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vēsture
Edgars Ceske

johans jakobs harders 
“peršiņi par tām ezopusa pasakām” 

 
Rakstā un tam pievienotajā avota publikācijā aplūkots par pazudušu uzskatītais Suntažu 
mācītāja J. J. Hardera kultūrvēsturiskais devums – dzejoļu cikls par Ēzopa fabulām, tā tapšanas 
vēsture, G. F. Stendera vērtējums un atrašanas apstākļi mūsdienās.
Atslēgvārdi: apgaismība Baltijā, Johans Jakobs Harders, Gothards Frīdrihs Stenders, Ezopa 
fabulas, latviski sarakstītā laicīgā dzeja 18. gadsimtā. 

Ievērojamajam vācbaltiešu apgaismotājam Gothardam Frīdriham 
Stenderam (Gotthard Friedrich Stender; 1714–1796), kura 300. gadu jubileja 
šogad tika plaši atzīmēta ar dažādiem nozīmīgiem pasākumiem gan Rīgā, 
gan ārpus tās – Jelgavā, Sunākstē un Viesītē, netrūka domubiedru arī šaipus 
Daugavai. Viens no tādiem bija Suntažu mācītājs, vēlākais Rīgas liceja rektors 
Johans Jakobs Harders (Johann Jakob Harder; 1734–1775), kuram arī šogad 
apritēja apaļa jubileja – tiesa, ne tik apaļa kā G. F. Stenderam, bet tomēr – 
“tikai” 280 gadi. 

Parasti uzvārds “Harders” vispirms gan asociējas ar jaunāko brāli – 
Rubenes mācītāju un latviešu zemniekiem adresētu izglītojošu grāmatu 
izdevēju Kristofu Harderu (Christoph Harder; 1747–1818). Tomēr arī vecākais 
brālis Johans Jakobs izrādīja dzīvu interesi par latviešu kultūru, īpaši 
mitoloģiju. Tieši viņš bija pirmais, kurš pievērsa uzmanību latviešu tautas 
dziesmām, un viņam sekoja Johans Gotfrīds Herders (Johann Gottfried Herder; 
1744–1803). J. J. Harders sacerēja arī dzejas latviešu valodā, taču tās līdz pat 
pēdējam laikam tika uzskatītas par gājušām zudībā. Ir iepriecinoši, ka tagad 
varam pavēstīt – šīs dzejas ir “augšāmcēlušās”, turklāt paša autora rokrakstā 
un divos eksemplāros vienlaikus. 
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Fragments no J. J. Hardera ”Peršiņi par tām Ezopusa pasakām”. 
LVVA, 4038. f., 2. apr., 1546. l., 1. lp. 
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Fragments no J. J. Hardera ”Peršiņi par tām Ezopusa pasakām”. 
LVVA, 4038. f., 2. apr., 1546. l., 2., 3. lp.  

Johana Jakoba Hardera dzīve zināma tikai galvenajos vilcienos – par to 
raksta Johans Frīdrihs fon Reke (Johann Friedrich von Recke; 1764–1846) un 
Kārlis Eduards Napjerskis (Karl Eduard Napiersky; 1793–1864).1 Viņš dzimis 
Kēnigsbergā, studējis turienes universitātē, 1752. gadā ieradies Kurzemē, 
1755. gadā – Vidzemē. Sākumā strādājis par mājskolotāju dažādās muižnieku 
ģimenēs, no 1759. līdz 1771. gadam bijis Suntažu draudzes mācītājs, no  
1771. gada – Rīgas Sv. Jēkaba baznīcas diakons un vēlāk – mācītājs, no 1771. 
līdz 1773. gadam – Rīgas Ķeizariskā liceja rektors. 

 Starp J. J. Hardera publicētiem, samērā nedaudziem, tomēr tematiski 
plašu spektru aptverošiem darbiem – no teoloģijas, filozofijas un vēstures 
līdz izglītības reformu idejām – lielāku interesi mūsdienās izraisa divi: 
latviešu folkloristikai un mitoloģijai veltītais anonīmais raksts “Untersuchung 
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des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten 
der alten Letten aus ihrer Sprache" (1764. g.; “Pētījums par seno latviešu 
dievkalpošanu, zinātnēm, amatniecību, pārvaldes veidu un tikumiem pēc 
viņu valodas materiāla”)2 un Livonijas vēsturiskajai ģeogrāfijai veltītais 
darbs “Versuch einer alten Geographie von Livland, zu besserem Verstande der 
alten Geschichtsschreiber" (1778.–1780. g.; “Mēģinājums [rekonstruēt] senās 
Livonijas ģeogrāfiju, seno vēsturnieku [darbu] labākai izpratnei”). 

