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Ievads

Doma par vienu latviešu valsti ir loti veca, un

tās pirmsākums aizsniedzas senvēstures gadusimte-

nos, līdz mums vārdā nezināmiem senču ķēniņiem,

kuri rietumos karoja niknus karus ar skandināvu

tautām, bet austrumos prata pulcināt kopā daudzu

novadu ļaudis, lai kriviču viļņa aizturēšanai tur

celtu varenos Austrumlatgales pilskalnus.
Tas politiskais stāvoklis, kādā vācu iebrucēji at-

rod mūsu senču ciltis, liecina par zināmu liktenīgas
saskaldīšanās procesu, kura sākumā vajadzēja pa-

stāvēt vienotām senču cilšu valstīm; kāpēc šī skal-

dīšanās sākusies — vai senķēniņu dēliem dalot savā

starpā tēvu valstis, vai citas vainas dēļ, — mēs ne-

zinām. Un tomēr, vēl priekš 135 gadiem Vidzemes

latviešu starpā bijuši ļaudis, kuri zinājuši stāstīt ci-

tiem, ka viņu senči reiz bijuši brīvi un viss te reiz

piederējis tikai viņiem, pirms nebijis vācu paņemts

seno latvju ķēniņu mantojums.
Šīs teikas mēs vairs nezinām, bet par tām, lai

gan tendenciozi, nesakarīgi un īsi, ieminas Kauguru

dumpja izmeklēšanas dokumenti. —

Tikpat veca ir arī doma par latviešu vienību.

Nekas, ne kaimiņtautu chronikas un teikas, nedz

mūsu pašu archaiologu pētījumi sentēvu kapenēs un

senču cilšu pilskalnos, — it nekas nenorāda uz ka-

riem šo cilšu un viņu valstu starpā līdz pat 13. ga-

dusimtenim. Visi stiprākie kuršu pilskalni rodami

tais viņu zemes apgabalos, kam draud briesmas no

jūras puses, no rietumiem; latgaļu pilskalnu divkār-
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tējais loks pagriezts pret rītu pusi, bet zemgaliešu

pilu rinda vēršas pret dienvidiem. Brāļu kari 13.

g. s. senlatviešu starpā sākās tikai svešnieku uz-

spiesti; pēc tam, kad dažas senču valstis, dažādu

apstākļu ietekmētas un dažādu iemeslu skubinātas,

jau bija noslēgušas ar vācu ienācējiem savienības

līgumus, kurus pretējā puse vēlāk, sev izdevīgā

brīdī, atmainīja ar padošanās līgumiem.

.Senču vienības apziņu, kas jau pastāvējusi loti

vecos laikos, vēstures ratu riteņi gan iespiež 13. g. s.

kauju lauku asiņainajos dubļos, veldamies pāri sen-

tēvu valstīm un viņu ķēniņu pilsētām. Šo apziņu
lūko galīgi nomākt arī nākamie gadusimteņi, ar vi-
siem to daudzajiem mestru un virsbīskapu, polu un

zviedru, zviedru un krievu kariem, tak pagalam iz-

nīdēta tā nekad nav bijusi. Citādi viņa nespētu tik

ātri un tik stichijiski uzliesmot, kad pēdīgi pienāca
(priekš nepilna gadsimta) tādi laiki, kad šo vienības

domu varēja jau atklāti paust viņpus un šaipus Dau-

gavas.
Latviešu vienības doma un latviešu valsts doma,

—ko viņas dod, ja lūkojam tās savilkt vienā? Iz-

nākums, abu šo nācionālo domu kopīgā meita ir

vienotās latviskās Latvijas ideja.
Tā ideja, ko redzam reālizējamies mūsu dienās.

Ideja, kas ietver sevī un izteic abas divas pirmās,

no viņām dzimusi un abas pāraugusi. Brīvās Latvi-

jas varenuma un mūžīguma ideja.

Ceļš, pa kuru gājušas agrākās latviešu paaudzes,

acīs turēdamas šīs divas ceļa rādītājas zvaigznes,
ir bijis ērkšķains un gaužām garš, jo sniedzas cauri

vairāk kā sešiem gadu simteņiem. Tas bijis vilša-

nās un gaidu laiks; cerību iedegšanās un cerību sa-

brukšanas posmi sekojuši cits citam, mīdāmies ar

paguruma brīžiem, kad daudzi jau sākuši skatīties

uz šīm abām zvaigznēm kā purva maldugunīm, kas
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naktīs bīstamas, jo vilina nost ceļinieku no līkumai-

nas un šauras, bet tanī ziņā drošas tekas, ka pa to

ejot, cilvēks tik drīz gan nāvē neaiziet.

Tad atkal iestājas mūsu tautas vēstures gājumā
rāmāki laiki, un līdz ar tiem vienai vai otrai no

abām tautas likteņceļa rādītājām zvaigznēm top

spožāks mirdzējums. Nāk citi apstākli un ceļas

mērķos un darbos lieli vīri, kuros tauta tiecas sa-

skatīt vadoņus, kas liek vienai vai otrai no abām

cerību un gaidu zvaigznēm spožāki iedegties pie
tēvuzemes debesīm. —

Tādi vīri ir bijuši arī mūsu ārējās atkarības laiku

vēsturē. Dziļāki ieskatoties un salīdzinot dažus ag-

rākos gadsimtus ar tagadni, mēs varam atrast starp

tiem zināmas iekšējas radniecības pazīmes, kuras
vieno jaunos un vecos tautas mūžus.

Šādu pazīmju dažiem laikmetiem visai daudz; tik

daudz, ka viens otrs sens gadsimts sāk izskatīties

pēc tagadējo laiku tieša priekšteča. —

Gara acīm aptverdami Latvijas vēsturē tikai pē-

dējos trīssimts gadus, mēs viņos redzam trīs patiesi

lielas personības, kas uzspiedušas sava laika sejai
savus garīgos vaibstus. Šīs lielās personības mūsu

tautas pēdējo divpadsmit paaudžu gājumā ir: 1) Kur-

zemes un Zemgales lielkungs Jēkabs, 2) tā sauktā

pirmā atmodas laikmeta darbinieki ar vadoni Kriš-

jāni Valdemāru priekšgalā un 3) latviskās Latvijas

cēlējs Kārlis Ulmanis. Šie trīs ir — pa daļai vaj
pilnīgi — izpratuši sava laika latviešu paaudžu dzi-

ļākās domas, sevī uzņemdami tautas dvēselē brie-

dušās idejas, pusapzinīgi vai skaidri rādot arī ceļus,

kuri šo mērķu sasniegšanai ejami.
Daža laba kopīga doma un dažas vienādas atzi-

ņas vieno šos trīs, garā un darbā varenos. Viņas
tos savstarpēji tuvina un dažā ziņā dara vienu ot-

ram garā rada, kaut gan tie katrs ir sava laika dēls,
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un no lielkunga Jēkaba miršanas dienas līdz Latvi-

jas valsts nodibinātāja piedzimšanas dienai ir pagā-

juši divi gadusimteni.
Katrs savu mūža ceļu staigādams, tie visi trīs

patstāvīgi nākuši pie atziņas, ka neliela tauta (resp.
valsts) var tikt uz augšu vienīgi un tikai ar neatlai-

dīgu darbu. Visi trīs nelokāmi tic, ka darba sekmēm

un to dotiem sasniegumiem nekur nav spraustas tā-

das robežas, ka strādāt prieks un pūlēšanās griba

nejaudātu tikt tām pāri. Tā ir pēc būtības jau reli-

ģiozitātei tuva fanātiska ticēšana darba brīnumdarī-

tājai varai, ticība darba nestai un dotai svētībai. Šo

savu visās nestundās nešaubīgo ticību darba vare-

nībai tie apliecina paši, strādādami visu savu mūžu

bez atpūtas un gala, un tikko vienu darbu beiguši,

jau ar visu garu un abām rokām tie tiecas pēc cita.

Šos trīs, kas darbojušies katrs savā Latvijas vēs-

tures gadsimtā, vieno viņiem dažā ziņā kopīgais
domu un mērķu varenums, bet šķir darbības sfairas

nevienādais plašums. — Lielkungam Jēkabam tā

plāni tiecās aptvert tepat visu zemes lodi; Valde-

māram tie skar gandrīz visas izbijušās krievu impē-

rijas provinces un jūras; trešais lielais šinī ģēniju

trijotnē izvēlās darba plašuma vietā darba dziļumu,
sevi visu, savu mūžu un savus spēkus ziedodams

tikai latviešu tautai un viņas tēvzemei. —

Cenšanās aptvert par daudz plašas tāles nereti

noved sēklī, kur tad aiziet bojā dažs stalts šo tāļu

meklētāju cerību kuģis, jo viņa rīkotāja spēki izsvai-

dījušies, un sākumā sprausto ceļu mērķu skaidrā sa-

skatāmība ir izgaisusi svešu apvāršņu dūmakās.

Varbūt, tieši tāpēc trešais ģēnijs triju jaunāko

Latvijas vēstures gadusimteņu gājumā ir bijis par

saviem priekštečiem laimīgāks, jo spējis skaidri un

gaiši formulēt mūsu valsts un mūsu vienības domas,

kuras diviem citiem, šķiet, arī jau galvā bijušas, vēl
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gan līdz galam gluži neizdomātas, un tapec arī skali
un noteikti nav tiem raisījušās no lūpām.

Vērojot dažus lielkunga Jēkaba darbus un pēc
tiem cenšoties uzminēt viņa dziļāko domu gājumu,
ir jānonāk pie slēdziena, ka viņš savā laikā bija pie-
nācis visai tuvu latviešu apdzīvotās zemes vienības,
Latvijas vienības idejai. — Pētot otrā vadoņa Valde-

māra darbošanos, mēs redzam viņu degam gribā

pacelt latviešu turību un radīt tautas vienību un paš-
darbību. — Abas lielās domas, kā mēs jau redzējām,

saņemtas kopā un sakausētas, izteic mūžīgās lat-

viskās Latvijas ideju, kuras pirmais sludinātājs un

arī izvedējs dzīvē ir Kārlis Ulmanis. —
Šis gaišre-

dzīgais lielas gribas vīrs, kam bijis lemts uzcelt

mūsu tautai neatkarīgas Latvijas valsts ēku, kuras
pamatus varēja un spēja, bet nokavēja likt lielkungs

Jēkabs, un kuras tautu, par latviešu valsts pamatiem
vēl nedomādams, lūkoja apvienot Valdemārs.





Kurzemes un Zemgales lielskungs

JĒKABS
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I

Lielkungs Jēkabs

Tie maldās, kas joprojām tic, itkā doma par Lat-

vijas valsti visos mūsu atkarības laikos nebūtu ne

reizes lūkojusi atgriezties dzīvē un gūt reālu veidu,
lai arī ne skaidri latviskā izskatā.

Valsts jēdziens pēc tā juridiskās būtības ir tri-

jotne, ko izveido trīs salikteņi: zeme, tās apdzīvo-

tāji jeb tauta, un valsts vara. Labākas skatāmības

dēl mēs varam salīdzināt valsti ar ēku, ko veido tās

trīs galvenās sastāvdaļas: pamati, sienas (stāvs) un

jumts. Ēkas pamatam valstī atbilst zeme, sienām

— tauta, bet jumtam — valsts vara, valsts celtnes

virsdala un tās nobeigums.
Pirmie divi valsts jēdziena salikteņi, zeme un

tauta, Kurzemes un Zemgales lielkungu valstī neap-

šaubāmi ir mūsu, atskaitot pāris tūkstošus lībiešu

Kurzemes pussalas galā, un tāpat dažus tūkstošus

vāciešu šīs valsts muižās un pilsētās. Tā tad, liel-

kungu valsts par divi trešdaļām ir bijusi mūsu; ne-

latvisks liekas tikai šīs valsts celtnes jumts līdz ar

tās griestiem, jo 16./17. g. s. Kurzemē-Zemgalē valda

vāciešu Ketleru dinastija, un oficiālā valsts valoda

līdz pašām lielkungu varas beigām ir un paliek vācu

valoda, kurā sastādīti galveno valsts iestāžu doku-

menti un aktis; vācu valodā izdoti arī lielkungu
likumi un patentēs. Un tomēr šīs valsts tautas va-

loda, latviešu valoda, tiesas dienās skali skan zemāko

tiesu iestādēs; svētdienās tā skan visās lauku un
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gandrīz visās pilsētu baznīcās; tā cenšas sev iegūt

palicējas vietu arī lielkungu īpašumiem un uzņēmu-

miem veltītos papīros, — ja ne citādi, tad ar latvis-

kiem hercogu muižu ierēdņu un kalpotāju, amat-

nieku un meistaru, amtmaņu un karavīru uzvārdiem.

Ļoti daudzos to laiku dokumentos rodamās liecības

skaidri un gaiši rāda, ka šīs valsts bruņotajos spē-

kos, un sevišķi paša lielkunga novadu administrā-

cijā, tieši Jēkaba laikā spēlējis visai svarīgu lomu

latviskais elements.

Ārpus pilsētām un pašu hercogu muižām šīs

valsts valdniekiem gan bija visai maza teikšana un

vara: tur valdīja ap 300 „mazo lielkungu", ar tiesī-

bām lemt par to muižām pakļauto zemnieku mantu,

darba spēku, dzīvību un nāvi. Toties tieši pašu liel-

kungu īpašumi, kurus sastādīja tuvu pie 200 domeņ-

muižu, savā ziņā veidodami īstu monarchiju šinī

aristokrātiskās Polijas pavalstī, Jēkaba laikā rāda

tik saprātīgi ievadītu plaukumu un tik latvisku seju,

ka neviļus rodas vēlēšanās tos tālos laikus salīdzināt

ar mums vistuvākajiem un nevien meklēt, bet arī

atrast abu laikmetu sejās un viņu lielajās personībās
dažu labu līdzīgu vaibstu un vilcienu.

Ka Jēkabam, tāpat kā visai Ketleru dinastijai, bija

Vestfālijas vācu asinis, tas nekā daudz nenozīmē, ja
nostādām šo baltvācu vēsturnieku šķietami lielo

trumpi salīdzinātājas vēstures objektīvajā gaismā. —

Starp visām tām tagadējās Eiropas valstīm, kur vēl

saglabājusies monarchiska iekārta, vienīgi tikai

Dienvidslāvijai ir skaidri nācionāla (serbu Kara-

džordževiču) dinastija; citās Eiropas ķēniņvalstīs
visur valda valdnieki, kuru cilšu raksti bez izņē-

muma norāda uz izcelšanos no tādiem senčiem, kam

bijušas svešas asinis, kaut gan šo senču tagadējie

pēcteči jau saauguši ar savu jauno tautu. — Nevie-

nam nenāk prātā mūsdienu Zviedriju tāpēc vien dē-



11

vēt par franču valdītu valsti, ka Stokholmā valda

no Dievidfrancijas cēlusies Bernadotu dinastija.

Rumānija ir un paliek nācionāla rumāņu valsts, kaut

gan tās ķēniņi ir Hohencollerni, tā tad, ar vācu asi-

nīm. — Visu laiku varenākajā pasaules lielvalstī

Anglijā tagad valda no Ziemeļvācijas cēlies ķēniņ-

nams, un uz to pašu Vācijas malu aizved arī Dāni-

jas un Norvēģijas ķēniņu raduraksti. Itālijā valdo-

ša dinastija cēlusies no Savoijas, pusfranču apdzī-

vota novada, un dienvidfranči kādreiz bijuši arī Nē-

derlandes ķēniņienes sentēvi. — Visu minēto vald-

nieku ciltsraksti apliecina izcelšanos no svešas tau-

tas, bet visi šie ķēniņi tagad jūtas viņu valdīto

tautu locekli. Tas pats liktenis būtu vēlāk neizbē-

gami lemts arī Jēkaba pēctečiem lielkungu valsts

tronī, ja tie turpinātu viņa aizsākto latvju tautas

spēku raisīšanas politiku, un ja 17. g. s. vidū Kur-

zeme-Zemgale būtu kļuvusi par neatkarīgu valsti,
kas toreiz patiesi bija iespējams.

Vācu vēsturnieki mēdz uzsvērt, ka lielkungu
valsts valoda bijusi vācu, un tas it kā neapšaubāmi

pierādot šīs valsts vācisko raksturu. Bet arī An-

glijā 300 gadus (XI—XIV g. s.) oficiālās valsts va-

lodas tiesības piederēja franču mēlei. — Vai tāpēc

šie 300 gadi būtu jāsvītro no neatkarīgās Anglijas

vēstures, vai šais trijos gadsimtos Anglija būtu bi-

jusi no Francijas atkarīga valsts? Nē, šo 300 gadu

beigās angļu brīvzemnieku sūtītie stopu šāvēji reizi

pēc reizes pašā Francijā sašāva līķu vālos tos pa-

šus lepnos franču bruņiniekus, no kuriem reiz bija

cēlušies šo strēlnieku zemes lordi un viņu ķēniņi;

pašai Francijai tad draudēja izredzes palikt par

Anglijas pavalsti.
Lietuviešiem vēl tagad visai bieži karsē sirdis

Senlietuvas lielvalsts varenības romantiskais at-

mirdzums. Tak šajā milzu valstī, kuras robežas
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sniedzās līdz Krimai un tepat Maskavai, valsts va-

loda bija nevis lietuviešu, bet gan viņu uzvarēto un

iekaroto baltkrievu mēle, kura skanēja arī Viļņas

lielkungu galmā, un kurā iznāca Senlietuvas valsts

likumi.

Norvēģijā daudzus gadsimtus no vietas valsts

valoda skaitījās dāņu, bet Baznīcas valstī — latīņu

mēle, kaut gan pāvestu laicīgās varas valdītās ze-

mes apdzīvoja itālieši. Tanī pašā sen izmirušās ro-

miešu tautas tēraudskanīgajā mēlē prieks nepilniem

100 gadiem teica savas runas Ungārijas seima de-

putāti, lai gan par ungāriem karstāku patriotu

nava bijis un nav vēl tagad visās Donavas baseina

zemēs.

Nē, arī svešas valodas ārēji valdošais stāvoklis

valstī vēl nenozīmē, ka valsts iedzīvotāju vairāku-

mam, un tāpat to vēlākajiem pēctečiem, nebūtu tie-

sības uzskatīt un saukt šo valsti par savu.

No latviešu puses, varbūt, aizrādīs, ka lielkungu
valsts aristokrātija tak bija vācu, ka Jēkaba darbo-

šanās un viņa plašie plāni nāca par labu tikai ap-

mēram pusei Kurzemes-Zemgales latviešu, kurpre-

tim pārējā bija un arī palika vācu muižnieku pat-

vaļā. Kas tā par latviešu valsti, kurā valda vācu

kungi?

Cechijā tās lielākajos ziedu laikos — 13./14. g. s.

■— zemes aristokrātijas prāva dala bija vai nu pār-

vācojusies, vai ar plašām zemēm aplēņoti vācu bru-

ņinieki-ienācēji. Senlietuvā mēs redzam apmēram

to pašu: tur sākumā daudz krievu, vēlāk polu augst-

maņu; ne čechoslovakiem, nedz lietuviešiem tomēr

nenāk prātā lūkot svītrot šos laikus no savu sen-

valstu vēstures.
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Lielkungs Jēkabs manto nelielu un nabadzīgu

valsti, kuras territoriju vēl nesen pirms tā apsēša-
nās Kuldīgas un Jelgavas valdnieku krēslā bija oku-

pējis un postījis zviedru karaspēks, gadiem ilgi iz-

sūkdams zemi un ļaudis. Viņam ir drūma bērnība

— kļūmīgu notikumu dēl tas agri šķirts no vecā-

kiem, lai gan tā tēvs vēl ilgi dzīvo, — un jaunības

romantiskās dziņas tam aptumšo par šo jaunekli
daudz varenāka vīra (Sigismunds III) ietiepīgā un

savtīgā cenšanās atņemt Jēkabam tēvbrāla valsts

mantošanas tiesības.

Tak bāreņa liktenim kādreiz ir arī savas pozi-
tīvās sekas: šis liktenis agri padara prātu vērīgāku
un asāku, attīsta dzīvē tik nepieciešamo pašsaval-

dīšanos, šo aukstasinības dvīņu māsu, norūda dvē-

seli un gribu, pieradina vairāk palaisties uz paša

spēkiem, vairo enerģiju un cenšanos augšup tikt.

Līdz ar to atraisās arī spārni izcilām spējām, šīm

likteņa veltēm, ko tas gan lemj visai reti, un tikai

tā izredzēto smadzenēm. Bet Jēkabs ir bijis no

viņu mazā pulka; tam bijis lemts kļūt par visspo-
žāko zvaigzni lielkungu valsts valdnieku plejādē, —

par zvaigzni, kuras mirdzums nav gluži izdzisis vēl

tagad, pēc divi ar pus gadusimteņiem.

Jaunībā tam iznāk gari ceļojumi pa Rietumeiro-

pas zemēm. Vācijā audzis un mācījies, viņš vēlāk

apceļo Angliju, Nēderlandi, redz Franciju un Zvied-

riju; svešas viņam nav arī Polijas valsts zemes un

tā, ceļot kāju pāri daudzu valstu robežām, viņa

gara vērīgās acis top vēl asākas, tam likdamas pa-

stāvīgi salīdzināt apstākļus dažādās zemēs un minēt

un meklēt cēloņus, kuru dēl daža platības ziņā maza

un dabas bagātībām skopi apveltīta valsts īsā laikā

kļuvusi ziedoša, bagāta un stipra, bet citai vēl ne-

sen varenai lielvalstij jau tuvojas tās mūža vakars,
draud sabrukums. —
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Tas bija tas laiks, kad sāka kļūt populāras rie-

tumu valstsvīru un arī dažu valdnieku galvās tā

sauktā merkantilisma mācības. Viņu būtība, schē-

matiski ņemot, bija savā ziņā rada vēl nesen tik iz-

platītajam ticējumam, ka tās vai citas valsts nacio-

nālā bagātība tieši proporcionāla šīs valsts valdī-

bas mantu kambaros vai banku pagrabos uzkrāta-

jiem dārgmetallu daudzumiem. Arī 17. g. simtenī

to lūkoja reālizēt ar pēc iespējas aktīvāku ārējās

tirdzniecības bilanci, t. i. centās pēc iespējas vairāk

citiem pārdot, pēc iespējas mazāk no svešiem pirkt.

Dārgmetallu ieplūdumu varēja visātrāki veicināt

ar fabrikātu eksportu, un tāpēc — ar gādību no aug-

šas un pat tiešā valdības vadībā — sāka dibināt

visdažādākās rūpnīcas, daudz nerēķinoties, vai va-

jadzīgās izejvielas rodamas pašu zemē, vai speciāli

jāieved.

Sevišķi dārgi tad maksāja koloniju preces, un

tieši šo preču dārdzības dēl rietumu valstu starpā

sākās ziņāma skriešanās sacīkste tropu koloniju

iegūšanā: šo ražojumu pirkšana no citiem, ar kolo-

nijām jau apgādātiem kaimiņiem maksāja milzu

summas, bet viņu pārdevēju valstīs iepludināja jau-

nus zelta un sudraba krājumus. —

Ārzemju ceļojumos gūtos vērojumus un jaunās
mācības Jēkabs ņem vērā un, ticis par valdnieku,

lūko tūliņ pielietāt savā valstī, pareizāki sakot, sa-

vās daudzajās Zemgales un Kurzemes muižās.

Savās domenēs lielkungs ir tiesībās neierobežots

kungs un pavēlnieks; citās rokās šī vara varētu

pārvērsties par despotiju, nežēlīgu izsūkšanu, kas

vājina zemes un tautas spēkus. Jēkaba rokās šie

novadi top par bagātību avotu; kā sengrieķu teiku

ķēniņam Midasam, viss pārvēršas zeltā, kam vien

pieskaras jaunais lielkungs, kurš svešumā ilgi dzī-

vodams, tikai pēc pārnākšanas sāk mācīties savas
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zemes iedzīvotāju valodu. Tak šīs zemnieku tau-

tas zeme ir arī viņa dzimtene; valdnieku un tā ļau-
dis vieno pieķeršanās saites kopējai tēvzemei, drīz

vien izveidodamās par savstarpējas uzticības ķē-

dēm, kas sien kopā lielkungu ar tautu, liek šai tautai

likt uz viņu savas cerības. —

Līdz tam zemes ražojumu lielā dala iet uz ārze-

mēm holandiešu kuģos un caur holandiešu tirgotāju

rokām; šie vīri nosaka faktisko starpnieku pelņu

pēc sava prāta. Tā tad, lielkungam pirmā kārtā

vajadzīgi pašam savi kuģi un savi tirdzniecības

pārstāvji zemēs, kuras pieprasa viņa valsts kokus,

darvu, linus un kaņepājus — četras preces, kuru
rietumniekiem gandrīz nava, bet ar kurām tik ba-

gātas tad bija abas mežu un līdumu zemes, Kur-

zeme un Zemgale. Kuģi jābūvē tepat uz vietas, tas

ir skaidrs. Vislabāk Ventspilī, kurai var pieplūdi-
nāt pa lielo Kurzemes upi labu tiesu būvmateriāla.

Šis materiāls, atskaitot kuģu naglas un enkurus, ne-

maksā Jēkabam nekā, jo nāk no viņa muižām un to

mežiem; arī strādnieki ir viņa paša zemnieki, kuru

lielais vairums, protams, strādā par velti; galu galā,

ja pamēģina, arī kuģiem vajadzīgās dzelzs daļas

var iegūt tepat pašu zemē, kausējot smago metallu

no domēņmuižu purvu rūdas. —

Algas — un visai augstas — jāmaksā vienīgi no

ārzemēm ataicinātiem meistariem, bet lielkungs,

paša acīm bieži sekodams darbiem savās kuģu bū-

vētavās, drīz pamana, ka starp viņa saimnieku sū-

tītiem darbiniekiem daudziem ir vērīgas galvas un

veiklas rokas, ka no tiem veidojas vērtīgi palīgi

ārzemju speciālistiem.
Nelielas naudas balvas divkāršo šo klaušinieku

puišu centību, mazas algas maksāšana vēl vairāk;
un lielkunga uzņēmumi jau vienā otrā vietā varētu

iztikt bez svešajiem meistariem. —
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Profitē abas puses, vērīgākie kurzemnieku un

zemgaliešu puiši un viņu zemes jaunais lielkungs:

centīgākiem rodas izredzes tikt uz augšu, bet her-

cogam samazinās izdevumu summas meistaru algu
sarakstos. —

Kuģu būvētavu darbi plēšas plašumā, jo — ne-

kur citur tad nevar būvēt kuģus tik lēti, un tomēr

ar tik lielu pelņu, kā Ventspilī: materiāli pašam bū-

vētavu saimniekam maksā lēti vai nemaksā gandrīz

nekā, jo nāk no tā laukiem, siliem, tauvu darbnī-

cām, darvas cepļiem, dzelznavām jeb dzelzs cep-

ļiem (āmuriem) un buru austuvēm, un izdevumos

galveno da[u sastāda ārzemnieku speciālistu algas.
Tak arī algu sarakstos, kā jau sacīts, sāk arvienu

lielākā skaitā parādīties latviski algas saņēmēju

uzvārdi, kuru īpašnieki strādā ne sliktāk, bet to-

ties lētāk.

