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Andreis Spāģis.



Andreja Spāģa vēsturiskā skola Meldzerē.

Šajā mitrajā, piesūpējušā akmeņu-māla mūra eka, kas,Jta redzams. no

tipiska senlaiku kroga pārvērsta par skolu, Spaģis dzīvojis, strādājis

savu lielo kultūras darbu un bojājis savu veselību vairāk ka desmit

gadu. Vecā kultūrvēsturiskā ēka pastāv vēl šodien un piešķirta līdz

ar zemi jaunsaimniekam Vilim Zonnenberģim.



Andrejs Spāģis un Brīvzemnieks Maskavā.

Jauneklis Brīvzemnieks (pa labi) bijis Andrejam Spagim loti

tuvs. Tādēļ arī viņš pirmais 1872. gada, atkarība no laikmeta ap-

stākļiem uzrakstījis īsu Spāģa dzīves gājumu. Raksts iespiests ari

Brīvzemnieka rakstu II daļā, Teodora redakcija, Brīvzem-

nieka komisijas izdevumā, Rīgā, 1909. gadā. So, ar lielu mīlestību

un dziļām sirdsiūtām rakstīto, spēcīgi motivēto, satura bagāto brīv-

zemnieka rakstu, vēl šodien katram ieteicu izlasīt.

Kr. Bachmanis.



Andrejs Spāģis Maskavā

Par Spāģa dzīves apstākļiem Maskavā, Brīvzemnieks raksta:

«Grūts trūkums, kuru A. Spāģis Maskavā no 1867—1869. gadam

cieta, nebūt netumšoja un nemazināja viņa piemiņā viņa tautu

un Latviju." „Manam latviešu prātam patīk mana mazā, zemā

izstabiņa," viņš Brīvzemniekam caur logu lūkojot reiz sacijis,

„šīs istabas logs rāda uz vakariem; uz vakariem var ta sakot

daudz sirsnīgāki lūkot." — Pavadot skatiem saules rietu, Spāģis

domāja par savu tālo, mīļo dzimteni, kuru viņš nekad vairs

neredzēja.



Pieminekļa priekšvēsture.

Spāģu Andreja darbīgo mūžu pārtrauca nāve tādā laikmetā,

kad latvju tautai nebij iespējams celt pieminekli nevienam sa-

vam darbiniekam, Spāģim pavisam nē. Ne vietējās, vācu muiž-

nieku vadītās iestādes, ne krievu gubernatori nebūtu devuši

atjauju vākt šādam nolūkam ziedojumus, noturēt apspriedes

pieminekļa lietā.

Latvieši, kurus vienoja doma — godināt Spāģu An-

dreja piemiņu, būtu uzskatīti un vajāti kā noziedznieki,
kas cildina tādu latvieti, kura nacionālā un politiskā darbība

kaitējusi muižnieku interesēm un saniknojusi augstākā mērā

visus varas nesējus Baltijā.
Tādēļ liela tautas pateicība pienākas Brīvzemniekam, kas

gadu pēc Spāģa nāves, 1872. gadā, uzrakstijis vismaz tik daudz

Spāģa piemiņai, cik lasām Brīvzemnieka rakstu II daļā.

Brīnums, ka tā laika cenzūras apstākli vēl tik daudz atļā-
vuši laist klajā par latvieti, kas tikai desmit gadus atpakaļ ar

savām grāmatām „Die Zustānde des freien Bauernstandes m

Kurland etc." nodarijis Baltijas vācu visuvarenai muižniecībai
tik daudz nepatikšanu.

Gadu desmitus pēc Spāģa nāves plašākām latviešu aprin-
dām visnotaļ nebija pazīstama Spāģa lielā nacionālā un politiskā
darbība Krievijā un Vācijā latviešu zemnieku labā. Tanī laikā

ne Brīvzemniekam, ne arī kādam citam latviešu darbiniekam

nebij iespējams vākt materiālus par Spāģa darbību, ieskatīties

vācu tiesu aktīs Kurzemē un šo tiesu vadītās koroboracijas no-

daļās, izpētīt nelikumības un ļaunprātības, kādas izdarītas tie-

sās un zemes grāmatās, kur viltota koroboracija, iznīcināts

Meldzeres skolas dibināšanas akts, apvainots un ar varu no

skolas izlikts pats Spāģis.
Tikai retam kādam latvietim varbūt bija zināms, kas notika

ar Spāģi, kad viņš līdz ar viņa vecākiem bija palicis bez pa-
jumtes un iegrūzts postā un nepārredzamā nabadzībā.

Dzimtenē viņam vairs nebij iespējams atrast nodarbošanos,

pelnu un maizi; te neviens latvietis viņam nevarēja palīdzēt. —

Nepazīstot muižnieku un vācu garīdznieku slepenās viltīgās
brošūras un vēstules, cīņā pret reformām Krievijā un Baltijā,
cīņā pret latviešu zemnieka nacionālā, kulturālā un saimnie-

ciskā stāvokļa uzlabošanu un pret pašu Andreju Spāģi; nepazī-
stot Spāģa un viņa domu biedru vēstules, — nemaz nebij iespē-
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jams saredzēt un pārredzēt Spāģa darbību, viņa varonīgās cī-

nās pret ļauno pārspēku.
Ilgus gadu desmitus bij ar pateicību jāapmierinās tikai ar to,

ko rakstijis par Spāģi Brīvzemnieks 1872. gadā.
No šīm īsajām ziņām un no Spāģa 1860. un 1863. gadā vācu

valodā sarakstītām un izdotām grāmatām „Die Zustānde des

freien Bauernstandes m Kurland etc." ņemti īsie apcerējumi
skolu grāmatām, no kurām ļoti nepietiekošā mērā iepazīstināja
jaunās paaudzes ar Spāģa personību un darbību. Vācu varas

laikā Baltijā neko plašāk nevarēja rakstīt.

Spāģa laikmeta liecinieki, viņa skolnieki viens pēc otra iz-

mira, nenodevuši liecību par savu lielo skolotāju Meldzerē.

Tā lēniņām, pamazītiņām Spāģis un viņa lielie darbi grima

aizmirstībā.

Kad pirms un tūliņ pēc pasaules kara (1914. —1919.) jautāja
kādam latviešu pamatskolas skolniekam, ģimnāzistam vai pat
studentam:

„Vai jūsu mācības iestādēs jums tagad runā un māca kaut

ko plašāki par Andreju Spāģi?"
Atbilde bieži vien skanēja: „Kaut ko jau saka gan par kādu

Spāģi, bet tā viegli paiet garām; par viņu arī neko neprasa ..."

1927. gada vasarā nejauši tikos ar kādu vecu, ļoti piedzīvo-
jušu pedagogu, kam tad vēl bija pat sava teikšana pamatskolās.

Viņš laipni smaidīdams nāca man pretim un, vārdus gari vilk-

dams, draudzīgi iejautājās:

„Nu—u—v
... par ko Jūs tagad ra—ākstiet?"

„Par Andreju Spāģi" ātri atbildēju, kā jau zinātājam.
Bet viņš it kā mazliet apjuka, apstājās, atslēja saivu atpa-

kaļ, skatījās debesīs un vārdus gari vilkdams minēja:

„Spa—a—aģis? Spa—a—ģis? bija skolotājs?"
„Jā, skolotājs," ātri atcirtu un mazliet uztraucos.

„Viņš c—e—c... Viņš c—e—c—ce—c dzīvoja Krievijā?" vecais

pedagogs turpināja minēt.

Jā — jā — jā —Krievijā!!" pēc iespējas savaldijis savu iz-

brīnu, ātri nobēru savus četrus vārdiņus. Kas man atlika vēl

ko teikt?! Vai lai vecam pedagogam būtu sācis stāstīt, kas

īsti bijis mūsu tautai Andrejs Spāģis?!

Viena lieta nu bija skaidra: Spāģa vārdam draudēja vislie-

lākā netaisnība, kāda vispār var notikt pēc kāda liela tautas

darbinieka nāves, — aizmirstība, lielākā vai mazākā

mērā.

Bet Spāģis bij izpelnijies pieminekli. Tik tauta to nezināja.

Nu ikkatram, kas vēl kaut ko zināja un varēja darīt, bija jā-

dara, itin viss, lai celtu gaismā Spāģa darbus un pierādītu tau-

tai, cik pateicības viņa palikusi Spāģim parādā.

Latvijas valsts dzīvē tas bij iespējams: neviens to vairs ne-

liedza. Tik bija jāsteidzas, jāsteidzas... kamēr vēl var uziet
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kādas Spāģa darbības pēdas visvecāko paaudžu reto, reto pār-

stāvju atmiņā; bija jāmeklē materiāli vecos tiesu un admini-

strācijas archivos, muzejos, bibliotēkās, senajās zemes grāma-

tās, vēstulēs, cīņu rakstos.

Kāda liela darbinieka darbības apmērus un cīnās par savām

idejām var saredzēt un vērtēt tikai tad, ja atklājam, redzam

paši, parādam lasītājam, visai tautai — laikmetu, kad viņš dar-

bojies, cīnijies. —

Spāģa darbības laikmets — sākot ar 1838. un beidzot ar

1870. gadu bija lielu notikumu, lielu cīņu, varenu pārvērtību

laikmets, kura troksnis ieskanēja arī latviešu zemnieku, visas

latvju zemes dzīvē.

Pār Eiropu vēlās revolūcijas bangas; Krievijas ķeizars Ni-

kolajs I un viņa valdības aprindas vēl atcerējās decembristu

(dekabristu) apvērsuma mēģinājumu 14. decembrī 1825. g.;

katrs straujāks solītis Krievijas dzīvē modināja ķeizarā aiz-

domas; lielie notikumi un muižnieku rīkotās, šausmīgās sodu

ekspedicijas Vidzemē 1841. gadā atbalsojās arī Pēterpilī; Ni-

kolaja 1 valdības ievadītā krievu nacionālā politika Baltijā un

lielā krievu zinātnieka, publicista un visslāvu ideju atbalstītāja,

maģistra Jurija Samārina pētijumi (1846. —1849. g.) Vid-

zemes zemnieku lietās un vispārējā Baltijas vācu muižniecības

nelikumīgā rīcībā, kas aprakstīta Samarina vēstulēs no Rīgas,

—■ ārkārtīgi uztrauca un saniknoja visu Baltijas muižniecību

un pat nobiedēja pašu ķeizaru Nikolaju I. —

Atkal nāca vācu muižnieku uzvara par Krievijas valsts po-
litiku Baltijā. Samārinu aizsauca no Rīgas (1848. g.), ar ko pār-
trauca muižnieku politikai kaitīgos atklājumus. —

Krievijas pazaudētais Krimas karš (1854.—1856. g.); slāvo-

filu, viņu liberālās preses un krievu muižniecības liberālās da-

ļas prasības pēc lielām reformām Krievijā, atsvabinot pilnīgi
zemniekus no dzimtbūšanas un piešķirot viņiem zemi pilnā īpa-

šumā, — uztrauca un saviļņoja visu Krieviju.

Reformām piekrita arī ķeizars Aleksandrs 11. Ja šādas re-

formas virzītu arī uz Baltiju, tad apdraudētas būtu muižniecī-

bas un Vācu garīdzniecības lielās privilēģijas. Tādēļ šī muiž-

niecība un garīdzniecība bija pret reformām — Krievijā un Bal-

tijā. Andrejs Spāģis cīnījās par reformām tur un te. Muižniecī-

bas rokās bija visi līdzekļi, visa vara; Spāģim Baltijas zemnie-

cība un latvju tauta nekā nevarēja palīdzēt... Viņam vienam

bija jācīnās pret ļauno pārspēku. —

Lai latvju tautas tagadējās paaudzes varētu jo gaiši saska-

tīt šo milzu cīņu gaitu, tā jānostāda uz pienācīga paaugstinā-
juma laikmeta spilgtā apgaismojumā. —

Jāpateicas mūsu valsts, Rīgas pilsētas un Jāņa Misiņa bib-

liotēkām, kur varēja bez kavēkļiem atrast visu nepieciešamo
literatūru oriģinālā — latviešu, krievu, vācu valodās — par vi-
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siem krievu un vācu varas laikiem, sākot pat no pirmiem Bal-

tijas vēstures posmiem. Pietiekoši bagātīgi atrodama litera-

tūra krievu un vācu valodās, laikrakstos un atsevišķos sējumos,

par lielajām cīnām, kas norisinājušās starp Krievijas reforma-

toriem slāvofiliem un citiem liberālākiem autoriem no vienas

puses un baltvācu interešu un privilēģiju aizstāvjiem no ot-

ras —; tāpat arī par cīņām starp Andreju Spāģi kā lat-

viešu, igauņu un lībiešu zemnieku goda, brīvības, kultūras un

saimniecisko interešu aizstāvi, no vienas puses, un viņa nikna-

jiem pretiniekiem no vācu muižnieku un garīdznieku aprindām
no otras. —

Smeļot no tik bagātīgiem, laipni atvēlētiem avotiem, bij

iespējams jau četru gadu laikā (1927.—1931.) uzrakstīt grāmatu

„Andrejs Spāģis un viņa laikmets", kas iespiesta
iznāca 1932. gadā.

Rakstot tik nebij iespējams parādīt Spāģa lielo sirdsmīle-

stību pret savu tautu, viņa dziļo līdzjūtību cietējiem zemnie-

kiem un strādniekiem
...

Tas viss jāuztver ar sirdi pašam lasī-

tājam, kad viņš grāmatā redzēs virzāmies gar viņa gara acīm

visus Spāģa lielos darbus un viņu pašu — vajātu, naba-

dzībā un lielās dzīves rūpēs iegrūstu; bet ar cietu apņemšanos
— upurēt personīgu laimi un palīdzēt savai tautai sasniegt goda

pilnu brīvību, labklājību un cieņu citu lielu kultūras tautu

priekšā. —

Pieminekļu cēlējiem jādomā galvenām kārtām par nākošām

paaudzēm, par jaunatni, kas nāks un ies gar pieminekli, par jū-

tīgām, jaunām sirdīm, kas pukst pretim visam labam, daiļam

un cēlam
...

Tādēļ arī bija jādomā, kādus pierādijumus sniegt sevišķi
jaunatnei par paša Andreja Spāģa bērnības die-

n ā m, sākot viņa dienas gaitas no saules lēkta, no pirmiem spo-

žiem saules stariem, kas lauzās caur Spāģu māju sirmo ozolāju

un apsveica mazo ganiņu, Andri. Vienīgi jaunas sirdis arī

vēl tagad spējīgas uztvert un sajust tos pašus rīta saules sta-

rus, kas ganiņam Andrim Lejas pļavas uzkalniņā pie vecā

ozola sēdot un grāmatu lasot stiepās no sārti-rozā apvāršņa
malas līdz viņa modro acu skropstu galiņiem, glāstija viņa spro-

gaino, gudro galviņu un apvienojās ar viņa modro garu.

Jaunatne pati savā dzīves, savu centienu rītā arī drīzāk sa-

pratīs, sajutīs lēcošās rīta saules spožo staru līdzību ar pašu
saulaino ganiņuAndri, kura lielais gaišais gars ausa latvju
tautas atmodas rīta stundā un apspīdēja, modināja, sasildija,

spēcināja nomocīto, nogurušo, snaudošo zemnieku— viņa dūmu

istabā. —

Tādēļ tieši jaunatnei uzrakstijās vēl viena grāmata

..Andrejs Spāģis" (otrs, saīsināts izdevums). Tā iz-

dota 1933. gadā.
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Kad vēlāk vēl nāca rokās svarīgas vācu vīru un paša
Spāģa vēstules, kurās bija gaiša liecība par Spāģa centie-

niem tautas apgaismības darbā, atkal bija jāuzraksta un jālaiž
tautā brošūras:

„Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadu simtenī", iespiesta
1935. gadā, un

„Georgs fon Dortēzens par Andreju Spāģi un tautas izglī-

tību", iespiesta 1935. gadā.

Spāģa dzimtenes, Dunalkas tagadējās paaudzes un viņa

slavenās skolas audzēkņu pēcnācēji M c 1 d z c r ē, kas tagad

pievienota Nīgrandes pagastam, negaidija, lai viņus pārlie-
cina ar lielām grāmatām. 1927. gadā zemnieku sapulces: Mc 1 -

dzerē 11. septembrī un Dunalkā 25. septembrī nolēma

lūgt izglītības ministri ierosināt pieminekļa
celšanu Spāģim.

Tautas sapulču lēmumus iesūtija ministrim 1928. g. 4. jūlijā.
Ka Meldzeres lēmums notika dažas dienas agrāk par Dunal-

kas, atkarājās nevis no meldzernieku pašu ierosinājuma, bet no

lektora laika iedalijuma. Tautas sajūsma — celt pieminekli —

abās vietās bija vienāda.—

Kad grāmatu „AndrejsSpāģis un viņa laikmets"

godalgoja arKrišjāņaßarona prēmiju, autors 1933. g. 10.

martā lūdza izglītības ministri pieņemt no prēmijas simts latu

kā pirmo ziedojumu AndrejaSpāģa pieminekļa fon-

dam.

Jzglītības ministrija 1933. gada 13. jūnijā ar Nr. 2535 uzai-

cināja autoru paziņot personas un organizācijas, kuras pēc viņa
ieskata un vēlēšanās būtu uzaicināmas uz minētā fonda dibi-

nāšanas sapulci.

Ar to mūs v Izglī t ī b a s ministrija principā
piekrita pieminekļa celšanai.

Tik svarīgā jautājumā tomēr bija jāņem vērā, ka tajos pašos
gados tautā lasija ziedojumus arī citiem ievērojamiem piemi-
nekļiem. Tādēļ nevarēja visnotaļ paredzēt, kādā mērā, ar kādu

sajūsmu tauta ziedos līdzekļus Spāģa piemineklim.

Sacensība tādos lielos nacionālos jautājumos nebija vēlama.

Šo apsvērumu dēļ, ieilga personu un organizāciju izvēle

Spāģa pieminekļa fonda dibināšanas sapulcei.

Taču, iepriekšējie soļi noveda pie Ministrijas un plašākas
sabiedrības atziņas, ka Spāģim piemineklis jāceļ.

Šai atziņai nāca stiprs atbalsts arī no Somijas.

Autors aizsūtija savas grāmatas lielajam Latvijas draugam»
plaši pazīstamam zinātniekam, somu profesoram J. J.

M i k ko 1 a, kurš prot latviešu valodu un jo dzīvi interesējas un

priecājas par latviešu tautas centieniem un mūsu valsts dzīves

un nacionālās kultūras uzplaukumu.
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Profesors Mikkola 1936. gada 14. janvārī raksta autoram:

„Tagad esmu visas grāmatas izlasijis, un proti: ar visdzī-

vāko interesi. Jūsu grāmata „C īņ a pret zemnieku iz-

gl ī t ī b v 19. g a d v s i m te n ī" ir fakti, kas kliedz pret debe-

sīm. Bet pavisam pacilājoši (ganz erhebend) bija lasīt par vīru,

kāds ir A n d re j s S p ā ģ i s. Es biju gluži aizgrābts. Tādam

vīram vajadzētu celt pieminekl i." —

Lielo jautājumu 1938. gadā atrisināja pašas tagadējas
modrās Dunalkas paaudzes, Spāģu Andreja dzimte-

nes dēli un meitas. —
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Pieminekļa tapšanas gaita.

Par pieminekļa tapšanas gaitu, Pieminekļa komitejas pār-

stāvis Augusts Burģelis raksta:

1936. gada augustā 6. Aizputes aizsargu pulka komandiera

palīgs JānisZvirbulis, pārrunās ar Dunalkas pagasta aiz-

sargu nodaļas priekšnieku Augustu Burģeli, ierosināja

domu, aizsargu nodaļai uzņemties iniciativu Spāģu An-

dreja piemiņas atzīmēšanai Dunalkā. Pirmā

doma bija par piemiņas plāksnes atklāšanu un piestiprināšanu

pie Dunalkas Tautas nama. Par pieminekļa celšanu bija grūti

domāt, nezinot, kāda būs minētam nodomam atsaucība Dunal-

kas iedzīvotājos, jo sumas nodoma izvešanai paredzējām sa-

vākt ziedojumu veidā tikai Dunalkas pagastā. —

Aizsargu nodaļas priekšnieks, pārrunās ar pagasta organi-
zācijām un redzamākiem vadošiem darbiniekiem puslīdz no-

skaidrojis dunalcnieku domu šinī lietā, ziņoja 6. Aizputes aiz-

sargu pulka komandiera palīgam J. Zvirbulim, ka apstākļi ir

nodomam tik labvēlīgi, ka iespējams domāt par iespaidīgāku
piemiņas zīmi.

6. Aizsargu pulka komandiera palīgs J. Zvirbulis, būdams

Rīgā griezies pie granita un marmora rūpniecības Ed. X v r a v

firmas, lai tā izstrādātu pieminekļa projektu, ko firma arī uz-

ņēmusies.
Šinī laikā personīgās sarunās bija panākts solijums drošam

materiālam atbalstam no Dunalkas pagasta pašvaldības, Du-

nalkas Piensaimnieku sabiedrības, Dunalkas Lauksaimniecības

biedrības un Dunalkas Patērētāju biedrības „M ar s s".

1937. .gada jūlija sākumā caur 6. Aizputes aizsargu pulka ko-

mandieri Dunalkas aizsargu nodaļas priekšnieks saņēma no Ed.

Kuraua četrus pieminekļa projekta skicējumus.

