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Priekšvārds.

Krišjāņa Valdemāra un Jura Allunāna nodibināto veco

«Pēterburgas Avīžu» (1862.—1865.) lielā nozīme mūsu tautas

atmodas gaitā zināma. Šinī laikrakstā latviešu saimnieciskie

un kulturālie centieni izpaudās visskaļāk un visskaidrāk.

Pastāvēšanas sākumā iznākdamas gandrīz bez kādas cen-

zūras, «Pēterburgas Avīzes» bija mūsu pirmais brīvais un

neatkarīgais vārds. Viņu atstātais iespaids sniedzās pari ga-

du desmitiem.

Un tomēr līdz pat pēdējam laikam mums nav plašāka

pētījuma par «Pēterburgas Avīžu» izcelšanos, par viņu grūto

mūža gājumu un par viņu ideju atskaņām visā turpmākā
mūsu jaunākās vēstures gājienā. Arvienu vēl palika neiz-

mantoti svarīgu ziņu avoti — archīvi.

Šinī apcerējumā lasītājs atradīs labu tiesu jaunu datu,

kas ņemti no Kr. Valdemāra archīva. tad no bijušās Pēter-

pils Cenzūras komitejas archīva, tāpat no citiem avotiem.

Sie dokumenti rāda «Pēterburgas Avīžu» nodibināšanās gai-

tu, tāpat viņu tālāko darbību. Svarīgi dokumenti ir — šī

laikraksta apsūdzības raksti un sekojošā attaisnošanās.

Laikraksta iespaidu tautā rādīs še savāktās sīkās ziņas par

abonentiem, citējot arī pēdējo atsauksmes par «mīļo pēter-

burdznieci.» Sevišķi grūts uzdevums ir — mēģinājums kon-

statēt, cik liela dala šinī «Pēterburgas Avīžu» darbā piekri-
tusi vienam vai otram tuvākam līdzstrādniekam.

«Pēterburgas Avīžu» vēsturei dabiski jākļūst par svarīgu
nodalu mūsu jaunākās kultūras vēsturē. Tikai pārāk grūtais
pētīšanas lauks, kad pat attiecīgie dokumenti vēl nav savākti,
nav ļāvis mūsu kultūr- un literātūrvēsturniekiem pamatīgāk
iedziļināties šinī jautājumā.

Archīvu materiāla sameklēšanā man laipni palīdzēja Valsts

arehiva darbinieki un mūsu ģenerālkonsuls Leņingradā Fr.

Igāla kgs. Viņiem sirsnīgu paldies!





I.

Rodas nodoms dibināt jaunu laikrakstu.

Veco «Pēterburgas Avīžu» vēsture jāiesāk vismaz ar

1859. gadu. Latviešu jaunā intelliģence vairs nevarēja ap-

mierināties ar «Mājas Viesi», kur nu vēl ar «Latviešu Avī-

zēm», viņai vajadzēja sava laikraksta.

«Mājas Viesis», sākdams iznākt 1856. g. Rīga, Anša

Leitāna vadībā, bija devis telpas arī tā saukto jaunlatviešu
rakstiem. Juris Allunāns, Kr. Barons, J. Zvaigznīte, Kr. Val-

demārs, B. Dīriķis v. c. tur bija čakli līdzstrādnieku Pats re-

daktors, lai arī stipri vien vēl citādu uzskatu cilvēks, tomēr

latvietis būdams, nevarēja viscaur nostāties pretī jaunajam
vēsmām. Tā pašam Leitānam nemaz par to lietu nedomājot,

«Mājas Viesis» kļuva par vēlāko «Pēterburgas Avīžu»

priekšteci. īpaši jāpiemin tur iespiestie Allunāna daudzie rak-

sti, kur nacionālās pašapziņas modināšanas darbs tiešām

bija teicami un ar sparu iesākts.

Tā pagāja gadi trīs. Cik pilnīgā, redaktora un cenzūras

neaizskārtā veidā jaunlatviešu raksti iekļuva «Mājas Viesī»,
nav zināms. Bet ap 1859. gadu jau nomanāmas nopietnākas

nesaskaņas un nemiers no jaunlatviešu puses. Redaktors

bija palicis stingrāks, nacionālām un demokrātiskām idejām

vairs neļāva laikrakstā tā izpausties. Uz šo stingrību viņu

bija pamudinājis ne tikai viņa paša konservātīvais prāts, bet

vēl jo lielākā mērā izdevējs — vācietis Ernsts Plātess, ko

savukārt bija brīdinājušas vācu plašākās aprindas, īpaši ga-

rīdzniecība. Tāpat arī cenzūra sakarā ar šo būs kļuvusi stin-

grāka.

Tā Allunāna līdzdarbība šinī laikrakstā izbeidzās ar

1859. gadu, un drīz pēc tam viņš bija uzrakstījis pazīstamo

pantu: «Čuči, Mājas Viesi, čuči! — īsu sūru mūžiņu... Uz-

guluši smagi kluči, spiež tev ārā dzīvību.» «Mājas Viesa»

spirgto garu, kādu tam deva Tērbatas studējošo latviešu

raksti, ārējie apstākli tiešām spieda nost. Enerģiskāks un

stingrāks redaktors varbūt ko būtu darījis, lai šos klučus no-

veltu; Leitāna uzskats nebija tāds, viņš mieru un paklausību
turēja par visu augstāk.

Nu radās domas, ka latviešiem vajadzētu kāda ita iz-

devuma, kur varētu jaunie centieni, vismaz pašas redakcijas

neierobežoti, brīvāk izteikties. Šīs ilgas nomanāmas jau
rakstu krājuma «Sētas, dabas, pasaules» pirmās grānatas
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priekšvārdā. J. Allunāns tur 1859. gada augusta raksta:

«Jelgavas «Latviešu Avīzes», kā jau baznīcas avīzes būda-

mas, strādā priekš sirds, nevis priekš prāta. «Majas Vie-

sis» nu gan apņēmies barību priekš prāta dot, bet savu ap-

solīšanu maz izpilda un arvienu vēl labprāt pie misiones

ziņām turas, kas taču pēc patiesības īsti Jelgavas bāzušas

avīzei piekrīt. Turpretī ir baznīcas avīzes, ir «Majas Viesis»,

loti mazi būdami, ļaudīm nevar vis tik barības pasniegt, cik

vajadzīgs.» Tā tad jaunajam laikrakstam, ja tads varētu no-

dibināties, vajadzētu vairāk piegriezties pasaulīgam lietam,
vairāk kopt prātu un būt arī plašākam.

Bet jauna laikraksta dibināšana tanīs gados bija loti grūta

lieta. Allunāns pagaidām lūkoja iztikt ar rakstu krājumiem,
ko bija nodomājis izdot pa divi, pa četri, pa seši gadā, kā nu

iespētu. 1860. g. tiešām iznāca trīs grāmatas, trīs daļas no

«Sētas dabas, pasaules». Bet līdz ar to Aflunans bija iesti-

dzis parādos, un rakstu krājuma iznākšana apstājās, kaut

gan rakstu materiāls bija sagādāts arī ceturtajai un pa da-

ļai piektajai grāmatai. Tā «Pēterburgas Avīžu» otrais priekš-
tecis ir «Sēta, daba, pasaule».

Ap 1861. gadu jaunlatviešiem*) jau ir vairāki centri. Tēr-

batas studenti, aizejot Valdemāram, Allunānam, Baronam,

gan palika klusāki, bet totiesu Rīgas latvieši kļuva aktīvāki.

Te darbojās B. Dīriķis, K. Biezbārdis, J. Caunīte v. c. Un

trešais centrs nodibinājās jau Pēterpilī, kur saradās Kr. Val-

dtemārs, Allunāns, Barons, Zvaigznīte, Frīdmanis. Tagad nu

arī mūsu vērība piegriežas Rīgai un pēc tam Pēterpilij.

*) «Jaunlatviešu» vārda sākums meklējams 1856. gadā. Tikko

bija iznākušas Jura Allunāna «Dziesmiņas». Pārspriezdams šo grāmatiņu,
vācu mācītājs Brāže laikrakstā «Inland», bija pakavējies pie Allunāna tul-

kotās H. Heines dzejas «Lorolejas» («Lauras»), bažīdamies, vai tikai lat-

viešiem Heine, šis «jaunvācietis». noderēšot, un vai tik neesot jau radušies

tādi latvieši, kam kāda «Jauna Latvija» spokojoties acu priekšā. Ja tādi

latviešu jaunekli jau būtu radušies, tad būtu gan labāk, Brāže domā, ja

viņus no šādas «Lauras», būtu pasargājuši... Un tā mūsu pirmie nacionā-

listi pieņēma šo nosaukumu, un tā šis jaunlatviešu vārds ilgus gadus
vācu acīs bija kas briesmīgs. 1864. gadā Baltijas administrācija bija iedo-

mājusies, ka pastāv plaša organizācija ar šo «Jaunlatvijas» nosaukumu un

ka viņai visrevolūcionārākie nolūki. Pa visu Latviju policija meklēja rokā

šīs organizācijas dalībniekus, bet velti: «jaunlatvieši» gan bija, bet orga-

nizācijas, protams, nebija. Tomēr sakrājās loti plašs izziņas materiāls, uz-

plēstās vēstules v. t. t. Šo materiālu kādreiz izmantojis vācu vēsturnieks

A. Buchholcs bet ģenerālgubernātora archīvam atpakaļ nav nodevis. —

Tanī pašā 1864. g. vācu rakstniece Konrādi sarakstīja romānu par jaun-

latviešiem («Georg Stein, oder Deutsche und Letten»), kur jaunlatviešus
tēlo par īstiem razbainiekiem, kas beigu beigās pievienojas polu dumpinie-
kiem vai ņem citādi sliktu galu. — Gadus desmit vēlāk ap jaunlatviešu jau-

tājumu darbojās pat īpaša vācu komiteja, kas izstrādāja veselu rindu tēžu.

Pret tām jo sirdīgi sacēlās Juris Māters savā «Baltijas Zemkopī» (1875.).
Pēc tam jaunlatviešu vārds mazāk minēts. Un vispār ap to laiku latviešu

nacionālā kustība kļūst mērenāka,
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Kr. Barons savās atminās raksta: «1861. gada beigās sa-

ņēmu no Allunāna vēstuli ar uzaicinājumu nākt uz Pēterbur-

gu. Turienes latvieši esot nosprieduši izdot jaunu latviešu

avīzi, kas sekotu toreizējā brīvprātīgā laikmeta garam un

būtu pretsvars atpakalrāpulīgajām Jelgavas «Latviešu Avī-

zēm». Vajagot, cik spējams, arī mums, latviešiem, izmantot

to brīvprātīgo strāvu, kas ar zemnieku atsvabināšanu no

dzimtsbūšanas Krievijā iestājusies. «Latviešu Avīzes» par

šo svarīgo notikumu labprāt klusējot, jeb ja pieminot, tad

neaizmirstot piebilst, ka šo labumu mūsu žēlīgie kungi, uz-

aicināti no ķeizara Aleksandra pirmā, saviem zemniekiem

jau pussimts gadus atpakaļ piešķīruši. Bet ka Krievijā zem-

niekiem arī zeme piešķirta, to, no Dieva puses, nedrīkstēja

teikt, jo tā būtu mūsu bezzemnieku uzmusināšana. Par re-

daktoru jaunizdodamai avīzei izvēlējuši vinu, Allunānu. Viņš
uzaicinot mani par pastāvīgu līdzstrādnieku pie šīs avīzes.»*)

Varbūt šo vēstuli Allunāns nav vis rakstījis 1861. gada

beigās, bet tikai 1862. g. sākumā. No vēstules redzams, ka

laikraksta izdošana jau noorganizēta, redaktors izraudzīts.

Turpretī vēstulē savam brālim Indriķim Allunāns 1861. g.

septembrī raksta tādas lietas, kas liek domāt, ka laikraksta

izdošana vēl tāls sapnis. — Tikai nu gan pastāsta, ka šī laik-

raksta dibināšanas viens skubinājums nāk no Rīgas. Allunāns

raksta:

«Būsi gan dzirdējis, ka Rīgā taisās nodibināties jauna

latviešu valodnieku un literātu biedrība

un ka tās statūti pašlaik iesniegti ģenerālgubernātoram ap-

stiprināšanai. Oenerālgubernātors savu piekrišanu izteicis,

un apstiprināšana atkarājoties no tām atsauksmēm, kādas

došot par pievestām personām cenzori un policija. Jaunajai
biedrībai par priekšnieku izredzēts galma padomnieks Biez-

bārdis, par rakstvedi Vidzemes kamerālpalātas ierēdnis titu-

lārpadomnieks Dīriķis. Jaunā biedrība spraudusi sev par
mērķi vispirms izdot jaunu latviešu laikrakstu.»

Meklēdami dīgli šim latviešu valodnieku un literātu bie-

drības dibināšanas nodomam, mēs nonākam atkal 1860. gadā,
pie tam Rīgā. B. Dīriķa biogrāfija vēsta, ka jaunās biedrības

statūtu izstrādāšana uzdota trim vīriem: B. Dīriķim, K. Biez-

bardim un J. Caunītem.**) «Pēc ilgas, loti pamatīgas un vispu-

*) Kr. Barona atminas.

**) Jurļs Caunīte (1825.—1861.), Cimzes semināra audzēknis,
pec tam skolotājs Rīgā, Iļģeciemā, viens no pirmajiem jaunlatviešiem, ne-

piedzīvoja «Pēterburgas Avīžu» nodibināšanos. Ap viņu pulcējās pirmie
Rīgas jaunlatvieši, kas vēlāk, kā turpmāk redzēsim, bija visčaklākie jaunā
laikraksta izplatītāji un sirsnīgākie draugi. No Jura Caunītes pulciņa ar laiku

izauga Rīgas Latviešu biedrība. Pie šī tautieša kapa Kaspars Biezbārdis

teicis zīmīgu latvisku runu, kas bijis svarīgs notikums tā gada Rīgas lat-

viešu dzīvē. Caunīte darbojās arī rakstniecībā. Plaši pazīstama bija viņa
grāmata «Dziesmu kronis», kas piedzīvoja kādus 5 izdevumus.
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sīgas apspriešanās, pie kam dažkārt izcēlās jo dzīvas, pat

asas sarunas triju vīru starpā, pēdīgi panāca vienošanos, un

statūti jaunajai biedrībai bij izstrādāti. Tas bija 1860. gadā.
Baltās muižas (Rīgas tuvumā) nomnieks Aleksandrs Rēže, kā

ik gadus, arī šinī gadā svinēja savā ozolu birstalām puško-

Juris Allunāns.

(Pec E. Brastina gleznas „Juris Allunans rīta krēsla")

tajā muižā vārda dienu, un šo dienu, kura bija divējādā ziņā

svētku diena, tad arī latviešu pulciņš izraudzīja par izdevīgu

brīdi, lai galīgi vienotos par jaunās rakstniecības biedrības

statūtiem un lai parakstītu piederīgo lūgumu valdībai dēļ bie-

drības apstiprināšanas. Šinī pašā gadā arī Kr. Valdemārs

apceļo Baltijas piekrasti, un B. Dīriķis nekavējas uzmeklēt

tautieti. Ar prieku Valdemārs pieņem uzaicinājumu ierasties

30. augustā Baltā muižā, kur prāvs latviešu pulciņš dzīrās

spert pirmo nopietno soli, lai savu tautu vestu pie labklājības.
Piecdesmit latviešu vīri parakstīja lūgumu.»



Talakšinī pašā dokumentā lasām, ka par priekšnieku bi-

jis nodomāts nevis K. Biezbārdis, kā to Allunāns raksta, bet

gan B. Dīriķis. Jālāk dabūjam zināt sekošo: «Šinī latviešiem

augsti ievērojama dienā B. Dīriķis tad nu arī saviem līdzcen-

soņiem cela priekšā savu nodomu par jaunā laikraksta dibinā-

tapec ka «Mājas Viesa» vadītāji nebija spējīgi pilnam
nosvērt un apķert, kāds uzdevums īstam latviešu laikrakstam.

Bernhards Dīriķis.

Jauno avīzi viņš bija nodomājis saukt par «Atbalsi». B.

Dīriķa nodomu vispār apsveica ar prieku; tomēr Valdemārs,
galvas pilsēta dzīvodams un labāk iepazinies ar toreizējām
augšējam strāvām, deva padomu Rīgā neizdot tādu lail«rakstu.
Pec viņa domām, tādu laikrakstu vajadzētu izrjbtf' valsts
galvas pilsētā — Pēterpilī, kur sekmīgāki varētu aižstāvēt

latviešu tautas labumu. B. Dīriķis, atzinis šo domu

pareizību, labprāt atsacījās no sava ilgi lolotā un ie-

mīļota nodoma — izdot īstu latviešu laikrakstu, un vē-
lāk ne acumirkli nekavējās jo dedzīgi pabalstīt neaizmirsta-

9
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mas «Peterburgas Avīzes», kuram viņš bija viens no garī-

giem tēviem.»*).

Baltijas guberņu augstākai administrācijai mainoties, ba-

ronam Līvenam nākot par ģenerālgubernatoru, cerības uz

biedrības apstiprināšanu mazinājās, un līdz ar to arī Valde-

māra padoms par laikraksta izdošanas vietas izraudzīšanu

likās pareizāks. Nu daži no latviešiem (Dīriķis)**) un vēl kads,

varbūt Biezbārdis) devās uz Pēterpili, lai ievāktu ziņas par

patreizējo stāvokli un lai meklētu ceļu, kā tikt pie biedrības

apstiprināšanas. Novērojumi un sarunas, ņemot Valdemāra

pazīšanos palīgā, noveda pie tāda rezultāta, ka nosprieda bie-

drības dibināšanu atlikt, bet totiesu jo sparīgāk ķerties pie

jaunā laikraksta izdošanas priekšdarbiem, vienojoties, ka tam

jāiznāk Pēterpilī. Nu Dīriķis vairs redaktors nevarēja būt, jo

viņu maizes darbs saistīja Rīgā, bez tam nu še jau bija

priekšā cits vēl jo noderīgāks kandidāts šim amatam — Juris

Allunāns, kas sava gara simpātisko virzienu un savas rak-

stnieka spējas bija parādījis «Mājas Viesī» un «Sētā, dabā,
pasaulē».

Rīdzinieki nāca palīgā ne tikai ar sajūsmu un padomu,
bet arī ar naudu. Citā vēstulē Allunāns raksta, ka Rīgas
latvieši iemaksājuši 300 rubļus sudraba, un to naudu viņi sa-

ņēmšot atpakaļ tikai tad, kad laikraksts došot atlikumu. Vēl

prāvāku summu ziedoja kāds «latviešu miljonārs» Bušs-Krū-

miņš. Arī Valdemārs un citi Pēterpils latvieši varēja nākt

palīgā ar materiāliem pabalstiem. Tā sākumam arī šinī ziņā

bija likts pamats.

Nu — 1862. gada sākumā — jau bija: neatliekama vaja-
dzība pēc šāda jauna īsti latviska laikraksta, spējīgs redak-

tors, tuvāko līdzstrādnieku sajūsma, pirmājiem izdevumiem

nepieciešamā nauda, nu — vajadzēja darīt tālāko.

Še pievienojas vel daži citi apstākli. Juris Allunāns,
kas 1861. g. bija iestājies Pēterpils Mežniecības institūtā, —

*) „Baltijas Vēstneša" 25 gadu jub. piemiņai. 5. un 6. lpp.
**) Bernhards Dīriķis (1831.—1892.) vecākiem latviešiem

vel atmiņa kā «Baltijas Vēstneša» redaktors un izdevējs. Viņam daudz no-

pelnu Rīgas jaunlatviešu pulcināšanā. Kad nodibinājās Rīgas Latviešu

biedrība, tad tur Dīriķim piekrita svarīga loma. Pēc «Pēterburgas Avīžu»

apstāšanās Dīriķis nekad nav izlaidis no acīm mērķi — tikt pie jauna laik-

raksta, kas turpinātu pasākto darbu. Nodibināt «Baltijas Vēstnesi» tomēr

izdevās tikai 1869. gadā — piecus gadus pēc «Pēt. Avīžu» apstāšanās.
Mūža otrā pusē Dīriķis sa.vos latviešu nacionālista centienos bija kļuvis
vēsāks, tā kā radās sabiedrībā opozicija, nosaukdama «Baltijas Vēstneša»

grupu рас veikala nacionālistiem. Nav jāpiemirst, ka arī opozīcija līdz pat
jaunās strāvas laikiem (ap 1892.) bija nacionāla. — Dīriķis, lai gan teicams-

redaktors, pats rakstījis maz. Jāpiemin viņa grāmatiņa «Latviešu rakst-

niecība» (1860.), kas ir pirmais latviešu pašu darbs mūsu rakstniecības

vēsturē.
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1862. g. sākumā izstājās no turienes, gan neveselības spiests,

gan arī negribēdams palikt par ierēdni, bet mēģinādams

meklēt ceļu atpakaļ pie rakstniecības. Būdams bez līdze-

kļiem, bez darba, viņš apmetās pie Valdemāra. Nu laipnais

r'ama tēvs bija spiests pasteidzināt «Pēterburgas Avīžu» no-

organizēšanos, lai Allunānam būtu darbs un ienākums. Ci-

tādi tanīs laikos no rakstniecības nebija iespējams dzīvot.

Lielo reformu laikmets Krievijā, kas 1861. g. noveda pie
dzimtbūšanas atcelšanas un kam sekoja arī citi svarīgi pār-

grozījumi valsts dzīvē, savukārt skubināja Kr. Valdemāru

pasteigties ar laikraksta dibināšanu, lai vēstis par jaunajiem

svarīgajiem notikumiem visas valsts dzīvē nokļūtu arī pie

latviešiem.



II.

Nodibināšanās

Izraudzītais redaktors J. Allunāns vēstulē savam brālim

pastāsta par atlīdzību, kāda viņam sagaidāma jaunajā amatā:

«Es, kā redaktors, dabūšu skaidras algas 700 rbl. un bez tam

vēl procentes no katra tūkstoša, kas būs vairāk par 2000

eksemplāriem, kā arī 12 rbl. par drukas loksni par rakstiem,
ko es priekš laikraksta sarakstītu. Maija mēnesī parādīsies
izziņojums Vidzemes un Kurzemes guberņas avīzēs. Par prā-

vu skaitu abonentu jau tagad Vidzemē čakli rūpējas. Vēlāk,
ja man patiks, varbūt pāriešu ar savu laikrakstu uz Rīgu»*).

Tagad mums jāpiegriežas archīvu dokumentiem, kas vis-

noteiktāk rāda laikraksta dibināšanas gaitu. Pēter p i 1 s

Cenzūras komitejas archīvā glabājas vesela

rinda dokumentu, kas visus šos garos gadus mums palikuši
nezināmi. «Pēterburgas Avīžu» lietā pats pirmais te ir Jura
Allunāna iesniegtais lūgums Tautas apgaismošanas mi-

nistram*). Šis ar paša roku rakstītais un parakstītais doku-

ments latviešu tulkojumā ir:

Augstā ekselence!

Izglītības vajadzība novērojama arī latviešu tautā, īsti

pēc tam, kad mūsu visžēlīgais Ķeizars ir teicis cēlos vārdus,

ka Viņam jo tuvu pie sirds stāv viņa padevīgo pavalstnieku

izglītība. Tie divi laikraksti, kas latviešiem jau ir, neapmie-

rina vairs tautas prasības. Še vajadzīga dažādība un daudz-

pusība, un tas panākams vienīgi tad, ja sāks iznākt vairāki

laikraksti. Sacensība latviešu avīžniecības laukā tautas

izglītību tikai veicinās. Ar vairāku turīgu Pēterburgas latvie-

šu palīdzību es vēlos še Pēterburgā izdot jaunu nedēļas laik-

rakstu latviešu valodā ar nosaukumu «Pēterburgas
Avīzes». Laikraksta tendence būs: pacelt latviešu

izglītību. Laikraksta saturs varētu būt šāds:

1. Valdības sludinājumi un jaunu likumu paziņojumi.

2. Ziņas par notikumiem un apstākļiem iekšzemē un

ārzemēs, īpaši tas, kas varētu interesēt zemniekus.

*) Jura Allunāna piemiņai" (J. 1903.) 20.—21. lpp

**) Caur Pēterpils Cenzūras komiteju.
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3. Apcerējumi par lauksaimniecības un rūpniecības jau-
tājumiem.

4. Dabaszinātniski apcerējumi.

5. Dažu tautsaimniecības jautājumu un parādību ap-

skati.

6. Tēlojumi no vēstures, lai modinātu tēvuzemes mī-

lestību.

7. Raksti par citām zemēm un tautām.

8. Skolas lietu pārrunas.

9. Kritikas par latviešu valodā iznākušām grāmatām un

par rakstiem, kur apskatīta latviešu valoda.

10. Dažādi sīkāki raksti, humors, dzejoli v. t. t.

11. Tirgus zinas.

12. Vietējās ziņas.

Pēc tam, kad esmu savas kamerālzinību studijas Tērba-

tas universitātē nobeidzis un 1861. gada sākumā graduāleksā-
menu nolicis, nodarbošanās ar latviešu valodu un rakstnie-

cību mani pievelk jo sevišķi. Jau kā students es esmu ar

latviešu valodu jo cītīgi nodarbojies un šinī valodā, bez vai-

rākiem citiem rakstiem, laidis klajā grāmatu trijos sējumos ar

nosaukumu: «Sēta, daba, pasaule», kuras nolūks ir bijis pa-

mācība. Un tagad mana īpaša vēlēšanās ir — rediģēt latvie-

šu laikrakstu un savus spēkus ziedot šim darba laukam, kas

man īsti piemērots. Tāpēc mans padevīgais un sirsnīgais
lūgums: lai Jūsu augstajai ekselencei labpatiktu dot man at-

ļauju laist klajā «Pēterburgas Avīzes». Pilnīgā godbijībā zī-

mējos

Jūsu augstai ekselencei

padevīgais Juris Allunāns.
Sv. Pēterburga,

15. martā 1862. g.

Adrese :D. Cimzes kga dzīvoklī, Bāriņu patversmē, Sv. Annas baznīcas

namā, Furštates ielā.

Saņēmis šo lūgumu, Tautas apgaismošanas ministrijas

pārvaldnieks valstsekretārs ūolovņins jau 19. martā raksta

savu rezolūciju:

«Vasiliju Andrejeviču Cēe lūdzu aprunāties ar Allunāna

kgu un izteikt man savas domas»

Šis V. A. Cēe bija toreizējais Pēterpils Cenzūras komi-

tejas priekšsēdētājs, cik vērojams, personīgi pazīstams ar Kr.

Valdemāru, kas jau viņam bija runājis par projektējamo laik-

rakstu, kāpēc arī Cēe šo lietu visai nevilcina,_bet_gan labprāt

pašķir ceļu. Vai cenzūras komitejas priekšsēdētājs ar Allu-
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nānu ir ticies un ko viņi tur pārrunājuši — nav zināms, tikai

šīs pašas komitejas archīvā «Pēterburgas Avīžu» lietā nā-

košais dokuments ir jau šāds, rakstīts 28. aprīlī:

Tautas apgaismošanas ministrijas

pārvaldnieka kgm.

Tērbatas universitātes graduētais students Juris Аl-

-lunā ns, vēlēdamies izdot Pēterburgā nedējas laikrakstu

latviešu valodā ar nosaukumu «Pēterburgas Avīzes», lūdz

izgādāt viņam atļauju šim izdevumam. Līdz ar savu lūgumu
Allunāna kgs iesniedza Tērbatas universitātes izdotu aplie-
cību ar Nr. 37. un vēl trīs privātas apliecības par viņa spē-

jām.

Ņemot vērā to, ka Jūsu ekselence ar rakstu 12. aprīlī š. g.

ir devusi atļauju Valdemāra kungu pieaicināt par cen-

zoru latviešu valodā iesniegtiem sacerējumiem, un ka Valde-

māra kgs ir ar mieru uzņemties šos pienākumus, St. Pēter-

burgas Cenzūras komiteja pagodinās graduētā studenta Jura
Allunāna lūgumu likt priekšā Jūsu ekselences laipnam ieska-

tam, līdz ar to nosūtot arī laikraksta programmu un 4 doku-

mentus, ko lūdzējs ir iesniedzis.»

Šo dokumentu parakstījis Cenzūras_ komitejas priekšsē-

dētājs slepenpadomnieks Vasilijs Ccc un sekretārs S.

Zagibeņins.

Mūs interesē arī tie pārējie dokumenti, kas pielikti Allu-

nāna lūgumam klāt. Cenzūras archīvā no viņiem atrodami

tikai divi: Tērbatas universitātes apliecība un Vircavas mā-

cītāja Bādera raksts. Pirmajā atrodam ziņas, ka Jūris Allu-

nāns immatrikulēts 1856. gada 21. ļanvārī kā filoloģijas stu-

dents, pēc kam 1856. g. 30. jūlijā pārgājis uz valsts saimnie-

cības zinībām (kamerālijām), un ka sodīts nav un nav arī

rājienu saņēmis. — Otrais dokuments vēsta sekošo:

«Uz iesniegto pieprasījumu atbildot, varu apliecināt, ka

kamerālzinību graduētais students Juris Allunāns, kas ir ma-

nā draudzē ilgāku laiku uzturējies, bez tam vēl 1861. gada

devītā jūlijā Vircavas baznīcā no manas rokas saņēmis svēto

vakarēdienu, un tāpat viņa brāli un citi radi, kas manā tu-

vumā dzīvo, vienmēr, cik man zināms, turējušies uz nevai-

nojama dzīves ceļa. To es apliecinu sub fide pastoralis un

pieliekot baznīcas zīmogu, un ar savu parakstu.

Kārlis V. Ed. Bāders.

Vircavas mācītāja muižā,

21. aprīlī 1862. g.
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Tautas apgaismošanas ministrijas pārvaldnieka Golov-

ņina atbilde dota 7. maijā:

«Uz St.-Pēterburgas Cenzūras komitejas iesniegumu_2B._
aprīli ar Nr. 388. pagodinos Jūsu ekselencei paziņot

Visaugstāki iecelta komiteja pašlaik skata cauri noteikumus

par presi, kāpēc šimbrīžam neatrodu par iespēja-
m v graduētam studentam Allunānam atļaut izdot laikrakstu

latviešu valodā ar nosaukumu «Pēterburgas Avīzes». Allu-

nāna kga dokumenti pielikti še klāt.»

Saņēmuši noraidošu atbildi — mūsu tautieši un līdz ar

to izpalīdzīgais Cenzūras komitejas priekšsēdētājs V. Cēe —

nepadevās. Nemaldīsimies, ja teiksim, ka nu Valdemārs arī

še izmantoja savu pazīšanos ar dažiem varas vīriem un pat

augstu stāvošām personām, izmantoja savas diplomātiskās
spējas un — šķēršļus novērsa. Tīri neticami, ka laika sprī-

dī, kad koncesijas jauniem periodiskiem izdevumiem nemaz

netika dotas, arjatviešu laikrakstu taisa izņēmumu. Bez tam

šim gadījumam, projektētam laikrakstam, iecel sevišķu cen-

zoru — Valdemāru. Bet ļausim runāt oficiāliem dokumen-

tiem.

Minētais V. Cēe raksta ministrijas pārvaldniekam Go-

lovņinam. Pats nosūtītais dokuments mums nav pieejams,
bet Cenzūras komitejas archīvā, «Pēterburgas Avīžu» aktīs,

uzglabājies šī ziņojuma koncepts. Še neapšaubāmi konstatē-

jams Valdemāra vai Allunāna padoms. No šī raksta redzam

sekošo: Projektējamā laikraksta redaktors Juris Allunāns

esot pamudinājis spiestuves īpašnieku R. Goliki iesniegt Tau-

tas apgaismošanas ministrijai lūgumu, lai pie vietējās cen-

zūras nodibina īpašu latvisku izdevumu cenzora posteni. Arī

cenzūras komiteja jau 6. aprīlī esot Tautas apgaismošanas

ministrijai iesniegusi rakstu, ka šāds postenis būtu tiešām

veļams. Pēc tam tad minētās ministrijas pārvaldnieks atļāvis
Kr. Valdemāram cenzēt latviskos izdevumus, un Valdemārs

esot ar mieru šo uzdevumu pildīt. Un kas attiecoties uz iebil-

dumu, ka jaunas koncesijas pagaidām netiekot izdotas, tad

šinī gadījumā būtu vēlams taisīt izņēmumu, jo šāds laikraksts
— latviešu valodā un Pēterburgā — esot pirmais. Ņemot
visu to vērā, dokuments vēsta, būtu vēlams, lai J. Allunānam
dotu lūgto laikraksta izdošanas atļauju.

Kr. Valdemārs vēstulē «Rotas» redaktoram I. Kļaviņām
1885. g. rakstīja, ka viņš sešdesmitos gados minētam mini-

stram ūolovņinam tuvu stāvējis reformu un jūrniecības lie-

tas, pie tam vēl cerējis uz reformām un tādēļ steidzies ar «Pē-

terburgas Avīžu» dibināšanas lietu.*) Valdemāram izdevies

šos krievu valdības darbiniekus pārliecināt, ka Pēterpilī la-

tviešu laikraksts tiešām būtu noderīgs, jo viņš nebūtu atka-

*) Āronu Matīss. Krišjānis Valdemārs (J: 1892.), 31. lpp.
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rīgs no Baltijas vāciešiem un varētu latviešu tautu tuvināt

krieviem, stiprināt saites, kas šo zemnieku tautu jau tagad

vieno ar Pēterburgas valdību. Krievi, cerēdami ar to sekmēt

savus nodomus un kaitēt vāciešiem, tiešam darīja, kas bija

iespējams. Tālāk lai runā atkal dokumenti.

Krišjānis Valdemārs.

(„Peterburgas Avīžu" iznākšanas laika.)

Tautas apgaismošanas ministrija 19. maija ziņoja cenzūras

komitejas priekšsēdētājam sekošo:

«Uz St.-Pēterburgas Cenzūras komitejas 16. maija ie-

sniegumu pagodinos Jūsu ekselencei paziņot, ka atļauju
Tērbatas universitātes graduētam studentam Allunānam
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izdot St.-Peterburgā nedēļas laikrakstu latviešu valodā ar

nosaukumu «P eterb vg a s Avīzes», ar viņa iesniegto
programmu, no kuras kopija še pielikta klāt.»

Nedaudz dienas vēlāk Juris Allunāns jau saņēma šādu

paziņojumu:

S t.-Pē t. С c n z. к о m.

22. maijā 1862. g.

№ 448.

Tērbatas universitātes grāduētam studentam

Jurim Allunāna kgm.

Pēc St.-Pēterburgas Cenzūras komitejas 16. maija iesnie-

guma, Tautas apgaismošanas ministrijas
pārvaldnieka kungs ir atļāvis Jums, cie-

nīts kungs, izdot S t.-P ēterburgā nedēļas
laikrakstu latviešu valodā ar nosaukumu

«Pēterburgas Avīzes», ar Jūsu iesniegto
programmu.

St.-Pēt. Cenz. komiteja pagodinās šo Jums, cienīgs kungs,
paziņot, pieliekot laikraksta programmas norakstu.

Komitejas priekšsēdētājs
slepenpadomnieks Vasilijs Cēe.

Pareizi: sekretārs S. Zagibeņins.

Laikraksta izdošanas atļauja bija rokā. Tikai ar atbil-

dīgā redaktora veselību kļuva arvienu sliktāk, kā to vēsta

paša Allunāna 30. maijā rakstītā vēstule savējiem Zemgale:

«Garīgi pilnīgi sasirdzis, uzturos no 1. maija sākot No-

vo-Usinā, kādā muižā, kas atrodas 50 verstis atstatu no Pē-

terburgas, meža vidū, pie kāda ezera, kurā vienu līdz divas

reizes dienā peldos. Peldēties ūdenī, ar dzelzi bagātā, mana

veselība, kas no aprīļa vidus karājās mata galā, atkal sākusi

virzīties uz labu.

Atļaujas rakstu «Pēterburgas Avīzēm» saņēmu 26. maijā
no Cenzūras virskomitejas. Pirmo numuru nodomāts izlaist

3. jūnijā. Valdemārs iecelts par cenzoru visiem Pēterburgā
iznākošiem latviešu rakstiem un, protams, arī «Pēterburgas

Avīzēm». K. Barons no 25. maija jau ieradies Pēterburgā
un 6. jūnijā brauks ar Cimzes ģimeni uz Ļisinu. Mans palīgs
pie avīzes izdošanas, Strombergs, atbrauks Pēterburgā tūliņ
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pec jaunajiem Jāniem. No augusta dzīvosim ar Вагэпи un

Strombergu vienā dzīvoklī.»*)

Pirmo (parauga) numuru bija nodomāts tūlīt izdot. Tad

to atlika uz 1. jūliju. Beidzot — bija vēl jāatliek uz divām

nedēļām, tā kā laikraksts dienas gaismu ieraudzīja tikai 14.

jūlijā. Kas visu to kavēja? Bez atbildīgā redaktora sasirg-

šanas, vēl arī citi apstākli, kā spiestuve, kas arī turpmāka-
jos mēnešos vēl nespēja īsti kārtīgi veikt savu uzdevumu, tad

nenoorganizētais redakcijas personāls, jo pat 14. jūlijā iznāku-

šais numurs liekas stipri sasteigts, tāpat varbūt vēl kādi ap-

stākli. Bet pirms tam tika iespiesta un plaši izplatīta lapa ar

ziņojumu par jauna laikraksta iznākšanu.

No tā laika cilvēku liecībām citēsim kādu vietu no D.

Grūntāla atmiņām. Darbodamies par dārznieku, vēlāk par
iebraucamās vietas turētāju Pēterpilī, šis tautietis uzturēja

draudzīgus sakarus ar literātiem: Viņš raksta:

«Kad sākās domas uz šo avīžu izdošanu — kas izteiks,
kādas priecīgas un turklāt bailīgas jūsmu straumes katra mū-

su līdzzinātāja krūtīs tecēja? Lai gan bēdīgi bija ar mīlā Ju-

ra Allunāna, izraudzītā avīzes vadītāja, veselību; jo teica, ka

tam esot nedziedināma kaite — kamdēļ nevarētu tāpat viens

avīzi vadīt un arī pārraudzīt.»**)

Tagad mums grūti iedomāties to prieku, kas tanīs laikos

pārņēma latviešu intelliģences mazo pulciņu, ja izdevās tikt

pie kadas jaunas grāmatas, kur nu vēl pie laikraksta, kam kū-

mas stāvējuši tādi tāļu pazīstami vīri kā Valdemārs un Al-

lunāns.

Nu aplūkosim jauna laikraksta sludinājumu. Tur jau da-
la no «Pēterburgas Avīžu» gara jo gaiši redzama.

*) Dažus vārdus vēl par Juri Allunānu. Dzimis viņš 1832. gada
13. maijā, Jaunkalsnavas muižā. Vina vecāki

—
turīgi ļaudis, viņu ģimene

saietas ar muižniekiem un mācītājiem, viņa vecākie brāli skolojas pilsētā.
Tā jau no mazām dienām tā sauktie kungi viņa acīs nav kas sevišķs, nav

pārcilvēki. Jau Jelgavas ģimnāzijā iedams, viņš sāk nopietni pētīt latviešu

valodu, labākos sacerējumus šinī jautājumā iemācīdamies vai no galvas.

Acī dzejai viņš nododas jau skolas laikā. Tulkojumos' no vācu valodas

izpaužas brīvdpmīgs gars, zobgalība par muižniekiem, mācītājiem un savas

tautas noliedzējiem. Viņa rokās ir jau agri bijuši vācu brīvības cīņu dzej-

nieku raksti. Tomēr viņa nolūks — studēt valodniecību. Tikai nokļuvis

Tērbatā un vienu semestri noklausījies filoloģiju, viņš pāriet uz valsts saim-

niecības zinībām. Bet kā valodnieks viņš vienmēr dzīvs, to rāda paši pir-

mie darbi pie «Pēterburgas Avīzēm». Allunans studēja no 1856. līdz 1861.

g„ kad saņēma atestātu kā graduēts stuedents.

**) Āronu Matīsa — Kr. Valdemārs 28. lpp.
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Izveidojas darbības programma.

«Ziņas par Pēterburgas jaunām avīzēm»

— tā saucās lapa, datēta ar 20. jūniju 1862. g., ko iespieda
un izsūtīja lielā skaitā uz Kurzemi un Vidzemi un citur, kur

cerēja atrast lasītājus.

Še «Pēterburgas Avīžu» dibinātāji izsaka savus nodo-

mus, uzstāda darbības programmu. No svara mums ir iepa-
zīties ar šo lapu, lai vēlāk redzētu, vai laikraksta dibinātāji
ir spējuši pildīt savus solījumus un vai viņu cerības, tikpat
attiecībā uz laikraksta saturu kā arī uz lasītāju masas at-

saucību, ir piepildījušās?

Vispirms tur atrodam vispārīgas ziņas par laikrakstu.

Sākšot «Pēt. Av.» iznākt L jūlijā un maksāšot par gadu
2 rubļus, par pusgadu (līdz 1862. g. beigām) 1 rubli. «Rīgas,

Jelgavas, Pēterburgas, Tērbatas un Pērnavas-'-pāstes namos

var naudu par avīzēm iemaksāt un uzdot"— kur>eūvīzes jā-

sūta, — tad iknedēļā dabūs caur pasti aizsūtītu avīžu lapu.
Papīrs būs tāds, ka šīs avīzes būs vairāk kā pusotru reiz

lielākas nekā Jelgavas avīzes un «Mājas Viesis». Avīžu

lapas rakstītāji būs latvieši, kas dzīvo Pēterburgā, Rīgā,

Kurzemē, Vidzemē, Krievuzemē un citur, — tāpat arī vā-

cieši, kas būs tik labi, palīdzēt pie šā iesāktā īsti labā, bet

arī īsti grūtā darba.»

Kā jau agrāk «Sētā, dabā, pasaulē» Allunāns izeica savu

nemieru ar «Mājas Viesi», bet īpaši ar «Latviešu Avizēm»,

tāpat arī še pieminēti šie divi jau pastāvošie laik-

raksti, atzīstot arī viņu nopelnus. Un tomēr, kā la-

sām tālāk — «jau sen daži latvieši ir iegribējušies
jaunas latviešu avīzes. Mūsu dienās šī iegribēšana ir gauži

vairojusies. Trūkst latviešiem tādas avīzes, kādas atroda-

mas pie citām tautām — krievu, vācu, franču, angļu, itāliešu,
dāņu, grieķu un zviedru valodās. Dažs teic: vaina ir tā, kā

vel it daudz rakstītāji domā un runā: «latviešu tauta ir

bauru tauta, tiem neģeld visu to zināt, kas citām tautām

it ģeldīgs un veselīgs». Citi atkal sakot to vainu, ka latviešu

tauta par daudz maza, lai uzturētu krietnāku avīzi. «Daži
atrod valodā vainas, kāpēc latviešiem nav īstas gruntīgas

avīzes; latviešu valoda neģeldot īsti priekš zināšanas un

gudrībām: tanī tikai prastus stāstiņus un rupjas kroga pļā-



20

pāšanas varot īsti labi un svarīgi izteikt. Priekš smalkām

līdzībām un domām un priekš augstām gudrībām trūkstot

vārdu.»

"Pēterburgas Avīžu" pirmais numurs.

Tā tad pastāvīgi esot dzirdamas vēl valodas, ka trūkstot

triju lietu, lai rastos īsti krietnas latviešu avīzes: rakstī-

tāju, lasītāju un valodas. Vai visus šos trūkumus

viņiem, «Pēterburgas Avīžu» vadītājiem un līdzstrādniekiem,

izdošoties novērst, to viņi iepriekš nevarot skaidri apgalvot,
bet viņi pūlēšoties, lai raksti būtu krietni, lai arī attīstītākus

lasītājus apmierinātu, un lai koptu latviešu valodu.
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«Pēterburgas Avīzes» solās pielikt pūles, lai stiprinātu
latviešos nacionālo pašapziņu, sevis cieņu. «Viņas cer, ka

drīz izdosies gruntīgi parādīt, ka jau mūsu dienās latvieši nav

«bauru tauta» vien, ka neviena tauta nav un nevar būt īpaša

laužu kārta jeb slaka, ka daudz dakteri, mācītāji, bagāti

kopmaņi, augsti tiesas vīri, ja pat muižnieki ir latvieši, un

tikai tādēļ vien daži no tiem vēl kaunas būt par latviešiem,
ka šo lietu nav gruntīgi pārdomājuši, un tādēļ, ka mūsu

latviešu (un mūsu zemes gabala vāciešu) raksti līdz šim ar-

vienu mēdz sajaukt zemnieku kārtu ar latviešu tautu.»

Šī nacionālās pašapziņas modināšanas un stiprināšanas

doma, kas skaidri izlasāma jau Allunāna «Mājas Viesa» rak-

stos, arī šinī sludinājumā līdzīga agrākajiem paraugiem.*)
Arī te atsaucas uz krievu un vācu vēsturi, kur arī kādreiz

svešās valodas cienītas augstāk par pašu valodu.

Latviešiem jātop par tautu, kur būtu visas kārtas un gru-

pas, latviešiem vienreiz jāsaprot, ka esam savā cieņā līdzīgi
citām tautām. Un kā mums vēl trūkst, lai šinī pašapziņā va-

rētu būt droši — to jācenšas panākt. Tanī darbā grib pa-
līdzēt jaunās avīzes.

«Pēterburgas Avīzes» grib audzināt jaunus rakstniekus,
kāpēc vairākkārt jau šinīs «ziņās» uzaicina viņām iesūtīt

rakstus, gan par zemnieku dzīvi, gan par valodu un grāma-

tām, gan ari jokus.

īsti par zemnieku kārtu «Pēterb. Avīzēm» nākšoties

«skaidrāk un gruntīgāk» runāt. Kam tikai skaidra valoda,
bet īpaši skaidras domas, tas lai še nākot palīgā.

«Miers baro, nemiers posta» — lasām tālāk. «Tāpēc
avīzes gādās uz to, izplatīt un uzturēt miera prātu visādā

vīze, cik no savas puses varēs. Ja šur tur avīžu lapiņā ga-
dīsies strīdiņi, kādi nevienu tautu avīzēs netrūkst, tad tie

tik jau uzturēs mierīgu prātu un garu, nevienam ļauna ne da-

rīdami, ne vēlēdami. Latviešu tauta ir mierīga tauta. Bet

miers nav miegs; mierīgam cilvēkam nebūt nevajaga

gulēt un snaust garīgā miegā; viņš var izteikt savas domas

droši un skaidri; kas to grib par ļaunu ņemt, tas nepazīst to

pasaules daļu, ko sauc Eiropu un kurā tas tik ilgi dzīvojis.»

Neparasts latviešu lasītājiem būšot humora un satiras

pielikums, ko saukšot par «Dzirksteli» un kas būšot ik pār-
nedēļas. «Rakstītājus lūdzam, lai priekš mūsu «Dzirksteles»
suta īsus, svarīgus stiķus un jokus, ērmīgus notikumus kro-

gos un tirgos, lai zobgaļi izzobo māņus, muļķību, lepnību,
ģeķību, skaudprātību un citus tādus netikumus, jo visai pa-

') Sk. Allunāna .Latviešu valoda" (»Majas Viesī" 1858. № 19.).
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saulei ir zināms, ka tik tad mēdz zust aplamība, kad to ar

prātu piezobo. Dažs, kas par sprediķi nebīstas, bīstas zob-

gaļus. Zināms, ir smiekliem un jokiem vajaga nākt ar

mēru.»

Bez tam «Pēterburgas Avīzes», iznākdamas galvas pil-

sētā, cer sniegt jaunas ziņas, jo tur pa telegrāfu tās sanākot

no visas pasaules, tāpat arī no Krievijas. Šo īpašību dēl
laikraksts noderēšot pat tiem Latvijas vāciešiem, kam vācu

avīzes likšoties par lielām. Arī «Pēt. Av.» centīšoties stipri-

nāt miera garu starp latviešiem un vāciešiem. īsti tie noti-

kumi, kas norisinoties Pēterpilī, Latvijas iedzīvotājiem bū-

šot no svara.

Pārlaižot vēl reiz skatu pār šo nākamās darbības pro-

grammu, mūs vispirms saista atklātā, drošā valoda, kas ne-

bija atrodama agrākajos latviešu Kur «Latviešu

Avīzes» saviem «mīļajiem lasītājiem» arvienu turpināja ie-

dvest, ka viņi ir tikai vienkārši, zemi arāju ļaudis — «arāju
tauta» — un ka tādi viņi paliks, ka viņiem nav ne no Dieva, ne

arī no kungiem vēlēts šo kārtu atstāt, jo tas būtu grēks; jā-
paliek savā stāvoklī, jābūt arī turpmāk atkarīgiem no saviem

žēlīgajiem kungiem. «Pēt. Av.» programmā nu dzird citu va-

lodu — pieaugušu, neatkarīgu cilvēku valodu. Un kur arī

«Majas Viesis», gan pa starpām sniegdams krietnus rakstus,
tomēr centās būt pazemīgs, centās nekādā ziņā nesakaitināt

vācu kungus, tur nu jaunās avīzes solās pārrunāt visu, ja

vagadzīgs, arī pazobot, un nekautrēties un nenobaidīties arī

tad, ja viņas domām runātu pretī tie, kam līdz šim ir vara.

Mieru sludinādamas, viņas tomēr ir gatavas celt nemieru,

ja kur latviešu taisnīgā lieta būtu jāaizstāv.

1862% gada beigās minēto lapu «Ziņas par Pēterburgas
jaunām avīzēm» otrreiz izsūtīdami, laikraksta vadītāji deva

nelielu papildinājumu līdz*). Bija jāaizstāvas pret dažiem

uzbrukumiem no ārienes. Cittautu presē bija izteiktas do-

mas, ka tik mazām tautām kā latvieši, leiši, igauņi — nederot

uzturēt patstāvīgu literātūru. Kas gribot mācīties un lasīt,
lai iemācoties krievu, vācu vai polu valodu un tur tad arī

atradīšot vajadzīgo literātūru. «Pēt. Av.» atbild: tad jau
varētu teikt, ka krieviem, vāciešiem vai poļiem nevajag grā-
matu un avīžu ziņu par svešām valstīm, kas gribot ko zināt

par Parīzi, Londonu vai Romu, tas jau pats tur varot aiz-

braukt. Tāda padoma došana esot tas pats, kas teikt, lai

visi latvieši, igauņi, leiši iemāčās svešas valodas. Un nu at-

kārto savas nešaubīgās pārliecības vārdus, ka latvieši var un

ka latviešiem vajag kopt savu valodu un literātūru, «jo katrs

tic, ka tas koks, kas aug, arī var augt, un ka cilvēkiem būs

) .Pēt. Av." 1862. M> 23.
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Dieva iestādījumu — tautas un valodas īpašības pieņemt ar

pazemīgu prātu.» Un ja arī mazāku tautu valodā nerastos

tādas grāmatas, kas tiktu tulkotas citu tautu valodā, tad tas

neko nenozīmē, tas neko nekaitē, «ja tikai viņu literātūras

gars ir tikpat brīvs un mošs, kā lielu tautu valodās.»

