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I. Krišjāņa Valdemāra laikmets.

Krišjāņa Valdemāra darbības laikmets aptver tepat

četrdesmit gadu (1853.—1891.). Šinī laika posmā tiek

likts pamats tai nacionālai kustībai, no kuras izaugusi

visa mūsu tagadēja nacionālā kultūra un Latvijas valsts.

Šīs pirmās nacionālās kustības ciltstēvs ir Krišjānis Val-

demārs, tāpēc, sakot savu jaunlaiku kultūras vēsturi, mēs

pirmo minam Krišjāni Valdemāru, kas lielam gara dāva-

nām apbalvots, stipras gribas izveidots, ir ierāvis ceļu

tai mūsu tautas gara kustībai, kura atsvabināja latviešus

pamazām no vācu un pa daļai krievu tautas garīgas aiz-

bildniecības, veda latviešus pie pašu spēku atraisīšanas

un veidošanas un pie savas kulturelas patstāvības no-

dibināšanas. Krišjānis Valdemārs ierosināja latviešu

tautas pašdarbību, audzināja, organizēja un pulcēja

pirmo latviešu inteliģenci un virzīja latviešu tautas gara

centienus tadā virzienā, kurā vissekmīgaki varēja atplaukt

latviešu tauta tiklab garīga, ka materiālā zina, lai iegūtu

kuhurelu neatkarību. Krišjana Valdemāra mūžs un darbs

nav šķirams no latviešu nacionālas kustības vēstures.

Deviņpadsmitā gadusimteua otrais ceturksnis ir vēl

rīta krēslas un nakts baigu apmākts latviešu tautas dzīvē.

CJan bij notikusi latviešu tautas deklaratīva atsvabināšana

no dzimtbūšanas (1817.—19.), bet pats atsvabināšanās

process vēl turpinājās un verdzības vietā stājās ne mazāk

smaga un tikumiski pazemojošā klausu zistema. brīv-

laišanas likumi, atsvabinot juridiski zemniekus, atzina

muižnieku neierobežotas tiesības uz viņu zemi, citiem

vārdiem sakot — atcēla dažus (1804. un 1809.) zemnie-
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kiem labvēlīgus likumu noteikumus un padarīja zemniekus

saimnieciskā ziņā vēl jo atkarīgākus no muižniekiem.

leveda obligatoriskus miesas sodus jeb „kokus" pagasta

tiesās, nodibināja muižas policiju, augstākās revizijas tie-

sās sēdēja vienīgi muižnieki, pagasta un sabiedrības

iestāžu un amata personu darbība bij padota dzimtkunga

stingrai uzraudzībai un kontrolei. Dzimtkungs apstipri-

nāja pagasta sapulču un tiesas lēmumus, tikai ar viga

zinu varēja tikt uzņemti pagasta sabiedrībā jauni locekli,

caur muižas policiju dzimtkungu rokās vēl arvien palika

ievērojama administratīva vara.
'

Ja zemnieku stāvoklis pēc dzimtbūšanas atcelšanas

vēl bij tik ļauns administratīvā zina, tad labāks viņš nebij

ari saimnieciskā ziņā. Galvenais ļaunums bij — zem-

nieku zemes pievienošana muižai, kas stāvēja sakarā ar

pārlabotu saimniecības zistcmas ievešanu Baltijas muižās,

sākot ar deviņpadsmitā gadusimteņa pirmo pusi. Laik-

meta no 1819.—1846., pēc vēsturnieka Fr. Zālīša ziņām —

Vidzemē vien muižām pievienotas kādas 900—1000 zem-

nieku mājas. levedot muižās plašu lopkopību, muižu lauki

izrādījās par šauriem lopbarības augu un zāļu sēšanai,

tāpēc tos vajadzēja paplašināt — un pirmā kārtā ar tuvāk

esošām un jau iekoptām zemnieku māju zemēm. Kur

zemnieku tēvi, sviedrus liedami, smagas darba nastas

nezdami, bij celmus lauzuši, līdumus līduši, laukus iestrā-

dājuši, tas tagad zemniekiem par neko tika atņemts un

viņam ierādīta jauna dzīves vieta kur tālāk mežos un

tīreļos un zemnieka dzīvības un nāves cīņai vajadzēja

sākties no jauna. Tādos apstākļos uz zemnieku dzīves

uzlabošanos bij grūti cerēt.

Kļuva gadu no gada smagākas ari dažādas klaušas
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un nodevas, kas zemniekiem bij jāizpilda vai jānodod

muižniekiem par labu, kā ceļu klaušas, dažādas šķūtis,

darbi laukā un mežā un muižā. īpaši nelabvēlīgas saim-

nieciskā ziņā zemniekiem bij tā saucamās „riežas", t. i.,

kad saimniekam muižā tika atmērīts apstrādāšanai ar

saviem darba ļaudīm zināma lieluma zemes gabals

(..rieza"), par kura apstrādāšanu muiža tad saimniekam

atrēķināja zināmu dienu skaitu.. Bieži tad saimniekam

nācās pamest savus laukus un sējumus neapstrādātus un

braukt muižas darbos. Zemnieku saimniecības noslīdēja

tik zemi, inventārs izputēja, ēkas krita kopā, ka muiž-

niekam dažreiz pat grūti nācās sadabūt vajadzīgos saim-

niekus, ko likt mājās.
Latviešu garīgo dzīvi pārzināja un apkopa luteru

mācītāji, visā vairumā vācu tautības, kuri roku rokā gāja

ar muižniekiem. Pastāvošo kārtību ar muižnieku varas

valdīšanu viņi atzina par dabīgu, Dieva iestādītu, ne-

grozāmu. Spilgtākas, apdāvinātākas personības no pa-

šiem zemniekiem, kuri nespēja vairs ietilpt vecajā dzīvē,
neatrada pie šiem mācītājiem ne pabalsta, ne piekrišanas.

Cilvēkam jāpaliek tanī kārtā, kurā Dievs viņu licis, t. i.,

zemniekiem zemnieku kārtā, bij šo mācītāju parastā teik-

šana un pamācība. No laikrakstiem galvenais bij Jelgavā

Vatsona nodibinātās (18JL) un Stefenhagena drukātās

~Latviešu Avizes", pa daļai kā ziņu lapa, pa daļai kā

garīga tendences lapa ar īsiem vientiesīgiem gabaliņiem,

kuros bij beigās piekārta kāda pamācība kristicisma garā.

Labākie dzejnieki, kā Kārlis Hugenbergers, palika no

tautas nesaprasts un viņa darbi netepirkti. Pirmais lat-

viešu tautības dziesminieks Ārlavas «Neredzīgais Indri-

ķis", mācītāja Klferfeldta pabalstīts un aizstāvēts, uzska-
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tāms drīzāk kā zimptomatiska laika parādība; no kāda

vina iespaida toreiz uz tautu nevar būt runa.

Cerētā brīvlaišana tā tad deva gan zemniekiem stipri

ierobežotu, tomēr zināmu personīgu brīvību, kurā tie jo

sāpīgāki varēja apzināties savu saimniecisko nevarību,

bet no tam vieglāki nekļuva. Tāpēc sākot jau no trīs-

desmitiem un četrdesmitiem gadiem deviņpadsmitā gadu-

simtenī Vidzemē un Kurzemē mēs novērojam atsevišķus

gadījumus, kuros asi parādus zemnieku nemiers ar eso-

šiem apstākļiem un dažādi, protams, nesekmīgi mēģinā-

jumi, atrast jebkādu iespējamu izeju no šiem nepanesa-

miem apstākļiem. Šo zemnieku grūto stāvokli sevišķi

pavairoja vēl daži neražas gadi, kā, piem., 1840. gads,

kad ārkārtējs slapjums iznīcināja ražu. 1841. gada pa-

vasarī zemniekiem jau agri aptrūka maizes, magazinas bij

tukšas, sākās vietām grūts bads. Valdības mēģinājumi

šo badu mazināt bij niecīgi. Tādos posta apstākļos dzī-

vojot, tautā auglīgu zemi atrod visādas baumas un va-

lodas, kas kautkā sola nelaimīgiem glābiņu. Jau sākot

no brīvlaišanas un agrāk zemnieku acis vērsās uz „aug-

sto valdīšanu", t. i., centrālo valdību Pēterpilī, kurai itkā

pretīm tika nostādīta vietēja muižnieku valdība, kas vai

nu aizturot zemniekiem labvēlīgus likumus, vai tos pašus

likumus iztulkojot zemniekiem nelabvēlīgā garā. Reālā

verdā tāds atgadījums bij ar zemnieku kustības brīvību,

kuru, pēc zināmu gadu notecēšanas, zemnieki ieskatīja kā

neaprobežotu, bet vietējā administrācija, atsaukdamās uz

pavēles tekstu, atzina tikai ar zināmiem ierobežojumiem.

Šis atgadījums, sakarā ar sakarsēto laika atmosfēru, nesa

nelaimīgas sekas zemniekiem.

No jau aprādītā grūtā stāvokļa zemnieki neredzēja
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citu izeju, kā — atstāt dzimteni, aizceļot uz „silto zemi",

kā toreiz sacija. Šis „siltās zemes" ģeogrāfiskās robežas

i ebij tik cieši nospraustas, bet tautas fantāzijā „siltā

zeme" atradās kautkur auglīgā Krievijas apgabalā, kur

pats ķeizars piešķir zemniekiem zemi par brīvu, kas paši

grib to apstrādāt. Veseli pagasti vairs par citu neko

nedomāja, kā tikai par aizceļošanu uz ..silto zemi" un

1841. gada agrā pavasarī zemnieku pulcini bariem sāka

lasīties Rīgā, lai ..pierakstītos" un dabūtu aizceļošanai

vajadzīgo atļauju. Protams, ka šī kustība stipri uztrauca

muižniecību un vietējo administrāciju» jo muižnieku zemes

tagad draudēja palikt neapstrādātas. Rīgas iebraucamās

vietas bij pārpildītas ar zemniekiem; daudziem mitekļu

trūkuma dēl naktis vajadzēja pavadīt uz ielām. Pa die-

nām zemnieki apstaigāja dažādas valdības iestādes, lūg-

dami izceļošanas atļaujas un sūdzēdamies par savu ne-

panesamo dzīvi. Šinīs iestādēs zemniekus, protams, sa-

rāja un raidīja uz mājām; vietējie mācītāji no kanceles

pūlējās izklīdināt baumas par „silto zemi" un biedināja

zemniekus no izceļošanas. Neskopojās ar šādiem ļauniem

pareģojumiem ari vietējā administrācija. Bet tas viss

nomocītos ļaudis maz spēja nomierināt.

Bet, no vienas puses, tie dabūja itkā tikumisku pa-

balstu saviem centieniem — tā bij pareizticīgo garīdz-

niecība ar savu augstāko priekšstāvi še Rīgā —

Irinarehu. Tas nevien zemniekus nerāja, bet viņus uz-

klausīja uzmanīgi, izrunājās ar tiem, izteica tiem savu

līdzjūtību viņu ciešanās, pacienāja tos un solīja, cik spē-

jams, palīdzēt.

Zemnieku kļūmīgo stāvokli sāka izlietot otrā garīdz-

niecība, t. i., pareizticīgo garīdzniecība, acīm redzot, lai
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vairotu savas konfesijas piekritēju skaitu Vidzemē. Iz-

platījās baumas, kuru avots ja ne pierādāms, tad diezgan

viegli atminams, ka tikai tiem zemniekiem piešķiršot

zemi, kas būšot pieņēmuši „ķeizara ticību *, t. i., pareiz-

ticību. Uan lutera mācītāji šādas baumas noliedza, bet ko

tas varēja palīdzēt? Zemniekus vairs nevarēja pārliecināt

par šo baumu nepareizību. Lutera mācītāju cīnu apgrū-

tināja vēl tas, ka pareizticība bij oficiāla baznīca, kuru

atklāti nedrīkstēja zaimot. Mācītājs Trcijs, „Latviešu

Laužu Drauga" redaktors un izdevējs (183U.—184U.) par

pretpareizticības propagandu tika izsūtīts uz lekškrievijas

guberņām un viua laikraksts aizliegts. Ari biskaps Iri-

narehs dabūja mājienu no Pēterpils, neiejaukties zemn»eku

kūdīšanā pret lutera garīdzniecību, bet saviļņotā tautas

dzīve gāja pāri šauram garīdznieku ķildām savā starpā.

Zemnieki bariem plūda uz Rīgu, lai nodrošinātu aiz-

ceļošanu uz silto zemi. Kad viņiem neizsniedza vairs

pases iebraukšanai Rīgā, viņi nāca bez tam. Tagad nu

administrācijai bij formels iemesls rokā zemniekus ķert

un pērt, jo tie bij ~bezpasnieki" un kā arestētus sūtīt at-

pakaļ no Rīgas uz pagastiem. Lai iebiedētu zemniekus,

valdība muižās pulcēja karaspēku, kuru zemniekiem vaja-

dzēja uzturēt. Karaspēka posteni bieži apsargāja ceļus un

bez jebkāda noteikta iemesla, tā, iebiedēšanas dēļ, no-

pēra vienkāršus zemniekus ceļagājējus. Kurnēšana zem-

nieku starpā pieauga vēl lielāka un sašutums meklēja

tikai gadījumu, lai izlaustos uz āru.

1841. gadā vairāk lauku muižās, kā Veselauskā, Jaun-

bebros un citur notika zemnieku drūzmēšanās, kad tie,

apbruņojušies rungām, dakšām un citiem darba rīkiem —

šauteņu tiem nebij — vietējo pa lielai daļai saimnieku
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vadīti — sapulcējās muižās un tur atklāti uzstādīja savas

prasības klaušu un nodevu atvieglošanas ziņā, ko muiž-

nieki, apmierināšanas dēļ, ari solījās pieņemt. Taču kādi

rupjāki varas darbi pret muižniekiem nekur nenotika.

Likās, muižnieki šo „zemnieku dumpi" tikai bij gai-

dījuši. Karaspēka un administrācijas darbība gāja roku

rokā; Rīgā nodibināja īpašu karatiesu ..dumpinieku" sodī-

šanai. Visbargāki sodīja ..Bebru dumpja" dalībniekus.

Sods pastāvēja arestā, cietumā, bet visbiežāk ..pēršanā"

un ~dzīšanā caur stroju", t. i., vainīgo izģērbtu dzina caur

rindu un neganti šauta ar īpašiem peramiem daiktiem, tā

kā dzīvam cilvēkam atsistas ļaupatas krita no miesām

nost. Kas vēl pēc šada soda palika dzīvi — tos aizsūtīja

uz Sibiriju. Vēsturnieks stāsta, ka dumpinieku bebru-

zemnieku starpā bijuši tādi varoņi, kuri 1000 cirtienus

„strojā" dabūdami, neviena kungstiena neizlaiduši pār

lūpām. Lai zemniekus iebaidītu, sodīšanu izdarīja atklāti,

pie tam no apkārtnes pagastiem vajadzēja oficiāli sūtīt

priekšstāvjus, lai noskatītos sodīšanu. Līdz nāvei spīdzi-

nātie zemnieki uz laiku, kā likās, padevās savam izmi-

suma liktenim.

Neraugoties uz muižniecības un lutera garīdzniecības

sūdzībām, centrālai valdībai Pēterpilī gluži nelikās, ka

zemnieku kustība būtu tikai zemnieku slinkuma un ļaun-

prātīgu aģitatoru auglis. Šīs centrālās valdības aizdomas

no vienas puses apstiprināja viņas priekšstāvis Baltijā —

ģenerālgubernators Pālens, no otras — specieli uz Vid-

zemi komandēti revidenti ķeizara fliģeladjutanti. Tic

liecināja, ka pie nemieriem lielā mērā vainīga muižnie-

cība ar savu izturēšanos un — pastāvošā agrariekārta.

No centrālās valdības muižniecībai lika manīt, ka tāds
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stāvoklis nav čiešams un vietējā agrariekārtā izdarāmi

jrrozījumi. Kāda muižniecības komiteja izstrādāja re-

formu projektu, kura kodols pastāvēja iekš tam, ka viņš

atzina zemnieku tiesības uz zemi un noregulēja tās ar

izpirkšanu un izrentēšanu no zemnieku puses, citiem vār-

diem sakot — sagatavoja zemi sešdesmito gadu refor-

mām. Bet kad Pēterpilī ieradies muižniecības pārstāvis

pārliecinājās, ka centrālā valdībā pašlaik tādi vēji, ka ar

reformām nav jāsteidzas, izstrādātais reformu projekts

no jauna nāca muižniecības apspriešanā un katra viņa

reālā vērtība dzēsta. No visas garās spriedelēšanas

1845. gadā iznāca tā sauktie „Dapildu punkti", kuru ko-

dols bij tas. ka tie-noteica rentes kontraktu garumu vis-

maz uz 6 gadiem, uzdeva draudzes tiesnešiem pārbaudīt

rentes kontraktus, vai tajos nav aizskārtas zemnieku

intereses un daudzmaz normēts nomas naudas augstums,

bet pašos galvenos pamatos pastāvošā agrariekārta ne-

tika grozīta.

Kā atbilde uz šādu muižniecības politiku bij latviešu

zemnieku pāriešana pareizticībā, kura sevišķi rosīga kļuva

sākot no 1845. gada, kad zemniekus piemeklēja jauni trū-

kuma un neražas gadi. Cik strauja šī kustība vietām

bij, redzams no tam, ka vienā vien Ļaudonas draudzē,

kuru apkopis pareizticīgo priesteris D. Balodis, kādu

astoou mēnešu laikā pārgājušas pareizticībā kādas 6000

personas. Atkal muižniecībai un lutera garīdzniecībai

vajadzēja izlietot kādus spaidus pret sakustinātiem zem-

niekiem, bet tā kā šoreiz jau bij jāgriežas pret oficiālo

baznīcu, tad atklāti tas nācās grūtāki. Tagad pareiz-

ticīgos saimniekus izlika no mājām, nedeva labību no

magazinas, nelāva piederīgos apglabāt lutera kapos v. 1.1.
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1846. gadā izdeva pavēli, ar kuru noteica'6mēnešus ilgu

laiku starp pieteikšanu un uzņemšanu pareizticībā, lai

tādā kārtā zemmekus pasargātu no pārsteidzīga sola.

