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Aiz kalniņa ielejā ezars, 
Ar ozoliem vaiņakots daiļs; 
Cik ozoli dziesmiņas saka, 
Tik vilnīši ieraksta tās.  

Caur spoţajiem piemiņas rakstiem 
Man dvēsele tumšāka top; 
Ko burtaiņos vilnīšos lasu, 
Tas sirsniņā ierakstīts man.  



1850.gada 6.septembris (pēc vecā stila)   

   Bijušā Ungurpils (tagad Alojas) pagasta 

“Sīpolos” rentnieka Jēkaba Krogzemja ģimenē 

piedzimst bērns – Miķelis, saukts par Miku. 



   Miku ģimenē uzskata kā tādu izņēmumu, viņš 

neesot līdzīgs ne tēvam, ne mātei. Krogzemja 

senčos esot bijis kāds lībietis. Varbūt tāpēc 

esot izskaidrojama viņa mīlestība uz senatni. 

    

   attēlā: Aloja 



1862.gada 22.oktobris 

   Mikus sāk skolas gaitas Alojas draudzes skolā 
pie skolotāja Miškas, bet šis kungs ir vairāk 
zirgu un sviesta tirgotājs nekā skolotājs.  

   11 gadus vecākais Mikus brālis Mārtiņš (toreiz 
jau skolotājs) noeksaminē puiku un atklāj, ka 
tas nekā nezina. 

 

   attēlā: Alojas vidusskola 



   Miku aizsūta uz Dikļu draudzes skolu pie 

skolotāja Šmidta, kurš darba laikā mīl plostot 

gar bufeti. Tomēr šajā skolā kurss ir augsts – 

mācīta ģeogrāfija, vēsture, dabas zinības, labi 

nostādīta vācu valoda (pa vasaru vienā klasē 

visus priekšmetus māca tikai vāciski). 



1868.gads 

   Brālis Mārtiņš novērtē, ka Mikum "vērīga 

galva un laba balss“, un tādēļ viņš jāskolo. Ar 

viņa gādību Mikus iekļūst iecienītajā Ērgļu 

draudzes skolā, ko vada viens no 

ievērojamākajiem sava laika Vidzemes 

skolotājiem – vēlākais Valkas pagastskolotāju 

semināra direktors Ādams Tērauds.  



1868.gada 8.jūnijs 

   Krogzemis beidz Ērgļu draudzes skolu. Liecība 

nav spīdoša. Zīmēšanā, fizikā, ģeogrāfijā, 

ģeometrijā un krievu valodā ir tikai 

apmierinošs numurs, citur gandrīz labi vai labi. 

Tikai uzvešanās ir ļoti laba. Jurjānu Andrejs 

vēlāk raksta: “Tēraudam it sevišķi patika viņa 

domu raksti, kuros tas izteica domas, ko tikai 

liels cilvēks varēja izteikt.” 



   Krogzemju Mikus nebūt neaug folkloras 

bagātā novadā, viņa vecāki ir visai dievbijīgi 

cilvēki un arī zēnu radina pie kristīgās ticības. 

Baznīca tautasdziesmas nopeļ, sauc par 

"blēņu“ dziesmām. Auseklis vēlāk raksta: 

"Visjaukākās tautasdziesmas šiem svētulīšiem 

tik riebīgas, it kā pats velnu lielskungs tās būtu 

kalis savā sēra kalvē un velnu māte izdomājuse 

viņu meldijas.“ 

   attēlā: Ungurpils “Sīpoli” 



1868.gada augusts  

   Krogzemis iestājas Jāņa Cimzes vadītajā 

draudzesskolu skolotāju seminārā Valkā. 

Vienlaikus šeit mācās tikai viena kursa 

audzēkņi, kursa ilgums ir trīs gadi, pēc kuriem 

nāk jauni semināristi. Cimze pats pasniedz 

mūziku, latviešu un vācu gramatiku, 

ģeogrāfiju, pedagoģiju un vācu literatūru.  