Mums nu krīt acīs, ka tikpat pirmajā ziņojumā, kā arī

šinī papildinājumā vairāk ir runa par latviešu valodas un

literātūras kopšanu (J. Allunāna centieni), nekā par saimnie-

cisko emancipāciju un materiālo nostiprināšanos (K. Valde-

māra nolūks). Varētu domāt, ka šo programmas rakstu

sacerēšanā pirmajam no šiem vīriem, kā jau atbildīgajam
redaktoram Pēterpils cenzūras priekšā, bija vislielākā da-

lība. Kā bija turpmāk — jau cits jautājums.



IV.

Pirmie soļi.

«Pēterburgas Avīžu» pirmais numurs iznāca 14. jūlija
1862. g. Allunāns vēl uzturējies uz laukiem, pie arendatora

Olmana, Pēterpils tuvumā. Pa redakciju būs rīkojušies citi.

Jau ar pirmo numuru sākot tur pamanām ari J. Zvaigznīti.

Pārlaidīsim skatu pār avīzes pirmajiem sešpadsmit nu-

muriem, minēsim svarīgākos rakstus, lai tad varētu sekot

vispārējai notikumu gaitai, lai varētu runāt par tiem negai-

siem, kas savilkās pār šo jauno laikrakstu. Plašāku satura

iztirzājumu atstāsim kādai no turpmākām nodalām.

Pirmais numurs liekas stipri sasteigts, bez īstiem

darbības programmas rakstiem. Tur ir E. Dünsberga dzejo-
lis «Prieka cerība uz tām jaunām avīzēm», kur vispirms iz-

teikta parastā pateicība ķeizaram, tad prieks, ka nu latviešu

avīzes nāk no pašas galvaspilsētas. «Prieks ar', ka pats tas

gādātājs ir īstais latvietis, kas to, kas būs tas labākais, mums

dot neliegsies vis». Tā vecākās paaudzes cilvēks še sniedza

roku jaunajiem un novēlēja labas sekmes.*) — Tad nāk pa-

rastās iekšzemes un ārzemju zinas. Tālāk: K. Biezbārža

apcerējums «Krievu valstības gadu tūkstotis» (kur izteiktas

domas, ka latvieši rada slavu tautām un ka arī latviešiem

jau senatnē bijusi dalība krievu vēsturē). Tam seko ap-

cerējums bez paraksta «Rauna», par kura autoru jāatzīst J.

Zvaigznīte. Še tiešām jaukā valodā runā par Vidzemes pa-

gātni, pats par savu jaunību, par cilvēka pienākumu sadzīvē.

Tad māk K. Barona dzeja «Pirmā mūžiņa». Pasta tašā pa-

skaidro, kas tas esot «bizmanis» — tāds cilvēks, kas turoties

pretī visām labākām jaunām ieriktēšanām.» —

Otrā numura saturs jau svarīgāks, vismaz tuvāk

izsaka!_ laikraksta nolūkus. Tur vispirms, tāpat kā visos

turpmākos numuros, parastās ziņas. Bet tad nāk apcerē-

*) ErnstsDünsbergis (1816.—1902.) gan priecājās par «Pē-

terburgas Avīzēm», bet tomēr bija vairāk iepriekšējās paaudzes cilvēks.
Šis čaklais rakstnieks, kas savu izglītību ieguvis pašmācības ceļā un tolaik

darbojās kā skolotājs Dundagā, jau bija sarakstījis un tulkojis lielu skaitu

grāmatu. Arī «Pēt. Av.» vioš iesūtīja vienu otru tulkojumu. Dažs no tiem

palicis neiespiests un glabājas Valdemāra archīvā. Lai gan Dūnsbergis

nav skaitāms pie jaunlatviešu vadoņiem, tomēr šīs pašas lietas dēl viņš

piedzīvoja nepatikšanas: 1864. g. tika aizsūtīts trimdā uz Jaunjelgavu, kur

nodzīvoja kādu pusgadu, pēc kam viņam atļāva pāriet uz Rīgu, no kurienes

turpmākos gados radās izdevība atgriezties Dundagā.
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jums: «Valstību un tautu zinas» («Kāds vārds par
priekšzinu»). Šis apcerējums, liekas, no redakcijas bija do-
māts pašam pirmajam numuram, jo tiešam te apcerēts laik-
raksta uzdevums un nolūks. Šis apstāklis liek domāt, ka pir-
mais mumurs iznācis bez atbildīga redaktora zinas, vismaz bez
tuvākas līdzdalības. Jau ar otro numuru lieta grozījās. Bez

Jēkabs Zvaigznīte.

tam šinī numura ir «Pasti krievu zemē», «Govju mēris» (Kr.
Valdemārs šos abus apzīmē par Allunāna sacerējumiem.) B.
Dīriķa — «Kads vārds par dziedāšanu un dziesmām» un J.
Zva.igznītes uzaicinājums skolotājiem mācības grāmatu

ļjeta. Šim numuram iet līdzi pielikums «Dzirkstele». —

l rešais numurs sniedz K. Biezbārža «Ko var dvēsele

vi-

K
?s ir tai sPeJ'ams>> (mēģinājums cilāt filozofiskas

problēmas); K. Barona «Krītošas zvaigznes»; anonims ap-
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cerējums «Par dabas dažādību». — Ceturtais numurs

nāk ar svarīgo rakstu «Kas zemniekam jāzina», kur

vēl jo tuvāk pieiets «Pēterburgas Avīžu» gara pasaulei. Šis

apcerējums jāuzlūko par pašu svarīgāko un nozīmīgāko visa

laikraksta pastāvēšanas laikā. Latviešu tautas, latviešu

ēmancipācijas centieni še izteikti viskaidrāk: zemnieks ir

tāds pats cilvēks un viņa nākotnes izredzēm vajaga būt tā-

dām pašām kā katram brīvam cilvēkam; arī viņš ir mērķis,
nevis līdzeklis cita rokās. — «Dzirkstele», kas katram otram

numuram kā pielikums, šo garu veicina no savas puses —

ar smiekliem un pazobošanu. Sevišķi asa šinī numurā iznāk

satira par mācītāju Qrotu. — Piektā numurā sākas ie-

vērojams raksts «Par skolām», kas pieslēdzas agrāk minē-

tiem: «Valstību un tautu ziņas» un «Kas zemniekam jā-
zina». Tad: P. Allunāna «Par pūliem kviešos» un K. Barona

«Mūžīgs kara lauks», kur apskatīta dabiskās attīstības teorija.
— Sestā numurā: K. Barona «Jaunā komēta» un «Māņi
un māņu ticība». Turpat arī atbilde «Rigasche Zeitung»ai,
kas bija bargi nokritizējusi «Pēt. Av.» pirmos četrus numu-

rus. — Pielikumā parādās Brencis un Žvingulis. — Septītā
num vrā bez dažu iepriekšējo rakstu turpinājumiem ir kāds

labi pārdomāts apcerējums «Par svabadu runu», kur apcer

jautājumu, kas tikai brīvu tautu var interesēt. — Astotā

numurā iesākas teicams apcerējums «Par krogiem», kur

skubina pacelt mūsu sabiedrisko dzīvi, pārvērst krogus par

tautas namiem. Pielikumā Zvaigznīte turpina savus kodolī-

gos malēniešu jokus, kur dzēlīgi aizķertas tās pašas parā-
dības, kas lielajā lapā apskatītas nopietnā garā. Še arī Ba-

rona dzejas: «Upe un cilvēka dzīve», «Pavasara un rudens»

un «Divējādas kapenes». — Devītā numurā, bez turpinā-
jumiem, K. Barona «Vecs un jauns kalendārs». — Desmitā

nu m. A. Līventāls pasaka, ka nepiekrīt Biezbārža domām

par dvēseli un par cilvēka uzdevumu. J. Frīdmanis plašā
rakstā apcer «Angļu parlamentu». — Vienpadsmitā
numurā sākas J. Zvaigznītes oriģinālstāsts «Jaunības mī-

lestība», kas ir vispār pirmais oriģināls mūsu stāstu rakstnie-

cībā. — Divpadsmitā num. apcerējumi: «Kas ir gaiss»,

«Kādā gada laikā būs būves kokus un baļķus cirst?» —

Trīspadsmitā num.: «Kas ir uguns un kas caur deg-
šanu notiekas», «Kapitāls» (J. Allunāna) un anonimais «Zem-

niecība». — Četrpadsmitā n um. redakcija ar lielu prie-
ku ziņo par_jaunajiem likumiem, Frīdmanis raksta par «Se-

nāta tiesu Pēterburgā», par Londonas izstādi. — Piecpad-
smita numurā starp citu kāda vietējā vācu muižnieka

dzejolis latviešu valoda (A. f. Hagemeistera «Kā bij un kā

bus»). — Tad nak se šp a d
s_m ita i s nu m., ko ķēra jau

Rīgas cenzura_ un ar ko iesākās jauns posms «Pēterburgas
Avīžu» vēsturē. Pa to laiku ap mūsu laikrakstu bija norisi-
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najušas svarīgas lietas, kas tad ari apskatāmas nākošas no-

dalās.

Šie sešpadsmit pirmie numuri, tikpat ar lielo lapu kā

arī ar pielikumu, bija tiešām jauns, skaļš, drošs vārds mūsu

avīžniecībā.

Arī lasītāji Latvijā to saprata. Abonentu skaits pieauga
ātri un necerētā daudzumā. Nebij vēl iznācis ceturtais nu-

murs, kad jau pirmo, kas arī bija iespiesti prāvā skaitā ap-

trūka. Solītais saturs un virziens, izdošanas vieta (Pēterpils,
no kurienes zemnieks gaidīja taisnību un patiesību), tāpat arī

Kr. Valdemāra un J. Allunāna jau pazīstamais vārds — mo-

dināja latvietī uzticību jaunajam laikrakstam.



V.

Sūdzības.

Pirmo atklāto uzbrukumu «Pēterburgas Avīzēm» redzam

«Rigasche Zeitung»as 1862. g. 187. numurā. Tur apskatīti
latviešu jaunā laikraksta pirmie četri numuri līdz ar diviem

«Dzirksteles» pielikumiem. Vācu lapa nāk pie slēdziena, ka

«Pēt. Avīzes» nesekojot vis savai programmai — staigāt
miera ceļus, pamācīt lasītājus un veicināt labo attiecību no-

stiprināšanos vietējo tautu un šķiru starpā. Pirmajos četros

numuros jau esot skaidri redzama cita tendence: latviešus

sakūdīt pret vāciešiem, cenšanās mazināt muižniecības un

garīdzniecības cieņu. Šai piezīmei laikrakstā sekoja citi uz-

brukumi. — Ari Jelgavas «Latviešu Avīzēs» parādījās raksti,
vērsti pret pēterburdznieci.

«Pēterburgas Avīžu» lietu pārrunāja Kurzemes 1862. gada

landtāgs. Muižnieki jau bija paspējuši iepazīties ar jaunā
laikraksta virzienu un viņa iespaidu uz zemniekiem un nā-

kuši pie slēdziena, ka še jāsāk rīkoties enerģiski, lai jūtamo
nemiera sēklu nospiestu pašā sākumā. Te nu izrakstī-

sim gabalu no landtāga protokola. Kāds no landtāga locekļiem

ziņojis:

«Šinī vasarā St.-Pēterburgā nodibinājās jauno latviešu

avīžu redakcija un drīz vien izsūtīja avīzes programmu līdz

ar pirmajiem numuriem visiem pagasta tiesu rakstvežiem pēc

iespējas plašākai izplatīšanai, pat pilsētu dzērienu pārdotavās
un mazos veikalos ieteica šo laikrakstu zemniekiem, kas tur

iegriezās, par tādu, kas vairāk nekā citi laikraksti sludina

īstu patiesību un skaidru gaismu, laizdams klajā valdības rī-

kojumus zemniekiem, un tādēļ, ka topot sarakstīts pie paša

ķeizara. Izdevās patiesi ar šādiem līdzekļiem panākt lielu

zemnieku piedalīšanos. Cik nu tas ir tiešām vēlams, ka ari

zemnieki visur dabū skaidras ziņas par saviem tiesiskiem

apstākļiem, un cik ļoti tādēļ arī latviešu periodiskās literatū-

ras, kā izglītības līdzekļa pieaugums, būtu apsveicams, tik

bīstama izrādījās tūlīt pirmos numuros Pēterburgas latviešu

avīzes tendence, kuras, tā sauktās, jaunlatvietības nojēgā,
neslēpdamās uzsākušas cīņu pret garīdzniekiem, muižnie-

kiem un vācietību vispārīgi. Viņām tūlīt deva krietnu

pretsparu mūsu Jelgavas latviešu avīzes, kā arī «Rigasche

Zeitung» un «Inland». Bet šāda atklāta avīžu polemika ne-

var būt pietiekoša, lai aizsargātu ļaudis no kaitīgu teoriju ie-
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spaida. Griezis ģenerālgubernātora kunga uzmanību uz šīm

briesmām un saņēmis no viņa paša solījumu, ka viņš no sa-

vas puses uzstāsies pret šo virzienu, es izlietoju gadījumu,
kad ministra palīgs barons fon Nikolai apmeklēja inspekcijas
ceļojumā arī Jelgavu, lai izmantotu viņa iespaidu šinī lietā.

Ministra palīga kungs piekrita manam uzskatam šinī lietā,

apsolīja man, atgriežoties, aizrādīt tautas apgaismošanas mi-

nistram, ka latviešu tautas lapas redakcija nav pieļaujama
St.-Pēterburgā jau tādēļ, ka personu trūkums, kuras pietie-
koši prastu latviešu valodu, dara gandrīz neiespējamu uz-

manīgu cenzūru galvas pilsētā, kā arī, ka viņš, cik tālu tas

no viņa esot atkarīgs, nekad nepielaidīšot sēt nacionālas ķil-
das starp personām, kam nolemts dzīvot vienam ar otru

kopa.»

Tālāk šinī laudtāgā ir pārrunāts par skolotāju semināra

audzēkņiem, vai arī tie nepiedaloties jaunlatviešu kustībā,
piemēram, vai nepabalstot «Pēterburgas Avīzes» un latviešu

jaunās biedrības dibināšanas nodomu. levāktās ziņas esot

nomierinošas — semināra audzēkņi šinī ziņā atturīgi.

Landtāga protokola tupinājums:

«Deliberatoriji 1862./1863. g. landtāgam. I. termiņš. 88.

deliberatorijs:

Lai bruņniecība nospriež dot komitejai aizrādījumus (in-
strukcijas), ka viņa pienācīgā kārtā censtos panākt:

Г. Lai visi latviešu valodā iznākošie raksti tiktu padoti
stingrai cenzūrai. (Auce.) Draudzes deputāti: barons Teodors

fon der Ropps un grāfs Frīdrichs fon der Pālens Ķēvelē.

Jautājums: Vai tas lai notiek?

2. Lai St.-Pēterburgas latviešu avīzes viņu revolūcionā-

ras tendences dēļ tiktu padotas stingrai cenzūrai. (Jaunpils.)
Barons Adolfs fon Drachenfelss no Arīšu muižas un barons

Otto fon Rönne no Stūru muižas.

Jautājums: Vai tas lai notiek?

3. Lai izbeigtu St.-Pēterburgas latviešu avīžu kūdīšanu

un revolūcionāro izturēšanos. (Sakasleja.) Barons Reinholds
fon Nolkens Apriķos un barons Adalberts fon Rönne.

Jautājums: Vai tas lai notiek?

4. Lai St.-Pēterburgas latviešu avīzes tiktu aizliegtas
šinī provincē. (Privātā Kalnamuiža.) Barons fon Mederns.

Jautājums: Vai tas lai notiek?

Zemes deputātu atzinums:

Pēc tam, kad zemes deputāti dabūjuši zināt no zemes

pilnvarotā kunga ziņojuma — sk. 159. un nākošās l. p. — ka

musu muižnieku kārtas pārstāvis jau vērsis augstāko auto-
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ritātu uzmanību uz St.-Pēterburgas latviešu avīžu neattais-

nojamo un nosodāmo virzienu, viņiem iesniegtie deliberato-

riji pa daļai jāuzskata par nodarītiem. Kas attiecas uz pirmo

(Auces) un ceturto (privātās Kalnamuižas) deliberatoriju, tad

pirmo nebūtu ieteicams pieņemt viņa vispārīguma dēļ, bet pē-

dējo viņa pilnīgās neizpildamības dēļ. No abiem pārējiem
(Jaunpils un Sakaslejas) deliberatorijiem būtu jādod priekš-
roka Sakaslejas deliberatorijam, jo tas ieturēts pilnīgi vispā-
rējā veidā un izvairās rādīt ceļu, pa kuru ejot būtu jāstājas

pretīm minētās avīzes revolūcionārai rīcībai. Tādēļ zemes

deputāti ieteic atmest pirmo, otro un ceturto deliberatoriju
un pieņemt trešo deliberatoriju». —

Pēc tam turpat apspriests jautājums par Jelgavas «Lat-

viežu Avīžu» pabalstīšanu. Viņai pašlaik esot 4034 abonen-

tu. Bet ar «Pēterburgas Avīžu» straujo izplatīšanos, šis

skaitlis droši vien samazināšoties vismaz par 500. Lai varētu

sekmīgi konkurēt ar pēterburdznieci, lai varētu dot labāku

papīru un ārējus izgreznojumus (illūstrācijas, viņjetes), tad

«L. Av.» nepieciešams kārtīgs pabalsts, vismaz 500 rubļus
gadā*).

Tā tad Kurzemes muižniecība ieņem noteiktu poziciju:
«Pēterburgas Avīzes» enerģiski apkarot, bet «Latviešu Avī-

zes» pabalstīt ari naudas summām.

Muižniecības pusē vienmēr ir nostājusies vietējā lute-

rāņu garīdzniecība, jo viņa ne tikai pa dzimumam bija tuvu

radnieciska (vācu tautības, dažos gadījumos dižciltīga), bet

arī ekonomiski gan stipri atkarīga no muižniecības, gan arī

vispār dzīvē tuvu stāvoša.

Ko sprieda Kurzemes mācītāju 1862. gada sinode, to rāda

viņas sēžu protokols:

«Mācītājs Šulcs no Jelgavas cēla priekšā savu rakstu

par Sv.-Pēterburgas latviešu avīžu tendenci, izteikdams par

to sekošās pamatdomas: Tas Kungs parādīja žēlastību Kur-

zemes baznīcai, t. i. mūsu latviešu draudzēm, jo viņš pasar-
gāja to no agrāko laiku racionālisma strāvas, pasargāja to

žēlīgi no Hernhūtes, no kārdināšanas un atkrišanas**) kas

mūsu masās baznīcai***)kluva par jo skarbu šķīstīšanas ugu-

ni, ar kuru viņš uzsauca mums: palieciet nomodā un lūdziet

Dievu! un turklāt žēlīgi atmodināja uzticīgāku apliecinā-
jumu un jaunu ticības dzīvi mūsu baznīcā. Taču mēs vēl

neesam kā pienākas lūguši Dievu, kārdinātājs nav atradis

*) Krišjāņa Barona atmiņas. Pielikums. L. Adatnoviča tulkojumā.

**) No pāriešanas pareizticībā. A. G.

***) Vidzemē.
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mūs pietiekoši modrīgus, — jo viņš_ varēja no vienas puses

baptisma izskatā spert kāju pār mūsu baznīcas slieksni, no

otras puses, šī laika gara, neticības un materiālisma gara iz-

skatā ar visu spēku mēģināt iespiesties gandrīz visas Kurze-

mes un Vidzemes draudzēs! Jaunlatvieši — mūsu izglītības

un progresa slāpstošās latviešu tautas virsotnes — atrada

garīdzniekos un muižniekos ne vienmēr vēlamo pabalstu un

vadību, turpretim daudz kavēkļu un nelādzību dzimtene, pa

daļai kļuva tādēļ neuzticības pilni pret garīdzniekiem, muiž-

niekiem un pastāvošiem apstākļiem, beidzot tapa par viņu

pretiniekiem. Jaunlatvieši lasījās kopā baros, tapa par nai-

dīgu partiju un tagad atklāti sludina to «_Peterburgas_ Avīzes»,

kuru galvenā tendence ir: griezt vietējas iedzimtas tautas

vērību uz pastāvošām un iedomātām nelādzībām un set ļau-

dīs neuzticību un nemieru pret garīdzniekiem, muižniekiem

un vācu pārvaldi, pat nekristīgas mācības.

Tauta paļaujas uz šiem vadoņiem un apsveic priecīgi

«Pēterburgas Avīzes», jo viņas izteic un baro tautas slepe-

nībā lolotās cerības. Ar to šīs avīzes ir kļuvušas par bīsta-

mu tautas lapu. Par to pietiekošu liecību dod liels vairums

izvilkumu no pirmajiem astoņiem «Pēterburgas Avīžu» nu-

muriem. Ir vaļā divi ceļi, lai šo tautai kaitīgo lapu padarītu,

cik vien iespējams, nekaitīgu:

1. Garīdznieki varēja pievienoties muižniekiem, kas jau

ir spēruši soļus uz to pusi, un mēģināt panākt augstāka vieta

šīs lapas slēgšanu.

2. Lai padarītu nekaitīgas mūsu draudzēs jau iespiedu-

šās nāves zāles, var sniegt pretlīdzekli, vai ārstēšanas lī-

dzekli, gādājot par to, lai «Latviešu Avīžu» 4000 eksemplā-

ros nostādītu patiesību pretīm katram «Pēterburgas Avīžu»

uzbrukumam un katrai maldu mācībai.*)

Autors, izpelnījies pateicību par šo rakstu, kur uzstādī-

tie apgalvojumi pierādīti pamatīgi un neatvairāmi ar izrak-

stītiem gabaliem no pašām «Pēterburgas Avīzēm», piedāvājas

uzņemties šo cīņu, ja garīdznieki viņu šai lieta spēcīgi pabal-

stītu, un solīja priecīgi labās lietas uzvaru, noradīdams uz to

Kungu. Apspriežoties par šo lietu, sinodes dalībnieki piesle-

jas prāvesta Mežotnes Konrādi uzskatam, ka par lapas ap-

spiešanu nebūtu jāiestājas, tādēļ ka tā, ja atmestu kaitīgo vir-

*) Gadu vēlāk tas pats čaklais Rudolfs Šulcs Latviešu draugu bied-

rībā starp citu teicis, zīmēdamies uz «Pēterburgas Avīzēm»:

«Tad ar troksni pacēlās gaisā Pēterburgas ugunīga bumba, aicinādama

augstus un zemus partiju cīnā., kuras karstums tik tad vēl rima, kad_ šis

meteors pārsprāga. Zemē krītošais akmens iesitas dziļi Latvijas zeme un

uzgūlās tai jo smagi Tas vēl tagad par karstu, lai to aizveltu projām.»

(Magazin. XV.).
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zienu, vēl vienmēr varētu nest svētību. Jaunauces mācītājs

Bīlenšteins norādīja uz to, ka garīgās leitās jādarbojoties ar

vārdiem un ne ar policiju; jautājums esot tikai tas, kādā kār-

tā tas varētu notikt, un šinī ziņā viņš pievienojoties mācītāja
Šulca otram priekšlikumam: mūsu «Latviešu Avīzēs» sīki

atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, ko «Pēterburgas Avī-

zēs» apstrādātu kaitīgā veidā, jo pēdējo saturs jau vairāk vai

mazāk iekļuvis tautā. Mācītājs Lözevics no Rīgas lika priek-
šā kā vistuvāko ceļu — draudzīgā, bet noteiktā kārtā rakstīt

redakcijai un, ja iespējams, iekustināt to atmest savu kaitīgo
tendenci, un sinodes priekšsēdētājs arī iestājās par šo priekš-

likumu, norādīdams, ka Dieva vārdi to tieši pavēl.

Apspriešanās gala iznākumā bija sekošs sinodes lēmums:

Ar sinodes priekšsēdētāja starpniecību celt šo lietu priekšā
Kurzemes konsistorijai un tai pašā laikā, pievienojot klāt mā-

cītāja Šulca sacerēto rakstu, paziņot par to Kurzemes muiž-

neicībai, jo tā esot nodomājusi nākošo mēnesi sanākošā land-

tāgā nopietni apsvērt vairākus jautājumus, kas aizķer vietējo

tautu labklājību. Sinodes priekšsēdētājam priekšā liekot, lū-

dza mācītāju Šulcu iesniegt savu rakstu žurnālam «Baltische

Monatsschrift», lai tas to laistu klajā, un uzaicināja tos sino-

des dalībniekus, kas būtu gatavi pabalstīt mācītāju Šulcu kai-

tīgo mācību nepatiesības pierādīšanā, tūlīt paziņot viņam sa-

vus vārdus, lai viņš varētu vienoties ar tiem par speciālu
līdzdarbību. Vairāki sinodes locekli tūlīt paklausīja šim uz-

aicinājumam*).

Pēc šī lēmuma «Latv. Avīzēs» parādījās vairāki raksti,
vērsti pret «Pēterburgas Avīzēm». Par tiem runa būs turp-

māk.

Kurzemes mācītāji lūdza J. Zakranoviču, kā jau Valde-

māra, Allunāna un Barona studiju biedru un latvieti, rakstīt

«Pēterburgas Avīžu» redakcijai un lūkot to pārliecināt, ka šim

laikrakstam asais tonis kaut cik jāsavalda. Zakranovičs tad

arī rakstīja Valdemāram (vācu valodā):

«Mīļotais draugs! Pēc ilgas, ilgas klusēšanas es tagad
atkal dodu dzīvības zīmi. Kur jūs, mīļie, visi tik braši strādā-

jat, es negribētu būt jūsu acīs nedzīvs loceklis. Manī nekādā

ziņā nav izdzisusi vēlēšanās samērā ar maniem spēkiem līdzi

pieķerties tam dzinējam ratam, kas patlaban pastiprinātā āt-

rumā strādā mūsu latviešu brāļu labā. — Man esot

jāpaceļ balss un pēc saviem spēkiem jāpiedalās darbā mūsu

latviešu labā. Es negribu slēpt, ka «Pēterburgas Avīzes» dc-

*) Krišjaņa Barona atmiņas. Pielikums. L. Adamoviča tulkojumā.
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va tam iemeslu; pret viņu straujo izplatīšanos mūsu garīdz-
niecība atzina par nepieciešamu nostādīt pretī arī no savas

puses rosīgāku piedalīšanos Jelgavas latviešu avīzēs. Ja nu

man jāliek roka līdz ar citiem Die arkla, tad es vēi jo vairāk

jūtos pamudināts ar jums mīļajiem, sevišķi ar Tevi, dažu ko

pārrunāt, lai toties jo drošāki novērstu katru pārpratumu.

Man taču nevajadzēs to iepriekš teikt, cik loti es priecājos
par jauno iznākošo avīzi. Bija taču nobriedusi nepārredza-
ma vajadzība piegriezt mūsu brāļu tagadējām prasībām bez-

gala vairāk vērības, nekā tas diemžēl līdz šim notika, un nekā

to līdz šim strādājošie spēki, varbūt, arī varēja darīt. «Pē-

terburgas Avīzēm» — tām bija vairāk jāsniedz, viņas to so-

līja, un savā ziņā arī pildīja. 'Bet vai nu ir, neskatoties pa-
gaidām uz atsevišķiem gadījumiem, vai ir lielumā un visumā

uzņemts pareizais tonis, un ja to varbūt arī nevarētu noliegt,
vai viņš ir noturēts? Vai Tu ar «Pēterburgas Avīžu» uzsāk-

to virzienu esi pilnīgi vienis prātis? Tas ir jautājums, uz ku-

ru es labprāt gribētu dzirdēt Tavu atbildi. Man atklāti jāat-

zīstas, ka man ar katru jaunu numuru arvien vairāk nostipri-

nās pārliecība, ka tādejādi nevar izdoties un arī neizdosies

daudz laba darīt; tādā garā turpinot, avīzei vai nu jārada ne-

vēlamas parādības, jeb vai pašai jāiet bojā. Mani patiesi nav

apmulsinājuši daudzo stabilo ūpju vaidi, bet tikpat maz esmu

apstulbināts ar ārkārtēji lielo abonentu skaitu, kādu avīze at-

radusi. «Pēterburgas Avīzes» taču negrib būt par mācības

grāmatu, bet gan vairāk par tautas avīzi, tādēļ nevarēs taču

aprobežoties ar nodomu, lai vienīgi izglītotie latvieši atrastu

tanī īsto barību, bet lai tā liktu klāt savu daļu visas tautas dzī-

ves izkopšanā, ne tikai politiskā un nateriālā, bet tāpat arī ēti-

skā un reliģiskā ziņā. Ir taisnība, ka mūsu nabaga tauta ir no-

spiesta, ka vecais lietuvēns vēl vienmēr kavē viņas attīstību,
ir nepieciešami ar pamācību un zobgalību uzpurināt kūtro, lai

tas izlietotu viņam piekritīgās tiesības, bet vai taisni šis

spraustais mērķis nedzen bīstāmās sliedēs, ja nerēķinājās ne

pavisam ar tagadnes augsni un |zfej bērnu līdz ar mazgāja-
mo ūdeni? Pēc maniem ieskatiem avīze novedīs pie pilnīgas
līdz šim paveikto darbu nicināšanas un neatzīšanas, un tad

tālāk droši vien pamudinās lielo lasītāju baru uz prasībām,

par kurām vēl nemaz nevar zināt, cik tālu un cik drīz tas bus

izpildāmas, tādēļ ka viņu apmierināšanai īsti vajadzīga do-

šana no augšienes un ne tikai kampšana no apakšas. Avīze

te provincē sacēlusi varenu troksni. Muižnieki darīs visu,
kas vien iespējams, lai avīzi nomāktu, vismazākais, lai to ap-

spiestu, un viņai jau dota atbilde no Pēterburgas, ka visstin-

grākā mērā uzraudzīšot redakcijas rīcību. Garīdzniecība vi-

sumā izturējās diezgan saprātīgi, kaut gan arī viņai avīze

viena iemesla dēļ izliekas ļoti bīstama un ne bez pamata. Itin

visos «Pēterburgas Avīžu» numuros dveš gars, kuram reli-
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ģiskā ziņā vajaga radīt daudzos nesaprašanu. Kādas reli-

ģiskas pārliecības ir Halelujam*) un citiem līdzdarbiniekiem,
tas nekristu citādi še svarā, ja viņi neliktu materiālistiska-

jiem uzskatiem izpausties avīzē. Ne tikai no tādiem, kas de-

dzīgi dzen pēdas frāzēm ar šādu noskaņu, bet no vienkāršu

latviešu mutes man nācies dzirdēt, ka jaunā avīze ar dārgo
baznīcu apejoties taču pārāk nesaudzīgi, kā pamāte, ka tas

esot gan savāds jēdziens par Dieva valstību, ko «Pēterbur-

gas Avīzes» sludinot un attīstot v. t. t. Avīze runā taču uz

tūkstošiem, kuri vēlas ne tik vien politiski un materiāli gūt

augstāku un labāku stāvokli, bet gribētu arī paturēt savu

vissvētāko dārgumu. It īpaši pamudināja mani

uz šo rakstu mācītājs Šulcs. Viņš mani gauži lūdza Tev

katrā ziņā rakstīt, varbūt ar to varētu jel drusciņ panākt, ka

redakcija rūpīgāki un nopietnāki pārbaudītu uzņemamos rak-

stus. Vai Tu turi par vajadzīgu un arī gribētu kaut

ko darīt, lai «Pēterburgas Avīzes» pieņemtu drusku konser-

vātivāku raksturu, it īpaši atzītu mūsu zemes baznīcas lietu

svaru (es domāju tikai par reliģiju, ne par mācītājiem)? Pēc

maniem ieskatiem nekāda īsta izdošanās nav sagaidāma, ja
rokas zem šiem dziļākiem tikumiskiem pamatiem, un ka šai

ziņā «Pēt. Av.» savu lāpstu vienreiz un otrreiz iegrūdušas

par dziļu, tas ir droši sakāms. Sirsnīgus sveicienus

visiem mūsējiem; palūdz veco Haleluju manā vārdā, lai viņš

atvaino, ka es uz viņa bezdievīgo vēstuli aizvien vēl neesmu

atbildējis. » (1862. 14. oktobrī*).

Muižnieku un mācītāju pamudināts, Baltijas ģenerālgu-
bernātors barons Līvens 1862. gada 27. septembrī nosūtīja

lekšlietu ministram Pēterpilī plašu sūdzību par «Pēterbur-

gas Avīzēm.» Šis apvainošanas raksts vispirms sacerēts

vācu valodā (un kā viņa autoru Kr. Barons min «Latviešu

Avīžu» redaktoru Rūdolfu Šulcu), pēc tam uz šī raksta pa

mata, šo to nolaižot nost, sastādīta sūdzība (krievu valodā).

lekšlietu ministrs sūdzību 5. oktobrī nosūtīja Tautas apgai-
smošanas ministram, pēdējais to nodeva Cenzūras komitejai.

Sūdzības saturs šāds:

Slepeni.

Cienījams kungs, Pēter Aleksandrovič!

Jūsu ekselencei zināms, ka pēdējā laikā Pēterburgā tiek

izdotas latviešu avīzes, kas acīm redzot nolemtas izplatīša-
nai starp zemnieku kārtas iedzīvotājiem man uzticētā apga-
balā. Un tiešām, pēc ienākušām ziņām spriežot, šo avīzi uz

*) Jura Allunana palama. A. G.

*) Kr. Barona atminas. Pielikums. L. Adamoviča tulkojumā. Tur mal-

dīgi minēts, ka vēstule rakstīta 1863. gadā.
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Baltijas guberņām izsūta lielā eksemplāru skaitā, un ne tikai

abonentiem, bet pat izdalīšanai zemniekiem par brīvu. Šis

apstāklis un līdz ar to pārliecība, ka nepieciešama vislielākā

uzmanība attiecībā uz izdevumiem, kas nodomāti zemākām

šķirām, pamudināja mani tuvāk iepazīties ar jaunās avīzes

virzienu un tām idejām, kuru sekmēšanai viņas dibinātas.

Šī laikraksta programma sola, ka avīzes mērķis būs —

pēc «Kladderadača», «Ciema bārddziņa» («Dorfbarbier») un

«Skrejošo lapu» («Fliegende Blätter») parauga — no vienas

puses: māņticības, naida un citu sabiedrisku ļaunumu izzo-

bošana, bet no otras puses: īstu tikumu sajēgas izplatīšana
latviešu tautā. Tomēr šis laikraksts, sākot jau ar pirmajiem
numuriem, uzsāka pretēju gaitu, pilnīgi novērsdamies no tā

ceļa, kas ved uz viņas sprausto mērķi. Kur bij vajadzīgs
censties pēc latviešu tautas pilnīgas saprašanās ar citām tau-

tām, laikraksts, liekas, ir apņēmies modināt zemniekos naidu

un nemieru ar citām tautībām, pie kurām pieder pārējās, pār-

tikušās un izglītotās šejienes iedzīvotāju šķiras; un kur bija

jāizplata veselīgi uzskati, laikraksts pūlas izplatīt zemniekos

idejas, kas spējīgas satricināt zemnieku cienību pret reliģijas
dogmatiem, tikumības likumiem, pastāvošo šķiru politisko ie-

kārtu, īpašuma tiesībām, vārdu sakot — pret visiem tiem pa-

matiem, uz kā balstās sabiedriskā kārtība.

Lai pierādītu, ka šis slēdziens par laikrakstu pareizs,
Jusu ekselence man atļaus ziņot Jūsu laipnai ievērībai dažu
šī laikraksta rakstu burtisku tulkojumu, kur ir runa par

dažādiem jautājumiem.

Avīžu pielikuma «Dzirksteles» pirmā pielikumā ievietota

zemniekiem nesaprotama satira: «Bizes gaudas» (17.—19. I.

p.) — par tagadējo laiku — progresa laiku, un še nu latviešu

uzmanība tiek griezta uz kādu tur zināmu pаr t i ju,
kas pretojas, kaut gan velti, visam sa-

biedriskajam progresam.

Avīžu reliģiskā tendence diezgan gaiši izsakās šādos

Prātojumos: «Kas tad īsti Dieva valstība un pasaule ir?»
(Nr. 2, 12. 1. p. 8. rindiņa). Atbilde: «Ne sacīt: Kungs, Kungs,
un jauki par Dieva valstību runāt, bet — mīlēt tuvāku —

nenicināt šo pasauli — tas būs grēks (31. rind.)

Tāpēc tev būs še virs zemes mantas sakrāt; tev būs par tavu

labklājību gādāt; tev būs tavas miesas vēselību un spirgtumu,
un

— ar' vēl klāt pieliekot — jaukumu, visu, kas

pie viņas pieder, vērā ņemt, un tev būs tava

brala dzīvē dalu ņemt.» Viss laicīgais, lopi un zirgi, viss pie-
der pie Dieva valstības (12. lap. p. 46.—47. rind.). Jēzus it-
ka būtu teicis uz bagāto jaunekli (48. rind.), ka viņam

vajagot visu atstāt un viņam sekot... Kas to saka un do-

ma, tas Jēzus vārdus nav labi sapratis. Jo platāks koks ir pie
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apakšas (viņa saknes, 12. lap. р. 1. rinda), jo kuplāks viņš ir

augšā. Jo dziļāk cilvēks ir ieaudzis šinī pasaulē, jo pilnīgāk

viņš izpilda Dieva prātu. Nevajag bībeles vārdus aplam sa-

prast. Laicīgā manta mūs ne no Dieva, ne no Dieva mīlestī-

bas nenoved, bet tā mums visu to dod rokā, ar ko mēs va-

ram viņa prātu piepildīt un izdarīt. Te pieder pamācības, —

šī avīze dod jums viņas... tad jūs sapratīsit
(13. I. p. 22. rinda), kas mēs paši esam, kas pie mums riktīgi,
kas aplam un kas mums trūkst. Avīzes ir valstju
un tautu mute. Lasītājs, še tev nu ir mēle: runā, ja
dzīvs esi!»

Nr. 3. (24.—26. 1. p.) rakstā ar virsrakstu: «Ko var dvē-

sele atzīt?» pūlas iepazīstināt latviešu tautu ar Kanta un He-

ģela filosofiju (vācu). Kaut gan, kā redzams pūlas šī raksta

materiālistiskos un panteistiskos principus mīkstināt ar iz-

saukumiem: «Dievs lai glābj un pasarga!» (25. 1. p. 3. r.) «Ak

Debesu Tēvs, mūs glāb un pasargā!» (25. 1. p. 2. r. no ap.) —

bet pēc tam tūliņ, lai izskaidrotu materiālistisko mācību, kas

izteikta otrā numurā (12. 1. р.), ievieto Hegela izteicienu:

«Dvēsele ir pats Dievs.» Šis raksts varbūt ar nolūku tik ne-

saprotami sarakstīts, lai lasītājs, latvietis, pavisam nespētu
saprast, ko īsti autors atzīst par patiesību un ko par meliem.

Pēc viņa izlasīšanas lasītāja atmiņā paliek tikai skaidri un

noteikti izteiktais nekristīgais jēdziens: «Skaties, dvē-

sele ir visvarena — viņa nevar iznīkt, un dvēse-

le ir pats Dievs» (25. lap. p. 5. un 7. rind.) «Vai tad

nu Dievs kāds skauģis, sīkstulis? Zināms, viņš ir tāds skau-

ģis un sīkstulis, ka...», bet no autora vārdiem nevar saprast,

ar ko var pierādīt tādu apgalvojumu (26. 1. p. 35. r.) «Otrs

skrien caur debess debesīm un nonāvē veco Dievu, jeb nu

pavisam nosizdams, jeb vai pārvērzdams viņu par summu

visu to cilvēku, kas pasaulē jau bijuši». Tā te ir citēta 1.

Mozus grāmatas, 3. nodaļas 1,7 pants (26. 1. p. 13. un 16. rind.)
«Ko tavi prāti kopā stāsta, tas lai ir tev

pilna patiesība un taisnība; uz šo ticību

tu esi pasaulē stādināts» (26. 1. p. 3. rind. no

apakšas).

Šie vācu filosofijas izteicieni avīzē sajaukti ar izsaucie-

niem: «Pasargi, Dievs! Dievs, pasargi mūs!» Tāpēc, ja grib
spriest no šiem izsaucieniem, ka avīzes atzīst filosofu iztei-

cienus par maldīgiem un nesaskanošiem ar kristīgu mācību,
kādēļ tad jel maz vajadzēja viņus avīzē ievietot? Kamdēļ
liet šīs nāves zāles iedzīvotāju vidū, kas uzauguši kristīgā ti-

cībā?

Ka piemēru par svešas personas necienīšanu no avīzes

puses, var minēt rakstu, kas iespiests «Dzirksteles 40. lap. p.
16.—20. rind. Še rakstā ar virsrakstu: «Cien. mācītājs P.
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"Peterburgas Avīžu" pretinieki:

R. Šulcs. ģenerālgubernātors Līvens, A. Bilenšteins un J. Zakranovičs.
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no S., Vidzemē» — izsmiets Slokas mācītājs Fīrhūfs par to,
ka tas īsti labi neprot latviešu valodu, un starp citu tur ir

sacīts: «Kā var akls aklam ceļu rādīt!»

Tad, attiecoties uz Jelgavas latviešu avīzēs izteikto vē-

lēšanos, lai Grota kgs Apriķos izdotu sevišķā grāmatā savas

garīga satura dziesmas, pilnas karstas mīlestības uz Pestī-

tāju, — ievietota šāda zobgalīga dziesma, sacerēta ar kla-

siskās garīgās dziesmas meldiju: «Kā spoži spīd mans Jē-

zuliņš.»

Ak cienīgs, mīļais māc'tājs Grot,
Vai nevarētut Jūs mums dot

Ar' ;kādu jaunu dziesmin',
Kas skaidra tā kā ūdentiņš
Un burbuļo kā avotiņš —

Tos vārdus kā uz iesmiņ':
Tur sev, tu tev,

Un tev, tur sev,

Ar sev, par tev —

Ķeries, veries,
Karies, turies un atsperies.

Kāds Vidzemnieks.

Šī aplamība vērsta pret vienu no vecākiem un no visiem

cienītu Kurzemes mācītāju. Nepieklājīgi izsmejot cienījamā
mācītāja kristīgo jūsmu un nelietīgi valkājot meldiju, kas

baznīcai svēta, viņa spēj satricināt godbijību pret baznīcu

un garīdzniecību, jo vairāk vēl tādēļ, ka ievietota avīzē, kas

pēc savas izdošanas vietas tiek tautā saņemta ar lielu uz-

ticību.

4. numurā, 36. lap. p. 50.—52. rind. teikts: «Tagad mūsu

cien. mācītājiem nav ne naudas,_ne vaļas gādāt par kurlmē-

mo skolām. Viņi strādā priekš Afrikas pagāniem, bet mums,

saprotams, jāgaida.»
Kancele minēta divas reizes (Nr. 4., 35. 1. p. 9. rindā un

35. 1. p. 38. r.) tikai tanī nolūkā, lai nostādītu viņu par lat-

viešu tautas attīstības pretinieci. Un 35, 1.

p. ievietota satiriska dziesma, kurā autors nelietīgi valkā

vārdu «Allelūjā.» Tur starp citu teikts:

«Kad leišu bars uz Rīgu brauc,
Tad kupči allelūjā sauc.»

Nr. 3., 21. un 22. lap. p. 7. rind. attēlota vietējai priekš-
niecībai nevēlamā gaismā Viņa Ķeizariskās Majestātes sagaidī-

šana no zemniekiem, kura visžēlīgi pieņemta ceļā no Kurze-

mes robežām līdz Jelgavai. Pretēji Jelgavas latviešu avī-

zēm, šis laikraksts par notikumu stāsta: «Še bij ceļmalā sa-

ziņoti 10—20,000 tūkstoši zemnieku no visa Dobeles ap-
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riņķa — turīgi kroņa ļaudis — lai sanāktu savās vislabākajās
svētdienas drēbēs. No Kurzemes robežām līdz Jelgavai, viss

cels bij laužu pilns!! Brīnišķa lieta.»

Bez uzbrukumiem atsevišķām personām, laikraksts at-

ļaujas rupjības pret tagadējā laika šķirām un apstākļiem.
«Dzirkstelē» 39. lap. pusē, 32. rindā ielikta sekoša saruna. O.

saka: «Kungs pielika kučieram pie algas vienu pāri zābaku un

iecēla to par pagasta tiesas skrīveri.» — V.: «Kā tad tā?

Kučieris taču neko nesaprot no likumiem.» — 0.: «Nieki!

Kungs gan pavēlēs tiesai, ko tai jāspriež...»

Nr. 4. 36. 1. р.: «Kāds kungs sacīja: Kas man no tam

ienākas, ka mans kurpnieks rakstīt un rēķināt prot? Vai

mani zābaki caur to labāki paliks? Atbilde: Kad ari ne zāba-

ki, tad tomēr kurpnieks caur to paliek labāks; jo cilvēks ar

nemirstamu dvēseli ir patiesi priekš kā labāks, nekā priekš

kunga zābaku lāpīšanas.»

Nr. 3., 22. lap. p. ziņo, ka Domeņu ministrs izteic patei-
cību dažām domeņu valdēm par uzcītīgu izglītības izplatīša-
nu starp kroņa zemniekiem. Rīga (Baltijas Domeņu valde)

nav tanī skaitā minēta.

Nr. 5., 44. un 45. 1. p. 38.—49. rind. rakstā par skolām

starp citu sacīts: «Visiem cilvēkiem ir prāts un saprašana,
vai nu tas rupjās lupatās jeb zīda drānās piedzimtu. Zināms

gan, pie visiem ne vienā mērā, un bieži notiek, ka dažam

nabaga bērnam vairāk prāta un sapra-
šanas kā dažam pilskungam. Tādi piemēri nāk

katru dienu priekšā:»

Nr. 5., 47.—48. 1. p. rakstā: «Mūžīgs kara lauks» sacīts:

«Cīņa, kura norisinājās dabā, pierāda, ka visjaunākās paau-
dzes un rases, kā visstiprākās, izspiež vecās paaudzes. Ta-

gadējā laikā mēs skaidri redzam stipras rases, kuras uzvar

līdz šim valdījušās paaudzes.»

«Dzirkstelē» 18. 1. p. 29.—38. r. neizdevīgā gaismā nostā-

dīta dzīvnieku aizstāvēšanas biedrība. «Pret dzīvniekiem,
suņiem», avīze saka, «ir līdzcietība, bet par cilvēkiem nav

ko runāt» (38. 1. p.) Suņam, kuram saimniece piemirsusi dot

vakariņas, izdod pasi, lai iet uz Rīgu biedrības prezidentam
žēloties. «Dzirkstelē», 35. 1. p. pirmā vēstulē aizstāv biedrību,
turpretī otrā izsmej. «Tīra bezprātība: papriekš rūpējas par

lopiem, un tad tikai par cilvēkiem; papriekš aizsargā strād-

nieka suni no pātagas, un tikai pēc tam sāk spriest, vai būs

pieklājīgi ar laiku aizsargāt strādnieku no maizes pātagas,
īstā laikā, kas zin, sauks arī «Dzikstele»: Vācu likumi

priekš cilvēkiem un lopiem! Bet uz tiem laikiem vēl ilgi jā-

gaida.»
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Laikraksta kaitīgais virziens jau sāk rādīt augļus: dažās

muižās, pēc ienākušām drošām ziņām, starp zemniekiem sāk

parādīties nemiers ar savu stāvokli un nepaklausības gars,

un var sagaidīt, ka tālāka laikraksta izplatīšana šai zemē

sacels bīstamus nemierus zemnieku šķirā, jo viņa viegli no-

tic visam, kas drukāts, sevišķi tam, kas nāk no Pēterburgas.

Baltijas ģenerālgubernātora amats, uzlikdams man pie-

nākumu par miera uzturēšanu šejienes guberņās, līdz ar to

dod man arī tiesību pārtraukt visiem likumīgiem līdzekļiem
to cēloni, kas varētu traucēt šos galvenos sabiedrības labklā-

jības noteikumus.

Šai nolūkā es atļaujos griezt Jūsu ekselences vērību uz

Pēterburgas latviešu avīzēm, uz laikrakstu, kas vislielākā

mērā kaitīgs man uzticētam apgabalam, un kura izdošanai

Pēterburgā zem turienes cenzūras nav, pēc manām domām,

likumīga pamata. Pēc cenzūras likuma 48. panta, Likumu

krājuma XIV. sējumā (1857. g. izd.) visu periodisko izdevumu

cenzūra Baltijas guberņās piešķirta vietējam ģenerālgubernā-
toram. Kaut gan šī avīze tiek izdota Pēterburgā, bet tā kā

viņa nolemta vienīgi Baltijas guberņām, kur tikai arī var at-

rast lasītājus, tad arī viņai nepieciešami jāstāv zem šejienes

periodisko izdevumu cenzūras; bet viņas cenzēšana Pēter-

burgā acimredzot nav saskaņā ar likuma saturu un mērķi. Uz

šāda pamata un lai pārtrauktu Pēterburgas latviešu avīžu

kaitīgo iespaidu man uzticētā apgabalā, es turu par pienāku-
mu Jūsu ekselenci padevīgi lūgt uz cenzūras resoram 17. mai-

jā šai gadā ar Nr. 7. paziņotās pavēles pamata šo avīzi aiz-

liegt, vai arī viņas cenzūru nodot man uz likumīga pamata.

Turklāt turu par pienākumu piemetināt, ka gadījumā, ja

šis mans lūgums kaut kādu iemeslu dēļ netiktu ievērots, tad

drīzā laikā, šim laikrakstam vēl lielākā mērā uzmusinošas

idejas izplatot un iedvešot, jāizceļas nopietnām jukām, kuru

apspiešana tad laikam neizdosies bez bruņotu spēku lietoša-

nas.

Pieņemiet, Jūsu ekselence, manas labākās cienības un

padevības apliecību!

Barons Līvens.

lekšlietu ministrs sūdzību ievēroja un virzīja tālāk.



VI.