Viņu lielkungs var būvēt kuģus venēciešiem vai

angļiem, — viss viens: šie kuģi ir lieliski, ko tie

pierāda, sekmīgi pārciesdami trakās Ziemeļjūras

vētras un bīstamos Bīskaijas līča, šīs jūrnieku kap-

sētas, negaisus.

Vēl vairāk; šie kurzemnieku roku būvētie kuģi,

apgādāti viņu zvejnieku puišu komandām, brauc

pēc svešzemju mantām uz viņu pasaules malu, pāri

okeānam, uz teiksmaini krāšņo Rietumindiju, kur

tos no palmu birzīm apsveic raibo papagaiļu klai-

gas; uz Gviheju, kur krokodilu pilnas upes vel

okeānā savus rāmos viļņus, un baobabiem piekaisī-

tās pļavās ganās elefantu bari kā staigājošas zil-

ganpelēkas klintis, bet niedrām jumtu māla pilu

priekšā, uz lauvu ādām sēdēdami, melni moru ķē-

niņi pieņem audiencēs lielkunga Jēkaba kuģu kap-

teiņus un tiem līdzi braukušos viņa valsts ārtirdz-

niecības resora pārstāvjus. (Patiesi, Jēkabs jau

priekš 250 gadiem nācis pie atziņas, kas tagad gu-
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vusi uzvaru tepat visās pasaules valsts viru gal-
vās: ārtirdzniecības starpnieku pelņa var brangi

noderēt valstij pašai, pildīt tās kasi tikpat labi, kā

līdz tam pildījusi lielo eksportieru un importieru ka-

batas.)

Savu muižu un novadu ražojumus lielkungs lūko

pārdot ārzemniekiem pats, un pats arī iegūst mi-

nēto pelņu, jo — tad valdnieka maks vēl nav šķirts

no tām summām, kurām tagad pildās finansu re-

sora kases un konti, un līdzīgi Luijam XIV., liel-

kungs Jēkabs par savām domeņzemēm var sacīt:

~valsts — tas esmu es pats".

Viņam pieder arī visas galvenās rūpnīcas, kuras

mēs — tām pieliekot mūsdienu mērogu, — varētu

dēvēt par valsts uzņēmumiem. Lielkungam, šim

viņa valsts personificējumam, pieder arī viss lielais

vairums kuģu, kas ved Dundagas un Nīcas mastu

priedes un Bandavas ozolu plankas, Zemgales linus

un kaņepājus, no tās pašas Zemgales bērziem teci-

nātu degutu un Kursas priežu celmu darvu uz rietu-

miem. Šo kuģu ambrazurās draudīgi glūn lielga-

bali, lieti pašu zemē, no pašu purvu rūdas iegūta

metalla, gatavi šaut ar pulveri un lodēm, kas viss

saražots pašu zemes tēva ierīkotās pulvera dzirna-

vās un čuguna lietuvēs.

Šie kuģi ved zviedriem labas Skrundā vai Tur-

lavā darinātas musketes, labākas par tām, kuras

ražo pašas Zviedrijas, šīs ar dzelzi bagātās zemes

ieroču meistari. —

Uz Holandi un Angliju ved sālītu galu un sviestu,
labas ādas un rietumzemēs sen daudzināto, latviešu

rijās žāvēto labību, ko sevišķi liela Rietumeiropas

tirgotāji un karaspēka magazīnu pārziņi: rijās žā-

vētā labība nebojājas un nepel, un nezaudē savu

kvalitāti un dīgtspējas arī pēc daudziem noliktavu

apcirkņos nogulētiem gadiem.
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Uz Lietuvu un Vidzemi, pat uz tālo Maskaviju

sāk iet smagi krauti vezumi ar lielkunga austuvju
ražoto vadmalu un linu audeklu. Šī vadmala ir gan

rupjāka, piemērota plānajiem lietuvju bajāru ma-

kiem, gan smalka merinosu vilnas drāna, kurā nav

kauns ieģērbties bagātajiem Rīgas patriciešu dēliem

un pašas Zviedrijas augstmaņiem.

Jā, lielkunga tālredzīgais skats neizlaiž no acīm

arī tik prozaiskas, bet nepieciešamas lietas, kā laba

vaislas materiāla iegādi, — Holandes bullus, beļģu

un spāņu ērzeļus un merinosu aunus, kas izskatā at-

gādina dzīvus vilnas ritumus.

Līdumniecības sistēma, līdz tam plaši izplatīta,

posta vērtīgos mežus, kokiem sadegot pelnos un

ozolu birzīm pārvēršoties krūmājos; nav laba arī

trijlauku sistēma, jo trešdaļa aramzemes guļ dīkā.

Lielkungs Jēkabs, par kuru tā ļaudis teic, ka viņš
redzot un zinot visu, iet arī laukkopībā visiem pa

priekšu un lūko ienest savās muižās daudzlauku

sistēmu, šur tur arī īpatnējo mākslu — mēslot ze-

mākos laukus ar dūņām: tās sakrājas pa tiem ga-

diem, kuros šie tīrumi stāv applūdināti un labības

vietā ražo zivis. —

Par spīti lielākām klaušām (valdnieka rūpniecī-
bas uzņēmumi prasa daudz darba roku) un node-

vām graudā, kuras tāpat pamazām augušas, liel-

kunga zemnieku turība vairojas ar jaunajām ietek-

mēm lauksaimniecībā, kas nāk no Jēkaba mui-

žām. — Dažās no tām amtmaņi (pārvaldnieki) jau
ir pašu latviešu vīri; līdz ar to no viņu valdītiem

novadiem tikpat kā izgaisusi vācu valoda, palik-
dama tikai norēķinu grāmatās. —

Tā latvieši jau uzsākuši piedalīties lielkunga
īstās valsts, viņa tiešo novadu administrācijā. Vi-

ņus redz arvienu lielākā skaitā arī lielkunga kāj-

nieku un dragūnu rotās; dažu brīvzemnieku dēli jau
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kot, Jēkabam brīžiem liekas, ka karaspēka skaitu

vajadzētu div- un trīskārt pavairot, bet — uz tā-

dām lietām greizi skatās viņa muižnieki, savukārt

baidīdamies, ka tikai lielkungs nesāk staigāt tēva

Vilhelma, šī augstmaņu varas nīdēja ceļus, tos kau-

dams ar savu zemnieku puišiem rokās dotiem iero-

čiem.

Kurzemes muižniekiem ir daudz draugu Varša-

vas galmā, un Jēkabam, kurš nav dzimis karavīrs,

bet vairāk rada mūsdienu naftas un raktuvju ķēni-

ņiem, atkal šķiet, ka zelts šinī pasaulē spēj vairāk

par ieročiem, — ka karaspēku tas gan paspēs sa-

vākt galējās nepieciešamības brīdī, jo armijai izdo-

tās summas nes savus procentus tikai kara laikā,

kurpretim rūpniecības un tirdzniecības pasākumos

ieliktā nauda nes gadu no gada labus augļus. — Un

tāpēc, paļaudamies uz kaimiņu dotiem tā valsts

neutrālitātes respektēšanas solījumiem, viņš ieroču

vietā labāk dod savu zemnieku dēliem jaunus darba

rīkus, jaunus spēka un spēju pielietošanas veidus to

rokām, kuras līdz šim pazinušas tikai arklu, cirvi,

izkapti un spriguli. Sākot no izveicīgākiem veido-

ties plašai lielkunga (t. i. valsts) amatnieku, jūrnieku

un ierēdņu kārtai, sāk veidoties arī jauns vidus slā-

nis, ir likti Kurzemes-Zemgales valsts trešās šķiras

latviskie pamati.

Kā dūšīgs upes velkonis velk pret straumi dau-

dzas liellaivas, tā Jēkaba organizātoriskais talants

un saimnieciskais ģēnijs velk uz augšu, velk pret

vācu priekšrocību straumi simtus viņa valsts lat-

viešu. Tā Kurzemē un Zemgalē top vidusšķira, šis

visu 17. g. s. valdnieku uzticamākais sabiedrotais

viņu cīņās pret aristokrātijas privilēģijām un pat-

vaļu. —

Šis lielkungs ir augšup jau pacēlušos ta zemes

192*
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latviešu vienīgais sargs un atbalsts. Ap to, kā apiņu
stīgas ap lukstu ozola vareno stumbru, vijas un

saistās visas viņu cerības.

Daudzi starp šiem zemnieku dēliem izbraukuši

nevien tālās moru un mērkaķu zemes, bet arī Rie-

tumeiropas ostas un tur redzējuši, cik brīvi dzīvo

arājkārtas ļaudis Holandē un Zviedrijā, un cik lepni

un vareni vīri ir Norvēģijas zvejnieki un saimnieki,
dažs valdīdams bez kungu nastām savu senču mā-

jās jau gadu simteņus. —

Tiesa, arī šo jūrnieku tēvzemē ar jauno lielkungu

sākušies citi laiki; dažs labs latvietis jau ticis ze-

mes tēva maizē uz zaļa zara, un viņa karavīru vai-

rums — pašu tautas dēli.

Ak, padarīt vēl lielāku to skaitu, ar lielkunga Jē-

kaba ziņu padarīt mazos lielkungus rāmus, pārvērst
arī dzimtkungu novadu ļaudis par kroņa zemnie-

kiem !

Tak viņu cerība, viņu lielkungs nav karstasinīgs
dūres uzsitējs uz galda, bet vairāk rūpnieks un tir-

gotājs, lielisks saimniekotājs visās sfairās, nevis po-

litiķis un karavīrs.

Varbūt, viņam tomēr ir kādi slepeni nodomi,

kuru izvešanu tas atlicis vēlākiem laikiem, un līdz

tam nolēmis saraust zelta kaudzes, kuras tad pa-

tiesi dos iespēju reālizēt arī vēl lielākus plānus?

Viņš ieguvis viņpus' okeāna Tobago salu, un

Kurzemes sarkanā flaga ar melno vēzi pland arī

tālās Gambijas upes grīvā. Šīm kolonijām jāražo

priekš lielkunga tropu zemju preces — cukurs un

tabaka, kafija un vaniļa, pipari un citas garšvielas,
un indigo, ar ko krāsot zilu vadmalu lietuvju kungu

un zviedru ķēniņu karavīru zilajiem svārkiem.

Jēkaba kolonijas un kuģi apgādās ar silto aizjū-

ras zemju mantām visus Eiropas ziemeļus un austru-

mus! Poliju, Zviedriju un Maskaviju, un viņa valsts
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kļus tikpat bagāta, ka visbagātākā Eiropas rietumu

zeme, Nēderlandes republika!
Puse Eiropas švītu patērētā zīda tad nāk no

Persijas, pa tālo, vētru un pīrātu dēļ bīstamo okeāna

ceļu, apkārt Āfrikai. — Ja nu šos persiešu zīda plū-
dus izdotos novirzīt pa citu taku, — pa Kaspijas

jūru un tad cauri Maskavijai, pa Volgu un polu-leišu

Daugavu, nevis uz zviedru Rīgu, bet caur Sēlzemi
un tās silu upēm uz Lielupi un Jelgavu? —

Šis save. laika ģeniālākais tautsaimnieks un

kommersants, uzņēmējs un lauksaimnieks, mežkopis
un rēdereju īpašnieks, un valdnieks vienā personā,

— viņš reizē ir straujš sapņotājs un auksts prakti-

ķis, entuziasts un materiālists, ar to viņa veikalnie-

ciskajiem pasākumiem labvēlīgo īpašību, ka tālo

apvāršņu aplidojumam uz fantāzijas spārniem, pa-

šam sēdot pie globusa un vērojot kontinentus un

pasaules jūras, tūdaļ seko patieso iespēju sausa un

vēsa apsvēršana uz papīra, ar zoss spalvu rokā. Ja

apstākli šķiet esam kādam pasākumam pretī un

prāts teic nē, lielkungs atliek savu jauno plānu pie

malas. —

Tā izjūk šķietami vilinošais Dānijas ķēniņa aici-

nājums — kopīgiem spēkiem nodibināt (apsaimnie-
košanai uz pusgrauda) kādu koloniju Rītindijā. Tā-

pat atmests sievas brāļa Prūsijas -Brandenburgas

lielkunga priekšlikums stāties pie līdzīga pasākuma
lielā Gvinejas līča piekrastē, kas bagāta ar ver-

giem, ziloņkaulu un zelta smiltīm. —

Toties jau ciešāk sagrābj šo lielo vīru kāds cits,

daudz grandiozāks projekts, proti: ar pāvestu kopā

izmantot vēl citu valstu neiekārotās zemes Dienvid-

jūrā: tur holandietis Tasmans priekš vairākiem ga-

diem apbraucis apkārt jaunam, milzīgam un laužu

gandrīz tukšam kontinentam, kura klajumos lēkājot

žurkām līdzīgi zaķi, laba zirga augumā, un mežos
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augot milzīgi koki, tepat Rīgas sv. Pētera torņa

augstumā. Šo ķenguru un eikalīptu zemi, uz kuras

vēl nav pacelts nevienas koloniju lielvalsts karogs,
Tasmans nosaucis par Jauno Holandi, gan neno-

skārsdams, ka piektajai pasaules daļai galu galā pa-

liks Austrālijas vārds.

ledomājot šo zemi, lielkungam iedegās sirds un

dvēsele. — Tik liela pasākuma izvešana galā vie-

nam pašam būtu par grūtu, un Jēkabs sāk sarunas

ar pāvestu. Tas atsaucas, pirmā kārtā domādams

par katoļticības izplatīšanu, un Jelgavas lielkungs
ir ar mieru, ka viņam paliks vara par jaunās kolo-

nijas laužu miesām, bet pāvestam tiks to dvēseles.

Pāvests dos naudu milzīgās ekspedīcijas sarīkoša-

nai, bet Jēkabs kuģus, karavīrus un baltos kolonis-

tus. Ap 22.000 cilvēkiem būs uzreiz jādodas apkārt

Eiropai un Āfrikai un pāri diviem okeāniem, lai

daudzināto Terra australis pakļautu Kurzemes sar-

kanajai un pāvesta baltdzeltenajai flagai. —

Šis plāns izjūk vina reālizēšanas sākuma sta-

dijā, jo pāvests-jūsmotājs par Austrāliju nomirst, bet

tā pēcniekam sv. Pētera tronī nav vajadzīgās inte-

reses gar tik tālām pasaules malām. Un tā Austrā-

lija, nesagaidījusi Jēkaba sūtītos latviešu kolonistu

tūkstošus, sagaida pēc 130 gadiem angļu katordz-

niekus, lai 20. g. s. taptu par labākās vilnas un vis-

labāko kviešu piegādātāju pasaules tirgum un zelta

zemi, kur rok piektdaļu no visas pasaules dzeltenā

dārgmetalla ražas.

Viss nodevies saviem planētārajiem plāniem,

Kurzemes rūpnīcām un Zemgales muižu lauksaim-

niecībai, un savu tirdzniecības aģentu ziņojumiem
no ārzemju ostām, lielkungs Jēkabs nepamana, ka

Baltijas jūras piekrastē savelkas jaunu karu ne-

gaisi. —



23

Dāniju cel kājās pret zviedriem vecais neveik-

smīgas sāncenses naids: — jaunais Polijas ķēniņš
Jānis Kazimirs, iestidzis kazāku karos, joprojām
pretendē uz Zviedrijas troni, no kura priekš 50 ga-

diem nogāzts viņa tēvs, un miesās smagais, bet

garā straujais un kareiviskais Kārlis X. Gustavs

nolemj darīt šīm pretenzijām galu ar ieročiem,
iebrukdams brālēna valdītā Polijā. Maskavija po-

šas jaunā karā pret vakariem, pati nezinādama, pret

kuru kaimiņu pirmā kārtā vērsties, pret zviedriem,

vai poliem. Brandenburgas — Prūsijas lielkungs

nepiekusis vairo savas valsts bruņotos spēkus, mu-

dinādams radinieku Jēkabu darīt to pašu, jo — tādā

reizē, kad vairāki ķēniņi plēšas savā starpā, šis tas

labs var tikt arī ieroču ziņā stipriem lielkungiem.

Polijas jūgs, kurš vienlīdzīgi māc Prūsiju un

Kurzemi-Zemgali, nav nekāds smagais, bet tomēr

vienmēr atgādina, ka vasals nav suverēns, un at-

karība daudzējādā ziņā saista rokas.

Jēkabs ir miermīlīgs vīrs un polītiķis-pacifists,
kas tic viņa valsts neutrālitātes respektēšanas solī-

jumu dokumentiem, ar kuriem paspējis laikus apgā-
dāties no visu nākamā tautu kara dalībnieku pu-

ses. —

Būdams īsts Hohencollerns, kuru ciltij jau tad

bruņota dūre šķiet vairāk vērta par aprakstītu pa-

pīra vai pergamenta strēmeli, Prūsijas lielkungs
šinī 1656./1660. g. karā, kurš izposta Poliju un arī

viņas abas vasalvalstis, tiek vaļā no Polijas ķēniņa

aizbildības ar savu paša karaspēku, te nostādamies

zviedru, te atkal polu pusē, bet nabaga Jēkabs, ti-

cēdams līgumiem un solījumiem, un nesapulcējis pat

vienkopus savas musketieru un dragūnu rotas, uz

laiku pazaudē personīgo brīvību un valsti: tā sakrā-

tos miljonus paņem zviedri, ar viltu ieņemdami Jel-
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gavu un pēc tam arī citus valsts cietokšņus, izspie-
žot no lielkunga tiem rakstītu padošanās pavēli.
Zviedri nolaupa viņa kuģus, noposta verftas un

rūpnīcas, izlaupa muižas, apkauj tik rūpīgi ieaudzē-

tos sugas lopu barus. Tā rīkojas arī šoreiz Kur-

zemē un Zemgalē kā ienaidnieka zemē šī skandi-

nāvu tauta, uz kuras varenības laikiem abu Dauga-

vas malu latvieši atskatās ar dalītām jūtām: vid-

zemniekiem atmiņā labie zviedru laiki, bet kurzem-

niekus šie paši zviedri dažas reizes postījuši tikpat

nikni, kā ap to pašu laiku postīja Dienvideiropas ze-

mes turki un tatāri. —

Lielkungs gūstā! Mūsu zemi taisās paņemt

zviedri! Tāda briesmu vēsts skrien pa viņa valsts

novadiem līdz ar degošo pilsētu un muižu uguns

blāzmas atspīdumu tumšajās 1658. g. rudeņnakšu

debesīs. Un tikai tagad parādās, kas īsti šis vīrs

ir bijis viņa valsts zemniekiem, ar kādām tie uz

viņu skatījušies acīm, slēpdami sirdīs lielas cerības.

Sākas partizāņu karš pret zviedriem, kurš pāriet
arvienu plašāka stila operācijās, pārņem visu valsti.

Kurzemnieki netic zviedru ģenerāla Duglasa mani-

festiem, kurš tiem sola brīvību, ja noliks ieročus un

zvērēs uzticību viņa ķēniņiem: par daudz liels iesak-

ņojies šajos zemniekos naids pret zviedriem, kuri

piecdesmit gadu laikā pa trešam lāgam nākuši pos-

tīt viņu mājas.

Nodedzināto rūpnīcu meistari, zviedru kara-

spēkā ar varu ieskaitītie un no tā dezertējušie liel-

kunga musketieri, dragūni un to kaprāli un leitnanti»

stājās zemnieku partizāņu priekšgalā. Visa Kurzeme

un Zemgale cēlusies kājās pret zviedriem un par

savu lielkungu ar tādu varonību, kas atgādina jau-
nās Latvijas 1919. g. cīņas pret bermontiešu pulku

skaitlisko un technisko pārspēku. —
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Līdzīgai vienprātībai un varonībai vajaga būt

līdzīgiem cēloņiem. Tāpat, kā 20. g. s. latvieši aiz-

stāvēja savu apvienoto valsti, tāpat cīnījās Jēkaba

laiku kurzemnieki par to valsti, kas tiem šķita viņu

pašu valsts. —

Ar kaimiņu palīdzību zviedri beidzot padzīti, bet

zeme ir izpostīta un vēl nabagāka, kā Jēkaba val-

dīšanas sākumā. Un atkal viņa latviešu cerības vi-

sas vijās tikai ap viņu, tiecās tam pretī: tanī pašā

Rīgā, kas 1919. g. 8. jūlijā ar ziediem un gavilēm

sagaidīja Latvijas pagaidu valdības galvu atgrieža-
mies no „Saratova" trimdas, — tanī pašā Rīgā

priekš 259 gadiem tūkstoši Jēkaba valsts zemnieku

bija atnākuši pretī savam lielkungam, tam atgriežo-
ties no zviedru gūstniecības, un ar asarām acīs un

ceļos nometušies saņēma savu zemes tēvu, lai kopā
ar to atgrieztos tēvzemē un sāktu celt jaunu dzīvi

uz zviedru postījumu drupām. —

Tikpat tukšs un nabags kā šie viņa sagaidītāji,
Jēkabs sāk visu no gala, sāk savas valsts bijušās

labklājības atjaunošanu. Kolonijas tas vairs neat-

gūst, bet dala rūpnīcu pēc laika sāk strādāt no

jauna. Atkal viļņo viņa kviešu lauki, un vareni

vērši un auni ēd viņa muižu treknajās ganībās. Kā

bībeles Ijābs, pēc smagajiem pārbaudījumiem tas

atkal top bagāts savas zemes un savu laužu kungs.
Un pats pūlās neapnicis, strādā no rīta līdz vaka-

ram un veselām naktīm, pārbaudīdams pārvald-

nieku norēķinus, tirdzniecības aģentu ziņojumus, un

tā darba istaba pilna gan svešu zemju mantu, gan

paša zemes ražojumu paraugiem, pie kuriem īsajos

atpūtas brīžos kavējas šī nepiekūstošā, jau nosir-

mojušā darbinieka acis. —

Jēkabs atstāj dēlam atkal atzēlušu valsti, kuras

labklājību satricina mantinieka izšķērdība, sagrauj

jauns karš un pagalam izposta ziemeļu kara pava-
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donis — lielais mēris, aizraudams */3 lielkungu valsts

iedzīvotāju. —

Arī mūža vakarā Jēkabam vēl nāk prātā lieli

plāni, kaut gan tas jau atsacījies no planētāra mē-

roga pasākumiem. Šoreiz tā nodomi veltīti tai viņa

tautas zemes daļai, kas mājo Daugavas ziemeļos.

Vecajam lielkungam ir tāda sajūta, it kā viņš
sava mūža labākajos spēka gados, kad gandrīz viss

tam laimējās, nebūtu attaisnojis kādu lielu, uz viņa

pleciem liktu cerību, ko mēmi glabājušas sevī dau-

dzas klusas un uzticīgas sirdis.

Varbūt, visvairāk tieši šīs pusapziņā jaustās

tūkstošu cerības skubināts, tas iesniedzis 1677. g.

priekšlikumu Zviedrijai — dot tam lēņos Rīgas virs-

bīskapijas bijušās zemes, t. i. latviešu Vidzemi. Par

to viņš solās panākt zviedriem mūžīgu mieru ar

krieviem, kuri tad, iestiguši jaunos, grūtos karos

Vācijā, gaidīja jaunu Maskavijas pulku uzbrukumu.

Patiesi, tā ir bijusi pareiza doma, skatoties pat

vienīgi no Eiropas miera viedokļa: tām lielvalstīm,

kuras viena pēc otras valdījušas pār zemēm Rīgas

līča krastos, tām no tā bijis maz laimes, bet grūtu
karu vairāk, nekā tās spējušas nest.

Miers Baltijas jūras austrumu piekrastē iespē-

jams vienīgi tad, ja kārtējās dominium maris Baltici

turētājas lielvalsts provinču vietā te eksistē patstā-

vīgas neutrālas valstis, miermīlīgas reizē pret vi-

siem kaimiņiem.
Ta lielkungs Jēkabs jau 17. g. s. ir uzminējis zie-

meļrietumu Eiropas miera formulas noslēpumu.

Laikus iegādājies mazu, bet stipru armiju un

kļuvis 1658./60. g. karos neatkarīgs, Jēkabs būtu

spējis izdevīgā mirklī Vidzemi ņemt, nevis lūgt.

Zviedrijas lielvalsts, zinādama viņa militāro vā-

jumu, atstāja šo Jēkaba plānu bez atbildes, un jaunā

karā, 32 gadus vēlāk, pazaudēja savas zemes šai-
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pus Baltijas jūras un Somu līča par labu Krievijai,

kurai tās savukārt drīz sāka skaust Prūsija, sāk-

dama sapņot par to pašu dominium maris Baltici. —

Vairāk tālredzības īstā laikā, vairāk piekāpības

no Zviedrijas puses, un — jau 17. g. s. varēja izvei-

doties zem Ketleru dinastijas vienota Kurzemes-

Zemgales-Vidzemes valsts. Starptautiskās politi-

kas gājumā bija brīdis, kad tas tiešām bija iespē-

jama lieta.

Kas tai vēl trūktu? Latgale, un — Latvijas

valsts robežas jau tad būtu nospraustas visās čet-

rās debesu pusēs.

Tas nenotika, lai gan varēja notikt. Un tāpēc

vajadzēja paiet 260 gadiem, līdz radās atkal izde-

vīgi apstākli latviešu tautas vienības senās domas

reālizēšanai.

Citam vīram, no pašu latviešu tautas dzimušam

vadonim, bija lemts nodibināt un uzcelt vienotās

Latvijas valsti.
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II

Krišjānis Valdemārs

Par laika grāmatu tad sauktais kalendārs rada

1839. gadu.

Jelgavas hercogu spožais laikmets sen aizgājis

vēsturē, atstādams Zemgales ļaudīm par piemiņu
staltās Bīronu pilis, bet kurseniekiem sirmu vectēvu

nostāstus par pašu zemes puišiem un vīriem, kas

lielkunga Jēkaba sūtīti, tā kuģos izbraukuši siltās

zemes un citas tāļas malas, tur tikdamies gan ar

mērkaķiem un velniem, gan zaļmatainajām jūras
meitām un melniem cilvēku ēdēju tautu ķēniņiem.

Daugavai ziemeļos jau priekš simts un trīsdesmit

gadiem beigušies vidzemnieku daudzinātie labie

zviedru laiki, nogrimdami mūžībā līdz ar ziemeļu

karu, lielo mēri un badu pieredzējušiem bēdu ļau-

dīm, kad vējš, pārskriedams Vidzemes pakalnus un

viņas bērzu birzis, vairs gandrīz nekur neatsitās

salmu jumtos, visur sagriezdams tikai nodedzināto

māju pelnus, un miroņu smaku no celmalām un līķu

pilniem arāju laužu sētvidiem.