   Seminārā valda konservatīvs gars, 
pārvācošanas reţīms. Latviešu valodai 
atvēlēta tikai viena stunda nedēļā, un to 
pašu nereti izlieto citām vajadzībām. 
Semināra bibliotēkā latviešu grāmatu 
tikpat kā nav, audzēkņi drīkst lasīt tikai 
"Latviešu Avīzes". Savu kursa biedru 
vidū Krogzemis izceļas ar lielām zināšanu 
alkām un brīvdomīgiem uzskatiem.  

    

   attēlā: Jānis Cimze 



   Seminārā Krogzemis ir noslēgts meţu dēls, vienmēr kaut 

ko lasa. Veseliem mēnešiem tam neizgāja no rokām 

Rutenberga "Baltijas provinču vēsture", ko rādīja arī 

citiem skolniekiem, ieteica un strīdējās. Tad atkal 

veseliem mēnešiem lasīja "Pēterburgas Avīzes", tik 

pamatīgi, ka viņu iespaids uz Ausekli ir nenoliedzams 

(pirmajā dzejoļu grāmatā). 

    attēlā: kopā ar semināra audzēkņiem 



   Krogzemis izlasa visu nelielo semināra 

bibliotēku, kur atrodas arī F.Šillera u.c. vācu 

klasiķu grāmatas. Atrod iespēju patstāvīgi 

iepazīties arī ar Rietumeiropas apgaismotāju 

un materiālistu - Ţ.Ruso, L.Feierbaha, K.Fohta 

u.c. darbiem. Tie teorētiski nostiprina viņa 

progresīvo pasaules uzskatu.    



   Seminārā Krogzemim rodas ass konflikts ar 

reliģijas pasniedzēju - mācītāju Ulmani. Viņš 

ne vien pats negrib mācīties šo tā laika 

"svarīgāko mācību priekšmetu", bet aicina 

nostāties opozīcijā arī savus skolas biedrus. 

Grupa semināristu uzstājas pret Ulmani un 

pieprasa tā aiziešanu.  



   Seminārā Krogzemis iepazīstas arī ar 

aizliegtajiem Garlība Merķeļa darbiem (kaut 

Cimze noliedzis to lasīt, jo jaunekļi vēl 

neprot pienācīgi spriest). Viņu sajūsmina 

Merķeļa cīņa pret dzimtbūšanu, kvēlās 

simpātijas latviešu un igauņu tautai, 

apjūsmotā teiksmainā latviešu senatne. 

Nozīmīga ietekme uz Krogzemi ir 

jaunlatviešu 50. un 60.g. rakstiem "Mājas 

Viesī". Viņš jau pats raksta 

dzejoļus ("Bizmaņu draugu dziesma", 

"Merķeļam" u.c.) un atdzejo cittautu dzeju.   



   Seminārā rodas interese par tautas 

dziesmām, teikām un pasakām. 

Audzēkņi Cimzes uzdevumā vāc 

dziesmas un to melodijas topošajai 

“Dziesmu rotai”. Auseklis un 

tautasdziesma. Šie divi vārdi ir 

nešķirami, jo dzejnieka estētiskajos 

uzskatos tautasdziesma ir būtiski svarīgs 

elements. Tā nav sekošana modei, bet 

svēta pieskaršanās savas tautas 

mutvārdu tradīcijai. 



1871.gada 3.jūnijs 

   Krogzemis ar samērā labu liecību 

pabeidz semināru. Seminārā 

pavadītie gadi ir ļoti nozīmīgi 

topošā dzejnieka dzīvē. Viņš 

ieguvis labu pedagoģisku 

izglītību. 



1871.gada rudens 

   Krogzemis sāk skolotāja gaitas kā 

Jaunpiebalgas draudzes skolotāja un latviešu 

laikrakstu līdzstrādnieka Pētera Ulpes 

palīgs. Viņš pilns visstraujāko cerību, strādāt 

skolā, modināt savu tautu, neaprobeţojas ar 

skolas darbu vien – dedzīgi piedalās arī 

sabiedriskajā dzīvē, kas raksturīgi lielai daļai 

Cimzes audzēkņu.   