Aizstāvēšanās.

lekšlietu ministrs Baltijas ģenerālgubernātora rakstu no-

sūtīja Tautas apgaismošanas ministrijai, kur tas nokļuva cen-

zūras komitejā. Tiklīdz še raksts bija saņemts, kāds ierēdnis

Valdemāram jau privātā kārtā ziņoja notikušo un aicināja

drīzumā ierasties pie viņa, lai aprunātos par šo lietu. Šis ai-

cinājums vēl tagad atrodās Valdemāra archīvā. Tā Valde-

mārs varēja iepazīties jau pie laika ar raksta saturu un sa-

gatavoties uz aizstāvēšanos. Sūdzībai, gan vērstai pret «Pē-

terburgas Avīzēm», tā tad it kā pret viņu atbildīgo redaktoru,

vispirms tomēr vajadzēja atdurties uz Kr. Valdemāru kā šī

laikraksta cenzoru. Kā gan cenzors bija uzdrošinājies laist

cauri tādus rakstus, kas uztrauc iedzīvotāju prātus tik tālu,
ka pašam ģenerālgubernātoram vajaga tur iejaukties?!

Cenzūras komiteja Līvena sūdzību deva Valdemāram iz-

lasīt. Lasīdams šo dokumentu, Valdemārs dusmu uzplūdumā
kadā vietā uz malas uzraksta: «Pilnīgi nepareizi!» Spēka ap-
ziņā viņš lepni saslienas pret Baltijas augstāko administrato-

ru, cerēdams viņa sūdzību apgāzt un mierīgi turpināt savu

ceļu. Pazīšanās ar krievu darbiniekiem viņam likās svarī-

gākā un spēcīgākā, nekā vāciešu naids.

Atbildes sacerēšanā gan būs piedalījušies arī citi «Pet.

Av.» darbinieki, pie kam krīt acīs, ka šī aizstāvēšanās nav ti-
kai sūdzības noraidījums, bet reizē ar to arī pretuzbrukums,
Piemēram norādījumā, ka zemnieku nemieru galvenais ie-

mesls nav vis laikraksta virziens, bet gan Baltijas zemnieku

grūtais stāvoklis, pie kā labošanas Baltijas muižniecība ne-

gribot un negribot vēl ķerties.
Attaisnošanās raksta saturs:

S t.-P eterburgas Cenzūras komitejai.

Latviešu laikraksta cenzora Kr. Valdemāra

paskaidrojums.

Tautas apgaismošanas ministrijas pārvaldnieka kunga uz-

aicināts, pagodinos sniegt šādus paskaidrojumus par latviešu

valodā izdotā un manis cenzētā laikraksta garu un virzienu.

Laikraksta kaitīgais virziens būtu jāpierāda ar citātiem

no paša laikraksta satura. Bet nu viens pats sūdzības raksta

norādījums uz to, ka zemnieki paraduši ticēt visām tām ziņām,
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kas nāk no St.-Pēterburgas, tikai pierada latviešu neaprobe-

žoto padevību Ķeizara Majestātei. Šai parādība, domāju, nav

nekā nevēlama un uztraucoša, bet gan taisni otrādi — daudz

iepriecinoša un nomierinoša.

Tāpat kā to darīja zviedri Somijā, kad tur parādījās ie-

dzimtās somu tautas noteikti centieni izkopt somu valodu un

literātūru, tāpat, kā liekas, ari vācieši sīvi uzbruks latviešu

un igauņu literātūrai, kamēr beidzot nebūs ar to apraduši un

samierinājušies, kā tas tagad jau redzams pie zviedriem So-

mijā.

St.-Pēterburgas latviešu laikraksts ir pirmais no latviešu

valodā iznākošiem laikrakstiem, kas mēģina parastās avīžu

ziņas sniegt tādā veidā, ka tās noderētu tikpat neskolotiem, ka

arī skolotiem lasītājiem. Un šo skoloto, izglītoto lasītāju la-

tviešiem būs jau vairāki tūkstoši, ne tikai St.-Pēterburgā, Rī-

gā, Jelgavā, Dinaburgā, Kurzemes un Vidzemes mazākās pil-

sētiņās, bet arī uz laukiem. Latviešu skaits vienā pašā Rīga
jau būs ap 20.000, starp tiem ir bagāti cilvēki, mācītāji, literāti

v. t. t. Baltijas vāciešu vienai daļai nu liekas pavisam neda-

bisks tāds stāvoklis, ka latviešu valodā pastāv laikraksts iz-

glītotiem lasītājiem, un te nu ir vienīgais iemesls, kas noved

pie tām sūdzībām, kādas nu pret mani iesniegtas. Aplūko-
sim viņas atsevišķi.

«Šis laikraksts, kā man ir ziņots, izplatās lielā eksem-

plāru skaitā un ir ticis piesūtīts ne tikai abonentiem, bet ari

bezmaksas izdalīšanai zemniekiem. Tas mani pamudināja....»

Šīs ziņas, kā to redakcija var apliecināt, pilnīgi nepama-

totas, un līdz ar to ir noraidīts galvenais iemesls aizdomām

un sūdzībām. Derētu ievākt ziņas, kas būs iedrošinājies ar

šādām gluži nepamatotām baumām maldināt valdības iestā-

des, dodot nepareizu sajēgu par pašu lietu. Ka pirmie trīs nu-

muri un paziņojums par laikraksta iznākšanu tika nosūtīti da-

žām personām un tāpat arī pagasta tiesām, tas diezin vai va-

rētu noderēt par iemeslu šādai sūdzībai. Tiem, kas parakstī-

juši desmit eksemplārus, vienpadsmito redakcija izsūta par

brīvu, kā to jau vairākus gadus no vietas dara Rīgas un Jel-

gavas latviešu laikraksti. Tā tad arī tas nevarēja noderēt par

augšminēto baumu izskaidrojumu.

Tā sauktā «zemniekiem nesaprotamā» satira — «Bizes

gaudas» — kur latviešu vērība griezta uz to, ka it kā pastāv
kāda partija, kas nostājas naidīgi pretī, lai arī bez panāku-

miem, sabiedriskam progresam, protams, domāta izglītotā-
kiem laikraksta lasītājiem; bet to tiesu daudz citi raksti šinī

pašā «Dzirkstelē» rāda viegli saprotamu tipu, kas nosaukts

par Brenci un reprezentē attīstībā iepakaļ palikušu zemnie-

ku; šis tips labi saprotams arī neizglītotam lasītājam. Man
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liekas, ka tas ir taisni redakcijas īsts nopelns, ka viņa vedusi

uz skatuves šos abus attīstībā iepakaļ palikušos tipus. Krievu

izdevumi, kur parādītos šādi nevainīgi tipi, nebūt netiktu ap-

sūdzēti. Tāpat man liekas derīga un mūsu laikam piemērota,

polītiski-ekonomīisko apstākļu pamatota mācība, ka nav grēks,
bet gan Dievam patīkams darbs, ja zemnieki cenšas godīgā
darbā iegūt turību.

Turpmākais apsūdzības punkts — par apcerējumu «Ko

var dvēsele atzīt? — uzrakstīts pilnīgi tā, kā to formulējis
Jelgavas mācītājs Šulcs, turienes latviešu laikraksta redak-

tors, tā tad «Pēterburgas Avīžu» konkurents. Tikai vienīgi
šis konkurenta kungs ir varējis šinī rakstā atrast kaut ko tā-

du, kas varētu apvainot reliģiskās jūtas. Raksta burtisks

tulkojums, ko redakcija uz manu pieprasījumu ir nosūtījusi

Cenzūras komitejas priekšsēdētāja kungam, var noderēt kā

labākais pierādījums, īpaši tanī ziņā, ka apcerējumā nekur

nav teikts, ka «dvēsele ir pats Dievs», bet gan taisni otrādi:

rakstā ir atrodams teikums ar pretēju nozīmi: «Vai tad nu

dvēsele pats Dievs?» Frāze: «Skaties, dvēsele ir visspēcī-
ga» — nav atrodama rakstā. Jābrīnās, kāpēc šāds grūti sa-

protams filozofisks apcerējums ir noderējis sūdzībai. Katram

bezpartējiskam lasītājam un spriedējam pēc šī apcerējuma
izlasīšanas būs skaidrs tikai tas, ka latviešu valoda noderīga
pat abstraktai prātniecībai, kaut gan latviešu valodas šīs spē-
jas līdz šim vēl neviens nebija pārbaudījis. Un frāze: «Ti-

kai tā ir īsta patiesība, ko stāsta tavi paša jutekļi kopā ņe-

mot un tikai šādā ticībā tu esi pasaulē laists» — pārtulkota,
varbūt, kādas nejaušības dēl, nepareizi. Viņa ir: «Cilvēks,
esi ar cilvēcīgu prātu. Ko tavi prāti kopā stāsta, tas lai ir

tev pilna patiesība un taisnība; uz šo ...»

Šinī apcerējumā ir tikai tik daudz no sūdzībā minētās

ģifts, cik šādas ģifts var atrast kaut kurā apcerējumā, kur

bus rakstīts, ka vajag ticēt Dievam. Ikviens tāds raksts ņem

vera arī to, ka ir pasaulē ļaudis, kas arī netic Dievam. Pēc

Spānijas inkvizīcijas izbeigšanās laika nekur vairs nav mē-

ģināts tādā garā apsūdzēt stingri ticīgu kristīgu cilvēku, kas

mēģina aizstāvēt kristīgo ticību. Visa šī ļaunuma īstais cē-

lonis liekas Jelgavas latviešu laikraksta spalva, jo šis redak-
tors savu avīzi līdz šim izdeva loti nevīžīgi un nu tagad bai-

dās zaudēt savus abonentus, kas varētu notikt, ja pastāvētu
jaunais Pēterburgas latviešu laikraksts.

Mācītājs Fīrhūfs pārmeta redakcijai, ka viņa raksta ne-

pareiza latviešu valodā. Redakcija viņam atbildēja: «Neņe-
miet par ļaunu, bet ļaudis teic, ka Jūsu runas arī neesot īsti

r'ktīgi latviskas. Ja nu mēs gribētum pie Jums skolā iet la-
tvisku valodu mācīties, tad jau to lasītāji nevēlētu, sacīdami:

kā var akls aklam ceļu rādīt?»
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Mācītājs Grots jau vairākus gadus no vietas laiž klajā

dzejas, kur nav gandrīz nekādas jēgas, bet kur bagātā mērā

gan sastopamas vispārīgas frāzes un tukši vārdi pantu kalša-

nai. Abas līdzšinējās latviešu avīzes, palikdamas uz savas

zemās pakāpes, ar kritiku nemaz nenodarbojās. Minētā ga-

dījumā nu bija redzams mazs mēģinājums kritizēt, jo bez kri-

tikas nav varējusi sekmīgi attīstīties neviena literātūra Ei-

ropā. Baznīcas dziesmu meldijas pieminēšana sūdzībā noti-

kusi tikai tāpēc, lai niecīgam notikumam piešķirtu svarīguma
nokrāsu. Laikrakstā pie šīs dzejas minētā meldija nav uzrā-

dīta. Ir jau daudz pazīstamu, gan latvisku, gan vācisku dzie-

smu, par kurām varētu teikt, ka viņas iespējams dziedāt ar

baznīcas dziesmu meldijām, pat ar vairākām (vācu dziesmiņu
«Ich bin der Doctor Eisenbart» — «Es esmu doktors Eizen-

barts» — var dziedāt ar kādām Ц) garīgo dziesmu meldijām).
Bet ja nu pie dzejas nav minēts, ar kādu meldiju viņa jādzied,
kā tas ir šinī gadījumā, tad nevienam nav tiesība teikt: dzie-

smai ir tāda un tāda meldīja. Tā jau ir vispār atzīta un pie-

ņemta paraša.

Apsūdzības turpmākie punkti, skaitā ap desmit, lai arī bez

sakara šur un tur no laikraksta uzķerti un vairākos gadījumos
arī pārtulkoti nepareizi (protams, šinīs gadījumos jo neizdevī-

gāk priekš redakcijas), tomēr neko daudz neatbalsta tos sma-

gos apvainojumus, kas vērsti pret laikrakstu. Taisni otrādi,

nu katram kļūst skaidri redzams, ka no kaut kura tagadējā

krievu laikraksta 10—12 numuriem var sameklēt materiālu

daudz smagākai sūdzībai, ja tikai sūdzētājs rīkosies tādā

garā, kā to viņš šinī gadījumā ir darījis.

Šinī sūdzībā un prātojumā par laikraksta garu ir gluži

piemirsts aizrādīt uz laikraksta teicamājām īpašībām, izņemot

to, ka skaidri pateikts: jaunais laikraksts jau ieguvis lasītāju

vispārēju uzticību. Man še jāpiemetina tas, kas man par šo

laikrakstu zināms, un īpaši tas, ka latviešu lasītāji viņu sa-

ņem arvienu ar tādu pašu uzticības pilnu pretimnākšanu, kādu

jau parādīja tūlīt pēc laikraksta nodibināšanās. Visi latviešu

rakstnieki bez izņēmuma, tikpat Vidzemē kā arī Kurzemē, pie-
dalās kā līdzstrādnieki šinī laikrakstā. Reliģiskā hernhūtiešu

partija Vidzemē uz šo laikrakstu parakstījās visuzcītīgāk.

Redakcija saņem loti daudz vēstuļu, gan no mācītiem, gan nemā-

cītiem, arī anonīmi, kur redzams prieks un pateicība Ķeizara

Majestātei, ka Viņš atļāvis izdot šādu laikrakstu. Un ne tikai

latvieši, bet arī vācieši, pat mācītāji, Vidzemes landrāts Au-

gusts fon Hagemeisters pieteicās par avīzes līdzstrādnieku un

izteica vēstulē savu atzinību. Redakcija sagaida tādu pašu
aktīvu līdzdarbību no vairāku muižnieku un mācītāju puses.

Visi latviešu tautības arendātori, pārvaldnieki, rakstveži v. t. t.

ar sajūsmu lasa šo avīzi, tāpēc ka viņa ir labākā un lietišķākā no
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tagadējām latviešu avīzēm. Citu latviešu laikrakstu redaktori

baidās par savu abonentu samazināšanos. Tomēr, neskatoties

uz jauno konkurentu, viņu laikrakstiem apstāšanās nedraud,
bet gan viņiem nāksies atteikties no tās paviršības, ar kādu

viņi bija līdz šim darbojušies pie saviem laikrakstiem.

Ka «Pēterburgas Avīšu» cenzūrai jāatrodas Pēterpilī, bet ne

Rīgā, par to nevar būt nekādu šaubu. Jau Pēterburgā un

Kronštatē vien dzīvo ap 5000 latviešu, Vitebskas guberņā viņu

skaits ap 150.000, Kauņas gub. 20.000, Pleskavas gub. vairāk

ka 1000, tāpat pārējā Krievijā vairāki tūkstoši. Ja jau Narvā,
kur vācu iedzīvotāju skaits tikko 2000, var pastāvēt īpašs vācu

nedēļas laikraksts, kāpēc gan nevarētu tāds pastāvēt lielajam
latviešu skaitam, kas dzīvo ārpus Vidzemes un Kurzemes.

Cenzūras pārcelšana uz Rīgu nozīmē to pašu, ko šī laik-

raksta aizliegums, jo redakcija nedz var, nedz arī grib atstāt

Pēterburgu.

Sakarā ar visu notikušo, es, kā šī laikraksta cenzors,
lai mazinātu savu personīgo atbildību, turpmāk katra numura

saturu skatīšu cauri kopīgi ar kādu vecāku, piedzīvojumiem
bagātāku cenzoru, kaut gan man labi zināms, ka esmu arī līdz

šim cenzējis stingrāk, nekā tas tiek darīts ar kaut kuru krievu

laikrakstu. Izsargāšanos no nacionālām ķildām — šis laik-

raksts jau no paša sākuma ir rakstījis savā programmā un pie
šīs apņemšanās ir stingri turējies visu šo laiku, tā ka pret
mani iesniegtais raksts nemin nevienu tādu vietu, kuras dēļ
varētu celt sūdzību šinī ziņā. Jaunajā laikrakstā nav ne ar

vardu pieminētas tagadējās zemnieku stāvokļa reformas Krie-
vija, lai nemodinātu, varbūt, kaut kādu nemieru lasītājos, tā

pat ne ar vārdu nav aizkārts latviešu zemnieku stāvoklis Bal-
tijas guberņās. Naidam pret jauno laikrakstu ir skaidri teorē-
tisks raksturs. Avīzes pretinieki iedomājas, ka laikraksts,
ko izdod patriotiski un izglītoti latvieši, varētu drīz vien

pieslieties radniecīgajiem slāviem Krievijā un reizē ar to
tad nostātos pretī Baltijas guberņu provinciālajai noslēgtībai.
Vel gan nav pierādījumu, ka laikraksts sācis iet šādā vir-

ziena, bet aizdomas jau pastāv, kā tas lasāms vairākos iekš-

zemes un ārzemes vācu laikrakstos.

Butu pavisam nesaprotami, ja redakcija tiktu nosodīta aiz-

liedzot laikrakstu tāpēc vien, ka radušās aizdomas par viņas
īpašo pieķeršanos Krievijai, radniecīgajai viņas tautai un liku-

mīgam progresam. Taisni otrādi — redakcijai nāktos patei-
cība par to uzcītību, ar kādu viņa ir izplatījusi labi apdomā-
ts, veselīgus uzskatus latviešu tautā, šai tautā, kas ļoti ap-
dāvināta gara spējām un strauji tiecas pēc izglītības un kas
bez tam apdzīvo tik svarīgu valsts territorijas dalu. Grūti ie-

domāties, ka varētu jel kāds noticēt tam, ka sūdzībā minētās
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maznozīmīgās vietas no jaunā laikraksta satura spētu radīt

nemieru tanī tautā, kas jau 30 gadus lasa savu laik-

rakstu, pēdējos 6 gados jau divus laikrakstus, tāpat

dažāda satura grāmatas. Varētu gan būt, ka ir citi

iemesli nemieram, tā piemēram pārāk ilgā vilcināša-

nās ar Baltijas guberņu zemnieku stāvokļa reformām,

ūa jau pret mani iesniedz tādus smagus apvainojumus,
kā sūdzībā minētie, tad protams, es nekad nevarēšu

atļaut avīzē rakstīt par tiem lielajiem labumiem, ko divus

gadus atpakaļ mūsu visžēlīgais Kungs un Ķeizars ir devis

krievu un polu zemniekiem, tādēļ ka arī par tādām ziņām, kā

uztraucošām, tiktu tūlīt iesniegta sūdzība. Un tomēr ir tūk-

stoši atvaļinātu kareivju, tirgotāju, žīdu un ceļinieku, kas visu

to pastāsta arī latviešiem un igauņiem, lai arī šo ziņu snieg-
šanā laikraksti neņemtu nekādu dalību. Atbalstīt zemu pakāpi
tautas izglītībā, liekas, nebūt nebūtu ieteicams. Un pēkšņi aiz-

liedzot šo laikrakstu, kas patiesi, pat ar sūdzības raksta vārdiem

runājot, ieguvis jau vispārēju uzticību un apmēram 4000 abo-

nentu, šāds solis būtu vienīgais gadījums sakarā ar «Pēterbur-

gas Avīzēm», kam varētu būt kāds ciešāks sakars ar tautas uz-

traukumu.

iMan 'liekas, ka mans cenzora, tāpat Krievijas padevīga
pavalstnieka pienākums prasīja no manis šos paskaidrojumus.

К r. Valdemārs.

10. oktobri 1862.

«Latviešu Avīzēm» atbildēja paši «Pēt. Av.» lasītāji.
Kāds no viņiem starp citu rakstīja:

«Nebārstat savu Dieva vārda sēklu tik vien ar pilnu
roku, bet gādājiet arī, ka tā pareizi top sēta un nav par samī-

šanu virs lielceļa. Nesējiet to arī starp ērkšķiem un dadžiem,
kā tas Dievam žēl pie jums vēl notiek; jo starp šādām un

tādām lustes dziesmiņām un smieklu stāstiem un sludināšanām

par zagtiem zirgiem neklājas Dieva vārdus ielikt. Tādi nieki

un smiekli, vai nu papriekš, vai pēdīgi lasīti, neļauj Dieva

vārdus tā apdomāt kā pienākas»*).

«Rigasche Zeitung»ai atbildēja 1862. g. beigās at-

sevišķā pielikumā (vācu valodā — «Wieder einmal die deutehe

«Rigasche Zeitung» un die «St. Peterburger lettische Zeitung-
— lai atbilde kļūtu zināma arī latviešu valodas nepratējiem).
Šo un tāpat citus polemikas rakstus vācu un krievu presē,

) ,Pēt. Av." 1862. №20 pielikumā.
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kas versti pret «Pet. Av.» ienaidniekiem, rakstījis Kr. Valde-

mārs*).

««Rigasche Zeitung»a savā Nr. 301. numurā atkal grib
būt asprātīga un mēģina glābt latviešu «Pēterburgas Avīžu»

apdraudēto tēviju», lasām šinī atbildē «bet pie tam klusi, tomēr

pietiekoši saprotami izpauž, ka viņai šis glābšanas darbs to-

mēr neizdošoties.»

«Tagad arī «Deņ» (Nr. 50.) rakstījusi laikrakstam

par labu, pamatodamās uz «Rigasche Zeitung»as izdomāto un

pēc tam citu laikrakstu atkārtoto gudrību, ka latviešu «Pēter-

burgas Avīzes» esot slavofiliskas, tām esot panslavisks vir-

ziens. Šādas lietas mūsu dienās gan tikai «Rig. Zeitung»a
var izdomāt. Vai tad «Pēterburgas Avīzes» lai būtu atbildī-

gas ne tikai par saviem rakstiem, bet arī par visu to, ko patīk
rakstīt krievu presei?»

Tālāk atbildē sīkāk aprādīts, ka pati vācu avīze vainīga,

ja tagad arī krievi runā par «Pēt. Av.» kā par slavofiliskām.

Tie pāris mazie rakstiņi ar krieviem draudzīgu garu, kas latv.

laikrakstā parādījušies, neesot uzskatāmi par kaut ko sevišķu.
Līdzīgi raksti daudzkārt bijuši sastopami arī vācu laikrakstos,
tikai neviens tiem nav piegriezis īpašu vērību. Bez tam Biez-

bārdis, kas krievus nosaucis par latviešu brāļu tautu, nemaz

nepiederot pie «Pēt. Av.» redakcijas, bet dzīvojot Rīgā.

«Mūsu nolūks», lasām tālāk, «tikai soli pa solītim un pa-

mazām iepazīstināt lasīltājus ar vispirmākajiem politiskajiem

jēdzieniem un pie tam vismērenākā valodā; un no otras pu-

ses — sargāt latviešu rakstniecības cieņu, celt un veidot to, kā

mums vēl trūkst, cik daudz tas mūsu spēkos, lai «Rig. Z.»

turpmāk latviešus nepielīdzināt hotentotiem un eskimosiem,
kā to viņa darījusi savā Nr. 187.»

Latviešiem un igauņiem vajagot darīt pieejamu vispār-

eiropēisko kultūru. Par šo valodu izmiršanu arī neesot jābai-

dās, jo tautas, lai arī nelielas, ja tās dzīvojot tik kompaktās

masās, nepārtautošoties arī pēc pāris gadusimteņiem.

*) Še dažus vārdus par Кriš j ā ņ a Valdemāra dzīves gaitu
līdz «Pēterburgas Avīžu» nodibināšanai. — Dzimis viņš 1825. gada 27. no-

vembrī Kurzemē, Sasmakas (tagadējās Valdemārpils) tuvumā, Venjunkuru

mājās. Pirmo izglītību ieguvis dažādās tuvākās skolās, pēc kam kādu laiku

arī pats nodevies privātskolotāja darbam. Pastrādājies vēl kādu laiku kā

pagasta rakstvedis, vrņš 1849. g. ar Bafltrijas ģenerālgubernatora firsta Su-

vorova palīdzību ietika Liepājas augstākā apriņķa skolā, no kurienes aiz-

gāja uz Tērbatu un studēja, (1854.—1858.) valsts saimniecības zinības. Stu-

diju laikā Valdemārs sāka ap sevi pulcināt citus latviešu studentus, un tā

radās pazīstamie Tērbatas studentu vakari (1856.), kas kļuva par robež-

akmeni tautiskā laikmeta sākumam. Pēc stud/ijām Valdemārs aizgāja uz

Pēterpili, tur dairbodamies »an kā valsts ierēdnis, gan kā žurnālists. Viņam

bija draudzīgas attiecības ar ievērojamiem valdības vīriem. Viņu uzskatīja

par labu jūrniecības lietu un Baltijas apstākļu pazinēju.
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Baltijas vācieši ar savu tagadējo politiku drīzāk latvie-

šus varoi izklīdināt pa pasauli un radīt Baltijai «krievu brie-

smas». Vajaga tikai latviešus un igauņus apturēt kultūras

attīstībā, vajaga tikai apspiest un sarūgtināt viņu tautiskās

jūtas, un drīzā laikā krievi sāks masām ieceļot un latvieši un

igauņi izceļos, (neiedomājoties citas varbūtības).
Par latviešu rakstniecības un avīžniecības uzplaukšanu

vajadzētu priecāties arī vietējiem vāciešiem, kā to darot So-

mijas zviedri par somu panākumiem, kas līdzīgu tautisku prob-
lēmu izšķīruši pavisam citādā garā, un tāpēc Somijā radīts

daudz gludāks ceļš gājienam uz labāku nākotni.

«Esam kaitējuši tikai dažiem veciem aizspriedumiem»,
nobeidz šo atbildi «Pēterburgas Avīžu» redakcija.



VII.

Turpmākais liktenis.

Juris Allunāns gan skaitījās par «Pēterburgas Avīžu» at-

bildīgo redaktoru un vadītāju, bet slimības dēļ nevarēja kār-

tīgi pildīt šo uzdevumu. īstais saimnieks vispār bija Val-

demārs, tā tiešām vienā personā savienodams cenzoru un

redaktoru. Tomēr atklāti tā nevarēja, laikrakstu vajadzēja
kādam citam parakstīt, ne pašam Valdemāram. Bez tam

Valdemāram bija daudz darba citur, kāpēc arī no vina spalvas
šinī laikrakstā visai daudz rakstu nav plūduši.

Lai izvairītos no neērtībām, kas saistītas ar avīzes pa-
rakstīšanu pa redaktora slimības laiku, Allunāns 28. augustā

Cenzūras komitejai iesniedza šādu lūgumu:

«Slimība mani spiež no St. Pēterburgas latviešu laik-

raksta («Pēterburgas Avīzes») redaktora pienākumiem pagai-

dām atteikties, un šos pienākumus es vēlētos nodot savam

studiju biedram Krišjānim Baronam tik ilgi, kamēr mana ve-

selība atkal būs uzlabojusies.
Cenzūras komiteju padevīgi lūdzu «Pēterburgas Avīžu»

redaktora pienākumus Krišjānim Baronam uzticēt, jo viuš kādu

laiku šī laikraksta redakcijā jau strādā, un arī kā students

jau sacerējis vairākus rakstus latviešu valodā, un par viņa

dzīves morālisko pusi nav nekā ko sliktu iebilst.»

J. Allunāns joprojām uzdod to pašu adresi — pie Dāvja
Cimzes.

Reizē ar Allunāna paziņojumu un lūgumu arī Kr. Barons

iesniedza Cenzūras komitejai rakstu, ka viņš ir ar mieru

uzņemties atbildību par «Pēterburgas Avīžu» redakciju — pa

Jura Allunāna slimības laiku. Še bija pieliktas divas apliecī-
bas. Vienu rakstījis Jūrlietu zinātniskās komitejas loceklis

kapitāns Freigangs (— viņš par Baronu varot liecināt tikai

labu —) un otro apliecību bija rakstījis cenzors Kr. Valdemārs.

Viņš Baronu labi pazīstot jau no Tērbatas universitātes lai-

kiem. Jau tad Barons jo uzcītīgi nodarbojies ar zinātnēm, un

tikai nabadzība spiedusi viņu universitāti atstāt. Saviem studiju

biedriem Barons bijis pazīstams kā kluss, miermīlīgs, bet ap-

dāvināts jauneklis, kas jau tolaik sarakstījis dažus rakstus

latviešu valodā, piemēram par debesu spīdekļiem. Diezin

vai atradīšoties cilvēks, kas varētu par Baronu ko sliktu lie-

cināt. Ar politiku viņš līdz šim nemaz neesot nodarbojies.
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Neskatoties uz šīm liecībām, par atbildīgā redaktora viet-

nieku Barons nav ticis apstiprināts. Pēc kāda laika, kā no

atzīmes uz viņa iesnieguma redzams, viņa dokumenti iz-

sniegti atpakaļ *)•
Faktiski atbildīgs par laikraksta virzienu bija Valdemārs.

Bet īstais darba darītājs, redakcijas čaklais rūķis drīz vien

tika Kr. Barons. Tikai no sākuma tur ir rīkojušies arī citi,

cik vērojams J. Zvaigznīte, tad vēl Strombergs, J. Frīdmanis

un varbūt vēl kāds.

Pa to laiku bija ienākusi mums jau pazīstamā sūdzība, uz

ko Valdemārs deva atbildi. Attaisnošanos ministrijas bija at-

radušas vai nu par nepietiekošu, vai arī negribēdamas tālāk

ar šo lietu aizņemties, atkratījās no tās pavisam ar to, ka no-

lēma «Pēterburgas Avīžu» cenzēšanu nodot Baltijas ģenerāl-

gubernātoram. \ Tautas apgaismošanas ministrijas pārvald-
nieks jau 12. oktobrī ziņoja Cenzūras komitejai, ka «Pēt.

Av.» cenzēšana nododama Baltijas ģenerālgubernātoram. To

pašu cenzūras komiteja 14. oktobri paziņoja latviešu izdevumu

cenzoram Kr. Valdemāram, un 16. oktobrī atbildīgajam re-

daktoram Jurim Allunānam. Avīzes 16. numurs, kas bija jau

iespiests, nu tika sūtīts uz Rīgu, kur tam uzlika kādu melnu

plankumu, aizsedzot dažas rindiņas «Pasta tašā».

Tā tad Līvens bija uzvarējis, Valdemārs šoreiz cīņu pa-

zaudējis.

«Pēterburgas Avīzes» tomēr turpināja iznākt, dažā labā

numurā, kā redzēsim citā nodaļā, sniegdamas joprojām krie-
tnus rakstus. Cenzūra brīžiem tik pārāk stingra nemaz ne-

bija.

Jadoma, ka sūdzības par «Pēterburgas Avīzēm» būs arī

turpmāk ienākušas, vai arī šis laikraksts nebūs stingri pildījis

priekšrakstus un nebūs pat ar cenzūru visai nopietni rēķi-
nājies, kā to ģenerālgubernātora kanceleja dažas reizes aiz-

rāda.

Tā uzbruka atkal nelaime. lekšlietu ministrs 1863. g.

13. maijā redakcijai paziņo, ka «Pēterburgas Avīzes», viņu kai-

tīgā virziena dēl, tiekot apturētas uz 4 mēnešiem. Pēc šī laika

notecēšanas, dokumentā tālāk teikts, laikraksts varot atkal

iznākt.

*) Krišjānis Barons dzimis 1835. gada 31. (19.) oktobrī,
Struteles muižā, kur viua tēvs bija pair vagaru. 185?. g. viņš iestājās Jelga-

vas ģimnāzijā un to pēc 4 gadiem nobeidza ar uzslavu. Pēc tam studēja

(no 1856. g.) Tērbatā matemātiku (īpašu vērību piegriezdams astronomijai).
Se viņš iekļuva Valdemāra un Allunāna pulciņā un plašāku ideju pasaulē,
še viņš piebiedrojās latviešu nacionālistiem. Jau studenta gados sarakstīja

grāmatiņu< Mūsu tēvzemes aprakstīšana» (1859.). Līdzekļu dēļ studijas ne-

nobeidzis. viņš 1862. g. a/izbrauca uz Pēterpili. Piecus gadus vēlāk kļuva

par mājskolotāju lekškrievijā. Tanī laikā jau sākla strādāt pie tautas dzies-

mām. Vecuma dienas pavadījis Latvijā, mira 1823. gada 8. martā.
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Šis rīkojums aizspēja 20. numuru (16. maijā 1863.) jau
Rīgā cenzētu un iespiestu, bet neizsūtītu. Tā viņš nogulēja
visu vasaru un tikai oktobra sākumā tika izsūtīts lasītājiem.
Nākošais (21.) numurs iznāca 10. okttobrī, tā tad īsi pēc 5

mēnešu pārtraukuma. Pēc tam laikraksta iznākšanai ārēji

Krišjānis Barons

(„Peterburgas Avīžu" laikā).

šķērsli nav vairs likti, un nav pareizas zinas, kas saka (arī
Valdemārs to piemin*), ka «Pēt. Av.» apturētas pāra vai pat

vairākas reizes.

Atjaunojot avīzes gaitu 1863. gada rudenī, Valdemārs

raksta vēstuli Līvenam un aprāda, ka «Pēt. Av.» var iznākt

*J «Pēt. Av.» pieminas ievadi.
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nesot smagus materiālus upurus, un ka viņas dibinātas ar

patriotisku nolūku — pacelt latviešu literātūru. Tāpēc lūdz

necelt liekus formālus šķēršļus, lai nerastos traucējumi laik-

raksta iespiešanā un izsūtīšanā, un lai netiktu pāri darīts

lasītāju pacietībai.

Oenerālgubernātors Līvens atbildēja 1863. g. 20. oktobrī:

«Jūsu vēstuli, rakstītu šī mēneša 15. dienā, saņēmu tikai

vakar. Mani loti iepriecinās tas, ja «Pēterburgas Avīzes» uz

priekšu darbosies latviešus pamācīdamas un izglītodamas.
Viss pārējais atkarāsies no tā virziena, kādu redakcija sa-

vam laikrakstam dos, no gara, kādu redakcija viņam iedvesīs.

Jūs vēlaties instrukciju par avīzes turpmāko gaitu, cik

tam sakars ar viņas cenzēšanas formālitātēm. Šīs formālitā-

tes pastāvēs vienīgi iekš 'tā, ka redakcijai būs kārtīgi man jā-

sūta divus eksemplārus no laikraksta, no kuriem viens pēc
cenzēšanas tiks sūtīts atpakaļ uz Pēterburgu. Pēc tam re-

dakcijai jāuzņemas man kārtīgi piesūtīt cenzētos un jau iespie-
stos numurus.

Citu formālitātu nav, kas turpmāk laikraksam varētu kā-

das nepatikšanas sagādāt. Tās varētu rasties tikai sakarā ar

to garu, kādu redakcija laikraksam varētu dot. Ja būtu va-

jadzīgas instrukcijas arī par to garu, kādam vajadzētu laik-

rakstā valdīt, tad tās būtu sekošās:

«Pēterburgas Avīzēm» vajaga latviešus izglītot, pamācīt

reliģijā, morālē, lauksaimniecībā, rakstniecībā, amatniecībā,
mākslās v. t. t., bet nevajaga — valdības ierēdņus, muižnie-

cību un garīdzniecību kritizētt, izsmiet vai citādi to aizkārt.

Var laikraksts runāt par lietām un apstākļiem, kādos latvieši

dzīvo, bet nevajaga viņiem acu priekšā tēlot ainas, kuru sa-

sniegšana nesaskan ar likumu Kamēr laikraksts sekos šīm

instrukcijām, cenzūra nemaz nebūs manāma. Bet ja redakcija
to neievēros, tad cenzūra kļūs nepielūdzami stingra.

lepriekšējo numuru cenzūra ir bijusi loti pavirša, tāpēc
baidos, vai 21. numurā, kas nosūtīts atpakaļ, nav tādas lietas,
kas runā pretī augšā teiktam. Ja šis numurs nebūtu vēl iz-

sūtīts, tad ieteicu ar to apieties loti uzmanīgi.

Bez tam mana kanceleja lūdza Jūs piesūtīt laikraksta

koncesiju un programmu.»*)

*) G. Griintāls raksta: «Pie manis piemājoja vairāk jaunu tautiešu

un bijām patlaban sataisījušies iet vakarā uz teātri, tur redzēt pirmo īreiz

Krievijā izrādīto Šillera lugu «Laupītāji», kad mājās braukdams pie manis

iegriezās Valdemārs, kurš tikko bija dabūjis oficiālu paziņojumu, ka brīv

avīzi no jauna laist klajā. Kad mūsu mīlā avīze bija nākusi svabada,
tad nevienu stundu nekavējām, (lai paliek «Laupītāji» neredzēti un — mū-

su izpirktās biļetes neizlietotas!) — steigsim, iesim visi pakāt un taisīt, ka

ar rīta pastu var iziet no Nevas krastiem pēc 4 mēnešu atdusēšanās pie mī-

ļiem tautiešiem dzimtenē. (Avīze bij nodrukāta jau agrāk). Cik priecīgi
visi bijām un iespiesto «Pielikumu», zināms, arī iebāzām kulītē līdz.»

(Āronu Matīsa «Krišjānis Valdemārs->, 1892. 30. 1. p.)
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«Pēterburgas Avīžu» redakcija ģenerālgubernatora rīko-

jumus nav visai cītīgi pildījusi. Tā, piemēram, ar nupat mi-

nēto koncesiju un programmas norakstu. Jau 11. oktobrī

ģenerālgubernātora kanceleja to pieprasa. Tad šo pieprasī-

jumu atkārto vēl 27. novembrī, bet arī bez panākumiem. Tad

viua griežas pie iekšlietu ministrijas un tikai tādā ceļā dabū

vajadzīgos dokumentus.

Redakcijai bija iemesls novilcināt koncesijas un program-

mas noraksta iesūtīšanu aiz vairākiem iemeslim, kā to vēlāk

redzēsim.

«Pēterburgas Avīzēm» draudēja uzbrukt lielas neērtības

atbildīgā redaktora jautājumā. Kamēr cenzēšana notika Pēter-

pilī, tikmēr nebija nekādu bažu. Bet kad vajadzēja sūtīt uz

Rīgu, tad radās jautājums, kā būs ar atbildīgo redaktoru? Ka

Valdemāra vārdam Rīgas ierēdņu acīs būtu lielāks svars, par

to nebija šaubu. Liekas, daudz nedomādams par turpmāko,
Valdemārs cenzēšanai sūtāmo eksemplāru parakstīja pats, va-

jadzības gadījumā cerēdams savu soli aizbildināt ar to, ka

Rīgas cenzoru viņš uzskata kā avīzes virscenzoru. Rīgā ne-

zināja, kas Pēterpilī apstiprināts par atbildīgo redaktoru, un

Pēterpils iestādēs nezināja, kas paraksta uz Rīgu sūtāmo

eksemplāru.*) Koncesijas un programmas norakstu, kā re-

dzējām, Līvens pieprasa tikai gadu vēlāk — 1863. gada rudenī.

Tā «Pēterburgas Avīžu» redaktoram tika dubultais Jānus

sejs: skatoties no Pēterpils puses — viņam bija Jura Allunāna

ģīmis, bet aplūkojot to no Rīgas puses — tas nebija nekas cits

kā Valdemārs.

Šo jautājumu neviens necilāja, viss norisinājās savā gaitā.

Tikai pēc tam, kad ģenerālgubernātora kanceleja 11. un 27.

nov. pieprasa koncesijas un programmas norakstu, Valdemārs

redz, ka lieta var sākt sarežģīties. Tāpēc viņš iesniedz attie-

cīgā iestādē lūgumu, lai apstiprina viņu par «Pēterburgas
Avīžu» atbildīgo redaktoru.

Savādi tas liekas, jo 1863. g. 22. numurā Kr. Valdemāra

paraksts («atbildēdams redaktors C. VVoldemar) jau arī ie-

spiests, neaprobežojoties ar agrāk praktizēto paraksta do-

šanu tik uz cenzējamā eksemplāra.

Pats lūgums nav mums pieejams, bet Valdemāra archīvā

glabājas Pēterpils Cenzūras komitejas atbilde Valdemāram,
kas lietu noskaidro pietiekoši labi. Tā minētā komiteja 1863. g.

16. decembrī Kr. Valdemāram raksta:

*) lespieduma atbildīga redaktora vārda tanīs gados nebija.
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Kolleģiju sekretāram Kristiānam

Valdemāra kungam.

Sakarā ar Jūsu lūgumu, ko esat 12. decembrī š. g. iesnie-

guši, sūtot atpakaļ Jūsu dokumentus, pagodināmies Jums, cie-

nīts kungs, pazinot, ka lekšlietu ministra kungs
nav atzinis par iespējamu atļaut «Pēterbur-

gas, Avīžu» redakcijas nodošanu Jūsu rokās.»

Rodas gandrīz vai neticams stāvoklis. Valdemārs ne ti-

kai faktiski vada laikrakstu, bet arī to jau veselu gadu paraksta
kā atbildīgais redaktors (barona Līvena kancelejai sūtāmos do-

kumentos un no 24. oktobra 1863. jau arī iespiestā eksem-

plāra), bet nu nāk valdības paziņojums, ka viņa lūgumu ne-

var ievērot un ka «Pēt. Av.» redakciju nevar viņam uzticēt.

Valdemārs bija jau augstāku ierēdņu acīs sakompromitējies.
Un pat vairāk: arī pēc augšā minētā paziņojuma saņemšanas
Valdemārs turpināja parakstīties kā atbildīgais redaktors.

Nav atrasti dokumenti (ne Valdemāra archīvā, ne arī «Pē-

terburgas Avīžu» aktīs Pēterpils Cenzūras komitejas archīvā),

kas liecinātu, ka Valdemārs kādreiz apstiprināts par atbildīgo
redaktoru. Varētu būt, ka Cenzūras komitejā visu laiku par
tādu tika uzlūkots Juris Allunāns, arī pēc viņa nāves 1864. g.

6. aprīlī.

Ģenerālgubernātora kanceleja, saņēmusi «Pēterburgas
Avīžu» koncesijas un programmas norakstu, par redaktoru arī

neko neinteresējas, bet gan pārbauda programmu. Atradusi,

ka tur «Dzirkstele» jeb«Zobugals» kā atsevišķs pielikums nav

minēts, šī kanceleja steidzas redakcijai ziņot, ka šo pielikumu

turpmāk nav brīv izdot. Kā zinām, humors gan bija minēts

programmā, bet ne sevišķa pielikuma veidā. Humoru, pietu-
roties pie programmas burta, varēja ievietot lielajā lapā.

Ap šo laiku Valdemāra paraksts no iespiestiem eksemplā-
riem atkal nozūd, un no jauna parādās tikai pēc Jura Allunāna

nāves, tikai ne kā atbildīgais, bet vienkārši kā «redaktors».

Šīs dokumentos uzejamās ziņas apstiprinājis arī Kr.

Barons, tikai sīkumos klūdīdamies. Tā vecuma dienās viņš
kādā sarunā atklājis noslēpumu un stāstījis: «.. .Tad, pateico-
ties baltiešu pūlēm, «Pēterburgas Avīžu» cenzūru pārcēla uz

Rīgu. Allunāns pa to laiku saslima un nomira, tā kā avīze

palika bez atbildīgā redaktora. Ko nu darīt? Citu redaktoru

nebūtu apstiprinājuši. Bez apdomāšanās Valdemārs parakstī-
jās atbildīgā redaktora vietā, lai gan viņam nebija uz to tie-

sību, un viņam tikai tas apstāklis nāca par labu, ka tie Rīgā
to nezināja.*)

*) Kr. Barona atmiņas. 166.—167. lpp.
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Savā pastāvēšanas laikā «Pēterburgas Avīzes» saņēma

dažādus rīkojumus, gan vispārējus, kas zīmējās arī uz citām

latviešu avīzēm, gan viņām vien domātus. Tā zīmīgs doku-

ments, ko ģenerālgubernātors piesūta redakcijai, lai viņa sa-

viem lasītājiem pazīņo, ka avīzē iespiestais nav valdības

domu tieša izpausme, ka laikrakstam nav oficiāla rakstura.

Tad arī «Pēt. Av.» 1863. g. 19. numurā parādījās šāda ziņa:

«Pret dažām neriktīgām domām, kas mūsu lasītāju starpā
esot izpletušās, mēs ar ziņu no augstākas puses izsakām, ka

mūsu lapa nestāv vis valdīšanas dienestā, nedz arī no valdī-

šanas kādu palīdzību dabū, nedz kaut kā no valdīšanas tiek

rīkota, un ka visi raksti un ziņas, tiklab pašā numurā, kā arī

pielikumā, nav uz valdīšanas pavēli, bet vienīgi no mums pa-
šiem — no galvodamas redakcijas — mūsu lapā uzņemti. Mēs

to labprāt mūsu alsītājiem darām zināmu, lai gan ticam, ka

prātīgie ir bez tam šādas domas neturēs.»



VIII.

"Pēterburgas Avīžu" izplatīšanās.

«Pēterburgas Avīžu» abonentu skaits sākumā bija īsti

prāvs, kādu nebija gaidījuši ne šī laikraksta redaktori, ne iz-

devēji. Še nāca priekšā pirmais tāds gadījums mūsu avīžnie-

cībā, ka pirmos četrus numurus nācās iespiest otrreiz, lai ap-

mierinātu visus jaunpienākušos abonentus.

Pirmās vispārīgās ziņas par avīzes izplatīšanos pasniedz

Kr. Valdemārs 1885. g. rakstītā vēstulē «Rotas» recļaktoram J.

Klāviņam: 1862. gadā bijis 4200 abonentu, bet pēc 1863. gada
četrus mēnešus garā aizlieguma — 3300 abonentu.' «Pēt. Av.

piemiņas» priekšvārdā Kr. Valdemārs raksta: «Par ārējiem

apstākļiem lasītājiem šis tas būs zināms. «Pēterburgas Avī-

zēm» pirmajā pusgadā, kad iesākumā es viens biju avīzes

cenzors un nelaiķis Juris Allunāns redaktors, gadījās 4000

abonentu, un toreiz šis skaits izlikās tik brīnišķi liels, ka cien.

«Latviešu Avīžu» redaktors Šulca kungs it loti par to niknojās.*)
Kad pēc arī avīzes vi r scenzūra, pēc daudz niknām sū-

dzībām, tapa pārcelta uz Rīgu, «Pēterburgas Avīzēm» vēl bija
3300 abonentu. Pēc tam, kad avīzes izdošana pāri reiz tapa

uz vairākiem mēnešiem aizturēta, abonentu skaits 1864. gadā
vēl bija kādu 1500 liels. Daži apstākli pamazināja abonentu

skaitli vēl vairāk 1865. gadā, kad redakcija pasludināja, ka ar

jūnija mēnesī avīzes izdošana beigsies, kas arī notika.»

Pie teiktā varētu tūlīt aizrādīt uz dažām paviršībām. Val-

demārs runā par virscenzūru, kas tikusi pārcelta uz

Rīgu, bet kaut kāda apakšcenzūra it kā būtu vēl palikusi viņa
rokās Pēterpilī. Līdz virscenzūras pārcelšanai viņš viens

pats bijis cenzors, tā tad pēc pārcelšanas viņš viens pats
vairs nebijis cenzors, bet dalījies cenzēšanā ar Rīgas cenzoru.

Oficiālie dokumenti rāda, ka cenzūra ir bijusi tikai viena un

tā līdz 15. num. ir bijusi Kr. Valdemāra, bet pēc tam Balt. ģe-

nerālgub. Līvena rokās. Ka pēc tam Valdemāram kāda daļa gar

avīzes cenzēšanu — nav domājams. — Avīze netika vis pāra
reizes aizliegta, bet gan tikai vienu pašu reizi 1863. g. uz če-

triem mēnešiem. Ka avīzes iznākšanā pēc tam nav bijis

*) Cik pārsteidzoši liels šis abonentu skaits, to noskārtīsim, ja

painteresēsimies, cik abonentu bija «Baltijas Vēstnesim» septiņus gadus vē-

lāk, proti: 1869. gadā nedaudz_ vairāk par 1000; un nākošā gadā ap 1400.

«Latviešu Avīzem«, kas pastāvēja jau Četrdesmit gadus, kas tika izplatīta

visādiem līdzekļiem, tomēr bija tikai ap 4000 abonentu.
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pārtraukuma, to var redzēt kaut no numuru skaita. Un abo-

nentu straujā samazināšanās, tāpat avīzes izbeigšanās nav

jāuzkrauj tikai cenzūrai un šim minētam pārtraukumam, bet

gan avīzes saturam, kas kļuva citāds, nevarēja vairs tā saistīt

lasītāju uzmanību. Tā laikraksta nāves iemesls ir — bālum-

kaite.

Kr. Valdemāra archīvā uzglabājušies «P. Av.» pasūtījumi
uz 1864. gadu (rakstīti pa lielākai dal.ai, kā tas parasts, ie-

priekšējā, šinī gadījumā 1863. g. beigās). Šie dokumenti rāda,

ka uz 1864. g. laikraksts pasūtīts 2600 eksemplāros. Vai

visi arī naudu iesūtījuši un vai visiem avīze arī sūtīta — to

nevar noteikt. Un tā kā uz 10 eksemplāriem, kas sūtāmi uz

vienu adresi, ekspedīcija deva vienpadsmito eks. par brīvu,
tad kāds simts nāca klāt. Pierēķinot vēl dažus simtus, kas

izplatījās citādā ceļā, varētu teikt, ka 1864. g. sākumā «Pēt.

Av.» bija tuvu pie 3000 abonentu. Tas jau pēc zināmā pār-

traukuma. Tā tad lasītāju uzticība vēl bija. Daudzas vēstules

rada, ka lasītāji pat negrib nekādu atrēķināšanu par nokavēto

laiku; viņi ar mieru to naudu zaudēt, ja tikai uz priekšu laik-

raksts paliktu viņiem tikpat patīkams. Bet 1864. gada prak-
tiski derīgais, bet sabiedriski neierosinošais saturs lasītāju uz-

manību samazināja.

Augšminētie laikraksta pasūtījumi sniedz interesantu ainu.

Vispirms mēs redzam, no kādiem Latvijas apvidiem nāk lasī-

tāji, redzam, kur nokļuvis šis tiem laikiem diezgan brīvais

vārds, redzam, kur «P. Av.» atradušas uzticīgus cienītājus un

draugus, jo pasūtījumi jau uz 1864. g., tā tad uz laikraksta

trešo gadu.