J. J. Hardera devumu latviešu kultūrā savā laikā augstu novērtēja  
G. F. Stenders. “Es pateicu Dievam, kas Jūs uzskubināja tiem latviešiem par 
gaismu tapt,” – viņš tam raksta 1766. gada “ziedu mēneša pēdējā dienā” 
(30. jūnijā).3 

Fragments no J. J. Hardera ”Peršiņi par tām Ezopusa pasakām”. 
LVVA, 4038. f., 2. apr., 1546. l., 12., 13. lp.   
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Tomēr tālāk publicētie “Peršiņi par Ezopusa [Ezopa] pasakām” līdz 
ar dažām garīgām dziesmām ir pagaidām vienīgie apzinātie J. J. Hardera 
latviski sarakstītie un līdz mūsdienām nonākušie teksti. To turpmākais 
liktenis ir visai interesants. 

Kā izriet no jau minētās G. F. Stendera vēstules, kas saglabājusies vienīgi 
latviskā tulkojumā divos norakstos,4 J. J. Harders piesūtījis viņam divus 
poētiskos mēģinājumus – 18. gs. vidū ļoti populārā vācu dzejnieka Kristiāna 
Firhtegota Gellerta (Christian Fürchtegott Gellert; 1715–1769) garīgo dziesmu 
atdzejojumus un acīmredzot paša sacerētos “Peršiņus..”, lūdzot viņa 
vērtējumu. J. J. Hardera dzejnieka dotības G. F. Stenders visumā novērtē 
diezgan augstu: “Tiešām, Dievs labas garīgas dāvanas iekš Jums radinājis. 
Jūsu iedēsti gan jauki zeļ un zied, bet Jums vajag tos vēl vairāk pucēt, tad 
Jums pilnīgi un saldi augļi būs.”5

 Neviens no minētajiem J. J. Hardera sacerējumiem tā arī nekad netika 
publicēts. Līdz pēdējam laikam manuskriptus uzskatīja par zudušiem. Arī  
J. Misiņš “Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā” publicētās G. F. Stendera 
vēstules priekšvārdā raksta: “Kas noticis ar Hardera tulkotām Ezopa pasakām 
un Gellerta dziesmām, – nav zināms.”6

 Tomēr abus minētos dzejoļu krājumus nesen izdevies atrast, turklāt, kā 
jau teikts, divos eksemplāros,7 kas abi tapuši, iespējams, ar pavisam nelielu 
laika distanci – 18. gs. 60. gados. Abi manuskripti, kā to atzinusi rokrakstu 
ekspertīze, tiešām ir ar paša J. J. Hardera roku rakstīti.8

 Tiesa, pastāvēja neliela pretruna, kas lika apšaubīt rokraksta piederību 
J. J. Harderam. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas eksemplāra 
priekšlapas iekšpusē ir nezināmas personas (K. E. Napjerska ?) ieraksts, 
kas apliecina minētā sacerējuma piederību J. J. Hardera jaunākajam brālim 
Kristofam Harderam.9 Tomēr ir zināms, ka Kristofs Harders Vidzemē ieradās 
tikai 1767. gadā, tātad gadu pēc minētās G. F. Stendera vēstules. Latvijas Valsts 
vēstures arhīva eksemplārā K. F. Gellerta dziesmu atdzejojumu titullapā kā 
to tapšanas gads minēts pat 1763., kad Kristofam Harderam bija tikai 16 vai 
pat 15 gadu. Tomēr svarīgākais pierādījums par labu rokrakstu atribūcijai 
J. J. Harderam ir jau minētais rokrakstu ekspertīzes slēdziens. 

“Peršiņi par Ezopusa pasakām” ietver 117 četrrindes – morāliskas 
pamācības, kas, domājams, bija piesaistītas konkrētām fabulām. Tomēr 
pilnīgi droši apgalvot, ka J. J. Harders, līdzīgi G. F. Stenderam, kura 
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“Pasakas un stāsti” arī iznāca 1766. gadā, būtu izmantojis, respektīvi, 
adaptējis, pašas fabulas, nevar. Starp citu, G. F. Stenders jau minētajā vēstulē 
piedāvā J. J. Harderam izmantot viņa pantiņus savu “Pasaku un stāstu” 
nākamajā izdevumā, ja tāds iznāktu.10 Tomēr, kad 1789. gada vēlreiz iznāk  
G. F. Stendera “Pasakas un stāsti”, J. J. Hardera “peršiņu” tur nav. Neraugoties 
uz to, minētie teksti ir nozīmīgs un interesants kultūrvēsturisks dokuments, 
kurā mākslinieciskiem līdzekļiem reljefi iezīmētas sabiedriskās attiecības 
Vidzemē 18. gs. vidū un otrajā pusē. 