Abas latvju zemes daļas, kuras ilgi šķīrusi Dau-

gavas robeža, bet mūžam vienojusi tā pati latvju

mēle, nu skaitās krievu impērijas guberņas, bet

īstie viņu valdnieki ir vācu muižnieki, kam pieder

viss, atskaitot gaisu, kungiem vēl neatdāvātās bi-

jušo lielkungu muižas un latviešu zemnieku kailo

dzīvību. —



Pirmās latviešu atmodas vadonis

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS
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Priekš divdesmit gadiem, izdodot tā saukto brīv-

laišanas likumu, Latvijas vācu kungi ir taisījuši lie-

lisku veikalu: atbrīvodamies no jebkādiem, pat tum-

šākajos dzimtbūšanas laikos obligātoriskiem pienā-
kumiem pret savu novadu ļaudīm, šie muižnieki ir

mācējuši sev joprojām pārpilnībā nodrošināt zem-

nieku klaušinieku darba spēku un iemantojuši par

galīgu piederumu latviešu tautas zemi; ir to, kas

nesen uzplēsta, ir to, ko latviešu arkls aris jau vai-

rāk kā četrdesmit gadu simteņus.

Visa latviešu tauta pārvērsta par kungu gājē-

jiem, saimnieki likuma priekšā tagad kļuvuši tādi

paši bezzemnieki kā viņu saimes ļaudis. Ja saim-

nieks nevar pildīt muižas uzliktās klaušas (kuras
nerēgulē nekāds likums, bet vienīgi muižnieku gri-
ba), kungs to izliek no mājām, jo jaunu mājas gri-

bētāju nav trūkums: zemnieku māju skaits mazinās

ar katru gadu, muižniekiem cenšoties apvienot jau-
nās pusmuižas pēc iespējas vairāk zemnieku zemes,

kuru bijušajiem apsaimniekotājiem atliek divas iz-

ejas: iet par kalpiem, vai mirt badu, jo — jau divus

gadu desmitus vārda pēc brīvais latviešu zemnieks

vēl nav ieguvis kustības brīvību: lai vācu muiž-

niekiem būtu gana lēta darba spēka, zemnieks pie-
saistīts pie savas guberņas; viņš padarīts par Kur-

zemes vai Vidzemes muižnieku dzimtcilvēku un

bez muižas policijas dotas pases nedrīkst atstāt

savu pagastu. —

Tie ir bēdu laiki zemniekiem, bet muižām ziedu

laiki, un kungi skatās uz zemnieku mājām kā pār-

ejošu ļaunumu, kurš jāpacieš par tik, par cik šīs

mājas vēl vajadzīgas kā klaušinieku darba spēka

piegādātājas lielo un mazo muižu saimniecībām. —

Ir pagasti, kuros vairs nav nevienas pašas zem-

nieku mājas: saimnieku sētas tur nolīdzinātas ar

zemi, to lauki pārvērsti lopu muižu tīrumos. Ar
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valdības prēmijām atbalstītā aitkopība uz laiku nāk

pie mūsu muižniekiem tādā cieņā, ka aitas sāk «iz-
ēst" veselu novadu zemniekus (līdzīgi tam, kā tas

savā laikā noticis Skotijā): ar aitkopību muižnieki

cer iegūt skaidru naudu, un te nav ari vajadzīgs
klaušinieku darba spēks, pietiek ar pāris ganiem

un suņiem. Tā tad — kungu aitu dēl lika tagad
brīvos latviešu zemniekus ārā no viņu mājām, kaut

arī tanīs bija mājojušas vairākas viņu sentēvu pa-

audzes. —

Cenzdamies noturēties savās mājās ar cītīgu

klaušu pildīšanu, saimnieki ar saimēm un saviem

piederīgiem no rīta ausmas līdz nakts tumsai svīst

muižu tīrumos un pļavās: mazākā nokavēšanās,

niecīgs misējums riežu darba gaitā, un muižai jau

gatavs jauns saimnieks no sava stūrīša gribētāju
lielā pulka. Jau tā noplicinātos liesos zemnieku tī-

rumus to saimnieki bieži vien lūko apkopt pa nakts

melnumu; citur cenšas izlīdzēties pašu saimniecībās

ar sirmgalvju nevarību un bērnu kuslumu. Iznā-

kums ir vāja raža un tās pavadonis — trūkums ari

vidējos gados. Kā par nelaimi, ik pēc nedaudz ga-

diem tad nāca no vietas aukstas un slapjas vasaras

un bads klauvēja arī pie nedaudzo turīgāko saim-

nieku durvīm; bada pavadones — sērgas prasīja

daudz upuru visās latviešu zemes malās. —

Šie putna brīvības pirmie gadu desmiti ir mūsu

tautai tik liela posta laiks, ka tiem blakus lāga

nespēj stāties paši smagākie neslēptās dzimtbūšanas

laiki, sakrizdami ar galmu filozofu daudzinātā 18.

apgaismības gadsimta otrās puses ceturkšņiem.

Tāds bija Latvijas triju rietumu provinču (Lat-

galē vēl valdīja dzimtbūšana) arājlaužu stāvoklis,
kad kalendāros un dokumentos rakstīja gada skaitli:

~1839".
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Šī gada vasarā Rojas jūrmalā ir nokļuvis gadus

četrpadsmit vecs latvju puisēns, ģērbies pelēkos

pašaustas vadmalas svārciņos. Kailu galvu un

mirdzošām acīm, kuras deg viņa jau cieti veidotā

sejā, tā viņš tur stāv, cieši kniebtām lūpām un dre-

bošām nāsīm, un nepiekusis vēro vēl neredzēto

ūdens izplatījumu, pār kuru tāpat kā pār puisēna
tēvzemes gaisu, nevienam vācu kungam nav un arī

nebūs varas. —

Baltgalvainas vilnu rindas nāk cita pēc citas,
nesdamas savu putu šļakatas pie puisēna kājām, un

matus tam plivina brīvais brīvās jūras vējš. — Tas

pats, kas savā laikā dūcis zēna senču — kuršu de-

gunaino kuģu burās un dārdējis lielkunga Jēkaba

stalto fregašu zēģelēs. —

Tālo senču mīlestības balss šinī dienā atdzīvo-

jās puisēna dvēselē, vēlāk dodama sev blakus un

pat lielu vietu citai mīlestībai, kas cenšas aptvert

visu latvju tautu, izkarot viņai tiesības, kuras tai

senos laikos ņemtas, un visus latvjus saulē celt.

Šīm abām līdztekus deg visu mūžu viņa sirdī

otrās mīlestības brālis naids.

Ari tas iemantots no senu un nesenu priekšgā-

jēju ciltīm.

Naids, kas vēršas pret vāciešu muižnieku privi-

lēģijām un visām tām nastām, ko savā laikā mācē-

juši uzlikt Krišjāņa Valdemāra tautai šurp atklīduši

svešas valodas un sveša gara ļaudis. —

Neko citu Valdemārs savā mūžā tā nav mīlējis
kā latviešu tautu un jūras izplatījumu. Neko viņš
tik svelmaini nav nīdis kā Baltijas vācu dižciltīgos

kungus un viņu privilēģiju pergamentu vīstokļus.
Divas mīlestības un viens naids, šie trīs tur savā

varā viņa sirdi un dvēseli līdz šī 19. gadsimta lat-

viešu ģeniālākā vīra darbīgā un grūtā mūža galam;
tie vada visas viņa gaitas un ļauj tam vēl nāves
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stundā cerēt, ka savā laikā nāks un stāsies tautas

vadoņa vietā viņa lielo nodomu turpinātājs, tā mil-

zīgo plānu cienīgs pēctecis. Un novedīs galā Val-

demāra aizsākto tautas brīvās mītnes uzcelšanas

•darbu, kura spāru svētkus un nobeigumu pašam
■darba sācējam nav bijis lemts piedzīvot.

Lielu vīru mūža un darba gaitās var bieži sa-

skatīt īpatnējus vilcienus, kuri nav lāgā izprotami,
ja mēs neizsekojam šo vīru dzīves gājumam līdz tai

vietai, kur atrodams šī gājuma sākums. —

Krišjānis Valdemārs ir pirmā un galvenā kārtā

mūsu pilsonības un intelliģences ciltstēvs un vado-

nis, kaut gan tā sirds visos viņa darbošanās gados
silusi ari latviešu zemnieku un latviešu strādnieku

lietas labad. Šai raksturīgajai līnijai (ar kuru Val-

demārs krasi atšķiras no viņa darba pabeidzēja

Kārla Ulmaņa tā darbošanās gaitu sākumā) būs

acīmredzot bijis par cēloni tas, ka Valdemārs agrā

bērnībā kļuvis pilsētnieks, lai arī tikai mazā Sa-

smakas miesta iemītnieks. Tā vecāki, viņa 10.

mūža gadā atstādami savu sentēvu mājas un pār-

nākdami dzīvot pilsētā, bija līdz ar to zināmā mērā

zaudējuši ciešākus interešu kopības sakarus ar zemi

un tās arājiem. Šim apstāklim būs bijis savs

iespaids arī uz Valdemāru: cilvēks, kura vecāki pa-

likuši uzticīgi zemei, mēdz skatiem pie tās biežāki

kavēties, nekā pilsētā dzimis un audzis vīrs, kam

acis vieglāki apskrien lauku dzīvei pasvešākas tā-

les, bet gars dažubrīd lāgā vairs nejūt zem kājām
tēvu zemes pamatus. Pilsētas gaisā izaugušam lie-

lam tautas darbiniekam zīmīgs vēriena plašums,

kas nomanāms jau darba gaitu sākumā: tak tūlītēja

tiekšanās pēc plašuma ir bieži saistīta ar sēklī no-
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kļūšanas briesmām. Lauku klusumā izveidojies
darbinieks turpretim vairāk meklē dziļumu, jo viņa

arājlaužu asinis un zēna gadu apkārtne tam neat-

laidīgi atgādina turēties pie tautas dzīvības koka

saknēm, kas dziļi ieaugušas tēvuzemē, — pie zem-

niekiem, šīs visu tautu pamatšķiras un vitālo spēku
avota.

No visiem pirmā atmodas laika darbiniekiem

visgrūtāki nācies tikt uz augšu tieši Valdemāram,

vislielākajam starp tiem, kuru vidū mēs redzam gan

mācītāju audžu dēlus (Kronvalds), gan muižu aren-

dātoru ģimeņu atvases (Alunāns). Pats pelnīdams

sev iztiku un skolas naudu, Valdemārs vienīgi paša

spēkiem lauž sev dzīvē ceļu, un šim bezgala grū-

tajam jaunības posmam iet līdzi savs labums: veik-

dams vienu šķērsli pēc otra, Valdemārs norūda savu

jau tā cieto gribu, un mācās gaišāki saredzēt šo

šķēršļu licējas — vācu netaisnās priekšrocības lat-

viešu tautas tēvzemē. Cīņā ar dzīves grūtībām vei-

dojas viņa domu pasaule, kurā tik lielu lomu spēlē

praktiskais apsvērums: viņš mācās pats pie sevis

pazīt naudas svaru cilvēka dzīvē, mācās saprast

materiālās neatkarības nozīmi. — Vai tāpēc brī-

nums, ka aicinājums iegūt šo neatkarību skan vēlāk

skaļāki par citiem saucieniem no tā laika latviešu

vadoņa mutes, un atrod nesenējo klaušinieku un

viņu dēlu sirdīs visatsaucīgāko atbalsi. — Tik skaļu,
ka aiz tās daudzi vairs nesadzird vadoņa aicināju-

mus tiekties arī pēc gara vērtībām, — vadoņa at-

gādinājumus, ka materiālai labklājībai jābūt nevis

. gala mērķim, bet etapa punktam, gar kuru iet tau-

tas tālākais ceļš, ceļš uz gara kultūru un tautas vie-

nības domas reālizēšanu.

Kad Valdemārs beidzot sagatavojies vidusskolai,

viņš sasniedzis jau vecumu, kurā citi paspējuši no-

dibināt ģimenes dzīvi. Meklēdams ceļu, kā atvērt
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priekš viņa parastos apstākļos slēgtās ģimnāzijas

durvis, Valdemārs tās beidzot atver ar krievu val-

dības ģenerālgubernātora palīdzību. Priekš Valde-

māra vēlāko gadu darbības izpratnes, priekš viņa
vēlākās nacionālās stratēģijas tas ir svarīgs mo-

ments: nākamais tautas vadonis tiek pāri šim sā-

kumā šķietami nepārvaramam šķērslim ar krievu

valdības pārstāvja protekciju. Šim faktam Valde-

māra biogrāfijā ir savs nenoliedzams sakars ar viņa

vēlāko pārliecību, ka ar krievu valdības un sabied-

rības atbalstu latviešiem izdosies sagraut vācu pri-

vilēģiju mūri, — to cietumu, kas vēstures netaisnī-

bas celts latviešu tautai uz latviešu zemes.

Ticēšana krievu taisnībai, gandrīz vai reliģiozi-
tātei tuvā jaunlatviešu un viņu vadoņu pārliecība,
ka tieši šinī „krievu taisnībā" latviešiem atrodams

Archimēda meklētais atbalsta punkts visspēcīgajam

svēreklim, ar kuru tas solījies pagriezt pašu zemes

lodi!

Šī svētā ticēšana, kā mēs visi zinām, ievadīja

pirmā atmodas laikmeta latviešu plānus pārkrievo-

šanas strupceļā. —

Zēna gados norūdījies un izveidojies praktiskais
Valdemāra prāts viņu noved pēc ģimnāzista gaitu

beigām tautsaimniecības fakultātē, Tērbatā, bet

latviskā sirdsdedze liek tam turpat tūliņ izdarīt zi-

nāmo vēsturisko žestu un piesist pie savas istabas

durvīm vizītkarti, uz kuras lasāms, ka tautsaimnie-

cības zinātņu students Krišjānis Valdemārs ir lat-

vietis.

Skatoties no tagadnes perspektīvas, mums sā-

kumā grūti izprast un apsvērt šī žesta toreizējo sva-

rīgumu, tā ētisko nozīmi, kuru Valdemāra biogrāfi

diezgan dibināti salīdzina ar Lutera zināmo težu

piesišanu pie Vitenbergas baznīcas durvīm, vācu

baznīcas reformātora cīņu gaitu sākumā. Viten-
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reiz visvarenajai katoļu pasaulei, un arī tiem lai-

cīgās varas vīriem, kas aizstāvēja šo baznīcu. Sa-

smakas būdnieka dēls — students ar savu vizītkarti

pieteica cīņu toreizējai Baltijas vācu absolūtajai va-

rai visās kultūras lietās, tiem klaji teikdams: „es

nepāreju jūsējo rindās, es palieku pie savas tautas."

Viņos laikos bija ieguvis nerakstīta likuma spēku
tas uzskats, ka vācu skolās gājis latvietis reizē ar

vācu izglītību un kultūru kļūst dc facto un dc jure

par vācieti, zūd savai tautai. Tāds uzskats, sevišķi

luterāņu mācītāju sludināts, nebija svešs arī dau-

dziem studētiem latviešiem, kas citādi godam kal-

pojuši savai tautai (lai minam tikai mūsu prozas

tēvu Juri Neikenu). Kas gribēja dabūt eksistences

iespēju tepat dzimtenē, kur visu lietu vadība un visa

vara piederēja vācu rokās, tas bija spiests pieslie-

ties vāciešiem. Ja akadēmiski izglītots latvietis

gribēja ēst vācu doto maizi, tas bija spiests palikt

par vācieti.

Ja šo žestu būtu izdarījis Kronvaldam līdzīgs
karsts sapņotājs, tas viņam būtu pieskaitāms par

mazāku varonību, nekā šim praktiskā prāta cilvē-

kam un materiālās labklājības iemantošanas pra-

vietim. Tas liecina, ka ģeniālajam praktiķim Val-

demāram ir bijusi dedzīga latvieša nacionālista

sirds, un ka viņa sirdsbalss tam te nav ļāvusi iet

kompromisa ceļu, — ka viņš tobrīd būs sev teicis

slavenos Lutera vārdus: „Še es stāvu, citādi es ne-

varu un Dievs ar Viņa taisnību mani neatstās!"

Ar šo vizītkartes lietu Valdemārs ir kļuvis vā-

ciešiem par atklātu pretnieku, par ienaidnieku, kam

viņi seko un atmaksā ar tādu naidu, uz ko spējīga

tikai šī sīkstā, disciplinētā un savā mērķtiecība ne-

atlaidīgā tauta. —

353*
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Šī tauta prot nogaidīt viņas nolūkiem izdevīgu
laiku. Kad Valdemārs sāk izdot savas «Pēterbur-

gas avīzes", vācieši to sistemātiski apsūdz krievu

valdībai kā musinātāju un revolūcionāru, un beidzot

panāk mūsu pirmā nacionālā laikraksta apstāšanos.
Kad sākās latviešu bezzemnieku haotiskā un kļū-

mīgā plūšana uz Novgorodas guberņas siliem un

purviem, kur Valdemārs it kā esot ieguvis koloni-

zācijas nolūkiem milzīgu zemes platību, vācieši tam

neļauj brīdināt lētticīgos sava zemes stūrīša gribē-

tājus, tanī pašā laikā ar saviem sakariem Pēterpilī

lūkodami nosēdināt Valdemāru kā laužu krāpnieku
uz apsūdzēto sola. — Viņi to izēd no vietas Mas-

kavā, viņi vajā tā domu biedrus un piekritējus pašā

Latvijā, un tikai pateicoties savam diplomātiska-

jam talantam un mākai satikt ar augstākajiem krie-

vu ierēdņiem, Valdemārs nekļūst par šīs vācu sistē-

matiskās vajāšanas upuri, Tak nav šaubu, ka Šo

ienaidnieku sagādātās nepatikšanas un raizes krietni

saīsinājušas tam dzīves sākumā lemtos mūža ga-

dus. —

Nepārgājis vāciešu rindās, Valdemārs nepāriet

arī krievos, kaut gan, — ņemot vērā viņa enciklo-

paidiskās, lai arī vairāk pašmācības ceļā iegūtās zi-

nāšanas, — tas būtu varējis īsā laikā tikt visaugstā-

kajos augstumos pa krievu birokrātijas kāpnēm.

Bija tak laiks, kad par viņa spējām sajūsminājās

Romanovu dinastijas locekļi, kad uz tā pleciem fak-

tiski atbalstījās visa Krievijas jūrniecība, kuras vei-

dotājos tas ierindojies tūliņ aiz cara Pētera I. Un

tomēr, viņu nav vilinājis krievu ministra portfelis,

jo ziedodams krietnu dalu savu zināšanu un sava

ģeniāli praktiskā prāta Krievijas jūrniecībai un ci-

tām materiālas dabas nozarēm visas bijušās impē-

rijas mērogā, lielāko dalu savas enerģijas un savu

gara dāvanu tas tomēr gribējis veltīt un arī veltījis
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latviešu tautai. Praktiskais prāts viņā mājojis tik

ideālā saskaņā ar latviešu nacionālista sirdi, ka

savā dzīves ceļā tas nekad nav pazinis ne šaubas,
nedz savtīgu nožēlu.

Viņš ir bijis nevien sava laika izglītotākais lat-

vietis, bet arī cilvēks ar plašākajām zināšanām visā

Krievijas impērijā. Nebūdams speciālists - jūrnieks,

ne reizes nebraucis kā komandloceklis uz jūras ku-

ģa, viņš tomēr ir sava laika labākais jūrlietu pazi-

nējs un ar tām saistīto jautājumu praktiķis visā

Austrumeiropā. Šis arodskolu nepieciešamības ka-

rotājs, reizē Latvijas un Krievijas kuģniecības tēvs,

pirmais sāk runāt par mūsu tēvzemes upju enerģi-

jas izmantošanu; viņš ir pirmais cīnītājs par aug-

stākām strādnieku algām un par mācības grāmatām

tautas valodā. Apceļojot (gan valdības uzdevumā,

gan uz paša ierosmi) gandrīz visas Eiropas jūras,

ziemeļus un dienvidus, rietumus un rītus, viņš pra-

tis atlicināt gan laiku arī tik nepraktiskām lietām

kā romāņu veco literātūru studijām, un tieši no sa-

runas par vecspāņu un agrās renesanses itāļu kla-

siķiem spēj tūliņ pāriet uz debatēm par pilsētu

ūdensvadu ierīcībā vajadzīgiem jauninājumiem,
abās šinīs savstarpēji tālajās sfairās pierādīdams

līdzīgi plašas zināšanas. Filozofiju viņš pazinis tik-

pat dziļi, kā tautsaimniecības teorijas un to prak-
tisko vērtību, un pirmais atzinis Apsīšu Jēkaba lielo

prozaiķa talantu. Pats pirmais viņš ierosinājis mūsu

tautas gara mantu krāšanu, un šinī ziņā Krišjānis

Barons ir tikai tā ceļa gājējs, kura mērķi tam pa-

rādījis Krišjānis Valdemārs.

Un tomēr, šis mūžīgais ierosinātājs, kas visiem

spēkiem cenšas modināt un atraisīt savas tautas

snaudošos spēkus, idejiskais un morāliskais visu lat-

viešiem svētīgo pasākumu tēvs un atbalstītājs, sava

mūža galā neredz viņa tautu ejam tieši pa to ceļu
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un tieši pretī tam mērķim, ko tas rādījis un sprau-

dis latviešu pilsonībai un intelliģencei sava vadoņa
darba gaitā. Un latviešu pilsonības attīstības gā-

jums, viņa laika latviešu intelliģences politika, ieva-

dīta pēc Valdemāra labākās apziņas un viņa norā-

dījumiem, neved pie tautas vadoņa cerētā mērķa,

bet nokļūst pieticības sēkļos, apstājas strupceļā,

kam priekšā (un ar pašu latviešu tiešu vai netiešu

līdzdalību) negaidīts pacēlies bīstamais pārkrievo-
šanas mūris.

Ģeniāli izdomātā, plaši ievadītā ofensīva pret
vācu privilēģiju cietoksni Latvijā beidzas ar Mana-

seina revīzijas liktenīgajām, neviena jaunlatvieša

negaidītajām sekām, ar mūsu pirmās atmodas Va-

terloo. —

Kas te vainīgs?

Pirmkārt, Latvijas vāciešu, sevišķi muižnieku

vairākuma stūrgalvīga atsacīšanās kaut par soli

piekāpties latviešu prasību priekšā un dot latviešu

gruntniekiem kaut dažas vietas landtāgā. Somijas

zviedri, atrazdamies ar mūsu vāciešiem apmēram

līdzīgos apstākļos, bija tālredzīgāki, gāja kompro-
misa ceļu, nāca zināmā mērā pretim somu atmodas

laika darbinieku prasībām. Somi ar zviedriem tā

atrada savas zemes iekšējo lietu kārtošanai sapra-

šanās līniju, un šī saprašanās deva Somijai tik lielu

pretestības spēku pret visiem vēlākajiem viņas pat-

stāvības sagraušanas mēģinājumiem no pārkrievo-
šanas politikas ideologu un Krievijas varasvīru pu-

ses, ka no šiem mēģinājumiem nekas neiznāca.

Mūsu vācu muižnieki bija veidoti no cita koka,

nekā Somijas zviedru vadoņi. Paļaudamies uz sa-

viem ciešajiem sakariem ar Pēterpils galmu, kur

līdz pat Aleksandra 111 laikiem bija lielā cieņā un

godā vīri ar vācu asinīm un vāciskiem uzvārdiem,

Latvijas vācu muižnieki bija apņēmušies neupurēt
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nevienu gramu no savām vecajām priekšrocībām,

nepiekāpties ne par soli tā spraiguma priekšā, ar

kādu pēc 60. gadu reformām un klaušu laiku beigām
sāka lauzties uz āru un augšu latviešu tautas spēks.

Latvietim bieži mēdz pārmest, ka tas šīs pasau-
les lietas mazāk sverot ar prāta, vairāk ar jūtu sva-

riem, un dažreiz šis pārmetums ir pa pusei dibināts.

Sevišķi tas jāsaka par rusofilo virzienu mūsu intel-

liģencē, pilsonībā un pa daļai arī pārējos tautas slā-

ņos, kurš ieguva valdītāja lomu pēc jau minētajām
60. gadu reformām. Jaunlatvieši un tiem sekotāja

tauta, pēc Jēkaba un zviedru labāko ķēniņu laikiem

pirmo reizi sajuzdama zināmu valsts varas aizstā-

vību, lāva optimismam vaļu, un neuzskatīja šīs re-

formas tikai par loģiski nepieciešamu turpinājumu
arī Baltijā tiem jauninājumiem, ko Aleksandrs II

bija izvedis savās krievu zemēs. Mūsu tautai tas

toreiz likās kā latviešiem par labu ievadīts gājiens
no valsts varas puses pret vācu privilēģiju netais-

nībām Latvijā. Šī optimisma un jauku nākotnes ce-

rību psīchoze kļuva tik liela, ka tās priekšā uz laiku

bija spiesta kapitulēt arī Valdemāra ģeniāli vēsā

tālredzība un rūdīta praktiķa-diplomāta prāts.

Krievu tiesas, krievu pilsētu iekārta, krievu sko-

lu pārvalde Aleksandra II reformu laikā bija kļuvusi
modernāka, dēmokratiskāka par tamlīdzīgu iestāžu

iekārtu Latvijā. Tieši tāpēc šīm reformām tā tiecās

pretī pirmās atmodas laika latvieši: aiz šo jauninā-

jumu saules spožuma tie neredzēja draudīgi paceļa-
mies visu līdzšinējo Baltijas un Krievijas atšķirību

vaļņa nojaukšanas ēnu; krītot vēstures gājuma vei-

dotam žogam līdz pašiem tā pamatiem, vācu privi-

lēģiju sloga spiediena vietā vajadzēja sākties krievu

masas spiedienam no rītu puses. Vajadzēja sākties

jau pēc elementārās fizikas pamatlikumiem.
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Valdemāra veidotais plāns par vācu priekšro-
cību cietokšņa sagraušanu ar krievu slavofilu pa-

līdzību, bija pārdrošs, kaut gan izdomā vilinošs.

Rupji sakot, tas bija mēģinājums ar krievu lāci iz-

dzīt vācu privilēģiju velnu no latviešu rijas. Var-

būt, šis plāns pa daļai būtu attaisnojis sava autora

cerības un apsvērumus, ja lielā stratēģa un diplo-
māta aprēķinus liktenīgi nesajauktu sīko taktiķu

centīguma pārmērības. Publicistu un mazo vadoņu
ievadītā Krievijas lietu cildināšana, to stereotipiska

stādīšana par paraugu mūsu zemes nākamajai ie-

kārtai, — viss tas uz laiku iemidzināja tautas paš-

aizsardzības instinktu, mazināja gadsimtiem veco

latvieša zemapziņas sajūtu, kas lika tam skatīties

uz visu krievisko kā latvietībai svešu. Vienīgi tikai

krieviem domātos Valdemāra diplomātiskos rakstus

un lozungus viņa sekotāji, daudzie sīkie taktiķi lat-

viešu pusē un sabiedrībā pauda un sludināja kā

sava vadoņa neliekuļotu pārliecību un latviešu na-

cionālās stratēģijas augstāko gudrību. Visļaunākais

bija tas, ka tauta uzņēma to visu ar dziļu ticību.