1871.gada 10.novembris 

   Mārtiņa skolas nama iesvētīšanas goda 
mielastā Krogzemis uzdrošinās teikt ar 
jaunlatviešu idejām piesātinātu runu, 
uzsverot, ka vācu mācītāji nav tie īstie 
tautas audzinātāji. Par tādiem jākļūst 
latviešu tautskolotājiem, kuri ar sajūsmu 
strādā savas tautas labā. Tad mācītājs 
Kēlbrants cērt dūri galdā un sauc: “Mīļie 
ļautiņi, neklausieties, ko tas skolmeistars 
melš!”  



   Tūliņ pēc tam Kēlbrants uzsaka Auseklim 
darbu. Laikraksts “Baltijas Vēstnesis” raksta: 
“1871. gada rudenī Ulpes kunga palīga Priedīt 
k. vietā atnāca jauns seminārists – Krogzem k. 
Ar šo dedzīgo jaunekli – īstu tautas draugu un 
mīļotāju – mums liela cerība uz nākamību 
ausa. Bet par lielu ţēlumu tikai īsu laiku, – jo 
tas tik 2 mēnešus pie mums varēja palikt… 
Augstu laimi Krogzem k. daudz Jaun– 
piebaldzieši novēl.”  



1872.gada pirmā puse  

   Krogzemis ir Cēsu draudzes skolā pie 

A.Zēbodes par palīgu. Viņš ir pilnīgi 

noslēdzies sevī. Šeit viņš pa īstam kļūst par 

dzejnieku, par Ausekli. Daudz tulko. 



1872.gada 5.aprīlis 

   “Baltijas Vēstneša” pielikumā pirmo reizi 

parādās Ausekļa dzejolis “Kupleja no 

bizmaņiem”. Satīriskā dzeja, arī “Vēstule iz 

Cēsīm”, ir vērsta pret pārvācošanas politiku un 

rosina mācīt latviešu valodu Latvijas skolās.  



1872.gada vasara 

   Auseklis kājām apceļo Vidzemi, apmeklē 
Koknesi un Staburagu, kas viņu pamudina 
pielikt savam dzejoļu vainagam daţus ziedus 
klāt. Dzejnieks allaţ izmanto iespēju runāt ar 
cilvēkiem. Vecas māmiņas zina teikt daudz 
senu teiku un dziesmu, bet daţi vīri “māk 
gudrot un prātot, ka pat Sokratam, Platonam 
un citiem veclaiku slaveniem gudriem nebūtu 
jākaunas, viņu izteikumus dzirdot”. 



1872.gada augusts 

   Sāk strādāt par Lielvārdes draudzes skolotāja 
Neilanda palīgu. Piedalās sabiedriskajā  dzīvē, 
nopietni iedziļinās folklorā, arī savus 
audzēkņus iesaista folkloras vākšanā. Rodas 
apcerējums par novada folkloru – “Vēstule iz 
Lielvārdes”, kurā teikts: "Īsā laikā esmu 
sakrājis vairāk dziesmu nekā Zalamanam 
pavisam bijis."  Lielvārdē aizsākas draudzība 
arī ar dzejnieku A.Pumpuru. 



   Lielvārdei Ausekļa dzīvē ir liela nozīme, jo šis 

apgabals ir īpatnējs, tāds kādu viņš meklējis. 

Lielvārdē ļaudis vēl dzīvo pēc vecām 

nacionālām ierašām, ar kurām iepazīties 

Krogzemim ir izdevība. Seno teiku, ierašu un 

pasaku zeme, kas latviešiem devusi Lāčplēša 

tēlu, valdzināt valdzina dzejnieku Ausekli. 



1873.gada februāris 

   Cenzūra atļauj izdot krājumu "Dzeijas 

no Ausekļa“, te līdzās oriģināldzejai, 

kurā atainotas tautas cīņas un uzvaras, 

apdziedāti pagātnes dievi un dabas 

skaistums, ietverti arī atdzejojumi un 

lokalizējumi. Dzejoļi atstāj uz 

lasītājiem ļoti labu, pat aizraujošu 

iespaidu un grāmata tiek īsā laikā 

izpirkta. Auseklis kļūst par populāru 

dzejnieku.  