“Peršiņi par tām Ezopusa fabulām” šeit tiek publicēti pēc Latvijas Valsts 
vēstures arhīva eksemplāra (4038. f., 2. apr., 1546. l.). Iespēju robežās ievērota 
autora transkripcija: lielie burti īpašvārdos saglabāti tur, kur tādi ir oriģinālā 
(autors šajā ziņā ne vienmēr ir konsekvents). Tomēr uztveres vienkāršošanai 
daži līdzskaņi un to savienojumi pielāgoti mūsdienu rakstībai. Tā “s”, “sch”, 
“z”, “tsch” tur, kur to prasa mūsdienu fonētikas likumi, atveidoti kā “z”, 
“ž” , “c”, “č”. Līdzskanis “h” tur, kur tas apzīmē garumzīmi, atveidots kā 
garumzīme. 

[1]11 1. 
Ko maksā Greznums salkušam, 
dod maizes baddu ciezdamam. 
Viņš smādēs Zeltu, Sudrabu
Par vienu maizes Kummosu. 
2.
Kad kāds tev gribēs nīcināt,
Tāds iemeslu ir meklēs klāt, 
Liels mazu allaž izpostī, 
kā Līdekls Assarīšus rīj. 
3.
Ne darri Kaitu Kaimiņam,
Piedodi laprāt ziegušam,
Ja tu ne žēlo Vaidnieku,
Treš tevim maksās Ienaidu. 
4.
Tas Kungs, kas ņem ar Pātagu
Ir Naudiņu, ir Lakatu, 
caur pašu vainu skubinās
to Zemnieku uz Viltības. 
5.
Negauša! Suņņu uzskaties,
Pēc viškin daudz ne kārojies.
Tev zudīs, aplam kārojot,
tas Kumoss ar, ko Dievs teiv dod. 

6.
Ar Kungu viss ne sapinies,
Kaut viņš ar tev apbiedrojies.
Jo pelņu daļļu izšķirdams,
Vinš ņem ir kas tev piederams. 
7.
Kad Ļaunam labu darījis,
mans draugs! tad neapbrīnies vis,
kad labu ļaunā atmaksā,
tā jau ir Blēdu būšana.
8.
Ne mājo katru Svešnieku,
kas lūdzās mājas vietiņu.
Dažs, tādu blēdi uzņēmis,
irr Čūsku klēpī sildījis.
9.
Kad Ļauns tev Godu slacina,
Ne dusmo ātrā dusmībā. 
Apsmej, ko trakkuls lādējis.
Voi Suņņa balss kļūs debesīs? 
[2] 10.
Ak, Zemniek! maize bagāta
un sāls lai tevim gausina,
kam gārdāks Kumoss galdautā,
tam arr būs gārda briesmība. 
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11.
Tic! bet, lūk, kam tu uzticci,
jo tev pieglaimos viltnieki
un, viņņu runnām ticcēdams,
tu allaž būsi pieviļļams.
12.
Kad tu ar Draugiem sapinies,
tad taisns palieci un paties. 
Jo, ja tu Draugu pievilsi,
viņš tev vils jo nežēlīgi. 
13.
Pielūk’, ja kas tev godina
kā skolas tev ne padara,
dažs šķelmis glauzdams pieglaužās,
kamēr tev izviļ naudiņas.
14.
Jauns būdams, esi mīlprātīgs, 
ne bārgs, netaisns jeb negausīgs.
Jo tavās vecās dieniņās 
Jauns tevim atkal atmaksās.
15.
Ne ikkatrs vissām lietām derr. 
Ikviens lai savu darbu ķeŗŗ. 
Netikls, kas cittur iebāžās,
dažreizi pliķķes dabūjās. 
16.
Ne meklē, kam tu labdarri,
Kam vaijagā, tam palīdzi. 
Tāds, tevim bēdās iekrītot,
pateikdams nāks, tev palīdzot. 
17.
Nomirstot velti gaudāsies,
ja tu bez Dieva dzīvojies. 
Vēl spirgts uz Kungu atgriezies,
tad žēlīgi tev uzņems Dievs. 
[3] 18.
Ne smādē Gudra padomu, 
tad iesi drošu celiņu.
Pārgudrs, kas draugu nievājis,
Ir grūtās bēdās iegruis. 
19.
Ne vēlies cittā kārtā būt,
jo cittā kārtā jo būs grūt’,
tas traks, kas ne kur pieliekās, 
pats sev pataisa vaimanas. 