Pieminekļa komitejas pirmo apspriedi sasauca 1937. gada
jūlija mēneša beigās.

Šinī apspriedē piedalijās pārstāvji: 1) No aizsargu nodaļas:
priekšnieks Augusts Burģelis, Ernests Krasts, Gothards Punga,
Gaida Vīnkalns; 2) pagastvecākais Andrejs Ernsons; 3) no pa-

gasta padomes un tiesas: Kristaps Štāls, Fricis Markops, Krišis

Grantmanis; 4) no Lauksaimniecības biedrības Krišis Priede,
Fricis Ozols; 5) no Latvijas Kultūras veicināšanas biedrī-

bas Dunalkas nodaļas: Andrejs Putniņš, Klāvs Donis; 6) no pa-
matskolas: skolas pārzina vietas izpildītāja Lilija Ģibiete, ta-
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gad Burģele, un skolas padomes loceklis Jēkabs Bruzulis; 7) ai-

cinātā Spāģu māju saimnieka Atupa vietā ieradies viņa znots

Kristaps Allažs. — Komitejas nākošās sēdēs neierodas dzīves

vietas pārmaiņas dēļ Gaida Vīnkalns un Kristaps Allažs, bet vēl

pieaicina Jāni Zeiburliņu, Hermīni Ķīvelīti, Līnu Putniņu, pa-

gasta sekretāri Antoniju Grīntāli un Ernestu Luļlu. —

Visās sēdēs Dunalkas Piensaimnieku sabiedrības vārdā uz-

stāsies un ari šajā sēdē uzstājas sabiedrības valdes priekšsēdē-
tājs Augustsßurģelis.

Pieminekļa komitejas pirmajā sēdē, Dunalkas aizsargu no-

daļas priekšnieks Augusts Burģelis griezās pie sanāk-

smes dalībniekiem ar šādu uzrunu:

„Ar neliekuļotu prieku konstatēju, ka jūs esat sekojuši aiz-

sargu nodaļas aicinājumam un ieradušies bez izņēmuma visi,

kuri bijāt aicināti. Jūsu vienprātīgā atsaucība arī ir un būs

vienmēr vislabākā garantija tam, ka visu to, ko mēs šeit šodien

runāsim, arī godam pildīsim. Ja es jau savos pirmajos vārdos

jums nesaciju, kāda iemesla dēļ mēs esam pulcināti, tad tas no-

zīmē, ka šo iemeslu jūs visi labi zināt, vēl vairāk, taisni šis

iemesls ir tas, kuru dēļ jūs tik atsaucīgi esat bijuši, jo pie de-

dzīgā tautas atmodas laikmeta cīnītāja Spāģu Andreja ir

visu mūsu un ikviena dunalcnieka sirds piesaistīta. Mēs esam

un būsim lepni uz to, ka šis lielais cīnītājs ir mūsu pašu Dunal-

kas dēls, kura cīņu ieroču skaņa izskanēja ne tikai Latvijā, bet

bija dzirdama plašā Krievijā un ārpus tās. —

Mēs dzīvojam mūsu neatkarīgā, brīvā, mūsu tagadējā Va-

doņa apvienotā valstī, kur netraucēti varam strādāt ražīgu
darbu. Mūsu valsts pēc niknām cīņām proklamēta 1918. gadā

un turpmākās lielās cīņās aizstāvējusi savu neatkarību.

Bet ja meklējam pēc Latvijas valsts idejas pirmsākumiem,
tad nonākam pie tautas atmodas laikmeta darbiniekiem: Spāģu

Andreja, Krišjāņa Valdemāra, Kronvaldu Ata un citiem cīnītā-

jiem, kuriem pienākas mūsu neliekuļota pateicība, ka šodien

dzīvojam mūsu brīvajā Latvijā.

Šodien runāsim par to, ko mēs darīsim, lai godā celtu mūsu

lielā Dunalkas dēla Spāģu Andreja piemiņu, lai viņa vienmēr

mājotu mūsos un arī nākamās paaudzēs, pauzdama un atgādinā-
dama Spāģa lielo cīņas sparu par latviešu tiesībām, gara gaismu
un labklājību. Šodien vienosimies par piemiņas zīmi, kāda ce-

ļama viņa piemiņai. Jau tūliņ varu sacīt, ka tā nebūs tāda, kas

kaut cik stāvētu samērā ar Spāģa nopelnu lielumu; tomēr tā

būs gan tāda, kurā ielikta mūsu visu pateicība viņam, mūsu

lielā vienprātība šai ziņā; tā arī būs tāda, kas stāv tiešā samērā

ar mūsu spēkiem.

Šos darbus veicot, mēs būsim pildījuši savu pienākumu un

mūsu Vadoņa gribu." —
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Pec A. Burģela uzrunas komiteja vienojas par sekošo:

1) Vienbalsīgi nolemj celt pieminekli

Spāģu Andrejam Dunalkā; 2) pieminekli atklāt 1938.

gada jūlijā; 3) atrod par iespējamu savākt ziedojumu ceļā no

Ls 1000 — Ls 1500; 4) apskata pirmos Ed. Kuraua pieminekļa

projektus un noraida tos kā nepiemērotus (Ed. Kuraua projekts

realizējams par Ls 600); 5) darbu'noorganizēšanu un

vadīšanu uzdod aizsargu nodaļas priekšnie-
kam A. Burģelim.

Nākošā komitejas sēde 1937. gada 12. novembrī. Sēdē bez

komitejas locekļiem piedalās arī 6. Aizputes aizsargu pulka ko-

mandiera palīgs JānisZvirbulis, kurš atkārtoti apgaismo

pieminekļa nozīmi un izceļ Spāģu Andreja kā ievērojama tautas

atmodas laikmeta darbinieka lielos nopelnus.

A. Burģelis ziņo par ziedojumu sumām, kādas konkrētā

veidā apsolijušas organizācijas, un proti: 1) Dunalkas pagasta

pašvaldība Ls 200,—, 2) Dunalkas piensaimnieku sabiedrība

Ls 300,—, 3) Dunalkas Lauksaimniecības biedrība Ls 100,—,

4) Dunalkas patērētāju biedrība „Marss" Ls 50,—.

Komitejas sēde 1938. gada 17. janvārī. 1) Pieņem Ed. Ku-

raua jaunizstrādāto pieminekļa projektu; 2) visi komitejas

locekļi vienbalsīgi nolemj katrs iemaksāt pieminekļa fondā

Ls 5,—.

Komitejas sēde 1938. gada 20. martā. 1) A. Burģelis ziņo par

sarunām ar Ed. Kurauu attiecībā uz darbu izmaksu. 2) Pieņem

Kuraua maksas aprēķinu par Ls 1100,—.

Komitejas sēde 1938. gada 19. maijā. Nolemj kalt piemineklī
kā devizi Spāģa paša dedzīgo mudinājumu Kurzemes skolotā-

jiem: „Krāiat zināšanas un apgaismojat tautu."

Komitejas sēde 1938. gada 15. jūnijā. Apspriež atklāša-

nas svētku sarīkošanu. Kā Lauksaimniecības biedrī-

bas priekšnieks A. Burģelis 1938. gada pavasarī noorganizēja
Lauksaimniecības biedrības vārdā bazāru, pieaicinot ziedojumu

vākšanai-aizsargus un aizsardzes. Bazāra tīro atlikumu lūdza

nodot pieminekļa celšanas izdevumu segšanai. —

Sevišķi nopelni pieminekļa celšanas darbā ir pagasta vecā-

kajam Andrejam Ernsonam, kurš rūpējies par piemi-
nekļa laukuma atbrīvošanu no augošiem kokiem, pieaicinot šinī

darba pagasta iedzīvotājus, uzmudinot viņus aktivi līdzstrādāt,

kā arī materiāli atbalstīt.

Ar pateicību atzīmējama visu pagasta iedzīvotāju lielā sir-

snība un pretimnākšana komitejai un darba rīkotājiem šai lie-

lajā, cildenā tautas darbā, kas paliks uz visiem laikiem par
priekšzīmi visām nākošām paaudzēm. —
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Pieminekļa celšanas darba izlietotie līdzekli.

1) Pieminekļa izgatavošana Ls 1100,—, 2) pieminekļa
transports Ls 85,—, 3) pamata būve, darba spēkam un mate-

riāliem Ls 85,—, 4) citi izdevumi Ls 90,—, kopā: Ls 1360,—.

Bez tam aizsargi, aizsardzes un citi pagasta iedzīvotāji pie
laukuma atbrīvošanas no augošiem kokiem, grants un akmeņu

pievešanā, laukuma izkopšanā un apstādīšanā ar dzīvžogu zie-

dojuši darba spēkā 218 darba dienas, no kurām 15 ir šķūtnieku

dienas, kas viss vērtējams uz Ls 2000,—; no pagasta valdes un

daudziem pagasta iedzīvotājiem ziedots dažāds materiāls vēr-

tībā ap Ls 500,—. Dunalkas pagastā nepilns 1000 pagasta lo-

cekļu, bērnus ieskaitot. Tā tad no ziedojumu kopsumas uz katru

pagasta locekli krīt ap Ls 4,—.

lenākušas naudas sumas:

1) No Dunalkas pagasta pašvaldības Ls 200,—,
2) no Du-

nalkas Piensaimnieku sabiedrības Ls 300, —, 3) no Dunalkas

Lauksaimniecības biedrības Ls 100,—, 4) no Dunalkas patērē-

tāju biedrības „Marss" Ls 50,—, 5) no Lauksaimniecības bied-

rības vārdā 1938. gada pavasarī sarīkotā bazāra ar aizsargu un

aizsardžu piedalīšanos ziedojumu vākšanā Ls 480,—,
6) no ko-

mitejas locekļiem Ls 60,—, 7) no pieminekļa atklāšanas svēt-

kiem Ls 190,—, 8) no Izglītības ministrijas piesūtīti Spāģa pie-

minekļa fondam Kristapa Bachmaņa ziedotie Ls 100,—, kopā:
Ls 1480,—.

Pieminekļa atklāšanas jautājumā, Dunalkas

organizācijas un pieminekļa komiteja nāca pie vienotas atziņas,

ka izdarīt pieminekļa atklāšanas aktu jālūdz kāds valdības lo-

ceklis.

Andreja Spāģa visa lielā darbība vadīta pirmā un galvenā
kārtā zemnieku labā. Pēc lielajām cīņām un ilgiem gadu des-

mitiem viņa mērķis galīgi sasniegts Latvijas valsts lielajā ag-

rārā reformā un zemniecības tagadējā uzplaukumā. Tādēļ An-

dreja Spāģa cīņu gala mērķiem vistuvāk stāv zemkopības mi-

nistrs. Ņemot to vērā, Dunalkas organizācijas un pieminekļa

komiteja nolēma lūgt zemkopības ministri uzņemties

pieminekļa atklāšanu. Šo lūgumu izteikt ministra kungam per-

sonīgi un iesniegt rakstiski pilnvaroja Pieminekļa komitejas pār-

stāvi, Dunalkas aizsargu nodaļas priekšnieku Augustu
Burģe 1 i. —

Zemkopības ministrs J. Birznieks laipni uzņēmās atklāt

pieminekli 1938. gada 24. jūlijā.
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Apkārtnes, apriņķa un tuvāko pilsētu amatpersonām, redak-

cijām un sabiedriskiem darbiniekiem izsūtija goda kārtis un

ielūgumus. Plašākām tautas masām izziņoja pieminekļa atklā-

šanas dienu laikrakstos un ziņojumu lapās.

Laikrakstu redakcijas jau iepriekš atkārtoti laipni ziņoja sa-

vos aizrādījumos par pieminekļa atklāšanas svētkiem. Svētku

noskaņojums jau laikus sasniedza pilsētas un laukus, staltus, tu-

rīgu laužu namus un zemnieku un strādnieku darba mītnes. —



Dienu pirms pieminekļa atklāšanas.

Sestdiena, 1938. gada 23. jūlijs. Liepājas-Aizputes vilciens

tuvojas Dunalkas stacijai. Ceļinieki skatās pa vagona logiem uz

Dunalkas pusi. Kāds vīrs saka pusbalsī:
„R ī t Dunalkā atklās Spāģu Andrejam pieminekli.

Viņš — dzimis dunalcnieks. Tādēļ pieminekli ceļ paši dunalc-

nieki: viss pagasts sacēlies kājās, strādā visu pavasari, visu

vasaru nepārtraukti. Tīri brīnums, kā cilvēki sajūsminājušies!
Par Spāģi vien tagad runā!" —

„Skolnieki ar' tādi priecīgi", kāds sirmgalvis, kas sēd pie
loga, teic savu vārdu, „skolu pārdēvēja par „A ndr c j a

Spāģa skolu". Skolotāji labi sagatavojuši skolniekus pie-

minekļa atklāšanas svinībām. Rīt visi skolnieki nāks ar puķēm.
Jau Dunalkas stacija.

Sarunas pārtrūkst. No visa dzirdētā katrs ceļinieks var sa-

prast, ka dunalcnieki apsveiks rītdienu no visas sirds.

Cildenais darbs viņus pašus sajūsminājis.—
Dunalkas muižā, mežziņa mājā liela rosība. Te pats galve-

nais pieminekļa atklāšanas rūpju centrs.

leradies arī 6. Aizputes aizsargu pulka komandiera palīgs J.

Zvirbulis piedalīties nepieciešamās apspriedēs. Dunalkas

aizsargu nodaļas priekšnieks, mežzinis A. Burģelis un viņa
kundze, aizsardžu priekšniece Lilija Burģele uzņēmušies

gādāt, lai viss noritētu vislabākā kārtībā.

Par darba spēkiem pieminekļa laukumā rūpējas pagastvecā-
kais Ernsons un paši dunalcnieki.

Piemineklis jau stāv skaistā laukuma vidū, apsegts ar gaišu
audeklu; bet viņa apkārtnē vēl daudz kas jāpiegādā, jāuzkopj,
goda viesu un plašo tautas masu uzņemšanai.

Vissvarīgāko darbu patlaban dara Dunalkas jaunavas: viņas

čakli pin zaļu ozolu lapu vītnes un tin tās ap lielo goda vārtu

kokiem. Jaunavu rokas steidzīgi kustas, sejās — laimīgi smaidi.

Redzams, viņas apzinās, ka izgrezno godavārtus paša Spāģu
Andreja viesiem. Tādu kultūrvēsturisku darbu viņas dara

pirmo reizi savā mūžā. —

Visiem darbiem, ko te laukumā vēl dara, seko pieminekļa

komitejas pārstāvis A. Burģelis un pagastvecākais. Viņu sejās
lasāmas rūpes: „Kad tik nu viss būtu labi un jauki, kā jau tik

lielos svētkos pienākas!"
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Svešnieks drīz var pārliecināties, ka visus darba darītājus

un darbu vadītājus vieno gaiša apzina, ka viss, ko te redz, ir

noticis un notiek par godu Spāģu Andreja piemiņai.

Svešniekam atliek apbrīnot, cik daudz darba te paveikts īsā

laikā. Par to liecina pirmā kārtā skaistais pieminekļa laukums.

Gadu atpakaļ te vēl krāca vētras laikā gadu simteņus veci koku

milzeņi. Bet tagad redzam plašu laukumu, rūpīgi novilktus, iz-

koptus celiņus, puķes un citus apstādijumus. Cik darba roku

lielā darba mīlestībā te nav pieliktas! Cik tūkstošu reižu lielā

darba steigā nav pieminēts Spāģu Andreja vārds! Cik prieka
nav sagādājis šis dvēselīgais darbs pašiem darba darītājiem!

Tā tas ir, kad tauta pati savām rokām cel

pieminekli.
Svētku priekšvakara rūpes un darbi pieminekļa laukumā

beidzās tikai tad, kad jūlija nakts krēslā jau ietinas svētku lau-

kums, celi, dārzi, apkārtējie meži, lauki. —

Apspriedi par svinību norisi rītdienā notur pieminekļa komi-

tejas pārstāvja, mežziņa A. Bur g c 1 a dzīvoklī vēlā nakts

stundā. Vēl visu, kam rītdien jānotiek, labi apsver, pārrunā,

labi sakārto, nogludina. Visus vieno karsta vēlēšanās: lielajiem
svētkiem jānotiek skaistā stilā. —



Pieminekļa atklāšanas svinības.

Svētdien, 1938. gada 24. jūlijā. Spoža rīta saule apspīd ap-

segto pieminekli, visu viņa apkārtni: laukuma celiņus, puķes,
koku kuplās, zaļās galotnes, namu jumtus. Rets kāds balts

viegls mākonītis augstā debesu zilgmē peld pāri svinīgajam
laukumam. —

Mežziņa mājā liela rosība: modri, steidzīgi rīkojas nama-

māte, namatēvs; nāk un iet palīga spēki, nes puķes, aizsainī-

šus; zvana tālrunis, ziņo par puķēm, par viesu ierašanās laiku.

Visa dzīvā steiga, viss modrais gars liecina par ārkārtēju

svētku ievadu.

Ap pulksten 15 sāk pulcēties tauta no malu malām; atbrauc

tūristi no tālākiem apgabaliem, pildas soli, augošo koku star-

pas, brīvie laukumiņi. Militārais pūtēju orķestrs novietojas
goda vārtu tuvumā.

Piemineklis pirms atklāšanas.
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Tautas masas svinīgs klusums, liela kartība. Skati vēršas

pret apsegto pieminekli. Tas vēl visiem liels noslēpums. -

Pulksten 16 ierodas Cīravas mācītājs Ernstsons

vadīt garīgo aktu. Vēl pēc kāda brītiņa atbrauc zemkopības
ministrs Birznieks. Viņš atklās pieminekli; viņa postenis
valdībā stāv tuvāk zemniekiem un Spāģa cīņu galveniem mēr-

ķiem.
Aicināti un ieradušies daudzi goda viesi, kuplināt šīs lielās

svinības.

i.

Pieminekļa komitejas vārdā svinības atklāj komitejas pār-

stāvis, aizsargu nodaļas priekšnieks A. Burģelis. Savā uz-

runā viņš saka:

„Šodien mēs esam pulcējušies celt godā Dunalkas diženā

dēla Spāģu Andreja piemiņu. Šodien esam pulcināti, lai

dzijā pateicībā par viņa nopelniem noliektu savu galvu viņam

veltītās piemiņas zīmes priekšā. Ir pagājuši nepilni divi gadi,
kad 6. Aizputes aizsargu pulka komandiera palīgs Jānis

Zvirbulis nāca ar ierosinājumu —■ Dunalkas aizsargu no-

daļai gādāt, lai tautas atmodas laikmeta darbinieka Spāģu
Andreja piemiņa Dunalkā, viņa dzimtajā pagastā, paliktu
neizdzēšamā atmiņā; gādāt par to, lai viņam būtu šeit paliekoša
piemiņas zīme. Šis viņa ierosinājums ir atradis savu piepildi-
jumu: šodien mēs stāvam šīs piemiņas zīmes priekšā. Ne tikai

aizsargos un aizsardzēs šis ierosinājums atrada dzirdīgas ausis,

bet visos Dunalkas pagasta iedzīvotājos ar

pagasta vecāko Ernsona kungu priekšgalā. Pēc ne-

pilna gada priekšdarbi bija veikti tik tālu, ka, sasaucot orga-

nizāciju pārstāvjus uz apspriedi 1937. gada jūlija mēnesī, aiz-

sargu nodaļa varēja nākt ar puslīdz konkrētiem priekšliku-
miem attiecībā uz pieminekļa celtni un izmaksu. Pieminekļa

tapšanas gaitā sasauktas pavisam sešas apspriedes, kurās pie-
ņēma lēmumus par pieminekļa celtnes vietu, veidu un līdzek-

ļiem. Ar dziļu gandarijumu gribu šeit atzīmēt lielo sajūsmu, kas

valdija Dunalkas pagasta sabiedrībā pieminekļa celšanas dar-

bos, gan atbrīvojot šo laukumu, uz kura šis piemiņas akmens

celts, pārvēršot to no nekopta meža ar kaltušiem un pa daļai
puvušiem kokiem līdz tam stāvoklim, kādā viņš tagad atrodas,
gan atsaucīgi ziedojot līdzekļus naudā. (Šeit ziņots par zie-

dotam un izdotām naudas sumām, kas jau uzrādītas otrā no-

daļā).

Bez visa minētā, gribu šeit atzīmēt vēl to, ka bez naudas

līdzekļiem te ieguldīts bezmaksas brīvprātīgs aizsardžu, aiz-

sargu un pagasta iedzīvotāju darba spēks. Un ja nu man jau-

tātu, kā mazais Dunalkas pagasts varējis samērā tik daudz



22

ziedot, gan naudā, gan darba spēkā, tad es no šīs vietas neka-

vētos izteikt un arī izsaku pateicību mūsu Vadonim, kurš

atjaunojis mūsos darba prieku, apvienojis mūs varenā darba

saimē.

Tuvojoties pieminekļa svinīgajam atklāšanas brīdim, gribu

uzsvērt, ka Dunalka ir gādājusi, lai Spāģu Andreja pieminu
nodrošinātu šinī un nākošās paaudzēs. Ka Dunalkā atmina par

Spāģi līdz šim ir bijusi dzīva un dzīvos mūžīgi: šeit paceļas
viņa piemineklis, Dunalkas 6-kl. pamatskola pārdēvēta par

Spāģu Andreja pamatskolu un vēl ir viens viņa lie-

cinieks —A tu pa kungs, Spāģa attāls radinieks, kurš lepni kā

īstens Kursas bajārs nes Spāģu māju saimnieka vārdu.