Bet pēc pāris gadiem kustība, pati sevi izdzīvojusi, sāka

aprimt.

Cik ilgi vēl vecā agrariekārtā nesatricināta Baltijā

būtu turējusies, grūti noteikt, bet tad nāca Krievijai ne-

laimīgais Krimas karš. kurš snieda to pašu padomāt oar

nepieciešamām pārgrozībām iekšējā dzīvē. Neliela Bal-

tijas muižnieku brīvprātīgā grupa Pēternilī dabūja jaunu

atbalstu un 1849. gadā Vidzemes zemnieku likums jaunu

veidojumu, kādā tas apstinrināts 13. novembrī 1860. gadā.

Tas ir nirmais lielais loceklis sešdesmito gadu reformu

kedei Vidzemē un Kurzemē.

Slogs, kas nomāca latviešu zemnieku individuelo

brīvību, bij zemnieku kustības brīvības anrobežošana.

Šis anrobežojums bij vēl palicis ari sešdesmito gadu Vid-

zemes zemnieku likumos. Pagasta tiesa, uz šī likuma

pamatojoties, var saviem pagasta locēkliem neizdot uz-

turas zīmes ārpus pagasta robežām, ~ja oagastā saiūtams

darba snēka trūkums". Tas ir apšaubāms juridisks li-

kums, kuram iedibinājās uz jūtu kvalificēšanu. Un tas

jutēis bij v'etējais muižnieks, kurš, zināmos apstākļos,

arvienu varēja sajust ~darba snēka trūkumu". lerosinā-

jums par jauno pasu likumu šoreiz nāca no Pētemils:

varēja tas stāvēt sakarā ar pastiprinātu dzelzsceļu būvi

Krievijā nēc Krimas karā, kad bij vaiadzīgas daudz sva-

badas darba rokas, bet varbūt ar citiem apstākļiem, kas

mums kļūs redzami, vēlāk tuvāk iepazīstoties ar Krišjāua

Valdemāra biogrāfiju. Vidzemes landags apsprieda pro-

jekta ierosinājumus un ķeizars 1863. gadā apstiprināja



15

Jaunos ~pasu likumus". Tie deva tiesību katram pagasta
loceklim uzturēties bez pases 30 verstes ārpus pagasta

robežām un iegūt pasi uz 3 mēnešiem līdz 3 gadiem. (Lu-

tera mācītāju zemniekiem naidīgā tendence redzama ari

šinī gadījumā — tā mācītājs Sulcs. savā laikā ~Latv'ešu

Avižu" redaktors, izskaidroja, ka pagastiem tiesība izdot

pases, ar kurām drīkst uzturēties tikai 30 verstes tālu

no sava pagasta robežām!) Jaunie pasu likumi nevien

pašķīra ceļu uzņēmīgākiem pagasta sabiedrības locekļiem,

bet, kas tikpat no svara, sekmēja latviešu saplūšanu Rīgā.

kur. pilsētas dzīves īpatnējos apstākļos, drīz vien rosīgi

attīstīiās latviešu nacionālā kustība. Nākamais ievēroja-

mais likums Vidzemes un Kurzemes zemnieku dzīvē bij

klaušu zistemas atcelšana un 1866. gadā izdotie Baltijas

guberņu pagastu pašvaldības likumi. Jau ar 1819. gada

brīvla'šanas likumu kā pagasta pašvaldības vienība tika

nodibināts pagasts, un tāds piepaturēts ari 1849. un 1860.

gadu likumos. Šīs pašvaldības galvenā pazīme un gal-

venais ļaunums bij tas, ka īstenībā par pagasta pašval-

dības dzīves īsto noteicēju un diriģētāju bija un palika

dzimtkungs: tikai ar tā atļauju varēja sasaukt pagasta

sapulces, tikai tad pagasta sapulces lēmumi stājās spēkā,

ja viņš tos apstiprināja, bez vina zinas nevarēja piedzīt
pagasta nodokļus, ne izdarīt pagasta maksājumus. Re-

formām, kas šinī ziņā gribēja ko grozīt, vajadzēja vis-

pirms pagasta pašvaldību atsvabināt no dzimtskunga

varas. Tādā garā, atkal uz mājienu no augšas, tā tad

no centrālās valdības Pēterpilī, tika izstrādāts Baltijas

pagastu pašvaldības likums, kas dabūja savu apstiprinā-

jumu 1866. gada 19. februāri. Juridiskā vara tagad tika

šķirta no administratīvās. Pitmā piederēja — pagasta
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tiesai, otrā — pagasta valdei. Svarīgu vietu jaunā paš-

valdības orgānā ieņēma — pagasta pilna sapulce, kurii
sastādīja saimnieki, bet pārējie iedzīvotāji ar ievēlētiem

delegātiem — ik pa 1 no 10 iedzīvotājiem. Šī pagasta

sapulce tad ievēlēja pagasta izpildu orgānu un pagasta

padomes locekļus, jeb vietniekus. Vidzemes un Kurzemes

zemnieku dzīvē aust jauns rīts; šij sabiedriskai pilnga-

dībai nostājas līdzi ievērojams saimniecisks leguvums —

zemnieku māju iepirkšana par dzimtu, kāds process se-

višķi sparīgi norisinājās no septiņdesmito gadu vidus līdz

astoņdesmito gadu beigām, kad prāvs skaits latviešu

zemnieku kļūst par savas zemes īpašniekiem. legūst vai-

rāk vai mazāk lielu ekonomisku neatkarību un izvirza no

sava vidus mūsu pirmo inteliģenci; kuras dalībnieku liela

dala top par čakliem darbiniekiem latviešu nacionālā

kustībā.

Sešdesmito un septiņdesmito gadu reformas uz lau-

kiem un pilsētās nevien atsvabināja latviešus juridiski, bet

deva tiem iespēju, nodrošināt savu stāvokli materiālā zinā.

Atsvabinātais zemnieks nav vairs saistīts ne pie muižas,

ne saimnieka. Viņš pārdod savu darba snēku tur. kur

tam to dārgāki samaksā. Bet septiņdesmitos gados, kad

jaunlaiku technikas panākumi lauž ceļu ari Krievijā, sāk

būvēt dzelzsrelns. ieved mnšinas lauksaimniecībā, sāk celt

fabrikas, atdzīvojas tirdzniecība, — viss tas rada ievēro-

jamu pieprasījumu pēc darba rokām tin dažādiem vidu-

tājiem pilsētās. Tamdēļ redzam, ka sešdesmito gadu bei-

gās latviešu pieplūdums Rīgā tik spēcīgs, ka tie nodibina

savu biedrību (1868.). Krišjāna Valdemāra tautā mestais

sauciens pēc latvietības tā tad te atrod auglīgu zemi. jo

pati dzīve latvietim rāda. ka tikai kopā turoties tas kaut-
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cik spēs aizstāvēt savas intereses pret visspēcīgo vācle-

tibu Tā rodas dažādas krāj-aizdevu kases, pašu latviešu

dibinātas, kas par nelielām procentēm aizdod naudu ari

latviešu tirgotājiem un nameiniekiem, kam vācu banka

ne labprāt aizdeva. Lai daudzmaz nodrošinātu zocialā

zipā savu neatkarību pretīm vāciešiem, latvieši dibina

dažādas palīdzības biedrības, pūra un bēru lādes. Tā

Rīgā dibinājās pirmās strādnieku biedrības, kā Jonatāna,

Cerības biedrība un citas. Nacionālā kustība pilsētās, se-

višķi tur, kur plauka tirdzniecība un rūpniecība, iet roku

rokā ar saimnieciskās dzīves kategoriskiem prasījumiem.

Bet šī kustība pilsētās slmtejādiem pavedieniem sai-

stījās ar lauku dzīvi. Strādniekiem pilsētās sanākot, pa-

lika uz laukiem dārgāks cilvēku darba spēks. No vienas

puses, tas piespieda saimniekus ievest saimniecībā lauk-

saimniecības mašinas, no otras puses, uzlabot pašu saim-

niecību, pāriet uz racionelākiem saimniekošanas veidiem,

lai tā pavairotu savus ienākumus. Šie pavairojušies ienā-

kumi deva saimniekiem iespēju izglītot savus bērnus, gal-

venā kārtā dēlus,) .par skrīveriem, skolotājiem, vēlāk

mācītājiem, advokātiem, ārstiem, kuri astoņdesmitos un

deviņdesmitos gados nacionālās kustības vadību nem sa-

vās rokās.

Septiņdesmitos un astoņdesmitos gados Krišjāņa
Valdemāra modinātais nacionālisms svin savas uzvaras

svētkus: viņš dod ari savas paliekamas vērtības mūsu

ļkulturas dzīvei. Valdemāra ierosinājumi par tautas gara

mantu vākšanu dabū savu piepildīšanu: tiek sakrātas

pāri par simttūkstošu tautas dziesmu, kuru kārtošanai

Valdemāram izdodas atrast tādu ideālu darbinieku, kā

Krišjāni Baronu (1835.—1923.). Pie tauta teiku un pa-
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saku krāšanas, ar tā paša Valdemāra iniciativi. Itehi darbu

padara Fricis Brīvzemnieks (1848.—1908.). MQ«u valoda

iegūst literatūras valodas kuplumu (Juris Allunans. Kron-

valds), viņas dažādas formas zinātnisku noskaidroiumu

(A. Bielensteins, J. Velmē, K. Mūhlenbachs). Parādās

pirmais monumentalafs darbs mūsu literatūrā: brāļu

Kaudzīšu .Mērnieku laiki" (1879). Nodibinājās latviešu

teātris (1868). izaug pirnve akt'eri (Ad. Allunans, Fr. Jan-

sons, J. Duburs), uznlaukst mūsu dramatiskā literatūra

(Ad. Allunans). Nodibinājās rinda vispārīgu un arodnie-

cisku laikrakstu, simtiem dziedāšanas un saviesīgu bie-

drību, kā savu augstāko anogeju tautiskā kustība sasniedz

vispārīgos dz'edāšanas svētkos (1873.. 1881., 1888), kurus

varam nosaukt ar pilnu tiesību par latviešu nacionālisma

spožāko paradi. Tas viss bij tās kustības vērtīgie pa-

nākumi, kuras nodibinātājs ir Krišjānis Valdemārs. Tij

tad visa mūsu anzinūri nanonahl k»'tura HHz deviņ-

desm'tiem gadiem, bij izaugusi no Krišjāna Valdemāra. v

Bet visi šie panākumi gāja roku rokā ar neatlaidīgu

politisku un ekonomisku cīņu. Vācietība nekur Baltii;

neatdeva savas pozicijas no laba prāta. Krievu politik?

brīvprātīgie sesdešnvtie un septiņdesmitie gadi nevēstij?

latviešiem nekādas pārkrievošanas briesmas. Tamdē

redzam, sākot no Valdemāra, ka latviešu politiskās doma.s

vadoņi, atbalstu un stiprumu savā cīņā meklē pie krie-

viem. Latvieši necenšas vēl novērtēt cik dārgi vlnien

pašiem būs jāsamaksā šis krievu pabalsts cīņā pret vā-

ciešiem. Šij pašai ideālai inteliģencei bieži trūkst prakļ
tiskas uzņēmības, tā glābiņu redz tik siltās kroņa vietās

tamdēļ sākot ar astoņdesmitiem gadiem latv'ešu sadzīve.4

centienos ieviešas pretīgs karjerisms un latviešu sabie-
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driskā doma sāk braukt pilnīgi krievu ūdeņos. Sauciens

pēc krievu valodas, krievu skolām, krievu iestādēm kļūst

tik vispārīgs no latviešu mises, ka šīs senatoram Mana-

se'nam pie vina revizijas Baltijā iesniegtās nrasības veikli

izmanto rusifikatori un sākot no astoņdesmito gadu vidus

latvfeši pārdzīvo niknus pārkrievošanas laikus, vienu no

tumšākiem laikmetiem savā kultūras attīstībā. Šī pār-

krievošanas zistema piederēja jau Krieviias valsts poli-

tkā; un likās, ka garīgi vēl nenobriedušai latviešu tautai

draudēia kulbirēfa noslānšana un drūma gara nāve. Sauk-

dami nēc pārkrievošanas, latviešu no'itisk'e vadoni bij

cerēinši nar to iegūt vietēio pašvaldību pilsētās un uz

laukiem (zemstes), bet Aleksandra 111. politika konze-

kventi nomāca katru sabiedrisku darbību, Izaudzēiot jau

N:kolaia ī. dēstīto b;rokratismu lielāku. iebknr citur

bij pasaulē. Atcēla brīvprātīgo pilsētu vēlēšanu likumu

no 1871. gada, zemstes nevien neieveda, bet tajā vietā

nod'bināia „zemnleku lietu komisārus", atiaunojot tā ma-

skotā veidā muižniecības varu pār zemnieku sabiedrību.

Ar birokrātiju roku rokā gāja pareizt'cīgā baznīca. Lai

tiktu kādā „krona vietā", no latviešiem prasīja nevien

krievu valodas prašanu, bet ar! pareizticību. Skolotāju

zeminarus pārvērta par latviešu un igaurju jaunātnes zi-

stematiskiem rakstura maitātājiem un gara kroplotāi'em.

Balt'jas zeminaros audzināšanas vietā ievestā politika

audzēja pirmos nihilistus Baltijā.

Ar smagu ekonomisko krīzi sākās deviņdesmitie gadi:

mākslīgi pabalstīta rūpniecība nomāca vēl galīgi nenosti-

prinājušos lauksaimniecību, bet novārtā pamestā zocialā

likumdošana (garais darba laiks, zemās algas, strādnieku

2*
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nenodrošināšana slimības dienās) straujā kārtā dzina

asnus spēcīgai zocialistiskai kustībai lielpilsētās.

Valdemāra modinātais apzinīgais nacionālisms iztu-

rēja smagu pārbaudījumu: ja vipš nebūtu dzimis dziļi

tautas dvēselē, latviešiem vajadzēja pazust šinī nežēlī-

gajā pārtautošanā. Deviņdesmito gadu sākumā slēdza

savas acis uz mūžu latviešu tautas gudrākais diplomāts

un autokratiskaiis aizstāvis Krišjānis Valdemārs. Bet —

pierādījās, ka reiz modinātās laiku idejas ne ar dzelzs

dūri vairs nevar nomākt. Ne par velti Krišjānis Valde-

mārs latviešu nacionālai kustībai bij devis pravieša lo-

zungu:

Drošsirdīgais lai ir cilvēces glābējs!

Un Krišjāua Valdemāra gara drošībā bij dzimušas ari

vina lielās nacionālās idejas, kuras pārauga viņu pašu, un

izvadīja latviešu nacionālās attīstības domu pāri ari tiem

bīstamiem sēkļiem, ko Valdemāra ģeniālais prāts nebij

paredzējis.

II. Krišjāņa Valdemāra mūžs un darbi.

Krišjānis Valdemārs ir Lejaskurzemnieks. Viņa ve-

cāki, tēvs Mārtiņš un māte Marija bij saimnieki Ārlavas

draudzes Vecjunkuru mājās Talsu apriņķī. Te viņiem

27. novembrī (pēc jaunā stila) 1825. gadā piedzima dēls,

kurš kristībā dabūja vārdu Krišjānis. Gan dzimtbūšana

toreiz b:j jau atcelta (1817.). bet pašlaik turpinājās pārejas

stāvoklis un zemnieku, tāpat kalpu, kā saimnieku stā-

voklis nebij viegls. Joprojām pastāvēja miesas sods un

saimnieciskā ziņā zemniekfi bij jo atkarīgāki no kungiem,

kā dzimtbūšanai pastāvot, kad dzimtkungam vajadzēja
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an gādāt par zemniekiem. Bez dēla Krišjāņa vecākiem

bij ari vēl citi bērni — Indriķis, vecākais dēls, un dWi

meitas — Anlīze un Marija, pēdējā pazīstama kā viena

no pirmajām latviešu sievietēm rakstniecēm — Medinsku

Marija t 1888. Tā kā vecāku stāvoklis kungu gaitās

nebij viegls, bet tie, sūri pūlēdamies, bij varējuši drusku

iekrāt, tad tie jurgos 1835. gada atstāj Vccjunkuru mājas

un pārnāk uz dzīvi Sasmaka, toreiz vēl pavisam mazā

miestiņā, kur tie bij cēluši nelielu koka namiņu, lai te

pavadītu savu mūža vakaru. Namiņa vienu galu apdzī-

voja ebreju īrnieki, bet otro — Valdemāru ģimene ar

bērniem. Valdemāra vecāki te nodzīvoja līdz 1853. ga-

dam, kad tēvs mira.

Ka Krišjānim bijusi vērīga galva, to varam spriest

no tam, ka tas jau piecus gadus vecs būdams iemācās

grāmatu lasīt. Pirmā skolotāja, kā dažkārt mūsu cen-

soņiem, mazajam Krišjānim ir māte. Kad māte vērpj,

mazais Krišjānis nosēžas tai līdzās un mācās burtot no

drukātas grāmatas. Jau astoņus gadus vecs Krišjānis

uzmākdamies lasa visādus stāstiņus priekšā no kādas

Mīlicha stāstiņu grāmatiņas. Kā parasti mūsu zemnieki,

tā ari Krišjāņa vecāki to ne gribēja, ne varēja lutināt.

Tāpat kā Vecjunkuros, tā ari uz Sasmaku pārnākot, Kriš-

jānim pienācās iet ganos. Bet kad zēns nāca jau vien-

padsmit gadu, vecākiem bij izdevība, to drusku palaist

skolā, vispirms pašā Sasmaka kādus pāris mēnešus, jā-

domā, kādā zemākā pirmmācības skolā, pēc tam kādu

pusgadu (1837.) Pūņu muižā, bet no 15*tA—gadam

Lubezeres skolā. Skolās, protams, toreiz ir mācības va-

loda, ir visi priekšmeti tika pasniegti vācu valodā. Tas

deva iespēju Krišjānim iemācīties praktiskām dzīves
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vajadzībām vācu valodu un ar lasīšanu dot pamudinājumu

jaunajam, censīgajam garam. No Lubezeres skolas ga-

diem dziļu iespaidu uz augošo zēnu darījis kads skolēnu

izbraukums uz Kojasciemu, verstes 20 atstatu no Sasma-

kas, kur Valdemārs pirmoreiz dabūjis redzēt jūru. Jūras

diženais izskats, ar viņas zilajām tālēm un plašajiem ap-

vārkšuiem tā sakustinājis Valdemāru, ka tas dažas dienas

neko citu nedomājis, kā tikai par jūru un savā zēna prātā

ja toreiz izfantazējis dažādus nodomus, kā Rojas upes

grīvu padarīt par derīgu ostu lieliem jūras kuģiem. Pro-

tams, katram augošam zēnam ienāk dažādi lieli nodomi

un uzdevumi galvā, ja te pieminam atgadījumu Valdemāra

dzīvē, tad tamdēļ, ka šis pirmais zēna lielais sajūsmas

brīdis darījis acīmredzot uz viņu tik dziļu iespaidu, ka

tas vēlāk visā mūžā tiešām jo lielu interesi piegrieza

jūrniecības lietām, un jūrniecības veicināšanai tiklab Lat-

vijā, kā citur Krievijā.