20.
Kad cits tev spiež, tad pacieties,
caur Varrenu ne atriebjies.
Jo Varrens, tev atriebejis,
pats tev jo grūti saspiedīs. 
21.
Sargies no Zagļa dāvaniem,
jo vinš tev villina ar tiem,
un dod tev kādu Sieciņu,
lai ar to zodzi vairumu. 
22.
Kad bēdās ļauns nāk palīgā,
tad paliec labāk’ grūtumā,
kaut viņš tev arri izglābt var,
Viņš pēc tev tiešām skolas darr. 
23. 
Tas Nerris, kas ar lepnibas
par ērmu mesties solījās,
būs kaimiņiem viens apsmieklis,
ja ne darra, kā solījis. 
24.
Spirgts kalps būs Kungam mīlējams,
Vecs drīz nekam būs derrēdams,
Kungs Nespējnieku izsunīs,
Nu pirms spēks tam ne maksās vis. 
25.
Dažs aplam gan satrūcinās
Un šķietās grūtās vaimanās. 
Ne gaudies! Lūk, uz pasauli;
jo cittiem vēl būs grūtāki.
26.
Jūs, bērni! Klausait vecākiem,
ne ticcat ļaudim blēdīgiem,
kas jums par tēviem uzbāžas
un pēc jūs ved iekš briesmības. 
27.
Kad Ļauns dod lieku liecību,
tev aprunā bezvainīgu,
Ne skumsties, draugs! Tā sodība
gan nāks tam blēžam pakkaļā.
[4] 28.
Ne dusmojies pār vaidnieku,
aizmirsti kaiti darītu,
bet, kas tev vienreiz pievīlis,
tam ne kad vairs uzticci viss. 



43JOHANS JAKOBS HARDERS “PERŠIŅI PAR TĀM EZOPUSA PASAKĀM”

29.
Ne lieci smieklā kaimiņu,
nedz turries pār to gudrāku,
tas kaimiņš ir pār tevim smies,
un pēdīgs smējeis smei paties.
30.
Vīru ne raug’ pie ceppures,
nedz meitiņu pie bantītes.
Varr abbiem būt vaigs jaukais gan,
bet abbiem slinkums arīdzan. 
31.
Iekš gērbuma ne leppojies,
Nedz Kungu kārtā apģērbies. 
Jo, kad Dievs tevi pluccinās,
irr raddi smeijot tev atstās. 
32.
Tas Cilvēks mušai līdzinās,
kad viņš par to vien lielījās,
pie kā viņš tak derr ne lieti,
Voi tu to lauku plaucini.
33.
Pasaules staigātais! Klaus še,
ko māca tev tā Skudrīte. 
Kop tavu dzimtu vietiņu,
tad ne tiksi par postītu.
34.
Kas ne prot Saimi savaldīt,
nedz zemmes darbus padarīt,
Lai tas ne tiek par Saimnieku,
jo kalps tam skolas darritu. 
35. 
Ne vēlies augstā kalnā kļūt,
Nedz Kungu godu sadabbūt,
dažs, kas pēc kunga kārojis,
irr pliks un kailis palicis. 
36. 
Ne glūnē vis uz tuvāku,
ka tu tam kaitu darītu:
jo viņš tev dažu brītiņu 
ar dūrēm maksās glūnēju. 
[5] 37. 
Lai draugu draugs iekš briesmības
pārstāv un no tā ne šķirās.
Kas draugu bēdās atstājis,
to draugs iekš laimes projām dzīs. 