1873.gada vasara 

   Kopā ar Lielvārdes kori Auseklis dodas uz 1. 

vispārējiem dziesmu svētkiem, par ko vēlāk 

raksta: "Lepnās Rīgas vārti atvērās, viņas 

palodas pacēlās un nievātā tauta caur tiem 

iegāja. Rīga nodimdēja, Māras baznīca 

notrīcēja un Ķeizara dārzs pārvērtās dziesmu 

ezerā." 



1873.gada Ziemassvētki  
   Auseklis sarīko Lielvārdē pirmo teātra izrādi ar īpaši 

sacerētu prologu, uzvedot Tomsona lugu “Mika” 

“Vecuteļu” mājās. Cilvēki nāk skatīties ar lielu 

interesi, lai uzzinātu, kas tā teātra spēlēšana ir. 

Skatītāji ir ļoti pārsteigti un saviļņoti, ar mirdzumu 

acīs visi veras teātra izrādīšanā kā brīnumā. Pēc tam 

ilgi skan jautras sarunas un dziesmas. Šī izrāde 

iedvesmo Ausekli jaunam darbam, un dod viņam 

dziļu gandarījumu.  

   attēlā: “Vecuteles” 



   Pavisam drīz mācītājam Kronam kļūst zināms 

par teātra spēlēšanu “Vecutelēs”, un viņš liek 

Ausekli no darba atbrīvot, teikdams: “Miķeli 

Krogzemi es varbūt pieciestu, bet rīmnieks 

Auseklis, kam tāda kāre tejāterus rīkot, man un 

manai Lielvārdei ir par negodu un aplamu 

piedauzību.”  

 



1874.gada marts 

   Auseklis Rīgā piedalās R.Tomsona kaulu miltu 

fabrikas skolas dibināšanā. Vēlāk, vietas 

meklējot, Auseklis nonāk Vecpiebalgas 

draudzes skolā, tomēr tiek atraidīts, lai gan 

viņš jau pāris dienas ar skolniekiem 

nodarbojies. Krogzemja vietā mācītājs Guleke 

pieņem cilvēku bez nekādām skolotāja 

zināšanām.  



1874.gada vasara 

   Auseklis sastāda brāļu K. un 

M.Bušu “Latviešu tautas 

kalenderi 1875.gadam”. Bet 

darbu viņam nekur vairs 

neizdodas atrast. 

    attēlā: Jāņa Reinberga 

zīmējums 



1874.gada rudens 

   Ar grūtu sirdi un ţēlabām Krogzemis šķiras 

no dzimtenes un dodas uz Pēterburgu, kur 

sāk strādāt par skolotāju angļu skolā, Meija 

un Vīdemaņa privātģimnāzijās. Darbojas 

Pēterburgas Latviešu labdarības biedrībā. 

Tiekas ar domubiedriem, latviešu 

inteliģences pārstāvjiem – Baumaņu Kārli, 

A.Jurjānu, Kaţoku Dāvi, P.Gūtmani. 



1875.gads 

   Auseklis sakārto dzejoļu 

krājumu "Ozolu vaiņaki“, ir 

satīriskā almanaha “Jauni 

dunduri" idejiskais vadītājs un 

rosīgs līdzstrādnieks. 

 



1876.gads 

   Sakārto "Dzeiju otro grāmatu“. 

Sastāda “Paidagoģisko 

gadagrāmatu”, kurā izskan 

aicinājums audzināt jauniešus 

nacionālā garā. Piedalās almanaha 

“Dunduru pēcnākami” izdošanā. 



1877.gads 

   Auseklim rodas doma izveidot skolām dziesmu 

krājumu no labākām oriģinālām un tautas 

dziesmām. Tāpēc kopā ar Baumaņu Kārli sakārto 

krājumu "Dziesmu vītols", ko cenzūra gan aizliedz. 

Vairākiem Ausekļa dzejoļiem komponēta mūzika 

un tie iekļauti Dziesmu svētku repertuārā. 