Atstājis Lubezeres skolu, Valdemārs kādus gadus

četrus nodzīvo pie vecākiem mājās, gan pats pelnīdamies

ar stundu pasniegšanu, gan šo to vēl klātpiemācīdamies

no vecām vācu grāmatām, kuras dabūn no pazīstamiem.

Acīm redzot, jauneklis noskatījās, kādu darbu sev dzīvē

izvēlēties. Vecāku mājās Valdemārs dzīvo neapskauža-

mos apstākļos. Kā raksturojumu tam Valdemārs pats

pastāsta savās biogrāfiskās piezīmēs, ka Sasmakas ebreji

tam maksājuši par stundu pasniegšanu 3 kap. stundā!

Visi gada ienākumi «Valdemāram toreiz sniegušies pie

35 rubļiem! Bet jauneklim nobriestot, rodas apņemšanās,

pēc iespējas pašam nostāties drīzāk uz savām kājām. Tā

par dzīves un jaunām izredzēm domādams, Valdemārs

nonāk uz Jelgavu, kur saklaušina vietu pie Rundāles pa-
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gasta skrīvera par palīgu. Te iepazinies ar pagasta lietu

darbvedību, Valdemārs drīz dabū pastāvīgu vietu Bēr-

stelē, bet no 1847.—1849. gadam tas pārnāk par pagasta

skrīveri Ēdolē.

Dzīvais laika gars deviņpadsmitā gadusimteņa vidū

Eiropā, vairāk vai mazāk atplūst ari Baltijā un izmanāms

toreizējos laikrakstos un grāmatās. Ari Valdemārs staigā

pilns dažādu jaunības sapņu un nodomu. Bet viņš nav

vairs viens — viņš spējis atrast sev uzticīgus domu bie-

drus. Tie ir tādi pat jaunekli, bet vēlāk latviešu sabie-

driskā laukā labi pazīstami darbinieki Leppevičs un -

Spāģis. Kopā sanākdami, tie apspriež un pārrunā jautā-

jumus, kā modināt un skubināt savus līdztautiešus uz

jaunu dzīvi un jauniem centieniem. Liekas, šo lauku jau-

niešu pulciņš, kas grupējies ap Valdemāru, bijis lielāks,

un uz viuu sanākšanu sākusi greizi lūkoties vācu admi-

nistrācija. Lai izkliedētu katras šaubas, Valdemārs, itkā

zem humpra apsega, nodibinājis jaunekļu biedrību.

„Jūras izsmelšanas biedrība". Nav pierādāms, vai tādai

biedrībai bijuši ari apstiprināti statūti, vai tā reģistrēta

tikai kā organizācija, bet fakts tas, ka tā par savām

sēdēm vedusi īpašus protokolus. Tā kādā protokolā rak-

stīts, ka nolemts jūras malā izrakt dziļu bedri un ielaist

tajā jūru, kādā citā protokolā — rakt vēl otru bedri, jo

pirmā izrādījusies nepietiekoša v. t. t. Gaiši noprotams,

ka Še jāatmin kāda alegorija, kura patiesībā rādīja Valde-

māra un viņa domu biedru centienus. Varētu būt, ka

Valdemārs tajā pašā laikā, kopā ar saviem biedriem sa-

nākdams, ieguva zināšanas, lai varētu iestāties *

skolā. Valdemāra domu biedris vēsturnieks J. Krodze-

nieks šinī atgadījumā par Valdemāru piezīmē: „Vai tas
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nostāsts patiesība, vai tik teika, neņemos spriest, bet viņš

visai zīmīgs visai turpmākai Valdemāra darbībai. Izsmelt

jūru, t. i., smelties no jūras turību, tikt caur jūru pie

mantības un attīstības, tas ir pēc Valdemāra domām

latvju tautas nepieciešamais pienākums" („Latv. Vēstn."

piel. 21, 1923.).

Tā cīnoties Valdemāram pienāk 24. mūža gads. Citi

tajā laikā sāk jau domāt par dzīves nodibināšanu. Valde-

mārs tomēr sajūt sevī itkā aicinājumu kādam citam, lie-

lākam uzdevumam. Viņš doma kādu toreiz latviešu tau-

tības jauneklim pavisam grūti iedomājamu domu — viņš

grib studēt, bet lai pie tam tiktu, vispirms jānobeidz

ģimnāzija. Bet Valdemārs ir tajos gados, kad par iestā-

šanos ģimnāzijā nevar vairs domāt. Bet kā pagasta

skrīveris satikdamies ar guberņas augstāko administrā-

ciju, Valdemārs ar savu gara attapību un personību vēr-

sis uz sevi Kurzemes ģenerālgubernatora Suvorova vē-

rību un domājas atradis viņa personā sev labvēli. Tam-

dēļ Valdemārs griežas ar lūgumu pie ģenerālgubernatora,

lai tam dod. iespēju iestāties Liepājas ģimnāzijā un to

pabalsta. Šis humānais vīrs ievēro Valdemāra lūgumu,

nevien dod atļauju, bet dod līdz ari ieteikšanas vēstuli

pie kāda tirgotajā liagerdorna, kas, starp citu, ievēro-

jams, ka 1825. gadā bij Liepājā nodibinājis krājkasi, pirmo

visā Krievijā. Valdemārs ietiek kada no jaunākam kla-

sēm, jo mācās Liepājas ģimnāzijā piecus gadus (1849. —

1853.). Cik cieši Valdemārs, jau kā pagasta skrīveris

darbodamies, turējis priekš acīm savus tālākos mērķus,

redzams no tam, ka uz Liepāju dodoties viņš iekrājis jau

120 rubļu, tanīs laikos jau prāvu zumu. Otrkārt, itkā

gatavodamies sevi savam nākamam lielākam uzdevumam.
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Valdemārs, kājām uz Liepāju ceļodams, apceļo daļu no

Lejaskurzemes, lai iepazītos ar savas tautas ļaudīm un

dzīvi. *

Raksturīgi nu, kā Hagedorns pabalsta Valdemāru

Liepājas ģimnāzijā. Viņš nevelk naudu no ķešas laukā

un nedod to Valdemāram. Valdemārs grib pašdarbības

ceļā tikt pie mērķa.

Krišjānis Valdemārs saraksta latviešu tautai grāma-

tiņu, kuras izdošanai dod līdzekļus jau pieminētais Hage-

dorns. Saucās šī grāmatipa: ~300 stāsti, smieklu stā-

stiņi v. t. t, v. t. t. un mīklas, ar ko jaunekļiem un pie-

augušiem lusti uz grāmatām vairot gribēja C. Voldemar.

Liepājā, 1853.". Šīs grāmatiņas saturs ir īsi anekdotiski

stāstiņi, prātulas, dzejas pantiņi, pielaikoti vientiesīgu

laužu saprašai un patikšanai. Jo raksturīgs mums Šinī

ziņā ir grāmatas priekšvārds, kurš liek jau mums skaidri

saprast, kādiem centieniem vadījies 28 gadus vecais ģim-

nāzists un kādi sapņi pildījuši viņa būtību. Grāmata vel-

tīta visiem godsirdīgiem latviešu kultūras un tikumiskās

un garīgās kultūras pacelšanas veicinātājiem. Kā allaž

jaunekli, ari Krišjānis Valdemārs savos ģimnāzista laikos

raksta dzejoļus, bet tā kā skolas mācības un parastā sa-

runu valoda toreiz tajās aprindās, kurās Valdemāram

pienācās grfesties, ir vācu, tad Valdemārs ari savus

dzejoļus uzraksta vācu valodā. Tie var mūs interesēt

ar savu domu un garīgo spēku un ari tamdēļ, ka atļauj

mums ieskatīties Valdemāra iekšējā pasaulē. Viņu sa-

turs grozās ap varenām dabas parādībām, par cilvēka

dabas dievišķīgumu. par cilvēku mīlestības, apgaismības

un garīgu centienu vērtību.
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Savās jaunekļa dienās Krišjānis Valdemārs rakstījis

ko līdzīgu dienas grāmatai, ko viņš nosauc par „Betrach-

tungen" (..Novērojumil") un no viņas uzglabājušās dažas

burtnicas par vairāk gadiem, sākot no 1842. gada un

vēlāk. Šinīs novērojumos izteiktas dažādas domas un

spriedumi, kuri rāda, kādā virzienā attīstījusies Krišjāņa

Valdemāra domu pasaule. Tā viņš jau jaunībā neskatās

uz cilvēka ārējo godu, tituliem, kārtu, bet meklē j)ēc cil-

vēka iekšējās, tikumiskās vērtības. Tā kādā uzzīmējumā:

„Cilvēka vērtība" (no 1843.) Valdemārs saka: „Kādēl

gan neizglītotu, vienkāršu cilvēku nicināt? Kādēļ mēs

cilvēki to īso laiciņu še vrrs zemes gribam šķirti dzīvot,

kur mēs tomēr, kā tas skaidri redzams, piederam kopā?

Tikums, ne mācība rada cilvēku cieņu. Ja kāds nemā-

cīts, tādēļ, ka viņš maz skolu baudījis, vai ari nemaz,

bet ja viņš godīgs, uzticīgs un strādīgs un dzīvo mierā

un laimē, kādēļ tad to nicinātu, vai ari ar līdzcietību no-

skatītos uz to? Vai varbūt tādēļ, ka viņš nēsā rupjas

drēbes, ēd rupjas maizes rieceni un ir nabags? Jautājat

gudro Zokratu, viņš jums dos īsto atbildi. Jeb varbūt

tādēļ, ka viņam nav tik smalku jūtu, kā mācītam cil-

vēkam? Kas tā domā, loti alojas. Viņa vienkāršo, ne-

izveicīgo valodu lai neņem kā pierādījumu par viņa rup-

jām jūtām; Cik bieži viņa darbi rāda pavisam ko citu...

levērojot to, ka vienkāršs cilvēks gādā par visnepiecie-

šamākām vajadzībām, bez kurām nevar iztikt nekāds

mācīts vīrs, ne uzpūties augstmanis, tad tāda cilvēka no-

darbošanās ir visderīgākā. Bet viņa darbs ir visgrūtākais

un nepatīkamākais, jo viņam bieži vien lietū un vējā,

aukstumā un karstumā jāstrādā visgrūtākie darbi, kamēr

aristokrātiskais lielmanis, kas barojas no viņa sviedriem,
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dzīvo patīkamā, ērtā, siltā istabā, un pie tam vēl viņu

nicina, tādēļ vien, ka tas vienkāršs, zems muļķa zem-

nieks! — tad katrs bezpanējisks cilvēks ieskatīs, kāda

netaisnība notiek zemajiem ļautiņiem."

Šad un tad Krišjānis Valdemārs savā jaunībā vingri-

nājies dzejā vācu valodā. Tā ir domu dzeja par cilvēka

augsto garīgo vērtību, par dabu, par vīra raksturu, par

drosmi un izturību, par cilvēka sirds laimi. To Valde-

mārs vērtē sevišķi augsti. Kas ir vērtīgāks kā zelts,

kas ir dārgāks ka gods? — Valdemārs prasa kādā dze-

jolī, un turpat atbild: tas ir dvēseles iekšējais miers.

Kamēr laime ir grozīga kā laiks, viļina arvien tikai uz

nākotni, tajā vietā lai saldinātu tagadni, tikmēr cilvēka

iekšējo sirdsdailumu tam nevar atņemt nekāda vara.

Atstājot ģimnāziju Krišjānis Valdemārs sacerējis kādu

poēmu „Daba un cilvēks", no kuras Valdemāra pirmais

biogrāfs Aronu Matīss pieved dažus gabaliņus. Tie lie-

cina, ka poēma sacerēta odas garā un izteic cilvēka gara

spēku varenību un valdonību par pārējo dabu, kura radīta

cilvēka vajadzībām, un kura prātam padodas jūra un

zeme, ar visiem dzīvniekiem un dabas elementiem. Po-

ēma sacerēta četrpēdu jambos. Uzglabājušās burtnīcas

rāda, ka tā bijusi ap pāris tūkstošu rindu gara. Pārejot

augstskolā un citām dzīves interesēm aizņemot Valde-

māra personību, tas ar dzejošanu nav vairs nodarbojies,

bet dzejas dvēseli, neraugoties uz savu ģeniālo praktisko

prātu, Krišjānis Valdemārs visu mūžu nesis sevī.

Beidzis ģimnāziju, Krišjānis Valdemārs ar savu iz-

turību tiek tuvāk mērķiem: 1854. gada jūlijā Valdemārs

nonāk Tērbatā vn
#

tur ierakstās kā students augstskolas

tautsaimniecības fakultātē. Tērbatas univerzitatē mācī-
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bas valoda bij vācu un visvairāk studentu ari brj vācieši,

sevišķi Baltijas muižnieku dēlu. Latviešu toreiz bij maz,

un no tā paša retā skaita tikai dažs sevi atzinās par lat-

vieti; lielākā dala turējās sevi par' vāciešiem, vismaz

nekur atklāti neuzstājās, ka vini latvieši. Krišjānis Val-

demārs šinī zinā izturējās gluži citādi, kas raksturo mums

viņu kā cilvēku un latvieti. Savā istabiņa uz durvīm viņš

piestiprina vizitkarti ar savu uzvārdu un piebilst klāt

vārdu ..Latvietis". Šāda atklāta atzīšanās par latvieti,

kā Valdemāra laika biedri zin stāstīt, sacēlusi lielu uz-

traukumu Valdemāram pazīstamo studentu starpā. Kāds

viņa draugs, izlasījis uz durvīm briesmīgo vizitkarti,

iegājis pie viņa un ilgi ar uztrauktu žēlumu noskatījies

Valdemārā, šaubīdamies, vai Valdemārs tikai pie pilna

prāta! Ka garīgi vesels cilvēks varētu par latvieti at-

klāti atzīties, to neviens nespējis domāt. Krišjānis Ba-

rons, Valdemāra studiju un vēlāk centienu biedris par šo

atgadījumu raksta (Aronu Matīss — „Krišjanis Valde-

mārs savā dzīve uft flarbā'V Jelgavā, \S92.Y:
„
Vispirms

man krita acīs uzraksts uz viņa durvīm. Katrs students

mēdza pie savām durvīm piesist ar savu vārdu,

piemetinādams vēl fakultāti, kurā studē, un korporāciju,

ja tas korburšs. Uz Valdemāra durvīm stāvēja aiz viņa

vārda: * „Latvietis". To viņam citi studenti, nevien vā-

cieši, bet ari latvieši, ņēma greizi. Teica, ka studentu

starpā nevarot būt šķiršanās ne pēc tautības, nedz laužu

kārtas, visi esot līdzīgi burši. „No vāciešu puses,*' -—

turpina K. Barons, — „šādas domas bija gluži pareizas,

jo pēc šādiem ieskatiem visi izglītoti cittautieši pārgāja

un pazuda lielākā vāciešu pulkā. Tā tad ari nāca, ka

latvieši līdz labprāt slēpa un aizliedza savu latvietību.
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Valdemārs pirmais atklāti iztefca vārdu, kas mūs dzīrās

atsvabmāt .no šādas kaunības, un mums atgādināja ka

ari pret savu tautu mums svēti pienākumi izpildāmi. Val-

demārs ar šo vārdu ari nebūt nenozīmēja kādu šauru

nacionālismu. Viņa draugi un pazīstami piederēja pie

vrsādām tautībām, viņš labprāt biedrojās ar katru, kas

pats bija brīvprātīgs un ne ar Šauriem dzīves uzska-

tiem
...

Viņš īsti uz to dzinās, lai visām tautībām, tam-

līdz ari latviešiem, patiesi novēlētu līdzīgas tiesības."

Atgadījums ar vizitkārti pats par sevi ir sīks. bet viņš

mums raksturo Valdemāru divos virzienos: 1) lai kā

mainās viņa dzīves apstākli, lai kā izveidojas viņa sa-

dzīves pienākumi, savu latvietību vioš neaizmirst,

2) Valdemārs ir drošs, viņš neslēpj vai nemoca savu

pārliecību, bet to izsaka godīgi un atklāti, vienalga, vai

manto draugus, vai pretiniekus. Tā mēs redzam, ka

Valdemārs jau no jaunības sāk norūdīt savus tikumiskos

spēkus pareizi apzinādamies, ka enerģija un izturība vien

vēl nevedīs pie mērķa, ja cilvēks savā garā būs zems

un niecīgs.

Bet Valdemārs neapmierinājās ar studijām vien Tēr-

batā. Mēs redzējām, ka jau uz laukiem kā skrīveris

darbodamies, viņš ir organizētājs un sabiedrisku spēku

pulcētājs. Viņa gara spēks drīz vien izpaužas ari Tēr-

batā. Vina galvā dzimst daudz jaunu domu un nodomu,

viņš ātri uzmin katra cilvēka dabu un spējas, un prot

atrast katram vina darba lauku un uzdevumu. An Val-

demāru sāk pulcēties viņa draugi un studiju biedri, i Tie

sanāk kopā, pārrunā dažādus sabiedriskus, literariskus

un zinātniskus jautājumus. Daži izstrādā referātus par

vienu, otru tādu jautājumu, lasa tos biedriem priekšā,



30

kamēr citi sijā, kritizē tos. aorāda darba trūkumus un

labās puses. Tā Tērbatā izaug ..latviešu studentu va-

kari", kuriem, kā mūsu pirmo sabiedrsko spēku audzi-

nātājiem pieder redzama loma mfisu inteliģences vēsturē.