38. 
Ne darri vis netaisnību,
nedz skauj jeb nīde cilvēku,
jo cits, uz ko ne doma vis,
tev atkal ļaunu padarrīs. 
39. 
Ne kāro vis ar Viltības 
pēc citu ļaužu mantiņas,
izvilta manta zuddīs drīz,
nedz bērna bērniem izvedīs. 
40. 
Iekš goda celts ne leppojies,
nedz pār tiem sliktiem cillinies, 
jo tu no goda izkrist varr,
tad slikti tevi apsmies arr. 
41.
Neprātīgs cilveks pabrīžā,
to mīlē, kas tam kaitina,
gan bēdulaikā atjēdzīs,
ka zudīs tam savs mīleklis. 
42.
Šāds ir tam Skauģam vella prāts, 
Katrs tiek no viņņa apgņēgāts,
un tomēr viņš ne kaitē viss,
bet pašam zobus atkodīs. 
43.
Sargies no tava naidnieka,
kas drīz arr tev saderēja,
jo dažu reiz saderās arr,
ka diktāki tev kaitēt varr. 
44.
Gan katram labba jādara,
Bet Vels ne jālaiž baznīcā,
viņš gribbēs kāpt uz Kanceli.
Tā dara tie Bezkaunīgi.
[6] 45. 
Kas pats prot maizi pelnīties,
ne būs pie citta pieēsties,
gan sveša maize lēti lien,
bet sūri uzrūgst. Ja, nudien! 
46.
Tie Kungi ir par Vēderi,
par rokām ir tie Zemnieki,
kad Kungam Kalps ne paklausa,
drīz Kalps un Kungs ies izpostā. 
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47.
Ne prassi vis no tuvaka,
kas viņņam pašam vaijaga,
ja tu bez kauna virzīsies,
bez kauna tuvaks liedzīsies. 
48.
Kad kas tev kaitēt gribējis
un viņņam tas ne izveddis,
tad saccīdamam neticc viss, 
ka smiedamies vien kaitejis.
49.
Ne kārojies ar Zādzības 
pēc gārdas miesas kopšanas,
kas gudri zagt un mūķēt māk,
tam arri gudra soda nāk. 
50. 
Šiem bēduļaudim palīdzi
pret ienaidniekiem sirsnīgi,
ne glābi tos ar viltību,
tad sacīs tev pateiccšanu. 
51.
Ar tavu dzīvi pietiecies,
Neis aplam cittu novēlies.
Jo katram pats dievs noliccis,
kas viņam tiešām izveicīs. 
52.
Ne esi pārgudrs, jautājot,
ko sveši ļaudis padarrot.
Patiesību tie ne saccīs,
bet tev iekš viltu ieveddīs. 
[7] 53.
Tavs tuvāks tevi kaitina,
ne sauci pret to palīgā,
tas, kas pret to izglabbājs,
būs tiešām pēc tavs postītais.
54.
Dažs nerris ticc, viņš essot droš,
tādēļ tas vissus ļaudis kož,
bet drošāku uztirrina,
kas tam ar dūrēm atmaksā. 
55.
Kad Zaglis tevi uzrunnā
ar tev sapīties biedrībā,
tad liekulam ne ticci viss,
jo viņš tev tiešām aplaupīs.

56. 
Kāds tavs darbs, lai gals izrāda,
Ne darri ko bez prātiņa,
No Viltusļaudim atkāpies,
jo tīrs no tiem ne viens aties. 
57. 
Ne tic uz Blēža Žēlumu,
viņš tikkai mekle iemeslu,
ja jebkur zinn tev kaitināt,
viņš tūdaļ skreijiņ pieskries klāt. 
58.
Kad plušķis tevi apķēzī,
tad smeij tu par to trakkuli,
viņš tiešām tev ne ķēzītu,
ja viņš paprastu gudrību. 
59.
Pret Varreniem ne lielījies,
kas tevi kaitēt gribbesies,
viņš tev ar diktas kulšanas
norās no tavas lielības. 
60.
Ir mazais Blēdis norājams,
viņš tāpat lauzās kaitēdams,
un lielu kaiti darrītu,
ja spēki tam ne pietrūktu. 
[8] 61.
Strādājot strādā tikkuši
un taupi, tad tu pietiksi,
kas slinko darba laiciņā,
tas baddu sprāgst pavasarā. 
62.
Ne tirdi rāmus ļautiņus 
kam tevi kaitēt prāts nebūs.
Bet, ja tev tava āda niez,
tad tirdi tos, kas atriebsies. 
63.
Ne stīvējies pret varrenam,
Griez labbak ceļļu valdniekam,
gudrs vīrs to laiku norauga, 
negudrs ies tiepjot izpostā. 
64. 
Ne svešās vietās iebāzies, 
nedz, ko neproti, uzņemmies.
Pārgudrs, kas vissur uzvirzās,
ar Skādi mācās gudrības. 
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65.
Ja tu kam essi kaitejis,
No tā palīgu ne lūdz viss,
viņš tev var pievils solīdams,
ja ticci, essi izsmeijams.
66.
Par viltības ne lielījies,
jo Viltusļaudis nemīl Dievs,
tas Viltnieks ātri bojā ies,
taisns vīrs vien bēdās pestīsies.
67. 
Kad draugu redzi briesmībā,
Ne kavējies skriet palīgā,
kas draugu pestīt vilcina,
jo lielu kaiti padarra.
68.
Ja tevim kāda mantiņa,
kas pašam nevaid derrīga,
un cittiem tu to ar nei dod’,
tad niknāks tu kā Vels. Voi prot? 
[9] 69. 
Kad brāļi nevaid vienprātā,
ies postā Mājas kopšana,
ja tie ne grib tapt postīti,
lai strādājot irr mierīgi.
70. 
Kad divi strādāt uzņemmās,
Šim veicās, otram ne veicās,
jo nevaid spēki vienādi.
Bērni! uzņem darbu prātīgi.
71.
Bez prāta ne ko iesāci
un sākdams, lūk’, voi nobeigsi,
kas, aplam sāci, ne beidz viss,
būs kaimiņiem viens Apsmieklis. 
72. 
No Blēdnieka tīrs palieci,
viņš kaitēt gribēs sirdīgi,
tik vainu tevim uzdzīdams,
kamēr tu essi postījams.
73.
Ne uzticc’ vissiem cilvēkiem,
daudz Blēžu ir pie ticīgiem,
kas nelaimē pie Blēža mūks,
tam šis to Villu dikti plūks.