Slavenākā dziesma ar viņa vārdiem ir Jāzepa Vītola 

"Gaismas pils".   

   Auseklis ņem dalību arī almanahā “Dunduru 

padēli”.  



1878.gads 

   Sakārto “Baltijas gruntnieku, saimnieku, 

pagasta valdību u.c. kalendāru 1879. gadam”, 

kas tiek uzskatīts par moderno kalendāru 

izdošanas sākumu. Tajā ir ap 300 latvisku 

personvārdu darinājumi, kā arī Ausekļa stāsts 

“Līdumnieks”. Piedalās almanaha “Dundurs 

pats” veidošanā.  

 



1879.gada 6.janvāris (pēc vecā stila)   

   Auseklis mirst Pēterpilī. Ar lielu godu tiek 

apglabāts Alojas kapsētā. Viņa mirstīgo atlieku 

pārvešana uz dzimteni izvēršas par grandiozu 

tautas manifestāciju. No Ausekļa atvadās 

daudzi, jo viņa darbi ir tautā zināmi un 

iemīļoti. Draugi uz zārka liek lauru vainagu ar 

uzrakstu “Laime tev pušķoja dāvanām vairāk 

par tūkstošiem gariem”. 



   Pēc Ausekļa nāves uz laikrakstu “Balss” plūst 

vesela rakstu, dzejoļu, atmiņu, līdzjūtību 

straume – tik liela, ka publicēt to visu nav 

iespējams. “Redakcija tikai noţēlo, ka visām 

šīm mīļām piemiņas zīmēm nevaram atvēlēt 

vietas, bet tikai kādām vien. Tās citas 

uzglabāsim par liecībām, ka tie netiek no 

tautas aizmirsti, kas priekš viņas strādājuši.” 



   Dzīvē Auseklis bijis labs orators un diskutētājs, 

labprāt iesaistījies sarunās par visdaţādākajiem 

jautājumiem. Tiesa, savā tautiskajā „jūsmībā" 

Auseklis nereti pārlieku aizrāvies, lietojot vietā 

un nevietā dzejas rindas un skanīgus teicienus. 

Daļa literatūrpētnieku uzskata, ka tieši 

Auseklis kļuvis par prototipu Pietuka 

Krustiņam brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laikos".  



1888.gads 

   Nāk klajā "Ausekļa raksti“ 2 daļās, 

Kaţoku Dāvja kārtoti un ar viņa 

priekšvārdu: "Kā latviešu tautas 

dzejnieks, kā Auseklis viņš mirdz, ir 

tagad mirdzēs, kamēr nebūs 

uzlēkušas saules pie mūsu 

rakstniecības debesīm."  



1898.gads 

   Alojas kapsētā 

Auseklim uzcelts 

piemineklis.  



1904.gads 

   Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu 

nodaļas apgādā sērijā “Jaunības 

raksti. Latviešu censoņi ” iznāk grāmata 

“Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūţs un 

darbi ”, ko sarakstījis Līgotņu Jēkabs.  



1923.gads 

   Iznāk Ausekļa “Kopoti raksti” vienā sējumā. 

Tos sakārtojis Jānis Lapiņš. Šeit iekļauta arī 

viņa monogrāfija “Miķeļa Krogzemja 

biogrāfija”. Biogrāfs atzīst, ka visa Ausekļa 

dzeja ir viena liela doma par latviešu nacionālo 

atmodu. 



1927.gads 

   A.Jessena apgādā sērijā “Ievērojami vīri dzīvē 

un darbā” iznāk Līgotņu Jēkaba “Auseklis” 

(biogrāfija un rakstu izlase). 



1929.gads 

   Rīgā Latviešu kultūras veicināšanas biedrības 

izdevumā iznāk O.Krolla īsa biogrāfiska skice 

“Auseklis (Krogzemju Mikus)”. 



1937.gads 

   Mēnešrakstā “Sējējs” 

raksta Jānis Andrups: 

“Auseklis ir latviešu 

dvēseles heroiskā gara 

tulks, un tā ir viņa vieta 

mūsu literatūrā.” 