Lūdzu augsti godāto ministra kungu pieminekli atklāt."

2.

Pieminekļas atklāšanas runā ministrs J. Birznieks

starp citu teica:

„Mēs vēl nevaram teikt, ka visā tautā jau būtu nostiprinā-

jusies atziņa, kas bijuši viņas īstie vadoņi, kas pelna tautas

cieņu. Vēl daudz kas jāmācas no vēstures. Kas savu tautu

ciena, tam jāciena arī tie, kas kalpo savai tautai; jāmācas pazīt

viņu darbi. Neviena tauta netiek uz priekšu kā visa tauta.

Viņu attīsta un viņas dzīvi ceļ arī atsevišķi tautas locekļi, tau-

tas darbinieki, kas kalpo savai tautai pašaizliedzīgi un vada

viņu uz priekšu viņas attīstības ceļā. Mēs piedzīvojam un re-

dzam, kā attīstās un plaukst tautas dzīve tagadējā laikmetā

mūsu Prezidenta un tautas vadoņa Dr. Kārļa Ulmaņa
rokas veidota un vadīta. Tāpat tas arī bija tautas atmodas

laikmetā. Andrejs Spāģis modināja tautu, rādija viņai

ceļu, gāja viņas atmodas cīņu priekšgalā. Tautas apziņas attīs-

tībai tomēr guļ daudz šķēršļu ceļā. Šodien nedrīkstam aizmirst

daudzus tūkstošus latviešu, kas negrib atzīties par latviešiem,
kas cenšas pieslieties kādai citai tautībai. Andrejs Spāģis lepo-
jās ar to, ka viņš latvietis dzimis. Tas bija vēl tai

laikmetā, kad ļoti maz bij izglītotu latviešu, kam bija drosme

atzīt savu tautību. Andrejs Spāģis bija viens no redzamākiem

vecās Kursas darbiniekiem. Tagadējie Kursas dēli un meitas

uzcēluši šo skaisto pieminekli. Tam liela nozīme nevien Spāģa
dzimtenē Dunalkā, bet arī visā plašā apgabalā, visā tautā. Tas

ir piemineklis valsts mērogā.

Andreja Spāģa darbi pazīstami visā tautā. Tos lai šodien

sevišķi pieminam un cildinām, tos lai rādām jaunākām paau-
dzēm. Mūsu Valsts Prezidents uzsvēris, ka mūsu tagadnes
labākai saprašanai jāieskatās vēsturē, jāseko lielu darbinieku



dzīves un darbu priekšzīmei. Sevišķi mūsu atmodas laikmeta
vēsture turama acu priekšā; tā laikmeta darbinieki un viņu
pieminēšana dod mums jaunus spēkus sekot viņu priekšzīmei,
nostiprina mūsu pārliecību. Šis spēks izpaudies visā mūsu tau-

tas dzīve. Viss sasniegts pašu rokām, pašu spēkiem. — Šodien,
stāvot Andreja Spāģa pieminekļa priekšā, mums no jauna jā-
apņemas, ka savu darbu veiksim, cik labi vien iespējams, lai
ta musu tautas maiņa, kas nāks pēc mums, saņemtu mūsu da-

rīto darbu ar tādu pašu pateicību un darba darītāju godināšanu,
kādu mēs parādam pirmiem tautas celmlaužiem. Tas ir pie-
miņas akmeņa pamudinājums. Darba darītāju vēl nekad nav

par daudz; priekša mums vēl daudz, daudz darba, kas lai mūs

visus aicina un vieno. Mums visiem atkal no jauna jāapņemas
visu darīt ta, lai mēs būtu nākošām paaudzēm par priekšzīmi.
Visiem musu darbiem jāsaplūst ar latvietību, ar latvisko garu.

Bet tautas dzīve nomanāmas arī nevēlamas parādības. Mums
vel šodien jākaro ar latvietības noliegšanu. Ir ģimenes, no ku-

ram izraida latvisko garu. Sargāsim savu valsti ar savu dzīvo

Piemineklis no rītu puses.



24

Piemineklis no vakaru puses

un organisko spēku, būsim vienoti un stipri nevien svētkos urt

darbdienās, bet arī grūtos pārbaudijumu brīžos. Tā ir drošākā

garantija latvju tautas drošībai un mūžīgās Latvijas patstāvī-

bai. Dievs, svētī Latviju!

Pēc valsts himnas, ministrs atsedz pieminekli un nodod to

tautas sargāšanā un kopšanā.

Lielās tautas masas pieminekļa apkārtnē stirpi sakustas.

Visu skati vēršas pret pieminekli un uz brītiņu sastingst. Visu

paaudžu sirdis saistās un vienojas ap jauno lielo parādību. Šinī

brīdī klātesošo prātos un sirdīs dzīvo Spāģu Andreja gars...



Pieminekļa laukums atklāšanas dienā.

Dunalkas 6-kl. pamatskola, kas 1938. gada pārdēvēta par

«Dunalkas Andreja Spāģa 6-kl. pamatskolu".
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Garīgais akts.

Tautas masu svinīgajam noskaņojumam tūliņ pieslēdzas

garīgais akts, ko vada Cīravas mācītājs A. Ernstsons.

Svinīgi, maigi orķestra skaņās un mācītāja balsī atskan

piemērotas dziesmiņas vārdi:

Nav miris tas, kas visu sevi

Ir savai tautai atdevis.

Ar savu mūža darbu lielo

Viņš nemirstību ieguvis.

Viņš snauž, bet viņa tauta dzīvo

Un apsveic dienu jauno, brīvo.

Ar asarām to zemi laistam,
Kur mūsu krietnie dēli dus,
Kas paši mirstot, laikam skaistam

Tik dziļus raka pamatus,

Kas stipri stāv pret skauģu naidu

Un veido visu tautas gaitu.

Lai jūsu gars dod vājiem spēku,
Lai jūsu zobens nesarūs;

Tad Dievs pats sargās tautas ēku

Un viņas draugs un palīgs būs;

Tad latvju slavu tālu paudīs
Un tauta miera augļus baudīs.

Veci un jauni dzied sirsnīgi, pacilāti, sajūsmināti. Izteik-

smīgie, skaistie dziesmas vārdi, ko pats mācītājs rūpīgi sakār-

tojis un Spāģa darbiem un dzīvei piemēroti pārdzejojis, visiem

patīk, iet pie sirds. Arī skaistā meldija „To mīlestības

spēku sveicu" vislabāk piederas dziesmiņas tekstam un

paša Spāģa dzīvei. Tā patīk visiem; to dzied ar garīgu baudu.

Maigās dziesmas skaņas plūst no siržu dziļumiem, jauki atbal-

sojas visā apkārtnē, kuplo koku zaļajās, ēnainās galotnēs, pa-

ceļas līdz debesu augstumiem.

Visu dziedātāju sejas tādas laimīgas, garīgi apgaismotas.
Savā mūžā viņi pirmo, un varbūt vienīgo reizi dzied šādam

svinīgam gadijumam: sava lielā senča piemiņai. To visi dzie-

dātāji sajūt. Viņu dziļās jūtas lasāmas viņu sejās. Lauku darba

cilvēks, dabas bērns, mēro lielā tautas darbinieka dzīvi un

darbus, cīņas un ciešanas savām sirds jūtām.

Reliģiski-jūsmīgā klausītāju dvēseļu noskaņojumā, svinīgā
klusumā atskan mācītāja lēnā, sirsnīgā balss. Mācītājs ievada
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savu svētrunu ar Jana parad. grāmatas 2. nodaļas 19. panta
tekstu:

„Es zinu tavus darbus un tavu mīlestību

un tavu kalpošanu un tavu ticību un tavu

pacietību..."

Klausītāji top ļoti uzmanīgi. Evaņģēlija teksts jau nosprauž

linijas Spāģa darbam, viņa dvēseles dzīvei un ciešanām.

Mācītājs savā runā saka: „Viss Spāģa mūžs ir bijis nepār-
traukts darbs, tikai darbs un radošas darba domas, darba rūpes
tautas apgaismības darbu laukos, kultūras druvā, skolā, zem-

nieku sabiedrībā, visā zemnieku dzīvē dzimtenē un svešās ze-

mēs. Latviešu zemniekam Spāģis atdeva savu mīlestību:

visi viņa darbi nāca no sirds, netaupot sirds upurus; īsta cil-

vēkmīlestība apvienoja viņa darbus un centienus, vadija viņu

pretim augstiem mērķiem, cēliem ideāliem, tālai, gaišākai nā-

kotnei. Un, liekas, pati viņa dzimtenes sēta, viņa bērnības

tekas palīdzējušas viņam saskatīt plašas tāles viņa nākotnes

lielajiem mīlestības darbiem. No viņa dzimtenes sētas kalnā-

jiem skats vēršas tālu, tālu, pāri lejām, svešiem kalnājiem,
dzimtenes zaļo mežu galiem. No šejienes viņa lielās domas

mīlestībā uz cietējiem zemniekiem sniedzās pretim viņa cēla-

jiem mērķiem. Mīlestības spēks neļāva viņam pagurt lielu

grūtību brīžos. Tādēļ viņa kalpošana savai tautai bija tik

liela, tādēļ viņa darbi tik svētīgi. Viņš kalpoja saviem tautas

brāļiem ne pašlabuma pēc, ne par atlīdzību, bet lielā mī-

lestībā. — Viņa garu stiprināja un pavadija darbos stipra

ticība, ka visi upuri, ko viņš nes citu labā, nebūs velti nesti,

ka viņš savu gala mērķi sasniegs un taisnajā cīņā uzvarēs. Arī

te Spāģis noder par paraugu tiem, kas šaubas un vēl tagad
netic savas tautas nākotnei. Ticot savai tautai, latviešu zem-

niekam, Spāģis darija savus lielos darbus, kaut gan tie prasija
lielu pacietību. Pacietība pavadija viņu visu mūžu, sākot

no bērna kājām līdz ciešanu pēdējai stundai svešatnē. Pagā-

jušie gadi runājuši Spāģa ticībai par labu, jo ir piepildijies tas,

pēc kā viņš ar pacietību ilgojās:

„L a i nabags zemnieks turpmāk arī kļūtu

Jo gudrāks, labāks, laimīgāk s." —

Plašajās tautas masās dziļš svinīgs klusums. Mācītāja sir-

snīgie vārdi ierosinājuši dziļas pārdomas par lielo tautas dar-

binieku, par viņa cīņām, par latvju tautas grūto pagātni.

Mācītājs iesvēta pieminekli un nodod to Visaugstākā

spēka apsardzībai.
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Savā aizlūgšanā mācītājs aizsauc klausītājus tala svešatne

pie lielā cīnītāja kapa un dziļi izjustos vārdos atgādina tagadē-

jām paaudzēm:

„Spāģis tik daudz darijis latviešu zemnieka labā, bet pats

viņš tomēr nav atradis atdusu latviešu zemē. Neviens latvietis

nekad nav nolicis nevienu ziediņu uz viņa kapa. Ta tas ne-

drīkstēja palikt. Ir teikts: „Kas mīlestību sēj, tas arī mīlestību

pļaus." — No sirds sniegts ziediņš uz Spaģa nezināma kapa

lai ir šis piemineklis, ko dunalcnieki viņam cēluši

viņa dzimtā pagastā. Domas — nolikt šo ziediņu — modinājis

savās grāmatās Spāģu Andreja biogrāfs Kristaps Bach-

manis, celdams gaismā jauno paaudžu priekša visus musu

diženā senča cildenos darbus, visas viņa vēsturiskas cīņas un

uzvaras latvju tautas labā, lielā, trokšņainā cīņu un reformu

laikmetā." —

Mācītāja vārdiem seko klusā mūzikas pavadībā sēri, no

noskumušu siržu dziļumiem dziedātā, Spaģa pēdējai gaitai do-

mātā dziesmiņa:

Augšā aiz zvaigznēm

Tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.

Ko tu še cietis, ko strādājļs grūti,

Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs,

Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs.

Augšā aiz zvaigznēm

Pēc grūtajām cīņām,

Mūžīgā mierā sirds dusēt reiz ies;

Laimībā svētā ar ziedošiem zariem

Tevi, kas cīnijies, pušķos tur Dievs,

Tevi, kas cīnijies, pušķos tur Dievs.

Dziedātāju sejās dziļas sēras, dziļas pārdomas. Viņu domas

pārlido laiku un tāles, un apstājas pie Andreja Spaģa nezināma

kapa. Domu un dziļu jūtu varā tagad apvienojas kaps, kur at-

dusas trūdi, un piemineklis, kas liecina par Spaģa nemirstīga-

jiem darbiem. — Garīgā aktā viss notiek ta, ka tam butu bijis

jānotiek tālajā svešatnē 67 gadus atpakaļ. Lielie latviešu pulki,
kas tagad stāv ap pieminekli, klausoties mācītajā dziļi izjustos

vārdos un dziedot sēru dziesmiņu, gara pavada lielo tautas

darbinieku uz pēdējo dusu. Laiks, kas no viņa nāves stundas

iegrimis mūžībā, un tāles, kas šķir viņa kapu no viņa dzimte-

nes, šinī brīdī aizmirsti...

Piemineklis visu apvienojis, visu izlīdzinājis, un nāves vietā,

nezināmā kapa vietā tagad dzīvo Spāģu Andreja mūžīga pie-

miņa tautas celtā granīta akmeņa zīme un visu latviešu sirdīs.
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Garīgo aktu, maigas dziedātāju balss un mūzikas skaņas,
noslēdz pedeja dziesmiņa:

Meld.: Ak, kaut man tūksošs mēles būtu.

Dievs svētī tos, kas dusai doti,

Kas tautas labā cīnijās,
Lai viņu gari apskaidroti
Nāk Tēva mājās mūžīgās,
Ko Kristus katram atvēris,

Kas viņa pēdas meklējis.

Dievs, svētī mūs, kas še vēl ejam,
Kam vagu dzīt vēl tiecas gars;

Lai zemei, ko mēs sviedriem lejam,
Spīd tavas žēlastības stars,

Lai tas, kas strādā, tas, kas snauž,

Nu kopā tautas godu pauž.

Apsveikumi un slavinājumi.

A. Pieminekļa cēlēju vēsturisko darbu un plašas sabiedrī-

bas atsaucību cildināja tautas priekšā apsveikumi, ko teica va-

doši valsts, lauku un pilsētu pašvaldību un izglītības resora

darbinieki.

a) Liepājas-Aizputes apriņķu priekšnieks un aizsargu pulka
komandieris K. Tikmanis savā apsveikšanas runā pateicās
Dunalkas aizsargu nodaļai, sabiedriskām organizācijām, paš-
valdībai un iedzīvotājiem par teicamā darba veikšanu un iz-

cēla sevišķi visu šo organizāciju labo sadarbību un vienprātību
lielajā darbā.

b) Aizputes apriņķa lauku pašvaldību vecākais A. Sn i -

ķēris pasvītroja, ka Aizputes apriņķis pēdējos gados cienīgi

atzīmējis savu diženo dēlu piemiņu. Tā, Kazdangā, 1935.

gada atklāts piemineklis Jurim Māteram, 1936. gadā Ap-
riķu pagasta pamatskola pārdēvēta par Neredzīgā In-

driķa pamatskolu un cienīgi atzīmēta Friča Brīvzem-
nieka piemiņa, pieliekot plāksni viņa dzimšanas vietā, Lažas

pagasta Brīvzemniekos un pārdēvējot Lažas pagasta pamat-
skolu viņa vārdā. Šiem pieminekļiem cienīgi pievienojas Du-

nalka ar Andreja Spāģa pieminekļa atklāšanu.

c) Aizputes pilsētas galva J. Jirgensons izteica dziļu
prieku par apriņķa iedzīvotāju lielo tēvzemes mīlestību, godinot
no apriņķa cēlušos ievērojamus atmodas darbiniekus, ar ku-

riem Aizputes apriņķis var lepoties.
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d) Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa priekšnieks, pulkvedis-

leitnants J. Bērziņš, cildinādams Dunalkas tagadējo pa-

audžu lielo darbu, uzsvēra, ka Dunalka celtam Andreja Spaģa

piemineklim liela nozīme visas tautas dzīve.

c) Kuldīgas un Aizputes apriņķu tautskolu inspektors A.

Sīlis pasvītroja, ka liela atzinība un pateicība jāizsaka Du-

nalkas aizsargu nodaļai un visām vietējam sabiedriskam orga-

nizācijām, kas cēlušas šo pieminekli. Tas paudīs paaudžu pa-

audzēm, cik karstām, tikai tēvzemes mīlestībā pukstošam

sirdīm strādājuši un kalpojuši savai tautai pirmie latvieši sa-

biedriskie darbinieki, iedami dzīves cīņa tikai par latviešu

tautu, par Latvijas brīvību. — Šis piemineklis lai stāsta mums

visiem, ka Andrejs Spāģis ir bijis viens no musu lielas brīvības

pērles spodrinātājiem.

f) Apsveikšanas tele g rāmās: Kazdangas

pagasta pašvaldība un Mātera Jura pamat-

skola novēl mūžīgu piemiņu tiem dižajiem tautas atmodas

laikmeta darbiniekiem, kas cēluši tiltu no pagātnes uz spožu ta-

gadni un nākotni.

Skolas pārzinis ArvldsUp manis izsaka vēlēša-

nos, lai Andreja Spāģa piemineklis vieno Dunalkas jauno un

veco paaudzi ražīgam Latvijas celšanas darbam.

B. —Pieminekļa komitejas vārdā A. Burģe-

-1 i s izsaka sirsnīgu pateicību:

1) Zemkopības ministram J. Birzn i c ka m par atklāša-

nas runā izteiktiem cildeniem vārdiem;

2) Cīravas draudzes mācītājam A. Ernstsonam un vi-

siem apsveicējiem, kas cildinājuši Andreja Spāģa nopelnus;

3) Dunalkas pagasta vecākajam A. Ernsonam par paš-

aizliedzīgu darbu pieminekļa celšanā, gan sniedzot atbalstu ar

materiāliem līdzekļiem, gan ar darba spēku;

4) visām organizācijām un atsevišķām personām par zie-

dojumiem un

5) Andreja Spāģa biogrāfam Kristap a_m Bachma-

n i m par Spāģa lielo cīņu un lielo nopelnu cildināšanu visas tau-

tas priekšā.

C. — Svētku dalībnieki slavināja Valsts Prezidentu

Dr. Kārli Ulmani, Ministru prezidenta biedru,

kara ministri ģen. J. Balodi un klātesošo valdī-

bas locekli zemkopības ministri J. Birznieku. —
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Jaunatnes un viņas audzinātāju ziedu upuris.

Lielos tautas svētkus jo svinīgi izcel skolotāju un viņu au-

dzēkņu ziedu upuris.
Kad vadošie darbinieki savu programu izpildijuši, no tautas

masām atdalās skolotāji un skolnieki, puķu ziediem rokās.

Viņi lēni tuvojas piemineklim, svinīgi virzas ap to, skaistā

dzīvā lokā, un no visām pusēm noliek ziedus pie pieminekļa kā-

jām uz zaļā paaugstinājuma ...

Tas ir jauns, skaists cēliens šās dienas cildenās svinībās; to

visi apkārtējie sevišķi vēro. Audzinātāji sniedz pirmo velti, tad

skolnieki. Katrs mazais ziedu nolicējs, gar pieminekli virzīda-

mies pacel savu galviņu un palūkojas Spāģu Andreja mīļajā

sejā. Tagad mazajam ziediņu upurētājam liekas, ka Spāģa lab-

sirdīgā seja viņam uzsmaida.

Bērnu sejiņas tādas laimīgas, tīra sirds prieka pietvīkušas,
apgarotas; viņu solīši viegli, kājas it kā pie zemes nepieska-
ras

...
jau pie lielajiem atpakaļ atgājusi un nostājušies, vēl viņi

skatās uz pieminekli, uz noliktām puķītēm ...

Skolotāju un bērnu cēlais siržu darbs dziji aizgrābis un ga-

rīgi pacilājis visus apkārtējos svētku viesus. Daža lauku mā-

miņa slauka asaras. Tās ir prieka asaras...

Pēc paaudžu paaudzēm, no visjaunākās paaudzes nu tomēr

nāk atmaksa ziediem īstam tautas darbiniekam par viņa cē-

liem, svētīgiem darbiem, ko viņš vēl jauneklis būdams jau iesā-

cis M e 1 d z e r ē simts gadu atpakaļ un turpinājis līdz mūža ga-

lam
...

Ziedi tomēr reiz nākuši un nākuši no dzimtenes bērnu ro-

kām
... pēc ilgiem gadu desmitiem.

Prieks par šādiem ziediem izsauc sajūsmas asaras no tau-

tas māmiņu aizkustinātām sirdīm
...

Ziedu veltes, ko savu audzinātāju pamudināti Dunalkas skol-

nieki nesuši sena lielā tautas darbinieka piemiņai, paliks līdz ar

Spāģa dārgo tēlu viņu pašu atmiņā līdz viņu mūža vakaram,

par tām viņi sirsnīgi stāstīs nākošām paaudzēm...

Spāģu Andrejs kā atmodas laikmeta cīnītājs.

Par šo tematu runāja svinību programas pedeja dala Spāģu
Andreja biogrāfs Kristaps Bachmanis.