Valdemārs ir šo vakaru garīgais vadonis un mājas tēvs.

Vina tuvākie biedri ir Juris Allunans. Krišiānis Barons,

vēlāk Dr. Jurjāns un citi. Ap 10—12 studentu padalī-

jušies šajos studentu vakaros. Reizē ar savām studijām

Valdemārs gan pats piesūta rakstus, gan paskubina uz to

savus biedrus, iaunam latviešu laikrakstam, ~Mājas

Viesis", kas ar 1856. gadu sāk Iznākt Rīgā, un, kā likās,

ar brīvprātīgāku virzienu atšķirsies no toreiz tiklab kā

vienīgā, mācītāju vadītā Jelgavā izdotā laikraksta lat-

viešu Avizes" (sākot no 182JL gada).

Bet latviešu tautas pašdarbība, iniciativa un t'esības

vēl mazi tajā laikā. Tāpēc Krišiānis Valdemārs jau kā

students ar rakstiem vācu laikrakstos mēģina griest to

aprindu vērību uz latviešu stāvokli un interesēm, kuri

vairāk vai mazāk tura savās rokās latviešu tautas likteni.

Tāds ievērojams raksts, kurš uzskatāms par Krišjāņa

Valdemāra turpmākās praktiskās darbības programas

rakstu, ir vācu laikrakstā ~lnland" 1857. gadā 18. un 19.

nr. iespiestais raksts par latviešu un igauņu spējīgumu

jūrniecībai, kurš tajā pašā gadā, drusku papildināts, iz-

nāca Tērbatā, Laakmaņa apgādībā sevišķā brošūrā. At-

saukdamies uz vēsturi, Valdemārs šinī grāmatiņā pierāda,

cik lielu lomu turības pacelšanas ziņā jūrniecība var

spēlēt pie latviešiem, un ka latviešiem šim darba laukam

ir tikpat teicami dabas apstākli (jūras tuvums, ostas), kā

ari viņu pašu darbīgums un izturība. Katra rindiņa šinī

grāmatā apdvesta no censības un uz priekšu cenšanās
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gara un ne par velt? m Valdemārs dāvina „visiem pro-

gresa draugiem". Šinī orrnn*d**n3 Krišjānis Valdemārs,

starp citu, saka šādus ievērojamus vārdus: ~Enerģija

un izturība vispārējiem mērķiem — tās ir lietas, kuras

mums tik loti vajadzīgas. Tādēļ cienību tām, lai viņas

parādītos, kur oarādīdamāsj Mūsu atzinība lai neskan

skaliem, mazvērtīgiem vārdiem, bez darbiem tie ir ne-

dzīvi un nekam nederīgi; uzņēmībai, vispārējiem mēr-

ķiem par labu pastrādātām darbam lai piegriesta visa

mūsu vērība." Šinī rakstā Valdemārs griež vērību bez

Jūrniecības, vēl uz amatniecības ļētām, tautai viegli sa-

sniedzamām praktiskām skolām. Par tādām skolām

Valdemārs saka šādus vārdus, kurus varētum visoārīgi

attiecināt uz skolām: „Skolas parāda savu spēju gan

lēnām, bet, reiz ierīkotas, un vajadzīgiem mācības līdze-

kiiem apgādātas, tās bez veltīgas vārdu kladzināšanas un

iepriekšēja uztraukuma, bez trokšņa un dižošanās, pa-

mazām uzmodina simtus tūkstošus no miega un sauc

darbā. Dārgais izglītības ceļš caur univerzitatēm ir ne-

pietiekošs rūpniecības un amatniecības uzplaukšanai.

Kam laimētos kādas visas tautas tai no Dieva dotus

gara spēkus, gan zemās būdās, gan dižās pilīs modināt

un lietderīgi izglītot un darbā likt, lai pielocītu tautas

pūru, t. i., lai tauta materiālā ziņā uzplauktu, tāds šai

tautai visā pasaulē sagādātu spīdošu, cienījamu stāvokli."

Te redzam Valdemāra uzskatus par lietderīgu skolu

lielo nozīmi tautas dzīvē; šie uzskati ir stūra akmens

Valdemāra idejiskā pārliecībā un tiem viņš uzticīgs visa

sava mūža darbībā. Jo tuvu tam arvien stāv visas tautas

labklājības pacelšana. Viņš apskata jautājumu par darba

algām, bet reiz| ar to runā, ka šīs palielinātās darba
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algas jāizlieto tautas gara izdaiļošanai un izglītošanai. Viņš

skubina uz krājkašu un skolas kasu dibināšanu, lai tauta

jau no jaunām dienām pierod savus darba sviedrus taupīt

un lietderīgi izlietot. Jau toreiz Valdemārs žēlojas par

mūsu dabas spēku neizmantošanu: „Velti pārplūst tik

maz vēl izlietotās mūsu upes, kā Gauja un Lielupe; ja,

ari Venta un .citas katru pavasari taisnās dusmās par

šādu viņas spēku neizlietošanu un atstāšanu novārtā!

Tikpat maz vēl mēs izlietojam mūsu lauku un mežu bal-

vas. Augstākas strādnieku algas stipri paceltu šejienes

zemkopību, ja vien šinī darbā piedalītos inteliģence, kā

to redzam Ziemeļamerikā un Anglijā."

Raksturīgi, ka Krišjānis Valdemārs jau savos stu-

dentu gados griež vērību uz mūsu tautas gara mantu no-

zīmi un viņu krāšanas vajadzību. Tā 1855. gadā Valde-

mārs Tērbatā laiž klajā vācu valodā Fr. Bankava dze-

jojumu par Dundangu un piesprauž beigās savas piezīmes.

Tanīs Kr. Valdemārs, pastāstījis kādas Dundāgas teikas

un izsacījies vispār par tautas gara mantu krāšanu, zīmē-

joties uz latviešiem, saka: ..Latviešu tautas dzejas sva-

rīgo nozīmi atzinuši jau ārzemju zinātnieki, kuri ar tām

nejauši iepazinušies, tā derētu tuvāki nodoties viņu pētī-

šanai. Tas ir zinātnes svēts pienākums, glābt šīs ātri

aizmirstībā grimstošās tautas gara mantas no pazušanas."

Krišjānis Valdemārs beidz studijas sekmīgi 1858. g.

Viņš dodas uz Pēterpili. Kamdēļ ne uz Rīgu, vai Jel-

gavu? Jau studenta gados sabiedriskā laukā darbojoties

Kr. Valdemāram vajadzēja pārliecināties, ka Baltijas

vācieši viņu stingri apkaroja, tiklīdz viņš ko rakstīja, kas

aizstāvēja latviešu un igauņu intereses. Tā to vācieši

izzoboja par pieminēto rakstu „Inland"ē, kā Valdemārs,
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kā saprātīgs cilvēks, varot ko sagaidīt no latviešiem un

igauņiem. Tāpat gāja ar līdzstrādību ~Mājas Viesī".

Tiklab pats Valdemārs, kā viņa tuvākie domu biedri

Tērbatā, Juris Allunas un Krišjānis Barons, šim laik-

rakstam iznākot, darbojās pie tā līdz, cerībā savas jaunās

domas un uzskatus sadzīves lietās tā darīt pieietamus

tautai. Bet vācu mācītāji, kas grupējās ap „Latviešu

Avizēm", drīz vien atrada Kr. Valdemāra un viņa domu

biedru brīvprātīgo garu kaitīgu latviešu tautai un kāds

mācītājs Braže. uzbrukdams Valdemāram, nosauca viņu

un vina piekritējus par ..jaunlatviešiem". Tā nodibinājās

šis sešdesmitos, septiņdesmitos un astoņdesmitos gados

bieži lietots vārds un vispār šī kustība, kuras pirmais

ierosinātājs un garīgais tēvs bij Krišjānis Valdemārs,

dabūja nosaukumu: Jaunlatvieši". Šīs sabiedriskās

kustības mērķis un saturs bij tas, ka tā atzina, ka latvieši

ir tāda r>at tauta, kā citas, ar visām dzīves un kultūras

tiesībām, ka latvieši ne no citurienes, bet tikai paši no

sevis var panākt savu atsvabināšanu no seno laiku juri-

diskām un garīgām važām, un tamdēļ viss jāvirza ar to,

ar skolām, ar praktiskas dzīves paņēmieniem, ar bie-

drībām un laikrakstiem attīstīt un izkopt latviešu tautisko

pašapziņu un pašdarbību. Valdemāram Tērbatā darbo-

joties ši ..jaunlatviešu" kustība bij vēl dīglī, bet nākošā

gadu desmitā tā spēji izauga un drīz vien pārņēma visu

latviešu tauru.

Ti» tad «aviem gara centieniem Baltijā nekādu pa-

balstu nesagaidīdams, Krišjānis Valdemārs, beidzis stu-

dijas, dodas uz Pēterpili, kur krievu valdošās aprindās

cerēja saviem centieniem atrašt dzirdīgākas ausis. Var-

būt uz to Valdemāram deva iemeslu ari Baltijas ģeneral-



34

gubernatora kņaza Suvorova humānā izturēšanās, kas

Valdemāru pabalstīja nevien ceļā uz ģimnāziju, bet ,ar

kuru Valdemārs sarakstījās ari vēl studijas beidzot, vis-

maz piesūtīdams tam savus rakstus, par kuriem kņazs

Suvorovs izteicās atzinīgi. — Vēl trešais iemesls, kas

varēja runāt par labu Pēterpilij, bij tas, ka piecdesmitiem

gadiem izejot visā krievu sabiedrībā bij manāma jaunu

laiku vēsma un sabiedrības apz»inā brieda uzskats par

brīvprātīgu reformu nepieciešamību Krievijas dzīvē un

uz tādām reformām, kā redzam no Valdemāra rakstiem,

vioš gaidīja ari latviešu dzīvē.

Savām gara dāvanām un tieksmēm Krišjānis Valde-

mārs, škietās, visnoderīgāko lauku atradis avīžniecībā,

un sevišķi tajā nozarē, ko tagad apzīmējam par publici-

stiku. Nonācis Pētcrpilī, Krišjānis Valdemārs sāk strā-

dāt pie vācu laikraksta: „St. Peterburger Zeitung", tai

sniegdams rakstus par Baltijas zemnieku dzīvi, krievu

tirdzniecības floti un jūrskolām, un piesūtīdams ari vienu

otru rakstu par jūrniecību kādam krievu laikrakstam.

Tāpat jau 1859. gadā iznāk Valdemāra brošūra vācu

valodā par līdzekļiem, kā Baltijā pacelt jūras tirdznie-

cību. Bez tam Valdemārs dabū kādu vietu finanču mini-

strijā, valsts parādu deldēšanas komisijā, bet šī vieta maz

traucē Valdemāra blakus nodarbošanos.

Valdemārs strādā ar apbrīnojamu darba prieku,

enerģiju un izturību. No viņa tajā laikā rakstītām vē-

stulēm vēsmo pretīm dzīves un darba prieks. Bet viņa

čaklās rokas tomēr nepagūst realizēt visus tos lieliskos

un dažādos projektus, ko rada viņa galva. Tā kādā vē-

stulē māsai viņš raksta: „Man pastāvīgi jāraksta, jā-

studē un jāraksta; tas mans liktens virs zemes." Un
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kādā citā vēstulē: „Ai, cik jauki būtu, ja man divu roku

vietā būtu četras, sešas vai pat astoņas rokas, un diena

96 stundu gara! Tad varētu drošāki un ātrāki izvest

savus tūkstošu tūkstošus plānus. 44

Valdemāra dzīves laime iet kalnā: viņa

projekti atrod atbalsi pie krieviem, viņa sadzīves un

materiālais stāvoklis strauji uzlabojas. Jau nākamā

1860. gadā krievu laikrakstā ~Peterb. Vcdomostji" pa-

rādās Valdemāra raksts par krievu tirdzniecības floti.

Uz šo rakstu griež vērību toreizējais generMadmirals

lielkņazs Konstantins Nikolajevičs, tas iepazīstas perso-

nīgi ar Valdemāru, dod rīkojumu par Valdemāra ieskai-

tīšanu jūrlietu ministrijas rīcībā un komandē Valdemāru

uz Baltiju, lai tur uz vietas tuvāki iepazītos ar apstākļiem

un tad redzētu, ka labāki paceļama un veicināma še jūr-

niecības lieta. Valdemārs savā darba tiek ari pienācīgi

nodrošināts no finansielās puses.

Savu uzdevumu, savākt vajadzīgos materiālus, Kr.

Valdemārs sekmīgi ved galā. Viņa raksti par krievu jūr-

niecības lietas pacelšanu parādās ievērojamākos speciā-

los un vispārējos laikrakstos. 1861. gada vasarā Valde-

mārs, atkal valdības uzdevumā, apceļo Vācijas piekra-

stes no Emdenas līdz Klaipēdai, lai iepazītos, kā Vācijā

nostādītas jūrskolas. Sava ceļojuma rezultātus Valde-

mārs pēc tam laiž klajā Pēterpils vācu, krievu un franču

presē. Valdemārs top par tuvāko padomdevēju jūras

lietās ģeneraladmiralam lielkņazam Konstantinam Ņiko-

lajevičam.

Taču ne spīdoša karjera, ne ārējie dienesta panā-

kumi, ne brangie ienākumi nebij tie, kas būtu devuši

Valdemāram iekšējo gandarījumu un apmierinājuši viņa

3*
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dvēseles prasības. Ne par velti viņš savos jau Liepājā

izdotos ~300 stāstos" priekšvārdā bij rakstījis: „Jūs,

kam Dievs līdzējis pie gaismas tikt un tās gudrības sau-

les spīdumu baudīt, sniedziet jel saviem brāļiem tumsībā

roku un vclc :et tos gaismā." Viņš pats bij kalnā, bet

viņa tautas brāli bij vēl tumsā. Lai Valdemārs kur gāja

un ko darīja, tie arvien tam stāvēja prātā. Tā Valde-

māri centienu biedrs vēlākos gados J. Krodznieks sa-

vās atminās par Valdemāru liecina: „Valdcmara pir-

mais jautājums nebij vis: ~kas man labs no tā atlēks?",

bet „vai tas nāks latviešiem par labu?" Un to Valde-

mārs apliecināja ari ar savu turpmāko darbu. Apstākli

iekārtojās tādi.

«Pēterburgas Avīzes".

(1862.—1865.)

Tērbatas ~jaunlatviešu" kustība bij pārgājusi uz Rīgu

un ari tur atradusi savus piekritējus. Tur bij radies pul-

ciņš latviešu, kā B. Dīriķis. Biezbārdis, Krauklis un citi,

kuri vairāk, vai mazāk cieši pieslējās Valdemāra cen-

tieniem un domāja par latviešu pulcēšanu Rīgā uz tauti-

skiem centieniem. 1859. gadā Latviešu Draugu jeb Lite-

rariskā biedrībā (kuras b;edru vairums bij vācu tautības

mācītāji latviešu draudzēs) B. Dīriķis un daži citi gribēja

iestāties par biedriem šinī hjedrībā. bet tika izbalotēti.

Acīm redzot, biedrībns vadītāji viņus uzskatīia kā

latviešus" un tamdēļ bīstamus revolucionārus un kai-

tīgus. Sadusmoti no šādas mācītāju izturēšanās, Rīgas

latvieši paši gribēja nodibināt savu biedrību un izstrādāja

statūtus, kurus iesniedza 1860. gadā ģenerālgubernatoram

Suvorovam apstiprināšanai. Bet jau nākamā 1861. gadā



37

latviešiem labvēlīgais ģenerālgubernators kņazs Suvo-

rovs tika aizsaukts uz Pēterpili un viņa vietā iecelts

barons V. Lievens. Tas, negribēdams ņemt uz sevi at-

bildību par statūtu apstiprināšanu, vai neapstiprināšanu,

nosūtīja tos uz Pēterpili un kāds no Rīgas latvieš.cm nu

aizbrauca uz Pēterpili, parūpēties par statūtu likteni. Tur

tie zināja jau par Valdemāra stāvokli un iespaidu un ap-

spriedās ar viņu, kas būtu darāms, lai panāktu statūtu

apstiprināšanu.

Tur nu Valdemārs attiecīgās valdības aprindās no-

skaidroja, ka statūtus valdība neapstiprina (acīm redzot,

latviešiem neuzticējās), bet gan izsacījās, ka valdībai ne-

būtu pretīm. izdot koncesiju jeb atļauju statūtos minēta

latviešu laikraksta izdošanai. Apspriedies ar rīdzinie-

kiem, Valdemārs iesniedza lūgumu, lai atļauj viņam izdot

laikrakstu «Pēterburgas Avizes" un stādīja priekšā kā

redaktoru Juri Allunanu. Valdība atļauju izdeva. Kam-

dēļ Valdemārs un tā domu draugi Pēterpili izraudzījās

par laikraksta iznākšanas vietu, viegli saprotams. Val-

demārs, lai ari kā avižnieks un ierēdnis pelnīdamies, ne-

bij bagāts, tomēr bij tik turīgs, ka- varēja un ari gribēja

nest laikraksta izdošanas izdevumus. Otrkārt, un tas bij

svarīgākais, Pēterpili iznākot laikraksts bij svabads no

Rīgas cenzūras un dabūja iespēju rakstīt par Baltijas re-

formu vajadzību, ko zem Rīgas stingrās cenzūras stā-

vošie laikraksti nedrīkstēja. Varēja cerēt, celt gaismā
ari dažādas nebūšanas Baltijā, kas bij laikraksta pienā-

kums. Valdemārs panāca to, ka valdība viņu apstipri-

nāja par latviešu cenzoru Pēterpili.