74. 
Jo tu glaud’ dažu cilveku,
jo maz tu dabbu labbumu,
bet, ja tu viņņu izkulli,
jo tad viņš strādās tikkuši.
75. 
Katrs darbs, kas tevim padarrams,
Ir īstā laikā strādājams,
kas kur jau jāpļauj, nulle arr,
tas ziemā badu nosprāgt varr.
76. 
Ar ļauniem ne sabiedrinies,
kas vien uz grēkiem kopā ies,
jo, kad tie paliek sodīti,
tu ar tiem līdzi iznīksi.
[10] 77.
Par smiekliem tu ne mello vis,
kad tu nelaimē iekrittis,
jo kad Nelaime ar būs klāt,
Ne viens tev cienīs izglabbāt.
78. 
Glāb’ žigli katru cilvēku,
iekš briesmības iegrimušu,
jo pats nu briesmā iekrittis,
ir citi tevi izpestīs. 
79.
Ne vēlies kāru dzīvību,
Nedz allaž gārdu Kummosu.
Kas aplam plīte, dzer un rīl,
drīz tiks par vāju Nīkuli. 
80. 
Iekš bēdām cieni taisnību,
jo Dievs mīl taisnu Cilvēku
un tiešām viņņam palīdzēs,
bet to Netaisnu pamet Dievs.
81.
Tēvs! rāj tu tavu bērniņu
par ikkatru netikkumu,
jo kuŗŗu bērnu tēvs ne rās,
to turpmāk Bende sastrādās.
82.
Ir vecs, ir Jauns lai kaunējās,
nedz dzennās uz nešķīstības,
jo kas uz Mauku pēdām ies,
drīz paliks kails un katrs to smies. 



46 EDGARS CESKE

83.
Lai brāļi ir vienprātīgi,
caur Miera saiti sasieti,
tad ne kāds Skauģis tiem piekļūs,
bet šķēluši tie postā būs. 
84. 
Kad cits tev sola labbumu,
tad ne cerr viss uz devēju,
bet, ja kas kaitēt biedina,
tad sargies; ļauns to padarra. 
[11] 85.
Ar tavu godu pateicies,
nedz augstu kārtu novēlies,
jo jau senn būsi izpostā,
pirms ne kā nāksi virzībā. 
86.
Tu vēlies bērnu tikušu,
Tēvs! pats padari tikkumu,
jo velti būs tā Mācība,
ja tēvs ne darr’, kā pamāca. 
87. 
Ne metties vis par liekuli,
nedz tavas vainas aizliedzi,
priekš cilvēkiem gan paslēpsies,
Bet tavus grēkus redzēs Dievs
88.
Gan daudz ne maksa lielības,
tak lielīties ne pieklājās,
Pliks, no daudz naudas pātedams [?],
irr goda ļaudīm izsmeijams
89.
Ne atgāz tavu Vēderu,
tu Netaisn [?] par to Suitumu,
iekš kurras allaž apvēlies,
par Sodu tev to devis Dievs. 
90.
Iekš tavas Dieva lūgšanas 
ne lūdzies lietas aplamas,
Dievs ne vien nepaklausīs vis,
bet tas par to vēl apsodīs.
91. 
Iekš Briesmības draugs uzticcams
Ir retti, retti atrodams,
iekš laimes katrs gan pieglaužās,
bet Bēdās vissi atkāpjās.