Šī liktenīgā ticība bija tik liela, ka viņas seko-

tāju tuvredzība palika pie daudziem latviešiem spē-

kā pat skolu pārkrievošanas sākumā. Ko šis jau-
nais gars, „krievu gars" nesa mūsu tautai, ar ko

tas draudēja, to tautas vairums tobrīd nesaprata,

bet toreizējais tautas vadonis ne rakstos ne runās

nevarēja klaji pateikt, kas tam uz sirds. Tā radās

simti naivu jūsmotāju, kaš priecājās par krievu va-

lodas jauno lomu Latvijas skolās, jo — nu dēliem

būšot vieglāki dienēt krievu zaldātos, paskoloti lat-

vieši varēšot tikt Krievijā labās vietās v. t. t.

Ar jaunlatviešu vienas daļas apsveiktām krievu

skolām sākās gadudesmitiem ilgā mūsu tautas no-

krejošana par labu Krievijai un krievu tautai, mūsu

intelliģences augošais aizplūdums no Latvijas, kur
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vecie mūsu tautas ienaidnieki pēc būtības maz ko

bija zaudējuši no savām agrākajām pozīcijām, bet

latvieši bija ieguvuši vēl mazāk: 60. gadu reformas

Latvijā nāca neatkarīgi no jaunlatviešu palīdzības

meklējumiem pie slavofiliem, kuru lozungs tak bija:

patvaldīgs krievu cars, krievu ticība, krievu kultūra

un krievu tauta, no Rīgas līča līdz Klusajam okeā-

nam.

60. gadu reformas, kas deva mums pagastu paš-
valdības un iespēju iepirkt mājas par dzimtu, šīs

reformas neizkaroja Valdemārs un viņa jaunlatvieši.

Viņi gan cīnījās par šo reformu turpināšanu un lat-

viešiem labvēlīgā garā, bet gandrīz visi šie plāni

beidzās ar neveiksmi, kas vissāpīgāki sajūtama bija
skolu lietās: tās tautskolas, kuras mums deva Alek-

sandra 111 laiki, ar vecajām Latvijas tautskolām ne-

varēja mēroties, tāpat kā vēl tagad nespēj gara kva-

litātes ziņā nostāties kā līdzīgi līdzīgiem blakus

austrumi ar rietumiem. —

Kas tad paliek pozitīvs mums pāri no Valdemāra

cīņām, no viņa mūža darba, kuram tas ziedojis sava

gara uguni, savu ģēniju?

Mūsu pilsonības nostiprināšanās, galvenā kārtā

Rīgā, kur par šīs jaunās buržuāzijas centru kļuva

Rīgas Latviešu biedrība, sākumā domāta kā tautas

vienotāja. Mūsu jūrniecības atdzīvošanās; ja ne

latviešu karoga, tad latviešu kuģu un kuģinieku

jauna parādīšanās Baltijas jūras ūdeņos un virs vi-

sām tām okeāna dzelmēm, kam priekš divsimts ga-

diem jau bija braukušas pāri lielkunga Jēkaba frē-

gates. Ir pilsētās, ir uz jūrām tiešām radās daudz

sekotāju Valdemāra sludinātam lozungam, ka lat-

vieši tiks uz augšu ar centību un darbu, tiks pirmā
kārtā pie turības, kas reizē nozīmē materiālo neat-

karību. Un pilsētās un jūras plašumā viņos laikos

atsevišķam latvietim tiešām bija vieglāki tikt uz
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zaļa zara, nekā pūloties tikko aizpirktās mājās, lai

spētu laikus kārtot maksājumu terminus par savu

tēvu zemi, kas nu bija par smagu naudu jāizpērk.
Tak ko sver pilsētas un viņās gūtās pozicijas, ja ze-

mes platības vairums joprojām ir un paliek svešas

tautas piederīgo rokās, jo latviešu tautas pieaugu-
mam bija jāaizplūst svešumā? Pašu tēvzemē latvju
bezzemniekam ar paša spēkiem un paša līdzekļiem
vien nebija iespējams tikt pie sava zemes stūrīša.

Ar attiecīgas latviešu krājkašu un banku politi-
kas palīdzību tas būtu bijis iespējams, bet — stiprā-
kās latviešu krājkases atradās pilsētās; pilsētnieki

bija to vadītāji, un pilsētu latviešiem tāpēc arī tika

lauvas dala no visiem iespējamiem kreditiem, kurus
tie izlietoja galvenā kārtā — jaunu namu celšanai.

Valdemāra epigoņu vadītās jaunās latviešu pilso-
nības nostiprināšanās mūsu pilsētās, pirmā un gal-

venā kārtā Rīgā, būtu bez iebildumiem apsveicama

lieta, raugoties no mūsu nacionālās politikas vie-

dokļa, ja visu šo jauno namnieku ģimenēs un mājās
viscaur mājotu latvisks gars, latviešu mēle un lat-

viešu kultūra. Diemžēl, viss lielais mūsu jaunās

buržuāzijas vairums bija par daudz burtiski un šauri

sapratis pirmās atmodas laikmeta vadoņa aicinā-

jumu censties pēc materiālās labklājības. Vadonim

tā bija — atkārtojam vēl reiz — tikai etapa punkts
tālākam tautas gājienam uz augšu, pamats lat-

viešu garīgās kultūras tālāk veidošanai. Latviešu

pilsonība 19. g. s. otrā pusē šī aicinājuma otro un

vissvarīgāko dalu, Valdemāra galveno mērķi visā

viņa visumā vai nu izlaida no acīm, vai pagāja tam

garām, nereti nomaldīdamās uz apslēptas vai atklā-

tas kārklu vācietības neceļiem. Cenzdamās pēc

iespējas ātrākā gaitā nostāties blakus vecajiem Lat-

vijas pilsētu likteņu vadītājiem vāciešiem, šie lat-

viešu ienācēji no laukiem bieži atzina par ērtāku
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pieņemt jau gatavo vācu pilsonības kultūru, nereti

līdz ar vācu sievām, vācu mēli un vāciskotiem uz-

vārdiem. Tā simti Kalniņu kļuva par Bergiem,
Ozoli pārvērtās par Eichēm, no latviešu Baložiem

izveidojās vācu Taubes, un ieguvums latviešu garī-

gajai kultūrai no šo daudzo atkritēju tikšanas pie

laicīgās labklājības līdzinājās nullei. — Arī tad, ja
tie turpināja dēvēties par latviešiem, viņu namos

valdīja vācu gars.

Tā būtu gauži bēdīga statistika, ja kāds mūsu

kultūrvēsturnieks lūkotu un arī pats spētu izpētīt,

piem., cik Rīgas latviešu t. s. lielpilsoņu, kuru skaits

tak sniedzās simtos, kaut vai tā paša pasaules kara

priekšvakarā ir pirkuši latviešu mākslinieku glez-

nas, latviešu rakstnieku grāmatas, un ar cik lielām

summām tie atbalstījuši tautas kopīgos mērķus. —

Tāpat par Valdemāra atmodinātās latviešu jūr-
niecības pirmo celmlaužu dzimtu vēsturi mums nav

daudz labākas statistikas. Starp viņu vareno vec-

tēvu mazdēliem nav trūcis tādu, kas Latvijas neat-

karības cīņu laikā bija rodami nevis Kalpaka batal-

jonā, vai ziemeļnieku rindās, bet landesvēristos. —

Protams, ne jau Valdemārs to bija gribējis, ne

jau tas bija viņa mērķis. —

Šī lielā, bet savā ziņā traģiskā latviešu vīra

mūža darbs būtu vainagots ar spožāku un skatā-

māku panākumu vainagu, ja pati tautas augšup cel-

šana, viņa ievadīta un vadīta, būtu veikta nevien

vai vienīgi no augšas, galvenā kārtā ar intelliģen-

ces un pilsonības mērķu sekmēšanu, bet arī no

apakšas, ar organizētas materiālas palīdzības snieg-

šanu saimniekiem, kuriem augsto izpirkšanas nau-

das maksājumu dēļ 80. un 90. gados bija simtiem jā-

izput no sentēvu iekoptām mājām, un bezzemnie-

kiem, kuri bija un palika pabērnu stāvoklī. Valde-

māra autoritāte tak bija tik liela, tauta viņam tā ti-
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ceja, ka ta dotie norādījumi šaja virziena' butu gu-

vuši nepieciešamo atsaucību. —

No visas sirds gribēdams pēc iespējas ātri pie-
redzēt izaugam savas tautas dzīvības koku lielu,
varenu un stipru, Valdemārs pūlējās šo koku vilkt

uz augšu aiz tā galotnes — intelliģences, un pilsonī-

bas, šiem latviešu tautas koka zariem. Pats dzīvī-

bas koka stumbrs no tā daudz garāks netika, bet

vienai otrai saknei, resp. zemnieku dzimtai, tanī

pašā laikā stāvot un paliekot eksistences cīņā vie-

nai, pārtrūka sakari ar tautas zemi, izgaisa zem

kājām tēvzeme. —

Vēl daudz lielākā mērā tas jāsaka par latviešu

bezzemniekiem, te atgriežoties pie jau pieminētās

liktenīgās latviešu aizklīšanas svešumā, kas sevišķi

pieauga tieši mūsu pirmās atmodas laikmetā. —

Dzimtbūšanas laikos viens otrs latvietis bija at-

stājis dzimteni, glābdamies no vācu kungu varmācī-

bas vai atriebības; vēl agrākos, karu uņ sirotāju

gadsimtos, tūkstoši mūsu tautas piederīgo bija ar

varu aizvesti svešumā un tur zuduši savai tautai.

Tak labprātīga izceļošana kā masu kustība nebija
skārusi latviešus kopš 13. gadsimta zemgaļu liktenī-

gās un, varbūt, arī pārsteidzīgās aiziešanas projām
no savu senču tēvzemes. Tik stipras, tik cieši Lat-

vijas zemē ielaistas bija mūsu tautas dzīvības koka

saknes, ka tās spēja dzīt jaunas, dzīvot un zaļot

spējīgas atvases arī pēc vispostošākajiem kariem un

visiem Jāņa Bargā un Pētera Lielā atsūtīto kazāku

un kalmiku mežoņu slepkavošanas jājieniem. Tā-

pat nespēja galīgi nomākt šo tautas koku agrāk tik

biežās mēra epidēmijas un daudzie bada gadi, par

kuriem vecas baznīcdziesmas pantiņš teic, ka tie

esot vēl niknāki par mēra gadiem, jo izdeldējot radu

radus. —
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Ko nespēja ne karš, ne bads, ne mēris, to sāka

netieši paveikt tā agrārā iekārta, kas nodibinājās

Latvijā pēc t. s. zemnieku brīvlaišanas un tikai maz-

liet apcirptā veidā palika joprojām spēkā arī pēc 60.

gadu reformām. Tā bija Latvijas zemes (sākumā
— visas, vēlāk lielākās daļas) palikšana tautai svešo

vācu lielgruntnieku rokās un rīcībā. Mūsu tautas

dabīgajam pieaugumam ar to bija ņemta iespēja iz-

plēsties tepat Latvijas lauku novados, un palika

vaļā tikai divi celi: doties uz pilsētām, vai — pāri
tēvzemes robežām. Šie nenormālie agrārlietu ap-

stākli, kas valdīja tepat visu 19. g. simteni un arī

vēl 20. g. s. sākumā, vispirmā un galvenā kārtā vai-

nojami pie tā, ka it kā apsīka agrākos laikos tik va-

renais latviešu tautas vītālais spēks, kas sendienās

arī pēc niknākā kara un grūtākā mēra gadiem spēja

tik ātri atkal piepildīt dzīves un darba priecīgiem

latvju ļaudīm mūsu tēvzemes novadus. —

Latviešu izceļošana 19. g. s. gan bija sākusies

jau pirms Valdemāra nostāšanās atmodas kustības

priekšgalā, tas tiesa. Tā turpinājās arī viņa vado-

nības laikā, bet tikpat haotiski, tikpat neorganizētā

veidā, kā 40-ajos gados. Daudzi tūkstoši sava ze-

mes stūrīša tīkotāju, nerazdami savas dzīves mēr-

ķa piepildīšanos tepat Latvijā, aizklīda gan Urālos,

gan Kaukāzijā, gan uz Novgorodas mežu pusi, gan

Baltkrievijā, šinī baltu tautu pirmdzimtenē, tur ne-

reti atrazdami upju un ezeru vārdus, kas šķita pa-

zīstami, dzirdēti tikko pamestajā tēvzemē. —

Tā mums, skaita ziņā nelielai tautai, kurai no

svara ikviena ģimene, tagad zuduši vienā pašā

Krievijā mazākais pāris simts tūkstoši kādreizējo

tautas piederīgo. Tālredzīgi vadīta, virzīta pēc

latvju tautas mērķiem pielaikota plāna, šī izceļo-

šanas kustība varēja apstāties Latvijai tuvāko gu-

berņu robežapgabalos. Valdemāra un visas tautas
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spēkiem novēršama tā nebija, bet pašas kustības

ievadīšana pareizā gultnē bija pilnīgi iespējama
lieta. Tak šinī virzienā nekas netika darīts, un tā

bija palaistas garām drošas izredzes paplašināt mū-

su tautas etnogrāfisko territoriju mazākais par sa-

viem 10.000 kvadrātkilometru. Šo izredžu dēl vien

bija vērts tad „sturmēt Rīgu" ar mazāku sparu un

lēnākā gaitā, nekā tas notika pagājušā gadsimta

pēdējā pusē: saukt Rīgu un tāpat citas Latvijas pil-
sētas par mūsu un lemt par tām, — šo tiesību mēs

tā kā tā ieguvām tikai pēc tam, kad bija pacelts ne-

atkarīgās Latvijas karogs. —

Te sacītais nav jāsaprot kā pārmetumi pirmās
atmodas laikmeta vadonim. Viens pats cilvēks, lai

cik ģēniāla tam būtu galva, nespēj nest uz saviem

pleciem visu, jo plašāki slāņi vēl neizprot viņa cen-

tienu dziļāko nozīmi, ja tie, sākdami pēc savas sa-

jēgas reālizēt viņa spraustos mērķus, neizprot va-

doņa ietā ceļa dziļāko saturu un gala mērķi, bet

pārprot, sagroza, vai ar savtīguma grēkiem padara
sīku vadoņa aicinājumu iekšējo būtību. Pilsētnieks

un intelliģents būdams, Valdemārs arī nevarēja vie-

nādi labi pārredzēt un vadīt visu tautas slāņu tiek-

šanos uz augšu, pretim viņa cildinātai materiālai

labklājībai. Un tā tautā sāka iesakņoties jebkuras
tautas dzīvībai tik bīstamais lozungs: kur man labi

klājas, tur tēvzeme.

Vienalga, vai šī jaunā tēvzeme atrasta Ziemel-

kaukāzijas kviešu stepēs, Sibīrijas mūža mežos, vai~

kādā Krievijas pilsētas kancelejā. —

Pats labākais karavadonis var zaudēt kauju, ja
tā pulkos nevalda stingra disciplīna, — ja cīņa pie-

ņem partizāņu kara raksturu, kurā katrs kareivis

cīnās un domā pirmā kārtā pats par sevi. — Pirmās

atmodas laika latviešu cīnītāju vairums, cīnīdamies

uz augšu, drīz pārgāja uz partizāņu cīņas taktiku un
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cīņas paņēmieniem arī tepat Latvijā. — Tā Valde-

māra ievadītā cīņa tautas kopējās lietas labā, viņam

vēl dzīvam esot nokļuva strupceļā, no kura gan iz-

cīnījās uz augšu un tika pie laicīgas mantas vīri ar

asākiem elkoņiem un praktiskākām galvām, bet lat-

viešu gara kultūrai netika ne tuvu tik daudz, cik

sākumā, kopīgās cīņas ievadījuma laikā varēja gai-

dīt un cerēt. Arī tautas vienības sajūta, atmodas

laikmeta sākumā tik skanīga, varena, tik tīra un

spoža, ātri saplaka, mazajiem pseido - vadoņiem
vārdos gan joprojām daudzinot savu tautiskumu un

tautas lietu, bet darbos visu enerģiju ziedojot pašla-
buma meklēšanai un sīkiem kariem dēl biedrību

priekšnieku goda vai materiāli izdevīgajiem krāj-
kašu amatiem.

Tā pilsētās saplūdusē latviešu laucinieku dala,
kam neizdevās uz augšu tikt, tā palika par fabriku

strādniekiem, kurus drīz vien atstūma mazo va-

doņu un citu jaunbagātnieku šauri savtīgā politika.
Šie mazie brāli, redzēdami tautiskuma vadītāju ska-

nīgo tukšumu, sāka sajaukt nacionālās kopības lielo

ideju ar tās sīkajiem valkātājiem un izmantotājiem.
Šis liktenīgais sajaukums lika daudziem noklīst uz

sociālisma maldu ceļiem, kura pirmie sludinātāji, ar

pašu Stučkas Pēteri priekšgalā, galu galā bija ne-

auglīgā materiālismā iestigušās Rīgas latviešu pil-
sonības garīgie brālēni, un kauls no tā paša laicīgo
labumu dievinātāju kaula.

Ar to starpību, ka pilsonības vadoņi kāpa uz

augšu pa krājkašu amatiem, bet jaunradītā latviešu

marksisma vadoņi cerēja paveikt to pašu augšup-
tikšanas ceļu, kāpdami pa latviešu strādnieku mu-

gurām. —

Tā abas šīs divas, idejiski it kā šķirtās, bet pēc
būtības un gara stipri radniecīgas latviešu pilsētnie-
ku un intelliģences grupas nacionālā ziņā deģene-
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rējās, kļuva līdzīgi mazvērtīgas un, sverot tās uz

garīgās vērtības svariem, izrādījās ar vienu un to

pašu pelavu vieglumu.

Bija jānāk vētrai, lieliem vēstures notikumiem

un lielam negaisam, kura brāzieni spētu aizpūst šīs

pelavas un iztīrīt Rīgas centra namos tāpat kā Rī-

gas priekšpilsētās sabiezējušo savtīguma gaisu,

kura dūmākas bija aizņēmušas labu tiesu tautas ap-

vāršņu arī ārpus mūsu lielpilsētas robežām. Šie

negaisa atnestie zibeņi, kas kliedēja seklas pieticī-
bas un šaursirdīga savtīguma tvanu, ar savu uz-

liesmojumu ugunīm deva iespēju tautai saskatīt

savā priekšā jaunu ceļu, kas tai ejams, ceļu uz

jaunu atdzimšanu. —



Valsts un ministru prezidents
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Latvijas valsts nodibinātājs un tautas apvienotājs
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III

Kārlis Ulmanis

Latviešu vēstures filozofijai, — kad arī tā mums

reiz radīsies, — būs jāveltī izcila vērība patlaban
vēl skaidri neizpētītai, bet svarīgai un loti īpatnējai
lomai, kas pieder zemgaliešu ciltij mūsu zemes un

mūsu tautas mūžu gājumā. Un nevis tikai traģis-

kajā 13. gadusimtenī vien, kad Zemgales pilu aiz-

stāvju un kauju lauku karotāju varonība lika ap-

tumšoties seno Termopīlu sargu un viņu ķēniņa Le-

onīda slavai, bet arī daudzus daudzus cilvēku mū-

žus pirms un pēc tam, kad pār Lielupes līdzenumu

bija beidzis mest savu asiņaino gaismu pēdējās,

pašu zemgaliešu rokām aizdedzinātās senču pils

ugunsgrēka atspīdums. —

Šīs senlatviešu cilts robežas, kuras dēli vecos

laikos bijuši labi zemkopji un pirmklasīgi karotāji,

nav aizņēmušas tikai Lielupes un tās pieteku kras-

tus vien, bet brīvās Senlatvijas laiku sākumā snie-

gušās uz ziemeļiem tālu pāri Daugavai, līdz pašam

tagadējās Valmieras apgabalam, kurp aizlauzušies
latviešu kolonistu priekšpulki priekš vairāk kā tūk-

stots gadiem. Tikai vēlāk, kad (aiz vēl skaidri ne-

zināmiem iemesliem un pagaidām neminamos ap-

stākļos) pārtrūkušas tiešas saskarības saites starp

šīs enerģiskās cilts dienvidu un ziemeļu zariem,

Vidzemes iekarotāji, dzīvodami par sevi, kultūras

ziņā pakluvuši zem savu dienvidaustrumu kaimiņu,
lielās letgaļu cilts iespaida un tik cieši, ka sveštautu
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chronisti šos latviešus dēvē par letgaliem. Tak

viņu patiesos radu rakstus apliecina nevien mūsu

archaiologu (prof. Fr. Baloža) pētījumi, bet arī t. s.

vidus (patiesībā zemgaļu) izloksnes izplatības robe-

žas: tās sniedzas no tagadējās Lietuvas robežsta-

biem dienvidos līdz Valkas mežiem ziemeļos, bet

uz rītu pusi apmēram līdz tai pašai līnijai, kas

priekš daudziem gadu simtiem šķīrusi zemgaļu un

letgalu ķēniņu novadus. Vēl 13. gadusimtenī Vid-

zemes latvieši, tad pa daļai apvienoti Tālavas valstī,

nav nekā zaudējuši no sava vecā jaunu zemju stur-

mētāju kolonnas spara, un Tālavas karavīru pulki

spēlē galveno lomu liktenīgajā igauņu un senlatvie-

šu karā, kura gala iznākums bija abu kaimiņtautu

nokļūšana zem bīskapu un ordeņa varas, un latviešu

un igauņu valodas robežas pārvietošanās no Sedas

upes uz ziemeļiem no tagadējās Rūjienas.

Pēc to pašu latviešu archaiologu pētījumiem,

zemgaļu cilts pati pirmā no mūsu senču ciltīm iz-

veidojusi savu valsti, kuras pamatu vecums šķiet

sniedzamies vēstures mūžos tepat piecpadsmit gadu

simteņus atpakaļ. Šīs senās zemgaļu valsts pulki
atsviež ap 500. gadu atpakaļ jūrā gotu (gotzemiešu)
vilni, kurš jau tad atvēlies līdz Daugavai un Liel-

upei. 12. g. s. sākumā tikpat smags zemgaliešu

ieroču trieciens — laikam pie Daugavas — ķer Po-

iockas krievu armiju, kura zaudē kaujas laukā kā

kritušus 9000 karotāju.

Cik vērojams, abas šīs senās cīņas notikušas dēl

Daugavas, kuras stratēģiskā un saimnieciskā nozī-

me Austrumeiropā nav nekāds jaunlaiku atradums,

bet bijusi jau labi zināma vārdos mums tagad ne-

zināmajiem vecās Zemgales vadoņiem un ķēniņiem.

— Ne tikai 1919. gada rudenī, bet jau astoņus un

četrpadsmit gadsimtus pirms šī brīvās Jaunlatvijas
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zemes likteņu šķīrējas. —

Auglīgajos upju līdzenumos, nevis kalnu un mežu

šķirtos sīkos savrup novados meklējams un ro-

dams visu vecāko kultūru šūpulis. Lielupes līdze-

nums, kuru reiz klājušos mūža mežus sāka nolīst

pirmo zemgaliešu cirvji, ir bijis nevien vecākās lat-

viešu senvalsts veidošanās vieta, bet arī loti vecas

un krāšņas, no svešām ietekmēm visbrīvākās sen-

ču kultūras mājoklis. Šī arāju un karotāju zeme

(gan brāļu cilšu zemju aizsegta) līdz 13. g. s. ne rei-

zes nav pazinuši, ko nozīmē sveša vara, naidīga

pārspēka uzlikts atkarības jūgs. Kurši to ilgajās

cīņās ar skandināvu tautām šad un tad (lai gan ti-

kai pa daļai un uz īsu laiku) nokļuvuši zem šo rie-

tumnieku iespaida. Letgaļi ne vienmēr jaudājuši

pienācīgi atsist krievu uzbrukumus, kuri lūkoja nest

sev līdzi arī krievu ticību un krievu kultūru. To-

ties zemgalieši spējuši atvairīt ir skandināvus, ir

krievu kņazu karapulkus, ir laupītkāro Lietuvas jāt-

nieku armijas. — Viņi stāv kā mūris, pret kuru
gadsimtiem ilgi saplok iebrucēju viļņi, brāzdamies

no rietumiem un austrumiem, un krīt tikai pēc tam,

kad sen jau kritušas citas brāļu ciltis un to valstis,
kad ienaidnieku pārspēks jau kļuvis par daudz liels,
lai būtu atvairāms cilvēku spēkiem. Bet arī tad

liela dala zemgaļu atstāj savu tēvzemi, jo viņu

daba, viņu gara uzbūve ir tāda, ka šiem lepnajiem

un spītīgajiem vīriem arī visvieglākā atkarība lie-

kas par nāvi rūgtāks kauna jūgs.

Kurši, lielie jūras braucēji, kuru cilts varenais

spēks šķiet jau priekš 13. g. s. aizlūzis smagajos un

gadsimtiem ilgajos skandināvu karos (vai citādi

leišu zemaiši, vāciem ienākot, jau būtu varējuši

kuršu netraucēti mājot Mazaiķu un Telšu apgaba-

los, pār kuriem vēl 9. g. s. brīvi valdīja vareni kur-

514*
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šu ķēniņi?), pēc neveiksmīgiem uzbrukumiem Rīgai
slēdz ar pāvesta sūtni padošanās līgumu. Letgali lā-

giem bijuši krievu ietekmē un beidzot, nokļuvuši

starp rītu un vakaru dzirnu akmeņiem, atzīst par

labāku piekļauties rietumiem. Abu šo cilšu vald-

nieki iet kompromisa ceļu, bet zemgaļiem šis ceļš

nav pieņemams. Viņi negrib klanīties ne austru-

miem, nedz rietumiem, viņi vēlas būt paši par sevi,

joprojām brīva un neatkarīga senlatviešu cilts. Ci-

tādi būt tie negrib un ari nespēj, jo tādus tos audzi-

nājusi viņu lepnā vēsture, un tādiem būt tiem pavēl

palikt viņu senču, tādu pašu zemes un kara darba

vīru asinis.

Arī hercogistes laikos vairums zemgaļu ir «kro-

ņa ļaudis", kas nav padoti sīko dzimtkungu patva-

ļai, bet vienīgi Jelgavas lielkungiem, par kuru do-

mēņmuižu mantiniekiem vēlāk top Krievijas ķei-
zari. Tādā kārtā daudzu zemgaļu novadu ļaudīm
faktiski gājis secen dzimtbūšanas laikmets ar tā

tumšo ēnu, kurā tik smagi smakušas citu Latvijas
malu zemnieku miesas un dvēseles. Tā mūsu tālo

sentēvu valdonīgais lepnums un patstāvības gars,

lai arī paslēpts zem vēstures putekļiem, tieši šinī

latvju zemes daļā spējis pārdzīvot visus atkarības

gadusimteņus.

• Vai tāpēc brīnums, ka tieši no Zemgales, no

zemgaliešu cilts vajadzēja nākt brīvās Jaunlatvijas

cēlējam un tautas apvienotajam, — tam vīram,

kurš pirmais pateica latviešiem gaiši un skali: ne

ar vāciešiem, nedz krieviem, bet paši par sevi!