Jaunais laikraksts „Pēterburgas Avizes44 sāka iznākt

ar 14. jūliju 1862. gaMā un maksāja līdz gada beigām 2



38

sudr. rubļus. Viņš iznāca reizi nedēlā, četras kvarta

lapas liels, divi slejās, un sniedza politiskus, sadzīves un

literariskus rakstus. Pa laikiem (no 20. nr. sākot) nāca

līdz ari humora un zatiras pielikums: «Dzirkstele". Ar

savu garu, saturu un virzienu avize pilnīgi atšķīrās no

toreiz pastāvošiem latviešu laikrakstiem ~Latviešu Avi-

zēm" un «Mājas Viesa". Tas ir brīvprātības, augstas

cilvēcības un pašdarbības gars, kas apdvēsmo katru šajās

lapās rakstītu rindu. Savā saturā tas sniedz rakstus par

citu valstu politisko dzīvi, par parlamentārismu Anglijā,

par jaunas republikas Meksikas dibināšanu, par darvi-

nismu, par jauniem techniskiem panākumiem zemkopībā,

par tautsaimniecību, /par audzināšanu, par strādnieku
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jautājumu. Raksti sarakstīti vienkāršā, tautai sapro-

tamā valodā, kodolīgi lietišķi, bez liekas tendences un

pamācībām. Avizes virziens noteikti demokrātisks, na-

cionāls; katrā raksta avize aizstāv latviešu tautas ga-

rīgās un materiālās intereses, apsver ceļus un līdzekļus,

kā latvieši varētu tikt pie savas kulttfrelās patstāvības.

Gan avizes saturs, dažādu spaidu dēl, ko tās izdevējam

nācās piedzīvot, reizēm top bulaks, bet no saviem pamat-

principiem tā neatstājas.

Par to, kāds gara bērns bij laikraksts ~Pēterburgas

Avizes", liecina vēl tagad vai jebkurš raksts no šīm

vēsturiskām lapām. Tā toreiz nicinātai ..arāju kārtai",

«Pēterburgas Avizes", rakstīdamas par skolām, izsakās

(nr. 5, 1862, „Par skolām") šādi:

jļfc „\ isa mācība, ko (zemnieks) savā mūžā dabūja dzir-

dēt, tikai no debess vien runāja. Un citādi tas nevarēja

būt. Šaī pasaulē zemniekam nekas nepiederēja. Zeme

paliekama vieta nebij, tā tam vairāk nekas cits nerā-

dījās, kā vergu ieleja." Tagad „Pēt. Avizes" redz uz-

devumu — zemnieku par cilvēku audzināt. «Papriekš

visi ir cilvēki, tad vēl otrā reizē ir vai nu amatnieki,

augsti vai zemi, valdītāji, ka tiesneši, muižas kungi v.

t. t." Tālāk avize izsakās: „Dievs nemaz uz to ne-

lūko, kur cilvēks piedzimst, viuš nemaz cilvēku pa kār-

tām nešķir un dod tāpēc dažam nabaga bērnam vairāk

prāta un saprašanas, kā dažam pilskungam."

Baltijas garīdzniecība, kalpodama muižniecības in-

teresēm un mierinādama zemniekus ar pastāvošiem ap-

stākļiem, gara tumsību, neizglītību, beztiesību, trūkumu,

mācīja, ka visa nelaime šinī pasaulē ceļas no laicīgas

mantas, un ka tāpēc no tās vajaga atsacīties, cerībā uz
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debess labumiem. Šādam zemniekiem iepotētam pasau-

les uzskatam noteikti pretojās „Pēt. Avizes", jau savā

2. nr. (1862) tā rakstīdamas:

„Ja tu še pasaulē jau gribi Dievam kalpot, tad tev

nevajaga tās pasaules nosmādēt. Tas nav tiesa, ka

Dievs šo pasauli cilvēkam par vergu ieleju radījis. Viņš

grib, tas ir viņa nolikts prāts, ka visiem cilvēkiem ir še

pasaulē būs labi klāties. Viņš grib, lai ir še virs zemes

visi laimīgi ir. Tas ir grēcīga aplamība šo pasauli ar

viņas mantām apsmādēt, pats sev savu krustu uzlikt

caur kūtrību, nesaprašanu v. t. t., un tad uz augšu ska-

tīdamies sacīt: tur, tur būs visām bēdām gals! Tas ir

grēks. Tev būs še virs zemes mantas sakrāt, tev būs

par savu labklāšanu gādāt, tev būs tavas miesas vese-

lību un spirgtumu, un, ar
4 vēl varam klāt pielikt, jau-

kumu, visu, visu, kas pie viņas klātpieder, vērā ņemt, jo

tava miesa ir tava gara mājoklis. Par visām lietām —

tev būs pie tavu brāļu, tavu tuvāku miesīgas un garīgas

dzīvības dalību ņemt."

Šī mācība bij pilnīgi preteškīga tai, ko līdz šim gadu-

simteņus latviešu tautai bij sludinājuši viņas vadoņi un

mācītāji. Kad mācītāji teica, ka laicīga manta aizved no

Dieva, tad «Pēterburgas Avizes" uz to atbildēja: «Lai-

cīga manta mūs ne no Dieva, ne no Dieva mīlestības

nenoved, bet tā mums visu to dod rokās, ar ko mēs

varam viņa prātu piepildīt un izdarīt." Vai vēl kādā

citā vietā, kur «Pēt. Avizes" saka: «Prāts ir gan ka-

tram cilvēkam no Dieva dots, bet prāta apgaismošana

viņam pašam ir jāmeklē."

Vēl savādi mums tagad var izlikties, ka jaunās

«Pēterburgas Avizes" savās šaurās slejās raksta par
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tādām lietam, kas, uz pirmo acu uzmetienu, liekas tālu

stāvam latviešu zemniekam. Viņas raksta par «Mek-

sikas republikas prezidentu", viuas raksta par Ziemeļ-

amerikas Savienoto Valstu prezidentu Ābramu Linkolnu,

par Garibaldi. Ja to raksta valstī, kur valda neapro-

bežota monarchija, kur pastāv vienas šķiras aristokrā-

tijas valdība, tad liekas, zināmi blakus nolūki redakcijai

ir, tādus rakstus sniedzot. Un to mēs tūlīt saprotam, kad

tuvāki ieskatāmies pieminētos rakstos. Tā par Meksikas

republikas prezidentu Benito Duarecu rakstīdamas „Pēt.

Avizes" piebilst (nr. 9, 1H03), -ka .Jaunajā brīvvalstī

visiem vienādas rektes". Tā tad latviešu tautai te tiek

atgādināts, ka ir jau valstis un tautas, kur visiem pil-

soņiem vienādas tiesības. Tas bij idejisks nāves sprie-

dums visai tai netaisnai valsts iekārtai, kāda pastāvēja

Baltijā un kādu ik uz sola vajadzēja sajust latviešu zem-

niekam. Rakstot par to, kā Meksikā nodibinājusies re-

publika, „Pēt. Av." saka: «Baznīcām bagātās mantas

visas tika noņemtas priekš valsts izdošanām, baznīcām

piederīgās rentnieku zemes atvēlētas viņu rentniekiem."

Kas tad ir šie vīri, kuri rīkojušies jaunu taisnīgāku kārL

tību nodibinādami viņu zemēs? Vai tie kādi grafi, ba-

roni, vai kņazi? ,Pēt. Avizes" atbild: «Nu redziet,

Nordamerikā abi tie lielākie valdnieki — Duarecs Mek-

sikā un Linkolns Sabiedrotās valstīs ir cēlušies no zemas

kārtas cilvēkiem." — Bet kā tad izaug tāds pat Lin-

kolns no zemas kārtas cilvēkiem? «Pēt. Avizes" atbild:

«Visas gudrības un ziņas, ar ko Dievs Linkolnu apdāvi-

nājis, viņš savu dienišķu darbu strādādams sadabūjis,

neapnicīgi pūlēdamies pa brīvstundām, kamēr citi strād-

nieki atdusējās, un .pa naktīm, kurās viņš dūšīgi vien
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mācījās, nebēdādams par tiem dažādiem kavēkļiem, kas

tam priekšā gadījās.' Tie ir vārdi, kuras lasīdams iesils

vēl tagad dažs labs «zemas kārtas" jauneklis, kas jūt

dievības dzirksteli savās krūtīs un grib mācīties un iz-

glītoties, lai varētu savu cilvēka uzdevumu pildīt savas

personības aicinājuma un savu līdzcilvēku labā. «Pēter-

burgas Avīžu'" rakstu nolūks te gaiši redzams: stāstot

par citu zemju apstākļiem un tautām, tās tura latviešus

un viņu dzīvi priekš acīm. Ar pretstatiem un salīdzinā-

jumiem .«Pēterburgas Avizes" potē jaunus ētiskus, poli-

tiskus un sabiedriskus uzskatus saviem lasītajiem. Tas

ir cilvēku brālības, pašdarbības un pašcieņas lielās ide-

jas, kuras Vakareiropā bij ienesusi liela franču revolūcija,

kas nesa atjaunošanu Eiropas tautām un valstīm un kā-

das idejas bij piesavinājušies „Pēt. Avižu" vadītāji no

(iarl.lu Merķela un citu brīvības cīnītāju rakstiem. Šīs

idejas dzīvo «Pēterburgas Avižu" vientiesīgās rindās,

tās apgaro viņu politiskos rakstus un ievadus, viou dzeju

un zatiru, tās paceļ pāri šī laikraksta nozīmi par visiem

citiem tā laika laikrakstiem, jo tas bij jauns evauģelijums,

jauns dzīves mērķu atklājums, ko viņas nesa latviešu

tautai. Un tauta, ja ari apzinīgi nevarēja formulēt šīs

idejas, izjuta viņas, uzņēma sevī kā jauna laika saucienu,

sakustējās savos dziļākos dziļumos un instinkti vi raisījās

ārā no visiem tiem simtējādiem paradumiem, kas to sai-

stīja vēl ekonomiski un politiski sen pārdzīvota dzīves

iekārtā. Šo jauno ideju lielo spēku sajuta ari «Pēter-

burgas Avižu" pretinieki, muižniecība un mācītāji, un tās

uztrauca šos pretiniekus, ka tie, nevarēdami ārēji uzbrukt

idejai, pieķērās pie «Pēterburgas Avižu" sīkiem rakstiem

un apvainoja «Pēterburgas Avižu" vadītājus, galvenā
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kārtā Krišjāni Valdemāru par dumpinieku un ļaužu kūdī-

tāju.

Tikpat jauni un neparasti tautai toreiz bij raksti, ko

„Pēt. Avizes" sniedza par astronomiju («Krītošas zvaig-

znes" no Kr. Barona), par psichologiju („Ko var dvēsele

atzīt?' no K. Biezbarža), par skolām, techniku («Mašinu

arkli", «Pļaujamās mašīnas ), par jūrniecību, par taut-

saimniecību («Vērtība"), parlamentārismu, par senātu

Pēterpili (no A. hriedmaua) v. c.

Avize atrod ārkārtēji dzīvu piekrišanu tautā. Jau

avizes pastāvēšanas pirmā pusgada (1862.) tai ir 4000

abonentu, kāds skaits tajos laikos ir tiešām apbrīnojami
liels. Tāda piekrišana tautā laikrakstam ļoti uztrauca

tiklab konzervativo garīdzniecību, kā muižniecību. Kur-

zemes muižniecības landtāgā jau 1862. gadā apspriež

«Pēterburgas Avižu" iznākšanu un par to ziuo: .Šāgada

vasarā Pēterburgā nodibinājusies sevišķa latviešu laik-

raksta redakcija un drīz vien tā izsūtījusi savu programu

līdz ar pirmajiem numuriem visiem pagastu skrīveriem

izplatīšanai, jā, pat pilsētu šepķos un sīkveikalos laik-

rakstu piesola iebraukušajiem zemniekiem, kā tādu, kurā

vairāk kā citos laikrakstos iespiestas visādas valdības

pavēles un priekšraksti zemniekiem un tādēļ, ka to

iespiežot pašā galvas pilsētā, viņš pasniedzot īsto gaismu

un patiesību. Caur to tiešām avizei topot iegūts liels

pulks lasītāju no zemnieku puses." Tanī pašā landtāgā

muižniecība apsprieda, ka nekādā zinā nevarot piekrist

.Pēterburgas Avižu" garam un nolēma, ka esot jāgādā,

lai beigtos „Pēt. Avižu" kaitīgais virziens.

Vēl vairāk nekā pašu avizi, mācītāji un muižniecība

nevarēja ieredzēt tās humoristiski-zatirisko pielikumu:
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«Dzirkstele". Tā ir smieklu un zobošanas lielā elemen-

tārā vara, ka pret veselu un garīgi stipru tie atsitās ne-

spēcīgi atpakaļ, bet garīgi satrunējušu un izkurcējušu nā-

vīgi satriec. Tāda galīgi novecojusi, pārdzīvota un iz-

kurcējusi toreiz bij sadzīves iekārta Baltijā. Tamdēļ

saprotams, ka katra «Dzirksteles" zobgalība par reakcio-

nāriem mācītājiem, par rokas bučošanu, līšanu, kaunē-

šanos no savas tautas un tamlīdzīgi, bij kā granātas

sprādziens, kurš nežēlīgi sadragāja tos, kurus tā ķēra.

«Dzirksteles" pasaka «Ko vilki viens otram stāsta" la-

sāma vēl mūsu dienās kā nežēiīga, iznīcinoša alegorija

par muižniekiem un mācītājiem. «Dzirkstele" meklēja

cīpu idejas dēl un nebaidījās teikt patiesību, kur tas bij

vajadzīgs. Ne par velti tajās kā motto bij nodrukāta

Uetes četrrinda:

Divi lietas labi vēro:

Karo jeb sev meklē dusu,

Ja tu āmurs — kal, kā zvēro,

Ja tu lakta — cieti klusu!

Populārs bij tautā ari «Pēterburgas Avižu" „Zob-

gals" ar saviem pantiņiem un «Brencis un Žvingulis" ar

savām pārgudrīgām sarunām. Tie bij divi pretstati, kas

katrreiz ķildojās savā starpā, spriezdami par sadzīvi un

politiku. Brencis reprezentēja veclaiku uzskatu aizstāvi,

bet Žvingulis bij paviegls, no jaunlaiku vēsmām aizķerts

pilsētnieks, kas visu atrada par labu tamdēļ vien, ka tas

jauns. Šinīs sarunās nu redakcija varēja apgaismot atkal

tādas dzīves parādības, kas nopietnos rakstos nebij tik

parocīgi.

Jāpiemin ari «Pēterburgas Avižu" dzejas un daiļ-

literatūras nodaļa. Tajā redzamu vietu ieņem
,
Pēter-
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burgas Avižu" faktiskais vadītājs Krišjānis Barons (Juris

Allunans jau 1862. gada maijā stipri saslima un aizbrauca

uz Kurzemi) ar vairāk saviem originaldzejoliem, kā „Upe

Brencis un Žvingulis.

un cilvēka dzīve", ..Divējādas kapenes", ~Pavasara". Tā

laikmeta progresivais gars un ticība uz tautas pašdarbību

izpaužas dzejolī: ..Miisu mauta", ar populāro sešrindu:

„Uz priekšu, brāli, naigi, naigi,

Mums pieder nākamājie laiki.

Lai nelaiķi mums dus.

Mums līgot līgo druvas plašas,
Ja pašiem mums ir rokas knašas,

Ja pašiem spēks mums būs."

Vēl piemināmas «Pēterburgas Avizes", ka tur parā-

dījās mūsu pirmie originalstāsti. Tie bij no Zvaigznīša

«Bāra bērns" (1863.), bet gan sevišķi no Krišjāpā Barona:

«Vectēva preclba" un «Samaitāta tirgus braukšana". Pē-

dējais ieskatāms kā pirmais ievērojamākais oriģinal*



46

stāsts, ar humoristisku saturu, kurš reizē nodod liecību

par Kr. Barona veiksmi tēlošanā raksturu zīmēšanā un

humoristisku zituaciiu savirknēšanā.

Bet pār «Pēterburgas Av'zēm" un vinu izdevēju sa-

vilkās negaiss. To sakrāja Baltijas muižniecība un ga-

rīdzniecība. Par ..Pēterburgas Avīzēm" nāca sūdzības

augstākai valdībai, ka tās ļaudis kūdot uz nepaklausību

valdībai un kungiem, sludinot bezdievību, necienījot tiku-

mus. Izmeklēšanā gan šādas sūdzības izrādījās nedbi-;-

nātas, bet Valdemāram nepatikšanas tās daudz nodarīja,

laikiem avizi anturēja, un tās abonentu skaits diezgan

spēji kritās. Valdemārs pats sūrojās, ka viņam tajā laikā

vai ik pārdienas vaiadzējis iet uz žandarmēriju un tur

Izskaidroties par dažādām sūdzībām. Taču atrast tāda

raksta ..Pēterburgas Avīzēs", kas dotu tiešu iemeslu

avizes slēgšanai, nevarēja.

1863. gadā ~Pēterburgas Avizes" aizliedza uz če-

triem mēnešiem no 9. maija līdz 9. zeptembrim. Avīzes

abonentu skaits tad biiis vēl 3300, skaits, kas tajos laikos

atzīstams loti augsts. Par to, kāda saiūsm* valdīiusi pie

avizes tuvāk r
em darbiniekiem, lai liecina laika biedra un

Kr. Valdemāra dziļa cienītāja D. Gruntala atminas, sakarā

ar jau pieminēto ,Pēt. Avižu" aoturēšanu 1863. g. ,Pie

manis (zeptembra mēn. pirmā pusē) piemājoja vairāk jaunu

tautiešu, un bijām patlaban sataisījušies iet vakarā uz

teātri, tur redzēt pirmoreiz Krievijā izrādīto Šillera lugu:

..Laupītāji", kad mājās braukdams pie manis iegriezās

Valdemārs, kurš tikko bij dabūjis oficiālu paziņojumu, ka

brīv avizi no jauna laizt klajā. Kad mūsu mīlā avizīte

bij nākusi svabada, tad nevienu stundu nekavējām (lai

paliek «Laupītāji" neredzēti un mūsu pirktās biļetes ne-
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izlietotas!) — steigsim, iesim visi pakāt un taisīt ka ar

rīta pastu var iziet no Nevas krastiem Pēc 4 mēnešu

atdusēšanās pie mīļiem tautiešiem dzimtenē (avize bij no-

drukāta iau agrāk). Cik priecīgi nu visi bijām un iespie-

sto ~Pielikumu" (..Dzirkstele") ari iebāzām kulītē līdz!

Tikai tādiem, par kuriem zinājām, ka tiem, avize, no

jauna iznākdama, nekāda prieka nedarīs, tā tapa piesūtīta

ar nākošo pastu."-

Viena puse bij kur varēja pieķerties ~Pēt. Avižu"

pretinieki. Nedabīgs bij stāvoklis, ka avizes cenzors un

izdevējs bij vienā personā. ..Pēterburgas Avižu" preti-

nieki panāca to, ka laikraksta cenzūru pārcēla uz Rīgu.

