr papriekš iesniedz to uz maskaviešu izsludināto prē-

miju, kam pēdējais iesūtīšanas termiņš bij nolikts 10. no-

vembrī. Izspriešana, Valdemāra slimības un nāves dēļ ar

lielu novilcināšanos, notika 11. aprilī 1892. gadā. Komisija no

10 iesn. darbiem vienbalsīgi šinī sacensībā piesprieda 75 rbļ.

P. Dambīša rakstam «par filosofiju» un 50 rbļ. «apcerējumiem

iz mekanikas», iesniegtiem ar motto «Tout comprendre c'est

tout pardounez», par kuru autoru izrādījās Ed. Veidenbaums.

Rezultāti publicēti «Austruma» 5. burtnīcā, kas iznāca

maija pirmās dienās. Bet atzītais autors ziņu saņēma no

brāļa Voldemāra tikai ap 10. maiju, atrazdamies jau uz nāves

gultas. Prēmiju viņš novēlēja citiem, ko piederīgie ari iz-

pildīja, norakstīdami sumu un visas tiesības uz šo darbu Tēr-

batas literariski-zinātniskai studentu biedrībai. Gada beigās

manuskripts tika nodots Derīgu Grāmatu nodaļai izdošanai,

kur to cauri skatījuši inž. E. Spriņģis un Kr. Barons, bet tā

kā pēdējam bijuši daži iebildumi, tad nolēma neizdot un Kas-

parsons paņēma atpakaļ «Pūram». Kritika rakstu, te ievietotu,

atzina par labāko, kas lasāms ar interesi un viegli sapro-

tams.

Raksts par privātīpašumu, kapitālismu un strādnieku

kustību, 587. lp. — Uzglabājies rokrakstā, kaut gan bez sā-

kuma un kāda gabala vidū. Manuskriptam (palielai skolnieku

burtnīcai) te izkritušas pa lapai, varbūt vēl vairākas, tāpēc

paliek nezināms ari V. liktais virsraksts, ja tāds pa-

visam bijis. Treumanis to nosaucis: «Gabals iz tautsaimnie-

cības», piemetinādams, ka V. to rakstījis ģimnāzista gados,

«sevišķi priekš savas apkaimes nemācītiem kalpiem, caur ko

ari izskaidrojas, ka viņš vietām rakstījis pārāk saprotami,

t. i. licis domām atkārtoties. Cik esmu no dažiem izzinājis,

autors vēlāk ar šo savu darbu pats nav bijis viscaur apmie-

rināts, bet tā kā viņā izteiktās domas atcerēšanās cienīgas

un īsti mūsu laikos cilātas, tad es neiedrošinājos šo darbu

tautas plašākām aprindām atraut. Dažas vietas autora rakstā

aiz zināmiem iemesliem bij gribot negribot jāsaīsina, resp.

jāmīkstina.» (Ed. Veid. Kop. raksti V. 1909., 3. lp.)

Treumaņa koriģējuma viscaur «muižnieku» vieta likts

-«lielgruntnieki», šur un tur «nabago» vietā «trūcīgie», «ba-
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gāto» — «turīgie», «valdība» — «vara», «garīdznieki» —

«mācītāji» etc. Tāpat vecmodīgie vārdi un izteicieni apmai-

nīti: «paģērējumi»■■— «prasījumi», «ķēdes» —
«važas» etc.

Strīpotas ļoti daudzas vietas, gan kas zīmējās uz pastāvošas

iekārtas kritiku, uzmusinošiem teicieniem, gan atkārtojošās

domas un lieki vārdi.

Apcerējums tagad ievietots saskaņā ar rokrakstu, bez la-

bojumiem (atskaitot dažas gramatikalas nepareizības), grozī-

jumiem un izteiksmes gludinājumiem, kādus izdarījis Ed.

Treumanis Veidenbauma Kopoto rakstu 1909. 1920. gada iz-

devumos, pirmajā vairāk aiz cenzūras apstākļiem.

Par raksta publicēšanu Ed. Treumani krievu valdība

sodīja ar ieslodzīšanu cietoksnī uz vienu gadu un iznicināja

izdevuma V. daļu, kurā apcerējums ietilpa.

Vēstules.

Eduards Veidenbaums visvairāk sarakstījies ar piederī-

giem. Šās korespondences lielākā daļa ir uzglabājusies. Vē-

stules parasti adresētas brālim K. Veidenbaumam, bet aiz-

vien domātas visiem piederīgiem kopā, atskaitot dažas, kā

piem. uz Varšavu sūtītās, kur K. Veidenbaums bija karaklau-

sībā. Uz Kalačiem sūtītajām vēstulēm tāpēc būtu lieki, un

dažos gadijumos pat neiespējami adresātu norādīt (ari kuvēri

uzglabājušies tikai nedaudzām).