Zeme, ko apdzīvo latviešu tauta, lai top brīva Lat-

vijas valsts!

Te sacītais nav domāts citu latviešu cilšu vai

zemju niecināšanai: mēs nepiedzimstam tieši tādi,

par kādiem vēlāk vēlamies būt, jo visiem cilvēkiem

uzspiež savu līdz kapam nēsājamo zīmogu šo cil-
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veku radu raksti, viņu dzimtenes seja un viņu cilts

vēsture. —

Varbūt, arī tā nebija vienkārša nejaušība, ka šo

vīru viņa tautas modinātāja darba sākumā tā pie-
vilka un uz labu laiku saistīja pie sevis seno Vidze-

mes zemgaļu avangarda zeme, Valmieras apgabals,
kura rudzu un linu lauku līdzenums vietām atgādina

prezidenta dzimtenes Zemgales druvu izplatījumu. —

Senās Tālavas sētas valda pašapzinīgi un savā attu-

rīgajā klusēšanā pašlepni savas zemes arāji, no

kuru dzimtām agrākajos mūžos nākuši gan Vidzemes

zemnieku asiņaino dumpju dalībnieki, gan latviskās

gara skaidrības meklētāji, tiekdamies to atrast brā-

ļu draudzes saiešanas namos un bez vācu mācītāju
vadības šķirstītā bībelē. — Šo laužu pēcnācēju vidū

prezidents, vēl jauneklis būdams, jutās tikpat labi,

kā tanī latviešu zemes malā, kur agrāk atnāk pa-

vasaris un vasarai nav tik īss gājums.
Tālavā nākamais prezidents jaunības gados ju-

tās kā savā pusē, un šai jūtai bija savs zemapziņā
dibināts pamats, jo viņas ziemeļzemes laužu senči

sensenajos laikos tur apmetušies, ienākdami no

Lielupes zemgaļu novadiem. —

Šī noliekšanās sānis no raksta tiešās tēmas man

likās tomēr nepieciešama kā sekundāras dabas

ievadījums, lai prezidentam veltītās nodaļas sākumā

dotu zināmu ieskatu tās latviešu cilts mūžos, no ku-

ras cēlies brīvās Jaunlatvijas lielākais vīrs, klā-
dams mūsu tautai par to vērtību atguvēju, ko viņa

senči bija visilgāk sargājuši un visvēlāk pazaudē-

juši.
Par latviešu brīvības izcīnītāju un vadoni, kura

mūža darbs ir gadsimtiem glabāto tautas ilgu un

centienu sintezē un tās pakāpeniska izvešana dzīvē.
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Kā sevī veidojies un garā liels ir audzis šis

latvju vīrs, kura slavas koka saknes dziļi ieaugušas
latviešu zemē un latvju sirdīs, bet paša koka zari,
tiekdamies jau nākamajos mūžos, ieauguši latviskās

un mūžīgās Latvijas debesīs?

Dzejnieks Virza sava grāmata par Kārli Ulmani

saka:

„Tā nav viegla lieta, izsekot šī vīra attīstībai,
kas nekad par sevi nav runājis, bet arvienu paslē-

pies aiz darbiem, kurus viņš radījis."
Tie ir patiesi vārdi, jo par sevi mēdz runāt ti-

kai sīki gari, nojauzdami, ka vēsture par tiem klu-

sēs, un tāpēc cenzdamies ar paša muti vai spalvu

iespiesties citu cilvēku atmiņā. īsti lieliem tāda pū-

lēšanās savas piemiņas labad ir lieka, jo viņu darbi

runā paši par sevi un savu darītāju, un par tiem

runās nākamās paaudzes. —

Pirms iesākam te noklausīties prezidenta pa-

veikto darbu varenajā valodā, īsumā pakavēsimies

pie diviem pārējiem, vēl neminētiem salikteņiem,

kuru kopsumma palīdz izveidot ikviena cilvēka rak-

sturu un gara dziņas, un līdz ar to ietekmē viņa

darbošanos, viņa mūža mērķus un dzīves gājumu.
Šie garīgā cilvēka galvenie pamatlicēji ir skaitā

trīs: cilvēka tautas un cilts vēsture, viņa šaurākās

dzimtenes daba un vide, kurā tas audzis, un visbei-

dzot tās rakstura īpatnības, ko mēs nesam sevī, jau
ienākdami pasaulē, nesam sev līdz kā noslēpumai-

nā, vēl biologiem lāga nezināmā mantošanas ceļā
dotu pūra devumu no mūsu vecākiem un viņu radu

dzimtām. — Zināma blakus loma ārpus šīs trijotnes

vēl var būt sevišķi spēcīgiem impulsiem, kas gūti

bērnībā, skolas gados vai jaunībā, ar tās brāzmaino

straujumu un lielo pieietamību ārējiem iespaidiem.

Savas tautas vēsturi tas vispārējos vilcienos

mēs visi zinām, un zemgaliešu cilts un vēstures
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īpatnībām pieskārāmies nesen. — Latviešu tautas

vēsturē viscaur manāma neatlaidīga cenšanās tikt

uz augšu un kādas lielas cerību zvaigznes mūžīga
redzēšana pie savām debesīm. — Zemgaļu ciltij

raksturīga nesalaužama patstāvības alka, sava spē-

ka un savas varēšanas apziņa. — Visas šīs tautas

un cilts īpašības gaiši saskatāmas prezidenta garī-

gajā sejā, viņa dzīves līdzšinējā gājumā un viņa

darbos, kuru veikšanā tas allaž pielicis jo vairāk

ticības spara, gribas un spēku pūlēšanās, jo lielāks

bijis šī darba ceļā gadījušos grūtību un šķēršļu

smagums un pretestības svars. Jo lielāki kavēkli

stājušies pretī tā nodomiem un plāniem, jo lielāku

enerģiju prezidents veltījis to pārvarēšanai, jo gai-
šāk dedzis viņa sirdī darbošanās un cīņas prieks.
Šinī ziņā prezidents ir īsts latvietis un tāpat īsts

zemgalietis.

Vēl daudz kas cits viņā pašā un viņa mūža gā-

jumā top skaidrāk izprotams, ja iedomājam savas

valsts cēlēja un tautas vadoņa dzimteni.

Vējš, skriedams pāri Lielupes līdzenumam, aiz

Jelgavas tikai retumis kur atsitas lielākos meža pu-

duros, toties biežāk skārdams lepnu vecsaimnieku

sētu jumtus un dārzus, kas stājuši ap tiem. Šī ir

tā mūsu zemes mala, kur Latvijas lauku parastās
ainavas pārējām sastāvdaļām nācies vistālāk at-

kāpties tīrumu priekšā, un druvu izplatījums te tie-

cas nomākt nevien egļu silus un bērzu birzis, bet

arī ganības un pļavas, kļūdams vienmuļš, gandrīz

bezgalīgs un reizē tik varens, ka šīs mūsu labāko

kviešu audzētājas zemes ļaudis parasti nes sev visu

mūžu krūtīs arāja un sējēja dvēseli. Tai vienmēr

tīk pie zemes lietām kavēties, jo zeme viņu tura

tikpat smagi apkamptu, kā Zemgales auglīgais māls
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to dara rudenī, tāpat pavasarī ar viņas lauku arāja
vai ceļu gājēja kājām.

Šī Zemgalē dzimušo ciešā turēšanās pie zemes

nav jāsaprot burtiskā nozīmē. Arī no zemgaliešu

mājām loti daudz aizgājuši pilsētu pasaulē; tik

daudzi, ka turienes sētu pagalmos un druvās tagad
dzird svešu tautu paskarbās mēles skanam skaļāk

par latviešu vijīgo valodu. Tak šinīs sētās dzimušie

ir un paliek reālisti, pretēji letgaliem, kam tik augsts

viņu dziesmotās un kalnainās zemes mežu šalku iz-

auklētās fantāzijas skrējiens, ka dažs labs, visu

mūžu šūpodamies uz tās spārniem, nodzīvo viņam
lemto gadu skaitu vairāk pa debess zilumu. Mūsu

rietumniekiem kuršiem ir strauja, jūras bangām

radniecīga daba, bet maigāka par citām latvju cil-

tīm sirds. Turpretim tas cilvēks, kas bērnībā ap

sava tēva mājām redzējis visās pusēs izplešamies
tikai druvas un trekna āboliņa lauku zaļo klajumu,

un vienīgi apvāršņa malā spējis saskatīt tur patvē-
rušos meža palieku, — tāds cilvēks top un paliek

reālists visās dzīves un tās dotās darbošanās sfai-

rās, un no bērnības dienām radis vērot pasaules un

cilvēku lietu gājumu ar to pašu pašapziņas caur-

austo mierīgumu, ar kādu viņa vecāki rīkojuši savu

gājēju, mašīnu un ganāmpulku gaitas tīrumos un

āboliņa laukos. Šis zemgaļu mierīgums nebūt nava

pasīvas dabas, bet caurausts ar valdības un izdarī-

bas cienīšanas audiem, ar pašapziņas prieku un paš-

paļāvības kāpinātu lepnumu. —

Zemgaļu tēvu un vectēvu pūlēšanās ar viņu lī-

dzeno lauku mālu devuši to pēctečiem vēl citas vi-

sai zīmīgas īpatnības, proti: garīgā skatījuma asu-

mu, spējas ātri aptvert lietu stāvokli un darīt tieši

to, kas jāpadara vispirmā kārtā, un šo īpašību at-

tīstību zemgaliešos visvairāk sekmējusi viņu māla

untumainā daba. —
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Kad tas vēl par daudz mikls, arājs stieg iekšā

tīrumā ar visu zirgu; kad māls jau sacietējis, tad

divjūga arkla pat sešiem zirgiem nepavilkt. Lauku

darbu rīkotājam te neatlaidīgi jāseko zemes miklu-

ma izgarošanas procesam un laika zīmēm tikpat vē-

rīgi, kā baņķieris vai lieltirgotājs radis sekot biržu

biletēniem. Katra nokavēta stunda var nest Zem-

gales saimniekam lielus zaudējumus. Viņam jāprot

saskatīt, jāprot arī nojaust īsto brīdi un laiku, kad

tas vai cits viņa lauku darbs darāms, un pārsteigša-
nās te tikpat nevietā, kā nokavēšanās.

Apmēram tas pats vērojams arī prezidenta mūža

darbu gājumā, kurā viņam vienmēr bijis uzticīgs tā

vērīgā skata asums, Jaudams jau priekšlaikus re-

dzēt īstā brīža tuvošanos tā vai cita, latviešu tautas

vai viņas valsts labā speramā sola speršanai. —

Kad šis moments ir klāt, prezidents liek darboties

visai savai milzīgajai enerģijai, kura savukārt

trauksmīgi iedarbina attiecīgo resoru mēchanismus

un prasa no to darbiniekiem viņu darba spēju mak-

simumu. Kad šis darbs galā, ierēdņi var kādu lai-

ku atpūsties, bet prezidentam tā vienīgā atpūta ir

prieks par padarīto un tūliņ jauna, asa vērošana,
kam nu nāk kārta, kāds jauns un atkal liels darbs

tagad vissteidzīgāki jādara. —

Saimei dažreiz šķiet saimnieka vilcināšanās tik-

pat nesaprotama, kā viņa pēkšņais un milzīgais,
darbus uz priekšu dzenošais un šo darbu kavēkļus

graujošais straujums. Bet kad pats darbs jau pa-

darīts, saimes ļaudīm atveras acis un viņi redz, ka

saimnieks arī šoreiz nava kļūdījies, ka viņš redzējis

un pārredzējis visu, un labāki, kā tā rīkojumu iz-

pildītāji visi kopā. —

Labi klajas tai sētai un tas darbu darītajiem, ku-

rus vada un rīko tāds saimnieks. Labi tautai, par
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kuras valsts saimnieku nācis tāds vīrs. Tā ir laime,
kas dota tikai retām tautām, jo īsti valsts saimnieki

ir tikpat reti, kā ģeniāli kara vadoņi vai mākslas

ģēniji.

Prezidenta tēva mājas atrodas vienā no tipiska-

jiem Zemgales līdzenuma novadiem, kurā redzami

visi zīmīgākie šīs bagātās zemes un viņas lauk-

saimniecības vaibsti. — Prezidenta darbi mums

liek saskatīt šos viņa dzimtenes vaibstu nospiedu-

mus arī tā garīgajā sejā. —

Katra cilvēka vaibstos, un tāpat viņa raksturā

un dvēselē, var vērot mazākais divu dzimtu, tēva

un mātes garīgā mantojuma iezīmes.

Katram, kas redzējis prezidenta mātes attēlu,

būs tūliņ dūrusies acīs viņas sejas lielā līdzība ar

Bērzmuižas Pikšu māju kādreizējās saimnieces lielā

dēla seju. Šī līdzība kļuvusi uzkrītoša sevišķi mūs-

dienās, jo līdz ar vecuma sarmas sabiršanu matos

un cilvēka tuvošanos mūžības vārtiem, viņa vaigs

iegūst arvienu lielāku skaidrību, kuras gaišums

šķiet starojam no iekšienes. — No paveikto darbu

daudzuma apziņas, no pazemības lepnuma pilnās

atziņas, ka cilvēks savā mūžā pūlējies, cik viņam

bijis spēka, un no sasniegumu apskaidrotiem dvēse-

les dziļumiem, šīs cilvēka priekšteču garu vienīgās
īstās mājvietas. — Kad cilvēkam jau plecos vairāki

gadu desmiti, šie priekšteču gari sakustas, no jauna
atdzīvodamies sava pēcnācēja dvēselē. Viņu vaibsti

tad top vēl skaidrāki saskatāmi sejas pantos, kuras

īpašnieku vieno ar tā dzīvības devējiem vienas un

tās pašas asinis. —

Šī mūžībā gājusē vecā latviešu saimniece, ar tās

cieti ievilktajiem stingrajiem un reizē laipnajiem

vaibstiem, ir bijusi Pikšu māju īstā dvēsele, sētas
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un lauku darbu rīkotāja, vīram bieži esot ārpus mā-

jas, un viņas gādīgo roku ievadīti mūsu tautas va-

doņa pirmie soli tēva sētas pagalma mauriņā.

Ap šo pagalmu vietām vēl tagad redz vecas eg-

les un liepas, šos šķietami tik pretējas dabas kokus,
kas Pikšu sētā tomēr satikušies ciešā draudzībā. —

Skanīgās egles cietums un liepas medainais mīlī-

gums bijis tāpat apvienots šinī stingrajā saimniecē

un maigajā latviešu mātē, kas pūlējusies no tumsas

līdz tumsai, tikai īsajos atpūtas mirkļos un naktīs

varēdama noglaudīt savu bērnu galviņas. —

Kad dēli sāks staigāt skolas gaitas, viņa sākumā

varēs to vairs darīt tikai reizi nedēlā, bet vēlāk vēl

retāk. Un beidzot viņas sastrādāto roku pirkstiem

būs jāpietiek ar vieglu glāstu vecajam dēla spilve-

nam, kura dūnas visā gadu steigā tomēr saglabā-

jušas — mātei tā liekas vienmēr — viņas auklējuma

galvas nospiedumu un viņa dvašas siltumu.

Tēvs — straujākas, kustīgākas dabas, lai gan

reāls dzīves vērotājs un veicējs, tas pats praktis-

kais zemgalietis.
Lai spētu ātrāk izmaksāt mājas, viņš uzsāk tir-

gotāja gaitas. Tirgotājam ne mazāk par smagas

māla zemes saimnieku ir vajadzīgas asa vērotāja un

apsvērēja spējas. Indriķim Ulmanim tādas bijušas,
un būdams un palikdams goda vīrs, viņš šajā bla-

kus arodā guvis diezgan labus materiālus panāku-

mus, jo viņa dzimtas sazarojušais koks ar tās ener-

ģiskā tēva svētību tagad izplēties pa vairākām mā-

jām viņa ģimenes vecās ligzdas apkārtnē.
No mātes prezidents iemantojis valdītāja un rī-

kotāja spējas un to dziji apslēpto maigumu, ko šis

Latvijas mūžīgumam darīto darbu veicējs savas

sirds dziļumos jūt pret savas tautas piederīgiem,
kas tagad visi kļuvuši viņa ģēnija vienota radu sai-

me. No tēva — tā aso praktisko prātu, rosmi un
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spējas ātri un nekļūdīgi izšķirties par tā vai cita

sola pareizību. Šis vecāku mantojums,, kāpināts

kvadrātā un kubā un daudzkārtīgi pavairots, viņu

padarījis par to, kas šis vīrs mums ir: par latviešu

valsts uzcēlēju, latviešu zemes un latviešu tautas

vienotāju. Un kad prezidents reiz būs šķīries no

mūsu vidus, jau dzīvs būdams apaudzis ar leģen-
dām un nemirstības slavu, par viņu runās nākamās

latviešu audzes, ka trīs lietas šajā saulē šis mūsu

Tēvijas Tēvs visvairāk mīlējis.

Šīs trīs lietas ir:

mūsu zeme, mūsu tauta un mūsu valsts.

Pirmās skolas gaitas aizved nākamo tautas va-

doni uz Bērzmuižas pagasta skolu, kuras pārzinis
ir skolotājs Cīrulis. Dievbijīgs un taisns vīrs, viņš

pieiet tam uzticēto bērnu sirdīm ar to lielo atbil-

dības sajūtu Augstākas varas, valdības un vecāku

priekšā, kas arī viņu dienu audzinātājos nav bijusi

visai bieži sastopama. Kā bībeles nostāsta daudzi-

nātais godīgais kalps glabājis viņam uzticēto podu,
tā saturu vairodams pēc savas labākās saprašanas

un savām spējām, tā šis jaunatnes audzinātājs bez

viltus un vainas glabā un izkopj savu audzēkņu

jauno prātu un sirdis.

No šī priekšzīmīgā skolotāja Kārlis Ulmanis

mantojis augsto atbildības sajūtu Dieva un Latvi-

jas vēstures priekšā par saviem soliem un darbiem,

un lielo cienību pret valsts mantu, ko tauta uzticē-

jusi tā zināšanai un gādībai. Un te tāpat ir vietā

salīdzinājums ar augšā minēto godīgo kalpu bībelē,

jo ari šis valstsvīrs vienmēr centies viņa vadītās

tautas labumu vairot un pasargāt.



61

No Cīruļa tēva tas dzirdējis pirmos stāstus par

viņiem slavenajiem senlaikiem, kad latviešu kuģi,

lielkunga Jēkaba sūtīti, braukuši pa pasaules jū-

rām, uz karstajām moru zemēm un uz Tobago, kur

gaiss pilns kokospalmu mūžīgās šalkoņas un papa-

gaiļu raibo spārnu vēdu. —

Kurzeme un Zemgale tad bijusi ziedoša un ba-

gāta valsts, ar saviem rūdas cepļiem un rūpnīcām,

kurās ražots viss, ko vēlāk bijis jāieved no citām

zemēm. Jēkaba laikos latviešu darbs tālu slavēts

un lielkunga kuģu būvētavās būvēti kara kuģi pat

Anglijas ķēniņiem. —

Zēns mirdzošām acīm klausās skolotāja stāstos

kā skaistā pasakā. Šie stāsti tam visu mūžu neiz-

ies no sirds un prāta, un dienās viņš lūkos atdzīvi-

nāt vareno Jēkaba laikmeta leģendu. Latvija gan

vairs nebūvēs angļiem kara kuģus, bet Ulmaņa uz-

modinātais latviešu zemnieks, sākdams staigāt sava

modinātāja rādītos ceļus, sāks apgādāt angļus ar

sviestu un bekonu, kurus izlutinātās londoniešu

nama mātes tagad atzinušas par labākajiem Eiropā.
Gar Tobago brauks uz kartupeļu auga kādreizējo
tālo dzimteni Čili latviešu kuģi ar Latvijā audzētiem

un visā pasaulē ieslavētiem sēklas kartupeļiem, un

tā taps liecināts no jauna, ka skaita ziņā nelielu

tautu viņas godīga pūlēšanās un centība padara
darbos lielu. — Varbūt, vadoņa saukti, nāks arī vēl

tādi laiki, kad latviešu kuģi brauks uz siltzemju sa-

lām pēc koloniju ražojumiem, kuri būs tur audzēti

mūsu pašu plantācijās.

No tēva mājām līdzdotās un Cīruļa skolā papildi-
nātās gara skaidrības un morālisko spēku rezerves

palīdz nākamajam prezidentam izturēt pārkrievoša-
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nas gaisu, kurš to apņem viņa tālākajās skolas gai-
tās, Jelgavā. No turienes viņš kā reālskolas absol-

vents atgriežas vecāku sētā, un tam aiztek jauns

viņa jaunā mūža posms vingrinoties lauku darbos

un vaļas brīžus veltījot pašmācībai, galvenā kārtā

lauksaimniecības grāmatu studijām, kurās tas grem-

dējas ar visu viņa lielo, jau jaunekļa gados atraisī-

jušos dedzību un uzcītību. Un dažu labu rītu tēvs,

nākdams saukt dēlu dienas darbos, atrod viņu vēl

gulēt negājušu, pie petrolejas lampas un agronomi-

jas grāmatām.

Šais grāmatās tam ir atvērusies jauna pasaule,

viņā sāk veidoties jauns skats uz dzīvi un cilvēku,

pirmā kārtā zemnieku pūlēšanās nozīmi.

Viņš lasa, cik augstas rudzu ražas sasnieguši

Brandenburgas provinces vācieši savās nabadzīga-

jās smilts zemēs, un ka Norvēģijas klinšu laukos no

viena auzu pūra sējuma zemnieks ievāc div- un

trīsreiz vairāk pūru kā Latvijā. Šīs grāmatas tam

vēsta par dāņu piensaimnieku lieliskajiem sasniegu-

miem un viņu govīm, kuras uzstādījušas gada ražī-

bas ziņā pasaules rekordus, sākdamas sacensties ar

piena devējām vecajās un slavenajās lopkopju ze-

mēs, Šveicē un Holandē.

Šim jauneklim, kam tik vērīga galva, tik skaidrs

un praktisks prāts, ir dedzīga entuziasta sirds un

jauna darba alku piebriedušas muskuļainas rokas.

Viņā uzaust atziņa, ka latviešu zemniekiem visla-

bāki būtu sekot rietumu piensaimniecības zemju
paraugiem: linkopība, šī tradicionālā naudas devēja
latviešu zemniekam ir stipri paputējusi, bet maizes

labības cenas Baltijas tirgū kļuvušas zemas, un arī

nevar atkal pacelties, aiz Krievijas melnzemes ražo-

to lēto kviešu konkurences. Tāpēc būtu ejami jauni

ceļi un Latvijas lauksaimniecība jāpārveido uz ci-
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tiem pamatiem, par galveno no tiem liekot pien

saimniecību, sviesta ražošanu eksportam.
Tikai tā latviešu zemniekam ir izredzes tikt uz

augšu, izcīnīt sev materiālā ziņā labāki nodrošinātu

stāvokli. Un augot zemnieku turībai, atzels visa

latviešu zeme!

Patiesi, tautas labklājības pacelšana vienmēr un

visur jāsāk no apakšas, no zemnieka, nevis no aug-

šas. Tā tagad mums šķiet tik skaidra patiesība,
ka par to neviens vairs nebrīnās. Tak vienkāršu

un taisni šinī vienkāršībā ģeniālu patiesību nelaime

— vai arī laime — vienmēr ir tā, ka šo patiesību
uzminēšanai nepieciešami patiesi ģeniāli vīri.

Zināms norādījums uz šo Kārla Ulmaņa kā pir-

mā uzminēto patiesību bija jau pirms viņa, bija ro-

dams katrā elementārās fizikas mācības grāmatā,

nodaļā par mēchaniku, kur viens no šīs nodaļas li-

kumiem teic, ka smaguma pacelšanai domātais

spēks vienmēr jāpieliek tieši zem ceļamā priekš-
meta smagumcentra, kurš katrai tautai slēpjas vi-

ņas zemniekos. Šo likumu zināja ļoti daudzi, zi-

nāja arī lielais Valdemārs. — Zināja, bet neprata

izlietot viņā slēpto mācību, un tā arī nesagaidīja

sava patiesi titāniskā mūža darba pelnītos augļus.

(Jau labāka nojauta par vienīgi pareizā tautas

pacelšanas ceļa izvēli bija apdāvinātajam un strau-

jam autodidaktam Māteru Jurim, šim zemnieku

taisnības kareivim un tautiskās atmodas laika sīko

pseudovadoņu nīdējam. Tak Mātera dedzīgajam

aicinājumam nebija vēlamās atbalss).

Likteņa lēmējs bija novēlējis šo patiesību uzmi-

nēt citam vīram vēl jaunekļa gados, ar tikpat gaišu

prātu un ģeniālu galvu, bet pareizāku nojautu un

dedzīgāku garu. Pie kā reiz pieķērās šis gars un

tā vadītā sirds un rokas, tas no viņa neatlaidās,

pirms nebija izvedis galā savus plānus un nodomus.
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Veselas zemes lauksaimniecības pārorientēšanai

rio ekstensīvas graud- un linkopības uz intensīvo

piensaimniecību bija jāveic daudzi nepieciešami sa-

gatavošanās un ievadījuma darbi, nemaz jau neru-

nājot par tādās reizēs tik parasto pasīvo un aktīvo

pretestību no plašu (arī tieši ieinteresēto) aprindu

puses.

Toreiz, priekš tepat četrdesmit gadiem, bija jā-
sāk radīt no gluži nekā tādas organizācijas, kuru
biezie tīkli tagad apklāj visu Latvijas zemi. Vaja-

dzēja uzsākt pārraudzības biedrību un pienotavu di-

bināšanu, karot par priekšzīmīga vaislas materiāla

iegādi ārzemēs un paveikt vēl desmitām citu tamlī-

dzīgu prozaisku, bet praktisku un lauksaimniecības

pārkārtošanai nepieciešamu lietu.

Visa šī milzu darba galveno smagumu dabūja

jaunībā iznest uz saviem pleciem Kārlis Ulmanis.

Tā viņam bija brīžiem loti grūta, bet tomēr svētīga

rūdīšanās, jo ar to viņš kļuva spēka ziņā rada grie-
ķu teiku daudzinātam zemes lodes turētājam milzim

Atlantam: šo grūtumu nešana viņam deva tik pla-
tus plecus, ka daudz gadu vēlāk uz tiem varēja jau

droši balstīties visa Latvijas valsts.

Jau ievadījis cīņu par Latvijas lauksaimniecības

pārorientēšanos, Ulmanis dodas uz ārzemēm, lai

paplašinātu savas agronomiskās zināšanas Cīriches

augstskolā, bet drīz atgriežas tēvzemē, un atkal pēc
kāda laika turpina un pabeidz savas studijas Leip-

cigā, no turienes atkal steigdamies uz tēvzemi. Ari

šoreiz par viņa kā zemnieku modinātāja darbības

centru top Valmieras apgabals, bet par bazi — Kau-

guru (vēlāk Baltijas) lauksaimnieku biedrība, kuras

vadītājs ir Hermanis Enzeliņš. Un nonākot ciešā
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sadarbībā ar šo ārēji kluso un atturīgo, bet latviskas

sirdsdedzes pilno vīru, klausoties viņa stāstos par

vācu -krievu nebeidzamām patvarībām un latviešu

zemnieku nemieriem, vēlākajam Latvijas valsts uz-

cēlējam iekrīt pati no sevis dvēselē lielākā un spo-

žākā no visām zvaigznēm, kādas jebkad mirdzēju-
šas pie latviešu tautas vēstures debesīm.