Ar to bij izšķirts avizes liktens: vispirms avizei atņemta

daudzmaz iesnēiama vārda brīvība, otrkārt, ievērojot

toreizējos satiksmes apstākļus, padarīta avizes kārtīga

iznākšana neiesnēiama. Beidzot Valdemāru pašu ban-

krotā noveda nelaimīgā latviešu izceļošanas lieta uz Nov-

gorodas guberņu. To visu ievērojot, Krišjānis Valde-

mārs ar 1865. gada juniiu ..Pēterburgas Avizes" slēdza.

Bet savu lielo vēsturisko uzdevumu laikraksts bij Iz-

pildījis.

«Pēterburgas Avizes" sauca un modināja tautu uz

pašdarbību un nacionālu apz'nu tajā laikā, kad tautai ne-

bM ne nacionālu skolu, ne laikrakstu, ne citu gara modi-

nātāju un vadītāju. Viņas iedvesa ticību tautai pašai uz

sevi un savu nākotni, viņas rādīja, ciktāl dzīves iekārta

jau attīstījusies pfe citām tautām un valstīm, ar to liekot

aoiaust, ciktāl latvieši pal'kuši savam laikam atpakaļ,

kliedēia māņticību tautā; Izpauda tās brīvprātības, na-

cionālisma un demokrātisma ideias kuras Vakareirooā

jau bij nesuši cilvēces lielākie ģēniji un tā sagatavoja
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latviešu tautu sešdesmito gadu lielajām reformām un

vipas vēsturiskajam nacionālajam uzdevumam.

Vai Krišjānis Valdemārs aprobežojās vienīgi ar
,
Pē-

terburgas Avižu" izdošanu latviešu tautas labā? Mēs

jau redzējām, kāds plaša gara cilvēks bij Valdemārs, cik

karsti vina sirds dedza par saviem tumsībā pamestiem

brāļiem vēl ģimnāzista un studenta gados, un droši varam

teikt, ka šī viena, kaut ari ievērojama laikraksta izdošana

un idejiska vadība, nevarēja aptvert visus Valdemāra

iekšējus spēkus, ne dot vina personībai pilnu gandarījumu.

Tajā pašā laikā viņš enerģiski strādā iemīļotā jūrniecības

laukā. Vācu un krievu valodās vina sarakstītie raksti

atrod plašu ievērību augstākās krievu valdības aprindās.

Visu jūrniecības lietu Krievijā sāk reorganizēt un pār-

veidot pēc Krišjāņa Valdemāra izstrādātiem projektiem,

aizrādījumiem un priekšlikumiem. Bet vistuvāk tam stāv

viņa dzimtene.

1864. gada aprīlī Kr. Valdemārs saņem paziņojumu

no tautas apgaismošanas ministra, ka viņš, Valdemārs,

tiek komandēts uz Baltiju, lai iepazītos ar turienes skolu

iekārtu un darbību. Rakstam pieliktas sevišķas instruk-

cijas, kādas zinas uz vietām īsti krāt, un 1000 rubļu ceļa

izdevumiem. No savāktiem materiāliem Krišjānis Val-

demārs sniedza valdībai plašu ziņojumu par skolām Bal-

tijā un jāliecina, ka jau no šī laika sākot tiek aprobežota

Baltijas skolu pārvācošanas tendence.

Vēl kāds svarīgs Kr. Valdemāra darbs, kas, politisku

apstākļu dēl, palicis neizpētīts, ir Valdemāra plašs iesnie-

gums 1862. gada sākumā Krievijas tautas apgaismošanas
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ministrim A. V. Oolovinam par dažu Baltijas reformu

vajadzību. Šī iesnieguma saturs un dati mums tieši nav

zināmi, bet zinot visas tās iepriekšējās cīuas. kādas tika

izcīnītas par sešdesmito gadu reformām Baltijā, gan droši

varēsim sacīt, ka Valdemāra domas un spriedumi šinī

lietā Baltijas tautībām, latviešiem un igauņiem, daudz

varēja nākt par labu. Gan sakarā ar šo pašu iesniegumu

stāvēs kāds cits plašs Valdemāra raksts par Baltiju, ku-

ram sekošas nodaļas: 1) Vēsturisks pārskats; 2) Daži

spriedumi par 1816.—1818. gadu zemnieku likumiem un

Baltijas zemnieku tagadējo stāvokli; 3) Zemnieku likumi

no 1817.—1819. g.; 4) Baltijas zemnieku turības, inteli-

ģences un izglītības stāvoklis; 5) Jaunie (1849. un 1860.)

Vidzemes agrarlikumi: 6) Krievijas dziļākās intereses

Baltijas guberņas un 7) Reforma un viņas izvešana. —

Ja mēs ievērojam, ka galvenie iesniegumi par Baltijas

apstākļiem toreiz nāca tikai no vācu muižniecības puses,

ka šie iesniegumi vairāk vai mazāk bij sastādīti vienpu-

sīgi, ievērojot tikai muižniecības intereses, tad sapratī-

sim, ka Valdemāra iesniegums apgaismoja reformas iz-

būvi no zemniecības interešu viedokļa raugoties, un deva

valdībai iespēju, reformas veidošanā atrast vajadzīgo

lietišķību.

1865.—1866 gadā Kr. Valdemārs saraksta tautas ap-

gaismošanas ministrijā plašu darbu vācu valodā trijos

sējumos: «Krievijas tautas apgaismošanas ministrijas

augstāku mācības iestāžu un skolu vēsture un statistika".

Bet komandējums uz Baltiju veda Krišjāni Valdemāru pie

kāda cita sen lolota mērķa. Uz vina tiešu ierosinājumu,

ar vipa un viņa iniciatives savāktiem līdzēkliem un uz

viņa atbildību Aināžos 1865. gadā tika atvērta pirmā jūr-
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skola Krievijā, kur latviešu jūrnieki tika sagatavoti par

kuģu kapteiņiem un stūrmaņiem. Jūrskolas skolotāju

zviedri Dālu Valdemārs no sākuma algojis saviem līdze-

kļiem, kamēr 1867. gadā nāca apstiprināts jūrskolu likums,

kura pojektu bij izstrādājis Valdemārs. Par Valdemāra

darba drosmi un uzņēmību lietā, ko tas bij atzinis par

pareizu nodod liecību vēsturnieks Krodznieks, pastāstī-

dams par šo pašu Aināžu jūrskolu tādu cariskā Krievijā

tiešām apbrīnojamu faktu. Ja Valdemārs ietu likumfl

paredzēto ceļu un lūgtu iestādēm vajadzīgo atļauju, tad

būtu pagājuši gadi, iekams tāda atļauja būtu dabūta.

„Tādēl Valdemārs, daudz nedomājis, izdarīja Aināžu jūr-

skolas atvēršanu pats uz savu galvu, pieņemdams zviedri

kapteini Dālu par skolotāju un jūrskola sāka savu gaitu.

Tā tas vilkās gadus trīs, un Valdemārs brīnījās, ka ne-

viens cilvēks netraucē šīs skolas darbību. Laikam, —

viņš mēdza teikt, — Rīgā domā. ka ministrija, ar kuru

Valdemāram bij sakari, lielkņazam Konstantinam Nikola-

jevičam piekrītot, to atļāvusi, un ministrija pati nevarēja

iemaisīties, jo viņa par šo skolu It neko nezināja" („Latv.

Vēstn." piel. nr. 23, 1923).

Savā politiskā un tautas vadoņa darbībā Krišjānis

Valdemārs parādās ari kā lielākais, apdāvinātākais diplo-

māts, kādu vien pazīst mūsu politiskās attīstības vēsture.

Krišiāņa Valdemāra pretinieki pārmet tam. ka viņš izgājis

uz latviešu tautas pārkrievošanu, vismaz — ievadījis

laikmetu uz latviešu tautas pārkrievošanu. Vai Krišjānis

Valdemārs gribēja latviešu tautas pārkrievošanu? Ja

atbildi uz šo jautājumu grib dot vienīgi no Krišjāņa Val-

demāra krievu valodā, pa daļai valdjbas uzdevumā sa-

rakstītiem rakstiem, tad tajos atradīsim frāzes un atse-
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višķus teicienus, ka varēs sacīt: ja, Valdemārs bijis par

latviešu tautas tuvināšanu krievu tautai. Vārdu «pār-

krievošana" es nevaru lietot, jo to es, man pieietamos

Valdemāra rakstos neesmu atradis. Bet kad pēta pēc

Krišjāna Valdemāra darbu gara, viņa paša mūža uzde-

vuma nolūkiem, tad apgalvojums par Valdemāra pārkrie-

vošanas centieniem noteikti jānoraida> Krišjānis Valde-

mārs kā ģeniāls politiķis redz latviešu tautas toreizējo

stāvokli, kā izglītots latvietis viņš saprot ka pie torei-

zējā stāvokļa latviešiem kā tautai neglābjami dēl pār-

vācošanas jāiet bojā. Kādu izeju atrast, kur uz vietas

jādara liels tautas glābšanas darbs? Cik droši Baltijas

iedzīvotāju vadītāji bij savās pārvācošanās tendencēs,

liecina, piem., Rīgas biskapa Valtera runa Jēkaba baz-

nīcā, atklājot muižniecības landtāgu, kurā tas pārmet

muižniecībai, ka nepiegriežot latviešus vācu kultūrai.

~Nožēlojat savus grēkus," — uzsauc biskaos. — ~"n nic-

rādat nožēlošanas cienīgus augļus: pārvācojat iedzimtos!

Lūk, tas ir jūsu uzdevums, tā ir jūsu darbības programa."

(Sk. A.'Birkcrta ~Latv. vēsture", 141. 1. p.) Un tic ne-

bij tikai vārdi un vēlēšanās. Pārvācošanās neatturamā

tendence gāja vispirms skolās.

Ko uz to varēja darīt Krišiānis Valdemārs kā poli-

tiķis? Taču ne organizēt nacionāli neapzinīgo zemnieku

masu uz sacelšanos. 1842. un vēlāko gadu zemnieku ne-

mieri ar viņu bēdīgām sekām Valdemāram bij loti labi

zināmi. Vajadzēja atrast citus ceļus un līdzekļus. Un

tie bij: izejot no krievu valsts interesēm glābt latviešus

kā tautu līdz ar viņu kultūru no pārvācošanās. Valde-

mārs savu mūžu neliškē. un viņš neriškē ari krievu val-

dībai. Ja viņš tādus ceļus būtu gājis, tad viņš kā krievu

4*
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valsts ierēdnis varēja ieņemt ievērojamus amatus un

taisīt spīdošu karjeru. To viuš nedarīja, tamdēļ, ka ari

sava politiķa darbība Krišjānis Valdemārs bij latviešu

patriots, kurš darbojās tādā vietā, kur to liktens bij no-

stādījis, un kur viuš domājās savai tautai vislielāko la-

bumu darīt. Viena no tām brošūrām, kur spilgti parādās

Valdemāra
. otrā dvēsele", ir vitia 1866. gadā vācu valodā

konfidenciāli sarakstītā brošūra
, par mācības iestādēm

Baltija". Šinī brošūra Kr. Valdemārs visu jautājumu ap-

skata no krievu valsts viedokļa. Ik uz soļa viuš savas

domas un spriedumus pastiprina statistiskiem skaitļiem.

Viuš pierāda, ka Baltijā galvenais pārvācošanas līdzēklis

ir vācu skolas un prasa, vai šī latviešu un igaut.ni pār-

vācošana, no krievu valsts viedokļa, vēlama. Ka Valde-

mārs te visnotaļ uztura krievu valsts viedokli, man šķiet,

nepierāda Valdemāram patriotisma trūkumu, bet gan vit.ia

lielās gara spējas. Ja, par ko tad lai krievi būtu sajū-

sminājušies par latviešiem? Taču ne vipu brūno matu.

ne viuu dēļ. Katra tauta rīkojas savas poli-

tikas, savu dzīvības interešu labā. Viss jautājuma'kodols

grozās ap to. vai varēja atrast politiskas kopdarbības

kombināciju, pie kuras krievi, strādājot savu politisko

interešu labā, tomēr varēja glābt latviešus no pārvāco-

šanas un dot latviešiem iespēju, tikt pašiem pie savas

nacionālās kultūras? Šādu politisku kombināciju redz

Krišjānis Valdemārs, kurš to ar skaitļu un spriedumu pa-

līdzību pierāda krievu augstākai birokrātijai Pēterpilī, no

kurienes tiek vadīts Baltijas liktens. Krievu poli-

tika Baltijā, sākot no sešdesmito gadu otras puses, spēji

mainās, p:c jaunās politiskās konjunktūras latviešu tauta

gūst savu nacionālo atmodu, un ka Valdemāra politiskā
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doma bijusi tikpat liela, cik laimīga, liecina visa niusu

nacionālas attīstības vēsture, kura bez nenovēršamam

kludam un alošanās, tomēr devusi to augstāko, ko vien

kādai tautai var dot: savu neatkarīgu brīv valsti. Man

liekas, šis Valdemāra iesāktās politikas lielais panākums

jau pašā kodola atsit visus pārmetumus Valdemāram par

vina pārkrievošanas tendencēm.

Ko tad nu Valdemārs pierada krievu valsts politikas

vadītajiem? „Pēc tagadējiem (1866.) jēdzieniem," — saka

Valdemārs jau savā pieminētā konfidenciāla brošūrā, —

«Baltijas guberņas tikai tās tautas skolas tiek atzītas par

labam, kurās skolniekiem mača, starp citu, ari vācu va-

lodu. Un tiešām, pie tagadējā latviešu un igauņu litera-

tūras nožēlojamā stāvokļa, pie krievu valodas pilnīgas

ignorēšanas tautskola, lai paceltu skolas mācības līmeni,

nav nekāda cita līdzeKla, ka pasniegt šinīs skolas mācības

vācu valodā. Ja nu būtu lemts notikt tam, ko katrs iz-

glītības draugs varētu tikai vēlēties, lai -visas, vai vismaz

liela dala no skolām būtu labas, tas ir — paliktu par

vācu skolām (Valdemārs pastrīpo šos vārdus), tad ar to

tiks izlīdzināta vācu politikas vecā kļūda (ka viņi līdz

1830. gadam nav ķērušies pie latviešu un igauņu pār-

vācošanas, lai bērni nerunātu vācu valodu. Lt.), un drīzā

laikā notiks Baltijas provinču pārvācošana, kuru 1848. g.

Vācija politiskā zinā atrada par tik svarīgu un nepiecie-

šamu; šis fakts notiks lēnīuām, Vācija izplētis savas ro-

bežas līdz Narvai un Baltijas jūra, kas kādreiz bij slāvu

līdz pat Lībekai, paliks vienīgi vācu jūra, un vēsture lie-

cinās, ka šis fakts noticis 19. gadusimteņa vidū."

Ko tad lai dara krievu valdība visā šinī lietā? Val-

demārs uz to tālāk atbild jau pieminētā brošūrā: „Nav
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ne mazāko šaubu, ka krievu valdībai ir pilna iespēja gluži

mainīt tagadējo lietu stāvokli (Baltijas iedzīvotāju pār-

vācošanu. Lt.), un ka šīs pārmaiņas pašlaik izdarāmas

bez sevišķiem spaidu līdzekļiem, tāpēc, ka Baltijas gu-

berņu lauku iedzīvotāji ar lielāko piekrišanu saņem katru

tiešu soli no mūsu valdības, kura tik loti populāra tautas

zemākās aprindās. Visnepieciešamākā un lietderīgākā ir

tautskolas tieša iespaidošana no valdības caur tautas ap-

gaismošanas ministriju, proti — nekavējoši nodibināt divi

skolotāju zeminarus: vienu latviešiem, otru — igauņiem,

un tieši padot šos skolotāju zeminarus, bet* vēlāk ari visas

tautskolas Baltijā sevišķai komisijai, kura sastāvētu no

viena latvieša un no viena igauņu, ar krievu ierēdni kā

priekšsēdētāju un atkarātos vienīgi no tautas apgaismo-

šanas ministrijas un tās mācīto komisijas, šī komisija

varētu rūpēties, valdības noteiktās robežās, par krievu

mācības tālāku attīstību, sevišķi latviešu un igauņu sko-

lās. Tā kā šī komisija sastāvētu no izglītotām un patrio-

tiskām personām, viņa varētu attīstīt auglīgu darbību,

tāpēc, ka pie latviešu un igauņu tagadējās kāres, mācīties

krievu valodu, katru simtu rubļu varētu izlietot ar labām

sekmēm tautas izglītības attīstībai un krievu valodas iz-

platīšanai (tā tad Kr. Valdemārs izšķir šīs divi lietas. Lt.)

un iepazīstināšanai ar krievu patriotiskās literatūras sa-

cerējumiem. Neaizskarot neviena intereses, šī komisija,

reizē ar skolu sekmēm un attīstību, varētu sastādīt pro-

jektus par jaunu mācības iestāžu atvēršanu un pastāvošo

pārveidošanu, un reizē ar to uzturēt pastāvīgu un pareizu

kontroli par tautskolām un skolotāju zeminariem. Tikai

pie tādu personu pastāvīgas uzraudzības, kuras pilnīgi

pazīst vietējos apstākļus, var izvairīties no kļūdām un pie
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laika spert vajadzīgos soļus. Kas attiecas uz krievu-

latviešu, un uz krievu-igaunu skolotāju zeininariem, tad

pie vinu nodibināšanas var nekavējoši ķerties, tamdēkjta

šie zeminari ļoti vajadzīgi jebkādos apstākļos, ja tikai

valdība grib turpmāk šādā vai tādā ziņā darīt iespaidu

uz tautskolām Baltijā. Katrs nokavējums šinī zinā var

būt loti kaitīgs, no vienas puses — jau augšām aprādīto

Baltijas tautskolu stāvokļa dēl, no otras puses — ievē-

rojot to, ka valdības uzmanība no šīs lietas viegli var

tikt novērsta ar kautkādu citu politisku jautājumu, un tādā

gadījumā pretinieku virziens dabūs vairāk izšķirošu at-

tīstību. Nemaz lietu nepārspīlējot, var teikt, ka pēc 10

gadiem latviešu un igauņu pārvācošana būs trīs vai četr-

reiz lielāka, nekā tagad; turpretīm pat pie valdības ener-

ģiskākās darbības speramie soli daudzmaz ievērojamus

panākumus varēs radīt ne ātrāk, kā pēc gadiem četriem,

vai pieciem."