Lektors savā runā teica: „Nav iespējams īsā runā attēlot un

raksturot Spāģu Andreja lielo, cildeno personību, viņa slavenos

darbus. — Ērkšķains bija viņa mūža ceļš, lielas, apbrīnojamas

viņa cīņas pret tumsības varas pārspēku.
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No pat bērna dienam viņam bija jaizlaužas caur viņa laik-

meta varas tumsību.

Par šo tumsību nodevuši liecību paši vācu vīri: Vidzemē

1805. gadā ļoti ievērojams ārzemju vācu publicists un rakst-

nieks J. G. Seume* un Kurzemē — Aizputes mācītājs Jā-

nis Goldmans (Johann Goldmann)**.

J. G. S c v m c starp citu raksta: „Kā varas nesēju likumības

un skaistā liberālisma raksturīgu pazīmi, Vidzemē man vēl

bieži atgadijies novērot un šur, tur redzēt pie sienas karājamies
lielu pletni. „Tie ir mūsu zemes likumi" man paskaid-

roja, kad es ar zināmu uzmanību apskatiju šo instrumentu, „citu

nekādu likumu mums nav; nekādi citi mums arī nav vajadzīgi".

„Šinīs vārdos izteiktas domas, kas slēpjas pašu pletnes tu-

rētāju dvēseles dziļumos." —

Mācītājs Goldmans par Kurzemi raksta savā kro-

nikā:

„Kas attiecas uz draudzes stāvokli, kādu es atradu, kad stā-

jos Aizputē amatā, (1835. g.), tad latviešu draudzē tas bija gan-

drīz katrā ziņā visnospiestākais". „Visās muižās, kas turējās

pie Aizputes, vēl pastāvēja klaušas un muižu skaita vairākumā

— smagi nospiedošas" — „katru latviešu cen-

tienu pēc apgaismības un izglītības, pēc

augstākas prāta attīstības un patiesas cil-

vēka cieņas izskaidroja kā kaut ko neat-

ļautu, smieklīgu. Tikai lai pierādītu, kādas grūtības man

stājās ceļā manā darbībā — sasniegt pretēju mērķi — gribu pie-
vest gandrīz neticamo, ka manā pirmā amata braucienā, kad

es bērnu vecākus lūdzu un viņiem liku pie sirds, uz priekšu da-

rīt visu iespējamo, viņu bērnu audzināšanai un reliģiskai izglī-

tībai, man divās vietās atbildēja: (Oriģinālā rakstīts latviski)

„Ko gahdasim? Muhsu Kungs sakka: muhsu

Diewa wahrds essot ta pahtaga un muhsu

gudriba ta, zuhkahm degguni appaksch asti

b a h s t."

Vidzemes muižnieku mežonīgā varas darbība atšķīrās no

Kurzemes — tikai ar to, ka Vidz c m ē „1 ie 1 ā pletne" at -

vjetoja likumu, bet Kurzemē pātaga — pašu Dieva

vardu.

Tā tas bija Vidzemē 19. gadsimta sākumā, bet Kurzemē tā

paša gadsimta pirmās puses beigās, kad jau no 1817. gada 25.

augusta pastāvēja spēkā tā saucamais, Kurzemes muižnieku tik

skali izslavētais Kurzemes zemnieku „brīvlaišanas" likums.

* Kristaps Bachmanis. „Andrejs Spaģis". Otrs, saīsināts izdevums
1933. g., 44.-45. lpp.

** Tā paša autora. „Cīqa pret zemnieku izglītību 19. gadu simtenī".

33.—34. un 38. lpp.
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Cik bieza tad nu gan biia varas tumsība visus ilgos iepriek-
šējos gadsimtus, caur kuriem bija jālaužas uz priekšu mūsu tau-

tai, cīnoties ar svešo iebrucēju, nekulturālo, tumšo, ļauno
varu?! —

Un tomēr, ne šī biezā varas tumsība, ne gadsimtus ilgie

ļaunie likteņi nav spējuši galīgi nomākt mūsu tautas lielo nacio-

nālo spēku, aptumšot mūsu senās augstās kultūras spēcīgo

gaismu. Tā ir parādība, ko diezgan nevar apbrīnot, par ko ta-

gadējām paaudzēm vēl daudz jārunā, jāraksta.

Savas tautas pirmos cīnītājus mēs droši varam pielīdzināt
meteoriem, kas dažkārt uzliesmo pie apvāršņa malas. Tāds cī-

nītājs bij Andrejs Spāģis.

Raksturojot spēku, kas izplūst no tautas, nedrīkstam pie-
mirst, ka visi mūsu lielie tautas darbinieki kā spēcīgas atvases

izšāvušies no savu garīgi spēcīgo, gaišo vecāku zalokšņā koka,
kas ar stiprām saknēm turas dziļi, jo dziļi savas tautas zemē.

Visu mūsu atsevišķo tautas darbinieku, viņu vecāku un visas

tautas garīgais spēks savukārt ir senatnes spēka straumes vil-

nis, kas atplūdis līdz mūsu dienām, līdz tagadējām paaudzēm no

tālās sirmās pagātnes, kad mūsu tauta dzīvojusi politiski pat-

stāvīgu, augstas garīgas un saimnieciskas kultūras dzīvi, par

ko gaiši un nepārprotami dod liecību mūsu tautas dziesmas un

citi senatnes pieminekli.

Mūsu nacionālo spēku darbības atjaunošanās laikmetā uz-

rakstītās un mūsu neaizmirstamā lielā tautas darbinieka Kriš-

jāņa Barona sakārtotās tautas dziesmās uzglabājušies uz visiem

laikiem agrākās kultūras un morāles likumi un cēli darba ti-

kumi. Tie izteikti skaistas, īstas dzejas formā un sirmā se-

natnē ieauguši tautas dvēselē. Šo patieso senatnes liecību ne-

viens mums naidīgs spēks nevar apgāzt, nespēj izdzēst no tau-

tas vēstures.

Tādi likumkrājumi īstā dzejā, simtos tūkstošos pantos,

kas tēlo un vada visas tautas un katra cilvēka dzīvi, sākot no

mātes klēpja līdz Baltam smilšu kalniņam, ir tikai latviešu tau-

tai un varbūt vēl retai kādai citai augstas senatnes kultūras tau-

tai. Apbrīnojams arī tas lielais tautas gara spēks, kas visas

šīs neizmērojamās tautas gara bagātības atmiņā vien pār-

nesis no tālas sirmas senatnes visās nākošās paaudzes cauri

posta gadsimtiem, cauri kariem, mēru laikiem, cauri smagai

verdzībai, varas tumsībai...

_

Kur gan slēpās mūsu daiļā tautas dziesma kara briesmu un

mēra laikos, kad visa zeme bij izpostīta, tauta izkauta, izmi-

rusi?!.
..

leilgušais Ziemeļu karš starp Krieviju un Zviedriju, Baltijas
juras krastu dēļ, nesa neaprakstāmu postu visām latvju tautas
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zemēm. Kara laikā izcēlās mēris, kas no Prūsijas iespiedās Kur-

zemē, no Kurzemes Vidzemē, Igaunijā, Daugavpilī*.
Kurzemē 1710. gada vasarā mērī miruši ap 200.000 cil-

vēku. Dažos lauku apgabalos nomiruši visi iedzīvotāji. Tajā

pašā 1710. g. vasarā Vidzemē mērī miruši 126.133, bet dzīvi

palikuši 90.067. Runājot vēsturnieka vārdiem, skaitli rāda, „kāda

katastrofa notika latviešu tautas dzīvē, jo var teikt, ka no kat-

riem pieciem, kas dzīvoja priekš mēra, nomira trīs, bet dzīvi

palika tikai divi, t. i.
2/r, daļas."

Tādos briesmu laikos uz ilgiem gadiem pilnīgi apklusa tautas

dziesma visos dziesmu kalniņos, visās lauku mājās, darba gai-

tās. Bij izmirušas arī pašas dziesmu teicējas
...

Ja tomēr tautas dziesma atkal atdzīvojās un pārgāja nākošās

paaudzēs, tad tā ir liecība, ka senais dziesmu kultūras gars mita

gandrīz katrā latvietī, kas vēl bija dzīvs palicis, un, ka

visa atlikusē latviešu tautas dala, cīnoties par savu nākotni cauri

tumšai verdzības naktij, tomēr turpināja cienīt un mīlēt tautas

dziesmā uzglabātos augstas morāles likumus, labos darba tiku-

mus un pašu tautas dziesmu.

Tā tautas dziesma sasniedza laikus, kad viņu paši latvju tau-

tas darbinieki dziļā cieņā pārnesa no tautas atmiņas Baltā

dziesmu tēva Krišjāņa Barona darba kabinetā un

iespieda biezos rakstu sējumos uz mūžīgiem laikiem.

Visā savā garajā ceļā, no sirmās senatnes līdz mūsu dienām,
tautas dziesma arvien mitusi pašās tautas masās, visos darba

cēlienos: sētā, druvā, jūrā, ezerā, Daugavas viļņos, mežā, lī-

dumā, talkos, riežos, muižu un pašu rijās, rītos, vakaros, katrā

gada laikā, priekos, baltās, nebaltās dienās.

Tāda tautas dzeja nevarēja mosties un pastāvēt mūsu senču

pilskalnu un novadnieku pilīs. No turienes, jādomā, nākušas ti-

kai atsevišķu dziesminieku-koklētāju dziesmas par tautas varo-

ņiem un viņu cīņām, par slaveniem senčiem un viņu darbiem.

Šīs dziesmas un kokles apklusa līdz ar vācu iekarotāju uzvarām

un latviešu tautas politiskās patstāvības sabrukumu.

Tautas masās, darba dzīvē: zemnieku un zvejnieku mājās,

būdiņās, muižu kalpu kazarmās, nespējnieku kaktos — dzīvoju-
šas arī pašas dziesmu teicēj as-dziedātājas, kur

viņas atraduši dziesmu uzrakstītāji lielajā dziesmu krāšanas

laikmetā.

Daudz tuvāk pazīstama tautas dziesmu vēsture mums kļūtu,

ja dziesmu uzrakstītāji būtu tuvāk aprakstijuši dziesmu

teicēju dzīves vietu un darba apstākļus viņu bērnībā, agrā

jaunībā, pašos dziesmu gados. Tad mēs pienāktu gluži tuvu

dziesmu mitekļiem, pašām dziesmu „vācelītēm". Tādi norādi-

* Valsts archiva raksti. Petijumi. I. J. Berz i ņ š. „Mera postijumi
Vidzemē 1710. gadā".
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jumi tieši nebija_ doti uzaicinājumos; tādēļ arī daudzi dziesmu

uzrakstītāji teicējas nemaz neatzīmēja.

„Latvju dainu" sējumos atrodam visai maz teicēju vārdu.
I sējuma, vietu, krājēju un dziesmu reģistrā ar papildinājumu par

Vidzemi un Kurzemi, no 745 vietām, minētas tikai 28

teicējas, piemēram: „teicēja māte ienākusi no Mārcienas", vai

vēl nepilnīgāki: „dziedātāja-teicēja Ellerene".

Par L a t g a 1 i no 31 vietas atzīmētas 6 teicējas: vārds, uz-

vārds, dažai arī vecums. Raksturīgi, ka Latgalē, Maina vā

viena teicēja — Naglānu Agāta — bijusi tikai 15 gadus
veca, bet jau zinājusi pateikt 97 dziesmas.

Šo rindiņu rakstītājam sevišķi palikušas atmiņā divas teicē-

jas, kas var būt, kaut par atsevišķu piemēru, kur un kādos ap-

stākļos pašā tautā krājušās un uzglabājušās vai arī gājušas zu-

dībā mūsu tautas dziesmas".

Pirmā teicēja bija mana māte (dzimusi 1842. g.). Viņa

par tautas dziesmām un dziedāšanu dažkārt mēdza teikt:

„Dziedot dzimu, dziedot augu,

Dziedot mūžu nodzīvoju;
Dziedot mani ievadija
Baltā smilšu kalniņā.

Veci ļaudis, ko savā agrā bērnībā mācijos pazīt, un māte pati
kādreiz stāstija, ka vina no Dēseles Vecvagariem un

Vecšķieriem (tagad Zemturiem), kur viņa kā bārenīte uz-

augusi, ilgus gadus ganos dzīdama piedziedājusi visus drūmos

Dēseles un Bakuzes mežus, un Lētīžas upes dziļās gravas.

Astoņpadsmit gadu vecumā aizgājusi tautās netālos Lielnī-

krāces Stirpaikos, māte arī te turpināja kalpot savam dziesmu

garam. Kad jau sāku novērot pieaugušo dzīvi, atceros, māte pa-

vasara un vasaras vakaros, stāvēdama meitu pulciņā mūsu

māju augstākā kalna galā, dziedāja jaukas dziesmas. Viņa bija

vārdu teicēja un meldijas locītāja, meitas — piedziedātājas un

vilcējas. Izvadijusi ganiņu ganos, māte mājās iedama dziedāja
viena pati.

Kad dzīve vēl ritēja daudz-maz vieglāk, māte ar tēvu un

visa saime garajos ziemas vakaros, istabas vidū, degoša skala

gaismā sēdēdami un vakara darbus strādādami, trīcināja tau-

tas dziesmām mūsu veco tumšo, sapraulējušo istabu, gar kuras

pakšiem ārā svilpoja nikni ziemeļa vēji. Tautas dziesmas ilgi

dzīvoja mūsu mājās. —

Mātes atmiņā uzglabājušās tautas dziesmas uzrakstiju
1887./88. gadā, kad māte, dzīves likstu salauzta, vārga un bez-

spēcīga, gulēja slimības gultā. Liels skaits dziesmu jau bij aiz-

* Ar šiem piemēriem papildinu referatuiespiešanai; pašas pieminekļa
svinībās tik plaši nerunāju par tautas dziesmām. Kr. B.
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mirsies. Man vēl izdevās izglābt tikai ap 300 dziesmu un kru-

stību parašas, ko iesūtiju Rīgas latviešu biedrības nodaļai un

Jelgavas Latviešu biedrības rakstniecības nodaļai. Gadus 30—

40 atpakaļ, māte zinājusi daudz vairāk dziesmu.

Svarīgs ir jautājums: kur viņa savā bērnībā un jaunībā no-

klausijās tik daudz dziesmu? Viņa taču dzīvojusi tikai divās

mājās (Vecvagaros un Vecšķieros), šaurā mežu stūrītī, upma-

las kalnājos. Viss mazais Dēseles pagastiņš (tagad pievienots
Embūtei) bija dažus desmitus kvadrātkilometrus liels; senos lai-

kos jaunas meitas negājušas viesos un zemnieku godos tālos,
svešos pagastos. Kas un kur gan bija Dēseles pagastā visi tie

daudzo dziesmu sacerētāji un teicēji, no kuriem māte noklausi-

jās skaistās tautas dziesmas? Kad to jautāju viņai pašai, viņa īsi

atbildēja: «Dziesmas noklausijos no vecām māmiņām, no citām

meitām dziesmu kalniņos, māju un lauku darbos, darbu talkos,

kāzās, krustībās, bērēs; visi cilvēki zināja dziesmas, viens vai-

rāk, otrs mazāk
...

visa dzīve, visi kalni bija dziesmu pilni..."

Ja tas tā bija mazā pagastiņā, mežu kaktos, cik gan dziesmu

nezināja visa latvju tauta visos laikos, labās un ļaunās dienās?

Augstā dziesmu kultūra ar visām gudrajām dzīves mācībām ir

bijusi mūsu tautas dzīves ceļa rādītāja un apgaismotāja visās

paaudzēs, visās Latvijas malu malās
...

Otra teicēja, ko sevišķi atzīmēju, ved pie domām, ka dažos

laikos, kādas tumšas varas apgabalos mūsu tautas dziesma va-

jāta. Šo teicēju nejauši atradu Lielnīkrāces muižas

lejas senajā kroga ēkā, pašā upes krastā. Viņu sauca

— Kažlo vs ka vecmāmiņa. Viņa dzīvoja pie sava dēla Nī-

krāces upmalas kroga ēkā Latvijas lielās agrārās reformas pir-

majos gados, bet dzimusi nīkrācniece viņa nebija. Kad jaun-

saimnieku jautājumos kādu rītu iegāju vecā kroga ēkas tum-

šajā istabā, izdzirdu istabas otrā galā, tumšā kaktā vecas mā-

miņas balsi:

„Celies, meitiņ', dieniņa laukā!

Tukšs tavs pūriņš, pliks vēderiņš."

Skali padevu labdienu. No tumsas izvirzijās pret loga
gaismu veca, kalsnēja, bet vēl diezgan stalta auguma vecmā-

miņa, dzijām grumbām izvagotu seju, sirmiem matiem, kas no

liela vecuma jau metās rūsas krāsā. Atkārtoju ladbienu. Nu

vecmāmiņa to saņēma laipnā balsī. Pavedienu tālākai sarunai

ar vecmāmiņu tomēr nevarēju atrast. — No tumšā kakta iz-

nāca meitene, gadus 15, un smaidīdama teica: „Jūs dzirdējāt,
ka vecmāmiņa mani modināja tautas dziesmas vārdiem, bet es

nemaz negulēju, nebiju aizmigusi. Tā — vecmāmiņas paraša:
ar šo tautas dziesmiņu viņa mani modina katru rītu, vienalga,
vai esmu aizmigusi, vai ne. Viņa visu ko runā vairāk tautas

dziesmas vārdiem vien. Citādi viņa loti maz runā.
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_„Cik tad vecmāmiņai bus to gadiņu?" iejautājos. „Tēvs reiz

izrēķināja un sacija, ka 95 gadi jau esot. Bet kājas viņu viegli
nes un gara ari modra. Tik tā seja briesmīgi grumbaina."

„Vai tad_ daudz tautas dziesmu vēl atceraties?" jautāju tieši

pašai vecmāmiņai.
JKad kāda vajadzība ir, tad jau atceros," viņa mierīgi at-

bildēja.

„Kādā apgabalā esat dzimuši un bērnību pavadījuši?"

«Kungus un pagastus vairs neatceros. Visus sauca citādāki.

Tas dikti sen atpakaļ. Citi bija laiki:

„Balti bija Rīgas ceļi...
Kas tos baltus balsināja?
Kurzemnieku rudzi, mieži,
Pakavoti kumeliņi."

Kad vecmāmiņa teica dziesmiņas vārdus, viņas balss kļuva
dzidra, pacilāta.

«Piesēdīsimies, vecmāmiņ', pie galdiņa! Pateicat man vēl

kādas dziesmiņas!"

Vecmāmiņa palika stāvot istabas vidū un labu laiciņu do-

māja, plānā skatīdamās. Viņas pieres grumbas tapa vēl dzi-

ļākas.
„Kā tad tā lai dziesmu teicu, kad nav nekādas vajadzības?"

viņa it kā sāka pukoties. „Kad kāds darbs ir, dziesma pati
nāk" viņa klusi piebilda.

Nu arī mazmeitiņa iemeta savu vārdu: «Vecmāmiņai pie
visiem darbiem ir savas dziesmas. Kad viņa strādā viena pati,
tad arī teic dziesmas. Brīnums, kur viņa ņem tik daudz dzie-

smu ! Daždažādas!..."

„Vai neesat uzrakstijuši kādas dziesmas?"

Izdzirdusi šos vārdus, vecmāmiņa it kā satrūkās un pacēla

galvu augstāk. lejaucos ar savu jautājumu:

„Vai Jūs, vecmāmiņ', no savām jaunības dienām arī ko at-

ceraties?"

Viņa atkal nolaida galvu zemāk, padomāja, tad klusā balsī

teica:

„Muiža mani paņēma no vecākiem... Tumšā rudens va-

karā, vētrā, lietū atbrauca muižas strādnieks un pateica tē-

vam: kungs licis aizvest mani un nodot pie klaušu saimnieka,
kam nav strādnieces... Biju tikai 15 gadus veca. Ilgi brau-

cām tumšā naktī, lietū un vētrā... Kad iebraucām svešajās

mājās, gaiļi jau dziedāja. —

Man lika apgulties palodzē uz cieta, rupja salmu maisiņa.

Apsedzos ar savu pielijušo villaini. Drīz aizmigu. — Mani uz-

modināja skarba sievietes balss. Istabas vidū dega skals; ārā

bija dziļa tumsa. Dzirdēju, ka kokos joņo vējš. Ātri uzģērbu
savas darba drēbes, paliku pie sava guļas maisiņa stāvot. Pa
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durvīm ienāca tukla sieva, iesirmiem matiem; līdz pusistabai

panākusi, viņa rādija uz mani ar izstieptu labo roku un rupjā
balsī teica: „Tavs darbs šodien būs — mazgāt veļu. Lūk, kur

baļļa pie durvīm! Novelc jaku, nāc pie baļļas, sāc strādāt. Tev

tūliņ parādīšu, kā jāmazgā rupjie palagi. Labu meitu gan tā

muiža man atsūtijusi! Hm!..."

Saimniece rāva ārā no iemērktā veļas blāķa platu, smagu,

rupja pakulu audekla palagu un rādija kā to berzt un mazgāt.

Viņa šņāca un caur zobiem runāja:
„Redz' tā vajag mazgāt, stipri berzt līdz pat vidum! Pa-

steidzies! Līdz vakaram visa veļa jāizmazgā!"