92. 
Ar Stiprajo ne sapinnies, 
Kaut kaitēt viņš ne gribēsies,
tomēr caur savu stiprumu,
tas tev var darrīt grūtību. 
[12] 93. 
Vaidnieka bailēs redzēdams,
tu essi cilvēks lādējams,
ja vairāk to apbēdini
un ne iekš bēdām palīdzi. 
94. 
Tu lēlo bērnu nerātu
un mīlini to Netiklu.
Ak, tēvs! Ko darri, atjēdzies,
jo Nāburgi par tevim smies. 
95. 
Tev irr jauks vaigs. Ne cillinies! 
jo cittam spēku devis Dievs
un trešem dabbu vesselu,
lai katrs dod Dievam teikšanu. 
96.
Ar varrenaju sakauties 
pa vissam ne iedrošinies,
iztālam jau kā pērkons grauž 
un tevim vissus kaulus lauž. 
97.
Saimnieki! kad jums miera irr,
lai neviens Šķēleis jūs nošķirr,
Vienprātīgi jūs iesetsiet [?],
bet šķelti katrs drīz postā iet. 
98. 
Kas augstā goda Ammatā,
tas var krist grūtā briesmībā,
bet kas no Zemmes kārtiņas, 
tas dzīvo drošs bez briesmības. 
99.
Tas Maizes Kummāss rociņā
mūs tiešām gārdāk gausina
un saldaki iekš Vēdru lien
kā irbe, kas vēl laukā skrien. 
100.
Raug, še, tu, Skauģi! Negauša! 
kā essat prātā negantā? 
ja Dievs dod cittam Suitumu,
voi es tādēļ to apskaustu. 
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[13] 101. 
Darr bērna priekšā taisnību, 
nei raddini uz Zagšanu,
ja vissur naggus Tēvs pieliek,
Bērns par jo lielu Zagli tiek. 
102. 
Kad Vaidnieks tevi labbina,
ar mīļiem vārdiem uzrunnā,
Sargies no viņņa laipnības,
jo viņš tev tiešam villinā. 
103. 
Kur ne panāc’ ar Stiprumu,
Tur jāpanāk ar gudrību,
gudrs vīrs to brīžam dabbujis,
ko resns muļķs nekad redzēs viss.
104. 
Ļauns Blēdis nekad labbojās,
tam višķin pielīp blēdības,
viņš rājot vēl jo niknais tiek,
tāds Vārns pērts, tāds ne pērts paliek. 
105. 
Tas vīrs ir tiešam lādejams,
kas, siltu saltu izpūzdams,
ne kad ne runnā taisnību,
bēdz bēgdams tādu Blēdnieku. 
106.
Ne nievā cittu cilvēku,
kas zinn, voi spēks tam pietrūktu 
pēc Nievāšanas atriebties,
tad tu no tā ar sargāsies. 
107.
Ko žēlīgs Dievs tev pielicis,
lai tev pietiek; ne kāro viss
pēc pillakaja Maciņa,
jo mazums zūd ar vairuma.
108. 
Mīļ tavus bērnus vienādi,
nei lēlo šo, to ienīsti,
jo, atstājot to nīdētu,
tu maitāsi to Mīlaju. 
[14] 109. 
Ko maksā jaukums Nejēgam, 
tas tikkai derēs apsmieklam,
tas Miesas skaistums novīst drīz,
bet gudrs prāts ne kad izgaisīs.