Sadalot abonentus pa apriņķiem (pēc vecā Latvijas ieda-

lījuma), redzam, ka vislielākais skaits ir Valmieras apriņķim —

395 abonenti, tūlīt tam seko Rīgas apr. ar 392 abonentiem un

Cesu apr. ar 365 abon. Tālu pakaļā jau ir Valkas apriņķis ar

205 abonentiem. Pavisam Vidzemē 1357 abonenti. — Kur-

zemē pirmā vietā nāk Dobeles apriņķis ar 216 abon., tad

Ventspils — 126, Kuldīgas — 106, Grobiņas — 105, Talsu — 99,
Bauskas — 80, Tukuma — 71, Jaunjelgavas — 50, Aizputes —

47 un Ilūkstes — 5 abonenti. Pavisam Kurzemē 905 abon.

—- Latgalē: Daugavpils apr. 5 un Rēzeknes apr. — 2 abon.

Та tad par visu Latgali tikai 7 abonenti. — Lietavā —

4 abon., Igaunijā — 9, Krievijā — 63. Ārpus Latvijas
76 abonenti. —

Še vēl pieskaitāmi 257 abonenti, kuru dzīves

vieta tuvāk nav nosakāma.

Protams, jāievēro sekošais. Laba daļa eksemplāru pie-
nāk lielākos centros, kur (tos saņem ne tikai tuvākas, bet pat

tālākas apkārtnes iedzīvotāji. Tā laba daļa no Rīgas abonen-

tiem patiesībā bija ne tikai no Rīgas apriņķa, bet arī no tiem

apvidiem, kuru ļaudīm šad un tad iznāca braukšana uz Rīgu:
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no Cēsu, Bauskas, Jaunjelgavas apriņķiem. Un Jelgavā sa-

ņēma dažs Bauskas vai Tukuma apriņķa iedzīvotājs. Lai

izvairītos no nepatikšanām, kas šur tur cēlās «Pēt. Av.»

pasūtot muižā vai pie mācītāja, labs skaits abonentu ar no-

domu vēlējās savu eksemplāru saņemt pilsētā, pie kāda tir-

gotāja. Tad, ja gribēja, varēja lasīt arī paslepus. Un kad ņe-

mam vērā tā laika ne visai kārtīgo pastu, šādā ceļā arī zu-

dušo numuru bija mazāk.

Rīgā pienāk pavisam 196 eksemplāri. No šiem eksem-

plāriem, kā minēts, laba daļa iet tālāk uz laukiem, bet tāpat

laba tiesa uz Rīgas Pārdaugavu, īsti uz Iļģeciemu, kur novē-

rojams rosīgs abonentu centrs. Tur bija Tīlo fabrika, kur dar-

bojās «P. Av.» draugi, tur bija arī Baltās muižas arendātors

AI. Rēže, jaunlatviešu draugs, par ko jau bija runa. Tīlo

fabrikā vien, gan iepriekšējos gados, kādu laiku pienākuši
48 eksemplāri. Un vispār jāsaka, ka Rīgā «Pēt. Av.» lasītāju

aprindas ir *tie paši ļaudis, kas gadus piecus vēlāk dibināja

Rīgas Latviešu Biedrību.

Pēc Rīgas kā atsevišķs centrs abonentu skaita ziņā nāk

Jel g a v а — 146 eksemplāri, no kuriem daļa izplūda pa visu

Zemgales līdzenumu. Valmierā pienāca 89 eks., Cēsīs — 88,

Dundagā — 77, Bauskā — 58, Limbažos — 55, Vecpie-

balgā — 48, Talsos — 41, Rūjienā — 38, Raunā — 38, Burt-

niekos — 30, Dobelē — 30, Valkā — 28, Kuldīgā — 28, Aiz-

pute — 26, Jaunpilī (Kurz.) — 24, Jaungulbene — 23, Dur-

bē — 23, Lielezerē — 22, Ropažos — 20, Skulberģī — 20,

Aucē — 20, Lubezerē — 20, Skultē — 20, Dauguļos — 20,
Gaujienā — 19, Skrundā — 18, Straupē — 18, Ēdolē — 17,

Pēterupē — 17, Tukumā — 17, Pāpiņos — 17. Dikļos — 16,

Grobiņa — 16, Dunalkā — 16, Slokā — 16, Zeltiņos — 16,
Saldū — 16, Matīšos — 15, Jaunpiebalgā — 14, Dzēr-

benē — 14, Siguldā — 14. Alūksnē — 13, Drustos — 13, Ēvelē
— 12, Vecgulbenē — 12, Dzelzavā — 12, Vecatē — 12, Altenē
— 12, Mangaļos

—_ 11, Koknesē — 11, Rucavā 11,

Popē — 11, Popervalē — 10, Zemītē — 10, Kārķos — 10,
Ādažos — 10, Leidenē — 10, Mūrmuižā — 10, Romeskalnā
— 10, Ramkā — 10, Rencēnos

— 10, Blomē — 10,
Gatartā — 10. Kaijē — 10, Liegos — 10. Pārējās vietās pie-
nākuši pa mazāk kā desmit eksemplāriem.

«Pēterburgas Avīzes» visvairāk lasītas trijos apvidos:
1) Cēsu apriņķa ziemeļu-vakara galā un Valmieras apriņķa
dienvidus-rīta pusē. Šis apvids, sākot no Vecpiebalgas līdz

Mazsalacei saņem lauvas tiesu no visa abonentu skaita. Ja

viscaur Latvijā būtu tik daudz abonentu, tad «Pēt. Av.» būtu

izplatījušās vai desmitreiz lielākā eksemplāru skaitā. 2) Jel-

gavas apkārtnē, kur Allunānu dzimts iespaids ir bijis liels, un

3) Dundagā. Lai arī šis novads ir liels, tad tomēr «P. Av.»
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lasītāju skaits tiem laikiem vēl jo lielāks. lemesls tam —

Valdemāra iekustinātās zemes lietas un Dundagas vietējie

notikumi, sakarā ar attiecībām pret muižu. Padomu un

atbalstu zemnieki un zvejnieki gaidīja no Pēterpils un no

Valdemāra, kāpēc arī šī čaklā parakstīšanās uz šo laikrakstu.

Ari Kr. Barona un E. Dünsberga vārds še krita svarā.

Gluži nepazīstamas «P. Av.» palika latgaliešiem. Tie septiņi

eksemplāri, cik vērojams no pasūtījuma, pienāca baltiešu ienā-

cējiem, izņemot vienu, kas pienācis Līvānu baznīckungam.
Pats Latgales zemnieks, kaut gan kaut cik jau prata lasīt savā

pātaru grāmatā, vēl nebija tik tālu ticis, ka būtu ņēmis rokā

«Pēt. Av.». Loti maz lasītāju arī Ilūkstes apriņķī, kur ļaudis
tik pat pēc ticības, kā arī dažā citā ziņā tuvinājās Latgales

iedzīvotājiem. Pārējā Latvijā nav tādu lielu apgabalu, kur

«Pēt. Av.» nemaz nepienāktu. Ja arī kādā draudzē nebija, tad

turpat kaimiņos tomēr atradās kāds lasītājs. /

Minētā Valmieras-Cēsu apriņķu daļā, tāpat Zemgales lī-

dzenumā lasītāju skaits bija lielāks tāpēc, ka še ļaudis vai

nu turīgāki, vai arī jau izglītotāki. Arī citus laikrakstus tanī

pašā laikā tur lasa visčaklāk. Tā Zemgalē izplatās lielā skaitā

arī «Latviešu Avīzes», bet Cēsu-Valmieras apriņķos ne tikai

«Mājas Viesis», bet arī Neikena «Ceļa biedris» (1863., 1865.,
1866. un 1867. gadā). Ka šie divi apvidi arī dažā citā ziņā
iet pārējai Latvijai priekšgalā, to redzam kaut painteresējoties:
no kurienes nāk visvairāk augstāku mācības iestāžu audzēkņu,
no kurienes nāk visvairāk sabiedrisku darbinieku. Ja детат

mūsu pazīstamos rakstniekus, tad lielumlielā dala no viņiem

nāk no Cēsu-Valmieras apriņķiem un no Zemgales līdzenuma.

Visčaklākais abonentu pieņēmējs ir bijis tirgotājs K.

Rambergs (Rīgā). Uz viņa vārda 1864. gada sākumā

pienāca pavisam 75 eksemplāri. Šis pats Kārlis Rambergs
vēlāk redzams starp Rīgas Latviešu Biedrības pirmajiem dar-

biniekiem, bijis runas vīros, dažādās komisijās; nama celša-

nai arī no savas puses aizdevis 1000 rubļus. — Viņam seko

Vērts Dundagā ar 64 eksemplāriem. Tad nāk F. Bergs

Jelgavā, ar 55 eksempl., K. Tīdemanis Rīgā — 50 eks.; arī

Tīdemanis, Rīgas «meseru-amata rakstu vedējs», kā vecos

dokumentos teikts, ir starp R. L. B. dibinātājiem. «Messer-

amtam» Rīgā pienāk 34 eksempl., J. Voldemāram Jelgavā
34 eks., M. Balodim Rīgā 30, Lukaševičam Cēsīs — 25 eks.,

mācītājam Bernevicam Jaunpilī (Kurz.) — 24 eks., V. En-

gelam Durbē 23 eks., rakstvedim M. Ulpem Raunā 22 eks.,
A. Rātminderam Vecpiebalgā 21 eks., tirgotājam Grūnber-

gam Dauguļos 20 eks., tirgot. G. Ukšem Jelgavā 20 eks., tir-

got. K. Pekšenam Kalacē 20 eks., Lēmanim Lubezerē 20 eks.,
K. Andersonam Skulberģī 20 eks., pagasta tiesas priekšsēd.
J. Zālītim Skultē 20 eks., Butnieku pag. tiesai 20.

turpmākiem jau mazāk. Vairāk par 10 eksemplāru vēl
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pienāk: Šmitam Valmieras tuvumā, pārvaldniekam V.

Celinskim Zeltiņos, arendātoraim J. Zīgvaldam Ve-

catē, skol. Bindemanim Gaujas muižā, J. Kornetam

Vecpiebalgā, skol. P. Graumanim Siguldā, dzirnavniekam

Treigūtam Vārmē (?), skol. Škūberam Liepājā, Vecauces pa-

gasta tiesai, tirg. T. Šiliņam Rūjienā, Priedēm Burtniekos,
skol. J. Neulandam Rubenē, skol. K. Gaiķim Ēvelē, rakstve-

dim K. Bišeram Jaunpiebalgā, tirg. H. Daubertam Rūjienā,
P. Daugulam Salacē, skol. Sporām Limbažos, J.Leienbergam
Zemītē, saimniekam Fr. Dravniekam Popervālē, J. Šironam

Kaijē, Hemmingam Grobiņā, skol. Švānbergam Liegos, J.

Pēkšenam Lenčos, A. Eksteinam Talsos, J. Dauderam Manga-

los, flagemeisteram Gatartā, li. Perbacham Drustos, skol.

Garklāvam Straupē, pag. vecākam Šķībgalam Ēdolē, M. Frei-

manim Ādažos, dzirnavniekam Elijasam Mūramuižā, Šon-

bergam Rucavā
L

skoil. J. Miškem Alojā, pag. rakstv. K. Grā-

fam Jaungulbenē, pagasta rakstv. R. Lūsim Dzelzavā, Jaun-

gulbenes pag. tiesai, M. Kautiņam Pēterupē, Rei-
nim Ozolam Vecpiebalgā, pārvaldn. V. Grönam Brenguļos;
V. Lankenfeldam Lielezerē, J. Bercam Allažos, J. Neulan-

dam Ramkā,_ māc. Fīrhūfam (Vierhuf) Slokā, K. Mandel-

bergam Rencēnos, māc. L. Hērvāgenam Gaujenē, saimniekam

M. Kaktiņam Salacā, māc. Moltrechtam Matīšos, māc. A. An-

dersam Bērzainē, Fr. Hertelim Lielezerē, Blūmam Dunalkā,
mac. Döbnerarn Kalsnavā, māc. J. Neikenam Dikļos, J. To-

bīsam Jaunkārķos, K. Mušikem Limbažos, pārvaldn. J. РШ-
cim Mazsalacē, H. Rozentālam Leidenē, Šternmanim Pēter-

pilī, skol. Etmanim Kazdangā.

Lasītāju vairums, protams, bija zemnieki — saimnieki.

Cik_ liels procents pienācis viņiem un cik daudz citām iedzī-

votāju šķirām — nav iespējams pateikt. Šos aprēķinus iz-

jauc īpaši tas, ka dažreiz visas draudzes eksemplāri, pāra
desmiti skaitā, pienāk uz vienas adreses — vai nu pag. rakst-

vedim, vai draudzes mācītājam vai kādam tirgotājam v. t. t.

Tomēr starp pasūtītājiem kāda septītā daļa ir uzdevusi arī

savu nodarbošanos resp. stāvokli sabiedrībā. Šie pasūtītāji,
vai nu abonentu savācēji, vai arī kas saņēma tikai paši savu

eksemplāru, ir uzņēmīgākie, drošākie, kam nebij jābaidās no

nepatikšanām, tāpat izglītotākie, jo prata šo pasūtīšanas lietu.

Jāņem vērā, ka tanīs laikos rakstīt mācētāju skaits bija daudz

mazāks par lasītāju skaitu, īpaši ja vēl nāca priekšā tāda lie-

ta, kā vēstules un naudas nosūtīšana uz Pēterpili.

Ja ņemam vērā tās ziņas, kas uzdotas, tad saņemam ainu,
kas rāda, kādi vīri stāvējuši latviešu sabiedrības priekšgalā.
Pirmo vietu ieņem skolotāji, skaitā 67; tur ir prīvatskolo-
taji, tad skolotāji bez sīkākā norādījuma, draudzes skolotāji,
beidzot Valkas draudzes skolotāju semināra direktors J. Oim-
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ze un Maskavas 2. kadetu korpusa direktors Aleks. Freigangs,

kas jau agrāk minēts, jo bija izdevis K. Baronam apliecību.

Luterisko mācītāju ir 34, pareizticīgo priesteru un diako-

nu — 14, katoļu baznīckungu — 4. Starp luteriskājiem mācī-

tājiem ir vairāki, kas pasūta lielāku eksemplāru skaitu, tā kā

uz mācītāju vārda pienāk 158 eksemplāri, bet pareizticīgie

priesteri uz sava vārda saņēmuši tikai 20 eksempl.; neviens

no šiem pēdējiem nesaņem vairāk par 3 eksemplāriem. Tā

tad Lutera draudžu mācītāji ir bijuši tomēr čaklāki pat
«P. Av.» pasūtīšanā un izplatīšanā, kaut gan šī lapa nebūt

neturēja mācītāju kanti.

Pārējās profesijas minētas šādā skaitā: •

Lauksaimnieki (saimnieki, gruntnieki) — 42, muižu aren-

dātori — 37, pagasta tiesas — 21, pārvaldnieki — 18, tirgo-

tāji — 17, dzirnavnieki 16, rakstveži — 16; uzraugi (vagari,

stroži) — 9, krodzinieki — 9, dārznieki — 8, kalēji — 7, grā-

matveži —6, mežkungi —5, ierēdņi —5, mežsargi —5, ēr-

ģelnieki — 5, pagasta tiesas priekšsēdētāji — 4, degi un alus-

darītāji — 3, mācības iestādes — 2, mācības iestāžu audzē-

kņi —2, tiesneši —2, galdnieki —2, viesnīcnieki —2, nam-

dari — 2, kurpnieki 2, muižas īpašnieks — 1, redaktors — 1,

rātskungs — 1, telelgrafists — 1, rūpnieks — 1, kareivis — 1,
podnieks — 1, kučieris — 1, seglinieks — 1, maiznieks — 1,
mūrnieks 1, drēbnieks — 1 un pulksteņmeistars — 1.
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Lasītāju domas.

Parakstīdamies uz «Pēterburgas Avīzēm», daži lasītāji
saka kādus vārdus vairāk, vai arī neatkarīgi no abonementa

pļeteikšanas — raksta laikraksta redakcijai vēstuli un iz

sūdz savas bēdas. Šīs vēstules kļūst par dokumentiem, kas

vienā otrā gadījumā raksturo tā laika apstākļus un lasītājus.

Dažs lasītājs grib izteiksmīgos vārdos pateikt savu pa-

devību un pieķeršanos laikrakstam. Kāds Sīverss no lekškrie-

vijas raksta: «Kad mani arī kultu, es nebrēktu, ja tas būtu

«Pet. Av.» par skādi» («P. Av.» 1864. 17. I. р.).

Ad. Šmits no Siguldas raksta: « Priekš manis, veca

latvieša, šīs Pēterburgas latviešu avīzes ir kā spīdēdama rīta

zvaigzne» (vēstule 1863. g.)

Tirgotājs E. Krolls no Limbažiem raksta vācu valodā:

«Ar prieku apsveicu to laikrakstu, kas karo par gaismu, tie-

sībām un patiesību. Neļaujaties pagurt šinī cēlā, lai arī grūtā
darbā. Sirsnīgākā pateicība un laimes vēlējumi no tūkstošām

un atkal tūkstošām nospiestām sirdīm lai ir jūsu augstā alga»
(1863.)

Skolotājs A. Rütingers no Jaunpils (Kurzemē): «Nāku

atka[ ar savu grāmatiņu pie jums lūgdams pēc jūsu godātām
avīzēm, kas ir tās vienīgās, kas priekš laužu apgaismošanas.
Paldies Dievam, mums gan tagad laika rakstu nav trū-

kums, un par lētu naudu ir dabūjami, bet uz to ceļu, uz ko
Jusu raksti sāk vest, nevienas vēl līdz šim laikam nav ne

iedomājušās» (1863.)

M. Timms no Sērpils Lapsām: «... Kā iesākuši mūs mā-

cīt, ta arī joprojām pasniedziet labus padomus pie mūsu dzī-

ves pārlabošanas, lai labāku maizi var ēst, kā mantā var ie-

krāties, lai mājas varētu par dzimtu pirkt, kā savus mīļus bēr-

nus var skolā raidīt tik ilgi, kamēr krājums zinātnību
ir
;

Pēc mana prāta, vajaga grunti pirkt, tāpēc ka tad

pie zemes labāk izpūlē, pūrus un posta vietas par aramu zemi

ietaisa» (1864.)

Gaiķu skolotājs A. Briedis raksta:

«Augsti cienījamā redakcija! Pazemīgi lūdzu: nedusmo-

jaties, ka esmu nokavējies Jūsu pūliņu atlīdzināt. Pasaule

iet dažādi — ceru, Jūsu mīlestība man piedos. Jūs zināt, ka
Gaiķos dzīvoju, kur «ak» un «vai» vēl loti stipri saimnieki. Arī
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vilkam avju kažoks pār par ausīm mugurā — turēju par labi

paaugušu auneli, bet loti vīlos, blēdim liels zobs, kā kuilim, ar

to man lielu skrambu ietaisīja, vēl sāp. Arī citiem to pašu

darījis; vienam tikko ne visas iekšas izgāzis! Ak kaut drīk-

stētu to visu Jums izteikt! Brīnumi!» (1863.)

T. Šiliņš no Rūjienas:

«Viena dala no mums būtu ņēmusi «Pēterburgas Avīzes»,
bet tie mācītāji uz kanceles draudzei aizliedz cik spēdami ne-

ņemt, un lūdz savu draudzi, lai ņemot Šulca avīzes un teic, ka

tās esot tas īstens ceļa rādītājs, un šķīstas mācības tur iekšā

stāvot, bet «Pēterburgas Avīzēs» un «Zobu galos» ļoti izjo-

kojot tos bezvainīgus bizmaņu lielkungus un paskubinājot ļau-
dis uz nemieru, un ka viņiem ikkatru reizi esot jāuzskatot ar

riebšanu tā zobgaļa smiedama bilde, jo tas viņiem trīcina tos

kaulus, kā vienam izsalkušam zvēram uz kādu avi. Bet vis-

vairāk tie trin savas bultas gatavas uz Valdemāra kungu, tam

to grūtāko sodu uzlikt, ja viņu iekš saviem nagiem dabūt va-

rētu, to, kas tik lielu gaismas uguni iededzinājis latviešu tautai,
kāda līdz šim nav bijusi. Tāpēc, sirdsmīļais latviešu brāļu
draugs, kp nemaz jums nevaram izsacīt, to sirsnīgo mīlestību

pret jums, to kas Kungs vien zina, cik daudz tā zemā latviešu

tauta jums pateicību dod. Sveicinājām jūs no daudz mūsu

brāļiem, caur šo grāmatu nosūtām un visi vēlējam to stipro
gara zobenu jūsu rokās paturēt, ko tas Kungs, mūsu Dievs

jums ir iedevis.» (1864.)

J. Dannenbergs, Lamīšos, Aizputes apriņķī:

«Cienīgā redakcija! Vispirms lūgtu neļaunoties, ka to

naudu par vienu eksemplāru, «Pēterburgas Avīzes» uz 1864.

g. aizkavējos agrāki nostellēt. Paši gan jau diezgan zināsit,

ka mēs, zemnieki, ne ik reiz riktīgā laikā uz pasta kantori va-

ram aiztapt. Un caur muižu skrīveriem «Pēterburgas Avī-

zes» apstellēt neizdodas vis katru reizi, jo tie, kā uzticami kal-

pi saviem cienīgiem kungiem, līdz ar viņiem «Pēterburgas
Avīzes» kā «mījo latviešu samaitātāju» ierauga un tādēļ ap-

stellētājus mēģipā atrunāt, vai lai viņas nebūt neņem, jeb ja

tas neizdodas, tad ar šādiem tādiem iemesliem aizbildinājās, ka

nevarot naudu un grāmatu nosūtīt. —
Ar dažiem mācītājiem

tāpat. — Vēl daiļos pagastos ļaudis upurētu ar mīlu prātu tos

pāris rubļus par avīzēm, bet bīdamies kungiem un priekšnie-
kiem sariebt, neuzdrīkstas «Pēterburgas Avīzes» apstellēt, jo
bez muižas zināšanas, pilsētas tāluma dēl, nevar viņas savā lai-

kā rokā dabūt. Tā iet mūsu mīlā, bet ne mīļojamā Kurzemē.»

(1864.)

J. Apiņš, Iļģeciemā:

«Šis vecais gads mums lielas sāpes un noskumšanu darī-

jis dēl mūsu mīļās lapiņas, kas pie mums, nabagiem, tiek augstā
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godā turēta, tāpēc ka tā jau daudz apslēptas lietas pie gaismas

vedusi un nesaprašiem daudz izskaidrojusi un zināmu darī-

jusi. Bet diemžēl ir tādu liels pulks, kas tumsību mīlēdami un

negribēdami, ka citi tautas brāli pie saprašanas nāk, tie skauž,
cik vien var uz visādu vīzi. Visvairāk mūsu mācītāji ir lielu

lielie nīdētāji, ļaudīm ieteikdami, ka nebūt neesot derīgas un

nemaz neesot vajadzīgas. Lai nu Dievs dod, ka Jums būtu iz-

devies skauģu varu salauzīt, viņu ļaunai uzmākšanai galu da-

rīt. Ir pat «Mājas Viesa» apgādātāji ir lieli palīgi pie tā vil-

tus padoma. Sirsnīgas pateicības no daudziem, jo to gan mēs

atzīstam, cik grūti Jums ir nācies to tumsības varu pārspēt.»

(1863.)

L. L. un T. Bötehers no Dīnsdorpes raksta:

«Cienījamā redakcija! Lūdzam atkal uz nākošo 1864. ga-

du Jūsu «Pēterburgas Avīzes»! Divus rubļus še klāt pielie-
kam. Negribam no pērngada maksas nekādu pierēķināšanu pie
šī gada avīzēm, jo zinām, ka to karu, ko vedat ar rakstiem, to

mūsu dēl esāt darījuši — un katrs karš maksā naudu. Un ko

tad par to varam darīt, kad dažkārt ienaidnieks ronas stiprāks,
un mēs topam kādu strēķi atpakaļ dzīti? Tik jau

galā uzvarēs tas, kam taisnība būs! — Šulca lapu jau
vairs neņemsim; lai viņš to slavē cik gribēdams. Labāki vēl

ņemsim «Mājas Viesi» klāt. Un kaut jele visi latvieši tā da-

rītu, tad redzētum, kur «wirsts» un «grahws» paliktu. —

Strādnieki, kas negrib naktīs muižas rijas kult, top pilstiesā pa-

ši kulti. Tā vēl šoruden notika G
...

b
... pilstiesā, kur tie

strādnieki no L. tapa nostrāpēti kā tie vislielākie ļauna darī-

tāji, un kur ne jaunu meitu gods netapa taupīts, bet bez žē-

lastības no zaldātiem pie zemes rautas, viņu kauns atsegts un

50—60 cirtieni (ar tādu rikšu sauju, kas jumta vices resnumā)
uzskaitīti. Vai te verdzība beigusies?! Lielu grāmatu varētu

sarakstīt par tiem varas darbiem, kas še vēl notiek. Bet vai

to ļautu driķēt? —

Lai Dievs dotu, ka nākošā gadā mūsu mīļai «Pēterburgas
Avīzei» netaptu tik daudz no ienaidniekiem ceļā mests. Un

lai Viņš tos izģērbj ar gudrību un saprašanu, kas cīnījās savas

tautas brāļus pie gaismas vest. Jūsu pateicīgi lasītāji» (1863.)

Vislabāk lasītājiem patika zobgaļa pielikums, kāpēc ari

savas vēstulēs viņi zobgaļu visbiežāk piemin. Kad 1863. g.
otra pusē šis pielikums vairs nenāca (izņemot vienu numuru

pašas gada beigās), tad lasītāji, parakstīdamies uz 1864. gadu,
daudzkārtīgi atgādina Zobgaļu. Te vairāki piemēri:

M. Freimanis Adāžos: «Kādēļ nenāk vairs Zobugals? Vai
bus izskausts? Ak, mēs viņu gauži kārīgi gaidām.» — A. Sku-
ja Lielvārdes Ciņos: «Mēs lūdzam, cienīgi kungi, stellējiet
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mums tos piesolītos pielikumus, kā — Zobugalu, jauko Zvingu-

līti, ko mēs gaidām kā vienu viesi mājās.» — V. Kanelovičs

(vācu valodā): «Ka trūkst Zobgaļa pielikuma, tas starp mums

lasītājiem, rada lielu vilšanās sajūtu un mēs gaidām kādus pa-

skaidrojumus, 'kāpēc viņa nav?» — H. Hausmanis Rīgā:
« un es labprāt vēlētos, ka uz nākošo gadu Jūs, cienījamā

redakcija, manu mīļo draugu Zobgali līdz sūtītu. Es labprāt

gribētu zināt, kur Brencis ar Žvinguli mājo un vēlētos labprāt,
ka šie abi draugi mūs drīz apciemotu». — Jānis Lībers Kostro-

mā: «Gauži smuki tas Zobugals rakstīja savā lapiņā. Tas

būtu žēl, ja tas ar savu lielo pīpi zobos vairs nerakstītu. Tā-

pat arī Žvingulis ar veco Brencīti smuki sarunājās! Dievs zin',
kādas lapiņas Jūs mums dosit uz priekšu lasīt. Paldies par

tām, kuras esam lasījuši ar prieku.» — J. Neilands Ramkā:

«Cienīgai redakcijai uz jaunu gadu daudz laimes un prieka no-

vēlēdams, arī Zobugala kungu lieku mīlīgi sveicināt un appra-

su, vai tas klājās, ka viņš mūs, kas viņu katreiz kā vecu

mīļu draugu ar lielu prieku uzņēma, nu mūs nemaz vairs neap-
meklē. Ļoti priecātos, kad uz jaunu gadu šo mīļo viesi mūsu

vidū atkal redzētu.» — M. Balodis Rīgā: «... Un kur tad ir

mūsu mīļotais Zobugals? Vai gan jau no daktera visi zobi iz-

lauzti? Kaut gan tam viņš kā arī es neticu...»

Un tomēr tā bija, ka varēja teikt: izlauzti. īstie zobgali
no laikraksta šķirās, un «Zobgaļu» kā atsevišķu pielikumu tur-

pināt neatļāva, kaut gan humoru un satiru nebij aaizliegts ie-

vietot arī galvenajā lapā.

Par «Pēt. Av.» dienām un nedienām Rīgā raksta šīs avī-

zes draugs P. Tīdemanis:

«Godāts Valdemāra kungs! Nosūtu ar šīs vēstules pasnie-

dzēju vēl kādu vēstuli un vienu kopiju, un gribu Jums īsumā

paziņot, ka pie mums Rīgā «Pēterburgas Avīžu» izplatīšanai
tiek likti dažādi šķēršļi ceļā. «Rigasche Zeitung» ekspedīcija
vairs nepieņem parakstīšanos uz «Pēterburgas Avīzēm» un ne-

uzņēmās šo avīžu izdalīšanu, kas stipri apgrūtina avīžu pasū-

tīšanu un saņemšanu. Ja katrs abonents atsevišķi gribēs pa-

sūtīt, tad kopā ar sūtījumu maksu un ar nodokli par 2r. sa-

nāks vismaz 2 r. 27 кар., ja vēstule nesanāktu smagāka par 1

loti. Bet bieži gadās, ka pasta ierēdņi ar nodomu saliek daudz

ziegeļu, tā kā naudas vēstule ar 5 zieģeliem sver ap 2 lotes, kas

maksā 40 кар., tad vēl nodoklis 5 кар. Un tā kā ne ikviens

prot uzrakstīt, tad jāizdod kādas 5 'кар., tā kā eksemplārs sa-

nāk 2 r. 50 кар. Šādā kārtā daudzi uzticami abonenti atkrīt.

Es varētu izdalīt 100 eksemplārus, ja minētos pasta izdevu-

mus varētu segt vēlāk. Līdz šim uz adresi «an das Messeramt»

es pasūtīju 22 eksemplārus, uz 1864. g., lūdzu sūtīt vismaz 50

eks., tikai nevajag nokavēt piesūtīšanu. Naudu Jūs saņem-

sit droši, vai nu šī gada beigās vai nākošā sākumā.
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Mūsu vārdi baronam Līvenam jau zināmi, īpaši pēc tam,
kad Biezbārža padevības adresi bijām paslepus apsprieduši.
Pēc Biezbārža izraidīšanas abu latviešu amatnieku sabiedrību

— liģeru un messeru — priekšstāvji tika uzaicināti ģenerālgu-
bernātora priekšā un tiem stingri noteikts: nedrīkst notikt ne-

kāda slepena naudas vākšana*), nekāda padomu došana zem-

niekiem, sapulcēs par politiku nedrīkst runāt. Bez tam ģenerāl-

gubernātors domā, ka mēs neesam vairs nekādi zemnieki, bet

pilsētas pilsoni, un lai audzinot savus bērnus par vāciešiem, pa-

devīgiem vāciešiem. Ļoti glaimojoši latviešu tirgotājiem un

amatniekiem, tikai žēl, ka mums nekur nav balsstiesības, pilso"
nu sapulcēs netiekam pielaisti un nekad citādi netiekam uzska-

tīti, kā kalpotāji, kaut gan visus nodokļus pilsētai un kronim

tāpat maksājam.
Amatnieku priekšstāvji, protams, neko pretī nebilda, par

neko nežēlojās, un Līvens savu runu nobeidza ar piezīmi:

Mani kungi, paziņojiet to saviem biedriem, ko esmu jums
sacījis, un nepiespiediet mani iejaukties ar policijas varu. Ar-

dievu, mani kungi!
19. gadu simteņa notikums Rīgā. Nabaga latvieši, kad

jusu vajāšana izbeigsies? To zina tikai vācu dievi.» (1863.)

«Pēterburgas Avīžu «izplatīšanās Rīgā, īsti Ilģeciemā, pie-
minētā A. Deglava grāmatā «Latviešu attīstības solis»:

«Kādā mērā «Pēterburgas Avīzes» bijušas tautā izplatītas,
liecina apstāklis, 'ka vienīgā Tīlo fabrikā pienākuši 48 eksem-

plāri. Gan nopratīsim, ar šejieni nevarēsim nostādīt samērā

citurieni, tomēr būs grūti uziet kādu daudz maz attīstītāku la-

tvieti, kurš tanīs laikos būs dzīvojis un nezinās, kas ir «Pēter-
burgas Avīzes». Te nu Balodis pastellējis visus eksemplārus
kopīgi uz Tīlo adresi, un avīzes šādā veidā pienākušas Tīlo
kantorī. Tas bija laikam ievērots no zināmas puses, no kuras
minētais kungs laikam par šādu veicināšanu būs dabūjis dzirdēt

diezgan pārmetumu, jo citādi jau ne"būt nesakristu ar viņa brīv-

prātīgo dabu, ka viņš, Balodi izjautādams, būtu iejaucies lietā

tuvāki. «Kas tās par avīzēm kas te tik lielā skaitā pie mums

pienāk? Tās esot loti kaitīgas avīzes?» tā kādā dienā viņš
uzprasījis Balodim, kurš turpretim apgalvojis, ka tās ļoti

*' Rīgas latvieši trimdā sūtāmam K. Biezbārdim sametuši naudu kažokam.

Kaspars Biezbārdis Ü806.— 1886.), studējis Tērbatā, līdz

pat 1860. gadam laitviski neko nav cakstījis. Viņa oiirmie zinātniskie raksti

sacerēti vācu valodā. Pēc savas dabas viņš bija zinātnieks, tikaj pārāk ie-

tiepīgi pieķērās kādai atsevišķai domai, tā zaudēdams īstu gara brīvību.

«Pēterburgas Avīžu» laikā vina iemīļotā ideja bija: latvieši loti tuvi radi-

nieki slāviem. To sludinādams, viinš uzsāka kara gājienu pret BaJtijas

vāciešiem. Viņa līdzdarbībai «Pēt. Av.» bija nejaušības rakstuirs. Jaun-

latviešu īsto vadoņu pulciņā viņš tomēr īsti neiederēja. Vēlākos gados pa-

rādījās, ka viņā tiešām cīnās divas dvēseles: veco laiku gars un jaunlaiku

idejas. Šī svaidīšanās un iedomīgā spītība viņu padarīja pilnīgi vientuļu.
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krietnas un derīgas avīzes. «Jā, bet kādēļ jūs nevarat ņemt ci-

tas avīzes? Vai latviešu valodā neiznāk vairāk avīzes?» —

Balodis drusciņ apdomājies un atbildējis: «Šī_ ir labākā un

krietnākā latviešu avīze, no kuras tik pat es, kā arī citi mūsu

ļaudis varam daudz ko mācīties. Jeb vai jūs liegtut, ka mēs

ko mācītumies?» — «To gan nē!» Tīlo īsi atbildējis. «Ja gri-

bat pārliecināties par šo avīžu labumu un krietnumu, došu

jums viņās ieskatīties», Balodis tālāku izteicies. «Labi. dodiet

man, es viņās ieskatīšos», Tīlo atteicis un ar to nobeidzis sa-

runu. Balodis iesniedzis patiesībā viņam dažus numurus.

Bet vai nu Tīlo atradis viņas patiešām par derīgām un ne-

kaitīgām, vai arī ieskatījies, ka tas zem viņa goda, būt tik ma-

ziņam un iejaukties savu apakšnieku tik privātās darīšanās —

vairāk šo lietu viņš nepieminējis».

Daža vēstule redakcijai labi gara un tēlo tā laika apstākļus,

protams, rakstītāja subjektīvajā apgaismojumā. Vienai vēstu-

lei likts virsraksts: «Lībiešu vaidi, jeb — zemnie-

ki bez zemes»:

Esmu dažu reizi bēdīgā garā pie sevis pārdomājis, kādi ni-

cināti ļautiņi mēs, nabadziņi lībieši, esam. Mūs sauc gan par

zemniekiem,_ un tie mēs pēc patiesības arī esam, un to vārdu

zemnieks mēs ar lielu prieku pieņemtum. Bet ko tas viss mums

palīdz, ka mums nepieder ne tik daudz, kur dzīvodami varētum

mietu iemiet (iedurt), kur vētras laikā pieturēties; un nomir-

stot mūsu kauli top varas darītāju tīrumā aprakti. Mums jā-

žēlojās, kā Evanģeliumā (Mat. 8., 20) tas Kungu Kungs žēlo-

jās: tām lapsām ir alas un tiem putniem apakš debess ir lig-
zdas, bet tam cilvēka dēlam neir, kur tas savu galvu liek. —

Mēs to zemi gan strādājam pēc Dieva gudra padoma (1. Moz.

gr. 3., 23.), mēs aram un sējam, bet neesam droši, vai arī pļau-
sim? Mēs dēstam ābeles, bet nezinām, vai mūsu bērni no tām

augļus ņems. Mēs cērtam un uzbūvējam sev arī mājas, bet

mums nav cerības, ka mēs tās priekš sevim un saviem bērniem

būtum uzbūvējuši, jo (par nelaimi) katrā gadā ir Mārtiņa die-

na. Te atnāk ziņa no dzimtkunga: saimniekam vajaga pašā
Mārtiņa dienā muižā būt; jāiet. Dzimtkungs aicina priekšā
un saka: No nākošiem Jurģiem tev par tavām mājām ir jā-

maksā vairāk rentes — tik un tik daudz; vai tu tā gribi maksāt,
jeb nē? — Kur tad iesi? Vai mežā apakš koka? Jāapņemas

jau ir, vai nu Dievs nepalīdzēs. Bet ak tavas bēdas: no jūras

zvejas bija maz labuma, un uz lauka tik knapi pusgada maizīte

uzauga. Tā nu paliek kungam rente parādā. Mārtiņos atkal

ziņa klāt — saimniekam jāiet uz muižu. Te nu dabū uzaicinā-

šanu: pavasarī tev no mājām jāiziet. Un ja vēl gribētu ko žē-

loties, tad še tev ir zīme, vari iet pār robežu, bet zeme un

mājas pieder man, tu man nepiederi, ej! — Ak tavas bēdas!

Kur nu cilvēks lai iet? Virs zemes vietas nav, uz mū-
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žību dzīvs jau nevar aiziet. Kad nu būtu nauda, tad darītu kā

citkārt vecā prūšu ķēniņa Priča pils nerrs darīja. Kādā va-

karā vecais Pricis savam pils nerram dienestu uzteica, lai rītā

vairs uz viņa zemes nestāvot. Bet nerrs, gudrs vīrs būdams,

nogāja rīta agrumā uz tirgu un nopirka vezumu smilkts, un kā-

mēr ķēniņš vēl gulēja, lika smilktis pārvest un apakš ķēniņa

pils logiem izgāzt, un pats uzstājās virsū. Rītā, kad ķēniņš

piecēlās un skatījās pa logu ārā un redzēja savu nerru tur stā-

vam, bargi uzsauca: vai vēl tu uz manas zemes stāvi? Nerrs

atbild: Nē, cienīgs ķēniņš, es nestāvu vairs uz Jūsu zemes, jo
šo balto zemi, es tirgū nopirku un še labā vietā noliku, kur man

labi patīk, un nu stāvu uz savas zemes. Ķēniņš par tādu joku
pasmējās un šķiņķoja nerram muiželi ar zemi, kur varēja savu

mūžu nodzīvot. Kas nekaitēja pils nerram tā izdzīvot, kam bij
nauda un kur joki ģeldēja. Ne mums, nabadziņiem, naudas, ne

arī joki ģeld. Tik jāklausa tūdaļ uz vietas, nedrīkstam vis

līdz rītam uz dzimtkunga grunts palikt. Ak mēs nabadziņi
lībieši — mēs esam grēkojuši! Šī gada Jelgavas «Latviešu

Avīzes» Nr. 11. skaidri saka, ka mēs savu pirmdzimtību par
lecu virumu esam pārdevuši (1. Moz. gr. 25., 34.) — tāpēc, ka

tad, kad priekš 700 gadiem sveša tauta mūsu zemē atnāca un

musu zemi sev par laupījumu paņēma un mūsu tēvu tēvus

apakš grūtas kalpošanas lika, ka mēs — neesam padevušies.
Latvieši turpretim padevušies, tāpēc tie vairāk svabadības ie-

mantojuši, bet mums par mūsu tēvu grēkiem jācieš. Tie Iz-

raēla bērni arī kalpoja Ēģiptes zemē 430 gadus (2. Moz. gr. 12.,

40), tomēr tas Kungs par viņiem apžēlojās un viņiem savu zemi

atdeva. Mēs arī gaidām cerībā (Rom. 8., 21) uz to lielo dienu

ta Kunga, kurā tas Kungs, tas stiprais Jēkaba Dievs mūsu cie-

tumu novērsīs un no lielas žēlastības mūs atsvabinās no kal-

pošanas to iznīkstamu lietu (Rom. 8., 21.) un mums mūsu zemi

atdos, kur mēs varēsim altāri uzcelt un tam Kungam slavas un

pateicības upurus upurēt, — uz to mēs gaidām ar paciešanu
(Rom. 8., 25.).

J. Princs.

Puzē, 28. aprīlī 1863.

Augsti cienītā redakcija! Nedomājiet, ka es šo grāmatu
tapec pie Jums esmu rakstījis, lai tā taptu «Pēt. Av.» driķēta;
ne, jo tik daudz gan noprotu,ka priekš driķēšanas neģeld. Lai

cienīgs Zobugala kungs (ja ko var) savā laikā pasta tašā saru-

nājas ar — J. P.. .c.

Kad «Pēterburgas Avīzēm» pretinieki gatavoja uzbrukumu,
radās labvēli, kas brīdināja, lai sagatavojas, kā redzams no at-

bildes 1862. 180. 1. р.: «Nepazīstamam kungam Z. A. Jelgavā.
Jusu grāmata par bailīgām ziņām mums īstā laikā rokā nākusi

un varbūt būs loti derīga pierādīšana (Beweis). Tāpēc lielu

paldies!»
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Tā laika abonentiem raksturīgu vēstuli raksta skolotājs
K. Daugulis no Valtenbergas. Viņš lūdz redakciju aiztaupīt vi-

ņam 10 eksemplārus. Naudu nosūtīšot vēlāk, jo pasts esot tā-

lu, bet uzticēties kaut kuram šādu darbu nevar. — Un Saukas

skolotājs Juris Dauge raksta, ka no 16 agrākiem lasītājiem abo-

nentu naudu ar lielām mokām jau iekasējis no 8. Un tā kā par

pūlēm cer saņemt zināmo brīveksemplāru (uz desmit — vien-

padsmito redakcija deva par brīvu), tad lūdz, lai tik sūtot vien

tā, it kā būtu pasūtīti jau desmit eksemplāri. Tos divus iz-

trūkstošos viņš lūkošot piedabūt vēl klāt. Un tā šis vienpadsmi"
tais eksemplārs dažu labu pamudināja likties uz abonentu vāk-

šanu, kas stipri vien veicināja avīzes izplatīšanos.



X.

Cenzūra.

Pēterpils Cenzūras komiteja 1862. gada 16. oktobrī pazi-
ņoja «Pēterburgas Avīžu» redakcijai, ka laikraksta cenzēšana

turpmāk notiks Baltijas ģenerālgubernātora kancelejā Rīgā. Še

nenotika tikai vietas maiņa vien, bet daudz kas vairāk. Kā-

mēr avīzi cenzēja Kr. Valdemārs Pēterpilī, tikmēr tiešām šī

cenzūra nebija nemaz manāma, īsti sakot — viņas nebija. Bet

nu — varēja paredzēt, ka būs darīšana ar stingru cenzoru.

Nu, var teikt, «Pēt. Av.» cenzēšana bija nodota tik pat kā

viņu ienaidnieku rokās. Ka barons Līvens vispirms apsargās
aizkaitinātās muižniecības, garīdzniecības un vācietības inte-

reses, tas bija pats par sevi saprotams.

Laikrasta 16. numuru, jau pilnīgi gatavu, aizspēja šis rīko-

jums, kāpēc tas bija jāsūta uz Rīgu. Kr. Barons savās atmiņās

saka, ka cenzēšana tikusi uzticēta ģenerālgubernātora ierēdnim

Tidebölam. Kr. Valdemāra archīvā esošās cenzūras loksnes

rada, ka tur kā cenzors parakstījies Hartmanis.

Nupat minētā 16. numurā Rīgas cenzors nokrāsoja melnas

puspiektas rindiņas vēstulniekā — «pasta tašā», un taisni tā-

das, kas zīmējās uz nelaimīgo mācītāju Grotu un viņa dziesmu

pazobošanu (skat. apsūdzības rakstu). Kādas gan šīs nokrāso-

tas rindiņas ir, kas prasīja tik daudz darba (— iedomājaties
4000 eksemplārus!), kas nu bija lasītāju acīm slēpjamas, bet
kas tomēr kairināja ziņkārību, tā kā dažam abonentam izde-

vies melno krāsu tiktālu dabūt nost, ka tika salasāms iespiestais
teksts. Nokrāsotas: «Jūs tik jau atminat, cik maktīgi puko-
jas daži par to, ka bijām ieņēmuši vienu peršiņu «Dzirksteles»
2. numurā no dziesminieka, kam likās, ka G. par daudz skatās

uz rīmēm un par maz uz to, ko ar vārdiem izsaka». Un tālāk
teikumā: «Kas dziesmas raksta latviešu valodā avīzēs, tas ir

latviešu dziesminieks (vai nu būtu kungs, vai kalps, vienalga)
Par to valda tie paši likumi kā par visiem citiem dziesminie-

kiem visās valodās» — nokrāsoti melni tie vārdi, kas še ielikti

iekavās.*)

Tā tad pirmā cenzūras pamācība bija: sāpīgajai vietai par

mācītāju, kas savā dziesminieka darbā pazobots, nemaz nepie-
skarties ,un — ka nav vis vienalga, vai dziesminieks ir kungs

*) Šai atbildei daudz kopēja ar tām domām, kas izteiktas J. Zvaig-
nītes apcerējumā «Dziesmas, rīmes un tas jaunais sakāms vārds» («Mājas
Viesī», 1859. Nr. 29.).
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vai kalps. Rīgas cenzora acīs kungs tomēr palika kungs un

latviešiem par vinu nebija nekādas tiesības zoboties, jo tas va-

rētu kaitēt kungu cienībai un sabiedriskai drošībai.

Nākošo numuru (17.) redakcija tad nu sastādīja tādu, kur

nav daudz ko pieķerties. Tur pirmais raksts ir «Krievu valsis

padoma tiesa jeb valsts rāte» (J. Fridmaņa apcerējums), tad

nobeigts raksts «Pasaules lietu izstādīšana Londonā 1862. ga-

dā», «leroči un mašīnas», «Dzīvnieku un stādu dvēšana jeb

Rīgas cenzūras darbs "Pēterburgas Avīžu" 1862. g.
16. numurā.

dvašas vilkšana» (Kr. Barona) un daži sīkumi. Pasta tašā

paziņojums, ka cenzūras apstākļu dēl 16. numurs nokavējies.
Bez tam jautājums «Latviešu Avīzēm»: kas «tik droši zin' iz-

teikt, ka mūsu avīzēs «Materialismus» atrodams, lūdzam pasa-
cīt nākošā reizē, vai visās mūsu vācu avīzēs arī «materiāli-

smus» atrodas, jo visas tās runā par pasauli un pasaules lie-

tām vien, un it reti par debess lietām. Tāpat ari krievu un

citu tautu avīzēs. Lūdzam, lai izteic nākošā reizā skaidrāk, kā-

pēc latviešu avīzēm būs pagalam citādām būt, kā visu citu tau-

tu avīzēm?» — Šo dzēlīgo jautājumu cenzors atstājis neaiz-

kārtu.
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Cenzēšanas kārtība nu bija šāda. Uz Rīgu vajadzēja sūtīt

jau saliktu numuru, sākumā vienā, vēlāk divos eksemplāros.
Cenzors skatīja cauri, un ko atrada par kaitīgu, to pārstrīpoja
un sūtīja atpakaļ. Baltas vietas, kur bija strīpojumi, tomēr

nedrīkstēja atstāt. Atlikušais saturs bija jāsabīda kopā un

trūkstošās vietas jāpiepilda ar pilnīgi nevainīgu saturu, piemē-

ram ārzemju ziņām, kur ne politika, ne arī vietējie apstākli ne-

bija aizkārti.

Par cenzūras apstākļiem runā Barons savās atmiņās:

«Tāds stāvoklis jaunās lapas redakcijai bija visai neērts un

moku pilns. Cenzētās lapas atpakaļsūtīšana daudzreiz nokavē-

jās, tā ka numuru nevarēja ikreiz noliktā dienā izlaist un pa
pastu izsūtīt. Dažs numurs atnāca atpakaļ tā sastrīpots, ka bi-

ja otrreiz sastādāms un no jauna uz Rīgu sūtāms. Pie kam

cenzors bija neaprēķināms: tas strīķēja gluži nevainīgas lie-

tas, kamēr daži pārgalvīgi un aizkaroši teikumi palika veseli.

Žēl, ka cenzūras lapas nav uzglabājušās, lai pievestu piemērus.
Pievedīšu tikai pāri piemērus, kas man atmiņā palikuši. Kādā

rakstā par Somiju teikts: Viborgā, Piņņu zemē, dzīvoja etc.

Pirmais vārds «Viborga» dzēsts, un tai vietā uzrakstīts «Kādā

pilsētā». — Kāds cits raksts, kurā cildināts darba spars un iz-

turība, beidzas ar pantiņu:

Ko cieši grib un gudri dar'

Prātīgs vīrs, visu var.

Pantiņš dzēsts. Turpretī numurs, kas iznāca pēc ilgākas
avīzes apturēšanas, bija pilns kodīgas zobgalības, bet at-

nāca no cenzūras atpakaļ sveiks un vesels. Līvens gan pē-
cāk apķērās un piesūtīja redakcijai pavēli, ja numurs vēl ne-

būtu izlaists, to apturēt, jo viņš pats pēc pāris dienam būšot

Pēterburgā un došot savus rīkojumus. Numurs jau bija iz-

drukāts un pasta sūtījumiem sapakāts. Zināms, ka šīs pakas

negaidīja uz Līvena ierašanos Pēterburgā, bet steidzīgi aiz-

brauca uz visām pusēm.»

Nedaudz cenzūras loksnes tomēr uzglabājušās (Valdemāra
archīvā un Misiņa bibliotēkā). Tās nu rāda šādu ainu.

Šinīs loksnēs cenzūras strīpojumu nav pārāk daudz, kaut

gan arī strīpotās nav nemaz tādas, ka īsti nevarētu iespiest.
Та Barona stāstā: «Samaitāta tirgus braukšana» strīpots
teikums, kur aprakstīta vagaru pāra apgāšanas braucot un

kur vagarene saslējusi kājas pret debesīm. Tāpat teikums,
kur minēts, ka tirgus malā, krūmos salasījušies tikai zaglīši
un tādi, kam īpaša vajadzība. Bez tam no sarkanas_ tintes

nav izbēgušas vietas, kur vagars salīdzināts ar mācītāju, un

kur aprakstīta kontrabandas ķērāju rīcība:

«Spiņķis valdīja labu vietu N. pagasta un bija savam kun-

gam patīkams un uzticams (un ļaudis no viņa gandrīz vairāk
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bijās, ne ka no paša cienīga teva).» Strīpoti vardi, kas iekavas,

tāpat viss turpmākais citāts:

«Ceļa lādi uzslēdzot atrada par nelaimi blašķīti ar šnapsķi,
ko vagarene par savu vīru laipni rūpēdamās bija līdzi ņēmuse.