Viņa atlieca muguru, atstāja palagu uz vāles robiem un atri

izgāja pa durvīm priekšnamā. Man uzmācās lielas bailes. Pa-

liku brītiņu pie baļļas stāvam, skatījos baļļā uz lielo veļas blāķi,

kas sniedzās gandrīz līdz baļļas augšienei. Asaras spiedās
acīs; drīz vairs nevarēju veļu saredzēt.

•

Te uzreizi jūtu: spēcīgas rokas sagrābj mani no muguras

puses pie elkoņu kaulu galiem, paceļ kā spalviņu uz augšu, pār-

cel pār ballas malu un ar visām kājām iestāta baļļas vidū.

„Kas tad tu par veļas mazgātāju pie tādas baļļas! Sīciņa kā

smildziņa!" starp smiekliem atskanēja vīrieša rupjā, spēcīgā
balss. Nobijusies ātri atskatos atpakaļ. Liels puisis mani iecē-

lis baļļā. Pats viņš vēl parausta plecus un smiedamies iziet pa

durvīm. —

Man tāds kauns
...

Labi, kad saimniece neredzēja
...

Atri

izrāpos no baļļas un sāku strādāt..."

„Pirmos gadiņus, kamēr mani spēki bija mazi, man gāja
dikti grūti. Vēlāk pieaugu, kļuvu stiprāka, pieradu pie visa

kā... Grūti jau bija tie senie laiki! Kur tevi nolika, tur bija

jāstrādā..."

Vecmāmiņa pārgāja atmiņu pasaulē un runādama arvien

biežāk iepina savā nostāstā piemērotas tautas dziesmas, kas

pušķoja viņas valodu. Dziesmiņas plūda strauji, skaidri, iz-

teiksmīgi. —

Kur Jūs, vecmāmiņ', mantojāt tik daudz skaistu dziesmu?

Kur noklausijāties?" jautāju viņai priecīgā balsī.

„Senāk visas ganes, visas meitas, visas vecas sievas zināja
tādas dziesmas," vecmāmiņa ātri atbildēja. „Kas tad tā būtu

bijusi par meitu, kas nezinātu dziesmas? Visā dzīvē dziesmas

iepina, visos darbos... Kā lai tagad atceros, no kā dziesmas

noklausījos? Mana māte arī zināja daudz tādu dziesmu."

„Vai Jūs, vecmāmiņ' man atļautu vēl atnākt pie Jums pa-
klausīties kādas dziesmiņas?"

Vecmāmiņa nolaida galvu, padomāja, tad teica: „Kā tad
tā? Dziesmas paklausīties? Kad nebūs nekāda vajadzība vi-

ņas teikt, kādēļ tad lai teicu?... Bet garām ejot, pienākt var,
kālab ne ..."
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Jau nākošā dienā devos pie vecmāmiņas. Viņa saņēma mani

itin laipni un nosēdināja pie lielākā galda; pati apsēdās pie loga
uz krāģīša.

Izvilku no portfeļa biezu burtnīcu, noliku uz galda, sagata-

voju pildspalvu rakstīšanai, atvēru burtnīcu un uz vecmāmiņu
skatīdamies teicu priecīgā balsī: «Lūdzu, vecmāmiņ', teiciet

nu man kādas dziesmiņas. Es pierakstīšu; vēlāk sūtīšu uz

Rīgu lieliem darbiniekiem» lai iespiež grāmatās, lai uzglabā uz

visiem laikiem. Jūsu vārdu arī godam minēs
...

Sen, sen jau

krāj tādas dziesmiņas pa visu mūsu zemi..."

Vecmāmiņas seja pārvēršas, acis platas ieplestas, lūpas sāk

drebēt... Skatos viņas sejā, nekā nevaru saprast... Šinī acu-

mirklī no lauka ienāk mazmeitiņa. Viņa paskatās uz vecmā-

miņu parausta plecus un man tuvāk pieliekusies čukst:

«Vecmāmiņa loti nobijusies, uztraukusies. Tagad viņa vairs

nerunās. Nav vērts dziesmiņas prasīt."

Mazmeitiņa paņem vecmāmiņu pie elkoņa un aizved tum-

šajā kaktā. Atlika tikai atvadīties un aiziet.

Pēc pāris dienām tomēr vēl reiz aizgāju pie vecās dziesmi-

nieces, pamēģināt, vai nevar ko izkaulēties.

Nekā. Šoreiz vecmāmiņa nemaz neiznāca no tumsā kakta;
uz maniem jautājumiem vairs neatbildēja.

Tikai mazmeitiņa pienāca man klāt un čukstēja: «Vecmā-

miņa aizvakar no Jums loti nobijusies. Viņa domājusi, ka Jūs

atnākuši rakstīt protokolu par tām dziesmām, ko viņa viņdien
Jums dzirdot teica. Kad jūs aizgājāt, viņa nemaz vairs neva-

rēja apmierināties. Divas naktis viņa negulēja, lūdza Dievu,

lai piedod grēkus. Esot Jums «panckas" teikusi un par to es

gribējis rakstīt protokolu.
Vecmāmiņai dzirdot stipri teicu, ka viņas tautas dziesmas

ir dārga garīga manta, ka tās liecina par mūsu tautas lielo gud-
rību, un gara daiļumu sirmā senatnē. Tautas dziesmas nav vis

nekādas panckas. Viņas krātas un krāj pa visu mūsu tautu no-

pietni tautas darbinieki, un mūsu pašu valdība rūpējas par viņu

iespiešanu grāmatās, lai viņas nekad vairs neaizmirstu. Runā-

dams, aizgāju vecmāmiņas kaktiņā un mēģināju viņu pārlieci-

nāt, ka esmu tikai labi domājis, bet ne nācis protokolu rakstīt...

Vecmāmiņa tomēr skatijās uz mani caur pieri, plati ieple-
stām acīm un nospiestā, drūmā balsī pārs reižu izdvesa:

«Panckas teicu ...
Panckas teicu ..."

Likās, ar šo vārdu viņa gribēja sevi attaisnot, atvainot, lai

tik es neņemtu dziesmiņas nopietni, lai tik nerakstītu proto-
kolu. —

Atstāju mecmārniņu mierā. Mazmeitiņa man vēl pateica, ka

nu vairs nav vērts nākt un mēģināt vecmāmiņu pārliecināt.
Pagājušās dienās viņa pat mazmeitiņai nevienu dziesmiņu
vairs nav darbā iepinusi. Esot neizprotami, kas nu noticis. Ag-
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rāk viņa savas skaistās tautas dziesmas ar lielu prieku teikusi,

nekad viņas nav nicinājusi; bet nu — luk — tada pārvērtība —

~panckas!.."

Pēkšņā pārmaina vecmāmiņas uzskatos izsaukta ar manu

vēlēšanos dziesmas uzrakstīt. Mana biezā burtnīca un pild-

spalva viņai varbūt atgādinājušas kādu notikumu ar protokolu

tālā senatnē. Kā vecmāmiņa, kas agrāk tautas_ dziesmiņas ta

cienījusi un viņas katru dienu ar cieņu skandinājusi, tagad vi-

ņas tik pēkšņi nosaukusi par panckām, liek domāt, ka vārds

„p anck as" nav vis vecmāmiņas pašas izdomāts; bet ka

šādu vārdu tautas dziesmām devuši kādi sveši vīri, kas raksti-

juši protokolus. Par „panckām" Kurzeme sauc vecas noval-

kātas drēbes, ko sestdienas vakaros pārmaina pret „s v c t_-
d i c n as" drēbēm, bet svētdienai izejot velk atkal no kakta ara.

Māju ļaudis parasti mēdza teikt: „Nu atkal jāvelk no kakta ārā

un jānoliek pie rokas „v c c ā s pancka s". — Varbūt vecmā-

miņas jaunības dienās, tautas dziesmas teicot, kadi vīri, kas

mēdza rakstīt protokolus, vai teikt dievvārdus, nosauca tautas

dziesmas par panckām. Varbūt viņa ar savam dziesmām pie-

dzīvoja kādas nepatikšanas un tagad tās atcerējās. Bija taču

laiki, kad tautas dziesmas sāka nicināt, gan sveštautieši, gan

paši latvieši. Par to rakstijis Krišjānis Barons:

„Tauta pati, it kā viņas (Dziesmas) kaunēdamās, sāka tās

dēvēt par blēņu dziesmām, stādīdama tām pretī garīgās jeb

„Dieva" dziesmas. Tas, zināms, vispirms bija dabisks iespaids

no kristīgās ticības, kam senāk viss, kas tautai atgādināja vi-

ņas pagānu pagātni, bija jāapkaro". „Atnāca_beidzot
laiks, kad izglītotie latvieši sāka ievērot līdz šim novārtā lik-

tās pašu tautas dziesmas un daži it karsti priekš tām iekarsa"*.

Bet līdz tam atmodas brīdim liels skaits tautas dziesmu palicis
neuzrakstīts un kritis aizmirstībā, līdzīgi lielajam dziesmu krā-

jumam, ko glabājusi savā atmiņā, bet vairs neteica uzrakstīša-

nai Kazlovska vecmāmiņa. Un cik tādu vecmāmiņu nav pali-
kušas neatrastas!

Kazlovska vecmāmiņa vēl mūsu dienās ir liecība arī tam,

kādās klaušu laiku un nabadzīgu darba ļaužu aprindās mitusi

un uzglabājusies no paaudzes uz paaudzi mūsu tautas dzeja un

viņā izteiktie augstās kultūras un morāles likumi, kas mācija
katru atsevišķu latvieti labos tikumos un vadija visu tautu pa

gaišu nacionālās apziņas ceļu līdz lielajām brīvības cīņām un

uzvarām, līdz pilnīgai neatkarībai. —

Arī par grāmatu gaismu un skolām cīnijās pret varas tum-

sību pirmā kārtā paši latviešu zemnieki. Pievedu gaišus, rak-

sturīgus piemērus. Tanī pašā laikā, kad Vidzemē muižnieki cil-

dināja savu pletni (1805. g.) kā likuma vietnieci, Cēsu apriņķa

* „Latvju Dainas" I sējums, Kr. Barona ievads, XIX un XXI lpp.
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Gatartmuižas latviešu zemnieks Jānis Godiņš da-

ri ja īstus varoņdarbus cīņā par tautais izglītību.

Šos Godiņa slavenos darbus celis gaisma pat muižnieks Ha-

gemeisters, kas lielīdams muižniecības nopelnus zemnieku iz-

glītības laukā, nav varējis parādīt nekādu ievērojamu muiž-

nieku darbu un tādēļ lielijies tikai ar savu zemnieku Godiņu*.

Kurzemes tumšā stūrī, senās Vaiņodes privātmuižas ļaudīs

atkal pirmais nesis zemniekiem gara gaismu latviešu zemnieks

Aucenieku Matīss, kurš no 1778. g. atzīmēts Embūtes

baznīcas grāmatās kā skolotājs Vaiņode, un viņa brala Jāņa dels

Kristaps tajās pašās baznīcas grāmatas 1788. g. ka skolo-

tājs Vaiņodē**.

Sevišķs skolas nams tajos laikos Vaiņode nav bijis. Abi sko-

lotāji, kas reizē arī bijuši Aucenieku maju saimnieki, bus māci-

juši zemnieku bērnus savās Aucenieku mājas.

No skolotāja Aucenieku Kristapa brāļa Jura ceturtā paau-

dzē, 16./29. maijā 1846. gadā Vaiņodes Mentelos dzimis 0ī t s

levalda dēls Sīli s***. Viņš atkal min savu senču skolo-

tāju pēdās un pašā zemnieku izglītības apkarošanas laikā, bū-

dams tikai 21 gadu vecs, top par skolotāju Vaiņodes pagasta

skolā. Te viņš cīnās ar laikmeta varas tumsību no 1867.—

1869. g. un tad pāriet Bātes pag. skolā un te strada no 1869.—

1883. g.

No šejienes viņu 1884. g. aicina pie sevis par skolotāju un

baznīcas dziedātāju un ērģelnieku senie īstie zemnieku kultū-

ras draugi, Kloster-Aizputes brīvie kroņa zemnieki, kam pa-

šiem vēl joprojām ir sava Pētera baznīca un sava brīvība —

lemt par šo baznīcas darbību un par viņu pašu uzturēto skolu.

Kloster-Aizputes zemnieki izvēlas sev taisni tādu skolotāju,
kura senči arī paši rūpējušies par skolas izglītības izplatīšanu

tumšajos muižnieku zemniekos Kurzemes dienvidus dāļāt.
Kā muižnieki līdz pat 1835. gadam nebija sākuši pildīt 1817.

gada likumu un nebija rūpējušies par zemnieku bērnu_pirmmā-
cību mājās un skolā, to apliecina jau minētā mācītajā Gold-

maņa kronikatt-

Tajā pašā laikā, kad Aizputes apgabalā par muižnieku bez-

darbību zemnieku izglītības un baznīcas lietās dod tik drūmu

atsauksmi mācītājs Goldmans, netālu no Aizputes, no

pašu zemnieku vidus, Dunalkas pagasta Spaģu_ mā-

jās patstāvīgi uzsāk meklēt apgaismības ceļus nākoša liela

* Kristaps Bachmanis: a)
„Andrejs Spaģis un viņa laikmets" 142.—

144. lpp.; b) „Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadu simtenī". 37., 39 —

40. lpp.
** Turpat, 40.—41. lpp.

*** Ar Aucenieku ģimenes pāriešanu no Aucenieku uz Vaiņodes Sīļu

mājām, 1935. g. viņa dabū jauno māju vārdu par uzvārdu — Sīlis.

t Kristaps Bachmanis. „Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadu sim-

tenī", 41.—42. lpp.
tt Turpat, 33.-34. lpp.
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latvju tautas darbinieka Spāģu Andreja gudrie, darbīgie

vecāki: Spāģu māju saimnieks Andrejs Kristapa dels

un viņa sieva Ortija (vēlākos sarakstos Or te). Viņi jau

mājās mācījuši grāmatā, cik spējuši, savu vecāko dēliņu An-

dreju. Kad dēls iegājis 13. gada, viņi meklējuši viņam skolas

Raibeniekos un Durbē. 1833. gadā viņi pārrakstijušies no Du-

nalkas pie Raibenieku pagasta. Dēla izglītības dēl viņi atstā-

juši Dunalkas labās „S p ā ģ v" mājas un devušies svešumā, kur

maizīte jāpelna tikai ar roku darbiem.

Dunalkas tuvumā, Cīravā, jau arī sāk aust gaisma no aug-

stāku darbinieku puses. 1831. gadā Cīravas mācītājs

Jānis (Johann) Volters palīdzējis Cīravas Kalnenieka

Mārtiņa dēlam Andrejam Bergmanim ietikt slavenā

pedagoga Dintera skolotāju seminārā Prūsijā, Mazdekšu ciema.

Tur Bergmani sagatavo par jaundibināmās Dzērves-Cī-

rāvas skolas vadītāju. So skolu nodibina Cīravas dzimtkungs

Man te ifc 1 s Dzērves muižā, skolotāju izglītošanai Kurze-

mes zemnieku skolām. Acīmredzot, ar 1817. gada zemnieku

nolikuma nepildīšanu ilgāk vairs nevarēja kavēt zemnieku

pirmmācību. Likums taču skaidri pavēlēja atvērt zemniekiem

skolas pa vienai ik uz 1000 zemnieku dvēselēm.

Izglītību zemniekiem iesāka izcīnīt reti vientuli gara gais-

mas draugi no muižnieku aprindām. Viens no visizcilākiem

zemnieku izglītības veicinātājiem Kurzemē bija Meldzeres

muižas īpašnieks Georgs fon Dortēzens. Viņš nebija
cēlies no ienācējiem vācu muižniekiem, kuri kā iekarotāji
iebruka latviešu zemēs un no laika gala apspieda un turpināja

apspiest vietējās iedzimtās tautas un iznīcināt viņu agrāko kul-

tūru.

Dortēzena senči ienākuši Kurzemē kā centīgi darba ļaudis
no augstas kultūras zemes Holandes un tikai nākošā gad-
simtā ieguvuši lauku muižu un uzņemti Kurzemes muižnieku

kārtā. Holandes senču kultūras gars joprojām mājojis arī Ge-

orga fon Dortēzena sirdī un prātā. Cīņai par tautas izglītību

Kurzemē, viņš vēl ieguvis plašas zināšanas no Prūsijas tā laika

lielāko pedagogu grāmatām.

Tā sagatavots, Georgs fon Dortēzens nodomājis pats atvērt

zemniekiem skolu savā dzimtmuižā Meldz cr ē. Viņš lūdzis

Cīravas mācītāju Volteru ieteikt kādu latviešu zēnu, ko izglītot

par skolotāju Dzērves-Cīravas Bergmaņa skolā. Maksāt par

zēna skološanu uzņēmies Dortēzens.

Mācītāja Voltera izvēle kritusi uz zēnu Spāģu An-

dreju. Viņš-jau pēc viena gada, 1834. gadā, četrpadsmit gadu

vecumā, atsaukts no Raibeniekiem un nodots Dzērves-Cīravas

skolā.

Kā mācītājs Volters izvēlējies taisni viņu, ir liecība, ka viņa

gara spējas bijušas mācītājam jau agrāk pazīstamas. Nav bi-
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jusi mācītājam sveša arī viņa iepriekšējā labā sagatavošana
mājās vecāku vadībā. Raibenieku un Durbes skolās vien viena

gada laikā viņš nevarēja tik daudz iemācīties, lai no turie-

nes grieztu uz sevi mācītāja Voltera ievērību. —

Pēc četriem gadiem, 18 gadu vecumā, Spāģis jau ir

skolotājs Meldzerē gadā).

Viņš strādā ar lielu aizrautību. Apgaismot savu tautu ir viņa

tiešais mērķis. Viņa spēcīgā gara gaisma met starus uz

visiem apkārtējiem pagastiem. Viņā mīt dievišķīgs spēks, kas

pievelk cilvēkus no visiem tumšās kungu krogu un brūžu dzī-

ves kaktiem. Drīz viņš top par tautas audzinātāju visplašākā
nozīmē. Svētdienās pat no tālienes nāk veci un jauni klausīties

viņa runā, viņa spēlētos mūzikas gabalos, viņa vadītās kora

dziesmās, priekšlasījumos. Vecā, mitrajā, agrāka

kroga mālakmeņa ēkā, kura pārvērsta skolas namā, sed vecie

zemnieki un viņu bērni cauru augu dienu un klausās jaunā sko-

lotāja vārdos un citos viņa priekšnesumos. Nevienam nav gar-

laicīgi, nevienu nevelk agrākā paraša prom uz krogu. Jaukos»

valdzinošos gara dzīves brīžus pa svētdienām Spāģa skolā vel

ar sajūsmu atcerējās pēc astoņdesmit gadiem sava

ilgā mūža vakarā vecas lauku māmiņas, veci tevi, Spaģa gai-

šās, jaukās skolas dzīves liecinieki...

Tas taču bijis apbrīnojams gara spēks, kas pacilājis, ieprie-

cinājis, savaldzinājis jauna bērna dvēseli un novirzijis viņu uz

gaišu dzīves ceļu līdz dziļam mūža vakaram
...

Vasaras brīvlaikā jaunais skolotājs Spāģis apmeklē tā-

lāku apgabalu iedzīvotājus, pēta zemnieku dzīvi, viņu bēdas,

ciešanas. Savā divdesmitā dzīves gadā, vasaras brīvlaika viņš

apceļo kājām Kurzemi, visur uzmeklē vientuļas skolas, kas vel

ir liels retums lauku dzīvē. Viņš satiekas ar skolotajiem, ap-

spriežas par skolas dzīvi; runā ar zemniekiem par gara apgais-

mību, par skolu nepieciešamību, iet no pagasta uz pagastu, sa-

sniedz pat tālo, drūmos mežos ieslēgto, Dundagu un tur at-

vērto skolu. Atpakaļ uz mājām iet atkal pa citu ceļu, apmeklē

citus apgabalus.

Nākošos gados, tiklīdz kur atver jaunu skolu, Spāģis_ atkal

dodas kājām uz turieni: vēro, kā plaukst skolu dzīve, ka iztu-

ras pret skolām muižnieki, garīdznieki. —

Pirmmācības grāmatu latviešu bērniem vēl nebija. Tās ne-

viens nav pratis, nav gribējis sarakstīt. Kad pašu skoļu un grā-

matu vēl nav, kā lai latviešu zemnieks maca savus bērnus mā-

jās?! Spāģis steidzas novērst šo lielo trūkumu. Viņš saraksta

skaistā latviešu valodā pēc jaunas skaņu metodes un 1844.

gadā pats izdod pirmmācības un lasāmu grāmatiņu „B c m v

pri c k s". Tā atver durvis iespiestam un rakstītam vārdam

katrā latviešu mājā. Uz to pats Spāģis skubina katra saruna ar
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jaunu vai vecu, zemnieku godos vai darbā tiekoties, katrā iz-

devīgā brīdī.

Viņš saraksta arī citas latviešiem nepieciešamas grāmatas.
— Apgaismības darbs prasa no paša Spāģa lielas zināšanas.

Tās viņam jāiegūst pašmācības ceļā. Tādēļ viņš katru brīvu

brītiņu ārpus skolas darbiem izlieto pašmācībai: studē daudzu

sveštautiešu pedagogu un citu zinātnieku grāmatas, ko atrod

gaismas drauga Georga fon Dortēzena bibliotēka, mācas

krievu un citas svešas valodas, studē Baltijas zemnieku un

Krievijas likumus, pētī Krievijas un ārzemju politisko, kultu-

rālo, tiesu un administrativo iekārtu; nenoguris cenšas iegūt

plašas zināšanas dažādu zinātņu nozarēs, kas viņam nepiecie-
šamas grāmatu sarakstīšanai, darbam skolā, satiksmei un pa-

mācošām sarunām ar jauniem un veciem ārpus skolas, cīņai ar

tumsoņiem un uzbrucējiem.