Tik liela un spoža ir šīs cerības zvaigzne, ka tā

aizdedzina jaunā latviešu zemnieku labklājības ka-

rotāja sirdī kādu citu, jaunu un varenāku uguni.

Tā ir doma par nacionālas cīņas kustību, kuras

mērķis būtu — Latvijas valsts; doma, kurai bija

tuvu piegājuši jau Auseklis ar Kronvaldu, šie divi

Valdemāra laika biedri ar viskarstākajām tā laika

latviešu sirdīm; latviešu valsts doma, kuru varēja,
bet neiedrošinājās vai arī nemācēja realizēt liel-

kungs Jēkabs, šis tautsaimniecības lietās ģeniālais,

bet ārlietās viduvējais Kurzemes un Zemgales vald-

nieks.

Liela doma, līdzīgi labiem kviešiem, prasa auglī-

gu un stipru zemi, un šai sēklai tāpat vajadzīgs savs

brieduma laiks.

Doma par Latviju kā valsti šoreiz kritusi visla-

bākajā domu zemē, tā laika vērīgākā un uzņēmīgā-

kā latviešu jaunekļa smadzenēs, kuras kāri uztver

visu jaunu, un arī tik vecas sendomas, ka to atkal-

atradēja sirdij un dvēselei tās top līdzīgas gluži jau-

nām idejām.

Šis jauneklis būs rūpīgs lielās domas glabātājs

un sargs. Līdz tam laikam, kad tās sēkla taps sējai

gatava, kad atnāks mūsu neatkarības sējas laiks un

Ulmanis varēs atklāti iet tautā un pārstaigāt viņas

zemes laukus ar Latvijas brīvības domu kviešu sē-

jēja sētuvi.
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Un tomēr, savam glabātājam šī doma jau sen

pirms tam nedod miera, te dedzinādama tam sirdi

pēc tikko noturētas lekcijas senās Tālavas saimnie-

kiem, te atkal uzplaiknīdamās nakts melnumā jaunā
lektora acu priekšā, kad viņš ir viens un pie tā at-

nāk ciemos senču cilšu zemapziņā paglābtā un līdz

20. gadusimtam saglabātā latviešu valsts ideja.

Šī ideja beidzot vairs neatstājas no viņa un uzti-

cīgi iet tam visur līdz, ar laiku pārņemdama viņu

visu tik loti, ka šis vīrs mūža otrajā pusē pats paliks

par Latvijas valsts un latviešu tautas neatkarības

personificētu ideju.

Nakts stundās iznirdami no pusnakts tumsības,

ap nākamā tautas vadoņa gultu nāk un klusēdami

stājas pulki, kas par šo ideju reiz kauju laukos stā-

vējuši un par to krituši. Gaidu, veca naida un tau-

tas mūžīgās cerības pilnas, šo seno karotāju un

dumpinieku ēnas veras viņā, mēmi skubinādamas

savu sen dzisušo acu baigajiem skatiem. Un starp

tām viņš redz asiņainajos kauguriešu nemieros kri-

tušos, un pirmos senlatviešu ienācējus, vīrus, kuru
kaulus jau četrdesmit gadusimtus glabā Latvijas

kapukalnu smilts. —

Viņam top tā, it kā visi šie četri latviešu zemes

gadu tūkstoši tagad ietu tā sirdij pāri, to smacēda-

mi ar savu kaujlauku zemes un kapu smagumu, un

visām tautas vecajām sāpēm un bēdām. — Un ēnas

beidz savu nedzirdami smago gājumu tik ap aus-

mas stundu, kad veļu nakts ir galā, un virs Valmie-

ras namu jumtiem aiz loga jau mana zvaigžņu no-

dzīšanu un rīta blāzmas svīdumu.
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vienošanas darba fanātiķim Enzeliņam ar to stās-

tiem bija lemts spēlēt detonātoru lomu prezidenta
bērnības un jaunības gadu gājumā, un šo abu goda
vīru vārdi pelna, lai tos godam pieminētu Ulmaņa
mūža darbu skatīšanā un ar to nesaraujami saistī-

tajā brīvās Latvijas atdzimšanas vēsturē. Jo abi

netieši devuši varenus impulsus, kuriem sekodams,
tautas vadoņa gars tik liels ir izaudzis, ka aizpilda

tagadējos un nākamos Latvijas laikus.

Tāpat kā masta priedei lemts ar laiku pāraugt
bērzus, kuru aizvējā tā patvērusies savā priedes
bērnībā no niknā ziemas sala, tāpat prezidenta ģē-

nijs, savā augšanas periodā labu laiku sildījies šo

goda vīru dzīves gudrības un latviskās sirds skaid-

rības aizvējā, ir tālu pārsniedzis visus citus otrā at-

modas laikā darbiniekus. Tak viņš paturējis šos

abus joprojām mīlā un pateicīgā piemiņā. Jo patiesi
lielu garu pazīme ir arī tā, ka viņi nekad nekā ne-

aizmirst.

Kalendārs rada, 1905. gadu, un tas ir savāds

gads.
Daudzās naktīs tad latvju zemes debesis jau

pirms pusnakts sametas atkal gaišas, un mākoņos,

kas zemu gūluši virs mežu galiem, piepēši redzams

sarkans atspīdums.

Zemē vēl valda krievu vara un vācu taisnība,

kurai nekad nav nekā kopīga ar latviešu taisnības

sajūtu, un tāpēc zemnieku sirdīs gail joprojām pret

muižām un to kungiem sensenā naida guns. Līdz

ko Krievija dabūjusi Tālajos austrumos smagu si-

tienu un sagrīļojas visa, šīs sagrīlošanās saceltais

vējš atskrien arī līdz mūsu jūrai un Daugavai, te

radīdams vēl gan pāragru vecās impērijas nevarī-

675*
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bas iespaidu un tūliņ uzpusdams latviešu zemnieku

naida kvēli par jauna zemnieku kara ugunīm.

Patiesi, tas bija zemnieku karš, vēl 20. gadu sim-

tenī karots uz mūsu tautas zemes. Zemnieku karš
ar muižniekiem un to aizstāvētāju Krievijas valsts

varu, lai gan muižu zemes nedalīšanas aizstāvji —

sociāldēmokrati, no pilsētām atskrējuši, centās pie-

lāgoties šai plašajai agrārnemieru kustībai un skriet

tai papriekšu ar savu karogu, lai rādītu, ka daudzi-

nātās masas viņiem tiešām seko. Šo mūsu mark-

sistu aizstāvēto nepatiesību apgāž jau tas, ka visa

toreizējā latviešu intelliģence (Niedru atskaitot) un

arī gandrīz visa mūsu pilsonība (izņemot Veinbergu

un tā tuvākos draugus), vai nu atklāti nostājās šīs

stichijiskās kustības pusē, vai juta tai līdz. —

Šīs kustības bangojums ierauj sevī' arī jauno
Valmieras rajona agronomu, un ticis laukā no Plis-

kavas cietuma, kur viņa ugunīgo rakstu dēt to

iemetusi krievu vara, šis jaunais vīrs spiests atstāt

dzimteni un doties svešumā.

Tvaikonis to aizved pāri okeānam uz Ameriku,

kurpu tad dodas arī daudz citu Latvijas izceļotāju

pret pašu gribu. Ļoti daudzi no tiem tālākos mūža

gados uz visiem laikiem pazudīs savai tautai, taps

sveši dzimtenei. —

Latviešu zemnieku modinātājs nava no tādu ne-

uzticīgo pulka. No kuģa klāja okeāna vidū atskato-

ties atpakaļ uz tēvuzemes pusi, un tāpat Nebraskas

prērijās vēršot acis pret austrumiem, kur palikusi

Latvija un kur lēc saule, viņš vēl un vēl reiz apsver

visu tikko pazaudētā zemnieku kara gājumu, un sē-

rām par spīti, seja tam atkal paliek gaiša no lielās

idejas, ko viņš nes līdzi savā dvēselē, joprojām ti-

cēdams, ka reiz, —- un kaut arī desmitkārt grūtākās

cīņās par nupat zaudēto — tomēr taps latvju valsts.
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1905. gads, kas uz īsu laiku apvienojis gandrīz
visu tautu un licis tai mēģināt ņemt ar spēku savas

ilgi liegtās tiesības, šis gads jaunajam trimdiniekam

tagad izliekas par gaismas atsaucēja gaiļa pirmo
dziedāšanu vāciešu-krievu varas pusnakti.

Par vēstījumu, ka rīts vairs nav talu, ka drīz

būs galā garā un melnā latvju atkarības nakts.

Amerikā viņu sagaida grūtas dienas, bet viņš
veic visas grūtības ar nevairīšanos no vissmagākā

darba, ar savu no paša piedzīvojumiem iegūto ti-

cību, ka darbs ir vispirms jāsāk mīlēt, jo tad tas

top daudz vieglāks un labāk padarāms.

Amerikā viņš sākumā ir vienkāršs laukstrād-

nieks, tad pienotavas strādnieks, fermas pārvald-
nieks un visbeidzot Nebraskas augstskolas lektors,
— pēc tam, kad pats, pa dienu maizi pelnīdams, pa

naktīm strādādams pie grāmatām, ir nobeidzis šo

pašu skolu, jo Amerikā neatzīst Eiropas diplomus.

Tā tad, grūta dzīves un darba skola, un reizē

neatlaidības sekmēta nemitīga kāpšana uz augšu.

Amerikā jau daudzi enerģiski vīri, sākdami kā fi-

ziska darba strādnieki, ar laiku uzstrādājušies par

miljonāriem, par raktuvju, naftas lauku un tērauda

ķēniņiem, Ulmanis ar tā milzīgo enerģiju un visu

lietu praktisko un ātro apsvēri, arī, varbūt, būtu va-

rējis kļūt viens no Amerikas bagātnieku pulka, ja

skatītos uz aizjūras zemi ka palikšanas vietu, — ja

viņam pie sirds nebūtu tā pieaugusi dzimtene, ka vi-

ņas tīrumi tam katrreiz prātā nāk, redzot prēriju

melnzemi, un naktīs sapņos tas bieži skata savas

Latvijas lauku arājus.

Viņa domas pie šiem arājiem kavējas arī dienas

atpūtas īsajos brīžos. Un tā kā šim vīram domā-
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šana un darīšana ir reti saticīgas dvīņu māsas, viņš
sāk rakstīt savus Amerikas vērojumus un sūta šos

rakstus uz Valmieru, vecajam draugam Enzeliņam,

kurš savukārt gādā, lai latviešu zemnieki atkal sa-

dzirdētu sava modinātāja balsi, šoreiz gan vienīgi

zemkopju laikrakstos.

Viņa pirmā cīnīšanās par Latvijas zemnieku

pāreju uz jaunām lauksaimniecības nozarēm un pa-

ņēmieniem, — cīņa, ko tas bija iesācis kā jaunības

enerģijas un spara pārpilns autodidakts, turpinājis
to kā students un beidzot jau kā mācīts agronoms,

šī zemnieku materiālās labklājības pacelšana tam

tās sākumā bija vairāk likusies lieta par sevi. —

Vērodams Amerikas dzīves apstākļus un redzē-

dams, ko jaudā sasniegt neatkarīga nācija, ja katrs

tās loceklis liek darbā visu savu spēju maksimumu,

viņš redz, ka ir pareizi darījis, un nāk pie lielkunga
Jēkaba un Krišjāņa Valdemāra atziņas par darba

svētību, pie domas, ka darbs un mīlestība uz to ir

paši galvenie svērekļi, ar ko veselas tautas var

augšup celt.

Latvijā, — viņš to zina no dzimtenes laikrak-

stiem un draugu vēstulēm, — pēc 1905. gada zem-

nieku kara sākusies latviešu tautas eksistencei tik

bīstamā vācu kolonistu nometināšana, vispirmā
kārtā Kurzemē. — Latgalē un Sēlijā apmēram to

pašu lūko darīt krievu agrārbankas, dalīdamas sen-

seno letgalu zemi saviem pareizticīgajiem tautas

brāļiem no Krievijas vidienas guberņām. — Skolās

turpinās latviešu jaunatnes pārkrievošana un tās

sagatavošana eksportam uz Krieviju. — Rīgas pil-

sonība, sekodama saviem sīkajiem pusvadoņiem un

gribēdama lieku reizi apliecināt savu lojalitāti, ar

savām balsīm ievēl krieviskotu tatāru kņazu par

Rīgas deputātu valsts domē. — Fabriku strādnie-

kiem mūsmāju sociāldēmokrati nebeidz stāstīt
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Marksa veco, daudzu miljonu nācijām tik izdevīgo,
bet skaita ziņā nelielajām tautām bīstamo apgalvo-

jumu, ka strādniekam nemaz nav tēvzemes, nav ari

nekādas daļas gar nacionālām lietām, kuras izdo-

mājuši buržuji, un ka katrs darbs ir lāsts, bet strād-

nieki tomēr pamatšķira, izredzēto šķira, kas reiz

valdīs pār visām citām un liks tām savā priekšā
klanīties.

Patiešām, maz kas labs dzirdams vēstīs no dzim-

tenes. Tauta sašķēlusies, katra tās dala uzskata

sevi par labāko (studētie tautieši un Rīgas lielpil-

soņi jau no Valdemāra laikiem), bet Latvijas lauki

paliek arvienu tukšāki no pašu ļaudīm, latviešiem

aizplūstot uz pilsētām, vai izceļojot citur kur.

Vai visur manāms tikai īgnums, nolaistas rokas,
dzīvošana viendienai; un arī labākajai intelliģences

daļai ir sācis likties, ka mūsu tautai uz visiem tās

ceļiem uzcelti priekšā tik augsti mūri, ka nodzisušās

visas labākās cerību zvaigznes pie latviešu debesīm.

Un tomēr, viens ceļš vēl ir patiesi brīvs! — Ne-

braskas trimdinieks to redz no sava svešuma labāki

un skaidrāki par savu cerībās patlaban pagurušo
tautu. Šis ceļš ir neatlaidīga darba un latviešu sa-

darbības ceļš. — Darbā rādījies, ar darbā jaungū-
tiem spēkiem un šī paša darba dotajiem augļiem,

latvietis noturēs pret lielo tautu uzmākšanos savu

tēvzemi un nenoslīks to ūdeņos, kuri jau iesākuši

applūdināt mūsu zemes laukus.

Trimdinieka tautu glābs darbs un šai darbā gūtie

sasniegumi, starp tiem visvairāk darba prieks, ku-

ram tik brīnišķīga vara, ka tas veic visus šķēršļus.

Vērodams sava pirmā darbības posma gājumu,

nākamais tautas vadonis redz, ka viņš ir bijis uz

pareiza ceļa: par spīti Rīgas lielpilsētai (tās torei-

zējās fabrikas gan ražo galvenā kārtā preces Krie-

vijas vajadzībām), Latvija ir un paliek agrārzeme,
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un zemnieki joprojām tās iedzīvotāju lielais vairā-

kums. Tā tad, katrs latviešu zemnieku sasniegums
ir bijis iegūts tautas lielās daļas labā, zemnieku tu-

rības augšana nozīmē visas tautas bagātības aug-
šanu. Ja zemnieku materiālā labklājība vairojas,
tad no tās tiek savs labums visām citām šķirām un

lielāks aug latviešu tautas ārējās pretestības spars,

kas vēršams pret tai naidīgajām varām.

Ulmaņa ievadītā zemnieku modināšana un viņu

organizēšana tā prombūtnes laikā turpinās, lai gan

jau ar zināmu, latviešiem raksturīgu rīvēšanos cen-

trālo organizāciju starpā, un vairs nav gluži tā, kā

bija šī lielā darba sākumā, kad visus mudināja un

vadīja viens prāts, vienota griba.

Cik tas iztālim iespējams, šis trimdinieks nāk sa-

vai tautai palīgā ar padomu un jaunām zināšanām,
ko pats pa saviem svešniecības gadiem ieguvis. Un

sirdij tiecoties atpakaļ, tā gara acis, aptverdamas

no Atlantijas okeāna viņas malas Eiropu, pamana

virs vecās pasaules apvāršņiem savelkamies kopā

lielas tautu cīņas negaisa debešus.

Ko nesīs šī nākamā lielvalstu sadursme viņa

tautai, kuras dzimtenes ģeogrāfiskais stāvoklis tai

licis vēstures gadījumā tik bieži kļūt par svešu varu

cīņas lauku? Vai Latvija arī šoreiz nepaliks par

viņas laužu vairākuma kapsētu, kā tas vairākas rei-

zes bijis agrākos gadu simteņos? Un ko darīt, lai

tautai šis jaunais pārbaudījums būtu vieglāk pane-

sams?

Satraukts, viņš liek saviem gara acu skatiem

skriet pāri visiem kontinentiem un atkal pie Lat-

vijas atgriezties. Un vērojot vareno Anglijas im-

pēriju, kuras karoga ēna apsedz visus vērtīgākos

piecu pasaules dalu apgabalus, tā sirdī pamostas

vēl neskaidra, bet dvēseli un tanī slepeni loloto Lat-

vijas valsts ideju drošinoša cerība:
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Anglija līdz šim palikusi uzvarētāja visos, arī

citu izkarotos karos, un viņas diplomāti paraduši

diktēt miera līgumu noteikumus abām cīnītāju pu-

sēm. — Ja nu gaidāmo cīņu zaudēs abas tās lielās

nācijas, no kurām viena patlaban māc viņa tautu,

bet otra gatava karu sākt, lai pēc savu ieroču uz-

varas sāktu darīt to pašu?

Krievija vēl nesen skaitījās tikpat nesamieri-

nāma angļu impērijas pretiniece, par kādu tagad pa-

likusi Vācija. Tak anglu-krievu vecās sacensības

objekti Āzijā ir palikuši turpat, kur tie bijuši, pirms

veiklais Eduards VII bija paspējis ap vācu otro im-

pēriju izkalt Berlīnes pretnieku dzelzs gredzenu.

Ja pasaules karu faktiski zaudēs abas ķeizarval-

stis, Anglija atkal būs miera diktētāja, un tad — tad

sen zaudētā Latvijas brīvība patiesi var gūt iespēju

celties no viņas gadsimtu kapa un atdzimt jaunā,

par seno vēl daudz daudz krāšņākā spožumā!

Trimdinieka acis pieplūst pilnas ar šo viņa tau-

tas un tēvzemes nākamo spožumu. —

Nebraskā ir Vašingtona svētku diena, un starp

Amerikas zvaigžņotajiem karogiem redz šur tur pa-

ceļamies arī citu lielajai anglosakšu republikai drau-

dzīgu valstu karogus. Un latvju valsts nākamajam

cēlējam skatoties šajā karogu silā ar nupat redzētā

Latvijas nākotnes spožuma apžilbinātu skatu, tam

piepeši izliekas, it kā starp citu brīvo tautu flagām
tas tur manītu ieaugam debesīs kādu jaunu karogu.

Tas ir sarkanbaltsarkans, un šo karogu tobrīd

redz viena paša vīra acis nevien Nebraskā, bet visā

pārējā pasaulē. Un tikai īsu brīdi; tad zūd arī tā

acīm šis viņa Latvijas karoga vīzijas mirdzējums. —

Vadonis atgriežas pie galda, uz kura tam gul vēl

nepabeigts, Enzeliņam domāts raksts, ar norādīju-

miem, kā latviešu zemniekiem tikt pie saimnieciska

stipruma, un vecais Valmieras draugs to atdos
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iespiest kādam latviešu lauksaimnieku žurnālam.

Raksts jāpaveic, lai to varētu nosūtīt uz Eiropu ar

rīta pastu; un jāgatavojas arī lekcijai, ko latviešu

agronoms rīt lasīs Nebraskas studentiem, šiem prē-

riju vējos nodegušiem fermeru dēliem, kuru sejas

redzot, lektors atceras sen nedzirdētās Jānu dzies-

mas, valmieriešu zaļos āboliņa laukus un savas

kviešu sējēja gaitas tēva tīrumā. —

Tad atnāk nakts, un viņas melnumā tā guļvietu

no jauna apstāj seno karotāju un latviešu zemnieku

taisnības meklētāju ēnas. Un vinu starpā redz daudz

jaunu, jo daudzus simtus latvju jaunekļu un vīru

priekš gadiem septiņiem ir asiņainus apseguši pa-

cietīgā un daudz asinu redzējusē latvju zemes

smilts.

Tad Ulmanis ir atkal dzimtenē, savas tautas un

viņas zemnieku vidū. Un tad sākas pasaules karš,

un Kurzemes un Zemgales bēgļu plūdi sāk gāzties

pāri Daugavai.
Pa daļai krievu karaspēka dzīti, pa daļai paši

negribēdami palikt zem vāciešiem un šinī ziņā se-

kodami seno zemgaļu priekšzīmei, veselu apriņķu

ļaudis, simti tūkstošu latvju zemnieku ir devušies

ceļā ar saviem mājlopiem un iedzīvi uz pašiem ne-

zināmu pasaules malu, un šo laužu sejās vēl ilgi sa-

redzamas bēdu pēdas, kuras tur atstājuši viņu dego-
šo sētu dūmi. —

Šis laiks ir viens no traģiskākajiem bēdu dienu

jau tā pilnajā Latvijas vēsturē, jo gar ceļiem, pa ku-

riem virzās bēgļu karavānas, redz jaunus un atkal

jaunus kapus. — Vēl vairāk to būs tālajos Krievijas

novados, kurp aizpūš neskaitāmus tūkstošus krievu

valdības pavēles, pašu bēgļu trauksmīgā steiga un

bailes atkal iekļūt cīņas lauku ugunī, un piedevām
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ta laika lielāka latviešu laikraksta neapzinīgi nozie-

dzīgā aģitācija.
Ulmanis dara visu, kas viņa spēkiem iespējams,

lai apstādinātu bēgļu vilni vismaz tepat Vidzemē un

Latgalē, un neļautu aut bēgļu gaitām kājas arī Dau-

gavai tuvāko Vidzemes novadu zemniekiem, kurus
draud aizraut līdzi zemgaļu un kurzemnieku ratu

karavānas.

— Latvietis, kas tagad aizklīst projām no savas

zemes, nemaz nevar zināt, vai vairs tiks atpakaļ!

Palieciet tepat, vēl tak nav kara briesmu apņemta

visa mūsu zeme, — viņš saka tiem un atkārto ne-

apnicis, bet viņa paša acīs vissvarīgāko argumentu

tas vēl nedrīkst skali teikt:

Drīz būs klāt tas laiks, kad uz gadsimtiem izšķir-
sies mūsu tautas liktenis! Palieciet tepat, lai ejot

par latviešu Latviju cīņā, kad būs pienācis šīs cīņas

brīdis, mūsu tautas viena dala nemaldītos gar svešu

māju durvīm, bet būtu visa kopā! Kopā un vie-

nota, un ar to stipra, un ņemtu reiz pati sev savu

tēvzemi!

Dala klausa, daļai aicinājumi neaizklīst projām

paiet garām, nerazdami satrauktajās bēgļu sirdīs

atbalsi. — Un tad viena dala latviešu jaunekļu velk

labprātīgi plecos krievu zaldātu mēteļus un, ar

latvju sauli pie krūtīm un angļu sūtītiem vinčestriem

rokās, stājās vācu iebrucējiem ceļā, gan iegūdami

varenu karotāju slavu, bet reizē pavairodami lat-

viešu kapus Rīgas kapos un viņas apkaimes purvos

par vairākiem tūkstošiem. —

Cik lieti būtu derējis šo kritušo jaunekļu ugunī-

gais kaujas straujums divus trīs gadus vēlāk, kad

uz divu mums naidīgu lieltautu varenības drupām
attinās vaļā Latvijas karogs un sāka veidoties latvju

valsts!
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Krievijas impērijas godība ir pagalam, vecā di-

nastija gāzta, un šīs godības palieku mantinieki no-

slēguši ar Vāciju mieru, vilkdami uz kartes jaunas
robežu līnijas, kuras grib saplosīt latviešu zemi trīs

šķirtās (Jalās, apmēram tāpat, kā tas jau reiz bijis

pirms diviem un trim gadu simteņiem.

Visa Latvija jau priekš viņas dalītāja Brestes lī-

guma nokļuvusi vācu okupantu varā, un gaužām

smags šis jūgs, kas nes sev līdzi bada postu, brutā-

lāko apspiešanu, tiecas nodzēst visas latviešu ce-

rību zvaigznes un draud ar jaunu, vāji aizmaskotu

verdzību. — Vācijas un Latvijas vāciešiem jau ga-

tavi plāni, kā atņemt mūsu tautai viņas zemi un

pašu tautu noslīcināt savu kolonistu plūdos, saga-

tavot mums senprūšu likteni.

Dala mūsu lielpilsoņu, drebēdama pirmā kārtā

par saviem Rīgas namiem, ar sava ideologa Vein-

berga un vēl citu muti jau izteikusi gatavību noslīkt

vācu ūdeņos; paši godīgākie no šo savtīgo un maz-

dūšīgo pulka par mazāko ļaunumu uzskata visu trīs

bijušo Baltijas provinču apvienošanu vienā Vāci-

jas pavalstī, kuras valdītāju loma piekristu vietē-

jiem vāciešiem. —

Viena daļa intelliģences, gadiem ilgi uzskatījusi

par mūsu nacionālo ideālu krievu zemstes, bet pēc

revolūģijas — autonomu Latviju jaunajā Krievijā,
šī intelliģences dala arī apjūk pēc Krievijas sat-

versmes sapulces padzīšanas, jo uz šo iestādi, kas

nomirst, tikko nākusi pasaulē, tā bija likusi visas

savas cerības. — Pārējai mūsu skoloto un pasko-

loto daļai, sevišķi tā sauktajai pusintelliģencei jo-

projām valda galvās revolūcijas atstāto kreiso lo-

zungu un ideju savārstījums un programmu drusku
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raibais juceklis. — Lauku kalpi un pilsētu strād-

nieki (cik nu šo pēdējo bija palicis pēc visu lielāko

fabriku inventāra aizvešanas 1915. gadā uz Krie-

viju), tāpat laba tiesa Kurzemes saimnieku, vecā un

jaunā vācu naida pārņemti, par saviem vienīgajiem

glābējiem uzskata strēlniekus un gaida viņu atgrie-

šanos, kaut gan to lielā dala jau pārgājusi Krievijas

jauno valdītāju lielinieku dienestā. —

Tā atkal veidojas tautā divi diametrāli pretēji
un kļūmīgi novirzieni, tāpat kā tas jau bijis 13. un

19. gadu simtenī. — Viens sveras uz vācu pusi,
austrumu uzmākšanās iebaidīts; otrs gatavs iet kopā
ar austrumiem, lai Latvija jaudātu tikt vaļā no jaunā
vāciešu jūga. Pirmā virziena līderi ir kuršu ķēniņa
Lamekina un lielkunga Tālvalža dēlu politikas at-

jaunotāji; otrs savā ziņā rada tiem pirmā atmodas

laikmeta latviešiem, kas naivi ticēja, ka mūsu tauta

taps pestīta, ja piesliesies krieviem un viņu ticībai,
un ies kopā ar tiem pret vācu varu.