Kādā citā vietā, jau pieminētā brošūrā, Krišjānis Val-

demārs runā par mācības grāmatu tulkošanu latviešu un

igauņu valodās un par to, ka jau pastāvošos skolotāju

zeminaros (kur vācu valoda mācības valoda), varētu

ievest krievu valodu, ja lauku pagasti paši to vēlētos.

Zīmējoties uz latviešu un igauņu gara apvāršņa paplaši-

nāšanu, Kr. Valdemārs aizrāda, ka to varēs paplašināt

tikai pie loti labām tautskolām.

Vai nu vīrs, kas vēl sešdesmitos gados, kad zemnieks

nebij vēl atraistīts lāgā no Klaušu laiku atliekām, prasa visu

skolu nodošanu latviešu un igauņu rokās zemkrievuierēdna

vadības, uzskatāms kā pārkrievošanās cienītājs? Vai vīrs,

kas jau sešdesmitos gados runā par mācības grāmatu

sagādāšanu latviešu un igauņu valodās, domātu par šo
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tautu pārtautošanu? Vai tas vīrs, kas toreiz, kad krievu

politiskās dzīves praktiķa vēl maz pazina sabiedrisku

elementu valsts darbā, prasa jau, lai latviešu un igauņu

pagasti paši nosaka, kādai mācības valodai jābūt skolo-

tāju zeminaros, domātu šīs tautas nogremdēt pārkrievo-

šanā, kad viņš pašlaik glābj no pārvācošanas nāves

briesmām? Pietiek šos jautājumus uzstādīt, lai tūlīt būtu

redzama šāda apgalvojuma nepareizība. Ja Krišjānis

Valdemārs te runā par krievu valodu, tad tamdēļ, ka viņš

patiesi, neliekuļoti tura priekš acīm krievu valodas inte-

reses. Viņš daudzkārt tajā paša brošūrā un citur saka,

ka latvieši prasot paši pēc krievu valodas, paši gribot

mācīties krievu valodu, bet turpat ari pasaka, kāda no-

lūka dēļ. Vai tamdēļ, lai aizmirstu savu mātes, savu

latviešu valodu. Nē. Valdemārs atbild: «Latviešiem

krievu valoda vajadzīga kara dienestam, lai tie varētu

sarunāties ar apgabalā novietoto karaspēku, rūpniecības

un tirdzniecības uzņēmumos/ Kur te ir pat kāda doma,

vai aizdomā, ka latvieši lai atteiktos no savas tautības,

no savas nacionālās gara dzīves, no savas valodas?

Valdemārs runā tikai par krievu valodas lietderību zi-

nāmos apstākļos, tas ir viss.

Ja nu pilnīgi jāatmet katras domas par Krišjāni Val-

demāru kā latviešu tautas pārkrievotāju, pat aiz kādiem

politiskiem vai karjeriskiem aprēķiniem, tad šinī vietā

taisni jāizceļ Krišjāņa Valdemāra tālredzīga politiķa spē-

jas, sakustināt krievus par viņu valstiskām interesēm

tādā mērā, ka tie akti vi uzstātos pret latviešu un igauņu

pārvācošanu. Atspēkojis aizdomas, ka rusicisma iespaids

varētu darboties nelabvēlīgi ticības brīvības ziņā, Valde-

mārs saka: «Krievu valodas izplatīšanai Baltijas guber-
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ņās, acīm redzot, nav nekādas saites ar jebkādām reli-

ģiskām tendencēm,*' — un — «ari turpmāk var pie mums

sagaidīt tikai progresu ticības tolenrances ziņā." Tā tad

Valdemāra pilnīga norobežošanās no tiem krievu ierēd-

nieciskiem līpiem, kuri ar savu rupjo pārkrievošanu ne-

zināja pie mums nekādu mēru, ne robežu. Bet kāpēc tad

nu taisni krievu valsts interesēs ir no svara uzstāties

pret Baltijas tautu (latviešu un igauņu) pārvācošanu?

Krišjānis Valdemārs izsaka šādu politiski pārliecinošu

spriedumu: «Agrākos laikos latviešu un igauņu pārkrie-
vošanu kavēja vietējās aristokrātijas konzervativa pār-

liecība, kura ieskatīja par vajadzīgu, lai starp kungiem un

viņu apakšniekiem nebūtu valodas vienības. Bet sākot

no 1856. gada šās pārliecības vietā, izņemot varbūt Igau-

niju, stājās liberālāks pretējs uzskats un drīza laikā šiem

veciem uzskatiem vajadzēs pavisam iznīkt, tāpēc, ka

vecā aristokrātija, arvien vairāk nākot pie pārliecības, ka

viņai vajadzēs šķirties no savām, citur nekur nesastopa-

mam, kārtas privilēģijām, grib atrast tikumisku gandarī-

jumu savas vācietības izplatīšana, vēl vairāk tamdēļ, ka

pēc šī mērķa karsti dzenas ari visas izglītotās vācu vidus-

šķiras. Ģermanizacijas jaunākie panākumi un Vācijas

pēdējie iekarojumi ari sekmē šīs politiskās pārliecības at-

tīstību. Un jo dziļākas saknes laidis kāds aplams poli-

tisks uzskats, jo grūtāki viņu novērst. Ziemeļamerika,

lai galīgi iznīcinātu tik ilgi ciesto verdzību, bij piespiesta

pēdīgi liet straumēm asinis, kamēr agrāk bij daudz vie-

glāk novērst šo ļaunumu, t. i., verdzību. Un kas zin,

kāds bēdīgs liktens varbūt sagaida nākotnē Baltijas gu-

berņas, ja netiks sperti pienācīgi soli, iekams nav pagājis

laiks, lai novērstu turpmākus sarežģījumus. Katrā gadī-
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jumā nevar būt šaubu pai to, Ka krievu tautai tā ir ļoti
rūkta apzina par to, ka Baltijas piekrastes iedzīvotāji,

kas tik nepieciešami Krievijas eiropejiskai vienībai, var

pārvācoties un tādā zinā sakust ar vienīgo tautu, kura,

ja tai tikai izdosies panākt politisko vienību, būs spējīga
cīnīties ar Krieviju. (Šos Kr. Valdemāra pravieša vārdus

pilnā mērā piepildīja pasaules karš 1915. gadā. Lt.) Ka-

mēr domas par politisko apvienošanos ar Vāciju vis-

spēcīgāko iespaidu dara pie Baltijas vāciešiem."

Bez šaubām, šinīs un tamlīdzīgos spriedumos Kriš-

jānis Valdemārs parādās kā patiess krievu valsts vīrs,

bet tas bij tas ceļš, kā Valdemārs ieskatīja par iespēju

glābt savu tautu no pārvācošanas un tāpēc Valdemārs

to gāja, jo prasīt, lai krievi ko dara latviešu zilo acu

dēl, būtu tikpat naivi, cik nesekmīgi. Tāpat kā visā

Krievijā Kr. Valdemārs ir jūrniecības lietas nodibinātājs,

kas nebūt nekavē mūs Krišjāni Valdemāru atzīt un go-

dināt kā latviešu jūrskolu tēvu un jūrniecības lielo veici-

nātāju. Savas mazās tautas dzīvības intereses Krišjānim

Valdemāram visos laikos stāvēja pirmā vietā un nekad

viņš nav spēris apzinīgi kādu soli. kas kautkā būtu va-

rējis kaitēt latviešu tautas interesēm, lai ari tas viņam

būtu solījis nezin kādu godu un izredzes.

Iziedams no praktiskā viedokļa, Krišjānis Valdemārs

ari rūpējas par pirmās «Latviešu -krievu un krievu -

latviešu vārdnīcas izdošanu". Savā brošūrā par mā-

cības iestādēm Baltijā Valdemārs sūdzas, ka «neviens

pats Krievijā nespējis noklausīties viņa attaisnošanos pret

vācu uzbrukumiem aiz latviešu valodas neprašanas". Ari

krievu ierēdņiem, lai būtu iespēja pārliecināties par «Pēt.

Avizēs" uzrādīto vietu tulkojuma pareizību ir vajadzīga
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latviešu-krievu vārdnīca. Tāpēc Valdemārs ierosina tau-

tas apgaismošanas ministrijā priekšlikumu par augšmi-

nēto vārdnīcu izdošanu. Šim darbam Kr. Valdemārs at-

rod raženu darbinieku — Frici Brīvzemnieku, vina uzti-

cīgu biedri un Hdzcensoni, kas šo uzdevumu veda galā

no 1867.—IS7I. gadam, pa daļai piepalīdzot ari Andrējam

Spāģim.

Baltijas muižniecība un mācītāji neapmierinājās ar

to vien, ka nosodīja «Pēterburgas Avizes" savās sapul-

cēs, vai no kanceles, vai savos preses orgānos. lesniedza

ari tieši sūdzības augstākai administrācijai Pēterpili.

Baltijas ģenerālgubernators Lievens jau 1862. gada zep-

tembrī iesniedza iekšlietu ministrim sūdzību par «Pēter-

burgas Avizēm", ka tās izplatot zemnieku starpā idejas,

kuras satricinot cienību pret reliģijas dogmām, tikumības

likumiem, pastāvošo politisko iekārtu un īpašuma tiesī-

bām. Ja avizi neslēgšot, zemnieku starpā izcelšoties ne-

mieri, kuru apspiešanai vajadzēšot brupota spēka. Sū-

dzētājs lika priekšā avizi uz 8 mēnešiem slēgt un izsūtīt

viņas dumpīgos līdzstrādniekus. (Avizi aizliedza uz 4

mēnešiem, un viņas līdzstrādnieku Biezbard
.

kas dar-

bojās Rīgā, izsūtīja uz Kalugas guberņu.) — Kurzemes

gubernators Breverns ziņoja par neatļautu sabiedrību:

«Jaunā Latvija", kuras priekšgalā stāvot «fanātiķis Val-

demārs, darbīgs un kustīgs, kā neviens cits". — «Kā

«Jaunās Latvijas" dibinātājs viņš daudz runā par savām

jaunām idejām un plāniem, nemitīgi tiekdamies pēc mērķa,

ko viņš vienīgi patura acīs un kas viņam top par dzīves

uzdevumu.
4* Vēl uzskaitīti un pa daļai raksturoti «Jaunās

Latvijas 44 dalībnieki Kr. Barons, Juris Allunāns, Ernests

Dinsberģis un citi. ,Pēdējos divus, kas uzturējās Kur-
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zemē, Brevcrns prasa ari izsūtīt. Tā ari notika: Erasta

Dinsbcrģi izsūtīja uz Jaunjelgavu, kādu Feldmani uz

Jēkabmiestu, pirmo no Dundagas, otro — no Talsiem.

Galvenais vainīgais muižniecības acīs tā tad bij —

Krišjānis Valdemārs, bet tam nevarēja pietikt kā kādam

tautskolotājam Dundāgā, vai Talsos. Valdemāru aizsar-

gāja viņa stāvoklis: viua tuvā pazīšanās ar Krievijas

jūrlietu admirāļu lielkņazu Konstantinu Ņikolajeviču un

tautas apgaismošanas ministri Golovinu. Lai cik izpu-

šķoti bij Baltijas muižniecības priekšstāvju, vai tai pa-

kalpīgu administratoru sūdzības raksti par Krišjāni Val-

demāru, viua patiesā un plašā darbība Krievijas valsts

interesēs, sevišķi jūrniecības lietas pacelšana, nevarēja

palikt apslēpta ari Pēterpili. Tamdēļ Baltijas muižnieku

sūdzības personīgi Valdemāram nekaitēja, t. i., to ne-

izsūtīja un nelika cietumā, tikai nolika policijas uzrau-

dzībā un lāgiem aizliedza jebkādu sazināšanos ar Baltiju.

Bet nāca kāds cits gadījums, kurā pretinieki Valde-

māru smagi sita.

1863. gadā Krišjānis Valdemārs iepirka kādas 500

desetiuas tīrumu iestrādāšanai derīgas zemes Novgorodas

guberņā, pie Nikolaja dzelzsceļa, Lubānas stacijas tu-

vumā, verstes 80 no Pēterpils. Vēlēdamies latviešiem kā

krietniem zemes kopējiem dot Šo zemi, Krišjānis Valde-

mārs izsludināja «Pēterburgas Avizēs
4

*, ka pārdod zemi

par 15 rubļu desetiņu, un ka pircējiem vajadzīgs ap

1000—1500 rubļu, lai iepirktu vienai saimniecībai iemē-

rītu ap 30—35 desetiuas lielu zemes gabalu. 1864. gada

vasarā saradās tikdaudz pircēju, ka zemes aptrūka. De-

cembrī (1864.) pie Valdemāra ieradās 3 viņam pazīstami

zemnieki no Dundāgas un lūdza ari viņiem un citiem
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iepirkt zemi, iemaksājot kā pirmo rokas naudu 2500 rubļu.

„Es šo priekšlikumu atradu par labu." — saka Valde-

mārs, — „tiklab priekš mazās jau izcēlušās latviešu kolo-

nijas, kā ari pašiem priekšlikuma cēlējiem un visas valsts

(tautas saimniecības ziņā), jo daudzi pat auglīgi apgabali

pie Nikolaja dzelzsceļa, tik labas satiksmes vietas, bija

vēl arvienu loti maz apdzīvoti. Latviešu un igauņu iz-

iešanai lielā pulkā uz tāliem lekškricviias apgabaliem

bfldams pavisam pretīm. es kādu 500—600 latviešu lielu

nometni pie šā ievērojama tirdzniecības ceļa turēju ari

priekš tiem latviešiem, kas Kurzemē un Vidzemē, par loti

labu lietu, jo tie varētu būt par vidutājiem un pabalstī-

tājiem dzimtenes tautiešiem tirdzniecībā ar attālākiem

Krievijas apgabaliem." — Sāka apskatīties pēc kādas

zemnieku vajadzībai noderīgas muižas. Tādu atrada Pe-

revas muižu, 5600 desetiņas lielu, verstes 30 no Čudova*

stacijas pie Nikolaja (Pēterpils-Maskavas) dzelzsceļa.

Maksāja muiža 38,000 rubļu. No zemniekiem saņemtā

nauda tika iemaksāta kā pirkšanas nauda, turpmāko vaja-

dzēja nomaksāt dalās.

Bet saklausījuši ziņas par zemes iegūšanu Novgo-

rodas guberņā, latvieši, galvenā kārtā no Dundāgas, Kur-

zemē, bariem plūda šurp. bez kāda inventāra, bez kāda

rīcības kapitāla, pat bieži bez kādas iemaksas naudas.

Ticēdami baumām, vai pašu iedomām, zemnieki cerēja

visu, tā sakot, gatavu dabūt un sēsties pie pilna galda.

Tie visi griezās tagad pie Valdemāra, prasīja zemi un

gādību par viņiem. Protams, ka Valdemārs nevarēja

zemniekiem zemi par brīvu dot, jo tam pašam bij par

to jāmaksā, ne ari viņš pats bij tik bagāts, ka viņš būtu

varējis par muižu samaksāt un tad naudu no zemniekiem
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vēlāk iekasēt. Savus brīvos līdzekļus Valdemārs jau bij

iemaksājis par pirmo zemes gabalu, bet uz šī zemes ap-

gabala apmetušies zemnieki, sūrodamies par iebūviešu

grūtībām, bij kūtri maksātāji, gr'bēdami tikai novilcināt

10 gadus, kad zeme viņiem piekritīs pēc likuma. Aptrū-

kās naudas, ko maksāt par pirkto muižu, vajadzēja gādāt

par zemniekiem, kas aiz nezināšanas, vai Kurzemē no

mācītājiem skubināti, bij saolūduši visi uz Derevas muižu

un pie savas nelaimes apvainoja Valdemāru. Pret pēdējo

iesāka administrācija stingru izmeklēšanu, tiklab Kur-

zemē, kā Pēterpilī, bet visur Valdemārs tika atzīts par

nevainīgu. Postu vēl pavairoja tas apstāklis, ka sākot

no 1865. gada aprila valdība aizliedza Valdemāram iz-

braukt no Pēterpils un stāt'cs jebkādos sakaros ar Bal-

tijas latviešiem, ne mutiskos, ne rakstiskos, tā kā Valde-

mārs nevarēja zemes gribētājus brīdināt no vieetorātīgā

sola, bez līdzekl'em doties uz Derevas muižu. Protams,

ka par visa uzņēmuma finansielām sekām bij jāatbild

Valdemāram. Valdemāra pretinieki to bij slenenībā gata-

vojuši, un tagad nostādīja Valdemāru atklāti par savas

tautas krāpēju un postā iegrūdēju. Valdemāru izkīlāia un

pārdeva visu nekustamu un kustamu mantību. No šī nelai-

mīgā dzīves notikuma Valdemārs b'jis tā satriekts, ka

kāvies jau ar pašnāvības domām. Vina paziņa Orintals

pastāsta (Aronu Matīsa: «Krišjānis Valdemārs savā dzīvē

un darbā", 36. 1. p.): „Kas varēja atlīdzināt visas Val-

demāra ciešanas un lielos zaudējumus, kas viņam caur

šo nelaimīgo latviešu aiziešanu uz Novgorodu cēlās?

Visa darbošanās un pelņa tam bij zudusi. Reiz pie Val-

demāra vakarā vēlu palicis, piedzīvoju viņa vakariņas,

kas bij nabadzīgākas, nekā katram nabagam algādzim."
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Bet Krišjāņa Valdemāra stiprais, cīņās un darbā no-

rūdītais gars ari šoreiz uzvar. Valdemārs nesalimst ho

pretinieku smagiem triecieniem. Protams, ka tādos ap-

stākļos no dzīves Pēterpili vairs nevarēja būt runa. Kriš-

jānis Valdemārs dodas uz Krievijas otro lielāko centru

— Maskavu. Par to, cik liela mērā bijis izpostīts šinī

laikā Valdemāra materiālais stāvokl s, liecina šāds rak-

sturīgs sīkums: 1865. gada beigās viņš aizbrauca uz

Maskavu vietu meklēt. Viņš griežas pie redzamiem

krievu sabiedriskiem vīriem, kuri tam ari vietu piesola

pie saviem laikrakstiem. Bet Valdemāram kabatā ir —

tikai ccla nauda, un no saviem jaunajiem labvēļiem tas

tura par kaunu, naudu jau aizņemties. Tamdēļ Valde-

mārs jau tās pašas dienas vakarā — brauc atkal atpakaļ

uz Pēterpili. Maskavā Valdemārs galīgi pārnāk 1867. g.

janvāra mēnesī.