Tik nu nesākās jaunas ķildas, bet par laimi kāds garām gā-

jējs braucējiem piečukstēja, lai zūkuri ar tiem gardiem speķa
raušiem apmierinot, ko vagarene priekš ceļa bija cepuse. Tas

arī notika, zūkuris, pus lādi iztukšojis un laipni pateikdamies,
tiem ļāva tālāk braukt. Vagarene smagi vien nopūtās par sa-

viem zaudētiem gardiem speķa raušiem.»

«Zobgalī» starp citu nostrīpota pazobošanās par tiesas

gauso darbību:

Jugliņš: Labdien! kur nu vecais Kaktiņš labi braukdams?

Kaktiņš: Labdien, labdien! es braucu uz draudzes tiesu!

(Vienu gadu vēlāki.)

J. (Kaktiņu atkal ceļā satikdams): Labdien, kur tad jūs,

Kaktiņ, uz šo pusi braukdami?

X.: Labdien, labdien! kur tad nu citur, kā uz kreis-tiesu.

(Desmit gadus vēlāki.)
J.: Labdien, mīļais Kaktiņa tēvs, no kurienes jeb uz ku-

rieni jūs labi braukdami?

X.: Labdien, labdien, vecs pazīstams! — kas tas nu par

vaicāšanu, — tagadīt taisni vien no Erodus atkal atpakaļ uz

Pilātu!

J.: Brauciet vesels! Es ar' tāpat!

Šo cenzūras strīpoto joku redakcijai iesūtījis kāds Lerche.

Kādā loksnē sastrīpotas divas dzejas: K. Barona brīvi tul-

kotā Götes «Pavasara roze» un J. Allunāna «Vecā Miķēla pa-

doms». Pirmā vārdu pa vārdam šāda:

Puika rozi redzēja —

Rozi upes malā!

Roze skaisti ziedēja,
Kamēr puika uzbruka,
Kam bij laupīt vara.

Rozīt, rozīt sarkanā,

Rozīt upes malā!

Puika teic: es plūkšu tev',

Roze upes malā!

Roze teic: es duršu tev,

Sargi tikai nagus sev,

les tev slikti galā.

Rozīt, rozīt sarkanā,

Rozīt upes malā!
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Niknais puika salauza

Rozi upes malā!

Rozes ērkšķi bakstīja..
Puika brēca piktumā,
Jācieš abiem galā!
Rozīt, rozīt sarkanā,
Rozīt upes malā!

Rožu krūms vēl atlika

Zaļot upes malā;
Pumpurīšus audzēja,
Jaunas rozes plaucēja
Pēc tā ziemas sala.

Rozīt, rozīt sarkanā,
Rozīt upes malā. (Kr. Barons.)

Tuļkotājs še oriģinālam daudz pielicis klāt, kas bez šau-

bām mērķēts uz tā laika apstākļiem, un cenzors to ir nopratis

un strīpojis nost. Ko gan citu ar to sarkano rozi lai iedomā-

jas, kā to pašu «Pēterburgas Avīzi», kas dūra, un ko niknais

puļka var ari nolauzt, bet tāpēc arī nagus sabadīs. Un rožu

krūms tomēr paliks un audzēs jaunus pumpurus.

Otrā dzeja parastā «Zobugala» noskaņā:

Cik pasaule tu esi traka!

Tu rāpies, zūdies, mantas krāj,
Tu priecājies pie pilna maka

Un nemani, kas tevi jāj.

Miers! miers! tas ira tavā mutē,

Un tomēr tu pēc gaismas brēc;
Kas gan pie gaismas mieru jute!
Tik naktī miers, kad tumsa sedz.

Jel skat, kā itālieši ēdas,
Kad tumsību tie aizdzīt sāk,
Un pāvestam tik dara bēdas,
Kas tos vien svēti vadīt māk.

Re, vilku Garibaldi drošu,
Kas trauca Romai uzmākties!

Tas tagad klibo savu mūžu; —

Tā visiem tādiem galā ies.

Un viņpus jūras Linkolns arī

Grib melnu jau uz baltu griezt,
Bet re, kā par šiem grēkiem kari,
Draud visu valst' pie zemes spiest.

Reiz Prūšos gādāja par skolām.

Kur gudrības daudz mācīja, —

Nu viņi sēž uz karstām olām

Un ķildas vien tik perina.
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Tā grieķi, ungāri un čeķi
Caur liekām pasaul's gudrībām
Ir palikuši tīri ģeķi,
Kas melš un muld par tautībām.

Lūk aukstos ziemeļos ar' pinni,
Pēc gaismas grābstās mudīgi,

Kopj valodu un tautu viņi, —

Un druva apsalst rudenī.

Ir latvieši jau daži rodas,
Ko nevar mierā radināt,
Tie pasaul's vējam pakal dodas

Un cilājas ar sird' un prāt'.

Ak pārbaudāt tos garus jele,
Kas jums par draugiem dāvinās!
Tie jūs vēl tiešām vedīs ellē;

Kas tādiem tic, tas piekrāpjas.

Tik tad pie tautām laime ausīs,

Un veci zelta laiki zels,
Ja vien uz miera vārdiem klausīs

Un padomu tik tanī smels. (Allunāns.)

Un tomēr — vispāri ņemot — cenzūras spaidi, nebija tik

pārāk smagi un nebūt nebija galvenais «Pēterburgas Avīžu»

gara un virziena maiņas iemesls.

Parastais uzskats ir tāds, ka cenzūras pārcelšana uz

Rīgu avīzi galīgi nomākusi. lerobežoja gan, bet ne nomāca.

Vajadzēja gan izvairīties no asākiem izteicieniem, bet pie ko-

dola cenzors daudz netika klāt. To redzam, kad pašķirstām

«Pēterburgas Avīzes». Cenzēšanu Rīgā sāka ar 16. numuru

(20. oktobrī 1862.), un tomēr ne tikai līdz gada beigām, bet

pat līdz 1863. gada pavasarim manāms tas pats agrākais spirg-
tais avīzes gars. Vēl 1863. g. 16. inumurā ir iespiesta kodīga sa-

tira «Grāmata, ko šnapsumeiris rakstījis savam brālulīttm jaun-
ciemā» (droši var teikt — J. Zvaigznītes darbs).

Latviskais gars «Pēt. Av.» 1862. g. beigās un 1863. g. sā-

kumā pat vairāk uzsvērts. Zobošanās par veciem laikiem,
par skolu ienaidniekiem, par kārklu vāciešiem, par sliktiem

mācītājiem vēl turpinājās, kaut gan uzmanīgākos vārdos.

«Malēniešu avīzes un gudrības», tāpat svinīgi ailēgoriskie

gabaliņi abpus Zobgaļa galvas zīmējumam ir tie, no kuriem

prātīgāks lasītājs izlobīja to pašu, gluži to pašu, tikai vēl klāt

rūgtu žēlošanos, ka tie kungi zobgalim bāž muti cieti. Un tādā

apcerējumā, kā «Strādnieki Anglijā» ari varēja lasīt par to,

kāds ir brīvs cilvēks un kāda ir brīva valsts (1863.).

Gara maiņa notiek 1863. g. vasarā. Pēc tam mēs nesa-

stopamies ne ar malēniešiem, ne citiem «smējējiem», kas lasī-
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tājiem tomēr vislabāk patikuši, jo bija tik saprotami. Tad sāka

pienākt lasītāju vēstules ar jautājumiem: kāpēc nenāk Zobu-

gals?

No brīvprātības gara modinātājas «P. Av.» kļuva par de-

rīgu pamācību sniedzēju. Par to rūpējās Kr. Barons. Viņa
dabā nebija smiešanās un vēl mazāk zobgalība, bet gan —

nopietna, praktiska pamācība un zinātnes populārizēšana.



XI.

Saturs un virziens.

Kā jau sākumā pieminējām, par «Pēterburgas Avīžu»

priekšgājējiem uzlūkojami: Rīgas laikraksts «Mājas Viesis» un

Tērbatā izdotais rakstu krājums «Sēta, daba, pasaule». Šie

priekšteči vēl vispār tik maz apskatīti un tik maz vēl vispār

mūsu rakstos rādīts, kā «Pēterburgas Avīzes» viņu iesākto

ceļu gājušas tālāk, tā kā gribot negribot mums jāpakavējas
vismaz pie dažāiem minēto agrāko izdevumu rakstiem. Citādi

patiesi izliktos, ka «Pēterburgas Avīzes» ir tikpat kā no gaisa
nokritušas — pēkšņi un negaidīti, lai pēc tam atkal tik pat

pēkšņi nodzistu. Protams, šis maldīgais ieskats cēlās arī no

tā, ka par «P. Av.» gara noteicējiem uzlūkoja vai vienīgi tikai

Valdemāru un Baronu. Tad nu lasītājs nesaprašanā jautāja:

kā tas izskaidrojams, ka Valdemārs un Barons tīri negaidot
nāca ar tādiem rakstiem klajā, uztrauca pasauli, lai pēc tam

atkal gandrīz vai klusētu?! Bet ja mēs šo veco ieskatu atme-

tam, vismaz ierobežojam un ja jau tagad pielaižam varbūtību,
ka «Pēt. Av.» dzīvā gara īsto iedvesēju bija vairāk —

arī Allunāns un Zvaigznīte, tad lieta kļūst vienkāršāka un sa-

protamāka: radniecīgus rakstus mēs sastopam jau pirms
«Pēt. Av.» iznākšanas, un — arī turpmākais saprotams: Allu-

nāns mira jau laikraksta pastāvēšanas laikā, un Zvaigznīte*) ari

tanī pašā laikā stipri savārga, atstāja Pēterpili un pāra gadus
vēlāk mira

L
gan vēl šo to uzrakstīdams, kur tiešām daža

atbalss agrākajiem «Pēt. Av.» rakstiem. Valdemārs un Ba-

rons dzīvoja vēli ilgi. Valdemārs turpināja cīkstēties ar

Baltijas muižniekiem reformu jautājumā un rakstīja daudz par

jūrniecību, bet Barons klusēja, līdz viņam laiks rokās ielika

*) Jēkabs Zvaigznīte (1833.—1867.), Cimzes semināra sko-

lotājs, vēlāk paidagogs Pēterpilī, čakls un apdāvināts rakstnieks, bija līdz

pat pēdējām laikam gandrīz vai piemirsts. Tikai pēc tam, kad 1924. gadā
manā sakopojumā iznāca viqa raksti (gan ne pilnā skaitā), interese par viņu
atkal pamodusies. Zvaigznīte ir ne tikai pazīstamo «Malēniešu» un «Pasa-

ciņu» pārstrādātājs, bet arī pirmais no latviešiem, kas lietpratīgi sāka rak-

stīt par dzejas jautājumiem, piemēram apcerējumu par latviešu tautas dzie-

smām («Sētā, dabā, pasaulē», 3 gr.). Krietns darbs ir viņa nenobeigtais

klaušu laiku stāsts «Līvu Adams». Svarīgu darbu, kā redzams, viņš strādā-

jis arī «Pēterburgas Avīzēs», par ko arī būs turpmāk runa. Zvaigznīte at-

stājis daudz nekur neiespiestu sacerējumu, kas gan diemžēl nozuduši (pa-

zīstamais nostāsts par Zv. manuskriptu maisu, kas bija taisāms vaļā 30

gadus pēc viņa nāves.) Manuskriptus glabājis brālis, kas miris svešuma,

un tā gājuši bojā arī Jēkaba Zvaigznītes papīri.
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citu lielu darbu — «Latvju Dainas», kas tad ari izrādījās par

viņa īsto darba lauku.

No «Mājas Viesa» ņemsim kauču tik divus rakstiņus: «Pre-

cība jeb andele pie veciem latviešiem» un «Latviešu valoda».

Šie rakstiņi, protams, nāk no Allunāna spalvas, iespiesti
1858. g. Nr. Nr. 19. un 40.

«Ļaudis, kas neko neizmeklē un nepārdomā» — mēs tur

lasām — «allaž mēdz daudzināt, ka latvieši citkārt, pirms vā-

cieši šurp atnākuši, esot bijuši tumši, nožēlojami pagāni, kas

mežos dzīvojuši un cits citu apkāvušies, līdzīgi tām tautām,

kas tagad Austrālijā acīm redzot izmirst. Citi atkal tādi paši
grabli būdami, šiem pļāpām pakaļ kladzina; un tā tās melšas

cēlušās, ka latvieši mūžīgi bijuši tādi bēduli, kas savu prātu ne-

būt nespējuši uz augstākām lietām cilāt. Dažas no šīm grabē-

šanām, kas pie ticības pilniem mūkiem cēlušās, —jo tie visas

pagānu tautas ieraudzīja par velna kalpiem, — tagad jau no-

zudušas. Tā tad šiem laikiem prātīgi ļaudis par to tik smejas,

ja šis tas vēl stāsta, ka visi ilatvieši esot cīruli un visi vācieši

lakstīgalas, labi redzēdami, ka prāta lietās starp latviešiem un

vāciešiem nav nekādas starpības. Tomēr vēl ir tagad domas

pastāv, ka latvieši citkārt bijuši pavisam zvēra kārtā. Bet tas

tā vis nav, to mēs lūkosim nu pierādīt...» (1858. Nr. 40.)

Un otrā rakstiņā starp citu mēs lasām:

«Valoda ir brīnišķīga lieta. Kā kāds neredzams spēks viņa

pārvalda cilvēku domas, prātu un sirdi Un ja mēs labi

apdomājam, kas cilvēku īsti izšķir no lopiem? Vai taisna

iešana uz divām kājām? Ir ērmi māk iet uz divām kājām, ir

lāčus izmāca dancot, suni sēdēt, un tomēr tie nevar pielīdzinā-
ties ciilvēkam. Nē, nē, tik valoda, valoda vien cilvēku paaug-
stina pāri lopam. Caur valodu cilvēks nāk pie atdzīšanas, caur

valodu cilvēks savu prātu vairo, caur valodu ar cilvēkiem

sabiedrojas, caur valodu ceļas pilsētas un valstis,caur valodu

tiesas, skolas un likumi. Tāpēc arī no pašiem veciem laikiem ļau-
dis turējuši valodu par paša Dieva svētu dāvanu, kas cilvēkus vi-

sādi aplaimo. Tiešām, tā valoda, kurā mēs bērni būdami papriekš
runājām un papriekš savu prātu uz Dievu cilājām, ikkatram ar-

vien būs svēta. Un ja mēs kādu dzirdam ar mums vienu va-

lodu runājam, tad mēs viņu apsveicam kā mīļu tautas brāli,
mūsu sirdis vairāk mīlībā uz viņu sasilst un mēs viņam lab-

prāt palīdzam, ja viņš ir bēdās. Tāda svēta lieta valoda bū-

dama arī arvien no tautas, kas to runā, godā un cienā turēta.

Gan ļaudīm var visu paņemt, ko paši iekrājušies, bet no Dieva

•dotu valodu neviens nespēj tiem atraut ,»

Raksta 'turpmākā daļā Allunāns oponē vācu māc. Berkhol-

cam, kas bija rakstījis, ka latviešiem esot jāizmirst un la-

tviešu valodai jāpazūdot no zemes virsus, jo zemnieku šķira
taču neesot nekāda tauta, un latvieši ieplūdīšot vācu tautā.
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Allunāns- pusnopietni, puszobgalīgi ņem šo mācītāju priekšā.

Austrālijas tautas angļiem uzmācoties izmirstot, tāpēc arī la-

tviešiem esot jāmirst — sakot Berkholcs. «Atkal ērmīga

tulkošana! Tādā vīzē tulkojot arī varētu teikt: suns zaķi no-

rej, tāpēc lācim jāmirst. Vēl mēdz daudzināt: arāji būšot mū-

žam, kamēr pasaule pastāv, bet kur tas stāvot rakstīts, ka tā-

dēļ arvien vajagot būt latviešiem? Tavu brīnumu! Tāpat var

prasīt: kur rakstīts, ka vāciešiem, krieviem, francūžiem un

angļiem arvien vajaga būt? — — Bet to mēs zinām, ka

tauta, kamēr tā savu valodu tur godā, vēl nav pazuduse. Vā-

ciešu ķeizars Ottons 1., kas ap 940. gadu valdīja, tos lika lielā

kaunā un apsmieklā, kas nemācēja romnieku valodu, bet tik pa

vāciski runāja. Vai nu visi vācieši ņēmās mācīties romnieku va-

lodu? Kas to dos! Tie savu tēva valodu kopa un godāja. Un

pēcāk, kad vāciešu valoda jau bija izkopta un pilnīga, Vāczemē

bij mode cēlusēs, ka augstas kārtas tik pa franciski runāja,
un arāji vien ar dažiem amatniekiem pie vāciešu valodas pa-
lika. No visām šīm runām mēs redzam, ka tie iemesli, ka

latviešu valoda drīz jo drīz beigsies, ir tik tukšas gra-

bēšanas Caur tādām izpaustām valodām lūkoja

pagūt, lai latvieši paši no sevis kaunas, tā ka tie pie

gaismas nākuši no citiem latviešiem atšķiras. Pa daļai šīs skolas

arī izdevušās. Jau tagad dažs latviešu tēvs savam luteklim

no mazām dienām galvā iekal, ka latvieši esot muļķi, rezgali
un pēdējie ļaudis, ar kuriem apieties jākaunas. — — Tādā

vīzē šādas melšas starp latviešiem izkaisa ienaida sēklu —

Tāpēc mūsu padoms ir šāds: turiet savu tēvu

valodu godā un cienā, un jums labi klāsies

virs zemes. Jo kas sevi pašu negodā, to arī

citi negodās Tad latvietis savu tautas brāli,

kas pie gaismas nācis, vairs ar greizām acīm neuzlūkos, bet

ar to leposies, ka no viņu starpas arī mācīti, slavējami vīri ce-

ļas, tad mācīti latvieši vairs savus tautas brāļus nesmādēs,
bet tos lūkos arī pie gaismas vest, tad gaisma latviešu starpā
ātri pieņemsies, tad latvieši tiks godāti arī no tiem, kas tagad

tos var tik smādēt vien, tad arī beidzot zudīs tās pasaciņas ka

visiem, kas latvieši ir, arī vajaga būt zemniekiem. Jau ta-

gad daudz no latviešiem ir kungi, ar laiku

vēl vairāki būs. Tiešām smejamas tās domas, pēc ku-

rām visi tie, kas pa vāciski māk runāt, esot par kungiem sau-

cami, kamēr tie, kas pa latviski runā, esot zemnieki. Tādā

vīzē dažu plunduri tagad ciena par kungu, kamēr dažu goda
vīru nosauc par «mužiku». Vai pareizi darīts? Vai valoda cil-

vēku par kungu taisa, jeb vai tikums?» (1858. Nr. 19.)

Izkopt latviešu valodu, modināt šīs valodas mīlestību,

stiprināt latviešu pašapziņu un paļaušanos uz saviem spēkiem
— tas bija «Mājas Viesī» iespiesto Allunāna rakstu nolūks. Lai

to panāktu, vajadzēja starp citu mest skatus arī pagātnē un
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vērīgi raudzīties nākotne. Latvieši kādreiz ir bijuši patstā-

vīgāki un turpmāk atkal būs — tas stiprina arī tagadni.

Ar «Sētu, dabu, pasauli» Allunāns iet atkal soli tā-

lāk, savu programmu paplašinādams. Nu viņam stājas blakām

Jēkabs Zvaigznīte. Valdemārs pa to laiku bija aizbraucis uz

Peterpili un, nākdams sakarā ar krievu valdības vīriem, aiz-

ņēmies ar daudz citiem nodomiem, kas viņu latviešu rakstiem

atrāva, un Kr. Barons dzīvoja pa Kurzemi, materiālu apstākļu

dēl nevarēdams tikt uz augstskolu. Viņi pie «Sētas, dabas, pa-
saules» (1860.) nepiedalījās.

Pirmo un otro grāmatu Allunāns saraksta viens pats. Pir-

mās priekšvārdā, kas rakstīts 1859. g. vasarā, viņš liek arī

pazīstamo «Nevis slinkojot un pūstot», kas savā laikā atstājusi
tik lielu iespaidu uz lasītājiem, kā to vēl Kaudzītes Matīss sa-

vas atmiņās apliecina. Jau priekšvārdā viņš gaužas, ka «Latv.

Avīzes» un «Mājas Viesis» latviešu lasītājus vairs nevarot ap-

mierināt.

Lai būtu sava nopietnāka, laicīgiem jautājumiem ziedota

literātūra, tam nolūkam dibināta «Sēta, daba, pasaule», tam pa-

šam nolūkam dibinātas vēlāk arī «Pēt. Av.». Abi līdzšinējie laik-

raksti vēl bija baznīcas kalpībā, bet nu būtu pienācis laiks

no tās atsvabināties.

/ «Latvieši tagad mostas no ilga miega, viņi kārīgi pēc gai-
smas un atzīšanas, un jau mēs tos laikus esam piedzīvojuši,
kur Tērpatas augstā skolā jeb universitātē gadu no gada vairāk

nekā četrdesmit latviešu jaunekli ar dažādām zināšanām pū-
lējas Bet paši savus dēlus uz to paskubināt, lai viņi

savu tēvu volodu mācās un kopj, to jau jūs nebūt negribat da-

rīt. Jūs to turētu par lielu apsmieklu, ja jūsu skolots dēls ko pa
latviski rakstītu un nevis pa vāciski vai franciski. Caur to

nākas, ka jūsu mācīti dēli to ar' tur par kaunu, ka viņiem tādi

vecāki, kas nemāk pa franciski runāt. Tiešām tīri jābrīnās, cik

pārgrozīti vēl daži ļaudis ir. Viņi godu tur par kaunu un

kaunu par godu! Un caur šo kaunu kauna galā latvieši sev

pašiem par kaunu paliek tumsībā Tomēr ne visi latvieši
tik aplami »

Vai «Pēt. Av.» gan neatradīsim veselu rindu rakstu, īpaši
zobgaļa pielikumā, kas karo gan pret misiones lietu, gan ap-

smej kaunīgos latviešus, gan skubina mācītos tautiešus gādāt
grāmatas latviešiem.

Otrās grāmatas priekšvārdā, 1860. g. pavasarī, Allunāns

raksta: «Mūsu laiki ar milzeņu soliem iet uz priekšu un

viņiem līdzi visur izplatās zināšanas pa visām laužu kārtām.

Jo mūsu laikos bez zināšanām un gudrībām neviens nevar iz-

tikt, un kas jaunības dienās neko nav mācījies, tas pēcāk ve-

cumā velti nožēlo, ka viņš mucā audzināts un pa. spundi ba-

rots. Bet nu sevišķi latvieši citām apgaismotām tautām vēl
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lielu gabalu pakala palikuši, un viņiem visi spēki jāsaņem, ja

grib atkal tikt uz kājām. Ka tas tik viegli vis nav paspējams,
tas lēti noprotams: tāpēc ka latvieši paraduši pie iešanas

spieķi par atspaidu brūķēt...»

Bet kas šis spieķis tāds ir? Te taču Allunāns runā allē-

goriski! Šis spieķis nav nekas cits, kā vācu aizbildniecība,
vācu palīgi, īpaši tie, kas nāk ar klerikālismu. Šis «spieķis»
atkal bija tas, pret ko «Pēt. Avīzēm» nāvīgi bija jācīnās. Lin

Allunāna šis priekšvārds, tāpat kā «S., d., p.» vispār vācu presē

tika bargi nokritizēts. Galīga nepateicība būtu, ja tagad la-

tvieši atkristu no vāciešiem! — tur gaudās un draudēja. Bet

nu tālāk par šo pašu spieķi:

«Jebšu tāds spieķis vājam vārgulim dažu reizi par vieg-
lumu ir un pie iešanas daudz ko palīdz, tad tomēr veselam,

spirgtam cilvēkam viņš tik riebj vien. Un mums šķiet, ka

latvieši no savas guļas un no savām sērgām jau diezgan iz-

veseļojušies, ka viņi droši var spieķi pie malas mest un visiem

skauģiem par spīti pamēģināt uz savām pašu kājām bez kādas

svešas palīdzības staigāt.»

Jau senā pagātnē latvieši bijuši modrīgi ļaudis, tālāk la-

sām. Tikai — «mūki savās aklās dusmās visu izpostīja un iz-

nīcināja, kas no pagānu laikiem bij.»

«Mūsu dienās latviešu grāmatu gan netrūkst, bet viņas nav

tādas, kas latviešiem īsti derīgas. Kamēr vāciešu valodā uz

trīsdesmit pasaulīgām grāmatām nāk viena garīga grāmata,
latviešu valodā tas gluži otrādi, proti uz trīsdesmit garīgām

grāmatām nāk viena pasaulīga grāmata. Ja nu pats Dievs

pasauli radīdams sešas dienas pūlējās ar pasaulīgām lietām un

septīto dienu iecēla par svētu, garīgu dienu, tad arī grēks vis

nebūs, ka skolās un visās citās vietās daudz vairāk pūlējas
ar pasaulīgām lietām nekā ar garīgām.»

Še nu jau nāk priekšā gadījums, kur paši dievvārdi pa-

griezti pretī klērikālismam. Līdzīgus gadījumus mēs sa-

stapsim arī uz priekšu, tikpat «S., d., р.», bet jo sevišķi «Pē-

terburgas Avīzēs».

Ziņodams par «S., d., p.» izdošanas gaitu, Allunāns grāma-
tas beigās raksta: «Latvieši pa lielākai daļai vēl autiņos ie-

tīti snauž, un lai bērniņš nebrēc, emma to kā jau daždien vār-

gulīti ēdina un klusina ar kazu sūkalām, jo vīra barību neie-

drošinās vis dot.» Tad nu viņi, daži studenti un mācīti vīri,

apņēmušies sarakstīt un izdot grāmatas, «kas uz to der, prātu

apgaismot un caur to latviešus citam mācītām tautāmtuvināt.»

Laba dala mācītu latviešu, kas tikuši uzaicināti, gan atteikušies,
bet tas viņus, šī pasākuma ierosinātājus, vis nesabaidīšot.
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Trešās grāmatas ievadā jau nākas atspēkot dažu iebil-

dumus, ka latviešu gars esot kūtrs saņemt izglītību, tāpēc arī

tās pūles esot veltas — sarakstīt šādas grāmatas.

«Vai tad viņi nav redzējuši», lasām atbildi, «ka šie latviešu

bērni skolās būdami gudrības lietās gandrīz arvien pārtrāpa
pilsētnieku bērnus? Kur tad še tāds vājš prāts pie latviešiem

nomanāms?» — «Bet skaudība atkal citādi spriež un domā:

«ja ļatvietis paliks gudrs un prātīgs, ko tad mēs, kas esam

skolās bijuši un mākam pa vāciski runāt, ar savām gudrībām
iesāksim? Caur ko tad mēs no latviešiem izšķirsimies? —

Šādi puskoka lēcēji, grdrības grāmatas latviešu valodā redzē-

dami, tā trako, ākstās un ālējas, ka tīri jādomā, ka lietuvēns

viņus jāda.» — «Citi atkal vientiesīgi latvieši būdami saka:

ko lai mēs ar pasaules gudrībām iesākam? tās mūs tiešām de-
besīs nevedīs! Uz šo jautāšanu jau Jēzus Kristus atbild sacī-

dams: «Esiet gudri kā čūskas!» Tiešām mums vajaga gudriem
būt kā čūskām, lai mēs ar vilkiem sanākdami — netiekam sa-

plosīti kā bezviltīgi baloži. Še čūskas gudrība nu ir pasaules
gudrība. Tāpēc tad Jēzus Kristus pats mums pavēl — pasau-
les gudrības iemantot un viņas lielā godā turēt. Bet ir citādā
modē pasaules gudrības mums loti cienījamas, tāpēc ka vi-

ņas mūs māca — no saviem sviedriem dālderus, spožus dāl-

derus iekrāties un tādā vīzē pie mantas kļūt. Mēs allaž re-

dzam, ļaudis dienu un nakti pūlējas un mokās, un tomēr no

saviem sviedriem nekādus naugļus nepiedzīvo; viņi vārguļi bi-

juši un vārguļi paliek. Tas caur to nākas, ka viņi nav pasaules
gudrības iemantojuši, ka viņi savu prātu nav apgaismojuši,
un tāpēc viņiem arī nav Dieva svētības. Šādiem ļaudīm tas

neko nepalīdz, ka viņi par dārgu naudu liek no kanceles Dievu

lugt, Jai Dievs viņu vājos, panīkušos lopus uzkopj, viņu laukus

apsvētī v. t. j. pr. Jo kur prāts pietrūkst, tur arī mantas

pietrūkst; tur arī nav Dieva svētības. Un šie dievbijīgie

ļaudis, kas nav savu prātu caur pasaules gudrībām apgaismo-
juši, allaž grēku valgos iekrīt, tāpēc ka nabadzība ir liela

kārdinātāja.»

Runājot par «Mājas Viesi», kādā «Sētas, dabas, pasaules»
rakstiņā izteiktas domas par to, kāda laikraksta latviešiem va-

jaga; pie tās pašas reizes atkal ari par zemes dzīvi un debesu

valstību:

«Mājas Viesim» pienākas par pasaulīgām lietām runāt un

«Latviešu Avīzei» par baznīcas lietām. «Mājas Viesim» vaja-
dzētu par to rūpēties, ka cilvēkiem virs šās pasaules labi klā-

jas, un «Latviešu Avīzei», ka dvēsele var debesu valstību

iemantot. Neviens nevar debesu valstībā ienākt, kas nav ze-

mes virsū dzīvojis. Kas nu grib zemes virsū dzīvot, lai pē-
cāk varētu debesīs ienākt, tam vajaga ēdiena, apģērba un pa-

jumta. Kādā vīzē šīs lietas jo viegli un jo teicami iekrāja-
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mas, to izstāstīt pienākas «Mājas Viesim». Ja viņš to darīs,

tad viņš būs latviešiem mīļš viesis, jebšu arī daži skauģi

viņu par to vēl vairāk ienīdēs. Bet ja viņš šiem skauģierm ka

diemžēl pa reizēm ir darījis, gribēs ausis kutināt, tad «Majas

Viesis» bijis nebijis.» Un beigās vēl piezīmē: «Diemžēl «Ma-

jas Viesis» pēdīgā laikā allaž no sava ceļa ir noklīdis un uzņē-

mis ar «Latviešu Avīzi» vienā taurē pūst.»

Tā tad latviešiem vajadzīgs vēl viens tāds laikraksts, kas

būtu neatkarīgs no visiem tiem «latviešu draugiem»,_kas latvie-

šus ari uz priekšu par bērniem grib turēt un ar sūkalām ba-

rot. Un tāds tad ari bij padomā, dibinot «Pēterburgas Avīzes».

Vēl beidzot še atzīmēsim, ka «S., d., p.» trešajā grāmatā

iespiests J. Zvaigznītes oriģinālais, jaukais apcerējums «Par

latviešu tautas dziesmām», sarakstīts dzejiskā valodā, un no

viņa dveš karsta tautas mīlestība. Mākslu viņš uzskata kā cil-

vēka dziļāko pārdzīvojumu izpausmi un kā stipru saiti, kas tu-

vina un vieno atsevišķos tautas locekļus, pacilā un stiprinā
dienās un nedienās. Zvaigznīte ir maigāks par Allunānu,

jūsmīgāks, bet arī nenoteiktāks. Latviešu tautas progresa

jautājumos šie divi vīri pilnīgi sapratās.

Šie garie citāti no «Mājas Viesa» un «Sētas, dabas, pa-

saules» bija vajadzīgi, lai vēlāk, runājot par «Pēterburgas
Avīžu» saturu, būtu redzams, ka viss tas spilgtākais un žirgtā-

kais, kas atrada spēcīgu atbalšu lasītājos un sacēla dusmu ne-

gaisu latviešu aizbildņos — nebija tik pārāk nejauši radies,
bet tam jau ir sākums agrāk.

Šie rakstu krājumi neko daudz neizplatījās, viņiem nebija
tāda iespaida tautā. Viņi palika kā saucēja balss tuksnesī, sa-

kustinādami tikai mazu pulciņu. Šis mazais pulciņš, kas nu

aiz vecuma jau izmiris, savā laikā prata labāk novērtēt tā laika

darbinieku nopelnus. Tad Valdemāra un Barona nopelnus tā

nepārspīlēja uz citu rēķina. Zīmīgi, ka mūsu pirmie literātūr-

vēsturnieki — J. Sanders, J. Lautenbachs — pirmo posmu mūsu

patstāvīgās rakstniecības vēsturē apzīmē par Allunāna gadu
desmitu.

Bet nu mums jāatgriežas atkal pie «Pēterburgas
Avīžu» satura.

Sāksim ar valodas jautājumu, jo šim jautājumam

Allunāns jau no ģimnāzista laikiem piegrieza tik lielu vērību

un to arī «Pēt. Av.» iepriekšsludinājumā sevišķi uzsvēra. Al-

lunāns domāja, ka bez labi izkoptas valodas aizkavēsies viss

cits gara kultūras darbs. Kur gan lies to jauno saturu, ja ne-

būs jaunu trauku? Ja būtu paglabājušies Allunāna atstātie pa-
pīri, tad redzētu to milzīgo darbu, kādu viņš visā klusībā la-

tviešu valodas druvā veica. Viens pats K. Mūlenbacha rokā

nokļuvušais dokuments, kā to šis valodnieks apraksta (sk.
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«Druvā» 1914.) pārliecina, ka Allunāns ir bijis lielākais valodas

jaunradītājs un reformētājs gars, kādi mums bijuši. Ko tad nu

«Pēt. Av.» saka valodas kopšanas lietā?

Zīmīgākais sacerējums šinī jautājumā ir «Zobgaļa» saru-

nāšanās ar «Русский Листокъ». Šis krievu laikraksts izteica

domas, ka tautām, kas mazākas par divi miljoni, nebūtu atļau-
jama savas valodas un literātūras kopšana skolās un rakst-

niecībā.

«Pēt. Av.» tam nostājās atklāti pretī. Nevienai tautai vi-

ņas valodu nevar un nedrīkst atraut. Kādam gan vajadzētu
tam būt, kas šo bendes amatu uzņemtos? — Krievu laikraksts

lielā nesaprašanā jautā, kāds gan labums rastos, ja katrai,
pat nelielai tautiņai gādās vārdnīcas un literātūru? Kāds la-

bums gan no tā būšot krievu valstij? — Labums tik tāds, at-

bild «Pēt. Av.», ka ikviena no šīm tautām tiks drīzāk pie mā-

cības un gaismas. — Tā piemēram leiši, saka krievu laikraksts,
māju būšanai un vajadzībām vēl paturēdami savu leišu valodu,
augstāku mācību un gaismu varot smelties polu un krievu li-

terātūrā. — «Patiesi, tādas varenas domas man ne sapnī ne-

bija šāvušās!» — ironiski atbild «Pēt. Av.» «Tādā vīzē jau mēs

it lēti vispār zemes lodei varam vienādu valodu iedabūt. Ka-

tram pa mājām vēl daudz maz atjaudami savu valodu runāt,

piespiedīsim visus vienādu grāmatu valodu pieņemt, vislabāki

ķīniešu valodu, jo ķīniešu skaits jau tagad tas lielākais ir pa-

saulē.» — Krievu laikraksts tiepjas tālāk: ar mazo tautu

valodas un rakstniecības kopšanu jau radīšoties tādas valodu

jukas kā pie Bābeles torņa. — «Cik es to stāstu par

Bābeles torni saprotu», atbild «Pēt. Av.», «tad toreiz tie ļaudis
gribēja jo cietāki savienoties un tādēļ visi vienu torni būvēja;
bet redzi, Dievam tāda vienība nepatika un viņš tiem sajauca

valodu, lai tie vairāk nošķirtos. Tā jau stāv rakstīts vecu

vecā bībelē.» —Bet nu krievu laikraksts jautā, kādā gadījumā
gan iznāktu lētākas grāmatas, vai tad, ja vienu grāmatu, teik-

sim, krievu valodā iespiestu 2000 eksemplāros, jeb vai tad, ja
divas valodās katrā iespiež tikai pa 1000 eksemplāriem. —

«Zināms», nāk «Pēt. Av.» atbilde, «ka grāmatas tai _valodā_ lē-

tākas iznāk, kurā vairāk pircēju un lasītāju, bet tādēļ šīs lētās

grāmatas nevienai tautai it ne nieka nevar palīdzēt, kas to va-

lodu neprot. Par provi ja jums ķīniešu grāmatas manis dēļ
par velti atšķiņķotu, tad jums taču tās it ne nieka neģeldētu;
un ja jums vaļas būtu pa priekšu ķīniešu valodu mācīties, tad
jums taču šī mācība simtu reiz vairāk maksātu, nekā tās dār-

gas grāmatas pašu valodā. Uin citam ir pie tam vēl nav vaļas
nedz iespējas.» Beidzot vēl «Pēt. Av.» saka, ka varot pat būt

patiesība tiem, kas sakot, ka — «cilvēcības gara pieaugšanai
vairāk mācītas valodas nevis skādi, bet labumu nesot, dažādas

domas savādā vīzē un ar īpašu jaukumu izteikdamas. Ne

caur to ir panākama valodu pamazināšanās, ka valodas t. i.
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tautas nekopj. Nemācītas tautas mūžam paliks pie savas ne-

mācītās valodas. Tas vienīgais cels, mūsu laikos valodas

pamazināt, var tikai būt tas, ja visām tautām gādājam gaismu

un mācību. Un šis ceļš iesākumā tikai vienīgi ved caur katras

tautas pašu valodu un ne caur svešu. Jo reti kādi ar 1a i-

cīg ā m un garīgām dāvanām pušķoti gan var citā kādā va-

lodā savu mācību smelties, bet ne visa vesela tauta». Un vi-

ņas gala vārds nu ir: «Lai katrai tautai pilnīgi top at-

vēlēts savu valodu, un caur to — arī sevi pašu kopt, tad viss

cits labums rāsies pakal tiklab priekš visas valsts, manis dēl,

priekš visas Krievu valsts, kā arīdzan priekš visiem valsts

pavalstniekiem. Vai ne tā, cienīgs «Listoka» kungs? Citādi

strādāsim katrs savu uzņemtu darbu: jūs valodu nekopšanu,
es valodu kopšanu.» (24. un 26. kr. pielikumā, 1862.)

Rakstu tieši par valodnieciskiem jautājumiem «P. Av.»

nav daudz. Tur ir Allunāna «Par latviešu valodu» (1862.

Nr. 21.), tad daži raksti ortogrāfijas jautājumā.

Par nacionālo jautājumu «P. Av.» samērā maz ru-

nāja. Pirmkārt, vēl bija tie laiki, kad latvieši, kā jau šī laik-

raksta sludinājumā teikts, gribēja ar brīvprātīgiem vāciem sa-

dzīvot draudzīgi, un, otrkārt, drīz nāca cirkulārs laikrakstiem,
kas taisni noliedza šo jautājumu cilāt.

Vācu laikrakstu pārmetumu izpelnījās «P. Av.» pirmajā
numurā iespiestais K. Biezbārža rakstiņš «Krievu valstības

gadu tūkstotis». Vecais vīrs rakstīja: «Starp daudz citām

tautām esi arī tu, latvieti, pie vārda saukts vecu vecajās

krievu zemes gada grāmatās. Arī tu esi viņu pirmajās lapās

pie vārda ierakstīts par klausīgu zemes bērnu, arī tev, ta-

viem vectēviem ir dalība bijusi pirmo valdīšanu stādināt mū-

su baltā lielā tēvu zemē. Redz, jau tavā valodā esi vecu vecais

un tuvākais radinieks slavu tautu ciltei, esi ar viņām pusbrālībā

no vienādas tautas saknes cēlies un visu grieķu un romnieku

mutē daudz gadu simteņus slavu tautas vārdu valkājis. Ap-

jozies tad savā godā un klausies ...»

«Pēterburgas Avīzēm», visumā ņemot, nevar pārmest
luncināšanos krievu valdības priekšā, kā to vēlāk piekopa Rī-

gas tautieši, īpaši Fr. Veinbergs, jau aizmirsdams visu paš-
cienību. Minētais Biezbārža raksts tad arī ir neapdomīgā-
kais solis šinī lietā.

Tautisko jautājumu visvairāk cilāja «P. Av.» zobgaļa pie-

likums, par ko būs runa vēlāk. Tur noteikti lasām, ka kau-

na lieta ir — būt kaunīgam latvietim, ka muļķība ir citu kādu

valodu un tautību turēt augstākā cieņā, nekā pašu, ka savu

latvietību slēpj tikai tādi paviegli cilvēki vai arī nekultūrāli

veikalnieki. Latviešiem paliekot latviešiem jāiet čakli vien
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savs ceļš vispār kultūrā uz priekšu, līdz varam nostāties lī-

dzas citam apgaismotākām tautām — tāda bija laikraksta

programma.

_

Atsvabinājis latvieti no bažām un neuzticības tautiskā

zina, laikraksts pieiet tieši zemniekiem. Un tā kā to-

laik gandrīz visa latviešu tauta vēl pastāvēja no zemnie-

kiem, tad tas nozīmē tuvošanos tam pašam latvietim, tikai

no citas, no sociālās puses.

Zemniekam jau tik tālu bija iekalts un iedvests, ka viņš
ir kaut kas zemāks, rupjāks, nevērtīgāks, ja to salīdzina ar

citām laužu kārtām Un tālāk: pats Dievs latvieti esot nolicis

arāja kārtā un tāpēc lauzties laukā no šīs kārtas, no šī stā-

vokļa — esot grēka lieta. Zemnieka garīgās spējas esot ap-
robežotas, zinātnēs, mākslās vispār gara kultūrā tā kā viņš
neko nepanākšot. Skolot? Kāpēc skolot zemnieku? Vai ar

to viņš būšot labāks arājs, kurpnieks, kučieris? Ja iemācot

pātarus, ja iekalot, ka ikviena valdīšana ir no Dieva un ka

mums kungiem jāpaklausa tāpat kā saviem vecākiem — tad

pietiekot. Ar skološanu zemniekos varot sākt rasties augst-

prātības un nepaklausības gars, varot gadīties tā, ka viņi sāk

vairīties no darba un par sliņķiem un «razbainiekiem» palikt.
Tamlīdzīgos uzskatos bija muižnieki, bija mācītāji un — kas

pats ļaunākais — arī paši zemnieki. Kungs un vācietis bija it

ka augstāks radījums. Tad nu «P. Av.» uzdevums bija —

salauzt šos aizspriedumus. To, kā jau redzējām, iesāka jo

sekmīgi «Sēta, daba, pasaule» un to pašu turpināja jaunais
laikraksts izplatīdamies lielā skaitā Latvijā.

Jau ceturtā numurā bija raksts: «Kas zemniekam

jāzina?» Ne par vienu citu jautājumu neesot tādas neskai-

drības, kā par šo. «Daži mācīti vīri saka, zemniekam neko

vairāk nevajagot zināt, kā bībeles stāstus, katķismu un baz-

nīcā dziedamus meldiņus. Visa mācība, kas zemnieku bēr-

niem skolās tiekot dota, cits nekas neesot, un arī_ citam ne-

kam nevajagot būt, kā sataisīšanai uz svētā vakarēdiena mā-

cību.» Bet bijuši taču reiz laiki, kad arī lasīt mācīšanos zem-

niekiem turēja par nevajadzīgu, tāpat kā bija laiki, kad muiž-

nieki un bruņinieki turēja par kaunu lasīt un rakstīt. Zemnie-

kam vajadzēja tikai strādāt. Debesu valstībai viņi jau arī tā

bij sataisīti, jo stāvot taču rakstīts: «Kas tic un top kristīts,
tas taps svēts»; kristīti zemnieki jau bija. — Un kad sāka

ietaisīt arī zemnieku skolas, īsti pēc dzimtbūšanas atcelšanas,
tad visa mācība vai vienīgi par debesu valstību vien runāja.
«Un citādi tas nevarēja būt. Šai pasaulē zemniekam nekas

nepiederēja. Zeme paliekama vieta nebij, tā tam vairāk cits

nekas nerādījās, kā «vergu ieleja», kur viņas iedzīvotājiem

pa kārkliem un krūmiem, pa šās pasaules dūmiem jāstaigā
bij. Kam tur vajadzēja rakstīšanas un rēķināšanas? Kā tur
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gan patikās zinas par Dieva radījumiem? Kā tur varēja par

dabas jaukumiem priecāties, kur viņš ne no tās vismazākās

puķītes sacīt nevarēja: tā ir mana...» — Bet nu pienākuši
vēl citādi laiki — pāreja uz renti, uz savu īpašumu. Nu varē-

ja sākt domāt arī citādas domas, ka pasaule nav tikai «bēdu

un raudu ieleja» vien, arī pat nabaga zemniekam nē. Nu ta-

gad vajadzēja arī zemniekam sākt atzīt, ka viņš arī cilvēks.

Gan no kanceles sludināja, ka šī pasaule esot tikai «mājas
vieta» ceļā uz citu pasauli, un tāpēc lai nepārskatoties, šai

īsu brīžu uzturēšanās vietai piegriezdami lielu vērību. Un
lai savu kārtu neatstājot un lai lepnībā un pārgudrībā nepie-

ņemoties. Bet šie sprediķi neko daudz nepalīdzēšot. Ar li-

kumu un esot atļauts zemniekiem par zemturiem palikt, un

tāpēc, kur agrāk zemnieks bijis tikai zemes kukainis, nu viņš
kļūšot par zemes kungu.

«Tagad, kur zemnieks īsti par cilvēku paliek, mā-

cības pirmais mērķis ir — viņu īsti par cilvēku audzināt, tas

ir, par saprātīgu cilvēku, kas savus miesas un dvēseles

spēkus prot brūķēt. Un tas pats mācības pirmais mērķis pie
visām kārtām ir. Papriekšu visi ir cilvēki, tad vēl

otrā reizē ir vai nu amatnieki, augsti vai zemi, val-

dītāji, kā tiesneši, muižas kungi v. t. t. pr. Tāpēc
arī pie visām kārtām mācības pirmais mērķis ir audzē-

kņiem to dot, kas cilvēkam vajadzīgs; tikai otrā reizē ka-

tram vēl to sniedz, kas viņu kārtai un amatam derīgs. Tāpat
tas nemaz nav nospriests, kas zemniekam jāzina, cik

viņam īsti vajaga mācīties.» Dažās citās zemēs, piemēram

Zviedrijā, zemnieku bērni mācoties augstskolās, bet pēc tam

atgriežoties tēva mājās un turpinot darbu zemkopībā.
Ka zemnieks, un līdz ar to latvietis, ir pilntiesīgs cilvēks

šinī pasaulē, tikpat pēc dzimuma, kā arī pēc saviem iespēja-
miem centieniem, to tanīs laikos kā jaunu mācību vajadzēja

daudzkārtīgi atkārtot un kaltin iekalt tikpat zemnieku kā arī

«kungu» galvās. Tāpēc arī «Pēt. Av.» nāca citi raksti, kur

tam pašam jautājumam tuvojās no kādas citas puses. Apce-
rējumā «Par skolām» (1862. Nr. 5.—9.) lasām: «Visiem cil-

vēkiem ir prāts un saprašana, vai nu tas rupjās lupatās jeb
zīda drānās piedzimtu. Zināms gan, pie visiem ne vienā mērā.

Bet Dievs nemaz uz to nelūko, kur cilvēks piedzimst, viņš

nemaz cilvēkus pa kārtām nešķir un dod tāpēc dažam übaga
bērnam vairāk prāta un saprašanas kā dažam pilskungam.
Ka tas tiesa ir, to ikkatrs katru dienu var redzēt. Esmu daž-

reiz kādus pusmācītus un arī mācītus vāciešus dzirdējis pēc
pabeigtas skolas pārklaušināšanas sakot, esot brīnums, ka

zemnieku, tas ir latviešu bērni tik daudz un tāpat varot mā-

cīties. Tas nu nav nekāds brīnums un neviens tā nerunātu,

ja apdomātu, ka Dievs prātu visiem cilvēkiem ir devis, un vi-

sām kārtām caurcaurim vienā mērā, ir pašiem zemniekiem».
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Dažās citās zemēs skolas gādājot visām laužu šķirām, jo pie-
dzīvojumi rādot, ka arī būdiņā dzimis varot nokļūt augstā vie-

tā un visas valsts priekšgalā stāties.

Un runādams par krogiem, acīmredzot tas pats autors

(es teiktu: J. Zvaigznīte) atgriežas pie tā paša jautājuma: vi-

sus cilvēkus vajagot par īstiem, pilntiesīgiem cilvēkiem pa-

celt, darīt, par sabiedrības aktīviem locekļiem, tad nebūšot tik

daudz tādu parādību, ka cilvēks nogrimst lopa kārtā un prie-
ku atrod tikai krogā. «Darāt viņus par cilvēku biedrības

dzīviem locekļiem, tā ka viena asins straume caur visām

dzīslām iet, tā ka tos viena cīnīšanās, viens gala mērķis, vie-

na dzīšanās savieno, — tad vien var ir šie cilvēku biedrības

vājie locekli atkal par veseliem locekļiem un visa miesa vesela

palikt» (1862. 85 1. p.)

Kā nospiestajam, arī nicinātajam latvietim vajadzēja at-

gādināt: esi latvietis, tāpat zemniekiem, kā arī vispār vēl la-

tvietim vajadzēja iedvest pārliecību: tu esi cilvēks! Kļūdams
cilvēks, tu reiz sāki saprast, ka neesi vairs kā nejēga vadā-

jams.

«Audzē, vairini savu prātu, kas tev pēc Dieva_ nolikšanas

jādara, tad tu pats būsi pilnīgs vīrs, būsi cilvēks, pie-
audzis cilvēks un vadītāja tev nevajadzēs. Lai tad savu

uzturu pelni kā pelnīdams, ar rokām, ar kājām, ar pirkstiem
vai ar muti, sēdēdams vai ceļos nometies ,tas viss viena alga;
lai tad tu vai kalps, vai kungs, vai saimnieks vai pušelnieks

esi, vai itev māja vai muiža jāvalda, vai tevi sauc kristības

vārdā jeb ar daudzkārtīgiem goda vārdiem, no tā visa nekas

neatkrīt, tev ar to neko nedz pieliek, nedz atrauj. Tu esi cil-

vēks; un tas ir tas augstākais goda vārds, ko katram var dot,

kuru Dievs pats paradīzes dārzā savam radījumam pielika»
(1862. 53.)