Citi šaubās un svārstās, stāvēdami vidū starp

šiem divu galīgi pretēju orientāciju poliem. Un šinī

šķietami vismelnākajā mūsu vēstures nestundā vēl

pavisam maz tādu, kas jauž un mana visgaišākās
rīta zvaigznes drīzu uzlēkšanu, un palikdami seno

zemgaliešu patstāvības sargiem garā rada, teic līdz

ar zvaigznes pirmo redzētāju Ulmani:

Ne ar vāciešiem, ne krieviem un viņu jauno ti-

cību, bet latvieši par sevi! Tas laiks ir klāt, kad

mums būs pašiem sava valsts!

Ar savu Amerikas trimdas gados asināto gara

tālredzību nākamais tautas vadonis jau saredz vi-

sam vācu militārās varas mūrim cauri drīzu šīs

varas sabrukšanu rietumos. Tad šai pašai varai

jāsabrūk arī tās rītu pusē, un tad —

Tad, uz musu tautas veco žņaudzēju godības

gruvešiem un latvju zemes jauno tīkotāju varenī-
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bas drupām brīvi pacelsies sarkanbaltsarkanais ka-

rogs, taps neatkarīga Latvijas valsts, kuras domu

tās cēlējs savā sirdī glabājis tik daudzus daudzus

gadus. —

Pasaules karš iet uz beigām, un šis nobeigums

patiesi veidojas tāds, kādu to Ulmanis iecerējis, vēl

būdams Nebraskā. Un miera noteikumu galvenā

teicēja būs Anglija, kuras interesēm var nākt vie-

nīgi par labu, ja blakus kontinenta lieltautām un

to impērijām Eiropā taps neatkarīgas zem viņu va-

ras līdz tam dzīvojušas citas tautas. —

Ulmanis liek strādāt visai savai pārcilvēcīgajai

enerģijai, lai aizdegtu citu tautas brāļu sirdīs savas

lielās ticības uguni. — Viņš stiprina Vidzemes zem-

niekos paļāvību latviešu Latvijas nākotnei; viņš

skubina rīdziniekus nepagurt un lūko, vācu okupā-

cijas varas žandarmiem un komandantiem nemanot,

aizlaist savās mājās palikušajiem kurzemniekiem un

zemgaliešiem to prieka ziņu, ka vācu varai tuvojas

pastari un mēs kļūsim no viņiem brīva tauta. Un

sludina visiem, ka cīņā par Latviju mums sākumā

piepalīdzēs arī rietumu lielvalstis, ja mēs tikai pa-

līdzēsimies sev paši.

Patiešām, rietumos vācu armijas sakautas!

Austrumos tās arī sakustas, taisīdamās aizmaršēt

projām. Ir klāt vadoņa gaidītais brīdis, ir laiks likt

pamatus Latvijas valsts ēkai, laiks pasludināt šīs

valsts nodibināšanos!

Šis vēsturīgais moments mazliet gan novilcinā-

jās latviešu pašu strīdēšanās dēl; un tā iznāca, ka

Anglijas valdība atzina Latvijas valsts pastāvēšanu

jau nedēlu pirms šīs valsts oficiālās proklamēšanas.

Nokavēšanās varēja iznākt vēl ilgāka, ja Vidze-

mes zemnieki, Ulmaņa skubināti, nesūtītu savus

pārstāvjus uz Rīgu, kur šo Latvijas lauku uzticības
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viru noteikta uzstāšanas darīja galu pilsētnieku par-

tiju vesto sarunu gausumam. —

Nemērosim tos laikus ar tagadnes mērkoku, jo
tad mēs vēl tikai mācījāmies patstāvīgi staigāt,

paši savu ceļu iet. Kā tas būtu vislabāk ejams, tam

paraugu mēs bijām cerējuši rast pie citiem. Un tā

uz labu laiku nodibinājās ari pie mums kļūmīgais
liberālisma gadsimta uzskats, ka tautas līdzdalība

valsts darbā spēj izpausties vienīgi un tikai caur

partijām. —

191$!. g. 18. novembrī dzima Latvijas republika,

un pie viņas šūpuļa stāvēja, kā šīs jaunās valsts

valdības pirmais galva, tas vīrs, kas pirmais bija
sācis sevī veidot domu par Latvijas valsti.

Viņa programma, ar kuru tas stājas darba, bija

loti īsa, bet tanī bija izteikts viss:

„Neatkarīga, no visām svešām varām brīva

Latvija."
*

Kā norisinājās šīs programmas pirmās daļas iz-

vešana dzīvē, Latvijas ārējās neatkarības izcīnīša-

na, ko nācās iesākt nevien gluži tukšām, bet piede-
vām vēl okupācijas varas sasietām rokām, tikai ar

trim rotām karavīru, nepagurstot un neatlaidīgi cī-

noties, līdz vadoņa liesmainā ticība sasildīja arī

citu latviešu sirdis? Viņa milzīgā gribas spēka

raisīts, beidzot sakustējās viss mūsu tautas spēks.
Un tīras no ienaidnieku pulkiem un to karogiem

kļuva visas latviešu zemes malas. —

To pāris desmit lapas pusēs neizteikt. Par to

būtu jāraksta vairāki sējumi, un arī tad vēl daudz

kas, viņām lielajām dienām zīmīgs, paliktu nepa-

teikts. — Un tas arī nav šī raksta uzdevums, viņa
rakstīšanas mērķis nav bijis — rādīt mūsu neat-

karības cīņu gājumu vai lūkot šinī nodaļā ietvert
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prezidenta biogrāfiju un uzskaitīt visus tos darbus,

ko viņš līdz šim mūsu tautas un zemes un Latvijas

mūžīguma labad darījis. Mūsu nolūks bija šaurā-

kas un pazemīgākas dabas, jo raksta autors te mē-

ģinājis rādīt mūsu brīvības tēvu ne tik daudz kā

darbu nemirstības apstarotu personību un vadības

mākslas ģēniju: mūsu mērķis bija te īsumā rādīt

šīs personības tapšanu, viņas gara augšanu un šī

gara vareno, bet dziji cilvēcīgo un cēlo seju. Tā-

pēc lai te ir tikai pieminēti tie viņa darbošanās

posmi, par kuriem mūsu jaunatne jau mācās no

Latvijas vēstures mācības grāmatām. Un tāpat šis

tagadējais Latvijas ārējās un garīgās sejas latvis-

košanas laiks, kam 15. maijs bija tikai sākums. —

Viņa stiprā ticība un varenā griba ir bijusi to-

reiz un ir vēl tagad mūsu nacionālās enerģijas spēk-

avots, kurš verd jo dzidrāk un jo spēcīgāk, jo vai-

rāk no tā smel, lai spirdzinātu visus latvju gara sē-

jas laukus, lai stiprāk zaļotu un augstāks pret de-

besīm augtu mūsu tautas dzīvības un slavas koks.

Tā bija paša Dieva lemta laime, ka pie Latvijas
valsts kuģa stūres viņos vētrainajos laikos bija uz-

reiz nostājies savā mērķtiecībā tik nelokāmais un

neatlaidīgais, garā stiprais un savā ticēšanā Latvi-

jai un viņas zvaigznēm nekad nesatricināmais stūr-

manis. — Tik lielas gribas vīrs, ka visi ienaidnieku

roku celtie, vai mūsu pašu nemākulības un mazdū-

šības radītie kavēkli tikai vairoja viņa apņemšanos

tos pārvarēt, rast sevī jaunus spēkus cīņai, un tau-

tas un Latvijas labad reiz sākto ceļu iet.

Kad visās Latvijas malās bija beigušas kūpēt

kara ugunis, apklusušas lielgabalu mutes un apžu-
vušas kauju laukos lietās asins paltis, bet Latvijas

ārējo ienaidnieku noveicēji aizgājuši Brāļu kapos
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dusēt vai mājās atpūsties, — tad iesākās citi laiki,

kuros ātri izgaisa cīņu gados gūtā tautas vienība.

Vadoņi daudziem sāka likties lieki, jo dēmokratijas
būtības dažādie iztulkotāji bija tanī ziņā visi vienis

prātis, ka vienlīdzīgas tiesības stāties pie vēlēšanu

urnām nozīmējot arī, ka visiem dotas vienādas kva-

litātes smadzenes.

Steigdamies pēc iespējas ātrāk tikt klāt pie
miera laiku labumiem, mēs ar skubu sākām tīt kopā

savus nacionālās cīņas karogus, un līdz ar tiem un

pašiem nemanot bijām nolikuši pie malas arī lat-

viskās Latvijas flagu. Šo tautas vienības un vare-

nības standartu, kas vēl' nesen bija gājis tautai un

viņas varoņiem pa priekšu, kā zemes brīvošanas

simbols un aicinātājs ugunsstabs, rādīdams vienīgo

pareizo ceļu no svešniecības savā pašu tēvzemē uz

latviešu valdītu un vadītu valsti.

Tikai pēc vairākiem gadiem mēs sākām sajust,
ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kur esam pielai-

duši kļūdas, kuru dēl latviets palicis joprojām pa-

bērns savas tautas zemē, ka vēl arvienu nav un

nava īsti latviskas Latvijas. —

Nodibinādami savu valsti, mēs bijām tai devuši

pūrā līdzi pagaidu parlamentu, bet tā kā 18. no-

vembrim sekojošos grūtajos mēnešos šī tautas pa-

dome tikpat kā nedabūja sākt darboties, tad fak-

tiskā valsts vara brīvības cīņu laikā atradās pa-

gaidu valdības rokās. Šīs valdības priekšgalā tauta

bija nolikusi ģeniālu stipras gribas vīru, tā neap-

zinīgi nostādamās uz savu senču tradiciju ceļa, kura

gājēji nebija paraduši daudz strīdēties un plaši

spriest, bet katrs savu darbu darīt, par saimnieku

atzīta vīra vadībā. —

Ar to šis tagadējais lielais musu iekšējas atbrī-

vošanās, Latvijas latviskošanas laiks ir tuvu rada
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viņam dienam, kad musu tauta rava savas arējas

nebrīvības važas, tā paša vīra vadīta. —

Nokratījuši šos svešu varu pinekļus, mēs tomēr

bijām, paši tā nemanīdami, sev aplikuši ap rokām

un kājām citas dzelzis.

Tās bija pašu latviešu kaltas, tūliņ pēc brīvības

kara ar skubu uzceltajā dēmokratijas smēdē, kas

oficiāli saucās par mūsu satversmes sapulci. Viņā
mēs izkalām sev konstitūciju, tās paragrāfu un sa-

tura ziņā diezgan stingri pieturēdamies pie Vācijas

toreizējās t. s. Veimaras satversmes parauga. To

veidodami, vāci bija ņēmuši vērā daudzas savu so-

ciāldēmokratu gudrības, un to pašu darījām arī

mēs, jo zināms uzskatu kreisums tad bija pie mums

modē, daudziem pat likās labā toņa piederums. —

Vispār, mēs tad skatījāmies uz ārzemēm un visu,
kas nāca no tām, ar ārkārtīgi lielu cieņu. Un rie-

tumu valstīs tad vēl joprojām visur valdīja liberā-

lisma gadsimta kļūmīgais uzskats, kas valsts pil-

soņu tiesības vienmēr stādīja pašā pirmā vietā, bet

šī paša pilsoņa pienākumus pret valsti tikai pēc

tam. Tas pats uzskats faktiski vērtēja runāšanu

augstāk par darba darīšanu, jo liberālisma valsts

ideāls bija — gandrīz visa vara partijām un depu-

tātiem, bet pēc iespējas mazāka patstāvība valsts

lietu patiesajai vadītājai valdībai.

Tā notikās, ka arī pie mums jau drīz pēc cīņu

laikmeta nobeiguma pirmās vietas ieņēma runāša-

nas speciālisti un vairāksolītāji, kuri gan šos solī-

jumus mēdza aizmirst drīz pēc to došanas, bet pa-

tiesais valsts celšanas darbs un viņa darītāji bija

spiesti soli pa solim kāpties pie malas. —

Ļaunums bija nevien tas, ka šo visvareno runā-

tāju jeb deputātu vairums nāca no tiem ļaudīm, kas

paraduši pļaut, kur cits kāds sējis. Vēl daudz lie-

lāku ļaunumu nodarīja tautai un valstij jauno varas
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parlamentā, lai viņš līdz ar to būtu jau kļuvis gudrs
viszinis. Arī tādās lietās, par kurām tam pirms
tikšanas valsts algota deputāta godā nav bijis it ne-

kādas sajēgas.

Ar savu untumaino jaukšanos viskomplicētāka-

jās valsts budžeta lietās, kuras prasa plašas priekš-

zināšanas, ar savu frāzaino skaļumu un nemācē-

šanu klusēt, kad tieši to prasīja valsts intereses, ar

savu svaidīšanos te šurp te turp, tie vairāk jauca,
kā sekmēja valsts aparāta funkcionēšanu. Ļoti

svarīgas un steidzīgas lietas, par kurām vajadzēja

žigli izšķirties, gulēja mēnešiem, pat gadiem ilgi
saeimas kommisiju locekļu portfeļos, bet toties plaši

debatēja par niecīgiem sīkumiem, ja tie tieši skāra

kādas frakcijas intereses.

Vēl ļaunākas lietas nesa sev līdz atbildīgo valsts

darbinieku terrorizēšana no daudzu deputātu puses,

un korrupcijas sērga, kas brīžiem jau sāka atgādināt
Amerikas gangsteru metodes. —

Ta tas gāja gadiem ilgi, un jo talak, jo launak.

Ko pa šiem tautas maldu gadiem darīja viņas
valsts kuģa pirmais stūrmanis?

Pirmajos Latvijas pastāvēšanas gados mēs re-

dzam prezidentu vienmēr pie valsts stūres. Vēl de-

putātu pašapziņa nav gluži pāraugusi viņu atbildī-

bas sajūtu tautas un vēstures priekšā, un spiež tos

atstāt valsts vadību valsts dibinātāja rokām un gal-

vai, kurai Dievs devis vairāk par citām sapraša-

nas. —

Tad Ulmaņa kabinetu starpa jau sak rasties in-

tervāli, un beidzot šis vīrs spiests ārēji noiet pie

836*
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malas. Citu partiju līderi (dažreiz arī viņa paša

frakcijas ļaudis) ne labprāt jau piemin tā vārdu, kad

iestājusies kārtējā valdības krize un valsts lietas

var pacietīgi gaidīt, kamēr politiķi vienosies par
kandidātiem tam vai citam portfelim. —

Vieni teic, ka viņam esot par daudz plati pleci,
un valdībai ar viņa līdzdalību tā kā tā nebūšot ilgs

mūžs, jo citi koalicijas kabineta vīri jutīšoties ne-

ērti, fiziski un arī garīgi pazusdami aiz šī vīra va-

renās muguras. Vēl citi vaino viņa gribas stingrību
un nepiekāpību tādās lietās, kurās tas reiz atzinis

par kaitīgām valsts labumam. Un tajos laikos, kad

valdības liktenis brīžiem atkarājās no vienas pašas

frakcijas I—2 balsīm, kuras kuluāros pērk un pār-
dod, tādu prezidentam netīkamu lietu ir visai

daudz. —

Un tā šis vīrs, kas agrāk brīžiem viens pats ne-

sis valdības darba smagumu, ar slavu un godam
tikdams ar visu galā, ir sācis deputātiem likties

valdībā lieks.

Dažreiz tas tiem šķiet lieks arī saeimā, lieks jau
vienkārši tāpēc, ka daudzās, loti daudzās Valsts

lietās zin vairāk par pārējiem deviņdesmit devi-

ņiem kopā. To klusībā apzinās arī daudzi no šo

viņa nolicēju pulka, un tieši tāpēc ir pret to. —

Viņa milzīgās zināšanas, viņa piedzīvojumi un

spējas brīnum ātri orientēties vissarežģītākajos ap-

stākļos, — tas tak runā pretim demokrātijas jēdzie-

nam, kā to saprot augstā nama vairākums:

Visi cilvēki ir vienādi spējīgi un gudri, ja tie

reizē ievēlēti, saņem no valsts vienādu algu un sēž

viena un tā paša nama sēdekļos.
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Atbīdīts no aktīvās polītikas sānis, šis vīrs bez

darba tomēr nespēj dzīvot un viss iegrimst savas

zemes lauksaimniecības problēmu pētīšanā un pa-

saules tautsaimniecības studijās. Kad tas atstāj

savu grāmatu plauktiem un laikrakstu kaudzēm

pieblīvēto darba istabu, lai dotos uz kādu saeimas

vai viņas komisijas sēdi, tā portfelis vienmēr smagi

piebāzts paša vāktiem vai no speciālliterātūras gū-
tiem materiāliem, uzrakstītiem ar vina paša stei-

dzīgo, bet labi lasāmo pusmūža vīra rokrakstu. Un

šis portfelis citiem kommisiju locekļiem sāk iedvest

kaut ko līdzīgu bailēm, jo tas sit un satriec viņu

viduvējo gudrību un visus iebildumus ar savu

skaitļu smago, nereti nežēlīgo loģiku.

Pārnācis atpakaļ mājās, prezidents no jauna ie-

gremdējas savos pasaules biržu biļetenu pētījumos

un statistikas datos par tās vai citas mūsu tautas

saimniecības nozares lietu gājumu. No viņa asā

prāta ekskursijām šinī šķietami sausajā skaitļu pa-

saulē, un tikpat labi asinātā zīmuļa žiglā skrējiena .

pa rakstāmpapīra loksnēm, viens pēc otra dzimst

valsts saimniecībai svētīgi likumprojekti vai papil-

dinājumi pie tiem, veseli lauksaimniecības un rūp-

niecības dažādo nozaru pārveidošanas projekti,

kuru pieņemšana īstā laikā — bez svītrojumiem no

citu deputātu puses — būtu padarījusi Latviju par

vienīgo valsti pasaulē, kas neciestu no vispasaules

saimnieciskās krizes.

Šīs krizes tuvošanos viņš paredz pavisam

skaidri, un tāpēc tik neatlaidīgi cīnās saeimā un vi-

ņas kommisijās par saviem pirmā kārtā Latvijas

lauksaimniecības saglābšanai domātiem projektiem.

— Lauksaimniecība joprojām ir mūsu valsts

saimniecības pamats, un tāpēc viņš pirmā kārtā

doma par šo pamatu stiprināšanu, lai drīza negaisa

brāzieni nesagāztu ēku. —
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īsajos atpūtas brīžos viņš mīl gremdēties vēstu-

res studijās, vai apstājas pie sienas kartes, uz ku-

ras redzamas visas pasaules daļas, tuvas un tālas

jūras un to salas.

Arī Tobago, uz kuru braucot lielkunga Jēkaba

sūtīto Kurzemes kuģinieku frēgatēm, okeāna vējš
reiz lepni plīvojis melnā jūras vēža flagu.

Šī tālā sala nebeidz viņa sirdi valdzināt kopš
vai tikpat tālajām zēna dienām, kad vecais Cīrulis

Bērzmuižas skolā stāstīja saviem audzēkņiem par

Jelgavas lielkunga Jēkabu un viņa laužu braucie-

niem uz pašiemantotām tropu kolonijām, lai pašu

zemes ļaudīm nenāktos no svešiem pirkt par smagu

naudu koloniju preces.

Tad viņš atkal atsēžas pie sava vecā rakstām-

galda, domās atgriezdamies pie šīsdienas saeimas

sēdes, kuras beigās atkal gandrīz nekas nav palicis

pāri no viņa plāniem par lauksaimniecības pacel-

šanu, un tā jaunākajiem projektiem par cukurbiešu

audzēšanu Latvijā.

Tās atkal jaunas viņa fantāzijas, zemnieku labā

sadomātās gudrības! Tā politiķi bija teikuši. Lat-

vijā cukurbietes nemaz nevarot augt! Augsna par

liesu, rudeņos agri nāk sals! Mēs esam līdz šim

ieveduši cukuru un importēsim to joprojām, tāpat

kā maizes labību!

Jā, slotas kātus arī, — tā prezidents bija cen-

tram un kreiso gudriniekiem atteicis. Un toreiz

viņa teiktais, diemžēl, bija rūgta patiesība. —

Pēc dažiem gadiem viņa Latvija pate kļūs par
cukura eksportētāju. Un kuģi ar Latvijā ražoto

maizes labību peldēs pāri jūrai, — tāpat kā liel-

kunga Jēkaba slavenajās sendienās.
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Šad un tad viņš iet pastaigā pa Rīgas ielām.

Parasti agra rīta stundās, kad ielās sastop tikai

vienu otru gājēju. Šis ielu tukšums dod iespēju sevī

atkal koncentrēties un domāt arī ejot.

Astoņpadsmit un divdesmit stundās vienā dien-

naktī tak nevar visu apsvērt, novērtēt, izdarīt! Un

šis valsts vīrs jūt līdzi traģiskajam nelaiķim Kriš-

jānim Valdemāram, tādam pašam darba fanātiķim,
kas bija vēlējies, kaut jel tam būtu divi vai trīs pāri

roku, un diennaktij divreiz lielāks stundu skaits. —

Viņš vēro savas valsts galvas pilsētas dažādos

kvartālus. Gan tos gar Strēlnieku dārzu, kur vie-

tām redzami nejēdzīgākie stilu sajaukumi, gan tos,

kur namu fasādēs jūtama Baumaņa, Pēkšena, vecā

Morberga vai kāda cita latviešu celtnieka stingro

roku veidotās rāmās un reizē vingrās līnijas.

Vecrīgā ieejot, to te drīz apņem pusgruvuši na-

meli, noplīsušiem, gadu simtus veciem akmens sā-

niem; un tāpat baznīcas, kas apķepušas vecas

dzelzs vai finieru noliktavām. — Kāda slavena

dievnama piebūvē pat redz ierīkojušos veļas maz-

gātāju. —

Tā draudze, kas to šai sieviņai ļāvusi, ir turēju-

sies pie savas loģikas, ka tādām vietām, kur nes

šķīstīt dvēseles, un arī miesas veļu, ir jābūt tuvu

kaimiņos. —

Tad viņš iznāk Daugavmalā, pie varenās un rā-

mās upes, redz slaidos dzelzs tilta puslokus, veco

pili un visu senās pilsētas skaisto panorāmu, kurā

no šenes skatoties, tik vareni paceļas dievnamu

torņi. Un atkal dzimst tā galvā jauni projekti. Šo-

reiz par to, kā latviskot šo pilsētu, kas mūsu zemē,

mūsu senču rokām celta.

Tak ka to izdarīt? Ne jau ar profesionālo poli-

tiķu atbalstu, kas paši tik labprāt balstās uz vāciešu
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un citu sveštautiešu balsīm. Tādam projektam

rastos vēl lielāks pretspars, kā cukurbiešu audzē-

šanas labā domātam likumam. —

Atkal viņš sajūt savu nodomu un sevis paša

vientulību, kas sevišķi liela izrādījusies valsts des-

mitajos gadasvētkos. —

Tad Latvijai bija reizē veseli trīs prezidenti,

viņu namos svētku dzīrās, visa Rīga mirdzēja vie-

nās ugunīs. —

Tanī dienā vienīgi hercoga Pētera ģimnāzija

Jelgavā bija atcerējusies, ka ir vēl pasaulē kāds

ceturtais, kam tautas mutē jau no cīņu gadiem un

uz mūžu mūžiem palicis prezidenta vārds. —

Un Latvijas valsts cēlējs sava darba desmit

gadu svētkus nosvinēja provinces ģimnāzistu un

viņu skolotāju vidū.

Tad sākās saimnieciskās krizes negaiss, un

augstā nama gudrājie, redzēdami, ka valsts patiesi
var iet postā, sāk pirmo reizi skatīties uz preziden-
tu un tā portfeli ne vairs ar bailēm, bet šoreiz ar

glābiņa meklētāju cerībām.

Viņš neliedz savu padomu, — tam nava naida

pret šiem sīkmaņiem, bet no viņa ierosinātiem pro-

jektiem daudzi atkal netiek līdz „Valdības Vēstne-

ša" oficiālajām slejām. —

Par daudz ilgi saeimā rūdzis vecais dēmokrati-

jas raugs: tā netiek vairs ar saviem darbiem uz

priekšu pat vecajā vēža gaitā. Kas vienā lasījumā

pieņemts, otrā to apgāž, atdod kommisijām atpakaļ.
Krizes negaiss plosās tālāk, un blakus viņa zi-

beņiem sāk izšauties no zemes arī vēl citi.

No zemes, nevis debešiem, jo tie ir zemes dus-

mu zibeņi, kas met tautas naida liesmas pret neva-

rīgo augsto namu. —
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Tautai ir atvērušās acis, sen tā iesākuši kurnēt,

un beidzot taisās tapt pilns tās dusmu mērs. Un

visvareno deviņdesmit deviņu postā vedēju vietā

tā sev meklē vienu pašu vadoni.

Vīru, kurā būtu apvienota tālredzība, plašas zi-

nāšanas valsts lietās, dziļa dzīves gudrība un tē-

raudcieta griba. —

Vienīgi tikai tāds vīrs spēs valsti glābt! Nost

partijas, nu runāts gana, laiks sākt darīt patiesu
valsts darbu! Un celt to latviešu valsti, latviešu

Latviju, par kuru Brāļu kapos gulētāji cīnījās un

krita!

Tautas vienības tīrums nedrīkst palikt par at-

matu un postažu, ko netraucēti var bradāt pēc asi-

nīm vai ieskatiem Latvijai svešu laužu kājas!

Tiem, kas to ļāvuši, paši no bradātāju pulka būda-

mi, tiem jāvācas pie malas!

Tautas dusmu un cerību bangojums aizsniedz

prezidentu. Viņš atkal sadzirdējis savas zemes

balsi, viņš atkal šīs balss aicināts nostāties vadoņa

vietā, lai Latvija no jauna ietu meklēt savu, kauju
dienās ieto un partiju kundzības dienās pazaudēto

slavas ceļu. —

Vecās iekārtas gala tuvošanos viņš jau priekš-

laikus matījis, jo šim vīram ir pasaules lietu nori-

ses vērošanā labi norūdītas acis. Tak viņš zina,
ka nekas nav tik veltīgs, kā priekšlaikā lūkot aptu-

rēt slimību, ja tāda slimniekam jāizslimo līdz ga-

lam, lai šis cilvēks turpmāk paliktu immūns, lai tam

nekad vairs nebūtu jāsaslimst ar to pašu kaiti.

Dēmokratijas augonis Latvijai jāpanes līdz tā

dabīgajam galam, kad trums jau gatavs trūkt. Tad

viegls chirurga naža pieskāriens un — slimība ir

galā, slimniekam atgriezušās darba spējas, dzīvot

un strādāt prieks. —



90

Tik jauks un sen gaidīts nāk piecpadsmitais

maijs, ka pati valsts atbrīvošana no pseudodēmo-

kratijas augoņa noris bez asinīm un sāpēm.