110.
Jo, kas uz ļaunu ieraddies,
tas grūši no tā atstāsies,
kur brīdi redz izdevīgu,
uz ļaunu skries ar karstumu. 
111.
Tas Mācītājs ir lādejams,
Kas, grēciniekus glāstīdams,
ar vella darbiem svētus teic.
Uz elles mokām abi steidz. 
112.
Kur tu redz brāļus sakauties,
Mans draugs, tur ne apbrīnojies,
kad kaujot tā ir tas piekļūs,
Kur jelle Vels ar mieru būs. 
113.
Kad Negodnieks tev uzrunna, 
lai ar to dzīvo biedrībā: 
ne dzīvo. Viņš tev mellicēs [?],
lai tāds ar tādu meklējās! 
114. 
Lai strādā, kam ēst iegribās,
Bet, ja tas darbs ne izveicās 
jeb sašķīst; lai neskumstās viss,
ar Skummanām jo maz atpelnīs.
115.
Kad divi kaujās strīdējot,
kam sveša lieta piederrot,
tas gan pa brītiņiem notiek,
ka abbi divi beš paliek. 
116.
Uz spēkiem velti paļaujies, 
ja tikkuši ne kūņosies [?].
Slinks Spēnieks brīžam baddu sprāgst,
kad vārgam Rošam Maizes nāks.
[15] 117. 
Kad tev tavs Kaimiņš kaitejis,
tad sirdigi neriebies viss,
jo kas grib kaiti atdarīt,
No vilka bēg, uz lāča krīt.
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Edgars Ceske

johann jakob harder 
”verses on the subject of aesop’s tales”

In the second half of the 18th century one of the most active socio-intellectual 
groups in the Baltics, which following the ideas of Enlightenment was trying 
to promote contemporary education and scientific ideas of Western Europe 
was the rural Baltic clergy. Alongside with Gotthard Friedrich Stender in 
Jelgava, Sunākste and Viesīte, other clergymen were also known, among 
them brothers Johann Jakob Harder (1734–1775) and Christoph Harder (1747–
1818). The younger brother Christoph Harder who published books meant 
for the Latvian peasantry, is more acknowledged as a Latvian publisher and 
a figure in the history of culture. The contribution of the elder brother cannot 
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be overlooked as well; he was interested in Latvian mythology and folklore 
and published one of the first articles devoted to these issues  ”Untersuchung 
des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten der 
alten Letten ...”

The publication is devoted to Johann Jakob Harder’s work, his quatrains 
about the so-called Aesop’s fables.  Both the verses and his translations of the 
religious songs of the popular German 18th century poet Christian Füchteott 
Gellert (1715–1769) were highly appraised by G. F. Stender. In his letter to 
Harder of June 30, 1766, he invites him to co-operate as regards "Fairytales 
and Stories” publication, which mostly consisted of the fables of different 
nations and periods, they all still were attributed to Aesop in the 18th century. 

Until recently the above mentioned J. J. Herder’s  verses were considered 
missing. However in the year of G. F. Stender’s 300th anniversary even two 
copies of the above mentioned collections of poems were found in the 
Latvian State Historical Archives and the Academic Library of the University 
of Latvia. As proved by expert examination on handwriting, both are written 
by the author himself. The text of the copy of the State Historical Archieves is 
being published here. 

The cycle of poems about Aesop’s fables includes 117 quatrains, 
unfortunately the fables themselves are missing, this it is not possible to 
determine which fables verses correspond to. 

The above mentioned cycle of poems is characterized by a peculiar trate 
that is characteristic of the Baltic Enlightenment in general, namely its ethical- 
didactic inclination determined by its links to protestantism: to educate and 
motivate for the morally right behaviour. It is interesting to observe that  
J. J. Harder who was a clergyman himself did not  choose excerpts of religious 
texts as might be expected but antique/ancient or medieval fables. 

Thematically the poems can be divided into serveral groups. Mostly 
they are devoted to the relations of a single individual – the peasant to the 
surrounding society, they try to provide moral knowledge and regulate 
person’s conduct in every situation of life. The author touches upon the 
relations both vertically (with the superiors in the social hierarchy – the 
nobility or the minors – the peasants, children) and horizontally (relations 
between the members of the rural community). As the highest virtue humility 
is proclaimed; the author asks a farmer to remain in his class and not to strive 



50 EDGARS CESKE

after higher position. He condemns pride, envy, hypocrisy, he advises to 
avoid cheaters and dodgers. Compliance, modesty, diligence are declared the 
top moral values of the farmstead, the most influential tool in upbringing 
of children is the personal example. However the author does not avoid the 
negative portrayal of the social phenomena: the rich "always ruins the poor/ 
As the pike devours the perches" In some quatrains  some Latvian proverbs 
are used, e.g.  "whipped crow or not, no difference at all”, "he who flees from 
the wolf, falls into the bear’s grip" etc.

Key words: Enlightenment in the Baltics, Johann Jakob Harder, Gotthard 
Friedrich Stender, Aesop’s fables, secular poetry in the Latvian language  in 
the 18th century.
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