Zinādams, ka zemnieks vēl vienmēr mācītajā sprediķu

varā (« kas zemnieka būdā esot piedzimis, tam no Dieva

esot nospriests par zemnieku palikt »), «Pēt. Av.» rakstītājs
arī šur un tur atsaucas itkā uz Dieva pratu, un tāpat ari šinī ga-

dījumā un tāpēc saka: «Nevar Dievu nekad vairāk apsmiet
un apkaitināt, kā kad viņa dotās dāvanas, pratu un sapra-

šanu, apsmādē, tās nebrūķēdami, kā kad viņa podus zeme ap-

rok, ar tiem nepriecādamies. Ko Dievs no tādiem saka, to

katrs var bībelē lasīt,» (1862. 53. 1. p.)

Ne par velti «P. Av.» solījās būt noderīgas neskolotiem

tāpat kā skolotiem lasītājiem. To nomanām ari, kad runa par

zemniekiem. Te vienā rakstā, ka augša minētos, zemniekam

lūko iegalvot, ka viņš cilvēks, turpretī turpat cita, piemēram

rakstā. «Par svabadu runu» (1862. 67. 1. p.) jau runa uz zem-
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niekiem kā uz brīvu, svabadu tautu, kas jau var sakt rūpē-

ties par runas dāvanu un loģiskas spriešanas un pierādīšanas

spēju izkopšanu. Brīviem tapušiem latviešiem nu «svabadas

runas» spējas būšot šur un tur vajadzīgas.

Zemnieks ir ne tikai cilvēks, bet arī derīgākais, nepiecie-
šamākais loceklis tautā un valstī. Bez viena otra vēl var iz-

tikt, «P. Av.» saka, «bet bez zemnieka mūsu klimatā un ap-

stākļos nevar iztikt. «Visas Eiropas tautas un valstības pa-

rāda, ka viņas tad vien ziedēja un visuspēcīgas bij, kāmēr

zemes kopēju kārta turīga bij, kamēr tai svabadība bij izvē-

lēta, brīvīgi pēc visiem saviem spēkiem zemi kopt un uz viņas

apstrādāšanu cīsties. Tiklīdz kā kādā tautā zemnieku kārtu

sāka spiest un sūkt, tiklīdz arī ar tautas un valstības bagātī-
bu un lielumu bij pagalam» (1862. 127. 1. p.)

Zemnieki, īsti ņemot pat tikai saimnieki, tie 40.000, kas

nu piedzīvoja svarīgas pārmaiņas savā sociālā stāvoklī un

tiesiskos pamatos, bija tā tautas daļa, uz ko gribēja balstīties

«Pēt. Av.». Šī tautas daļa tiešām kļuva par tautiskā laikmeta

notikumu pamatu. Tur arī laikraksti atrada lielum lielo daļu
no saviem ilasītājiem.

Drīzi pēc tam, kad «Pēt. Av.» sāka parādīties šie raksti—

raksti par zemnieku un par to, kas zemniekam jāzina, kas jā-
mācās, tad arī «Latviešu Avīzes» rakstīja par to pašu jautā-
jumu. Aug. Bīlenšteins, kas ieturēja to poziciju, ka pret «P.

Av.» jācīnās ne ar policejisku varu, bet ar vārdiem, ar pārlie-
cināšanas līdzekļiem, nu sarakstīja apcerējumu: «Kas zem-

niekam jāzin'?», kas bija atbilde pēterburdznieces rakstiņam
ar tādu pašu virsrakstu. «Zemnieks, kas tas tāds?» — raksta

Bīlenšteins — «Itin īsi atbildēsim: zemnieks ir vienā kārtā:

zemes kopējs, otrā kārtā: cilvēks, trešā kārtā: kristīts Die-

va bērns. Lasītājs mīļais, ja tu, zemnieks būdams, šo savu

trejādu būšanu, jeb tā sakot, amatu, neizšķirsi, tu.mūžam ne-

sapratīsi, kāda mācība sev un saviem bērniem jāmeklē. Kas

nu jāzin' zemes kopējam? Kas jāzin' cilvēkam? Kas jāzin'
kristītam Dieva bērnam? — Zemes kopējam jāmācās zemi

apstrādāt; cilvēkiem jāiepazīstās ar citiem cilvēkiem, ar pa-

saules iedzīvotājiem, ar to pašu pasauli, cilvēku mājokli; kri-

stītam Dieva bērnam jāmācās debesu valstības lietas. Jo

īsta cilvēka gods ir: savu Dievu atzīt, to atzīt, tam ticēt, to

pielūgt, to pielūgt par saviem grēkiem, par savu pestīšanu,
ar to sadraudzēties iekš Kristus Jēzus. īstais cilvēka gods
ir nevien maizi ēst un apģērbu meklēt, bet pēc debesu valstī-

bas dzīties, pēc taisnības un svētības, pēc dvēseles mūžīgas

dzīvības; īstais cilvēka gods ir nevien mantas krāt, ko kodes

apēd, bet tādas, ko dvēsele var paņemt līdz uz citu pasauli.
Jo šeitan ne tev bijusi, ne tev būs paliekama mājas vieta un

ja tu negribētu pēc ticības, tad jele pēc gudrības apdomā rū-
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peties, ka tu beidzot nepalieci bez vietas, proti, bez labas vie-

tas
...

Un mācības pirmais mērķis uz visu vīzi ir: Dieva
bērnu audzināt, kristīgu cilvēku, ne tik vien pasaules bērnu,
sapratīgu cilvēku; jo tu ar visu gudrību un mantu izputēsi un

iznīkuši, kad tavas gudrības iesākums nebūs dievabijāšanās»
(«Latv. Av.» 1862. Nr. 38. un 39.)

Ta rakstīja viens no brīvprātīgākiem mācītājiem, latvie-
šu draugs, ievērojams zinātnieks. Citi rīkojās īsāk un sa-

protamāk: ja lietus lija par daudz, vai ja lietus uz laiku ap-
trūka, vai cita kāda nelaime uzbruka — jaunlatvieši ar saviem

grēku darbiem bij vainīgi. Tāpat runāja arī tie latvieši, kas kri-

stīgas dogmas šaurībā bija auguši. Par to pat «Mājas Viesī»

paša redaktora Leitana rakstos var palasīties, piemēram
«Kam vaina, ka Dievs savu svētību atrauj cilvēkiem?» (1860.
Nr. 42.), kur uzbrukuma priekšmets domāta «Sēta, daba, pa-
saule».

Jau no līdzšinējiem citātiem redzams, ka «Pēt. Av.» cen-

šas lasītājiem dot stipri vien citādu sajēgu par Dieva prā-
tu un Dieva valstību un šīs valstības attiecību pret

zemes lietām. Jau bija runa par to kaitīgo mācību, ka šī pa-

sauļe cilvēkam ir tikai kā ceļš uz citu, paliekamu vietu, un ka

tāpēc par šo pasauli nav jādomā.

Jau laikraksta otrā numurā mēs lasām:

«Bet dažs labs sacīs: avīzes tikai par laicīgam lietām

ziņu dodot un par mūžīgām maz runājot. Un īpaši šās avī-

zes mazāk runāšot par misiones darbiem, par kristīgu drau-

dzi, par Dieva vārdu mācību. Sacīs: kāda dala esot Dieva val-

stībai ar pasauli? Kāda dala Kristum ar Belijalu? Tādiem,
kas tā jautātu, īsāk nevar atbildēt, nekā prasīdams: kas tad

īsti Dieva valstība un pasaule ir? Jeb vai tas jau sevi pie
Dieva valstības drīkst pieskaitīties, kas «Kungs! Kungs!»
saka, jauki par Dieva valstību māk runāt v. t. t.? Apu-

stulis Jānis saka: «Ja kas savu brāli nemīlē, ko tas redz,
kā tas var Dievu mīlēt, ko tas neir redzējis?» Dāvids runā,
ko mēs Dievam varot dot? ja viņam vēršus gribot upurēt,

viņam jau visi zvēri laukā piederot, no tiem viņš varotņemt

cik patīkot. No šā visa redzam, ka Dievs mūs uz tuvākiem

aizrāda. Ne vārdos vien, bet darbos vajag tavai garīgai dzī-

vībai izrādīties. Bet ja tu še pasaulē jau gribi Dievam kalpot,
tad tev nevajag šās pasaules nosmādēt. Tas nav tiesa, ka

Dievs šo pasauli cilvēkam par vergu ieleju radījis. Viņš grib,
tas ir viņa nolikts prāts, ka visiem cilvēkiem ir še pasaulē

būs labi klāties. Viņš grib, lai visi arī še virs zemes laimīgi
ir. Tas ir grēcīga aplamība šo pasauli ar viņas mantām ap-

smādēt, pats sev savu krustu uzlikt
,

caur kūtrību, ne-
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saprašanu v. t. pr. un tad uz augšu skatīdamies sa-

cīt: tur, tur būs visām bēdām gals. Tas ir grēks.- Tev

būs še virs zemes mantas sakrāt; tev būs par tavu labklāšanu

gādāt; tev būs tavas miesas veselību un spirgtumu un — arī

vēl var klāt pielikt — jaukumu, visu, visu, kas pie viņas pie-
der, vērā ņemt, jo tava miesa ir tava gara mājoklis. Par vi-

sām lietām: tev būs pie tavu brāļu, tavu tuvāku miesīgas un

garīgas dzīvības dalu ņemt, tu nedrīksti tā vientulībā atrau-

ties, sacīdams: «Kas man par to būs? es pats par sevi.»

— Ja kas prasītu, par ko vāģi un zirgi ir un lopi v. t. pr., tad

varbūt visur atbildētu: zirgs priekš aršanas, vāģi, ko kungam
darbos braukt, un viss tā sakot priekš uztura; bet reti kāds

gadīsies, kas atbildēs, ka vāģi un lopi un zirgi un visa manta

arī priekš Dieva valstības esot. Bet dažs varbūt tūlīt būs

ar bībeles vārdiem pie rokas. Jēzus esot uz bagāto jaunekli
sacījis; lai visu atstājot un tad lai šim pakal nākot. Kas to

saka un tā domā, tas Jēzus vārdus nav labi sapratis. Kā

koks var augt, lapot, ziedēt un augļoties, ja tas zemē saknes

neplēš. Jo platāks tas apakšā, jo kuplāks tas augšā. Kas var

Dieva mīlestībā dzīvot, tas ir: pie savu tuvāku miesīgas un ga-

rīgas dzīvības kā dzīvs loceklis dalu ņemt, ar viņiem bēdā-

ties, priecāties, cīsties, cerēt, ticēt, ja no viņiem neko nezina?

Un ja tu ar' zinātu, ko tam dosi, ja neko par savu nevari

saukt? Vēl reiz jāpiemin: nevajag bībeles vārdus aplam sa-

prast. Laicīga manta mūs ne no Dieva, ne no Dieva mīlestī-

bas nenoved, bet tā mums visu to dod rokā, ar ko mēs viņa

prātu varam piepildīt un izdarīt. Bet ir priekš laicīgas mantas

sakrāšanas mācības vajag, kā priekš laicīgas dzīvošanas».

Šī tiešam bij jauna, neparasta lapas puse latviešu rak-

stos. Valdemāra un Allunāna studiju biedrs mācītājs Zakra-

novičs rakstīja, ka tā esot savāda, neparasta Dieva valstības

iztulkošana un ka baznīcas draugi esot par to norūpējušies un

nesaprašanā. Nāca pārmetumi, ka «P. Av.» sludinot mate-

riālismu, neticību.

Nav jau arī šaubu, ka «P. Av.» galvenie līdzstrādnieki uz

baznīcu un uz to kristīgo ticību, kādu sludināja pašlaik latvie-

šu draudzēm, skatījās kritiski. Viņi redzēja, ka baznīca un

Kristus mācība ievilkta valdošo šķiru kalpībā, un ka daža laba

dogma stājas ceļā brīvai jauno spēku attīstībai. Sakarā ar to

kritiskā izturēšanās pret priesteriem vispār. Tā rakstīdams

par Japānu, «P. Av.» darbinieks saka, ka priesteru šķira lū-

kojot jāpāņus turēt gara tumsībā, lai tādā kārtā viņu paklau-
sībā paliktu ilgāk visa japāņu tauta. Aplinkus kārtā to va-

rēja zīmēt arī uz mūsu priesteriem un mācītājiem. Un mūsu

mācītāji, rūpēdamies par kristīgās ticības izplatīšanu svešās

zemēs, aizmirstot rūpēties par latviešiem. Un visa tā mācība,
ko mācītāji lūkojot dot latviešu bērniem, esot domāta tam no-

lūkam: mācīt pazemību un paklausību. Tagadējos laikos ar
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tadam vien mācībām vairs nepietiekot; turoties pie tām, latvie-
ši savā gara un saimnieciskā attīstībā palikšot uz vietas, bet
citas tautas pa to laiku aizsteigšoties vēl tālāk priekšā.

Ko tā sauktie veclatvieši par «Pēt. Av.» uzskatiem šinī

jautājumā varēja teikt, to ir izteicis A. Lieventāls (1862.
Nr. 10.). Savu pretrakstu Biezbārdim viņš*) nobeidz: «Pa-

priekš lai apstrādājam sirdis un tad galviņas. Dievabijāšana
visas gudrības iesākums; bez dievabijāšanas visa pasaules
gudrība ir ģeķība, tīra ģeķība! Tāpēc dievabijāšanai būs val-

dīt par pasaules gudrībāmb Saprašanās še nebij domājama.

Par Baltijas muižniecību, par vietējo saimniecisko, īpaši
agrāro apstākļu nenormālajām parādībām, par reformr

vajadzību — «Pēterburgas Avīzes» kā par brīnumu runāja pa

visam maz. Šis tas vēl ir zobgaļa pielikumā, bet lielā lapa
no tādu jautājumu apcerēšanas ir ar nodomu izvairījusies.
Rakstīt nu iespējams gan bija, īpaši tanī laikā, kad cenzūra

bija Valdemāra rokās. Bet ja tas nav noticis, tad — vai

nu Valdemārs domāja, ka tādi jautājumi latviešu laikrakstā

neder (jo ko gan latviešu zemnieks varēja reformu lietā da-

rīt?), ka tie jautājumi kustināmi krievu, varbūt vēl vācu pre-

sē,_ lai tur izteiktās domas nokļūtu līdz tai varai, kas vienīgi
spēja ko darīt reformu laukā. Jeb vai arī tas izskaidrojams

vienīgi ar to, ka Valdemārs «P. Avīzēs» rakstīja pārāk maz,

bet citi līdzstrādnieki saimniecisko reformu jautājumā nebija

lietpratēji. «P. Av.» gan nodrukāja dažus likumus un val-

dības rīkojumus, bet tie attiecās vai nu uz visu valsti, vai arī

uz Poliju. Tieši par Baltiju šinī jautājumā viņa nerunāja.

Sniegdamas ziņas par pasaules notikumiem, «P.

Avīzes» šur tur parādīja arī savas simpātijas. Tā Ziemel-
Amerikā cīnījās dienvidnieki ar ziemeļniekiem, kur strīdus

bija arī par vergu atsvabināšanu. Mūsu laikraksts noteikti

simpatizēja vergu atsvabināšanai. Poļi. bija sadumpojušies
pret krieviem, gribēja atjaunot savu valsti un tai pievienot

tos Krievijas apgabalus, kas kādreiz piederējuši pie polu

valsts, arī Latgali. «Pēt. Av.» nesimpatizēja poliem, jo poju
kustības darbinieki bija muižnieki un garīdznieki, un paši poļu
zemnieki tam >ne diezin kā piekrita, pat dažviet izrādīja pre-

testību, īpaši leišu zemnieki. Šis laikam bija tas iemesls,
ka «P. Av.» nosodīja poju sacelšanos. Zemnieku brīvība vis-

*) Ansis Līventāls (1803. — 1878.). Biržu draudzes ķesteris,

vēlāk tā paša pagasta rakstvedis mēģināja ko rakstīt «Dzirkstelei», bet

drīz pārliecinājās, ka ar jaunlatviešiem nespēj saprasties,
_

redzēja, ka uz

sadzīves skatuves jau ieradusies jauna paaudze. Pēc polēmikias ar Biez-

bārdi Līventāls «Pēt. Av.» vairs netika rakstījis. Viņa garam tuvāk tomēr

bija «Latviešu Avīzes».
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pār, un leišu tautas neatkarība no poliem atsevišķi bija tādas

lietas, ko «Pēt. Av.» vienmēr gribēja aizstāvēt. Bet ka tau-

tas pašnoteikšanos mūsu avīžnieki atzina, to redzam no zi-

ņojumiem par melnkalniešu brīvības cīņām, to redzam no

rakstiem par grieķiem, par meksikāniešiem. Avīze priecājās,
ka somiem jau izdevies iegūt savai valodai tiesības, kaut gan

sākumā bijuši pretī Somijas zviedri, tāpat kā tagad Baltijas
vācieši esot pretī latviešu un igauņu valodas tiesībām.

«Pēt. Av.» jau minēts vārds Latvija (1862. 52. Ļ р.),
laikam gan pirmo reizi latviešu laikrakstos. Bet par Latvijas

patstāvības sapņiem tur, protams, nevarēja neko minēt, ja

tādus sapņus būtu arī kāds sapņojis. Viņi saprata, ka nav

nācis vēl laiks. Papriekš zemnieku kārtai vajadzēja atkal

kļūt par turīgu un apgaismotu tautu, un tad tik varēja sākt

domāt par vācu muižniecības varas nobīdīšanu un par savu

patstāvību. Ka patstāvība kā tāls sapnis varēja latv. nacio-

nālistu galvās rasties, nav brīnums, jo pašā avīzē taču nācās

runāt par citu tautu atsvabināšanās kustībām un kariem.

Pēt. Av.» veicināja sabiedriska gara pieaugumu,
Pašā pirmā numurā, apcerējumā par Raunu, mēs lasām, ka

«vienīgi tas ir patstāvīgs un paliekams, ko tu savā dzīvībā

saviem brāļiem par labu dari. Tāda sēkla dīgst, pilnojas,
zied un nes augļus svētīgi līdz pēcnākamiem laikiem.» Un

otrā numurā par to, ka ikvienam būs dalību ņemt pie savu

tuvāko likteņa, pie visas sabiedrības dzīves. Ja cilvēks to

nedara, tad viņš ir pielīdzināms koka nokaltušam zaram,

kas augļus vairs nenes un pat nezaļo. Lai veicinātu sabie-

drisku garu, «Pēt. Av.» nāca ar oriģinālu priekšlikumu —

krogus pārvērst par tautas namiem, par kaut ko tādu, kā vē-

lākie biedrību nami, kur varētu sapulcēties, aprunāties, kur

būtu lasītava un bibliotēka, kur varētu noturēt priekšlasī-

jumus, un kur jaunie ļaudis varētu arī papriecāties dejodami
v. t. t. Un lai šāda sabiedriska dzīve plauktu, tad pie tās va-

jadzēja ņemt dalību arī skolotājiem un mācītājiem. Par to

nu gan «Latv. Av.» atkal uztraucās: kas tas būšot par mā-

cītāju, kas krogā speršot savu kāju.

Kopjot šādu sabiedrisku dzīvi, mums nav jāpiemirst pa-

gātnes mācības, jo vēsture ir arī tautu skola. «Kas par sa-

vām priekšdienām neko nezina, tas arī par savām nākamām

dienām neko nevar zināt. Kas nezina, no kurienes viņš nāk,
kā tas zinās, kurp viņš iet? Tāds maldās. Ja nu negribam

maldīties, tad mums mūsu pagājušie laiki un viņu liecinieki

jājautā.» (1862. Nr. 1.)

Par kādiem jautājumiem vēl rakstīja «Pēt. Av.»? K.

Biezbārdis mēģināja runāt par filozofiskiem jautāju-

miem apcerējumā «Ko var dvēsele atzīt? Kas ir tai spe-
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jams?» (1862. Nr. 3.). Tur bija runa par Kantu un Hegeli, par

subjektīvismu un objektīvismu, par «lietu par sevi» un par

viņas «spogu«. Bet cik no visa tā saprata lasītāji? Laikam

maz, jo arī pats rakstiņš bij mazs. Tas palika kā interesants

mēģinājums runāt par šādām lietām arī latviešu valodā, kaut

gan vel trūka attiecīgo termiņu.

Kr. Barons rakstīja par dabas zinātniskiem un

astronomiskiem jautājumiem. Apcerējumā par «Karu miera

laikā» tuvu pieiet ēvolūcijas un sugas izlases teorijai. Dabā

vienmēr un visur cīna, un stiprākais uzvar vājāko, un tā at-

tīstība iet uz priekšu. Arī cilvēku sabiedrībā tāpat. Jaunas

tautas nākot uz pasaules skatuves, un vecās, nogurušās, pa-
nīkušās tiekot bīdītas pie malas. Šo pēdējo teikumu Baltijas
vācieši saprata kā zīmētu uz sevis, kāpēc pieminēja sūdzībā.

Barons rakstīja, bieži vien atstāstīdams kāda vācu raksta sa-

turu, par krītošām zvaigznēm, par jaunām komētām, par veco

un jauno kalendāru, par gaisu, uguni un degšanu, par garai-

ņiem un tvaika mašīnām, par mūsu zemes kustoņiem v. t. t.

Garāks raksts ir par «Dundagu«, kur jau varēja svabadāk

parādīties paša autora domas par dažām mūsu dzīves pa-

rādībām.

Jaunais tieslietu pratējs J. Frīdmanis rakstīja par ties-

lietām — par senātu, par valsts padomi, par valdības ie-

stāžu iekārtojumiem, par Anglijas parlamentu.
Noteikti Allunāna raksti ir par tautsaimnieci-

skiem jautājumiem: «Valsts saimniecība», «Kapitāls»,
«Manta», «Vērtība» v. t. t. Tāpat par latv. valodu. Sevišķs

rakstiņš ir par govju mēri, vēl 1862. gada vasarā sarakstīts,
jo še ir runa par to, ko viņš pats Olmaņa muižā novērojis.

1862. g. 11. numurā sāka iespiest pirmo latviešu оr i-

ginālstāstu — «Jaunības mīlestība», gan bez autora pa-

raksta, bet nepārprotami J. Zvaigznītes gara bērnu. Cenzū-

rai pārejot uz Rīgu, stāsta iespiešanu pārtrauca. Starp citu

še uzsvērta jau no citiem rakstiem pazīstamā doma, ka pa

dzimšanai zemnieku un kungu bērni ir vienādi.

Dzejas nodaļā ražīgākais bija Kr. Barons. Visi viņa

labākie dzejoļi še iespiesti, starp tiem populārais «Upe un cil-

vēka dzīve», kur jūtams drošais, straujais, dzīves prieka

bagātais censoņa gars.
Un tad slavenais zobgaļa pielikums, par ko ir runa at-

sevišķā nodaļā.
Tuvojoties 1862. gada beigām un uzaicinot savus draugus,

gan lasītājus, gan rakstītājus, arī turpmāk nakt palīga, redak-

cija izsaka savas domas jautājumā, vai mazāko tautu litera-

tūra plauks: «Tanī no šīm valodām, kura saks rakstīt vīri,

kas no īsta gara dzīti, ar zināšanām pušķoti, kas neraksta

kā algādži, jeb gara laika, jeb tikai naudas dēļ: tanī valodā

celsies īsta literātūra.»
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Tadi vīri un tada gara strādāja «Pēterburgas Avīžu»

darbu.

Nākošā gadā — 1863. — laikraksts gāja parasto ceļu tā-

lāk. Gan skaidri principiālu rakstu nebija, kā to konstatējām

sākumā; nebija līdzīgu minētiem: «Kas zemniekam jāzina»,
«Valstību un tautu zinas», «Par skolām» v. t. t., bet avīzes

gars ir mošs līdz pat 1863. g. pavasarim, kad nāca četru mē-

nešu garais aizliegums. Acimredzot — līdz tam laikam re-

dakcijas sastāvs puslīdz tas pats, kas no sākuma: Allunāns

vēl bija Pēterpilī, Zvaigznītes līdzdarbība arī vēl konstatē-

jama. Šī gada sākumā iespieda garāku, bet arī intere-

santu un lasītājiem loti pamācošu un pamudinošu rakstu

«Strādnieki Anglijā» (Nr. 2.—6.). Tur pusapcerējumā, pus-
tēlojumā bija rādīta angļu zemnieka un strādnieka dzīve. Tur

tēlotas ainas tagad mūs vairs nepārsteidz, arī latviešu zem-

nieks un strādnieks daudz no tā ir jau sasniedzis; bet tolaik

tas patiesi bija ideāls, varbūt dažam pat neticams. īsti tagad

novērojam, ka dažā ziņā sabiedriskā, saimnieciskā attīstība

pie mums gājusi pa tādu pašu ceļu, kā jau redzējām Anglijā.
Vai šie tēlojumi un apraksti ņemti no kādas grāmatas, jeb vai

pa daļai paša rakstītāja novēroti un piedzīvoti — grūti pa-

teikt. Tomēr liekas, ka arī no «Pēt. Av.» līdzstrādniekiem
ir kāds (jādomā gan — Frīdmanis) bijis tanīs gados (1862.)
arī Anglijā. Uz to norāda arī daži citi raksti, pat zobgaļa ga-

bali.

1863. g. sākumā iespiesti divi oriģinālstāsti: J. Zvaigznī-
tes «Bāra bērns» un Kr. Barona «Vectēva precības». Pir-

mais no Piebalgas dzīves,spirgta rīta gara apdvests. Un

otrais — noved Dundagā, agrākos laikos. Kad nu vēl pie-
minam, ka šinī pašā gadā cits laikraksts — «Ceļa biedris» —

sniedza Jura Neiķena pirmo stāstu, tad 1863. gads kļūst

par īsto latviešu stāsta nodibināšanās gadu.

Kad 1863. g. 10. oktobrī (ar Nr. 21.) «Р. A.» atkal sāka

iznākt, viņas vairs nebija tas. Nu vislielākā vērība bija pie-
griezta praktiskām lietām. Zobgaļa pielikuma arī

nebija, viņa vietā deva citus pielikumus, piemēram plašu
sarakstu: «Derīgas zāļu receptes pret dažādām lopu slimī-

bām» (J. Olmaņa) un «Dažādas ziņas zemes kopšanā un

saimniecībā», «Par mēriem un svariem», «īsa pamācīšana

par zemes mērošanu priekš maza zemes kopēja» (K. Barona),
Taisni šinī laikā, liekas, Kr. Baronam vienam pašam bija

jārūpējas par materiāla sagādāšanu. Tad nu tur ir laba tiesa

paša Barona sacerējumu, starp tiem tulkotais stāsts «Kas ir

noziedzība», tad Valdemāra raksti: «Par zveju Baltijas jūrā»

un «Par mūsu Baltijas jūrmalu», kas jau agrāk sarakstīti

krievu valodā, bet tagad Kr. Barona tulkoti latviski.

Gada beigas deva vienu zobgaļa pielikumu. Saturs rad-

niecīgs Allunāna garam. Starp citu tur ir viņa tulkotais dze-
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jolis «Kur uz kalniem veros». Varēja būt, ka Allunāns ma-

teriālu šim numuram piesūtīja no laukiem. Konstatēdams,
ka «Pēt. Av.» jau plaši pazīstamas, nu kāds Zakaleitis saka:

«Ak Zobugal, ak Zobugal,
Par tevi runā überall ...»

Un tā pienāca 1864. g. un pagāja, un tad 1865. g., šis

«P. Av.» pēdējais. Laikraksts, nokļuvis pilnīgi Kr. Barona

rokās, nu atkal pieņēma savu noteiktu nokrāsu, bet tā nebija
tāda, kā sākumā — Allunāna-Zvaigznītes laikā. Šie pēdējie
pirmā vietā lika tautas pašapziņas modināšanu, patstāvības
audzināšanu, turpretī Barons nu ievēroja vai vienīgi prak-
tiski derīgo. Tāpēc nu daudz rakstu par jautājumiem, kas

var noderēt tūlīt dzīvē, īpaši zemkopja darba laukā. Nu laik-

rakstam bija cita nozīme, ne tā, kas sākumā. Lasītāju vai-

rākums tomēr jutās vīlušies. Tie sāka viens pēc otra at-

rauties, lai gan visu 1864. gadu laikraksts iznāca kārtīgi, bez

kādiem traucējumiem. Šādus derīgus padomus zemnieki

vai nu atzina par pāragriem, vai arī domāja, ka tos var da-

būt lasīt arī citos laikrakstos un grāmatās. No «Pēt. Av.»

gaidītā atklātā un drošā vārda par mūsu sabiedriskiem jau-

tājumiem — neatrada, tāpēc «P. Av.» likās puslīdz liekas.



XII.

Humora un satiras pielikums "Dzirkstele", vēlāk

"Zobugals".

Jau sludinājumā par «Pēterburgas Avīžu» iznākšanu bija

paziņots, ka būs īpašs pielikums: «Pie katra otra numura _—
tas ir, ik pa divi nedējām — taps pielikta lapa, kur visādi

joki un smiekli iekšā. Tāda avīžu zorte latviešiem līdz šim

vēl nav bijuse, kauču pie visām tautām atrodas zobgali, kas

bez tādas joku avīzes nemaz nevar būt. Tā krieviem ir

avīze, ko ģeldīgi nosauc «Dzirkstele» (Искра), jo tur iekšā

ir, tā sakot, domu-dzirksteles, kur ir ko smieties, ko brīnē-

ties, ko apdomāt un — ko redzēt, jo mēdz arī dažādas bildes

būt klātu. Sauksim tad tik jau arī savu pieliktu lapiņu par
«Dzirksteli»! Vāciešiem ir «Kladderadatsch», «Dorfbarbier»,

«Fliegende Blätter» un citas smieklu avīzes; angļiem un

frančiem atkal savas. Tad nu provēsim, kā izdosies latviešu

rakstītājiem tāda lapa. Ja daudz tādas bildes top avīzēs ie-

liktas iekšā, kas avīzes dēl vien izdomātas un taisītas, tad,

zināms, tādas dzirksteles-avīzes maksā smagu naudu, un tik

tad var pastāvēt, ja rodas it daudz lasītāju. Redzēsim, kā

izdosies pie mums. Ja papilnam gadīsies lasītāju no paša
iesākuma, tad iespēsim vairāk lapu pušķot. lesākumā jau tā

naudas izdošana «Pēterburgas Avīzes» gruntētājiem ir liela.

Rakstītājus lūdzam, lai priekš mūsu «Dzirksteles» sūta īsus,

svarīgus stiķus un jokus, ērmīgus notikumus krogos un tirgos,

lai_ zobgali izzobo māņus, muļķību, lepnību, ģeķību, skaud-

prātību un citus tādus notikumus, jo visai pasaulei ir zināms,
ka tik tad mēdz zust aplamība, kad to ar prātu piezobo.
Dažs, kas par sprediķi nebīstas, bīstas zobgaļus. Zināms, ir

smiekliem un jokiem vajag nākt ar mēru».

Gan arī agrākie izdevumi — «Latviešu Avīzes», «Mājas
Viesis», kalendāri — ievietoja humoristiskus un satiriskus ga-

baliņus, tā sauktos «smieklu stāstiņus» (jo zobgaļa nosau-

kumu viņi vēl nepazina), bet tur parasti nebija ne humora,
ne satiras._ Šie gabaliņi — dažādas anekdotes — bija tulko-

jumi no vācu valodas. Bet ir zināms, ka taisni šādas lietas
ir visgrūtāk pārtulkot, tulkojumā viņas iznāk nenozīmīgas

un bālas. Bez tam — viņi nesaprata par ko īsti zoboties.

Polītiski-saimnieciskos apstākļus, šķiru pretešķības, nacio-

nālo Jautājumu viņi neaiztika, jo kungs un vācietis nebija ne-

kādā ziņā smejami. Ar «Pēterburgas Avīžu» zobgalībām va-
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jadzēja būt citādi. Humoram jānāk tikai no tautas vidus,

humoram jābūt oriģinālam un svaigam un arī brīvam, kā tas

šim laikrakstam kādu laiciņu bija īsti labi iespējams. Bet ka

šis humora-satiras pielikums izvērtīsies par tik svarīgu no-

tikumu, un pasākums aizies tik tālu, ka sacels lielu troksni

un noderēs ienaidniekiem par svarīgāko apsūdzības materiālu,
bet lasītājiem par visvairāk gaidīto lapiņu — to «Pēt. Av.» di-

binātāji sākumā ne paredzēt neparedzēja.

«Dzirksteles» pirmajā numurā redakcija atgriežas vēl pie
šī pielikuma nolūka, jo vis viņai liekas, ka lasītājiem nav īsti

saprotams šāda īpaša pielikuma nolūks. ««Dzirkstele» — še

mēs lasām — «smiesies tikai par tādām ģeķībām, kuras katrs

par ģeķībām viegli var atzīt; tā nekad neizies uz to, kaut kādu

cilvēku vai cilvēku kārtu apsmiet — bet cilvēku un kārtu

mierā laizdama, tā tikai visādai ģeķībai un aplamībai kritīs

virsū, kā stārķis uz vardēm. Tas jau ir tik dabas likums.»

(1862. 17. 1. p.)

Vēlākā gaita rādīja, ka šī programma ir par šauru, ka

īsts un nozīmīgs latviešu humors nevarēs vis paiet garām

minētām «kārtām» un būs vien jāaizķer gan muižnieki, gan arī

mācītāji, gan citi.

Šinī pašā pirmajā «Dzirksteles» numurā redzam bildi —

saīgušu veci, ar bizi (parūku). Bize nemierīgi saslējusies, bet

vecis ar žestu īgni vairas no skata, kur tālumā uz ūdeņiem
redzams tvaikonis, tolaik vēl saukts par dampfkuģi, laikam

ka jaunlaiku parādība, ka bizmanim riebjas to apskatīt.

_

Pirmais raksts ir: «Bizes gaudas». Ar bizi, kā mēs še

lasām, apzīmēts vecu laiku aizstāvis un jaunu laiku ienaid-

nieks un nicinātājs. Avīzes «pasta tašā» bizei pat šāds pa-

skaidrojums: «Zopf» ir bize; Zopfzeit — bižu laiks, ir tie

vecie laiki, kad visi augstmaņi valkāja resnu bizi uz galvas

par štati, un par Zopfgeist — bizes garu — nasauc tādu cil-

vēka iegribēšanos, kas to vien cien' un iemīl, kas no vecu

veciem laikiem bijis, un kas cieti turas pretī visām labākām

jaunākām ieriktēšanām».

Agrāk bize valdījusi pār visu pasauli, bet_ tagad viņas

valstība vairs esot tikai Ķīna, labākā gadījumā visa Āzija.

Vispirms bizi un bizes garu atmetuši holandieši un angli, «tad

nāca francūži, kas kā knaša un nikna tauta man uz reiz galu
darīja.» Pēc tam naids pret bizi esot pārgājis arī uz citām

zemēm. «Pat Krievzemē, pat Rīgā daži sāk par mani, na-

badzīti, dumpoties». Vispār — ar astoņpadsmito gadu sim-

teni bizes īstie valdības laiki esot beigušies. Teikums par

frančiem liek iedomāties, ka rakstītājam prātā ir bijusi franču

lielā revolūcija.
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Bet kad nu ļaudis sākuši bizi griezt nost no pakauša, tad

šī, gudriniece, ielīdusi dažā labā pakausī iekša ka — bizmaoa

gars. Un nu cīņu pret jauninājumiem varējusi turpināt jo sek-

mīgi, kā jau parasti cīņu no apslēptas vietas. «Kur kads sa-

cīja, vajagot skolu ietaisīt, tur mans vīrs, kam es galva tu-

pēju, sauca: nieki! tas nav vajadzīgs! vecos laikos skolu ne-

bij un tie bij zelta laiki. Un turklāt tie vel maceja pieradīt,

"Zobugala" pielikums.
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ka skolas skādējot, ļaudis nemierīgus darot v. t. pr. Ja kas

teica, vajagot grāmatas rakstīt un ļaudīm dot lasīt, lai tiem

prāts tiekot apgaismots, tad — man bij note, liela note. Ja

galvā gaisma tiktu, tad mani ar' tur uzietu un izdzītu. Tāpēc
es manam vīram liku sacīt, tas esot skadīgs, tas prātu sa-

jaucot un ļaudis neesot tik mierīgi kā vecos laikos. Un tad

es liku izstāstīt, kā vecos laikos mierīgi dzīvojuši, kā blusa

caunes ausī, kā cālīši apakš vistas spārniem. Ak kā cilvēki

toreiz rāmi un laimīgi dzīvoja! Actiņas aizmirkšķuši tie par

neko ne dusmojās, ne prātojās. Ko tiem stāstīja, to ticēja; ko

tiem vēlēja, to darīja. Ak tavu saldu mieru! Ak tādus zelta

laikus!»

Tad uzvelk uz zoba vecu laiku pedantiskus pētniekus.
Esot taču mācīti vīri, kas strīdoties ilgi jo ilgi, vai veclaiku

mundieriņam bijušas divpadsmit vai trīspadsmit knopes. «Tie

atrada priekšlaika pastalas un lika uz spriešanas galda un

sprieda un sprieda un strīdējās un bārās un rakstīja un

sprieda atkal. Un par ko? Par neko citu, vai pastalas un

vīzes ar auklām jeb ar siksnām piesienamas bijušas.» (1862.
18. 1. p.)

Pēc šīs satiras, ko varēja izmantot deviņdesmito gadu
jaunstrāvnieki un vērst pret pašu tautisko laikmetu, īsti pret

astoņdesmitajiem gadiem, — nāk kārta sociālam jautājumam.
Vecos laikos, īpaši dažās citās zemēs, tikuši augstā cienā tu-

rēti un pielūgti dažādi kustoņi, pat suņi un kaķi. «Vecas prei-

lenes bez zobiem vēl tagad mēdz klēpja sunīšus un runčus ar

cukura maizi un pīrāgiem barot, kamēr dienestnieki sausas

garozas grauž.» Par šādu kustoņu augstu cienīšanu bize

var tikai priecāties. Un tāpat arī par muižnieku un bagāt-

nieku dibināto 'lopu aizsardzības biedrību, kaut gan na-

baga zemnieku aizsargāšanas biedrība vēl nav dibināta. «Ja

nu suņam, kam saimniece aizmirsuse vakariņas dot, pasi iz-

raksta, vai tas nevar iet uz Rīgu pie šādas biedrības

prezidenta žēloties? Vai tie nav zelta laiki?_ Vai pasaule

nav žēlīgas sirdis ir pret suņiem? Par cilvēkiem nav ko

runāt» — bize beigās piebilst.

«Ja kādu lietu pārlabot grib, tas man liekas negantība.
Tās tik apsegt vajaga. Ļautiņi mīļie, tāpēc es jūs lūdzu, ap-

domājiet savu labumu un palieciet pie veca. Kam jums va-

jag prātu cilāt un saprašanas kustināt?»

Tā šinī pašā pirmajā zobgaļa raksta_ — «Bizes gaudas» —

izsmieti: vecie laiki un veco laiku aizstāvji, skolu un grāmatu

pretinieki, vecu laiku nieku pedantiski cienītāji un tā laika pa-

rādība, ka valdošo šķiru ļaudis dibināja_ lopu aizsardzības

biedrības, kaut gan latviešu zemnieku stāvoklis vēl bija tik

grūts, pats zemnieks bez tiesībām un ar likumu neaizsargāts.
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— «Malēniešu grāmatas» — gan būs Zvaigznītes sace-

rēts, jo ir alūksniešu izloksnē, tāpat kā viens gabals Zvaigznī-
tes pasaciņās bērniem, kas iznāca pāris gadus agrāk. Tāpat

līdzīga ir uzruna: «Lasītāj mīļais?» — «Repi mīļais!» Šis

pats Repis vēlāk sastopams Zvaigznīša stāstā «Līvu Adams».

Bet sevišķi uzkrītoša līdzība ir tur, kur abos rakstos ir

runa par «veclaiku niekiem». Kā «Bizes gaudās» runā par

vecā mundieriņa knopēm un pastalām, tā «Malēniešu grā-
matās» zobojas par vecajām tēva ūzām, ko latviešu draugi
esot aizveduši izstādīšanai pasaules izstādē Londonā. Vis-

pār šis «Dzirksteles» pirmais numurs, izņemot dažus sīkumus,
liekas Zvaigznītes rokas darbs, jo arī tulkoto Krievu fā-

bulu «Orākuls» vēlāk ne Kr. Barons, ne J. Allunāns par savu

tulkojumu nav atzinuši.

«Dzirksteles» trešajā numurā mēs jau iepazīstamies ar

klasisko pāri: Brenci un Žvinguli. Kā nu viņus re-

dakcija mums stāda priekšā? — «Te nu ir Brencis un Žvin-

gulis, kas tik lieli draugi ir palikuši, ka arvien viens otru uz-

meklē, kauču tas arī dažreiz ir grūti izdarāms. Arvienu tiem

ir ko tērzēt, ko stāstīt, par ko strīdēties. It retu kādu reiz

abi ir vienā prātā. Brencis, vecs vīrs no 60 gadiem, Malē-

niešos dzimis un audzis, arvienu savus strīdiņus ar Žvinguli
mēdz pabeigt ar tiem vārdim: lai paliek pie veca! — Žvin-

gulis, jauns vīrs no 30 gadiem, bramanis, nesās uz pilsētu

modi, prot drusciņ vāciski un labprāt ar to lepojas. Krogā
iet viņiem abiem patīk, un tur tie ved savus strīdiņus stundu

stundām. Lielu dumpi viņu starpā nedzird, it reti tie strīdas

dikti, un, kā jau no tādiem vīriem var cerēt, roku viens ot-

ram ne mūžam nepieliek klāt. Brenča un Žvinguļa do-

mas nebūt nav vienādas; kad vecais saka: jā! tad Žvingulis

pretī: nē! Un ja šis uzsāk, tad otrais daudzreiz dara tāpat.»
(1862. 57. 1. p.)

Un tā Brencis ir vecmodīgs zemnieks, godīgs latvietis,

kam jaunos notikumus ne tik viegli saprast un kas arī no-

mana dažas labas jaunās parādības tukšumu un ārību. Viņa

draugs Žvingulis turpreti grib būt progresīvs, bet ir paviršs,
ķer visu jaunu, bez kritikas, bez dziļāka apdoma. Dažubrīd

viņš liekas būt arī latvietībai neuzticīgs. Bet zobgalis šos

tipus nav tā radījis, lai viens būtu noteikti negatīvs un otrs

pilnīgi pozitīvs. Viņiem abiem ir dažas labas īpašības un

abiem trūkumi. Neviens no viņiem neizsaka noteikti zobgaļa
domas. Tad drīzāk tā, ka abi, tikpat Brencis kā arī Žvingu-
lis, izpauž to, kas smejams: kas smejams konservātīvo un kas

tāpat smejams progresistu lēģerī. Šie tipi gan nepaliek
vienmēr sev uzticīgi. Viņu maskas ir izmantojuši vairāki

autori, tāpēc arī Brenča un Žvinguļa mutē ir likti vārdi, kam

grūti būtu nākt no vienas un tās pašas personas.



103

Kas varētu būt Brenča un Žvinguļa garīgais tēvs? —

Vispirms minēšu to novērojumu, ka Allunānu dzimtas toreizē-

jas dzīves vietas — Jostenes Kauļu māju — tuvumā ir at-

radušies tikpat Brenči kā arī Žvinguli. Agrākās laužu skai-

tīšanas, tā sauktās revīzijas listes to rāda. Žvinguļu dzimtai

jau tolaik ir bijuši tādi pilsētnieciski vārdi, piemēram Alek-

sandrs, un viņi tad laikam arī ir bijuši ne tikai uz jaunas mo-

des lietam, bet arī tā kā uz kārklu vācietības pusi. Brenču

(maju vārds, agrāk arī saimnieku uzvārds) un Žvinguļu
(ģimenes vārdu) tuvums Allunāna dzīves vietai un šo personu
parādīšanās «Dzirkstelē» nevar būt tikai nejaušība. Jau Allu-

Brencis un Zvingulis.

nana dzeju tulkojumi rāda, ka viņš vācisko vietas vai personu

nosaukumu vietā ņem latviskus, pie tam turpat no kaimiņiem,
un tāpat būs ar šiem slavenajiem — Brenci un Žvinguli. Ka

saturs, kas likts šo vīru mutē, arī būtu vienmēr Allunāna sa-

cerēts, to, protams, nevar teikt, tas tā nav bijis.

Brencis un Žvingulis (vēlāk saukts arī Žvingulis) kļuva

nemirstīgi, šur tur vēlāk atdzimdami, gan laikrakstu humora

nodalās, gan kalendāros. Bez viņiem «Pēt. Av.» pielikumā

reprezentējas vēl citi pāri, tāpat vezdami sarunas par dažā-

diem jautājumiem. Tā tur ir Jēс i s un Pēс i s (liekas,

Krišjāņa Barona sacerējumiem), divi malēnieši Švoagers
un Rep i s (J. Zvaigznītes), Bērtulis un Jānis (J. Frīdmaņa),

Ozoliņš un Bērziņš un citi.

Ar desmito pielikumu (pie laikraksta 20. num.) «Dzirk-

stele» pārdēvējas par «Zobugal v». Nu parādās pazī-

stamā zobgaļa bilde — platais, smaidošais sejs, kupli mati,

pīpe zobos, zosu spalva rokā. Arī šis zīmējums vēlāk daudz-

kārt izmantots gan laikrakstos, gan arī zobgaļa kalendāros.
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Jau sen pazīstama leģenda, ka šis zobgalis zīmēts pēc

Jura Allunāna. Par to rakstīja Adolfs Allunāns, gan neko

noteikti neapgalvodams. Vēlāk daži, kā liekas, arī Kr. Ba-

rons šādas domas noraidīja kā nepamatotas. Bet nu nesen

vēl man izdevās ievākt zinas, ko sniedza kāda veca dāma,

Stanke kdze, kas jaunībā labi pazinusi Juri Allunānu, jo viņu
mājas esot turpat Kaulu kaimiņos. Viņa no jauna apgalvo,
ka esot gan zobgaļa zīmējumam kaut kāda līdzība ar Jura
Allunāna izskatu. Kad viņa pirmo reizi ieraudzījusi «Pēt. Av.»

zobgaļa pielikumu ar šo zīmējumu, viņai tūlīt iešāvušās do-

mas galvā: tā jau Allunāna ģīmetne
...

Kad labāk aplūkojot,
fotogrāfiskas pareizības jau nu neesot (cik viņai Juris Allu-

nāns vēl palicis atmiņā), bet zināmai leģendai pamats gan
būšot. Allunānu uzskatot arī vispirms kritis acīs viņa apaļais

sejs, un otrkārt — viņa pastāvīgā pīpošana. Šo bildi —

«Zobgaļa» pielikuma galvu — zīmējis un gravējis viens no

pirmajiem latviešu māksliniekiem Augusts Daugulis.

Vispār ņemot, pret ko vēršas «Pēterburgas
Avīžu zobgalība? Pret skolu un grāmatu ienaidnie-

kiem, pret muižniekiem un toreizējiem politiskajiem un soci-

ālajiem apstākļiem, pret mācītājiem un gara dzīves ierobežo-

jumiem un seklumu, līdz ar to aizķerot Jelgavas «Latviešu

Avīzes», pret latviešu tautības noliedzējiem un nonicinātā-

jiem, pret žūpību, nabagu neapgādāšanu v. t. t. Ir protams,
arī skaidrs, bezpartejisks humors, kas nav tieši vērsts pret
kādu sabiedrisku ļaunumu.

Uzskats, ka skolas un grāmatas vajadzīgas arī zemnie-

kiem, pamazām vien iesakņojās. Vācieši, un īsti viņu tautī-

bas mācītāji šo lietu centās paturēt cik vien ilgi iespējams
savās rokās. Kā pirmā tika brīva latviešu rakstniecība, pār-
iedama pašu latviešu rokās, kaut gan vecmodīgāki ļaudis do-

māja, ka augstāk mācītiem cilvēkiem neesot vajadzīgs nie-

koties ar latviešu rakstiem, īpaši laicīga satura grāmatām.

Par šādiem aizspriedumiem jau Juris Allunāns žēlojās «Sētā,
dabā, pasaulē». «Dzirkstelē» par to runā J. Frīdmaņa Bērtulis

un Jānis.

Bērtulis: «Ak, ko tad uz tava dēla klausīties! Viņš raksta

latviešu valodā tādas grāmatas, kur tīri nieki un blēņas vien

lasāms un kur no Dieva vārdiem nekas nestāv iekšā.»

Jānis: «Ja tu, Bērtul, nebūtu nupat no kroga iznācis, tad

es domātu, ka tu ārprātā palicis. Tu pats taču iespēji ap-

ķert, ka visi nevar garīgas grāmatas par Dieva vārdiem rak-

stīt. Kad dakteri, advokāti un citi mācīti vīri arī ar garī-

giem rakstiem pūlētos, kas tad paliktos pāri mācītājiem ko

rakstīt? Jeb vai tu gan domā, ka mūsu mācītāji paši nevīžo
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garīgas grāmatas rakstīt un grib, lai advokāti un dakteri to

vinu vieta izdara? Bez tam mums, latviešiem, laicīgu grā-

matu tik maz, ka ik katram vīram jāpateic, kas vienu no

tam sagada.»

Muižniekus nepatīkami aizķēra «Dzirksteles» otrā nu-

mura ievietotā saruna, ko bija iesūtījis Jura Allunāna brālis

Pēteris:

Ozoliņš: Kas jums tagad par skrīveri?

Bērziņš: Kunga kučieris. Kungs pāri zābaku pielicis, un

šis ir skrīvera amatu pieņēmis.

Ozoliņš: Bet kučieris ne no tiesas lietātm ne no skrīvera
amata neko neprot!

Bērziņš: Nieki. Kungs gan pavēlēs, ko būs spriest.

Šī satira, tāpat kā vairākas citas tūlīt tika atzīmēta vācu

laikrakstos kā noziegums pret vietējo kārtu labajām attiecī-

bām. Taču nevarēja pieļaut latviešu laikrakstam atklāti

paust to plaši zināmo patiesību, ka zemnieku pagasta tiesas

ir gan stipri atkarīgas no kungu gribas. Bet troksnis bij sa-

celts — Juris Allunāns steigšus rakstīja Pēteram, lai neiz-

pauž tālāk, ka joks viņa palaists. Tomēr Pēteris Allunāns

iekļuvis politiski neuzticamo sarakstā un nav vairākās vie-

tās apstiprināts par skrīveri, kaut gan ievēlēts.