Viņu atbrīvo dabas un Latvijas atmodas mē-

nesis maijs. Latvijas valstij atkal atgriežas tās ve-

cais, īstais saimnieks, valsts kuģa stūri atkal saņem

savās rūdītajās rokās šī kuģa pirmais, viņa jaunī-
bas gadu stūrmanis.

Ir sācies neatlaidīgs latviešu tautas, latvju ze-

mes un valsts augšupgājiens, un jau trīs gados tik

daudz sasniegts un padarīts, ka visus mūsu maija
dotos ieguvumus nav iespējams uzskaitīt desmit la-

pas pusēs. Bet pieminēt te tikai ieguvumu vārdus,
nozīmētu nekā daudz nepateikt. Un arī pats lat-

viskās un mūžīgās Latvijas izveidošanas darbs vēl

labi ja pusceļā, tautas darba cēlienam nav sare-

dzams gals. —

Mums tāpēc te, šī raksta beigās, jāapmierinās
tikai ar īsu noslēgumu un dažiem zīmēt nokavē-

tiem vilcieniem tautas vadoņa garīgajā sejā.

Stipras varas turētājiem nereti atgadās tā ne-

laime, ka viņi pazaudē ciešāku sakaru ar tautu, pa-

šiem nemanot sākdami vērot cilvēkus un visu lietu

gājumu tikai ar nedaudzu tuvas uzticības personu

acīm, tā pamazām palikdami vientulīgi savas varas

augstumos. Vēsturē tā ir diezgan bieži vērojama
absolūtu monarchu un diktātoru traģēdija. —

Paldies Dievam, pie mums nekas tamlīdzīgs

nekad nevar gadīties, jo mums nemaz nav dikta-

tūras šī jēdziena parastajā nozīmē. — Mūsu zemes

balss aicināts, valsts varas nastu uzņēmies nest
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vīrs, kura līdzšinējā un visa tagadējā darbošanās

līdzīgi veltīta visai tautai. Daudzus gadus darbo-

damies ar visiem slāņiem visciešākajā saskarā,

viņš pazīst visus Latvijas lauku novadus, un mūsu

zemē nav tik mazas pilsētas vai miestiņa, ka pre-

zidents viņā nebūtu ne reizes spēris kāju. Tāpat

nav neviena pagasta, no kura iedzīvotājiem tas per-

sonīgi nepazītu pāris desmitus, un nevien tikai vār-

da pēc, bet ar visām viņu spējām un kā labajām, tā

arī negātīvajām pusēm.

Tikpat sīki viņš pazīst visu resoru darbības gā-

jumu un visu svarīgāko likumprojektu radīšanas

gaitu. Un ar vislielāko rūpību seko tai.

Uzņemdamies autoritārās varas smagumu, pre-

zidents likvidējis absolūti visas partijas, un tam ta-

gad vienādi tuvi visu šķiru ļaudis, pilsētnieki un

laucinieki, zemnieki un strādnieki, kas tagad kļu-

vuši vaļā no saviem nesenajiem marksistu vadātā-

jiem un bauda tādu valsts varas aizsardzību, par

kādu tie nav varējuši sapņot, arī valdot kādreizē-

jām kreisajām veco laiku valdībām.

Prezidentam tuva arīdzan intelliģence, šī īpat-
nējā tautas dala, kas pati par sevi gan, varbūt, nav

sevišķi prasīga vai uzstājīga, bet svarīga it visām

iekārtām ar to, ka viņa, līdzīgi mikrofonam, uztver

visas no visiem citiem tautas slāņiem sadzirdētās

balsis, un veido no tām tā saukto sabiedrības do-

mu, kurai otrs vārds ir tautas balss. —

Prezidents ir arī liels mākslu draugs, pats savā

ziņā piederēdams daudzpusīgajai to kalpotāju sai-

mei, pats būdams viens no mākslinieku pulka, jo
tas lieliski pārvalda vienu no visgrūtākajām māk-

slām, valsts lietu pareizas vadīšanas mākslu.

Par lielu mākslinieka talantu, starp daudzām ci-

tām viņa izcilajām spējām, liecina arī prezidenta

runu varenais un krāšņais stils. Arī šinī ziņā tas
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gājis nemitīgas augšupveidošanās ceļu, par ko var

katrs pārliecināties, salīdzinādams viņa pirmo kā

valstsvīra uzstāšanos vēstures un tautas priekšā
mūsu valsts vispirmajā 18. novembrī, un tās runas,

ar kurām viņš pēdējos gados mēdz griezties pie

latvju zemes laužu abiem miljoniem. Tik meista-

rīgi izveidotus kāpinājumus un skanīgus un noapa-

ļinātus periodus, kas šķiet līdzīgi komplicētas ma-

šīnas zobu riteņiem, jo rauj viens otru uz priekšu

iekšējā pātosa kāpinājumā un pretim uzsvērtajam

runas smagumcentram, — tik valdonīgu stilu va-

ram atrast vienīgi klasiskās pasaules slavenāko

orātoru runās. Šinī ziņā prezidents mums jāierin-

do kā pirmais starp mūsu orātoriskās prozas meis-

tariem. —

Lai atļauts teikt vēl dažus vārdus par prezi-
denta politisko stratēģiju un taktiku. Stratēģija, kā

zināms, nosprauž lielo gala mērķi, galvenās tam

pretim vedošās cīņas ceļa līnijas, bet viņas kalpone
taktika liek meklēt mērķa sasniegšanai patreiz vis-

labākos un izdevīgākos ceļus, kas, pavirši noskato-

ties no malas, skatītājam dažkārt gan tādi neliekas.

Tak kad mērķis jau turpat klāt, arī pats pārsteidzī-

gais kritizētājs mana, ka tieši šis taktikas ceļš ir

bijis ejams, jo visātrāk vedis pie mērķa, lai arī

iesākumā licies esam līks. —

Savs līkums ir katram ceļam; tā lielceļam, kas

liecās ap ceļā gadījušos stāvu kalnu, tā upei, kuras

ūdeņi nevar tecēt pret tā paša kalna stāvumu. Tā-

pat arī politikas taktika dažreiz var prasīt no valsts

lietu vadītāja, lai tas spertu ārējas dabas soli, kas

sirdī tam pašam nepatīk. Tak ja tieši tobrīd to

prasa ārējā politika, valsts saimnieciskās intereses,

vai kāda cita laba mērķa vajadzības, tad tāds so-

lis ir jāsper, jo ar to nava nekas pazaudēts no paša

mērķa, — tas mērķim var tik par labu nākt.
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Politikas stratēģijā Ulmaņa spraustie mērķi
vienmēr bijuši lieli un cēli, bet, šos mērķus neiz-

laizdams no acīm, tas nereti gājis viņu sasniegša-
nai dažādus ceļus un piekopis dažādu, pēc apstāk-

ļiem mainījušos taktiku, kas tomēr vedusi drošāk

un ātrāk pie mērķa par šķietami taisnākā ceļa gā-

jumu. —

Savā garajā un lieliem darbiem un sasniegu-

miem vaiņagotā mūžā viņš vienu otru reizi būs arī

kļūdījies, šo vai citu soli sperdams, vai veltīdams

uzticību tādiem darbiniekiem, kas vēlāk izrādīju-
šies šīs uzticības necienīgi vīri. Tak tie ir atse-

višķi, sīki un ne tieši aiz viņa vainas cēlušies pu-

tekļi, kam tāpat neaptumšot viņa darbu vareno spo-

žumu, kā vēja uznestai smilšu saujai neapsegt Brī-

vības pieminekli. —

Vienīgi un tikai mūsu zemi, mūsu tautu un paša
celto mūsu valsti mīlēdams, viņš šai trijotnei zie-

dojis sevi visu, savus spēkus, sava mūža gadus,
savu ģēniju.

Mūsu tautu radījis visu zemes lietu Radītājs, bet

šo zemi, kas tagad mūsu mantojums, senlatviešu

ciltis ņēmušas sev pašas, ar kaujas šķēpiem te ie-

nākdamas iekšā priekš daudziem senseniem gadu-

simteņiem. Un dibinājušas te savas brīvas ķēniņ-

valstis, cēlušas mūsu zemes pirmās pilsētas. Tak

visā vēstures gadsimtu gājumā, līdz 20. gadusim-
tam un Kārlim Ulmanim mēs nezinām vienotas

latvju valsts, tāpat, kā nav bijis mērķtiecībā ilgāku
laiku apvienotas tautas, pirmās atmodas pirmo sā-

kumu atskaitot. —

Divi pirmie Latvijas valsts jēdziena salikteņi,

zeme un tauta, pastāv jau daudzus, daudzus mūžus.

Bet tikai šajā gadu simtenī, Dieva un likteņa sū-
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tīts, beidzot nāca vīrs, kas radīja trūkstošo trešo

salikteni, Latvijas valsts varu, ar to palikdams visu

lietu Radītāja un senlatviešu cilšu darbu talci-

nieks. —

Dzejās, rakstos un runās tagad top visai bieži

minēts latviskās Latvijas vārds, šī vārda daudzinā-

tājiem, varbūt, ne vienmēr iedzijinājoties tā būtī-

bas dzelmainos dziļumos, bet peldot līdz un pa

virsu tautas suminājumu straumei un piesaucot šo

pašu latvisko Latviju pa daļai tāpēc, ka tā tagad
ir arī daudzu citu mutē, un viņas vārds tik skaisti

skan. —

Kā saprot latviskās Latvijas jēdzienu pats vina

visupirmais radītājs un tautas vadonis, kādu ceļu

tas saskatījis savā un savas tautas priekšā, lai šajā

jēdzienā ieliktās lielās domas kļūtu par reālu tieša-

mību? Jo paši skaistākie vārdi visai bieži izrādās

veltīgi un vējā runāti, ja tiem neseko viņu pauzto

ideju un mērķu sasniegšanai domāti, darīti un pa-

darīti darbi. Ko līdzēja mūsu pirmās atmodas laiku

latviešiem visa Kronvalda daiļrunība un viņa cēlā

sirdsdedze, ja tā varenās runas sakustināja tikai

viņa klausītāju sirdis, neiedarbinādamas arī to prā-

tus un rokas, — ja drīz pēc šī tautas tribūna nāves

iestājās mūsu pilsonībā un intelliģencē atplūdu un

seklas pašpieticības laiks, un atkal aptumšojās tik-

ko saskatītās cerību zvaigznes pie tautas liktens

debesīm?

Par šī jaunā laika latviešu vadoņa iecerēto Lat-

vijas ideālu visgaišāk un vissaprotamāk runā viņa

veiktie darbi. —

1918. gada 18. novembra akts, proklamēdams

par suverēnu valsti zemi, ko patlaban žņaudza vie-

na un draudēja žņaugt otra okupācija, pēc būtības
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bija izaicinājums visai mūsu ārējās atkarības laiku

vēsturei un viņas veidotājām svešām varām, kas

bija sevi uzskatījušas par mūsu zemes un tautas

likteņlēmējām, un cerēja par tādām arī joprojām un

mūžam palikt. Šīs varas piekāpās tikai pēc sma-

gām cīņām un slavenām uzvarām, kuru sasniegu-
mus apstiprināja 1920. gada mierlīgumi. —

Arī Latvijas valsts izkarošanu un viņas neatka-

rības atzīšanu no bijušo ienaidnieku puses bija ra-

dīts Latvijas ārējais apvalks, bija radīta forma, ku-

ras saturs vēl jāveido. Ka vadonis to jau tad bija

iecerējis skaidri latvisku, to rāda mūsu agrārrefor-

ma, kas atdeva latviešu bezzemniekiem bijušo

muižu laukus un pārvilka krustu pāri lielajai vēstu-

res netaisnībai, kurai valdot, latvietis bija svīdis

svešu kungu labad savu sentēvu tīrumos. Šo tau-

tas tēvzemes atdošanu atkal tautai vadonis bija

iecerējis jau sen priekš 18. novembra un stei-

dzās sagatavot agrārreformai ceļu jau ar dažiem

agrārlietu pagaidu kārtošanai dotiem rīkojumiem
drīz pēc pašas valsts proklamēšanas, visgrūtākajās
jaunās republikas dienās. — Pēc piepildījās Plūdoņa
darinātās latvju himnas lepnie vārdi par zemi, kas

kļuvusi atkal mūsu. 100.000 latviešu bezzemnieku

ģimenes galvu palika par pašu zemes arājiem, un

pie nekustama īpašuma tika vēl otrs 100.000 citu. —

Tak tas vēl nebija viss. Latvijas pilsētu vienai

daļai vēl bija un palika sveša seja; arī tajās, kur

noteikšana it kā bija latviešiem, gandrīz visa tirdz-

niecība un rūpniecība joprojām piederēja ļaudīm,
kas mums bija sveši pēc valodas un gara, mums,

šīs zemes mūžīgajiem mantiniekiem un viņas valsts

izcīnītajiem. Sveši ļaudis bija šinīs tik svarīgajās
tautsaimniecības nozarēs visa noteicēji, un jo tā-

pēc vien vēl priekš 4—5 gadiem par Latvijas valsti

nevarēja runāt kā par latvisku Latviju, kuras ideāls
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arī pēc agrārreformas bija sasniegts tikai par vienu

trešdaļu, par divām pārējām palikdams gan valsts

nodibinātāja un viņas ārējās neatkarības izkarotāju

cerēts, bet pagaidām vēl nesasniegts mērķis, kurā

ietilpa arī iekšējā neatkarība, tiklab materiālā, kā

garīgā.
To sasniegt ļāva 1934. gada 15. maijs, novāk-

dams pie malas visus sīkos varas vīrus, kas bija

gājuši kompromisā ar latviešu garam svešām va-

rām vai svešām idejām, un atdodams tautas vado-

nim iespēju vest galā viņa mūža darbu. Un uzcelt

mums un nākamajām latvju paaudzēm to Latviju,
ko šis ģeniālais vīrs bija jau tālās sendienās iece-

rējis savā sirdī un smadzenēs. —

Sākot no 15. maija, mēs varam visā prezidenta

darbībā saskatīt divus plānveidīgi un tālredzīgi vei-

dotus gājienus, kas patiesībā iet cieši līdztekus, tie-

cas uz vienu un to pašu mērķi, jo ir vienas un tās

pašas gribas izpaudums.

Pirmais gājiens rāda sistēmatisku un neatlaidīgu

cīņu par latviešu tautas saimniecisko neatkarību,

par valdošās un vadošās vietas ierādīšanu latvie-

šiem nevien lauksaimnieīcbā, bet arī visās citās

tautsaimniecības sfērās. Šī mērķa sasniegšanai di-

bināti, ar prezidenta gādību un atbalstu, visi tie

daudzie, jaunie un lielie saimnieciskie uzņēmumi, kas

aptver veselas plašas saimnieciskās dzīves nozares.

Tur, kur līdz šim valdījis mums svešs kapitāls un

sveši ļaudis, tur tagad visa noteikšana un vara sāk

piederēt latviešiem. Pēc ārējās atbrīvošanās poli-

tiskā ziņā, nu beidzot, lai arī pēc visai ilgiem ga-

diem, ir pienācis mūsu saimnieciskās atbrīvošanas

laikmets, mūsu materiālās atkarības nokratīšanas

cīņu galīgs noslēgums. Ar šo noslēgumu ir ciešs un

saskanīgs sakars arī Ķeguma spēkstacijas uzbūvei,
kas mūs lielā mērā atbrīvos no akmeņogļu importa,
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un jau iecerētai bruņošanās rūpniecībai, kas padarīs
mūs neatkarīgus no kara industrijas zemēm un kara
laikā viegli apdraudāmiem sakariem ar tām. —

Kad visi šais sfairās iecerētie prezidenta nodomi

un plāni būs kļuvuši par dzīves tiešamību, — tad

mēs varēsim patiesi ar pilnām tiesībām runāt, ka

latvieši ir kungi savā pašu zemē, kungi arī par vi-

ņas tirdzniecību un rūpniecību, un bauda visus tos

labumus un augļus, kuru baudīšana ir katras neat-

karīgas tautas pirmdzimtības tiesības viņas suverē-

najā valstī, viņas brīvajā tēvzemē. —

Tak ko gan līdz materiālā neatkarība pate par

sevi, ja trūkst garīgās neatkarības? Un lūk, tās

sasniegšanai domāts prezidenta darbu otrais, pir-

majam līdztekus cieši ejošais gājums, latviešu ga-

rīgās neatkarības veidošanas ceļš. Jau agrāk iegū-

tās ārpolitiskās un tikai tagad galīgi izcīnāmās

saimnieciskās atbrīvošanās cīņām loģiski pieslēdzas

prezidenta ievadītais karagājiens pret visu nelat-

visko, kas atkarības gadsimtos vai brāļu naida

tvana gados pielipis tautas dvēselei, izķēmodams
latviešu sirds un gara cēlo skaidrību. Latvietim

jāatgūst viņa īstā seja, meklējot tās atspulgu brī-

vās Senlatvijas vizijās un mūsu jaunās republikas

cīņu laukos, sadarbības gara audzināšanā un dar-

ba priekā, kas mūsu tautu glābis vistumšākajos pa-

gātnes gadusimteņos. — Un prezidents, ar tā pār-

cilvēcīgo enerģiju būdams par paraugu tautai it vi-

sos darbošanās laukos, dara visu, lai katrs godīgs

darbs, ar patiesu labpatiku un prieku strādāts, tiktu

visaugstākajā godā celts. Un iesakņotos apziņa,

ka ikviens tautas loceklis, kas no sirds un ar vi-

siem miesas un gara spēkiem pūlējas, dara nevien

savu darbu, bet visas valsts darbu, tā godam līdz-

darbodamies pie tautas labuma un spēku vairoša-

nas.



Katrs savā darbā, bet visi valsts darbā! Tā

skan šis aicinājums, kam jākļūst viņa tautai par va-

dītāju lozungu. Tam sekojot, atraisās visi tautas

spēki, rodas kopīga masu sola ritms, sakausēdams

par mērķtiecībā apvienotu milzu mēchanismu visas

tautas domas, gribu, asinis un smadzenes. —

Ko spēj latviešu tautas spēks, kad tas iet vienā

solī, to rāda kaut vai tas pats prezidenta draudzī-

gais aicinājums, ar grāmatu kalniem, kas izauguši

kā no zemes, un Uzvaras laukumam sanākušo zie-

dojumu plūdi, lai Rīgā taptu latviešu tautas gara

triumfa lauks, kas simbolizēs uzvaru par ārējām

varām. Un tāpat pār visu negātīvo, kas sevī pa-

šos mūsu pašu uzvarēts. —

Sen latviski ir mūsu zemes lauki. Nu arī viņas

pilsētas, sentēvu roku uzceltas, kļūst beidzot mūsu,

arī no tām ašā gaitā izzūd viss, kas svešs tautas

garam. — Un jaunas, staltas celtnes ceļas visās

malās, lai redzam mēs paši un visi citi, ka latviska

un patiesi daiļa nu top šī zeme, ka latvietis spēj

radīt lielākas vērtības, un pie tam daudz īsākā lai-

kā, nekā tie, kas par šo zemi reiz valdījuši gadu-

simteņus. Un ka tā latviešu Latvija, latviskā Lat-

vija, ko tagad visi apvienotiem spēkiem ceļam,

top skaistāka, cēlāka, varēnāka, nekā agrākā at-

karības laiku Latvija. —

Darba prieks, savienots ar nešaubāmām radī-

šanas spējām, top tagad mūsu zemē visās radīša-

nas sfairās godināts. To apliecina arī prezidenta

dibinātā Tēvuzemes balva.
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Kopsavilkums

Trīs lielu vīru darbošanās slava gaiši apstaro

viņu laikmetus, mums vērojot savas zemes vēstu-

res trīs vispēdējos gadusimteņus. Un tā kā katras

zemes un tāpat tautas mūžu gājumā mēs varam

starp citu saskatīt vienīgi tām raksturīgas īpatnī-

bas un laiku vienotājas zīmes, tad arī šo trīs ģē-

niju darbošanās gaitas uzrāda dažus radniecīgus

vilcienus, starp kurām pats galvenais ir jau raksta

sākumā pieminētā fanātiskā ticēšana darba brīnum-

darītājai varai, darba svētībai.

Ap diviem pirmajiem vīriem viņu laikos vijušās
mūsu tautas ilgas un cerības; ap trešo tās ir savi-

jušās patlaban, un tauta pieredz viņu realizēšanos,

vēl spožāku un varenāku, nekā ir bijis jebkad ce-

rēts. Šis jaunais laiks, ko apmirdzējusi sen mūžos

gaidītā un beidzot sagaidītā īstā tautas vadoņa ģe-
niālitātes saule un pāršalc viņa darbošanās sasnie-

gumu slava, — šis laiks ir atnācis, lai latviešu un

viņu zemes vārds klātu pie tautu tautām daudzi-

nāts. —

Ar lielkungu Jēkabu un Krišjāni Valdemāru vie-

no šī jaunā laika vadoni viņu vēriena plašums, viņu

saimniecisko zināšanu daudzpusība un apbrīnoja-

mās spējas pārredzēt un pārzināt visas materiālās

dzīves sfairas. Tak vadoni Ulmani šķir no abiem

tā priekštečiem viņa mērķu skaidrība un līdz ga-

lam izdomāto lielo domu dziļums, nenoklūšana tuv-
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redzības vai vienpusības sanestajos sēkļos, vai

starp tikai vienas šķiras protezēšanas bīstamajiem
zemūdens akmeņiem. —

Lielkungs Jēkabs, šis merkantīlās politikas ģē-

nijs un savā ziņā Ulmanim garā, varbūt, vistuvā-

kais vīrs no mūsu zemes pagātnes, arī bija iecerē-

jis padarīt savu valsti par ziedošāko starp Ziemeļ-

eiropas zemēm. Arī viņa laikā iesāka mūsu tēv-

zemē kūpēt daudzu jaunu rūpnīcu skursteņi, un

Latvijas lauku un pilsētu ražojumi iemantoja labu

slavu tuvās un tālās pasaules malās. Tīkodams

paplašināt savas hercogistes robežas, Jēkabs bija

neapzinīgi pienācis pavisam tuvu apvienotās Latvi-

jas idejai; tak tās reālizēšanai, — iespējamai jau

17. gadusimtenī, — Jelgavas lielkungam trūka vie-

nīgi ideālismā smeļamās aizrautīgās ticēšanas lie-

lai tautas domai, un sev kā šīs domas izvedējam.
Jēkaba saimniecisko sekmju un politisko neveik-

smju iemesls bija viņa ģeniālitātes vienpusība, pār-

mērīgi lielā ticēšana zelta varai un starptautisku

nolīgumu mūžīgumam. Viņš bija gan izpratis mūsu

zemes ģeopolitisko stāvokli Eiropas rietumu un

rītu vārtos, bet nespēja pilnīgi izprast tam pēc asi-

nīm svešās latviešu tautas dvēseli un atsaukties uz

tās sen cerētā vadoņa - vienotāja gaidām. —

Valdemāra mūža darbu noveda strupceļā viņa

pārgalvīgā stratēģija un Jēkaba materiālismam lī-

dzīgā ticēšana laicīgas mantas visvarenībai. Mek-

lēdams pie krievu nacionālistiem sabiedrotos cī-

ņai pret vāciešiem, Valdemārs ielaidās par daudz

riskantā spēlē un to pazaudēja. Kad šķirās mūsu

tautas likteņceli, tad kaitīgs katrs kompromiss, jo
tas nozīmē noziegšanos pret jau senās Zemgales

ķēniņu uzstādīto un jaunlaikos Ulmaņa atkal at-

rasto vienīgi pareizo mūsu nacionālo devīzi, mūsu

mūžīgo credo: ne ar vāciešiem, ne krieviem, bet
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latvieši paši par sevi! Krievi nestājās pie Baltijas

vāciskās autonomijas sagraušanas latviešu un igau-

ņu skaisto acu dēļ, un Valdemāra un tā laika bied-

ru ticēšana krievu taisnībai bija liktenīgi naiva.

Laicīgās mantas pārmērīgā slavināšana no

Valdemāra puses bija liktenīga vienpusība, jo lika

vairumam tā sekotāju sākt uzskatīt mantas iegū-
šanu par pašu galveno. Tā nenoveda pie ideālista

Kronvalda un gaišredzīgā Ausekļa cerētā mūsu kul-

tūras plaukuma, bet beidzās ar sīko pseidovadoņu

vāciskajām „kinderštūbēm", un — vislabākā gadī-

jumā — ar jūsmošanu par tautas lietām tikai alus

vakaros. Latvju pilsonība, uz kuru Valdemārs bija
licis savas galvenās cerības, drīz kļuva par zaļā
tautas dzīvības koka aizkaltušu zaru. Kad vēlāk

arī šis zars sadūšojās jaunas lapas dzīt, no tā jau-

najiem dzinumiem, no viņa jaunās paaudzes iz-

plauka tikai traģikomiska dižošanās ar namnieku

akadēmiski izglītoto dēlu pseudoaristokratismu un

verdzisku klanīšanos to pašu vāciešu jauno gudrību
un simbolu priekšā, nevis mums lemtā sava pašu,
latviešu ceļa pašaizliedzīgi staigātāji. —

Arī Ulmanis bija sācis savas tautas darbinieka

gaitas galvenā kārtā kā saimniecisku jauninājumu
un jaunu materiālās labklājības ceļu rādītājs zem-

niekiem. Tak visiem viņa darbiem un pasāku-
miem vienmēr gājuši līdzi karstākā, visai tautai

veltīta mīlestība, jo šis vīrs ir bijis un palicis ar

ģeniāla praktiķa galvu un dedzīga ideālista dvē-

seli. —

īsā rakstā nav izsmelamas lielas personības zī-

mīgākās īpatnības, bet mums tomēr liekas, ka tieši

te, nupat minētajā prezidenta personības harmonis-

kā divpusībā slēpjas viņa aizraujošā spēka un vi-

sus šķēršļus noveicošo panākumu noslēpums.
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Viņā ir reizē apvienotas šķietami galīgi pretē-

jas lietas, materiālista vēsais prāts un ideālista

sirdsdedze. Savus plānus iecerot, viņš ir entu-

ziasts un tautai ejamo ceļu gaišreģis, garā rada

Kronvaldam un Auseklim, bet veic savu plānu iz-

vešanu ar praktiska un rūdīta prāta doto auksto

skaidrību un visu savu lielo gribas spēku, kura di-

namikas avots ir prezidenta fanātiskā, reliģiozitā-
tei līdzīgā ticēšana latviešu tautai un latviešu ze-

mei. —

Tieši tāpēc viņam, un nevienam citam, bija lemts

piepildīt mūsu tautas senos un jaunos sapņojumus.
Un nevien tautu apvienot un darīt brīvu tautas tēv-

zemi, bet atraisīt visus latviešu gara un gribas spē-
kus, tā radot četrdesmit piecus gadsimtus garajā
mūsu vēsturē visspožāko laikmetu, kas mūžos taps
daudzināts kā latviskās Latvijas uzcēlēja laiks.
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