Spāģis mīlējis tikties ar cilvēkiem, sarunāties, dziedāt. Par

viņa raksturu un personīgo dzīvi man palaimējas
vēl pēc Latvijas nodibināšanas dabūt tiešu, nemākslotu liecību

no vi ņ a 1 ai k m c t a un dzīves liecinieces, tā laika inteliģen-

tākās zemnieces, lielas grāmatnieces un dziedātājas, Dēseles

Vecšķieru (Zemturu) vecmāmiņas Jūleš Zemtures,
dzim. Matisones. Kad viņai iejautājos par Andreju Spāģi,

pār viņas seju pārlaidās piemīlīgs smaids un viņa laipnā balsī

iesaucās: „Vai!.." Par Spāģu Andreju tu jautā! Par mūsu

labo skolotāju. Tas jau ir tik sen, kad viņš bija Meldzerē! Tad

es vēl biju gluži jauna: gadus 18 vai 20, un tagad man jau 90

vai vairāk." „Spāģu Andrejs bija gudrs un godīgs cilvēks. Ne-

viens par viņu ļaunu vārdu nerunāja. Viņš dikti krietni mā-

cija. No viņa nekad nekā slikta nedzirdēja. Viņš arvien bija

godīgs un lustīgs cilvēks. Viņš gāja dzīrēs un godībās un ar

visiem laipni un gudri runāja. Nekad viņš nebij iereibis. Rei-
binošus dzērienus viņš nedzēra. Dziedāt viņš gaužām mīlēja,

un citi dziedāja līdzi. Ar Spāģi katram gribējās tikties, paru-

nāties. Visi viņu cienija un godināja. Vēlāk, kad viņš sāka

prāvīties ar kungiem skolas dēļ, viņam gāja grūti. Bija nabags.

Viņa māte pelnijās ar aušanu..."

To pašu par Spāģi stāstija mans tēvs un visi citi viņa bi-

jušie skolnieki, ar kuriem man bij izdevība tikties manā bēr-

nībā un agrā jaunībā.— Spāģis un viņa darbi bijuši tik reta,

jauka dzīves parādība, kas nekad neizdziest no cilvēku atmi-

ņas ...

Atklātībā Spāģis visur uzstājies kā latvietis. To viņš darijis
arī presē, piemiņas dzejā, ko 1849. gadā veltijis Jelgavas lat-

viešu lauku draudzes mācītāja un „Latviešu Avīžu" redaktora-

izdevēja Vilhelma Pontēniusa piemiņai. Dzejas 5.

pantā atklāti pateikts:
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„Tu neglaudies ar mīkstiem, gludiem vārdiem

Pie bagātiem un augstmaņiem;
Bet rādijies caur vārdiem un caur darbiem

Patiesīgs draugs mums latviešiem."

Šī pantiņa pēdējo rindu Spāģis pats pastrīpojis. Tā ir vis-

gaišākā liecība, ka šo dzeju viņš apzināti rakstijis nacio-

nalpolitisā nolūkā, kas 1849. gadā bija liela pārdrošība.
Viņš pats tad bija tikai 29 gadus vecs un skolas lietās jau pie-
dzīvojis lielus uzbrukumus no mirušā (1844. g.) Georga fon

Dortēzena mantinieku un skolas zemes tīkotāju puses.

Dzeju Spāģis parakstijis «Daudz citu vārdā". Tā atkal ir

gaiša liecība, ka viņš jau tad uzstājies kā vadonis kādas apzi-
nīgas latviešu zemnieku grupas priekšgalā. Tāds solis pirms
90. gadiem ir pirmais un vienīgais Kurzemes latviešu dzīvē. —

Jau pašos jaunības gados Spāģī nobriest lielas reformatora

domas, kā atvieglot, uzlabot latviešu zemnieka nacionālo, ga-

rīgo, tiesisko, kulturālo un saimniecisko dzīvi.

Ar Georga fon Dortēzena nāvi Spāģis skolas dzīvē zaudē

visspēcīgāko atbalstītāju cīņā pret varas tumsību un muižnieku

patvaļu. Muižnieku politika uzskata Spāģa enerģisko, gaišo,
nacionālo darbību un Meldzeres skolu par „lielo dadzi

aci", kā Spāģis to vēlāk pats atzīmējis.—
Dortēzena mantinieki un muižas policija (muižkungs Brī-

nīngs, kas pats tīkoja pēc skolas zemes un vēlāk to arī pa-

ņēma), uzteic Spāģim skolotāja amatu 1852. gada novembrī un,

kad viņš, uz dibināšanas aktu atsaukdamies, liedzas atstāt

skolu, liek 1853. gada 13. maijā izcelt skolai logus un Spāģi ar

visu viņa nabadzīgo iedzīvi un vecākiem izlikt no skolas ceļ-
malā. —

Uzsākto vēsturisko prāvu, kas velkas 7 gadus, Spāģis muiž-

nieku tiesās Kurzemē un Baltijas muižnieku pārpildītā Krievi-

jas Senātā zaudē; dzimtenē viņš vairs nevar atrast darbu un

maizi; pastāvīgas drošas pajumtes te arī vairs nav; viena gada
laikā viņš mainijis dzīves vietu Meldzerē, Skrundā, Gaviezē,

Laukmuižā, Kuldīgā. No viņa sāk piedzīt galvas naudas pa-

rādu, ko par skolotāju esot viņam nebija jāmaksā; viņš vairs

nevar uzturēt savus bezspēcīgos vecākus, kas Meldzere dzī-

voja pie viņa; arī vecākiem jācieš muižnieku atriebībā.

Apstākli dzimtenē kļūst nepanesami. Glābiņš jāmeklē sve-

šatnē. —

1854. gada rudenī Spāģis dodas uz Krieviju. Tur viņš kādā

muižā atrod pārvaldnieka vietu.

Krievijā tai laikā nobriest lielās reformas. Tur sāk droši pa-

celt balsis vislielākie patrioti un brīvības domu paudēji. Viņi

atklāti runā un raksta, ka zemnieki atsvabināmi no dzimtbūša-

nas un viņiem jāpiešķir zeme pilnā īpašuma ar ilggadīgu kre-

ditu zemnieku zemes bankā. — Baltijas muižnieki saprot, ka
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tādas reformas uztrauks Baltijas zemniekus, kam 1816. g. li-

kums (Igaunijā), 1817. g. (Kurzemē), 1819. g. (Vidzemē) deva

tikai uz papira «personīgo brīvību", tā saucamo «putna
b r ī v ī b v", bet faktiski atstāja viņus dzimtļaužu stāvoklī bez

tiesībām pat pirkšanas ceļā iegūt zemi savā īpašumā.
Novērst reformas Krievijā nebij iespējams. Baltijas muižnie-

kiem vēl tik atlika ar viltu un lielu propagandu panākt Krie-

vijā tādu pašu likumu kā Baltijā, it sevišķi — Kurzemē. Vid-

zemes zemnieku nolikumu jau bija nostādijis ļoti sliktā gaismā

Krievijas lielais publicists, maģistrs Jūrijs Samārins

(1846.—1849. g.), Kurzemes zemnieku nolikums bija palicis ne-

cilāts. Ja tādu pašu varētu ievest arī Krievijā, tad tas lielajā
valstī un līdz ar to arī Baltijā vēl pastāvētu spēkā ilgus gadu
desmitus. Tādā ceļā Baltijas muižnieki būtu piedabūjuši par

uzticīgiem sabiedrotiem visus Krievijas muižniekus-lielgrunt-
niekus un pašu krievu valdību.

Baltijas lielgruntnieks, ļoti bagāts vīrs, Ernests fon

Nolk cn s 1857. g. Berlīnē izdeva brošūru «Russland hat

allein noch die VVahl" (Krievijai pašai vēl ir izvēle). Šajā bro-
šūrā starp citu teikts: «Ar baiļu pilnām gaidām mēs (domāti

Baltijas muižnieki. Kr. B.) raugāmies pretim reformām, kas tu-

vākā, vai tālākā nākotnē notiks Krievijā, lai tur radītu jaunas

attiecības starp muižnieku un zemnieku." — Fon Nolkens ieteic

glābt muižniecību. Viņš saka: «Tāpat kā valdnieks ir no Dieva

žēlastības, Dieva iecelts jau pēc sava dzimuma, tāpat arī vecā

iedzimtā muižniecība ir no Dieva žēlastības, paša Dieva iestā-

dijums." — «Muižnieki jāsarga no kalpības stāvokļa, jo caur

kalpību atceļ muižniecību no Dieva žēlastības. Vald-

nieka un iedzīvotāju intereses prasa, lai pastāvētu muižnieku

korporācija."

Baltijas zemnieku nolikumos fon Nolkens atradis tīros so-

ciālos laimes apstākļus. Agrarjautājumā viņš ieteic 1817.—

1819. g. zemnieku nolikumos pastāvošo kārtību. «Vienīgais ze-

mes īpašnieks ir muižniek s." Tādu iekārtu viņš ieteic arī

Krievijai. Ar to būtu sargāti: muižniecība no iznīcības un li-

kumīgā valdnieka nama pamati no sabrukuma. —

1859. g. 9. martā Baltijas muižnieka Augusta fonfia-

gemeistera personā muižniecība nāca klajā ar apbrīnojami
saldu uzsaukumu «Visiem lielās Krievijas muiž-
niekiem" («Allein Edlen des grossen Russlands").

Šī vācu valodā rakstītā un, jādomā, arī krievu un citās Ei-

ropas valodās tulkotā brošūra droši vien bij iespiesta desmitos

tūkstošos eksemplāros un izplatīta pa Vācijas, Krievijas v. t. t.

muižnieku un valdības aprindām. Tā bija Baltijas muižniecības

ieteiktā agrārā programa Krievijai. Brošūrā pasvītroti cildi-

nāta Baltijas zemnieku «redzamā labklājība".
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Autors liek Krievijas muižniecībai priekšā zemniekiem ierā-

dāmo zemi izmērīt un sadalīt klaušās. Par zemes piešķiršanu
zemnieku īpašumā nebija runa, pat ilgstošas lieto-
šanas tiesības nebija nodrošinātas. —

Šai dzīvajai un plašajai Baltijas muižnieku propagandai
modri sekojis Andrejs Spāģis. To liecina viņa raksts «Empfeh-

lungen der baltischen Bauernzustānde als Muster fiir Russ-
land" (Baltijas zemnieku iekārtu ieteic par paraugu Krievijai).

Viņš tūliņ sapratis briesmas, kādas draud Baltijas zemnie-

kiem, ja Baltijas muižniekiem izdodas panākt Baltijas zem-

nieku nolikuma ievešanu Krievijā.

Spāģis nekavējoties sācis ar milzu enerģiju strādāt Krievijā

pretim vācu muižnieku viltīgai propagandai.

Taisni tanī laikā, kad Spāģis dzīvoja Krievijā (1854. —1859.),
krievu sabiedrībā atskanējušas balsis, ka „tā taisni būtu Krie-

vijas nelaime, un krievu zemnieku likteni vajadzētu apraudāt,
ja Kurzemes zemnieku moku pilno un nožēlojamo dzīvi izpla-
tītu arī uz Krieviju."

Tas bez šaubām ir Spāģa nopelns, ka Krievijas centrā izpla-

tijies tik pareizs uzskats taisni par Kurzemes zemnieku apstāk-
ļiem. No citiem avotiem šīs pareizās ziņas par Kurzemi krievu

sabiedrība un muižniecība tanī laikā nevarēja smelt. Jūr ij s

Samā ri n s bija devis sliktu atsauksmi tikai par Vidze-

mes zemnieku apstākļiem, pie tam vēl desmit, vienpadsmit

gadus atpakaļ.

Citi krievu publicisti un sabiedriskie darbinieki, kas stāvēja

par agrāro reformu Krievijā, Kurzemi un viņas apstākļus tad

vēl nepazina. Tādēļ Baltijas muižnieki taisni ar Kurzemes

likumiem uzmācās krievu muižniecībai un likumdevējiem
no krievu muižnieku kārtas.

Ja tomēr Kurzemes zemnieku likumus Krievijā, agrārās re-

formas priekšvakarā, tik labi pazina kā lielu ļaunumu, kas

draud zemniekiem, un pat muižnieku sapulcēs tos tā raksturoja,
tad acīm redzot par to galvenā kārtā un varbūt pat vienīgi jā-

pateicas Spāģa neatlaidīgai piecu gadu darbībai krievu liberālo

muižnieku un s 1 āvof i1v (slāvisma apvienotāju) aprindās.

No liela kultūras darbinieka Meldzerē, Spāģis pārvērtās par
lielu politisku cīnītāju savas tautas labā. Viņa mērķis bija: cīņā

panākt to, ko viņš 1849. gadā bija teicis savā dzejā:

«Lai nabags zemnieks turpmāk arī kļūtu

Jo gudrāks, labāks, laimīgāks."

Pirmais cīņas lauks bija Krievija, ar kuru tajā laikā bija sai-

stīts mūsu tautas liktenis. Baltijas muižniecība ar politisku

gudrību, viltu un lieliem naudas līdzekļiem meklēja Krievijas
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muižnieku un likumdevēju aprindās aizsardzību savai patvaļai
un savām lielajām privilēģijām Baltijā; Spāģis viens pats
ar savu apbrīnojami lielo gara spēku nostājās pret muižnieku

centieniem un apgaismoja plašajā krievu sabiedrībā un reformu

prasītāju aprindās Baltijas zemnieku nepanesamo stāvokli,
sliktos Baltijas likumus un muižnieku viltību cīņā tikai par sa-

vas kārtas lielo politisko varu un saimnieciskām interesēm.

Spāģa cīņu Krievijā kronēja lieli panākumi: Baltijas muiž-

nieki savu mērķi nesasniedza; viņu balsī Krievijas liberālā

muižniecība un likumdevēji neklausijās, bet gāja savu patstā-

vīgo ceļu savas zemkopības un visas lielās zemkopības valsts

interesēs.

Spāģim tomēr joprojām bija jāpaliek nomodāpar savu tautu

un jāturpina cīņa arī ārpus Krievijas un Baltijas robežām.

1859. gada beigās, viņš savas izglītības paplašināšanas no-

lūkā, devās uz Vāciju un apmetās uz dzīvi Elde nā. Te viņu
itin drīz pārsteidza Baltijas muižnieku nenogurstošā politiskā

propaganda. 1860. gada 13. februārī „Konigsberger Zeitung'ā"

parādijās raksts „Von der russischen Grenze". (No Krievijas
robežas), kurā cildināti Kurzemes apstākļi: Jaunie baznī-

cas noteikumi Kurzemē, iedzīvotāju (domāti zemnieki) kristīgā

dzīve, zemniekiem labvēlīgi dzīves apstākļi, skolu pieaugums
ar katru gadu, evaņģēlija mācības sludināšana nabagiem un ba-

gātiem ar svētīgiem panākumiem.

Spāģis šo ziņojumu tūliņ uztver un tā nolūkus gaiši saprot.

Tas stāv sakarā ar reformām Krievijā. Eiropai, lūk, tēlo Kur-
zemes dzīvi kā vēlamu paraugu Krievijas reformām. Labais

noskaņojums Vācijā darītu labu iespaidu arī uz Krievijas

galmu, likumdevējiem un muižniekiem.

Šai lielai viltībai, Spāģis tūliņ dod spēcīgu trie-

cienu. Viņš pārtrauc uz laiku savas tik iemīļotās, tikko iesāk-

tās studijas un saraksta lielu brošūru kā dedzīgu pretrakstu vil-

tīgajam ziņojumam „No Krievijas robežas"*.

Savā pretrakstā Spāģis, skaistā, dedzīgā vācu valodā, as-

prātīgi, ar lielu humoru telo vācu lasītājiem, kā īsti stāv tās
lietas Kurzeme ar nepildītiem Jaunajiem" baznīcas noteiku-
miem, pašu vācu baznīckungu nolaisto kristīgo dzīvi, zemnieku
verdzisko stāvokli, skolu trūkumu un nolaidīgo evaņģēlija slu-
dināšanu. Spaģa piemēri no Kurzemes tumšās varas tautai nai-

dīgas rīcības atsedza politiskā ziņojuma melus visā kailumā un

deva Vācijas lasītajam iespēju bez pūlēm ieskatīties Kurzemes
tumsas dziļumos.

* Die Zustānde des ireien Bauernstandes m Kurland etc. (Brīvās
zemnieku kārtas stāvoklis Kurzemē).
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Zemnieku patieso stāvokli Kurzemē, Spāģis savā ziņojumā

tēlojis šādi: „Tiesības, kādas devis zemniekam 1817. gada 25.

augusta nolikums, var mācīties pazīt, apskatot tās tikai no ne-

gativās puses, t. i. vispirms jāzin tas, kas zemniekam aizliegts.
Kas pēc tam vēl paliktu pāri, to varētu uzskatīt kā viņa pozi-
tivās tiesības.

Brīvais Kurzemes zemnieks nedrīkst: 1) atstāt guberņu;
2) pārcelties uz dzīvi pilsētās; 3) vispārīgi izvēlēties kādu citu

nodarbošanos, izņemot zemkopību; 4) ne brīvajam Kurzemes

zemniekam, ne brīvajai Kurzemes zemniecei nav atļauts doties

laulībā bez muižas īpašnieka atļaujas; 5) zemnieki nedrīkst li-

kumā atļautos gadijumos sapulcēties bez muižas īpašnieka at-

ļaujas; 6) zemniekam aizliegts bez muižas īpašnieka atļaujas
turēt šaujamo ieroci; 7) zemnieks, lai viņš būtu sūdzētājs vai

apsūdzētais, nedrīkst savā vietā sūtīt tiesā pilnvarnieku; 8)
zemniekam aizliegts iesniegt tiesai vai administrativām perso-

nām kādus rakstus; 9) kas zemniekam sastāda šādus rakstus

iesniegšanai, top sodīts; 10) zemniekam aizliegts apsūdzēt savu

kungu bez viņa katrreizējas rakstiskas atļaujas; 11) zemnie-

kam aizliegts pirkt muižnieka nekustamu mantu." Pie šiem aiz-

liegumiem vēl nāk klāt zemnieka pienākumi: viņam jādod val-

stij rekrūši, citiem vārdiem — jāpilda karaklausība, jāmaksā
valsts un pagasta nodokļi un jāpilda klaušas. Pirmā tiesas

iestāde zemniekam ir viņa muižas īpašnieks, kuram pēc sava

ieskata ir tiesība likt uzskaitīt uz zemnieka muguras, kas ap-
segta tikai ar kreklu, 15 kokus, vai zemniecei likt uzcirst uz

sēdes vietas 15 cirtienus ar divi pēdas garu, divi pirksti platu
un vienu pirkstu biezu sašūtu ādas pletni. Šī kunga tiesība nav

pārsūdzama; šo procedūru neviens cits pasaulē nevar ne ar ko

atcelt vai uz vēlāku laiku atlikt; tikai pēc tam, kad šī proce-

dūra jau izpildīta, var apjautāties par soda likumību, un proti,
tādā ceļā, ka izpērtais vispirms izlūdzas no sava kunga rak-

stisku atļauju viņu apsūdzēt apriņķa tiesai. Ja kungs šādu

rakstu izsniedz, ir labi, ja ne, tad pērtajam vai sūdzētājam vēl

jāskraidēlē vairāk reižu uz apriņķa tiesu, līdz viņš ar šīs tie-

sas starpniecību dabū šādu apliecību. Bez muižas īpašnieka
apliecības, apriņķa tiesa nevar un nedrīkst sūdzību pieņemt."

„Ja apriņķa tiesa pēc vairākiem termiņiem atrod sū-

dzību par dibinātu, tad viņa nospriež, ka kungam Jāiemaksā

pagasta lādē 2, 3 līdz 5 rubļi soda naudas". Sūdzētājs, resp.

cietušais, kas gluži nevainīgs pacienāts ar koku sitieniem, ne-

dabū ne nieka. Un tomēr šis gala iznākums ir liels vinnests;

jo, ja apriņķa tiesa, kā tas bieži notiek, atrod sūdzību par ne-

pamatotu, piemēram, ja kungs paziņo, ka sūdzētājs pie viņam

uzdotā darba izpildīšanas ir bijis rupjš vai nepaklausīgs etc. un

tādēļ kungs ir bijis spiests uzlikt viņam izciesto sodu, tad tie-

sai jāpiespriež sūdzētājam augstākais sods, kādu vispār var uz-
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likt, t. i. sešdesmit koku sitienu." Šo tēloto muižas

īpašnieka varu ar daudzām citām priekšrocībām nosauc par
— „muižas policiju". Pirmā īstā tiesa, kura ķeizara
vārdā spriež tiesu un taisnību un taisa spriedumu visās civil-

lietās, kā arī vada iepriekšēju izmeklēšanu krimināllietās, Kur-

zemes zemniekam ir pagasttiesa, kuru, kā likums nosaka, ievēl
zemnieki no zemniekiem un apstiprina muižas policija. Bet, kā

Spāģis pierāda, muižas īpašnieks var panākt tādas pagasttie-
sas ievēlēšanu, kāda viņam pa prātam, un viņa algots skrīve-

ris, kas izpilda viņa gribu, ir galvenais noteicējs pagasttiesā. —

Tiesas sēdē protokolu raksta skrīveris vācu valodā, no kuras
tiesneši neko nesaprot; viņš paraksta tiesneša vārdus un pie-
velk pie katra vārda trīs krustus (Spāģa tēlotā laikmetā daudzi

pagasttiesneši tāpat kā daži muižnieki vēl neprata savu vārdu

parakstīt. Kr. B.), pie kam tiesnesis pieķeras pie skrīvera spal-
vas kāta. —

Salīdzinādams nebrīvā krievu zemnieka un „brīvā" Kurze-

mes zemnieka stāvokli, Spāģis raksta; „Krievu zemnieks var

tikai vēlēties, lai viņa kungs izpilda likumu; Kurzemes zemnie-

kam ir jābīstas no tā, lai tik viņa kungs nerīkotos pēc likuma;
viņam jālūdzas: „Kungs, neej ar savu kalpu tiesāties; jo, kas

var pastāvēt Tavā priekšā!"