Vai arī šāds, ārēji ņemot, sīkums:

«Kāds kungs sacīja: «Kas man no tam ienākas, ka mans

kurpnieks rakstīt un rēķināt prot? Vai mani zābaki caur to

labāki paliks?»

«Kad arī ne zābaki, tad tomēr kurpnieks caur to paliek

labāks; jo cilvēks ar nemirstamu dvēseli ir patiesi vēl

priekš kā labāks, nekā priekš kunga zābaku lāpīšanas.»

Nu uztraucās «Latviešu Avīzes». Ja tā rakstīšot, tad

jau drīz vien visi strādnieki palikšot iedomīgi, nestrādāšot, at-

saukdamies uz savu nemirstīgo dvēseli. Та sākšot vispirms

slinkot, palikšot bez maizes un beidzot kļūšot par razbainie-

kiem («Latv. Av.» 1862., pielik. Nr. 21.)._ Joks gan nebūs do-

māts tā, ka cilvēkam ar nemirstīgu dvēseli nebūtu jāstrādā,
kaut arī pie kunga zābaku lāpīšanas, bet gan te bija atbilde

kunga teicienam: vai mani zābaki no tā labāki paliks, ja

kurpnieks mācēs lasīt un rakstīt? Rakstītājs grib teikt, ka

kurpniekam, kā cilvēkam, ir tiesība pašam par sevi lemt un

nav sevi jāvērtē no tā vien, vai kungam no tā kas ienākas.

Turpat «Dzirksteles» otrā lapā redakcija dod kādam «dzej-
niekam» atbildi un aplinkus kārtā izpauž neiespiestā, nepazīsta-
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ma dzejojuma saturu: «J. N. kgm, L. muiža, Kurzeme. Jusu

domas ir daudz jaukāki izteiktas Vecā Stendera dziesmiņa:

Viņā dienā tiesas kungs
Tiesas kungus tiesās,
Tur ne ģeldēs augstība,
Kas še der pie miesas.

Tur ne ģeld izmeklēta

Advokātu skola

Nedz tie pilni maciņi,

Ko pils kungam sola.»

Vai atkal citā vietā pašu zobgaļa dziesmiņa:

Bargi kungi nevalda

Ilgi savā varā v. t. t. (1863. 193. 1. p.)

Pienāca ziņas, ka kungi sākuši lietot represijas pret tiem

zemniekiem, īsti saimniekiem, kas abonējuši «Pēterburgas
Avīzes». Uz to zīmējas piemēram šāda vieta:

«Ap Mārtiņiem jau žīds piekodināja: Kas skatīsies «Pēter-

burgas Avīzē», tam bez kādas runas būda pagalam» (1863.
80. 1. p.) t. i. kungs gādās, lai tāds «Pēterburgas Avīžu» lasī-

tājs tiktu izdzīts no mājām.
Bet māju iepirkšanu, kas tolaik sākās, «Pēt. Av.» pro-

tams aizstāv, pat kādai vārdu mīklai likdamas kā atminējumu:

«lemantojiet to zemi!»

Tikpat latviešu lasītājiem, kā arī latviešu toreizējiem

garīgajiem vadoņiem mācītājiem vēl neparastāka likās tā

satīra, kas vērsta pret mācītājiem, aizķerot arī garīgās dzie-

smas un kristīgo cilvēku dzīvi vispār.
Taisni kā ugunīga bumba nokrita jau ar otrās «Dzirk-

steles» pasta tašā iespiesto pazobošanos par Apriķes mācī-

tāja Grota garīgajām dziesmām, ko viņš šad un tad sūtīja ie-

spiešanai Jelgavas «Latviešu Avīzēm». Tas bija pirmais pants

no kāda Р. K. iesūtītas dzejas ar virsrakstu: «Atkal viena

lūgšana» (lūko Jelg. avīzēs):

Ak cienīgs, mīļais māc'tājs' Grot,

Vai nevarētut Jūs mums dot v. t. t.

Redakcijai tāds joks patika, jo nupat neaiztiekamā vācu

mācītāju tik ilgus gadus producētā, bet stipri vien tukša

«dziesmu taisīšanas» lieta bija sākta kritizēt un brīvi

novērtēt. «Jūs G. mācītāju tik nadzīgi ķeriet un veriet», saka

redakcija, un cer, ka šis pats autors piesūtīšot arī citādas

dziesmas, kur tā «neķeras un neveras».

Nu sacēlās troksnis, īpaši mācītāju un stingri ticīgu cil-

vēku starpā. Ikviens tūlīt saprata, ka dziesma taisīta tā,

lai atgādinātu kādu vispār pazīstamu baznīcas dziesmu («Kā
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spoži spīd mans Jēzuliņš»). Un kā nē, domāja mācītāji, pre-

tēji viņu pūlēm tautu audzināt un mācīt ticīgā garā un god-
bijībā ne tikai pret bībeli, bet arī pret citiem Dieva vārdiem,

pie kuriem skaitīja arī sprediķus un garīga satura dziesmas,
nu parādījās šāds joks, kur gribot negribot bija jāsmejas, bet

šie smiekli taču aizkāra ne tikai Grotu, bet arī visus garīgu
dziesmu taisītājus un vispār garīgās dziesmas un «dieva-

vārdus».

Jelgavas «Latviešu Avīzes» šo zobgalību nosauca par

augstākā mērā negodīgu, par negantu un apgrēcīgu.

Likās, arī paši redaktori nu satrūkās, īpaši pēc tam, kad

arī ģenerālgubernatora sūdzībā šis zobgalīgais pants bija viens

no smagākiem apsūdzības punktiem. Kad arī citi, liekas, kaut

ko tamlīdzīgu sāka iesūtīt, «Pēt. Av.», atbildēdamas G—l

(Grūntāla?) kungam P—ta (Pēterburgā), raksta: «Jūsu labo

dziesmiņu «Ar prieka ielīksmotu balsi bez bēdām it kā cī-

rulis dzied latvietis iekš saules gaismas iznācis» —

nevaram tagad ieņemt mūsu «Dzirkstelē» tādēļ, ka daži par
daudz par to pukosies. Jūs tik jau atminat, cik maktīgi pu-

kojās daži ar to, ka bijām ieņēmuši vienu peršiņu «Dzirkste-

les» 2. numurā no dziesminieka, kam likās, ka māc. G. par
daudz skatās uz rīmēm un par maz uz to, ko ar vārdiem

izsaka. (Šo teikumu cenzūra nostrīpoja). Bez tādas sprieša-
nas par dziesmām un rakstiem, zināms, neviena tauta un

neviena valoda nav varējusi iztikt; visi lielie Vāczemes dzie-

sminieki ir tāpat viens otru priekšā ņēmuši, ko it viegli va-

ram pierādīt. Kāpēc tad latviešu dziesminieki tā nevarētu

darīt viens ar otru, latviešu dziesmām un rakstiem par it

lielu labumu? — tā Jūs vaicāsit. Bet mēs atbildam: viss

labs lai nāk ar laiku! Kad daži lasītāji būs ar laiku iepazinu-
šies ar mūsu rakstiem un gribu, tad vairs nedumposies par

vienu pusvārdu, it kā par lielu nelaimi. Labs dziesminieks

jau tāpēc nepaliks slikts, ka par viņu spriež cietu tiesu. Kas

dziesmas raksta latviešu valodā avīzēs, tas ir latviešu dzej-

nieks, lai nu būtu kungs vai kalps, vienalga, par to valda tie

paši likumi kā par visiem citiem dziesminiekiem visās valo-

dās.»

Liekas, arī pats uztraucošās dziesmas autors bija ķē-
ries pie darba un pāršķirstījis «Latviešu Avīžu» agrākos
gadus. Un tur nu arī tiešām atradis laicīga satura dzejas,

dziedamas, ja vēlas, ar garīgo dziesmu meldijām, pat to

pavasara dziesmiņu:

Krūmos pieguļnieki ballē,
Mundri kumeliņi zviedz;

Darba meita dziesmas trallē,
Gani lopus ganot kliedz
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Kas nu šis Р. К. jeb «Viens Vidzemnieks» varēja būt?

Kaudzītes Matiss puslīdz noteikti izpētījis, ka tas ir Pēteris

Krumberģis (I)zim. 1823. gadā, Vietalvas-Odzienas Bundul-

krogā. Izglītību ieguvis pašmācības ceļā. Bijis Valmieras

muižā 24 gadus par skrīveri, pēc dzīvojis Rīgā, strādājis

Dīriķa drukātavā, rakstījis «Baltijas Vēstnesī» un citos laik-
rakstos). Bijis liels patriots, arī daudz rakstījis. Tikai bai-

dīdamies no vajāšanas, sakarā ar jaunlatviešu kustību, dalu
no saviem manuskriptiem sadedzinājis. Zīmīgākais, ko viņš

atstājis, tad nu būtu šī garīgo dziesminieku piezobošana.

Parādījās arī citi raksti, kas aizkustina jautājumu par kri-

stīga cilvēka dzīvi. Tā Malēniešu vēstulēs lasām par an-

gļiem, par Londonas dzīvi: «Svētdien tie iet trīs reiz baz-

nīcā un darba dienās tie par grēku netur, ja vajadzīgs, krāpt
un vilt. Ja kas svētdienās kādu citu grāmatu lasa, kā bī-

beli, to gandrīz ar akmeņiem nomētā. Labāk viņi guļ un

žāvājas, nekā ko darītu.» (1863. 77. 1. p.)

Angli sakot, ka viņu sievas sprediķus klausīdamās labā-

kas nepaliekot. Kā piekrizdams tam, zobgalības autors sāk

gausties par saviem mājas apstākļiem un sāk prātot, vai viņa
sieva no garīgās satiksmes ar mācītāju paliekot labāka?

Nē, mācītājs visai viņa mājas dzīvei tikai par postu vien

esot, jo sieva — «pēdīgo gailīti projām nesa. Kad prasīju:
uz kurieni? «Tētim gašķi (viesi) sabraukuši». — Kad dē-

liņam ziemas laikā kājas sala, un prasīju: kur zeķītes? «Uz

karsto Apriķu nēģeru bērniem aizstellētas». — Kārlītis pie-

auga kā teļš bez mācības, jo sieviņai vaļas nebij. Kad prasīju,
kur tā katru dienu apkārt staigā, tad atsacīja: «Dvēseles jā-

glābj». Un glāba ar. Gāja kā zvejnieks pa kaimiņu mājām

un bij tad atkal ko cienīgam atnest: «tai mājā laulātie ne-

mierā: tai dienu sāk bez pātariem; tai lasa smieklu stāstus;

tai meitas ģērbjas spieģela priekšā» v. t. t.

Un kā spalvai šāds jauks tēlojumiņš var piederēt? Lai-

kam gan maz būs ko šaubīties, ja teiksim, ka — Zvaigznītes.
Cita tur nebija, kam šāda valoda un šāds apstākļu raksturo-

šanas paņēmiens. Zvaigznīte, jau Valmieras laikā mācītāju

sarūgtināts, še dabūja beidzot kaut cik izteikties. -Še manāma

noteikta opozicija baznīcai. Un pats nejēdzīgākais likās — misi-

ones pabalstīšana. Kur pašiem trūkst skolu, trūkst grāmatu un

vispār gara gaismas, tur nu lai ietu dot no savas nabadzības

vēl grašus, lai tad misionāri nestu gaismu svešu zemju tautām.

Cik mūsu mācītājiem šī lieta bija tuvu pie sirds, to redzam,

apskatot viņu vadītos laikrakstus. «Latviešu Avīzēm» bija

pat īpašs misiones pielikums.

Kad «Pēterb. Avīzes» sāka vajāt, tad, nezin kādu aprē-

ķinu dēl, laikam, lai rādītu, ka starp līdzstrādniekiem ir arī

mācītāji, ka laikraksts grib dot visdažādākos rakstus, redak-
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cija 1862. Nr. 24. ievietoja Talsu mācītāja Tilinga nelielu

rakstiņu, ar sīkdrukas burtiem saliktu — «Misionārs Krone».
Nu pienāca lasītāju atsauksmes, kas noteikti sašķēlās divās

partijās. Vieni priecājas, ka nu arī «Pēt. Av.» sākšot pie-
griezt vērību debesu valstības lietām, turpretī otri skarbi no-

sodīja šādu soli. Zīme, ka latviešu lasītāju pulkā jau bija pat-

stāvīgi spriedēji. Tā viens rakstīja:

«Ar lielu brīnīšanos mēs 24. num. redzējām, ka Jūs sākat

savus lasītājus ar misiones ziņām apdāvināt. Jūs laikam to

darijāt gribēdami ar lielāku lasītāju dalu apdraudzināties un

tos cienīgos mācītājus uz savu pusi dabūt, kas nebeidz rakstīt

un runāt par tāliem misionāriem, kuru darbus un naudas izdo-

šanas neviens nevar nojēgt tik smalki, kā to laužu darbus,
kas pašā mūsu mīļā tēvuzemē strādā pie mīļo latviešu ap-

gaismošanas. Vāczemes reiznieks man teica, ka latvieši pie-

krītot pie tām visunemācītākām tautām Eiropā. Latvieši

turklāt ir viena no tām visunabadzīgākām tautām. Tad jau nu

latviešiem avīzēs mācīt, lai samet naudu priekš misionāriem,
— tas būtu, maz sakot, liela aplamība. Un kāpēc tad avīzēs

vajaga tādas triekšanos par misionību? Mūsu vācu avīzēs

tādas nemaz neieņem, un taču tie, kas pie mums vācu avīzes

lasa, ir mācīti un bagāti ļaudis; tie ir tie vienīgie, no kuriem
ar labu sirdsapzināšanu var prasīt naudu priekš tāliem misio-

nāriem» (1863. 98. 1. р.).

Vācu tautas mācītāji latviešu draudzēs vācot naudu

Japānas, Ķīnas un Indijas apgaismošanai, bet vācu avīzes

saucot latviešus par mežoņiem, pielīdzinādamas Austrālijas

izmirstošajām ciltīm. Kā tad nu iznākot, jautā rakstītājs, ka

mežoņi dodot naudu tādu tautu vešanai pie gaismas, kas nebūt

nav saucamas par mežoņiem, kā japāņi, ķīnieši, indi. Ar ci-

tiem vārdiem runājot, pašu bērniem aukstā ziemas laikā jā-

skraida basām kājiņām, jo zeķītes aizsūta uz karsto Āfriku

nēģeru bērniem. Un cik no samestās mantas nonāk īstā

vietā — arī neviens nezina.

Šādu jautājumu pārrunāšana «Zobgaļa» pielikumā īsti

neparasta. Šis un tāpat vairāki citi raksti par citiem sadzī-

ves jautājumiem rāda, ka «Zobgals» ir atvēlējis savas telpas
ne tikai jokiem, bet arī pilnīgi nopietnām lietām. Patiesi,
tur iespiesti raksti, kas nebūt nav liekami humora un sa-

tiras pielikumā.

Izsmiekla bultas ķēra arī pāvestu Romā. Un ne jau tā-

pēc, ka bija kāda vajadzība pāvestu izsmiet, bet lai aplinkus
kārtā pazobotos par mūsu pašu mācītājiem. Juris Allunāns,
jau ģimnāzista gados tulkodams pazīstamās Langbeina dze-

jas", kur daudz tiek āzēti mācītāji, mūki un vispār garīdznieki,
kas novirzījušies no sava īstā uzdevuma, bija jau sen pie-
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radis pie tādām lietām. Un kad nu ari citi līdzstrādnieki lie-

lākā mērā brīvprātīgi, tad satirai tika lauta pilnīga brīvība,

arī attiecībā pret mācītājiem, cik nu daudz pieļāva cenzūra.

Mārtiņš Jecim prasa, par ko šis ta priecājoties: Vai par

pāvesta grūtiem laikiem jeb vai par krievu zemnieku jauno
brīvību? (1862. 58. 1. p.)

«Romā ir nikna sērga («mellā nāve») starp lopiem cēlu-

sies, kas arī cilvēkiem pielīpot. Vispirms nu rau&a šo nelaimi

ar lūgšanām remdināt, bet diemžēl velti. Pāvests dod laužu

grēkiem to vainu, kuru dēl šī dieva sodība uzbrukusi. Ļau-
dis atkal teic, ka pāvesta valdīšanas grēki pie šīs nelaimes

esot vainīgi. Tāpēc īsti nevar zināt, kam taisnība. Bet Zobu-

galam še pāvests ir jāaizstāv, jo pie mums tā jau sen ir

skaidra, zināma lieta, ka visāda nelaime ir dieva sods par

laužu grēcību. Tiešām tie bezdievīgie itālieši arī vēl nezin',

kādēļ viņiem tie briesmīgie uguns spļāvēji kalni ir no dieva

ierrktēti, un varbūt tos ari gribēs uztiept pāvesta valdīšanas

grēkiem! Paldies dievam, ka mēs to lietu labāki zinām!»

(1863. 100. 1. p.)

Nav, liekas, nejaušība, ka šinī rakstiņā Dievs viscaur

rakstīts ar mazo sākuma burtu. Bez tam še smalki uzvilkts

uz zoba «Latv. Av.» redaktors R. Šulcs un citi mācītāji. Viņš
vēl nesen bija rakstījis, ka ugunsvēmēji kalni, kas tolaik at-

kal bija sākuši jo spēcīgi darboties, darot šo posta darbu

laužu grēku dēl.

Vēl citā vietā ir ziņa, ka taisni pāvesta valstī notiekot vis-

lielākās blēdības. Nūjā, atbild otrais sarunu biedrs, būtu pā-

vesta valsts uz pusi mazāka, tad arī blēdība tur būtu uz pusi
mazāka.

Kad nu mācītājiem un baznīcas garā audzinātiem ļaudīm
šāda zobošanās nepatika, tad arī malēnietis sāk gausties. Nu

jau esot uznākuši tādi laiki, kad pavisam nevarot vairs zināt,

kas svēts un kas nesvēts. «Visās šais lietās tāda izšķiršana,
ka matu uz četrām daļām skalda, un tad vēl saka, katra šķila
rādoties kā baļķis. Bet tie tādu jukšanu pieveduši, ka ļautiņi
vairs neuzdrīkstēšoties ne zaķi nošaut, kad tas pār baznīcas

pagalmu vienu pašu reizi pārlēcis, jo tam varbūt kāds svē-

tums pa šo starpu pieķēries.» (1862. 280. 1. p.)

No laikrakstiem, kā jau zināms, «Pēt. Av.» vislielākās ie-

naidnieces bija Jelgavas «Latviešu Avīzes». Te nekrita vis

svarā tikai konkurences naids, ar ko pēterburdznieki kaiti-

nāja jelgavnieci, bet gan — te sadūrās divi dažādi virzieni.

Jelgavniece nomanīja, ka viņas nozīmei nu strauji vien jāslīd
uz leju. Un tad nu zobgalis tik palaida vien jokus atkal vaļā.
Zobgaļa «malēniešu avīzēs» nu ir šāds sludinājums: «Viena
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vista, kas līdz šim gadu no gada calus perējusi, sūdzas par to,

ka cāli pieauguši un, nevarēdami apakš spārniem visi rūmes

dabūt, pa krūmiem izklīduši. Vista tagad kliedz un kladzina,

ka žēlabas nāk klausoties, un saimniece ir lielās bēdās, ka no

sāpēm nobeigšoties. Tāpēc tā apsola tam, kas cāļus atradīs

un apakš vistas spārniem sakrās, uz ziemas svētkiem no katra

veselu kūli dot» (1862. 219. 1. p.)

Šis gabaliņš iespiests tad, kad «Pēt. Av.» cenzūra jau bija

pārgājusi uz Rīgu. Cenzētāji — ģenerālgubernatora kanceleja
tiešām nav sapratuši, kas tā vista un kas tie tadi cāli un kas

pati saimniece (— pats ģenerālgubernātors).

Kad «Latv. Av.» piedabūja, ka J. Neiķens apņēmās va_dīt
īpašu pielikumu pie šī laikraksta «Ceļa biedri», (sāka iznākt

ar 1863. g., turpmākos gados kļuva patstāvīgs laikraksts), tad

Zobgalis atkal bija ar saviem zobiem klat. Un lasām turpat
malēniešu avīzēs šādu sludinājumu:

«Reiznieks, kas daudz gadus pasaulē staigājis un stīvām

ciskām palicis, meklē sevim ceļa biedri, kas jauns un

kam veicīgas kājas. Ceļa biedrim jāapsolās vecajam dot savus

kamiešus (plecus) priekš atspiešanās. Bet par to vecais reiz-

nieks apņemas ceļa biedri pie visiem saviem draugiem un pa-

zīstamiem izgašķot.»

Še nu aizkāra arī Juri Neiķenu, kas taisījās iet vecajam

«Latviešu Avīzēm» palīgā. Neiķenu taču pazina tikpat Zvaigz-

nīte, kā arī Valdemārs un ar sāpīgi nievājošu skatu noraudzī-

jās, kurp gāja šis dedzīgais cilvēks, kas nacionāla jautājuma

cerēja uz laimīgu kompromisu.

Šinīs pašās «Zobgaļa» malēniešu avīzēs bija pat šādas

«nedējas ziņas»: « Gaiss ir tīrs; bet no tām pūstošām

maitām, kuras vecuma pēc neko ne pieņemt ne izdot nevar,

tas tāds neskaidrs palicis. »

Zobgals izsmēja «kaunīgos latviešus» — visus tos, kas

šādu vai tādu aprēķinu dēl noliedza savu tautību, bez va-

jadzības runāja svešu valodu, nicināja latviešus un latviešu

valodu. Tur viņi abi sarunājās:

Brencis: Saki man, Žvinguli, kāpēc tu vakar tiem sve-

šajiem teici: atjēs! un tik ērmīgi klanījies un uzpūties?

Žvingulis: Es gribu, lai tie mani tur par vācieti.

Brencis: Mans znots Jēkabs atkal i/t ar varu grib par

krievu parādīties, drēbēs un runā; viņš teic, ka tas ienesot

godu un pelņas.

Žvingulis: Bet par ko tev labāk patiktu palikt, vectēv

Brenci, vai par krievu vai par vācieti?

Brencis: Par latvieti. (1862. 238. 1. p.)
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«Pēterburgas Avīžu» zobgalam jādod gods, ka viņš, pat

vāciešus apkarodams, pret vāciešiem- aizstāvedamieis — ir

tomēr izsargājies no necienīgas glaimošanas krieviem, no pie-
sliešanās savai «slavu radiniecei», kā to vēlāk šur tur dzir-

dēja un kas tika konstatēts K. Biezbārža apcerējumā šīs pašas
avīzes galvenajā lapā. Zobgals, runādams par citām tautām

un valodām, skaidri pasaka: «Tas tik tāds dumjš ieradums—

svešu valodu augstāk cienīt kā savu pašu» (1862. 78 L р.). Un

kaunīgos latviešus viņš centās atgriezt uz pareizā ceļa: «La-

tviešu tautai jūs esat vajadzīgi, jūs, kas kaunaties par savu tau-

tību, un tādēļ arī no citām tautām daudzreiz topat nievāti.

Latviešu tauta nevar cienā un godā tikt, kad katrs, kas aug-

stākā vietā ticis, aizliedz savu latviešu tautību un tādēļ ne-

nāk tautai par godu (kā gandrīz visām tautām), bet par kaunu»

(1863. 77. I p.)

Mūsu tagadējām paaudzēm tādas lietas jau gandrīz sve-

šas, kā savas tautības noliegšanas. Un ja gadās vēl kāds la-

tvietis, kas grib līst vācu, krievu vai polu (kā Latgalē) ādā, tad

to citi latvieši uzskata kā spoku un ērmu un tikai pasmejas.
Bet bija laiki, kad šis ļaunums bija tik vispārējs un paņēma la-

tviešiem turīgākos un izglītotākos ļaudis, ka zobgalam bija

gan ko cīnīties.

Tā laika krievu laikrakstos parādījās centieni, kas vērsti,

pret Krievijas impērijas mazākām tautām, un tādā nozīmē,

ka nelielām tautām, arī latviešiem, nevajagot atļaut kopt savu

literātūru un valodu. Lai mācoties krieviski, un lai pieslie-
noties krievu tautai. Kā pretraksts «Zobgalī» nu parādījās ga-

rāks raksts «Zobgaļa sarunāšanās ar «Русскш Листокъ»

Arī tur pārrunātas īsti nopietnas lietas nopietnā garā, tāpēc

par šo jautājumu ir runa arī citā nodaļā. Apcerējuma beigās
ir arī Brenča un Žvinguļa saruna:

Zv.: Vai zini ko jaunu, Brenci?

Br.: Nē, kas man jākuļas ar jaunām lietām, man, vecam

vīram, jau vēl pietiek diezgan ar vecām.

Zv.: Bet vai tu zini, ka tev drīz būs pa franciski jārunā

un nevarēsi vis vairs pēc sava vecu vecā ieraduma triekt pa

latviski.

Br.: Vai tu traks esi, es pa pranciski! Vai tad prancūžu
pašu jau trūkst, kas var savu valodu runāt?

Zv.: Kam vairāk ir, tam vajaga vēl klāt. Dzirdēju reiz

nesen kādus gudrus vīrus spriežam, ka visā pasaulē vajagot

iecelt tik vienu valodu, vienu ticību, vienādas zīmes un bok-

stabus, vienādas grāmatas, visu, visu visā pasaulē vienādu,

vienlīdzīgu, vienmulīgu, vientiesīgu v. t. t., un tiešām tas

būtu labi, jo mēs tad arī visas lietas un skunstes un valodas

pasaulē mācētu un zinātu. Aizmirsu vēl teikt, ka tie spriedēji
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bij francūži un tapec tiem gan bij taisnība, ka viss pa franciski

jaierikte.

Br.: Kur tad tās tagadējās cirtas valodas un ierašas liks?
Vai tad tās, kā vecas drānas, varēs novilkt un žīdam pārdot?
Un es arī domāju, ka vecas drēbes nevar vis pārdot, kamēr

jaunu trūkst.

Zv.: To aizmirsu tiem kungiem paprasīt. (1862. 278.).

Tā nacionālā jautājumā «Zobugals» palika uz tā ceļa, kādu

Juris Allunāns bija jau «Mājas Viesī» norādījis. —

Kad savilkās mākoni pār laikrakstu, kad ienāca sūdzības,
kad cenzūru pārcēla uz Rīgu un brīvākas domas dabūju izteikt

tikai aplinkus, īsti zobgaļa pielikumā, tad savukārt radās vie-

la zobgalībai. Par spīti cenzūrai, šis tas tika cauri.

Malēniešu avjžnieks gaužas: «Manas patiesās domas daž-

reiz man kā jaunelīte dārza galā raudādama jāatstāj.» «Ma-

lienā par visu var runāt, tikai par cilvēku un zemnieku nē»

(1862. 179. 1. р.). Viss tas zīmējas uz cenzūras spaidiem, uz

brīva vārda ierobežojumiem.

Un tad nāk šis tas, kas zīmēts uz tā laika vispārējiem ap-

stākļiem: «Priekš pērkona dunduri kož. Kad dunduri kož,
tad lopi bizo. Pie bizošanas ganiem liels pūliņš. Par to gani
maizi neēd velti.» — «Vietām uznākusi tāda bieza migla, ka

ļaudis, kas pa šauriem ceļiem staigā, no ceļa noklīduši. Sals

atkal drusku pieņemas. Tādēļ vilki uzģērbj avju kažokus.

Caur to daži ļaudis esot piekrāpušies, vilkus par avīm notu-

rēdami. Lācis guļ ziemas guļu un zīž savas ķetas. Bizmanis

gul savā ziemas guļā un sapņot sapņo augstus varenus sapņus.

Beidzamās dienās salst ka salst.»

Drusku vēlāk, novērodams vispārējo stāvokli, kas bija ra-

dies ar «Pēterburgas Avīžu» iznākšanu, zobgals jau var rak-

stīt it kā atskatu par notikušo. Un ja to grib «augstā stilā» iz-

teikt, tad iznāk:

«Tā reiz pūte stiprs rīta vējš un izlēce lustīgi gaisā dzirk-

stele ziemeļos.

Un skraidīja pa zemi un sāce drusciņ apgaismot tumšu

druvu.

Un tie bailīgie sacīje: No mazas dzirksteles var liels

uguns izcelties.

Un pildīja lielus spaiņus ar ūdeni un deve tos tiem torņa

vaktniekiem;

Un kas bij noslāpuši, tie dzēre stipru malku; un pietrūka

ūdeņa ...» (1863. 155. 1. .p).
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Ir «Dzirkstelē» un «Zobgalā» arī viens otrs nevainīgs

joks. Tur ir jau par Leiputriju, šo slinku un gardēžu paradīzi,
tur kāda «sīkstuļa pātari», kas atgādina jau Kenča lūgšanu
Kaudzīšu «Mērnieku laikos», tur ir par «šnupdrānu» un ka

no viņas jāsargājas kā no uguns, jo tā ir jaunu laiku pazīme.

Jokus iesūtīja no visām pusēm, pat tādi iepriekšējās paaudzes

cilvēki, tā teikt, «Latviešu Avīžu» līdzstrādnieki, kā A. Lī-

ventāls un K. Sönbergs.

Pavisam iznāca 9 «Dzirksteles» un 16 «Zobgali». 1862. ga-

dā ši« pielikums nāca kārtīgi, arī 1863. g. sākumā. Pēc tam

parādījās viens numurs 1863. gada beigās un viens 1864. g. sā-

kumā. Cenzūra, atsaukdamās uz to, ka avīzes programmā

nav minēts atsevišķs humora-satiras pielikums, to tad ari no-

liedza. Bet pielikumam, kad vairs nebija līdzstrādnieku pulkā

ne J. Allunāna, ne Zvaigznītes, vairs tā kā tā nebūtu agrākās

nozīmes.

Visumā ņemot «Dzirkstele» ar «Zobgaļu» bija sakustinā-

juši klusos ūdeņus.



XIII.

Līdzstrādnieki.

Viena no «Pēterburgas Avīžu» vēstures svarīgākām un

grūtāk atrisināmām problēmām ir sekošā: kas ir sarakstījis
avīzes pirmajos mēnešos iespiestos rakstus: «Valstību un

tautu ziņas», «Kas zemniekam jāzina», «Par skolām», «Par

krogiem» un dažus citus. Šinīs rakstos, pievienojot tiem garā
radniecīgus sacerējumus «Zobgalā,» bez šaubām izteikts pats
raksturīgākais, pats svarīgākais, kas «Pēterburgas Avīzēm»

sakāms un uz ko tad arī dibinās šī laikraksta nozīme. Šo

rakstiņu kodols, īsi saņemts, taču ir: Ja latvieši, kas tagad
vēl tikai zemnieki, grib tikt par pilntiesīgu tautu un nostāties

reiz blakām citām kulturālākām tautām, tad viņiem vajaga

iekrāties turību, dibināt skolas, nomest vergu garu, justies
sevi par cilvēkiem, atteikties no mācītāju iekaltās mācības, ka

šī pasaule jānicina. Citu šķiru nicinātais zemnieks ir tāds pats,

cilvēks, ari viņam sasniedzams viss tas pats,
kas citiem cilvēkiem. Bez tam arī latviešos jāaudzinā sabie-

drisks gars. Šo pašu mācību «Zobugalā» veicināja ar citiem

līdzekļiem — pazobojot savus pretiniekus, mazinot viņu

cienību latviešu acīs. Šis pats gars bija tas, kas tā uztrauca

toreizējos kungus, jo viņi manīja, ka te mostas cilvēks, kas,
nokratīdams viņam uzspiesto verdzību, reizē ar to nokratīs arī

šo kungu aizbildniecību tikpat saimnieciskā kā arī gara kul-

tūras laukā. Un šis pats gars ir tas, kas latviešus tā sajūsmi-

nāja, tā ierosināja domāt jaunas, neparastas domas — domā.t,
ka arī viņi ir cilvēki un viņiem būs spožāka nākotne.

Kas tad nu būtu šo rakstu autors resp. autori? Kā pirmos
te gribētos minēt J. Zvaigznīti, jo rakstos izmanāma viņa va-

loda. Attiecīgie Zobugalā gabali vēl noteiktāk viņa. Un ja

šie raksti ir zināmā mērā kollektīvs darbs, tad viņi ir uzrak-

stīti ar Zvaigznītes roku, bet satura un virziena noteikšanā

tur dalība, bez paša Zvaigznītes, vēl arī J. Allunānam un Kr.

Valdemāram.

Kaut cik pazīstot Zvaigznītes citus rakstus, un pēc tam

lasot nupat minētos, mūs nepamet domas, ka še tas pats autors,
tikai vēl jo vairāk nobriedis, savu līdzdarbinieku stiprināts. To-



116

mer ar šo iekšējo sajutu un nojautu nepietiek, lai ko apgalvotu,
mums jāmeklē ari citi pierādījumi. Kādi tie būtu?

Vispirms nošķirsim nost citus «Pēt. Av.» līdzstrādniekus.

Kr. Barons šo rakstu autors nav, jo viņš pats to apliecina savā

un ari J. Misiņa «P. Av.» eksemplārā, savu

vārdu šiem sacerējumiem nepielikdams. Un tā kā šinī laikā

(«Pet. Av.» pirmajos mēnešos) Kr. Barona raksti arī iespiedu-
mā apzīmēti ar «B» vai «Baron», bet augšā minētie palikuši
bez kāda paraksta, tad tas liecina savukārt, ka pēdējo autors

ir kāds redakcijai vēl tuvāk stāvošs cilvēks (Kr. Barons no

paša sākuma faktiskās redakcijas sastāvā neesot bijis, kā to

arī Kr. Valdemārs apliecina*), bet gan devis tāpat dažus krie-

tnus rakstus.) Ka šie problēmātiskie raksti nav Kr. Barona, tas

katram kļūst redzams, kas piegriež vērību valodai, saturam

un iekšējai gara plūsmei. Kr. Barons neko līdzīgu nav ne ag-

rāk, ne arī pēc tam rakstījis. Viņa interešu loks stipri citāds,

viņa temperāments no še jaušamā vēl tālāk. Kr. Barons ir

zinātņu populārizētājs, tāpēc viņa valoda noteikta, skaidra,

atklāta, bet arī stipri vien sausa un strupa, bez straujākas

dzejiskās āderes, kas nebūt nav sakāms par nupat apceramiem
anonimiem rakstiem, kur pat sava tiesa patosa un pat sofisti-

kas. Tiem radniecīgie «Zobugalā» gabali arī nava Kr. Ba-

rona gara bērni, kā to jau agrāk redzējām.

Kr. Valdemārs šo rakstu īstais autors arī nav, kaut gan

garā jau daudz tuvāks. Šinīs rakstos nav Valdemāra valodas»

nav Valdemāra īstā praktiķa gara. Valdemāra valoda sma-

gāka, neveiklāka, bet viņa praktiskā polītiķa vēriens totiesu

plašāks, skaidrāks, var teikt — «prātīgāks», balstās vairāk

uz konkrētiem priekšlikumiem, tiecas pēc politisko un ag-

rāro apstākļu nokārtošanas, ne tikai pārrunāšanas vien. Tur-

preti nezināmais autors, nebūdams profesionāls politiķis, zem-

nieka atsvabināšanu sāk, tā teikt, ar grāmatu, no gara, ne no

saimnieciskās puses. Šinīs rakstos totiesu ir jūtams piedzī-
vojis skolotājs, kam jau savas metodes jautājuma izskaidro-

šanā, lietai tuvojoties ne tieši, bet gan bieži vien ar līkumu,

ņemot palīgā dažādus salīdzinājumus. Tālāk: še ir daudz sī-

kumu, ar kuriem Valdemārs savos rakstos neaizņēmās. Val-

demārs par «debesu valstības lietām», kā saka, neinteresējās,

strīdiņu ar mācītājiem latviešu lapā nemaz neuzsāka; tādām

vajadzībām bija vācu un krievu laikraksti, jo ar to palīdzību

varēja daudz vairāk panākt, varēja darīt iespaidu uz plašāku

pasauli. Valdemārs bija vairāk reformātors no augšas, bet

mazāk aģitātors no apakšas, no tautas masām. Viņam tas

ceļš, kas minētos rakstos pasākts, likās par šauru, par ne-

sekmīgu. Un beidzot — arī Valdemārs ne iepriekš, ne arī

*) Aronu Matīss. „Krišj. Valdemārs", 31. lpp.
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vēlāk nav laidis klajā rakstus, kas būtu tuvi radinieki (tikpat
garā, temperamentā kā arī izteiksmē) minētiem sacerējumiem*)

Kaspars Biezbārdis ari šo rakstu autors nav, kaut gan
vispāri ņemot tur izteiktām domām viņš varēja piekrist. Biez-

bārdis, vecais stūrgalvīgais tiepša, nebija savā garā un ari

valodā tik lokans, viņš nepazina tā latviešu zemnieku dzīvi.

Viņš gadījumā varēja gan dumpoties, bet viņam nebija tādas

pārdomātas latviešu zemnieka gara atsvabināšanas pro-

grammas. Viņa valoda bija zinātniska valoda. Biezbārdis, ka

jau ārpus redakcijas būdams, savus pāris rakstiņus apzīmēja
ar savu parakstu. Bez tam redakcija 1862. g. beigās vācu

valodā izlaistā paskaidrojumā (sevišķā lapā) stipri norobežo-

jās no Biezbārža**). Minētais gars turpretī avīzē turpinājās.
J. Frīdmanis, jurists pēc profesijas, arī nebūs meklējamais

autors, jo arī viņa raksti tanī pašā laikā iespiesti ar parakstu.
Tāpat arī par Frīdmani jāsaka: viņam nav tādas valodas, nav

līdzīgu rakstu, nav skolotāja metodes jautājuma izskaidroša-

nā. Frīdmaņa zobgalības stipri neveiklas***).

Protams, arī Emsts Dünsbergs šos gabalus nerakstīja.
Citus līdzstrādniekus — B. Dīriķi, Pēteri Allunānu, Stromber-

gu v. (t. t. arī nav nebūt vajadzīgs tuvāk apskatīt, jo minētais

gars iedvests no redakcijai loti tuvu stāvošiem cilvēkiem, kā-

dēļ nav nejaušība, bet pati jauno avīžu dvēsele.

Vēl atliek Juris Allunāns, apstiprinātais atbildīgais redak-

tors. Ja mēs spriežam pēc apceramo rakstu gara, tad šie sa-

cerējumi varētu būt arī Allunāna, kā to jau gaiši_redzējām, ci-

tējot viņa agrākos rakstus «Mājas Viesī» un «Sētā, dabā, pa-
saulē». Bet nu pret viņu vēršas citi iebildumi: Allunāns bija

*) Varētu likties, ka Valdemāra loma «Pēterburgas Avīzēs» par

daudz samazinās. Tā nav. Bez Valdemāra šis laikraksts nebūtu ne nodi-

binājies, ne airī pastāvējis. Valdemārs bija tas, kas sapulcināja turīgākos

latviešus un noorganizēja laikraksta saimniecisko pusi, viņš bija tas, kas

novērsa šķēršļus atļaujas dabūšanai. Viņa nopelns, ka pirmajos mēnešos

šī avīze varēja iznākt, tā teikt, bez cenzūras. Ari rediģēšanā viņam sava

dala. Tikai viqš nebija pastāvīgais sīkā redakcijas darļia darītājs (to, at-

skaitot pirmos mēnešus, veica Kr. Barons), tāpat arī vina paša rakstu tur

mazāk. Stāsta, ka viņš devis politiskos pārskatus un dažus krietnus «Zo-

bu gala» rakstus. Tomēir liekas, ka arī politiskos pārskatus vairāk būs

sagādājis Kr. Barons, un tie krietnie «Zobugalā» raksti, ko Barons no Val-

demāra rokām saņēmis, būs pa daļai pienākuši no malas. Cenzūras palikušās

lok)snes rāda. ka Valdemārs devis gan vienu otru anekdoti, bet ne īstas

zobgalības. Tās deva citi.

**) Wieder einmal die deutsche „Rigasche Zeitung" und die „St.-Peters-

burger Lettische Zeitung."
***) Pair advokātu J. Frīdmani maz ziuu. Juris Allunāns viņu piemin

savās vēstulēs, un paša Frīdmaņa vēstules ir Kr. Valdemāra papīros. Jau-

nībā Fcīdmanis pārtulkojis dažas grāmatas, bet vēlāk no rakstniecības lauka

bija nozudis. Savu mūža otro pusi pavadījis Pēterpilī, turpat arī miris

ap 1900. Radu. Viņa kritika par Baiirona «Manfrēda» tulkojumu liecināja,

ка Fr. bijis angļu valodas pratējs. Ar to kļūst skaidrāka daža vietiņa
arī «Pēterburgas Avīzēs.»
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jau slims, ja ne īsti garīga darba nespēcīgs, tad vismaz pa lai-

kam stipri savārdzis. Viņa rakstus, kā Strombergs liecinājis,

vajadzējis vēl kādam skatīt cauri. Kr. Valdemārs, uzskaitī-

dams Allunāna rakstus «Pēterburgas Avīzēs», šos sacerējumus
nepiemin*). Tālāk: Allunānam nebija to skolotāja paņēmienu

jautājumu apcerēšanā, nebija arī to novērojumu dzīvē, kas

izpaužas minētos rakstos. Beidzot — valoda. Šī īsti nav Al-

lunāna valodā. Viņa agrāko rakstu valoda, kā jau redzējām,

noteikitāka, skaidrāka, viņa spriedumi vēl loģiskāki (lai arī

sofismus nesmādē), ar vārdu sakot — Allunānam no tā laika

rakstniekiem vispareizākā latviešu valoda (Zvaigznītēm vai-

rāk ģermānismu). No sava miera Allunāns atsakās tikai re-

tumis, iedegdamies nacionālā jūsmā, vai izmezdams pa iro-

niskai piezīmei par latviešu «patēviem un pamātēm«. Bet ši-

nīs — «Pē/t. Av.» pirmajos rakstos — Allunānam radniecīgais

gars (ar mazāk nacionālas stingrības) izpaudies kādā citā

formā.

Mums jāatgriežas pie Zvaigznītes. Sāksim ar valodu.

Zvaigznītes valoda ir daiļa, viegli plūstoša, vietumis mazliet

retoriska, vietumis tēlojoša. Viņa teikums lokans, bagāts. Bet

viņa valoda arī ne visai noteikta un skaidra, šur tur grēko-
dama arī pret latvisko pareizību, jo Zvaigznīte valodas jautā-

jumos nebija tā iedziļinājies, kā to vērojam Allunāna rakstos.

Zvaigznītes valodas ritms, kas mūs sāk šūpot viņa agrākajos
rakstos, tādā pašā garā šūpo arī šinīs sacerējumos, lai pēc

tam šo šūpošanu turpinātu arī vēlāk — «Līvu Adāmā». Visla-

bākā liecība būs, ja kaut kurš paņemsim Zvaigznītes rakstus,
palasīsim kaut pāris lapas puses, un tad lasīsim šos minētos

«Pēt. Av.» rakstus.

Jau agrāk mēs redzējām Allunāna iepriekšējo rakstu gara

virziena radniecību šiem apcerējumiem. Bet vai arī Zvaigz-
nītes citos rakstos pamanām kaut ko tādu pašu? Jā, bez

šaubām, šo to atrodam tik pat agrāk, kā arī vēlāk. Ņemsim
dažus piemērus. Nacionālo īpatnību Zvaigznīte uzsver ap-

cerējumos: «Dziesmas etc.» un «Par tautas dziesmām». Iro-
niski vīpsnā par mācītājiem, piem. «Līvu Adāmā», kur zem-

nieki nesaprot mācītāja sprediķus, bet mājiniekiem pa spre-

diķa laiku miegs nāk, jo šinīs stundās viņi baznīcā paraduši
snaust. Tāpat ironija nomanāma arī valodā par kungu doto

brīvību — dzimtbūšanu atceļot un iesākot klaušu laikus.

Ar zemnieku apejoties tāpat kā ar suni: pieliekot viņam kaulu

pie deguna paostīt, un tad aizsviežot projām. — Cilvēka lik-

teni noliek paša celvēka rokās un uzsver visu cilvēku vienlī-
dzību pa dzimšanai. Jau agrāk Zvaigznīte runā par «valstī-

bām un tautām» un par «zemnieku būdiņām», un ka par visu

valda tie paši dabiskie likumi. Pat tanīs pašās «P. Av.» 1. un

*) „Vaterländisches und Gemeinnütziges" U. daļa.
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2. num. Zvaigznīte runā gan to, ka «pie īstena cilvēka īstena

mācība pieder», kur tad arī kāda turpmākā apcerējuma («Kas
zemniekam jāzina») kodols jau pateikts; gan arī turpat iemi-

nas, ka mūsu skolām vienādības trūkst, lai tad to pašu domu

attīstītu un pierādītu vēlāk («Par skolām»).

Tāpat arī cilvēka sabiedrisko, sociālo dabu Zv. jau «Р. A.»

(Nr._ 2. «Rauna») apliecina, pieminēdams arī to, ka tikai darbā

parādās cilvēka īstā vērtība. Un tad vēl tas savādais, īpatnē-
jais «debesu valstības» iztulkojums, kas tik svarīgs bija minē-

tos rakstos un zobgalā, un kas visvairāk troksni sacēla. Arī

no tā pazīmes jau Zvaigznītes agrākos rakstos. Bībeles kriti-

ka pamanāma «Pasaciņu» priekšvārdā. Tur starp citu jau šie

vārdi: «Bet nesaku vis: par ko ar tādām pasakām laiku no-

kavēt? kad Dieva vārdus mācīsies? — Tas tāpat būtu, kā kad

sacītu: par ko bērniem pienu dot? kad tad mācīsies cūkas ga-

ļas taukumu ar kāpostiem ēst? — Pagaidāt tik: — silts nāk ar

sildīšanu, gards ar gaidīšanu. Zālamana mācītājs saka: «Savs

laiks ir smieties, savs laiks ir raudāt v. t. pr., visam darbam
ir savs laiks». Kad cilvēks priecāsies, smiesies, ja ne jau-
nībā? Tādēļ esat vien par to gluži mierīgi un dodiet šo grā-

matiņu bērniem rokā: uz elli vis neaizvedīs, par pasaules bēr-

niem tādēļ vis nepaliks.»

Un apcerējumā par tautas dziesmām:

«Zināms, kad daži, kā brāļu draudzes locekļi, laicīgas dzie-

smas aizliedz un tikai garīgas brūķē, ka no tādiem vis nevar

sacīt, ka Dieva eņģeli esot, kas tik no mūžības vien un no

debess priekiem domā un nekā vairs no šās pasaules negrib
zināt. Tas būtu aplam. Cilvēks savā būšanā divējāds: ga-

rīgs un miesīgs; viena puse rāda uz augšu, otra uz zemi; viena

mērķējas uz mūžību, otra uz laicību. Kurai daļai vienai pa-

šai ir tiesa? Nekurai. Vaikā, nes savu laicīgu būšanu, ka tā

tavai garīgai neskādē un tu nestaigāsi aplamu ceļu. Esi, ka-

mēr še virs zemes dzīvo, īstens cilvēks un negribi par svētu

garu, eņģeli v. t. pr. būt, it kā tu no laicīgas būšanas nekā ne-

zinātu, it kā tu, ar vienu vārdu sakot, nemaz cilvēks nebūtu»

(Kop. rakstos, 146. 1. р.).

Vai še nav «Pēt. Av.» gars? Bez šaubām, te ir tas pats

gars, kas vēlāk minētos apcerējumos plāšāk izteikts, noteik-

tāk formulēts, padarīts vēl pasaulīgāks, vēl cilvēciskāks.

Lasītājs, kas uzmanīgi lasīs kaut tos pašus «Р. A.» gaba-
lus no sākuma cauri, pamanīs, ka pirmā numurā raksts «Rau-
na» (ko neviens cits nevarēja rakstīt, kā tikai Zvaigznīte), tad

otrā numurā «Cienījamiem Vidzemes un Kurzemes skolotā-

jiem» (ar Zvaigznītes pilnu parakstu, kur arī adrese uzdota

«P. Av.» redakcijā), pēc tam jau agrāk minētos «Valstību un

tautu zinās», «Kas zemniekiem jāzina», «Par skolām», «Par
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krogiem» — tas nomanīs, ka visi šie raksti ir viena un tā paša
autora, un ka tur tikai papildinājumi un sīkumi var nākt vēl

no cita, no malas.

Valdemārs par Zvaigznīti saka tikai sekošo: «1862. gadā
bija tādi labi līdzstrādnieki, kā Barons, vēl Sterns

(Z vaig z n ī t s), bijis Valmieras Cimzes palīgs (tas nomira

ap 1863. £.). un jurists Frīdmanis; zināms, vēl daži citi». Pro-

tams, Valdemārs nav painteresējies, ka «labais līdzstrādnieks»,
Zv. mira 1867. gadā Rīgā, bet citādi šīs ziņas diezgan pareizas.
Vislabāk palicis viņam prātā Barons (par All. bija jau agrāk

runa), pēc tam nāk Zvaigznīte un Frīdmanis.

Rakstu piederības noteikšanā nāk palīgā arī dažas ārējas

pazīmes. Tā Zvaigznīte lieto, teikumus, kur nav neviena vār-

da (— ?— ). Šis pats bezvārdu teikums sastopams arī minē-

tos, «Pet. Av.» rakstos, bet nav pamanīts ne pie viena cita

«P. Av.» rakstnieka. Tālāk: es ņēmu no Allunāna, Valdemāra,
Zvaigznītes un no minētiem 4 problēmātiskiem rakstiem pa

500 teikumu (pēc iespējas no tanī laikā rakstītiem un tāpat pēc

iespējas oriģinālus) un saskaitīju vārdu skaitu teikumā. Izrā-

dās, ka Valdemāra teikums caurmērā ir 203/4 vārdus garš, Al-

lunāna 19J/
2 v., Zvaigznītes —15 vārdi, bet «Pet. Av.» zinā-

majos rakstos —17 vārdi. Vistuvāk Zvaigznītem.Un ja ne-

ņemtu vērā rakstu par skolām, kur īpatnēja viela

ar gariem teikumiem, tad pārējos arī še teikums

iznāktu ap 15 vārdus garš. Zvaigznīte nemīl garus teikumus.