1956.gads 

   Jānis Sarma (īstajā vārdā Jānis Kalniņš) 

Austrālijā sarakstījis kultūrvēsturisku romānu 

par Ausekļa dzīvi “Negantnieks”, tas 

pārstrādāts un izdots vēlāk ar nosaukumu “Kā 

Daugava vaida”.  



1960.gada 18.septembris 

   Sakarā ar dzejnieka 

110.dzimšanas dienu 

Ungurpils “Sīpolos” atklāts 

Ausekļa muzejs un uzstādīts 

piemiņas akmens. 



1967.gads 

   Tilta apgādā Mineapolisā (ASV) izdots Jāņa 

Sarmas romāns par Ausekļa dzīvi “Kā 

Daugava vaida”. Sarma tuvu iepazinies ar 

vietām, kurās dzejnieks dzīvojis, kā arī ar 

rakstu materiāliem Latvijas Valsts un Misiņa 

bibliotēkās Rīgā. Stāstot par Ausekļa skolas 

gaitām, viņš uzskatāmi raksturo Valkas 

skolotāju semināra iekārtas un audzēkņu 

sadzīvi. 



1973.gads 

   Pie Alojas 

vidusskolas, kas 

nosaukta Ausekļa 

vārdā, uzstādīts 

Martas Langes 

veidotais dzejnieka 

krūšutēls.  



1975.gads 

   Iznāk krājums “Gaismas pils”. Šajā nelielajā 

izlasē dzejoļi saistās un vijas, bet visi veido 

Ausekļa brīvestības dziesmu, kas skanējusi 

cauri gadu simtam un bijusi nepieciešama 

tautai. 



   Ausekļa 125. dzimšanas dienā  Ārija Elksne 

raksta:  

      Pirms atmodas, pirms atmodas un ausmas 

Nāk rīta zvaigzne – spoţais Auseklis… 

Veļ melnus viļņus Daugava uz jūru, 

Pie abiem krastiem tumsa cieši turas… 

Ko Laima neprata, kas nebij’ spēkos Mārai, 

Tas tagad Auseklim ir jāpadara: 

Ir jāpasaka, ka mēs esam tauta, 

      Ka mūsu dvēsele vēl nenokauta. 



1981.gads 

   Sērijā “Ievērojamu cilvēku dzīve” iznāk Jāņa 

Kalniņa biogrāfiskais romāns “Auseklis”. 

http://www.ibook.lv/uimg/294be743-1a7f-4ce2-b895-7cfd912e41ed.jpg


1999.gads 

   Apgāds “Daugava” Latvijā izdod Jāņa Sarmas 

biogrāfisko romānu par dzejnieku Ausekli un 

pirmās Atmodas laikmetu ar nosaukumu 

“Negantnieks”.  



2005.gads 

   Sērijā “Vajadzīga grāmata” iznāk latviešu 

nacionālās atmodas darbinieku J.Alunāna, 

A.Pumpura un Ausekļa dzejas izlase.  



   Ar Alojas pilsētas Domes atbalstu izdots 

Ausekļa dzejas krājums “Gaismas pils” ar 

Alojas Ausekļa vidusskolas latviešu valodas 

un literatūras skolotājas Aldas Bērziņas 

ievadvārdiem. 

http://www.jr.lv/objs/shop/9789984380278.jpg


   Auseklis ir nerimtīgs un nesavtīgs ceļa 
gatavotājs pēctečiem. Viņu pašu var vērtēt ar 
vārdiem, kas lasāmi dzejoļu cikla "Ozolu 
vaiņaki" ievadā: "Daudz tādu tautiešu, kas 
kādu graudiņu izsējuši, tūdaliņ grib pļaut. Tādi 
dienas algadţi lai mācās pazīt tos vīrus, 
kas paši ir bijuši celmu lauzēji, arāji un sējēji 
dienas karstumā, kas laikmetu vagā iekaisīja 
graudus, kas tikai tautas nākamībai atnes 
rasmīgu zelmeni."   
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