Draugiem un pazīstamiem Veidenbaums rakstījis retāk.

Šo vēstuļu uzglabājušās kādas četras: divas mācītājam Ncti-

landam rakstītas, viena Treumanim un viena A. Daugem. Bet

daudz Veidenbauma vēstuļu nesanāktu, ja ari visas draugiem

un piederīgiem rakstītās būtu uzglabājušās. Vienu vai divas

vēstules dzejnieks nosūtījis J. Velniem uz Maskavu 1887. gada

vasarā, kad taisījās tur braukt studēt un apvaicājās adre-

sātam par Maskavas apstākļiem. Kādas trīs-četras vēstules

rakstītas A. Daugem, varbūt tikpat daudz ari Ed. Treumanim.

Tāļāk, prof. P. Zālīts savā apcerējumā par Veid-enbauinu

piemin, ka dzejnieks viņam bieži rakstījis, pavisam kādas 15

vēstules, gan uz Rīgu, ģimnāzista gados un 1888. gadā, tai-

sīdamies braukt uz 3. dziesmu svētkiem, gan uz Jenu, kur

Zālīts studēja. Šinīs vēstulēs Veidenbaums sīkāk izteicis

savas Tērbatas gaitas, kādā no pēdējām ari savu nemieru ar

turienes apstākļiem un itkā nodomu, pārcelties turpināt stu-
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dijas Jenā vai kautkur citur Vācijā. Diezgan bieži V. līdz

Tērbatas braukšanai sarakstījies ar P. Šmitu Lisas Pekšos pie

Raunas, kas viņam attālāks radinieks. Bez tam vēl zināms,

ka pāris vēstules naudas lietās Veidenbaums aizrakstījis

Olgas Loss tēvam, savam skolniekam Michelsonam Rūjenē,

Sūbram, Steinbergam v. c, varbūt ari dažām laikrakstu re-

dakcijām.
Visa šī korespondence adresātiem gājusi zudībā: Velniem,

Šmitam un Daugem pa kara laiku; bet P. Zālīšam, kā viņš

pats minētā rakstā apgalvo, vēstules līdz ar citiem Veiden-

bauma rokrakstiem paņēmusi žandarmērija kādā kratīšanā

sakarā ar latviešu revolucionārās inteliģences arestiem 90-to

gadu beigās. Prof. P. Šmitam vēstules glabājušās Pekšos un

gājušas zudībā līdz ar vērtīgo bibliotēku lielinieku laikā

1919. gadā. Šinīs vēstulēs Veidenbaums bijis ierakstījis vai-

rākas savas dzejas.

Šaurais adresātu saraksts jau rāda, ka rakstītā domu

izmaiņā dzejnieks ir bijis tikpat skops, kā ikdienas dzīvē

vārdos, pie tam vai nemaz tuvāk nepieskaroties savām sirds-

domām. Viņš ķērās pie papīra tikai vajadzības spiests, un

biežu sarakstīšanos atzina par «skādīgu lietu un veltu naudas

izšķiešanu» (vēst. mājiniekiem 2. febr. 1888.) Viņš gribēja,

lai citi tāpat darītu, tamdēļ nav brīnums, ka pats no drau-

giem reti saņēma vēstules.

Nepareizi aizrāda Treumanis, ka A. Daugem 1892. 12. apr.

rakstītā vēstule palikusi nenosūtīta. Uz Veidenbauma jautā-

jumiem Dauge ir atbildējis 20. aprilī.

Visas Veidenbauma vēstules rakstītas mainīgā, dažas

pavisam jauktā ortogrāfijā, svārstoties starp veco un toreiz

propagandēto Zinību komisijas rakstību bez jebkādām garum-

zīmēm. Ģimnāzijas gados manāma tendence palikt pie jau-

nās, bet studiju laikā dzejnieks atgriezies un turējies vairāk

pie vecās rakstības.

Atskaitot citātus Treumaņa sarakstītajā Veidenbauma

biogrāfijā (vietām pārāk saraustītus un pat ar teksta grozī-

jumiem), kā ari «Latvju Grāmatā» 1926. g. 4. nrā ievietotās

(no 3. VI, 23. VIII, 12. X, 12. XII 1891. g. un 12. IV 1892. gX

Veidenbauma vēstules šeit sakopotas parādās pirmo reizi at-

klātībā.

Piezīmes zem strīpas vēstulēs viscaur manas.

R. EGLE.
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