Krievu zemnieku soda viņa kungs un krimināltiesa rīkstēm,
Kurzemes zemniekam tikai kā bērnam un kā noziedzniekam ir

tiesība uz rīkstēm, citādi viņu arvien apkalpo tikai kokiem." —

„Tādēl arī jāsagaida, ka drīz un itin drīz izbeigsies Kurzemes

zemnieka bēdīgais un apkaunojošais stāvoklis, jo arī viņam ir

viņa Aleksandrs 11, kas viņu pēc gadu simteņus ilgām ciešanām

un moku pilna darba Ēģiptes verdzībā, pēc 40 gadu ilgas mal-

dīšanās tuksnesī (no 1818. gada) ievedīs apsolītā zemē un iecels

viņu par mantinieku viņa mantojuma daļā no zemes un tās la-

bumiem."

Spāģis ar šo pretrakstu, ko iespieda īpašā grāmatā un sa-

īsinātu arī „Kelnas Avīzē", deva ārzemēs visas Eiropas priekšā
ārdošu triecienu visai Baltijas sistēmai un muižnieku nekau-

nīgai propagandai.

Pēc šī apdullinošā trieciena taisni Krievijas reformu priekš-
vakarā (1860. g.), Baltijas muižnieku un vācu garīdznieku uz-

traukumam un sašutumam nebija robežu. Šo trako uztraukumu

Brīvzemnieks savā brošūrā 1872. gadā nosaucis par „z ob v s

klabinādamu jakt i".

Muižnieku privilēģiju aizstāvji visvairāk bija saniknoti par

to, ka brošūras autora nolūks esot: «neatlaidīgi iedvest ticību,
ka Kurzemes zemnieku stāvoklis jau no laika gala padarīts
slikts ar pašu likumu, un ka pie dzimtbūšanas atcelšanas 1817.

gadā izdotais Kurzemes zemnieku nolikums sastādīts tādā
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mērā zemniekiem par sliktu un muižu īpašniekiem un tiesām

par ieroci zemnieku nospiešanai, ka, ja ar zemniekiem apietas
pēc likuma, tad viņiem klājas daudz sliktāk nekā dzimtļaudīm.

Tādēļ valdībai, atceļot dzimtbūšanu citās valsts daļās, esot jā-

lūkojas uz to, lai turienes zemnieku jauno dzīves iekārtu pēc

iespējas attālinātu no Kurzemes zemnieku stāvokļa."

Muižnieku interešu aizstāvji vēl jo trekni pasvītroja, ka bro-

šūras autors „grib panākt ne vairāk, ne mazāk, kā tikai pamu-

dināt krievu valdību «atpestīt Kurzemes zemnieku no viņa bē-

dīgā un apkaunojošā stāvokļa" itin vienkārši ar to, ka viņš

top iecelts „p ar mantinieku viņa mantojuma

daļā no zemes un tās labumiem". — Citiem vār-

diem: «valsts pilsoņu zemāko šķiru labklājību pacelt ar to, ka

viņam par labu konfiscē bagātnieku mantu. To mūsu sacerē-

tājs nosauc par Kurzemes zemnieka iecelšanu par mantinieku

viņa mantojuma daļā no zemes un tās labumiem. Mēs to no-

sauktu citādā vārdā." — 1860. gadā vārds «lielinieks" vēl nebija

pazīstams, citādi muižnieku aizstāvji būtu nosaukuši Spāģi par

«lielinieku", kas grib panākt, lai tas pats Aleksandrs 11,
kas arī ir Kurzemes zemnieka ķeizars, dod ar likumu

Kurzemes zemniekam tās pašas tiesības, kādas reformas li-

kumā baudīs krievu un visi citi dažādu tautību zemnieki lielās

Krievijas malu malās. —

Arī vācu garīdznieki, pat ar rupjībām uzbruka brošūras

«Die Zustānde" autoram.

Pēc būtības tomēr ne muižnieki, ne garīdznieki nespēja
Spāģa izteiktās patiesības atspēkot. Spāģis palika uzvarētājs.
Arī muižnieku propaganda ārzemēs neko nepanāca. Krievija
gāja savu ceļu.

1861. gada 19. februāra manifests un likums saskaņā ar to,
pilnīgi atsvabināja no dzimtbūšanas visus zemniekus visā Krie-

vijā un piešķīra viņiem zemi viņu īpašumā. Izpirkšanas operā-

cijas nokārtoja ar valsts kapitāla starpniecību Zemnieku zemes

banka. Tikai... uz Baltijas guberņām neizplatija šo likumu.

Baltijas muižniekiem tomēr bij izdevies «savās mājās" paturēt
spēkā agrākos likumus un līdz ar tiem savas privilēģijas.

Tādēļ Spāģis devās jaunā lielā cīņā, lai panāktu Krievijas

jaunā likuma izplatīšanu arī uz Baltiju. Viņš atkal ziedoja sa-

vas personīgās intereses, atteicās no muižas pārvaldnieka vie-

tas, ko viņš pēc atgriešanās no Vācijas bija pieņēmis Krievijā,

un steidzīgi devās uz Pēterpili. Te viņš bez kāda algota darba,

kaudamies ar lielu nabadzību un strādādams patumšā istabiņā,

sarakstija savas slavenās grāmatas «Die Zustānde des freien

Bauernstandes etc. II daļu, ko atkal izdeva Vācijā uz sava rē-

ķina.
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Lai lasītāji paši varētu salīdzināt, cik labi zemniekiem ir

Krievijas jaunie likumi un cik slikti Baltijā vietējie zemnieku

nolikumi, Spāģis pārcēlis no krievu valodas skaistā juridiskā
vācu valodā visus jaunos Krievijas zemnieku likumus un tos

iespiedis savā jaunajā grāmatā, pierādīdams reizē kā Baltijas
zemnieku likumu tekstus muižnieki var izmantot savās intere-

sēs zemniekiem par ļaunu.

Ar jauno grāmatu, Spāģis atsitis visu savu pretinieku uz-

brukumus, atklājis viņu melus un neģēlības, un nostādijis viņus

pašus pie kauna staba visas Eiropas priekšā.—

Šo lielo cīņu darbu, bojājot patumšā istabiņā savu acu gai-

smu, Spāģis darījis vienīgi vadoties no lielas mīlestības pret

savu tautu. — Cik sirsnīgi skan pēdējās rindiņas viņa milzu

darba noslēgumā!

«Nekrītiet izmisumā jūs, dzīvot apnikušie

latvieši, lībieši, igauņi; klusiniet savas no-

pūtas, gaidiet un ceriet vēl mazu brītiņu pa-

cietībā; drīz sitīs arī jūsu atpestīšanas
stunda!"

Tā mierinājis Spāģis visas trīs cietējas tautas. —

Jaunās grāmatas izdošanai un izplatīšanai Krievijā un Vā-

cijā bija vajadzīgi prāvi naudas līdzekļi. Tie bija jāsedz Spā-

ģim pašam. To apliecinājis arī Brīvzemnieks.

Neviena cīņa nav bez upuriem, bet šai cīņai savas tautas

labā Spāģis upurējis pārāk daudz: visas savas personīgās in-

tereses, arī savu veselību.

Spāģa lielā cīņa un viņa nestie upuri gan nesasniedza cerēto

mērķi: Krievijas zemnieku likumus Baltijā neieveda; taču arī

te nāca manāmi uzlabojumi ar 1863. gada 6. septembra likumu.

Ar to 1 a v z ap r i n c i p v, ka zemniekam aizliegts pirkt muiž-

nieka zemi. Muižniekiem Kurzemē likums uzlika pienākumu
noteiktā laikā pārdot vai iznomāt zemniekiem likumā aprādīto
zemi. Vidzemē nāca spēkā jau agrāk izdotais, bet dzīvē vēl ne-

izvestais likums. Zināms, arī 6. septembra likumā muižnieki bij
ietaisījuši pakaļdurvtiņas, pa kurām varēja iebīdīt dzīvē visā-

dus «knifjus", vismaz likuma izpildīšanu novilcināt, zemnieku

mājas «uzspridzināt" (pievienot muižu zemei). Taču, le-
dus reiz bija lauzts un jaunā pavasara plūdi iesākās...

Uz 6. septembra likuma pamata Kurzemē un ar līdzīgu li-

kumu — Vidzemē nodibinājās atsevišķās patstāvīgās zemnieku

mājas, ar kurām iesākās īstas zemnieku šķiras vēsture tiešākā

un plašākā nozīmē. No šīm mājām nāca jaunas paaudzes, kas

neapturami gāja tautas dzīvē uz priekšu pa apgaismotu nacio-

nālās kultūras un brīvības ceļu, kuru neviens vairs nevarēja
aizkrustot!
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Drīz naca arī citi atvieglojumi Kurzemes, Vidzemes un Igau-
nijas zemnieku dzīvē.

Latgales latvieši Spāģa cīnu laikā vēl piederēja pie Viteb-

skas guberņas; uz viņiem izplatijās vispārējais Krievijas 1861.

gada 19. februāra manifests līdz ar atsevišķiem noteikumiem

par Krievijas rietumu apgabalu. —

Spāģu Andreja loma latviešu un igauņu zemniecības

cīņu vēsturē ļoti liela. Lībieši tanī laikā apdzīvoja tikai Dun-

dagas jūrmalu; bet arī par viņiem Spāģis sirsnīgi runājis savu

aizstāvja vārdu.

Spāģu Andrejs ir pirmais, kas uzsācis Vācijas un visas Ei-

ropas priekšā lielu vēsturisku cīņu par savas tautas brīvību,

godu un labāku nākotni; viņš pirmais minējis latviešu

zemnieka un latviešu tautas vārdu Eiropas kultūras tautu

presē un politiskā dzīvē; pirmais no latviešiem jau 1860.

gadā nodevis bargu kritiku par Krievijas un Baltijas tiesu, ad-

ministrativo un sabiedrisko iekārtu; pirmais no latviešiem iesā-

cis ārzemēs runāt par zemnieku un strādnieku šķiru likteni

Krievijā un Baltijā.

Spāģa izteiktā cerībā, ka Krievijas suverenā vara iecels lat-

viešu zemnieku „par mantinieku viņa mantojuma daļā no ze-

mes un tās labumiem" bija nepārprotama prasība atdot latvju

zemniekam atpakaļ viņa sentēvu atstāto mantojumu — latvju
tautas zemi. Šī cerība un prasība, kaut arī tikai pēc 60 gadiem,

piepildijās ar 1920. gada lielo agrāro reformu, kuras pamatā lik-

tas visas agrākās atsevišķo darbinieku, pašu zemnieku, strād-

nieku, un latvju karavīru brīvības cīņas. —

Spāģa ieilgušās politiskās cīņas par zemnieku brīvību un

saimniecisko labklājību neattālināja viņu no tautas izglītības

jautājumiem. Latviešu skola bija un palika viņa sirdij tuvu.

1863. gada grāmatā, „Die Zustānde" etc. viņš pec nopelniem

cildinājis tos retos muižnieku un vācu garīdznieku kārtas vīrus,

kas veicinājuši latviešu zemnieku izglītību, un nodevis nesau-

dzīgu kritiku par tiem, kas ar viltu vai nolaidību kavējuši skolu

atvēršanu*.

«Vēstulē Kurzemes skolotājiem", Spāģis ar lielu sirds mīle-

stību runājis uz visiem latvju tautas skolotājiem: mācijis viņus

un atgādinājis viņiem, „ka nepieciešamie pamati valsts, tautu,

katra atsevišķa cilvēka labklājībai ir zināšanas un morāle";

viņš saucis uz savas tautas skolotājiem pravieša-modinataja

balsī: „Jūsu uzdevums ir liels, tas prasa vairāk darba, nekā no

algādžiem, tas prasa — darbību, kas savienota ar

v p v r i c m." „Jūs esat tautas gaisma."
M
Kra-

* Kristaps Bachmanis. „Andrejs Spaģis un vina laikmets", 358.—

364. lpp.
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jat zināšanas un apgaismojat tautu! Septiņus gadu sim-

teņus viņa jau gulējusi, tāpēc — ceļaties paši
un modiniet gulošos!" Šo vareno modinošo un tautas

mīlestības pilno balsi uztvēra ar savām sirdīm latvju tautas

skolotāji visās latvju zemes malu malās, un jauns rīts ausa

latvju skolotāja, latvju arāja, strādnieka, visu jauno paaudžu
sirdīs...

Spāģu Andreja darbs, viņa cēlais gars aptver visu plašo tau-

tas dzīvi pagātnē, tagadnē, nākotnē
...

Viss viņa īsais mūžs ir tikai darbs tautas labā. Viņa mūža

gals noslēdzas traģiski — kolieras sērgā — tālā svešatnē. Par

to mums drūmi vēsta Brīvzemnieka smagie, skumjie vārdi:

„20. jūlijā 1871. gadā brauca pa Sarātovas ielām prasta ve-

zumu ore. Uz ores gulēja prasts zārks. Tikai trīs, četri cil-

vēki zārku pavadija — domīgi, varbūt par to, cik tiem par sa-

viem soliem no zārkā — gulētāja atlikuma atlēcies. Uz kapsē-
tas ore apstājās. Zārku nocel. Mācītājs parunā kādus visnotā-

lus vārdus, pierunā kādus strādniekus, kas zārku ielaiž kapā,
kurš drīz pildas ar zemēm, tik kopiņu par savu ciltszīmi pa-

mezdams. Viss nodarīts, pagalam. — Visi pavadītāji izklīst —

tāpat kā mirušā mantas krājums — svešnieku starpā
...

Kuram

no sarātoviešiem gan prātā šāvies, ka miljonam būtu klājies šo

ātru nāves upuri uz pēdējo dusas vietu godam pavadīt."

Spāģu Andreja kaps latviešu tautai palicis nezināms. —

Šajā pieminekļa svinību brīdī, mācītājs savā piemiņas runā

mums atgādināja, ka pirmais ziediņš uz Spāģa nezināmā, tālā

kapa ir šis piemineklis. Par šo skaisto salīdzinājumu mēs visi

varam teikt, ka ap šo ziedu šodien pulcējusies tauta no tuvie-

nes un tālienes. Tas ir visskaistākais zieds, ko tauta noliek uz

sava aizgājušā darbinieka kapa. Šis brī nu mz i c ds, kas uz-

plaucis no tagadējo Dunalkas paaudžu apvienotām sir-

dīm, ziedēs mūžīgi un nekad nenovītīs. Tāda brīnumzieda

svaigo, valdzinošo, dzīvinošo smaršu, kas spēcinās cilvēka un

tautas garu, nāks ieelpot ar lielu dvēseles baudu arvien jaunas

paaudzes no visām mūsu tautas zemēm
...

Mēs nupat redzējām, ka arī citi ziedi šodien nāca,

kaut gan pēc sešdesmit septiņiem gadiem. Šie

novēlojušies ziedi nāca no Spāģu Andreja paša dzimte-

nes dabas klēpja. Šie ziedi plūkti mūsu pašu nacionālās,
augsti kulturālās paaudzes rokām, tās paaudzes rokām, kuras

dēl Spāģis tik daudz cīnijies; šie ziedi ir īsti pateicības ziedi,
kas uzziedējuši tagadējo paaudžu siržu dziļumos; tos dzijā pa-
zemībā visas tautas priekšā nolika pie piemniekja kājām. Sis

piemineklis un pie viņa kājām noliktie ziedi ir nemirstīgs aplie-



55

cinajums liela ceļa tautas darbinieka un viņa svētīgo darbu mū-

žīgai piemiņai.

Lai atdusas visas tautas mīļotā darbinieka-cīnītāja trūdi

tālā, nezināmā svešatnē! Viņa piemiņa dzīvos viņa darbos mū-

žīgi viņa dzimtenē.

Visām nākošām paaudzēm, visiem ceļa gājējiem, kas nāks

no tuvienes un tālienes un staigās pa šo ceļu gar pieminekli, nu

būs zināma vieta, — kur nolikt pie pieminekļa kājām — dzim-

tenes ziedus, kur upurēt savas cēlākās sirds jūtas. Un šie paši
ziedi ziedēs ziedu upurētāju sirdīs līdz viņu mūža vakaram...

Kristaps Bachmanis,

Andreja Spāģa biogrāfs.
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Svētku noslēgums.

Interesantas ir šo svētku viesu sejas. Viņas citādā-

kas, nekā citu tautas svētku dienās. Šās lielās dienas viesu

sejās vispirms lasāms liels garīgs apmierinājums,
ka tas, kam bija jānotiek sešdesmit septiņus gadus atpakaļ, nu

piepildijies. Dunalkas vecās un jaunās paaudzes, kas uz šo

dienu gatavojušās, nu apzinās, ka piemineklis, kas stāv tautas

priekšā, ko vispilnīgākā mērā izpelnijies viņu pagasta slavenais

dēls, ir viņu pašu rokām celts: par sevi un par visu mūsu tautu.

Šī apziņa neviļus uzaust dunalcnieku sejās. Par to priecājas
visi viņu svešie viesi. —.

Plašās tautas masas it kā negribētu šķirties no svētku lau-

kuma; viņas lēniņām virzas uz biedrības nama pusi. Katrs svi-

nību dalībnieks tomēr vēl un vēl atskatās uz pieminekli. Liekas,
katrs vēlas viņu iespiest dziļi, jo dziļi savā atmiņā, savas sirds

kādā klusā stūrītī. —

Biedrības mājā tautu sagaida svētkiem piemēroti mūzikas

priekšnesumi.

Pirmā Liepājas kājnieku pulka orķestris, brīvmākslinieka J.

S i m s o n a vadībā teicami izpilda svētku garam piemērotus J.

Vītoliņa, Z. Rossinī, J. Mediņa, F. Šūber ta un

Valdteufeļa darbus. Zāle pārpildīta. Visi klausās no-

pietni, jaukajās mūzikas skaņās nogrimuši. Šāds mūzikas bau-

dijums reti kad nāk priekšā lauku dzīvē. —

Pieminekļa komitejas locekļus drīz pārsteidz radioziņas.

Pirmais vārds, ar ko iesākas šā vakara ziņojums, skan: „Du-
nalka!" Kā elektriska dzirkstele šis vārds izšaujas caur klausī-

tāju smadzenēm. „A—aa!" iesaucas Dunalkas klausītāji. „Taisni
ar Dunalku iesāk! Par mūsu notikumiem stāv nomodā arī

galvas pilsēta! Lieliski!" — Elpu aizturējuši viņi noklausās

plašo ziņojumu par Spāģa pieminekļa atklāšanu. Visi priecājas,
ka šai ziņojumā Spāģa vārdu un viņa darbus dzird visaLa-

tvi ja. — Pēc ziņojuma, klausītāji paši sauc viens otram: „Cik
mājās, cik būdiņās šovakar nerunā par Spāģu Andreju! Jauki!"

Visi tik to vien vēlas, lai par Spāģi runātu visa Latvija. Tāds ir

svētku viesu siržu un prātu noskaņojums. —

Pa koncerta starpbrīžiem un pēc tā, jau dziļā vakara pa-

krēslā, ap pieminekli īpatnēja, jauna dzīve: gan grupās, gan pa
vienam nāk pie pieminekļa jaunekļi, jaunavas, pusaudži, veci

tēvi... Viņi apstājas pie pieminekļa un vēl dziļajā vakara

krēslā klusēdami raugās Andreja Spāģa sejā. Liekas, viņi grib

uzminēt, ko gan šī seja teiktu šai brīdī, ja viņa sāktu runāt...

Neviens no skatītājiem nerunā. Visi domās kavējas pie šai

dienā dzirdētiem Spāģa lielajiem darbiem, pie mūsu tautas dzī-
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ves un ciešanu vēstures. Varbūt arī jaunekļu un jaunavu prā-

tos uzaust doma par saviem darbiem nākotnē; kas zin, vai kads

no viņiem nevēlas jau rītdienā sākt staigāt Spāģu Andreja pē-

dās. No jaunām dvēselēm ātri izšaujas cēlas domas, ka lecošas

saules stari.

Jaunieši klusiņām aizvirzās pieminekļa otrā pusē. Te viņi

tikko sadzirdami čukst Spāģa vārdus uzrakstā: «Krājat zināša-

nas un apgaismojat tautu."

Tikai pieci vārdi! Bet cik plašas domas tie pauž
...