Tā viņam no šiem 500 teikumiem ir tikai 36 teikumi, kas ga-

rāki par 30 vārdiem. Allunānam šādu garu teikumu jau ir 83,
bet Valdemāram 94. «Pēt. Av.» min. rakstos šādu teikumu

ir 50, tā tad vistuvāk Zvaigznītēm. Teikumu, kas sastāv no 5

vārdiem un īsāki, ir: Allunānam 17, Valdemāram 34, Zvaigznī-

ntem 63, bet «P. Av.» šinīs rakstos —49, tā tad vistuvāk Zvaig-
znītēm. Virsraksturīgākais teikums Valemāram un Allunānam

ir no 10—20 vārdi teikumā, bet Zvaigznītēm un «P. Av.» tur-

pretī 5 — 15 vārdi. Šīs ārējās pazīmes, kas citādi liktos ne-

nozīmīgas, šinī lietā nodod liecību par labu Zvaigznītēm.

Vēl viens pierādījumu ceļš būtu — no tiem Zobgaļa rak-

stiem, kur Zvaigznīte, kā autors puslīdz noteikti sazīmējams,
meklēt sakaru ar avīzes nopietnajiem rakstiem. Arī šis pē-

tījums novedīs pie tā paša rezultāta.

Protams, varētu jau arī būt, ka jau teikts, ka Allunā-

nam un Valdemāram stiprs iespaids uz šo rakstu saturu. Visi

taču bija viena darba darītāji, pie tam viens redaktors un otrs

— cenzors un redaktors.

Bez jau minētiem galvenajiem līdzstrādniekiem ir vairāki

citi, kas jau vai nu piemirsti, vai arī nemaz nav tikuši pie
vārda. Labu tiesu no iesūtītiem rakstiem redakcija nevarēja
izlietot. Daži no tiem bij par asiem, par skarbiem tiem laikiem



122

(kaut gan pašu «Pet. Av.» pamudināti) un daži atkal, protams,
bija mazvērtīgi.

Redakcija jau pirmajā pusgadā sniedza šādu kopīgu atbil-

di vairākiem rakstu iesūtītājiem: «Dažus it jaukus rakstus tā-

dēļ vien nevaram ieņemt avīzēs, ka tie, pēc mūsu prāta, par
daudz sīvi. Avīžnieks, mierīgs cilvēks, mieru un labprātību
starp visiem lasītājiem, kungiem un kalpiem, mācītājiem un

skolmeistariem, pilsētniekiem un lauciniekiem gribēdams kopt
un uzturēt, nevar tādus sīvus rakstus brūķēt, kauču tie, itin

daudz no visām pusēm iesūtīti» (1862. 180. 1. р.).

Diemžēl maz no šiem neiespiestiem rakstiem uzglabājies.
No tā, kas vēl ir, minams garš dzejojums bez paraksta: «Karš
starp rittergaru un brīvības garu.» Viņa autors varētu būt

vai nu Ruģēns, vai ari mazāk pazīstamais P. Krumberģis.

Vecpiebalgas draudzes skolas krievu klases skolotājs J.

Jātnieks iesūtījis vairākus rakstus, kas palikuši neiespiesti.
Kāda manuskripta beigās uz pāri palikušās baltās vietas Jāt-

nieks raksta redakcijai vēstuli, zīmēdams to uz Juri Allunānu:

«Jūsu pūliņi latviešiem par labu strādāti visvairāk teicas tā-

pēc, ka tie apakš Jūsu spalvas iznāk gruntīgi. Jūs tā mākat

ikkatru uzņemšanu galā vest, no principa līdz rezultātam,
lēniem soliem diezgan glīti un karsti, cik mūsu valodā mācītas

domas to paļauj, ka nevar diezgan nopriecāties.»

Starp atstātiem papīriem ir daži ar glītu, intelliģentu rok-

rakstu rakstīti, bet viņu autora vārds nav zināms. Tā tur ir

par «Dziesmām un dziesmu taisīšanu» (kur vēršas pret māc.

ürota aizstāvjiem), tad par misioni (no bezpartējiska viedokļa),
tad Qötes dzeju tulkojumi v. t. t.

Arī vairāku iespiestu rakstu sacerētāji plašākai publikai

palika nezināmi: Tā jau pirmā pusgadā ieraugām teicami uz-

rakstītu dzejojumu «Tenka». Vēlāk noskaidrojās, ka tas ir ga-

bals no Fr. Mālberģa poēmas «Staburags un Liesma», kas atse-

višķā grāmatā iznāca stipri vēlāk (1869.). Fr. Mālberģa sarak-

stīšanās ar «Pēt. Av.» nav uzglabājusies. Tikai gadus četr-

desmit vēlāk, kad jau iznāca jaunās «Pēt. Av.» (1901.), vecais

dzejnieks atcerējās sava laika biedreni un rakstīja:

Mums pirmā Pēterburdzniece

No Valdemāra laika:

Та bij kā rīta saulīte

Jo tikumīgi maiga.
Tik vien tur kāda dziesmiņa
No trusla tiltu groda

Bij durta kā uz iesmiņa,

Kas viņai nikni koda.
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yai no Kārla Stālberģa iesūtījumiem kas ir iespiests — jā-
šaubās. Uzglabājusies viņa vēstule: «No maniem rakstiem,
ka redzu, Jūs gan nenieka neesat brūķēt varējuši; šī g. (1864.)

lapas gan vēl neesmu redzējis. Kad nu tie Jums nederīgi, tad

esiet tik labi un izdevīgā brīdī atsūtāt man to atpakaļ; man

nav nekādu norakstu, un taču gribētos tos reiz drukātus redzēt.

No «Jānis Ziska» man bij gan noraksts,.un ar Steffenhagena

kungu jau salīgu īpašā drukā izdot, bet cenzūra to aizliedza

un paturēja».

Baumaņu Kārlis.

Līdzstrādnieks "Zobugalā".

K. Stālberģis, tolaik jelgavnieks, bija viens no karstākiem

Allunāna cienītājiem, ko rādījusi viņa noturētā runa pie Allunā-

na kapa 1864. gada aprīlī. Arī tie pantiņi, kas bija uz vaiņaga
lentes, ko tanī brīdī jelgavnieku vārdā nolika K. Stālbergs, bija

gan viņa paša sacerēti.

Cenzūras lapas rāda, ka daži iespiestie tulkojumi ir Šon-

berga darbs. Kā dzejnieks bija pazīstams Emsts F. Dönbergs,
bet ar rakstiem nodarbojās arī viņa brālis Kristaps Dönbergs.
Šī pēdējā vēstule atrodama «Pēt. Av.» archīvā, kur raksta, ka

nosūtot 4 mazākus gabaliņus un līdz ar to redakcijai atjauj
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šos rakstus labot un grozīt pēc sava ieskata. Ja tos liekot

«Zobgaļa», tad lai redakcija pieliekot kādu asprātīgu piezīmi.
Bet —un tas nu ir Šonberga neatlaidīgs lūgums — lai atbildi

viņam nedodot laikrakstu «pasta tašā», jo viņš savu incognito
gribot paturēt joprojām un negribot ne sevi, ne arī citus kom-

promitēt. Protams, skolotājam rakstīt «Pēt. Av.» tolaik bija
tikpat bailīga lieta, kā piedalīšanās sociālistu izdevumos 1905.

gadā.

_

Jura Allunāna jaunākais brālis Indriķis šo to rakstīja ari

«Pēt. Av.» piem. par saviem novērojumiem Krievijas dienvi-

dos. Kādā vēstulē redakcijai viņš piemin arī iesāktu, bet ne-

nobeigtu fiziku latviešu valodā. Viņš jautā, vai Barons negri-
bētu šo darbu turpināt? Apjautājas, kā klājoties Baronam un

Frīdmanim. Dod padomu, lai avīzes izdevēji padomātu ari

par «Pēterburgas latviešu kalendāru», jo arī tas atrastu pie-
krišanu tautā. Vēstule rakstīta 1863. gada beigās, kad Juris

Allunāns jau labu laiku bija Kaulos, Zemgalē.

J. Olmanis (Antipinā, 1864. 2. janv.) raksta un solās sa-

cerēt kādu rakstu par brandvīna dedzināšanu, kas labi noderē-

šot tiem deģiem, kam neesot vācu mēles. Valodu, viņš cer,

nogludināšot Kr. Barons.

D. (jrūntālam redakcija atbild: «Jūsu labo dziesmiņu:
«Ar prieka ielīgsmotu, balsi bez bēdām it kā zvirbulis, dzied

latvietis iekš saules gaismas iznācis» — nevaram tagad
ieņemt mūsu «Dzirkstelē» tādēļ, ka daži par daudz par to pu-

kosies.»

Cenzūras lapas rāda, ka līdzstrādnieku pulkā ir bijis
Strombergs (tulkojis stāstus, piem. «Laulības šķiršana») —

laikraksta ekspeditors. Tad vēl A. Bērziņš (par lauksaim-

niecības jautājumiem), Šerbergs, Grencions (ar zobgalībām),
Lerche (arī zobgalības, cenzora strīpotas). No tiem, kuru raksti

nav iespiesti, vēl pieminēsim Z. Muceniekovu (Alūksnē), J. Ru-
dzīti.

Atgriežoties pie galvenajiem līdzstrādniekiem, varētu vēl

teikt sekošo. Kr. Barona loma avīzes vadībā kļuva arvienu

lielāka. Par to jau Kr. Valdemārs rakstīja: «No 1862. g. bei-

gām līdz jūnijam 1865. g. Barons bija faktiskais redaktors. Kad

1863. g. vidū «Pēt. Av.» tapa uz 4 mēnešiem aizliegtas, tad es

biju gatavs šo avīzi pavisam slēgt, lai gan tad vēl bija 3300

abonentu; tikai Barons aizstāvēja «Pēt. Avīžu» tālāko dzīvī-

bu, un tam nu es nodevu pavisam faktisko avīzes redakciju»*).

Pec minēta pārtraukuma Kr. Barons bija ne tikai faktiskais

redaktors, bet arī jo lielā mērā pats šo laikrakstu pierakstīja.

*) Aronu Matīss. .Krišjānis Valdemārs", 32. lpp.
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Nu pārsvarā bija, kā jau agrāk minēts, praktiska satura rak-

sti, pamācības, īpaši zemniekiem noderīgas. Politiskas, nacio-

nālas, reliģiskas problēmas nu tika maz kustinātas*).

Kr. Valdemārs, kā jau agrāk maz šinī laikrakstā rakstīja,

tā arī tupmāk bija stipri atturīgs. Viņa daudzajām rūpēm

šinī laikā jau pievienojās nelaimīgās Novgorodas kolonijas
lietas.

J. Zvaigznīte, par kuru Valdemārs saka, ka tas ap 1863. g.

miris, gan nodzīvoja līdz 1867. gadam, bet pēdējos gadus pa-
vadīdams Rīgā, jau slims. Varētu būt, ka 1863. gadā viņš at-

stājis Pēterpili, tāpēc pazudis no Valdemāra redzes aploka.

J. Allunāns, jau no 1863. g. pavasara**) uzturēdamies pie
brāļa Zemgalē, uzmanīgi sekojis «Pēt. Av.» gaitai. Tā viņa

brāļa dēls Adolfs Allunāns raksta: «Viņš ar nepacietību gai-
dīja uz katra jauna numura iznākšanu. Pasta dienas viņu atkal

redzami uzbudināja, viņš it kā nespēja sagaidīt jaunākā numu-

ra pienākšanu, staigāja nemierīgs apkārt un nervozi drebēja
avīzi atlokot.

Reiz šo rindiņu rakstītājs atradās Kaulu mājās, kad patla-
ban pienāca «Pēterburgas Avīžu» jaunākais numurs, kurā at-

radās kāda šī laikraksta ievērojama pretnieka ģīmetne***). Tik-

ko Juris to bij ieraudzījis, viņš vārda pilnā ziņā saļima sēdeklī,
galvu nodurdams uz blakus stāvošā galda. Es piesteidzos Ju-

rim klāt, un tik vēl tad, kad atkārtoti kļuvu jautājis, kas tam

kaiš un kāda iemesla dēl tas uzbudinājies, Juris rādīja uz «Pēt.

*) Maldīgs ir uzskats, ka Krišjānis Barons bijis šī laikraksta «dvē-

sele» un idejiskā virziena noteicējs, tāpat nav pareizi, ka «Zobugals» bijis

viņa rokudarbs. Kā jau teikts viņš darīja redakcijas technisko darbu, deva

populāri zinātniskus rakstus, vienu otru zobgalību, tad vēl savus stāstus

un dzejas, bet ar to jaunā ceļa iešanu, kas bija redzama «Pēt. Av.» 1862.

un 1863. gadā, ar to idejisko virzienu, kas še izpaudās, viņam nav daudz

daļas. Kr. Barons bija gan čakls, bet bez lielākas iniciatīvas, bez sabie-

driska karotāja gaira. Visgaišākā liecība teiktam būs tā, ja atgādināsim,
ka no 1863. g. rudens līdz pat 1865. g. vasarai Rr. Barons bija tiešām

saimnieks redakcijā. Un nu taisni zustim pazūd tas gars, kas valdīja sā-

kumā, un nu Laikraksts arī lasītājiem kļūst garlaicīgs. Visu vainu uzkraut
cenzūrai nekad nevar. — Kr. Barona lielais darbs sākās ar «Latvju Daiņu»
kārtošanu. Tur viņa čaklība un uzticība pasāktam darbam bija īstā vietā.

*
) Ka Allunāns bijis Pēterpilī līdz pat 1863. gada pavasarim, to

apliecina kāds manuskripts Kr. Valdemāra («Pēterburgas Avīžu») archivā.

Tas ir kādas ārzemju telegramas tulkojums reep. apstrādājums. Šis pats
dokuments liecina, ka līdz pat 1863. g. pavasarim Allunāns ņēmis aktīvu

dalību redakcijas darbā. Varbūt viņa aizbraukšana stāv sakarā ne tikai

ar progresējošo slimību, bet ari ar «Pēterburgas Avīžu» apturēšanu mi-

nētā pavasari. Rudenī, kā zināms, Allunāns Pēterpilī vairs neatgriezās,
arī Zvaigznīte nezin kur pazūd, un tā arī vecais mošais gars laikrakstā

vairs neatgriezās.

***) Baltijas ģenerālgubernatora barona Līvena ģīmetne 1864. g. №8.
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Avīžu» jaunāko numuru un dziļi nopūzdamies lēni sacīja: «No-

žēlojamie draugi, —viņi jau sāk glaimot! Nu viss pagalam!»*)
No Zemgales Allunāns būs maz ko sūtījis laikrakstam.

«Zobugalā» pēdējos numuros liekas šis tas Allunāna. Un pēc

viņa nāves «P. Av.» parādījās vairākas viņa dzejas. Tās bija
ņemtas no dzeju manuskripta burtnīcas, kas bija piemirsta Kr.

Valdemāra dzīvoklī.

«Pēterburgas Avīžu» pēdējais numurs iznāca 1865. gada
17. jūnijā (Nr. 22.), kur bija paziņojums: «Redakcija, kas tikai

uz šo pusgadu bija uzņēmusies «Pēterburgas Avīzes» apgādāt,

tagad dod zināmu, ka uz nākošo pusgadu šīs avīzes vairs ne-

iznāks. Tie nedaudzie, kas taču uz visu gadu par mūsu avī-

zēm naudu piesūtījuši, var to maksu par otro pusgadu atda-

būt Pēterburgā pie K. Valdemāra, uz Vasili Ostrov 4. līnijā
namā Nr. 5, un Rīgā pie grāmatu pārdevēja Deubnera.»

*) Ad. Allunāna Д Allunāna dzīve", 44. lpp.
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Iespaids turpinājas.

«Pār Baltijas veciem kauliem pārskrēja drebuli, kad šis

necerēts pērkona lietus sāka pa mūsu auglīgām palejām iz-

gāzties. Latviešu tauta nosvinēja pirmo gara atmošanās brīdi.

Bet dobja ņurdēšana un kunkstēšana izcēlās iz pakrēslības
mīkstiem spilveniem. Citi jau ticēja pastara dienu tuvumā

esam»*).

Tā piecus gadus vēlāk par «Pēterburgas Avīzēm» rak-

stīja Kronvalda Atis («Baltijas Vēstnesī» 1870. Nr. 46.), tādu

liecību nodeva vīrs, kas «Pēt. Av.» iznākšanas laikā vēl bija
labās attiecībās arī ar Baltijas vāciešiem un mūsu pašu vec-

latviešiem.

Ka Kronvalda vārdiem taisnība un ka «Pēterburgas!
Avīžu» iespaids Latvijā bija ļoti liels, to jau liecināja agrāk
minētās lasītāju vēstules. Un to pašu netiešā kārtā liecināja
vācu muižnieku un mācītāju sūdzības.

Kaudzītes Reinis, dzīvodams pavisam citādos apstākļos
nekā Kronvalds, zemnieks būdams un zemnieks palikdams,

par «Pēterburgas Avīzēm» raksta: «Šīs avīzes mūža gaita

gan bija īsa, bet tik bagātu panākumu un svētības pilna. Ko

šie vīri sākuši jau savos agrākos darbos, gan «Mājas Viesī»,

gan grāmatās rakstīdami, — lai savu latviešu tautu paceltu,
lai modinātu cienīt sevis pašus, savu valodu, lai nekaunētos

no savas tautas, lai nemeklētu no tās bēgt, lai dzītos pieaugt
turībā v. t. t. — šo visu nu vini «Pēterburgas Avīzēs»

runāja jo drošā vārdā, jo pārliecinošiem pierādījumiem latvie-

šus aizstāvēdami kur vien vajadzēja. Tā runāti vārdi patiesā

prātā, ar labu zināšanu, saprotami un turklāt ar jo karstām

sirdīm — atrada visur tautā tik skaņu atbalsi, tik karstu pretī
nākšanu un tik paliekamus iespaidus nākošam laikam. — Se-

višķi mīļš tapa «Zobugals» ar savu roboto pīpi, tik patīkami
smīnēdamu seju, kupliem matiem, un jo asu spalvu allaž

rakstīdams. Tur rakstīja par pašiem, tur rakstīja par citiem,

tur nostādīja veco Brenci un švītīgo Žvinguli v. t. t. Dažu

labu gabalu toreiz pat no galvas iemācījāmies, — tik iemīlēts,

*) Par «Zobugalu» jau drusku agrāk tas pats Kronvalda Atis rak-

stīja: «Dažs latvietis, kam Dievs jautru prātu un priecīgu sirdi devis,

nožēlo vēl šodien, ka senākais Pēterburgas «Zobugals» tai kaušanā ar

«bizmaņiem» zobu sāpes dabūdams, savu jautro ģīmi ļaudīm vairs nerāda.»

(«Balt. Vēstnesī», 1870. Nr. 22.)
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ieredzēts šis mūsu Zobugals visiem tad bija un to gaidījām no

reizes līdz reizei kā nezin kādu ciemiņu ar saviem kukuļiem,
ko nu atkal stāstīs. — Pirmie mums bija šie «Zobugalā»
raksti un tiešām pirmie arī tie palikuši vēl pat šinīs dienās.

Šim tik izdevīgam pasākumam mēģinājuši gan daži mūsu laik-

raksti pakal darīt, bet neviens nav iespējis ne tuvumā tikt

mūsu pirmām «Zobugalam» («Austrumā» 1902. 650. 1. р.).
Kad 1869. gadā sāka Rīgā iznākt «Baltijas Vēstnesis»,

viņš vēlējās iet apmēram to pašu ceļu, kā bija gājušas «Pēt.

Av.» B. Dīriķis, kas pats bija piedalījies arī pie «Pēt. Av.» di-

bināšanas un tur arī rakstījis, nu lūkoja pulcināt ap savu laik-

rakstu tos pašus līdzstrādniekus. Gan Juris Allunāns jau bija
miris (1864.), bet viņa piemiņu «Balt. Vēstnesis» turēja jo se-

višķi dārgu. Tā 1870. gadā «Mājas Viesis» bija iespiedis kādu

zobojošu dzejolīti par Juri Allunānu. Kā nu steidzās mūsu

patrioti aizstāvēt aizgājušā darbinieka piemiņu, kā nu dzir-

dēja sašutumu par «M. Viesa» aplamo rīcību!

Bija miris arī otrais ievērojamais «Pēt. Av.» darbinieks

Jēkabs Zvaigznīte (1867.). Bet arī viņa piemiņu nepiemirsa

jaunais laikraksts, iespiezdams rokrakstā atstāto ievērojamo
stāstu «Līvu Ādamu» un teikdams atzinības un cienības pil-

nus vārdus par šo rakstnieku.

Kr. Barons bija nometies uz dzīvi lekškrievijā un nogri-
mis savā audzinātāja darbā. No viņa nekādus rakstus ne-

varēja sagaidīt. Bet čaklāks jau bija Kr. Valdemārs. Viņa
raksti par jūrniecību «В. V.» ieraugāmi prāvā skaitā.

No citiem «Pēt. Av.» bijušiem līdzstrādniekiem «Balt.

Vēstneša» slejās sastopamies vēl ar J. Frīdmani, E. Dūns-

bergu, K. Biezbārdi, P. Krumberģi v. c. Bet pa šiem pieciem
gadiem bija saradušies jauni darbinieki, kas stājās tanī pašā
darba laukā jauniem spēkiem. Te nu vispirms minēsim Kron-

valda Ati, A. Pumpuru R. Tomsonu, AI. Veberu, Ausekli, Kau-

dzītes Matīsu, J. Lautenbachu v. c.

Ka «Balt. Vēstnesis» iet apmēram to pašu ceļu tālāk, ko

bija pasākušas «Pēt. Avīzes», to apliecināja arī cittautu prese,

tikpat vietējā vācu, kā arī krievu, piemēram laikraksts
«Голосъ».

Kad 1875. g. Juris Māters sāka izdot savu «Baltijas

Zemkopi», arī viņš atminējās vecās «Pēt. Av.» kā cēlu pa-

raugu, un kad 1886. g. radās «Baltijas Vēstnesim» opozi-

cionālā «Dienas Lapa», arī viņa vairākkārt pieminēja «Pēt.

Av.» kā laikrakstu, kas īsti labi sapratis tautu vadīt un tautai

kalpot, kāpēc arī atradis tik plašu atbalsi visā Latvijā. Tie-

šām, «Dienas Lapa» pirmajos gados bija nacionāls laikraksts,
īsti Fr. Bergmaņa vadības laikā. Beidzot — kad jaunā gadu

simteņa sākumā Pēterpilī sāka iznākt jauns laikraksts ar to

pašu «Pēterburgas Avīžu» nosaukumu, arī viņš solījās tur-

pināt 40 gadus iepriekš iesākto darbu.
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Latviešu nacionāli demokrātiskās intelligences acīs «Pēt.

Av.» joprojām nezaudēja savu spožumu. Mūsu rakstniecības

vēstures to vienprātīgi apliecina, mūsu jaunākās kultūras vē-

sturnieki to pašu apgalvo. «Pēterburgas Avīžu» piemiņu ap-

vij nedziestošs spožums.

Kad Rīgas Latviešu biedrībā nodibinājās Derīgu grāmatu

apgādāšanas nodala, viņas pirmais darbs bija — izdot «Pē-

terburgas Avīžu piemiņu» (1887.). Vensku Edvartam (Ed.

Skujeniekam) še visčaklāk darbojoties, bija nodomāts izdot

trīs grāmatiņās ar izlasītiem «Pēterburgas Avīžu» rakstiem (I.

Stāsti, dzejas, zobgaļa gabali, 11. Sabiedriski raksti, un

111. Zinātniski raksti). Iznāca tikai pirmā dala. Par to pašu
Vensku Edvarts raksta Valdemāram, ka no Zobugalā Rīgas

cenzors A. Ruperts esot nosvītrojis lielāko dalu. Tā tad tas,

kas jau 25. gadus atpakaļ bija izplatījies tautā, nu tika latviešu

lasītājiem liegts. Šo cenzūras spaidu un arī līdzekļu trūkuma

dēl divas pārējās grāmatas palika neizdotas. Tā «Pēterburgas
Avīžu» piemiņu tautā atjaunot izdevās tikai pa daļai. Avīžu

pārējie raksti pēc tam ir bijuši pieejami tikai nelielam pul-

ciņam.

Ja Rīgas cenzors vēl 1887. bija tik pamatīgi strīpojis
«Pēterburgas Avīžu» rakstus, tad pats no sevis rodas jautā-

jums: kā tādi sacerējumi varēja parādīties 1862. un 1863. gadā.
Ar to, ka no sākuma Valdemārs bija cenzors, nav viss izskai-

drojams. Mēs jau redzējām, ka arī barona Līvena cenzūra

minētos gados nebūt nebija tik pārāk stingra. Bez tam ari

Valdemāram bija jāturas attiecīgu rīkojumu noteiktās ro-

bežās.

«Pēterburgas Avīžu» brīvais gars varēja izpausties
pateicoties tā laika brīvprātīgajam sabiedriskajam noskaņo-

jumam vispār Krievijā. Tā, piemēram, līdz 1855. gadam ne-

kas tamlīdzīgs iespiedumā nebūtu varējis parādīties, vienalga,
lai arī latviešu valodā. Līdz pat 1855. gadam Krievijā valdīja

smaga reakcija, kas bija sākusies jau 1848. g. Krievu valdība,
baidīdamās, ka Vakareiropas revolūcionārās un nacionālisti-

skās idejas neienes arī Krievijā, preses brīvību nospieda galīgi.
Cenzūra bija līdz neprātam barga. Tā pat Gogola kopotus
rakstus varēja izdot tikai ar lielkņaza Konstantina Nikolajeviča
aizbildniecību. Krievu slavofilus, kas daudzos jautājumos bija
«plus royalistes que le roi», uzraudzīja policija, viņu rakstus

stingri sijāja, dažus no viņu darbiniekiem pat izsūtīja uz zie-

meļu-austrumu guberņām. Dabūja ciest arī latviešu darbi-

niekiem pazīstamais Jurijs Samarins. Tanī laikā radās Petra-

ševska pulciņa prāva. Vairākus no dalībniekiem (to skaita ari

Dostojevski) notiesāja uz nāvi un apžēloja tikai pašā pēdējā

brīdī, nāves sodu pārvēršot katorgā. Un ko šie «petraševci»

bija darījuši? Neko vairāk, ka sapulcēdamies pa vakariem,
starp citu pārrunājuši arī dzimtbūšanas atcelšanas jautājumu
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un vēl dažu Vakareiropas ūtopistu mācības. Tālāk par runā-

šanu viņi nebija tikuši. Tanīs laikos arī no ārzemēm grāmatu
ievešana bija loti ierobežota, arī te bija visstingrākā cenzūra.

Ja pie kāda atrada ārzemju grāmatu, ko cenzūra nebija ska-

tījusi cauri, tam draudēja aizsūtīšana uz Sibiriju. — Lūk šinī

laikā nebūtu bijis iespējams izdot ne tikai «Pēterburgas Avī-

zēm» līdzīgu laikrakstu, bet arī «Mājas Viesa» parādīšanās tad

diezin vai būtu iespējama.

Bet tad neveiksmīgais Krimas karš veco kārtību satri-

cināja, rādīja viņas vājās puses, pārliecināja, ka vajadzīgas re-

formas, vajadzīga lielāka svabadība, vajadzīgas skolas un

tautas masu izglītība. Tā ap 1855. g. sākoties reformu laikme-

tam, latvieši tiek pie «Mājas Viesa», latviešu studenti Tērbatā

var_ pacelt savu balsi, var piedalīties «Mājas Viesī», var di-
bināt «Sētu ,dabu, pasauli» (1860.), kur atskan jau īsti brīvprā-
tīgs gars. Beidzot 1862. gadā var sākt iznākt «Pēterburgas
Avīzes».

Kr. Valdemārs, jau 1858. g. apmezdamies uz dzīvi Pēter-

pili, pirmais no latviešiem nodibināja plašus un draudzīgus sa-

karus ar loti iespaidīgiem krievu sabiedriskiem un valsts dar-

biniekiem. Valdemāram bijusi pazīšanās ar lielkņazu Kon-

stantinu Nikolajeviču, kas bijis reformu draugs, bez tam ar

iekšlietu ministru Valujevu, ar tautas apgaismošanas ministru

ūolovņinu un daudziem citiem.

Krievu sabiedrībā tolaik bija nomanāmi divi galvenie vir-

zieni: slavofili un rietrumnieki. Slavofili bija vairāk nacio-

nālisti, viņi centās paturēt krievu īpatnības, skatījās ar neuz-

ticību uz Vakareiropas kultūru. Rietrumnieki turpretī centās cik

iespējams ātrāk cittautu jaunlaiku kultūras panākumus ieplūdi-
nāt arī Krievijā. Kr. Valdemārs un vairāki citi jaunlatvieši
tolaik sadraudzējās ar slavofiliem. Lai šie pēdējie bija stipri
reakcionāri, bet Valdemārs viņus vislabāk varēja izmantot sa-

viem nolūkiem. Un kāpēc: slavofili bija daudz tuvāk val-

dībai, un tikai ar krievu valdības palīdzību Valdemārs un viņa

domu biedri cerēja salauzt Baltijas vācu privilēģijas; bet bez

šo privilēģiju salaušanas latviešu attīstībai nebij nekādu pla-
šāku izredžu. Un tad: slavofili jau bija uzsākuši kara gājienu
pret Baltijas vāciešiem kā pret Krievijai naidīgiem. Apkaro-
dami vāciešus, slavofili teica dažu labu vārdu latviešu labā,
solīdami tiem visādus labumus, ja tikai viņi atrausies no vā-

ciešiem un tuvāk piesliesies krieviem. Slavofiliem bija no-

lūks vispirms salauzt vācu varu, lai pēc tam uzsāktu šīs no-

males pārkrievošanu. Pareizticīgā baznīca šo darbu jau da-

žus gadu desmitus iepriekš bija ar sekmēm sākusi. Varbūt
jaunlatvieši arī tad jau nomanīja slavofilu tālākos nodomus,
bet cieta pagaidām klusu, jo vācieši viņiem likās daudz lielāks

ienaidnieks. Valdemārs kādreiz pat esot teicis: ja latviešiem
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kādreiz jāsaplūstot ar citu tautu, lai tad labāk tas notiek ar

krieviem (skat. A. Zandberga atminas par Valdemāru).
«Pēterburgas Avīžu» laikā notika polu sacelšanās, ar

nolūku padzīt krievus un atjaunot Polijas valsti. Polu rīcībai

jaunlatvieši ne domāt nedomāja sekot un nesapņoja par Balti-

jas valsti, jo tur valdošais elements bija vācieši. Vispirms

vajadzēja izrēķināties ar vācu muižniecību. Bet ne revolūci-

onārā ceļā. Jaunlatvieši cerēja uz reformām, viņu cerības pa

daļai piepildījās.
Šinī reformu un brīvprātības laikā dzima «Pēterburgas

Avīzes». Viņas bija krievu aizvējā, kas Baltijas vāciešus jo

vairāk saniknoja.
Izņemot Kr. Valdemāru un K. Biezbārdi, citi jaunlatvieši

turējās diezgan neitrāli. Un vispār «Pēt. Avīzēs» slavas

dziesmu krievu valdībai mazāk, nekā vēlākajos latviešu pil-

soniskajos laikrakstos līdz pat Latvijas patstāvībai. Ne Allu-

nāns, ne Zvaigznīte, ne Barons nebija ciešāk saistījušies av

krievu aprindām un garu. Arī Kr. Valdemārs uzturēja, tā

teikt, vairāk diplomātiskus sakarus.

Sešdesmito gadu sākumā krievu brīvprātīgā prese būs

iespaidojusi arī latv. «Pēterburgas Avīzes». Tā tanī laikā iz-

nāca satiriskā lapa «Iskra», kur daudz bija asuma, kas vērsts

pret visiem jauno reformu un vispār pret jaunā gara preti-
niekiem. «Iskra » nežēloja vecos elkus, ja pat vecos svētu-

mus. Arī latvieši sava laikraksta satiriski-humoristisko pieli-
kumu nosauca par «Dzirksteli», tikai vēlāku pārdēvēdami
latviskākā vārdā par «Zobugalu»». Līdzīgi krievu lapai,
arī latv. «Dzirkstele» un «Zobugals» sāka runāt valodu,
kas likās īsta pārgalvība. Ja šādas parādības nebūtu

redzamas krievu izdevumos, arī latvieši nebūtu iedo-

mājušies rakstīt tik skarbā tonī. Šis «Zobugalā» skarbais tonis

bija pirmā dzirkstele, kas iededzināja naidu un kam sekoja re-

presijas pret «Pēterburgas Avīzēm».

Līdz ar polu sacelšanos cenzūra atkal palika stingrāka.
Arī «Pēterburgas Avīzes» vēl dabūja to izbaudīt. Brīvprātī-

gais laikmets beidzās.*.Bet pa to laiku jaunlatvieši bija dabū-

juši teikt kādus vārdus no sirds, un daudz tūkstoši latviešu

bija šos vārdus dzirdējuši. Tā bija sēkla kas dīga, auga, vei-

doja mūsu nacionālās atmodas turpmāko posmu garīgo seju.

Un kā pēdējais posms mūsu nacionālajā ēmancipācijā bija —

valstiskā patstāvība. Jau sešdesmitos gados, skubinādamas

tautu uz patstāvību — tikpat saimnieciskā laukā kā arī gara

dzīvē — «Pēterburgas Avīzes» lika mūsu tagadējā valsts nama

pamatos dažu labu akmeni. Tāpēc arī šo laikrakstu neesam

piemirsuši un arī nepiemirsīsim.



PIELIKUMS

Daži "Pēterburgas Avīžu" dokumenti viņu oriģinālā
valodā





1.

Hohe Excellenz.

(Rezolūcija:) Прошу Василlя Андреевича
Цеэ повидаться съ Г.Аллюнаномъ и пред-
ставить свои соображешя.

С. Секр. Головнинъ.

19 марта 1862. г.

№ 456.

Das Bedürfniss nach Bildung macht sich auch bei den

Letten bemerklich, seitdem unser allergnädigster Kaiser das

erhabene Wort gesprochen, dass die Bildung seiner allerge-
treuesten Unterthanen Ihm am Herzen liege. Die beiden

in lettischer Sprache existierenden Zeitungen befriedigen nicht

die Bedürfnisse des' Volks. Es sucht Mannigfaltigkeit, Viel-

seitigkeit, und dies kann nur durch das gleichzeitige Erscheinen

mehrerer Zeitchriften erreicht werden. Daher wäre eine Con-

curenz auf dem Gebiete der lettischen Journalistik der Bildung
des Volks nur förderlich. Mit Hilfe einiger in Petersburg

ansässiger, begüterter Letten wünsche ich ein neues Wochen-

blatt in lettischer Sprache hier in Petersburg herauszugeben
unter dem Titel: «Pehterburgas Awises», d. h. Peterburger
Zeitung. Die Tendenz des Blattes wäre: Hebung der Intelli-

genz der Letten. Es würden daher den Inhalt des Blattes

bilden:

1. Obrigkeitliche Publicationen und Bekanntmachung

neuer Gesetze.

2. Nachrichten über in-und ausländische Ereignisse und

Verhältnisse, besonders solche, die für Landleute von Interesse
sind.

3. Abhandlungen aus dem Gebiete der Landwirtschaft und

Industrie.

4. Naturwissenschaftliche Excursionen.

5. Abhandlungen über einige Nationalöconomische Er-

scheinungen und Begriffe.
6. Darstellungen aus der Geschichte zur. Weckung

patriotischer Gesinnung.
7. Artikel aus der Länder- und Völkerkunde.
8. Besprechungen und Abhandlungen über das Schul-

wesen.

9. Kritiken über in lettischer Sprache erschienene oder
die Letten und die lettische Sprache behandelnde Schriften und
Artikel.
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10. Miscellen, humoristische Aufsätze, Gedichte u. s. w.

П. Marktpreise.
12. Oertliche Anzeigen.

Seitdem ich in der Universität Dorpat meine cameralisti-

schen Studien vollendet und Anfang 1861 mein Gradualexamen

absolvirt habe, zieht mich die Beschäftigung mit der lettischen

Sprache besonders an. Bereits als Student habe ich mich mit

der lettischen Sprache auf das Eifrigste beschäftigt und in

derselben nebst mehreren andern Schriften ein der Belehrung

gewidmetes Werk in drei Bänden unter dem Titel «Sehta, daba,

pasaule», d. h. «Haus, Natur, Welt» herausgegeben. Jetzt würde

die Redigirung einer lettischen Zeitung meiner besondern Vor-

liebe für die lettische Sprache den geeigneten Wirkungskreis

geben. Daher besteht meine flehentliche Bitte darin: Ihre Hohe

Excellenz möge geruhen, mir die Concession zu der Heraus-

gabe der lettischen Peterburger Zeitung ertheilen zu lassen.

Mit der vollkommensten Ehrfurcht zeichnet sich

Ihrer Hohen Excellenz

ganz gehorsamster Diener

Georg Allunan.

St. Petersburg, den 15. März 1862.

Adresse: bei Herrn D. Zimse in der Waisenanstalt im

Hause der Kirche zur heil. Anna, an der Фурштатская.

СПБ.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ

28-го апреля.

1862.

№ 388.

Господину Управляющему Министер-

ствомъ Народнаго Просвъщешя.

Действительный Студентъ Дерптскаго Универ-
ситета Георгъ Аллюнанъ, желая издавать въ

СП-бургв еженедельную газету на латышскомъ

языктэ, подъ назвашемъ „Pehterburgas Awises" (Петер-

бургская газета), проситъ объ исходатайствованш

ему разръшешя на это издаше. При семъ про-

ситель Г. Аллюнанъ представилъ свидетельство

Дерптскаго Университета за № 37 и три частныхъ

удостовърешя о его способностяхъ.
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Имъя въ виду, что Предложешемъ Вашего

Превосходительства отъ 12-го Апреля 1862 г. за

№ 635 разрешено пригласить Г. Вольдемара для

цензировашя сочиненш на латышскомъ языке и что

Г. Вольдемаръ изъявилъ уже comacie принять на

себя этотъ трудъ, СПб. Ценз. Комитетъ имеетъ

честь представить объ этой просьбе действитель-

ная Студента Георга Аллюнана на благоусмотреше
Вашего Превосходительства съ приложешемъ про-

граммы Латышской газеты и 4-хъ документовъ

представленныхъ просителемъ.

Председатель Комитета:

Тайный Советникъ Василш Цеэ.

Верно: Секретарь С. Загибенинъ.

Докладная записка по делу

объ изданш Г. Аллюнаномъ

газеты на латышскомъ языке.

Вследствlе прошешя действительнаго Студента
Георга Аллюнана СПетербургскш Цензурный
Комитетъ входилъ съ представлешемъ (28 Апреля

за № 388) къ Г. Управляющему Министерствомъ

Народнаго Просвещешя о разрешены издавать

газету на латышскомъ языке подъ назвашемъ

„Pehterburgas Awises".

Г. Управляющей Министерствомъ отъ 7 сего

мая за № 776, уведомилъ Цензурный Комитетъ,

что, по случаю пересмотра въ Высочайше учреж-

денной Коммиссш постановлешй по деламъ книго-

печатанl'я, Его Превосходительство не признаеть

возможнымъ разрешить Г. Аллюнану издаше этой

газеты.

Предварительно этой переписки по просьбе
Г. Аллюнана въ марте месяце сего года содер-

жатель типографш Р. Голике входилъ къ

Г. Управляющему Министерствомъ Народнаго Про-
свещешя объ учреждены въ СПетербурге цензуры

для изданш на латышскомъ языке ; соображешя

Цензурнаго Комитета о возможности этого полез-

наго учрежденГя представлены были къ Г. Управ-

ляющему Министерствомъ 6-го Апреля за № 340,
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вслъдствш чего Его Превосходительство предло-

жешемъ отъ 12 toго же Апреля за № 635 разръшилъ

цензировашелатышскихъ сочиненш поручить Колеж-

скому Секретарю Вольдемару.

По случаю пересмотра постановлешй по дъламъ

книгопечаташя вообще прюстановлено разрешеше
новыхъ журналовъ, но газета Г. Аллюнана, какъ

первое издаше на латышскомъ языке им-ьетъ свой

особенный исключенный характеръ и потому
можно предполагать, что въ настоящемъ случае
при докладе Г. Управляющему Министерствомъ

просьбы Г. Аллюнана, была упущена изъ виду

переписка производившаяся касательно учреждешя

цензуры для латышскихъ изданш.

Мая, 1862 г.

СПБ.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ

22 мая 1862 г.

№ 448.

Господину Действительному Студен-

ту Дерптскаго Университета Георгу*

Аллюнану.

Вследствl*е представлешя С. Петербургскаго
Цензурнаго Комитета отъ 16 текущаго мая

Господинъ Управляющш Министерствомъ Народ-
наго Просвещешя разрешилъ Вамъ, Милостивый

Государь, издавать въ С. Петербурге еженедельную
газету на латышскомъ языке, подъ назвашемъ:

„Pehterburgas Awises" (Петербургская газета), по

представленной Вами программе.
Объ этомъ СПб. Цензурный Комитетъ имеетъ

честь уведомить Васъ, Милостивый Государь, съ

возвращешемъ программы въ копш.

Председатель Комитета *

Тайный Советникъ Василш Цеэ.

Верно: Секретарь С. Загибенинъ,
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Konin.

Programm
des lettischen Wochenblattes

«Pehterburgas awises» (Peterburger Zeitung.)

1. Obrigkeitliche PubUcationen und Bekanntmachung

neuer Gesetze.

2. Nachrichten über in- und ausländische Ereignisse
und Verhältnisse, besonders solche, die für Landleute von

Interesse sind.

3. Abhandlungen aus dem Gebiete der Landwirtschaft

und ländlichen Industrie.

4. Naturwissenschaftlich Excursionen.

5. Abhandlungen über einige nationalökonomische Er-

scheinungen und Begriffe.
6. Darstellungen aus dem Gebiete der Länder- und

Völkerkunde.

7. Artikel aus dem Gebiete des Schulwesens.

8. Abhandlungen geschichtlichen Inhalts.

9. Kritiken über in lettische Sprache erschienene, oder

die Letten und die lettische Sprache behandelnde Schriften

und Artikel.

10. Miscellen, humoristische Aufsätze, Gedichte u. s. w.

11. Oertliche Anzeigen.
12. Marktpreise.
Wöchentlich erscheint ein bis anderhalb Druckbogen.

В-врно: Секретарь Особенной Канцелярш Министра

Народнаго Просвъщешя Помеллеръ

An

Ein Obercensur- Comitē.

Kräklichkeit nöthigt mich, die Redaction der St. Peters-

burger lettischen Zeitschrift (Pehterburgas Awises) einstwei-

lens niederzulegen und, so viel es an mir liegt, meinem Uni-

versitätskameraden Christian Baron bis zu meiner Genesung

zu übertragen.
Es bittet daher Endesunterzeichneter Ein Obercensur-

Comite ganz gehorsamst, die Uebergabe der Redaction der

«Pehterburgas Awises» an Christian Baron, der schon seither

für die Zeitung gearbeitet, auch bereits als Student mehrere

populäre Abhandlungen für die Letten geschrieben hat und

gegen dessen moralischen Lebenswandel nichts einzuwenden

sein kann, gestalten zu wollen.

Georg Allunan.

St.-Petersburg, den 28. August 1862.
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An Ein Ober-Censur-Comite.

in St. Petersburg.

Die Redaction der lettischen Zeitschrift «Peh-

terburgas awises», die mein Freund Allunan krank-

heitshalber zeitweilig niederzulegen wünscht, bin

ich gern willens auf seinen Wunsch zu übernehmen,
und lege zwei Attestate über meine etwaige Qualifi-
cation hierbei.

Christian Baron.

ST. PETERBURG

den 27. August 1862.

Adr.: Wassili Ostrow 4. Lin. Haus 5.

ВЪ ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ.

Относительно господина Хриспана Барона я

могу только свидетельствовать, что я зналъ его

очень хорошо въ Дерптскомъ университете; что

онъ съ ревностью занимался математическими и

другими науками (пока онъ вслъдсте своихъ бъд-

ныхъ обстоятельствънебылъ принужтенъ прекратить

свои научныя занятlя); что онъ, Баронъ, былъ

извъстенъ своимъ университетскимъ товарищамъ

какъ тихш. миролюбивый и талантливый молодой

человъкъ, который уже тогда издалъ на латышскомъ

языке нтэкоторыя сочинешя доставлявппя латышамъ

ясныя свъ\дешя о звтэздномъ неб-в.

Едва ли кто въ состоянш обвинить господина

Барона въ нравственномъ или въ какомъ нибудь
другомъ недостатктз, политикъ онъ остался до сихъ

поръ чуждымъ.

Христlанъ М. Вольдемаръ,

определенный для С.-Петербургскихъ
Латышскихъ ведомостей цензоръ.

С.-Петербургъ,
28-го августа 1862 го г.
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Конфиденщально.
М. В. Д.

ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦIИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПО ДЪЛАМЪ

КНИГОПЕЧАТАНIЯ

„5 я октября, 1862 г.

№ 603.

Господину Управляющему Министер-

ствомъ Народнаго Просв-вщешя.

Рижскы Военный Губернаторъ, Лифляндскы,
Эстляндскы и Курляндскы Генералъ-Губернаторъ,
доводя до свтэдешя моего о весьма вредномъ на-

правлены издаваемой въ С.-Петербурге латышской

газеты („Pehterburgas Awises") и объ опасномъ

влlяны ея на умы жителей тамошняго края, испраши-

ваетъ разрешеш'я о запрещены этой газеты или-же

о предоставлены ему цензировашя оной на закон-

номъ основаны.

По уважеш'ямъ, изложеннымъ препровождаемой

при семъ отношены Генералъ-Адъютанта Барона
Ливена № 3389, признавая съ своей стороны озна-

ченное ходатайство его вполне основательнымъ, я

имею честь сообщить о семъ Вашему Превосходи-

тельству, на благоусмотреше, покорнейше прося

почтить меня уведомлешемъ о послёдующемъ, съ

возвращешемъ приложешя.

Министръ Внутреннихъ Делъ

Статсъ'Секретарь Валуевъ.

Директоръ: Толстой.
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С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ.

16 октября 1862 г.

№ 779.

Въ редакщю латышской газеты

„Pehterburgas Awises".

Г. Управляющей Министерствомъ Народнаго

Просв-Ьщешя призналъ нужнымъ цензурное разсмо-

тръше издаваемой въ С.-Петербурге латышской

газеты „Pehterburgas Awises" подчинить въдъшю

Г. Рижскаго Военнаго Губернатора, Лифляндскаго,
Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-Губернатора.

Вслъдсте предложешя Г. Управляющаго
М. Н. Просвъщешя С.-Петербургскш Ц. Комитетъ

им'Ьетъ честь уведомить объ этомъ редакщю га-

зеты
„
Pehterburgas Awises".

Председатель Комитета

Тайный Совътникъ Василш Цеэ.

Секретарь: (paraksts).

VERWALTUNG

DES KRIEGS - GOUVERNEURS

VON LIV-, EHST- u. KURLAND

Riga, den 5. Dezember 1862.

№ 4449.

An die

Redaction der St. Petersburger
lettischen Zeitung.

In Folge des an den Herrn General- Gouver-

neur der Ostseeprovinzen gerichteten Gesuchs der

Redaction der St. Petersburger lettischen Zeitung
vom 28. November, beehrt sich diese Kanzlei auf Be-

fehl Sr. hohen Excellenz derselben mitzutheilen,
dass die zur Censur bestimmten Bogen erwähnter

Zeitung in der, in das Punkten 1 un 2 des bezogenen
Schreibens der Redaction angeführten Weise mit
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Weissen Stellen in Zukunft hierher eingesandt und

demnächst diese Stellen mit ausländischen, die

Ostseeprovinzen nicht betreffenden, politischen Te-

legrammen und den neuesten Handelsnachrichten,
sofern weder diese noch jene den Censurvorschriften

wiedersprechen, ausgefüllt werden dürfen, dass es

jedoch, da Se Hohe Excellenz in erwähnter Bezie-

hung zur Redaction volles Vertrauen hegt, einer

besonderer Aufsicht hinsichtlich der censurmässigen
Ausfüllung der erwähnten Lücken nicht bedarf, und

dass endlich Anordung getroffen ist, den nächsten

derartigen Bogen mit der entsprechenden schriftli-

chen Ermächtigung zur sofortigen Versendung zu

versehen.

Kanzleidirector A. v. Tideböhl.

Seeretair: (paraksts).

МИНИСТЕРСТВО

ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ

С.-Петербургъ.
13 мая 1863 года.

№ 266.

Въ редакщю латышской газеты

„Pehterburgas Awises"

Принимая во внимаше вредное направлеше

С.-Петербургскихъ Латышскихъ Ведомостей, Г. Ми-

нистръ Внутреннихъ Дълъ призналъ необходимымъ

прекратить издаше этой газеты на четыре месяца.

По поручешю Г. Министра имею честь уведо-

мить объ этомъ Редакщю Латышскихъ Ведомостей.

Председатель Комитета: (paraksts).

Секретарь: (paraksts).
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С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ.

С.-Петербургъ.
Декабря 16 дня 1863 г.

№ 902.

Съ возвращешемъ пяти

приложены.

Господину Колежскому Секретарю

Хриспану Вольдемару.

Вслъ\дствlе прошешя отъ 12-го сего Декабря, съ

возвращешемъ представленныхъ Вами документовъ,
имъю честь ув-вдомить Васъ, Милостивый Государь,
что Г. Министръ Внутреннихъ Двлъ не призналъ

возможнымъ разрешить передачу Вамъ редакцш
Латышской газеты „Pehterburgas Awises".

Председатель: (paraksts).

Секретарь: (paraksts).

VERWALTUNC

DES KRIEGS - GOUVERNEURS

u. GENERAL - GOUVERNEURS

VON LIV-, EHST- u. KURLAND

Riga, den 18. Januar 1864.

№ 17.

An die Redaction der

Lettischen Zeitung «Pehterburgas awises».

Die Kanzellei des General-Gouverneurs der

Ostsee-Gouvernements beehrt sich im Auftrage Sr.

hohen Excellenz oblaudirte Redaction des

mittelst zu benachrichtigen, das die zur Censur vor-

gestellte Beilage «SohbugaJs» zur Zeitung «Pehter-

burgas awises» hierselbst zurückbehalten worden

ist und dass diese Beilage auch fernehin nicht mehr

im Druck erscheinen darf, da, wie aus einem Schrei-

ben des Herrn Ministers des Innern an den Herrn

General- Gouverneur vom 5-ten d. M. Nr. 4 ersicht-

lich, nur die Herausgabe der «Pehterburgas Awises»

nicht aber die der Beilage «Sohbugals» concedirt

worden.

Kanzleidirektor Tideböhl.
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