Šo domu, šā pamudinājuma lasītāji, pie pieminekļa stāvot,

jau tagad pārdomā, cik gan zināšanu viņi paši sakrājuši un kad

un kādā ceļā viņi ar tām savu tautu apgaismos. Visa viņu dzīve

vēl priekšā! Daudzos krustu ceļos dzīvē viņiem nāksies rūpīgi

vērot, pa kādu ceļu gan novirzās Spāģu Andreja pēdas. Turpat

arī būs jāizšķiras, vai iet pa šīm pedam, vai staigāt nezināmu

ceļu...



Pieminekļa atskaņas tautā.

Otrā dienā pēc svinībām lauku un mājsaimniecības darbi

atkal rit uz priekšu savā gaitā. Strauja darba dažādās skanas
dzirdamas no visām pusēm. Ap pieminekli klusums. Spoža rīta

saule viņu mīli apgaismo un silda. Vakardien noliktās puķītes

visapkārt piemineklim vēl svaigas. Uz viņām skatoties nāk

prātā doma, ka puķītes pašas grib palikt tādas svaigas uz vi-

siem laikiem. Uz tuvā ceļa apstājas reti braucēji, kājāmgājēji:
viņi pēc kārtas nāk pie pieminekļa, te godbijīgi apstājas kā

svētā vietā, vēro Spāģa laipno seju, tad aiziet pieminekļa otrā

pusē un lūpas kustinādami klusi lasa uzrakstu: „X rāj a t zi-

nāšanas un apgaismojat tautu." Brītiņu viņi pa-

domā un tad klusi iet atkal savās gaitās. No ceļa viņi vēl atska-

tās uz pieminekli, tad aizbrauc, aiziet savu ceļu. Vēl labu lai-

ciņu viņi ceļā padomā par pieminekli, par to pastāsta arī mājās

tiem, kas vēl nav viņu redzējuši. Pieminekļa apmeklētāju do-

mas neviļus saistās pie jaunā notikuma, pie lielās, jaunās parā-

dības. Piemineklis sāk dzīvot tautā
...

Dunalkas stacijā gaida vilcienu cilvēki desmit. Viņi sēd vai

stāv pa vienam, pa diviem, trim, un paklusi pārrunā vakardie-

nas notikumus, piemin dziļā godbijībā Spāģa vārdu. Valodas

raisās arvien dzīvāk; cits par citu zin stāstīt vairāk, ko vakar

dzirdējis, ko redzējis. Kāda lauku māmiņa, liela, kalsnēja, darbā

nomocīta sieva, īsts darba cilvēks, saulē nodegušu brūnu, vāju

seju, ierauga kāda ceļinieka rokās grāmatu «ANDREJS SPĀ-

ĢIS". — „Vai! Grāmata par Andreju Spāģi!" viņa gari un sir-

snīgi iesaucas un pastiepj uz priekšu pret grāmatiņu kaulaiņo
darba roku. „Vai to nevarētu dabūt nopirkt?" Māmiņa iebāž

roku kabatā un izvelk vecu, nodilušu, plānu naudas maciņu. Bet

svešais ceļinieks smaidīdams atbild: «Nopirkt to nevar: te nav

brīv tirgoties ar grāmatām. Tepat sēd pagastvecākais. Viņam

neesmu lūdzis atļauju tādai tirdzniecībai." Pār māmiņas seju

pārlaižas ēna. Viņas galva noslīgst zemāk. «Bet dāvināt to grā-

matiņu gan var", ceļinieks mierina noskumušo māmiņu. «Tad

nav vajadzīga atļauja. Lūdzu! Saņemiet un lasiet veseli." —

Māmiņa stipri sakustas, pastiepj roku, satver grāmatu, paceļ
savas sejas augstumā, klusi lasa virsrakstu un smaida. Pēc brī-

tiņa viņa iesāk saldā balsī: «Nu būs ko lasīt ir man, ir bērniem,
ir visiem pazīstamiem. Tik daudz laba un dižena vakar stāstija
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par Spāģu Andreju; bet visu nevar atcerēties citiem pastāstīt.
Lai nu lasa visi!" Viņa piespiež grāmatu pie krūtīm un aizvir-

zās aiz citiem ceļiniekiem.

Pienāk vilciens. Atvados no laipnajiem dunalcniekiem. No

viņiem paņemu līdz dziļu sirdsprieku par viņu slaveno darbu.

Viņu darba spožums met kādus stariņus arī tieši uz mani, ne-

vien kā latvieti, bet arī kā uz cilvēku. Spāģu Andrejs taču stāv

man vēl tuvāk, nekā viņiem. Viņš bijis mana tēva skolotājs
Meldzeres vēsturiskajā skolā; pats esmu ieraudzijis pir-
mos gara gaismas starus viņa mazajā grāmatiņā „B ē m v

pri c k s". Tā manā agrā bērnībā jau bija pieaugusi man pie
sirds. Grāmatiņā lasiju stāstiņus, kādus nekad un nekur vēl ne-

biju dzirdējis. —

Sakām Dunalkas stacijai ardievas. īsais motora vilcieniņš
dunēdams, drebēdams ātri steidzas uz priekšu. Ceļinieki uzsāk

sarunas. Divas jaunavas otrā solā klusi sarunājas par Andreja

Spāģa pieminekli... Un tālāk, citos solos, visi, kas runā lat-

viski, arī runā par Dunalku, par vakardienu, par atklāto piemi-
nekli. Kas pats bijis svinībās, stāsta citiem par visu, ko dzirdē-

jis un redzējis; kas nav bijis, paliec galvu uz stāstītāja pusi un

uzmanīgi klausās, negrib vagona dunoņā palaist garām nevienu

vārdu. lesākas dzīvas pārrunas, jautājumi, atbildes par Dunal-

kas lielajiem svētkiem, par pieminekļa cēlējiem, par paša Spāģa
lielo garu un viņa nerimstošām cīņām latviešu tautas atmodas

laikmetā. — Garas, interesantas sarunas. Paši runātāji garīgi

pacilāti. Redzams: sarunu temats stāv tuvu viņu sirdīm. —

Mainas stacijas viena pēc otras; saistošās sarunas tomēr nepār-
trūkst. Kas no jauna iekāpis vilcienā, piebiedrojas agrākajiem

runātājiem.
Jau Liepāja. Nu jāšķiras. Sarunu biedri pateicas viens ot-

ram par jaunajām ziņām. Ceļš bijis tik īss, tik patīkams.

Liepājā daudzi ceļinieki meklē latviešu laikrakstus, kur

iespiestas ziņas par pieminekļa atklāšanas svinībām Dunalkā.

Tās visi lasa ar lielu interesi.

Galvas pilsētas laikraksti un žurnāli nekavējas ziņot saviem

lasītājiem par svarīgajiem notikumiem Dunalkā. —

Nedēļas pārskatā radio atkal atceras Dunalku un Andreja

Spāģa pieminekli. Šo ziņu vēl reiz dzird simti tūkstoši radio

klausītāju...
Maz dienās jau piepildijušies Brīvzemnieka vārdi: „M i 1 i o -

nam būtu klājies šo ātru nāves upuri uz pē-

dējo dusas vietu godam pavadīt."

Un katra jauna diena aicinās pie pieminekļa jaunas latviešu

paaudzes, kas godinās Spāģu Andreja dārgo piemiņu, cildinās

viņa gaišo vārdu, viņa nemirstīgos darbus visās latvju zemēs,

visās paaudžu paaudzēs ...
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Kristapa Bachmaņa grāmatas:

1. «Jaunas dzīves celeji". Ar 22 fotogrāfijām teksta. 160 lpp.

Autora izdevums (1936. g.).

Kristaps Bachmanis sarakstijis interesantus tēlojumus par Latvijas

jaunsaimnieku priekiem un bēdām. levadā autors mūs gan iepazīstina ar

agrārās reformas galvenajiem virzieniem un gaitu. Bet tad mes tūlīt uzdu-

ramies uz īstas tautas dzīves un viņas centienu attēlojumiem, kas nav

izdomāti, bet uzķerti tautā ar gaišu skatu un, galvenais, ar siltu sirdi.

Katrs tēlojums ir mūsu dzimtenes dabas un lauku dzīves caurausts. Mes

redzam un jūtam dziļo mīlestību pret dzimteni, karsto pieķeršanos zemei

un darbu, kas tiek strādāts ar tādu aizraušanos un tādu ticību, ka purvi

un lielie celmi nevar turēties pretī, tiem gadu gaitā jāpazūd, neauglīgam
atmatām jāpārvēršas par auglīgu zemi. Katrā tēlojuma mes jutām līdzi

jaunajiem zemes arājiem, mēs iesilstam un manam šo tēlojumu audzinošo

spēku.
Ar lielu mīlestību sarakstīto grāmatu pacel un izdaiļo skaista tautas

valoda, kur neatrodam neviena nevajadzīga jauninājuma, bet neatrodam

arī kļūdu. Pēc visādiem valodas jucekļiem mūs atspirdzina vienkārša, poē-

zijas pilnā latviešu cilvēka valoda. īpaši jaunatnei grāmata silti ieteicama,

bet arī pieaugušie to izlasīs ar lielu interesi.

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", 1936. g. Nr. 12.

Kr. Bachmaņa jaunā grāmata «Jaunās dzīves cēlēji", kas raibā virknē-

jumā aptver epizodes, tēlojumus no Latvijas jaunsaimnieku- līdumnieku

darba. Grāmata autora izdevums, ilustrēta un kā lasāmviela saistoši do-

kumentē mūsu agrārreformas pirmos cēlienus.

«Jaunākas Zinas".

Kristaps Bachmanis savā nupat minētā grāmatā: «Jaunās dzīves cēlēji",

trīsdesmit divās ainavās tēlo to milzīgo darbu, kuru veic agrākie bezzem-

nieki, tikuši pie sava zemes stūrīša. Agrākas atmatas, kur auga tikai ka-

diķi, celmāji un muklāji pārvēršas tīrumos, kur viļņo treknļ kviešu un

šalcoši rudzu lauki, kuplās auzu skaras un smagas miežu vārpas. Viņu

vidū paceļas mājīgas dzīvojamās ēkas, klētis un kūtis, zied abelu un ķiršu

dārzi. Kā viss tas norit, veidojas un ceļas, to Bachmanis liek mums skatīt

spilgtās gleznās, ar fotogrāfa aci, ar mākslinieka gaumi, izlasi un izpratni.

Tie ir vēsturiski augsti vērtējami kultūras dokumenti un liecinieki. Tanīs

ronama ne fantāzijas, ne vīzijas, bet dzīva, krasauia īstenība par patiesi

apbrīnojamo mūsu līdumnieku, «jaunas dzīves celeju" darbu, sparu un

izturību. Liela atzinība par šo cēlo epopeju Bachmanim.

«Jūrnieks".

Jau tagad vairs nepazīst Latvijas seju tie cilvēki, kas agrārās reformas

pirmos gados vēl redzējuši senās lielas muižnieku muižas un viņu nepār-

redzamās, neapdzīvotās zemes platības. Šos brīnumdarbus cel mūsu acu

priekšā autors trīsdesmitdivās gleznās. Tas uztvertas ar fotogrāfa aso,

nemaldīgo skatu, un zīmētas ar mākslinieka smalkjūtīgo maņu un gaumi.

Tomēr nav nekā safantazēta, stilizēta, idealizēta, visā dveš un pulso

patiesā, nekrāsotā, bet spilgti krāsaina musu apbrīnojama līdumnieku dzīve,

darba spars, darba prieks un sīksta izturība. Vai līdumnieku vien? Ne, arī



līdumnieču. Bez tām diženais, plašais, neizteicamais grūtais darbs ne-

būtu laimīgi sekmējies, nebūtu ticis vaiņagots ar tādiem spožiem, kupliem

panākumiem. Mūsu līdumniecēm pienākas ne mazāk slavas un atzi-

nības kā mūsu līdumniekiem. Autors nav viņas aizmirsis.

«Jaunsaimnieku sievas tur saviem pļāvējiem un arājiem līdzi un ne-

nogurst. Viņām diena vēl garāka. Daudz, daudz tai darbu jāpadara, ko

pasaule neredz, ko par darbu nemaz nesauc, bet kas ir loti
nopietns saimniecības darbs un prasa daudz laika, izturības, uzmanības,
pacietības."

Bachmaņa fiksētās ainavas par mūsu līdumnieku un līdumnieču veikto

kultūras darbu uzglabās nākošām paaudzēm neapgāžamo goda un slavas

pilno liecību. Par to viņam siltākais paldies.

«Sievietes pasaule".

2. «Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadu simtenī". 50 lpp.
(1935. g.).

3. «Georgs fon Dortēzens par Andreju Spaģi un tautas iz-

glītību". 13 lpp. (1935. g.).

4. «Andrejs Spāģis". Otrs, saīsināts izdevums. (1933. g.).
123 lpp.

Jaunajā izdevumā ir jaunas nodaļas par mūsu lielā tautas darbinieka

Spāģu Andreja bērnības tekām, ganiņa dienām un dzīves uzskatu. Viss tas

rāda jaunatnei, kādus grūtus dzīves ceļus staigājis latvju zemnieka-amat-

nieka zēns, audzinādams savu raksturu lieliem tautas darbiem. Spāģu An-

drejs ir pirmais latvju tautas vislielākais cīnītājs, kas uzupurēdams sevi,

neatlaidīgi, visas Eiropas priekšā, cīnijies par latvju, igauņu un lībiešu

zemnieku brīvību un tiesībām tumšos laikos, kad svešas varas verdzināja

Baltijas tautas. Grāmata izdota glīti.
«Jaunākās Ziņas".

5. «Andrejs Spāģis un viņa laikmets". (1932. g.) 504 lpp.
Par šo grāmatu autoram piespriesta Krišjāņa Barona

prēmija.
Kr. Bachmanis sarakstijis plašu darbu par tautiskās atmodas laika dar-

binieku un cīnītāju Andreju Spāģi, kura 100. dzimšanas diena tika atzīmēta

jau 1920. g. Autors savu darbu veicis 4 gados, iedziļinādamies tā laika lite-

ratūrā un krādams jaunus materiālus. Kā izrādās, autors sastapis vēl dzī-

vus Spāģa darbības aculieciniekus, runājis ar vecām māmiņām, kuras atce-

ras Andreju Spāģi kā tautskolotāju un dziesmu skandinātāju. Bijis teicams

skolotājs, mācijis «kā ar karoti ieliedams". Tad cīņas ar muižniecību —

par zemnieku tiesībām. Kā daži citi tautiskās atmodas darbinieki, tāpat arī

Spāģis cenzūras apstākļu dēļ bija spiests savu cīņu pārcelt uz ārzemēm,
izlaižot ārzemēs brošūras vācu valodā, rakstot vācu presē. Grāmatā ir daži

interesanti foto attēli: Spāģa ģīmetne. Spāģis kopā ar Fr. Brīvzemnieku,
Spāģa skola Meldzerē. Darbs izvērties plašā monogrāfijā, jo autors ar

atzīstamu rīcību apgaismojis visu Spāģa laikmetu. Tāpat kā Aronu Matīss

savā darbā par Fr. Veinberģi apgaismojis zināmu laika posmu, tā arī Kr.

Bachmanis sniedz Spāģa laika vēsturisku apskatu. Tur iekšā ir viss. kam

sakars ar Spāģi un viņa darbību.

«Jaunākās Ziņas".

šo grāmatu sarakstijis un izdevis pazīstamais tautas darbinieks Kris-

taps Bachmanis. A. Spāģa darbība ir bijusi tik plaša, ka autors, lai to diez-

gan izsmeltu, atradis par nepieciešamu raksturot arī Krievijas un Baltijas
reformu lielos notikumus tanī laikā un pievest tulkotu kādu dalu no A.



Spāģa rakstiem. No grāmatas „Die Zustānde des ireien Bauernstandes".

Grāmata par Andreju Spāģi rūpīgi sastādīta un kā loti vērtīga ieteicama

visiem, kas interesējas par latviešu toreizējo stāvokli, idejām, cīņām un

ciešanām.

„Kurzemes Vārds".

6. «Baltais sējējs". Ar mākslinieka Zeberiņa vāku un gra-

fisku zīmējumu. 16 lpp. (1928. g.).
Šī mazā grāmatiņa ir zelta grauds mūsu literatūras apcirknī un sevišķi

patiks visiem tiem, kuri ciena mūsu tautas gadusimteņiem vecās rakstura

īpašības — nesalaužamu darba mīlestību un darba prieku.

„Jaunākās Ziņas".

7. ~1905. gada revolūcijas cīnu un sodu dienās". (1926. g.).
228 lpp.

Kristaps Bachmanis: 1905. g. revolūcijas cīņu un sodu dienās. Vien-

kāršs stāsts par to, ko autors pieredzējis 05. un 06. gados. Vienkāršs, —

tik vienkāršs kā nāve, bet taisni tādēļ — satricinošs. Šī grāmata jālasa
katram latvietim, lai saprastu, ko nozīmē — izkarot savu valsti.

«Jaunākās Ziņas".

8. «Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados". Ar 6 ģīmetnēm
un 4 grafiskām ilustrācijām tekstā. 384 lpp. Autora izdevums
(1926. g.).

Tā ir vērtīga grāmata katram, kas grib izzināt, kā Latvija brīva tika.
Paldies autoram!

«Pirmdiena".

Kristaps Bachmanis savā grāmatā ~Latvieši Ukrainā 1917.—1919. g."
dzīvos aprakstos, kurus var lasīt kā romānu, tēlo mums Latviju svešatnē.
Šo interesanto grāmatu katram ieteicams izlasīt.

«Jaunākās Ziņas".

Ar Bachmaņa rakstiem piemītošo tēlojuma spilgtumu un asprātīgiem
novērojumiem, grāmata viena pēc otras rit latviešu dzīves ainas Ukrainā.
Tadu gramatunav vajadzīgs ieteikt: viņa pieder pie tām grāmatām, kuras
katram ir jabut lasijušam.

«Līdums".

Kā bēgļu centrālās komitejas un Latvijas valdības pilnvarotais Kr.

Bachmanis visai saistoši pastāsta cīņas par latvju tiesībām. Grāmatā ir

bagāts materiāls vēsturniekam un jāvēlas, lai rastos arī tādas par Ziemel-
krieviju, Sibiriju un Tāliem Austrumiem.

«Latvijas Kareivis".

9
L

«Latvju tauta bēgļu gaitās". Ar 21 ilustrāciju uz atse-

višķām krīta papīra lapām. Apgādniecība «Saule" Rīgā, 1926. g.

Grāmatas rakstītājam nevien vērīga acs, bet arī visai knaša, droša

spalva. Viņa apraksti top divkārši vērtīgi tādēļ, ka tie uzrakstīti paša no-

tikuma laikā un vietā. Tie savā paļāvīgā zīmējumā un dzīvā plastikā izpilda
fotogrāfiska uzņēmuma lomu. Grāmatu varam lasīt ar neatslābstošu infe-

resi. Vērtību lielā mērā pacel ilustrācijas (gleznas un fotogrāfijas), kas

papildina tekstu.

«Jaunākās Ziņas".



Grāmatai ir nevien liela vēsturiska, bet arī literariska vērtība. Bach-
manis ir labs novērotājs un novērotā tēlotājs. — Kas gan no bēgļiem neat-

radīs grāmatā savu attēlu?! — Bachmaņa «Latvju tauta bēgļu gaitās" ir

grāmata, kurai nevajaga ieteikšanas, bet par kuru lasītāju labā jāsaka, ka

tā nedrīkšt trūkt nevienā bibliotēkā.

«Līdums".

Grāmatas autors Kr. Bachmanis sarakstijis 314 lappuses biezu grā-

matu par mūsu tautas svešumā klīšanu, par tik svarīgo laikmetu latviešu

vēsturē. Šo atmiņu, pārdomu un bēgļu gaitu tēlojumu krājumu lai pārnes

mājā katrs, kam nav vienaldzīgs viens no grūtākiem latviešu dzīves laik-

metiem.

«Pirmdiena".

Grāmata uzrakstīta saistoši. Tajā ir daudz uzņēmumu no kaujas lauka

un bēgļu dzīves, kuri sniegs tagadējai paaudzei ainu par aprakstāmo laik-

metu. Izdevums glīts un ikvienam svešus ceļus staigājušam atgādinās viņa

un visas tautas nelaimi un dos ticību, ka tik daudz likstas pārcietusē tauta

būs stipra sargājot savu zemi.

«Latvijas Kareivis".

10. «Latvju jaunatne un viņas pirmie lielie svētki". Latv.

Kult. veicin. biedr. izdevums. (Rīgā, 1922. g.).

11. «Pa Kalnu Osetiju un Imeretiju". Rīgas Latv. biedrības

Derīgu grāmatu nod. izdevums (1915. g.).

12. «Uzvara saimnieciskā cīņā". Nacional-ekonomisks un

politisks apcerējums. Sabiedrības «Vairogs" izdevums. (Rīgā,

1922. g.).
13. I. Tautas izglītība Somijā. 11. Ceļojuma piezīmes no

Somijas. Autora izdevums. (1908. g.).

14. «Grāmatu nozīme cilvēku dzīvē". Autora izdevums.

(1908. g.).

15. «Latviešu vienošanās uz kopīgiem darbiem" un «Mazo
cilvēku taupības augli". K. A. Freivalda un b-dra apgādībā.

16. „Cjiy>Ke6Hoe h MaTepiajībHoe nojioneme HOTapivcoß'b".
Autora un citu notāru izdevums. (1908. g.).
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