Tagad Valdemārs darbojas kā avižnieks pie krievu

laikrakstiem: „Moskovskija Vedomostji", tad „Moskva".

„Moskvič" un „Sovremmennaja Letopisj' 4

,
tāpat pie Ma-

skavas vācu avizes: ~Moskauer Deutsche Zeitung". Ir

divi lietas, kas tam vistuvāk stāv — Baltijas, īstenībā

latviešu nacionālās lietas, un vispārīgās jūrniecības lietas.

Daudzi no Valdemāra rakstiem tika izdoti sevišķās bro-

šūrās un izplatīti jūrmalas iedzīvotājos, lai popularizētu

tā jūrskolu lietu. 1867. gada jūnijā apstiprināja likumu

par jūrskolām un tagad Valdemāra Aināžos nodibinātās

jūrskolas skolotājs varēja saņemt savu pirmo atlīdzību

no valdības. Valdemārs dabū lāgiem izmaksātus pabal-

stus no valdības jūrniecības rakstu izdošanai un jūras

piekrastes apgabalu apceļošanai, lai uz vietas iepazītos

ar jūrnieaības apstākļiem. Ari šinī lietā Valdemāra ener-
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ģija nepazina nekādu kavēkļu. Redzēdams savas tautas

materielo mazturību, Valdemārs skubina kuģus būvēt uz

kooperativiem pamatiem; kāds krastbraucējs kuģinieks,

kas uz Valdemāra paskubinājumu 1864. gada vasarā iero-

das Kurzemes jūrmalā, šo lietu propagandēt, tiek apcie-

tināts kā valstij kaitīgs aģitators. Gan vēlāk šie aiz-

spriedumi pret jūrniecības lietu zūd, bet Valdemāra darbs

un enerģija šinī virzienā nerimstas. Savus ceļojuma no-

vērojumus un ierosinājumus no šī ceļojuma jūrniecības

lietās Krišjānis Valdemārs izliek krievu valodā sarakstītā

grāmatā: „Kā nodrošināt mūsu jūrniecības lietu".

Par Krišjāna Valdemāra dzīvi Maskavā dažu ko rak-

sturīgu pastāsta savās atminas J. Krodznieks (~Latv.

Vēstu." piel. nr. 21 —25, 1923). Viņš iepazinies ar Val-

demāru ap 1869. gadu. Visi runājuši par Valdemāru ar

lielāko godbijību un cienību. Vipš atradis Valdemāru

laipnu, piemīlīgu un loti runīgu vīru. Pie Valdemāra ik

pārnedēļas pulcējušies vīri, kas atzinušies sevi par latvie-

šiem un interesējušies par latviešu sabiedriskām lietām,

kā Fr. Brīvzemnieks, Andrējs Šlēziņš, Krišjānis Kalniņš,

J. Velmē, A. Bandrevičs, A. Butuls un citi. „Vakaros šo

to lasīja un pārsprieda dažādus uz latviešiem attiecinā-

mus jautājumus. Še pārdēvēja dalībnieku nelatviskos

ģimenes vārdus par latviskiem. Krūgers tika par Krodz-

nieku, Treulands par Brīvzemnieku" (skat. Zeiferta „Lit.

vēsture", 11. dala, 123. 1. p.).

Valdemārs šinī laikā iestājies „Moskovsk. Ved." re-

dakcijā un cieši sagājies ar ievērojamo slavofilu vadoni

un politiķi Katkovu. „Tā tad visu," — stāsta Krodznieks

savās atmiņās („Latv. Vēstu." pielikumā, 1923), — „kas

notikās Krievijas politikā, mēs dabūjām zināt no tiešākā
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skaidrāka avota. Valdemāram avizē bija uzticēta Balti-

jas politika, kura pašulaiku (t. i., ap 70 Radiem) tika dzīvi

pārspriesta avizēs." — Baltijas vācieši, uzkūdīti no

Prūsijas panākumiem Vācijā, un no Vācijas laimīgā kara

ar Franciju, darījuši visu, lai nodrošinātu savu stāvokli

Baltijā uz laiku laikiem un visiem spēkiem pārvācojuši

latviešus- ..Valdemārs," — saka Krodznieks, — ~kas jau

bij uzsācis cīnu ..Pēterburgas Avizes", nu dabūjis sava

rīcībā Baltijas jautājumu tik svarīga preses orgānā, kāds

bij „Mosk. Ved.", ar visu sparu un dušību turpināja cīnu

ar Baltijas muižniecību."

Tagad, kad «Pēterburgas avizes" bij apklusušas,

jaunlatviešu centrs itkā iznīdēts, muižniecība varēja pie-

griezt visu vērību latviešu tautas iekšējai kulturelai dzī-

vei, lai tā neizietu no mācītāju aizbildnības,' un, otrkārt,

ārienes presei, inspirējot tajā aplamas zinas par latviešu

nacionālo kustību, galvena kārta rādot to kā revolucio-

nāru un bīstamu Krievijas valsts interesēm.

Viens tāds atgadījums kur Baltijas muižniecība, ka

viņai likās, sita ienīstos jaunlatviešus, bij latviešu adreses

pasniegšana ķeizaram 1870. gadā un ~Vītola prāva".

levērojot to, ka vietējas iestādes latviešu žēlošanos

pēc iespējas nedarīja zināmu Krievijas centrālam valsts

iestādēm, vai apgaismoja to tendenciozi, latvieši meklēja

citus ceļus, kā izteikt centrālai valdībai savas vajadzības.

Viens tāds ceļš bij ~adreses" resp. īpaša lūguma iesnieg-

šana uz ķeizara vārdu, aprādot nelikumības un lūdzot pēc

reformām. 1863. gadā jau Rīgas garīgā zeminara lektors

J. Krauklis, kopā vēl ar 32 citiem latviešiem, to starpā

K. Biezbārdis, parakstīja tādu adresi un caur žandar-

mērijas palkavm'eku Andrejanovu iesniedza to ķeizaram.
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Šī adrese stāvēja sakarā ar Mežamuižas notikumiem un

viņas kodols saņemts Mežamuižas zemnieku lūgum-

rakstā: «Apturēt vispārīgu, dien' no dienas pieaugošu

muižnieku patvarību, ņemt no mums par viņu zemes

gabaliņu lietošanu kādu tik vien iepatīkas maksu, bet no-

teikt to caur likumu, saskaņā ar apstrādājamās zemes

lielumu un labumu.*' Šīs pēdējās adreses gala rezultāts

bij adreses pārrakstītāja Kaspara Biezbārža arestēšana un

nometināšana Kalugas guberņā. 1870. gadā latviešu

iesniegtai adresei gan nebij tik nelaimīgas sekas, bet ari

ar to tracis bij lielu lielais.

1870. gada pavasarī Vidzemes muižniecība savā

landtāgā parakstīja adresi ķeizaram, kurā tā lūdza pēc

vietējās pašvaldības, ticības brīvības un par vācu valo-

das lietošanu valdības iestādēs. To uzzinājuši, latviešu

zemnieki sastādīja ari no savas puses adresi, kurā lūdza

ķeizaru, nedot vis muižniekiem autonomiju, resp. iekārtu,

kurā muižnieki būtu zemes pārvaldītāji un likteņa no-

teicēji. Zemnieki, turpretīm, lūdza pēc jauno tiesu ieve-

šanas (1863. gada tiesu likums Krievijā tika ieskatīts kā

viens no brīvprātīgākiem Eiropā) un pēc zemstēm, kurās

piedalītos priekšstāvji no visām kārtām. Bij sapulcē-

jušies kādi 15 pagastu vecākie, izstrādājuši adreses pro-

jektu, tad tas izsūtīts kādiem 200 pagastiem, lai tad katra

pagasta valde pagasta vārdā izgatavotu savu adresi. Tā

izgatavotās adreses tad parakstījuši pagasta locekli. Tad

iejaukusies vietējā administrācija, ieskatījusi šo lietu par

dumpību, un adreses konfiscējusi. Tomēr dala no

adresēm izglābtas un 1871. gada janvāri Pēterpili iera-

dusies latviešu deputacija ar 52 adresēm un kādiem

50,000 parakstiem. Deputacijai Pēterpili adreses no-
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ņēma un tai deva padomu, žigli vien griezties atpakaļ,

lai uzbāzīgie lūdzēji nebūtu jāliek cietumā. ,Deputaci-

jai," — raksta Krišjānis Valdemārs, — ..vajadzēja bez

kādiem rezultātiem griezties atpakaļ."

Protams, ar to lieta nebeidzās. Vācieši gavilēja.

Jaunlatviešu vadoni tā tad bij atklātu cirtienu dabūjuši,

jo katram bij skaidrs, ka tas bij lielāku latviešu poli-

tiku darbs, visu šo adreses lietu saorganizēt. Laik-

raksts „Nordische Presse" ņirgājās, ka viss gabals ar

~latviešu adresi" neesot nekas vairāk bijis, kā traģi-

komēdija, kura ..inscenēta Pēterpili", „applaudēta Ma-

skavā", un kuras aktivo personu starpā pirmo vietu ieņe-

mot kāds
„
Vitolds", ar tamlīdzīgu vārdu, kā savā laikā

kāds Zemgales virsaitis. Pieminētā vācu avizes rakstā

pagasta vecākais Vītols ieskatīja sev goda apvainojumu

un redaktoru, reso. raksta autoru Hcubeli iesūdzēja tiesā.

Lietu iztiesāja Pēterpili, un Vītola aizstāvis bij ievēro-

jamais advokāts Spasovičs. Vītola sūdzību noraidīja, un

Heubeli attaisnoja. Mums no svara krīt Krišjāna Val-

demāra izturēšanās un ieņemtais stāvoklis šinī savā laikā

populārā ..Vītola prāvā".

Latvieši lietu pazaudēja. Vai nu kā zaudētājiem vi-

ņiem nebūtu gudrāki bijis, lietu noklusēt? Lai taču ma-

zāk zin viņu vadoņu nesekmes un mazāk iemesla par

tām zoboties. Tā domātu dažs labs tagad, un domāja
ari toreiz. Bet ko dara Valdemārs? Viņš visu šo lat-

viešiem tik neizdevīgo prāvu ar visiem sīkumiem publicē

savā krājumā: „Vaterlāndisches und Gemeinnfitzlges"

(1. dala, 180. 1. p.). Kāpēc? Taču ne tamdēļ, lai klāstītu

latviešu negodu? Viņš, kurš tik gudri un sekmīgi visās

lietās un vietās, prata uz ārieni aizstāvēt latviešu tautas

.V
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godu. tagad, aiz kādas pārsteidzības, celtu klajā tās ne-

godu. Nē. Valdemārs ir tālredzīgs politiķis. Viņa ticība

taisnībai ir tik nesatricināma, ka nebūt nesabiedē kādas

tiesas iestādes spriedums. Prāva ir bijusi politiska. Un

politikā nav tikai uzvaras vien. Tur vajaga būt stipram

pie reizes saņemt ari zaudējumus. ..Politiskās lietās," —

saka Valdemārs, sniegdams ziņas par šo pašu prāvu, —

..kur katrs solis loti nopietni pārliekams, iepriecinājoši

rezultāti nav tūlīt kā āboli no kokiem plūcami." Bez

juridiskās preses tiesas, ir ari sabiedriskā tiesa. Un tai

var būt cits spriedums, nekā oficiālai, no valdības ieceltai

tiesai. Un pie šīs sabiedriskās tiesas Valdemārs, kā liels

politiķis, apelē Vītola prāvā plaši un objekti vi atstāstī-

dams visus tiesas materiālus, labi zinādams, ka šis sa-

biedrības spriedums gan būs latviešiem par labu. Un

vēsture spoži attaisnoja Valdemāra tālredzīgo politiku.

Baltijas vāciešu acīs kā dadzis bij Rīgas Latviešu

Biedrība. Bet tās vadītāji bij tik lojāli pret krievu val-

dību, ka atklāti ne tiem, ne Latviešu Biedrībai nevarēja

pietikt. Vajadzēja krāt kādus slepenus denunciācijas

materiālus, tos iesniegt tad augstākiem valdības priekš-

stāvjiem Pēterpilī, lai tad panāktu Latviešu Biedrības

slēgšanu. Šis uzdevums bija jāizdara Vidzemes guber-

natoram Lizandcram, sniedzot ķeizaram gada ziņojumu

par Vidzemes guberņu stāvokli.

Par lietas apstākļiem uzzināja Valdemārs. Latvietī-

bas centru vajadzēja glābt, lai tas maksātu ko maksā-

dams. Viņa rokās bij Maskavas vācu avize. Viņš cēla,

pretīm visiem preses noteikumiem, vācu nodomus klaj.'.

(par lietām, kuras grozījās ap ķeizara vārdu, avizes ne-

drīkstēja nekā rakstīt), un vācu lapas raksts pārgāja
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krievu presē, izcēlās sabiedrības uztraukums — un —

biedrība bij glābta. Bet — Krišjānis Valdemārs zaudēja

ienesīgu redaktora vietu, un atbildīgam redaktoram bij

jāiet 4 mēneši cietumā!

Par KriŠjāņa Valdemāra materiālo dzīvi Maskavā

liecina A. Bandrevičs savās atminas: ~Valdemaram pa-

šam savu līdzekļu nebija, viņam bij jāpārtiek no tā, ko

ar savu spalvu spēja sapelnīt, un tas nebija daudz: pel-

nīja to, ko viņam samaksāja par līdzstradniecību laik-

rakstos. Bet izdevumi bij diezgan lieli: dzīvoklis gan

nemaksāja daudz — 4 istabas par 25 rubļiem mēnesī,

vajadzēja ģērbties, bet tas nebija viss, vajadzēja sevi uz-

turēt un piekopt savu mūža ideju izvešanu, mudināt lat-

viešus uz jūru, kas bij izdarāms, izdodot rakstus gan

latviešu, gan krievu, gan vācu valodas — tas viss mak-

sāja naudu. Te vēl pienākuši klāt bija parādi no zemes

pirkšanas Novgorodā, divas muižas, kurās bij nometinā-

jis dundādzniekus. Lai šīs muižas varētu nopirkt, Val-

demārs bij ietaisījis parādus, cerībā, ka kolonisti tos

viņam atmaksās. Bet šie. vai nu nespēdami maksāt, vai

kūtri šaī ziņā, nemaksāja, un Valdemāru dažu labu reiz

piemeklēja tiesas pristavs, apķīlādams un apzieģelēdams

viņa mantību. Es pats esmu redzējis, ka pie viņa mē-

belēm karājās tiesas zieģeli. Lai nenāktu pie Valdemāra

mantu izpārdošanas, tad viņa paziņas, piem., Brīvzem-

nieks, uzstājās par galviniekiem, un tā novērsa šo

klizmu." Ja nu Valdemārs šādos apstākļos, pēc tik sma-

giem pārbaudījumiem, kā smagās klizmas ar Novgorodas

lietu, tomēr pirmā izšķirošā brīdī nesa atkal visus upurus

savas tautas labā, tas pierāda, kāds dziļš ideālisms pie-
mita citādi t*k praktiskā un gudrā Valdemārā.
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Vēl kādu citu Valdemāru ne mazāk raksturojošu

gadījumu pastāsta A. Bandrevičs savās atminās. „Val-

demars," — saka Bandrevičs, — „bij liels pašdarbības

piekritējs un tādēļ bija pārliecināts, ka vienīgais līdzeklis,

kas spējot ļaudis atsvabināt no valdības orgānu aizbild-

niecības važām, un kas varētu viņos modināt paļaušanos

uz sevi pašiem un saviem spēkiem, esot pašdarbība un

pašpalīdzība. Tādēļ Valdemāram rieba visi tādi pasā-

kumi un uzpēmumi, kuri gribēja dibināties un uzturēt savu

darbību ar valsts kases pabalstiem un subsidijām." No-

dibinājusies kāda krievu kuģniecības biedrība, kura, ka

Valdemāram šķitās, saņēmusi nepelnīti lielus valdības pa-

balstus. Valdemārs iesācis presē karu pret šo biedrību.

Biedrības direktors, lai apklusinātu Valdemāra opoziciju,

piesolījis tam siltu vietiņu bez darba ar 2—3000 rubļu

gadā. Valdemāru šis piedāvājums neganti sadusmojis, un

tas rakstījis vēl asāki pret biedrību. Gala iznākums bijis

tas, ka beidzot samazināts biedrībai valdības pabalsts.

1872. gadā Maskavā notiek izstāde Pētera Lielā 200

gadu dzimšanas dienas piemiņai. Šinī gadījumā Valde-

mārs ierosinājis inerto krievu sabiedrību uz jūrniecības

veicināšanas biedrības dibināšanu. Ar lielām pūlēm, pa

daļai glaimojot krievu nacionālai pašmīlībai, Valdemāram

izdevies dabūt 20 vīrus, kas paraksta statūtu projektu,

pieskaitot šiem parakstītājiem vēl latviešu kolonijas dar-

biniekus, Valdemāra draugus. Kad Biedrība apstiprināta,

Valdemārs nebūt nedomājis stāties Biedrības priekšgalā.

Par priekšniekiem viņš dabūjis augstmaņus ar krievu

vārdu, kā kņazu Dolgorūkovu, kuri. lai nekā nezināja no

jūrniecības, valdības priekša bij izkārtne, un Valdemārs,

ka Biedrības darbvedis, varējis netraucēti strādāt jūr-
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niecības laukā, kamēr pieauguši biedrības kapitāli, kad,

protams, radušies biedrībai jauni draugi un labvēli.

Bet jūrniecība, lai cik karsti Krišjānis Valdemārs bij

tai nodevies, bij tik viena darba nozare viua gara mil-

zeņa personībai. Viņa galvenie dzīvības nervi bij latviešu

politikas un kultūras jautājumi. Valdemāra ievērojamo

darbību politikas laukā esam jau dažkārt redzējuši. At-

griezīsimies še pie Valdemāra darbības mūsu kultūras

laukā, un te jāizceļ loti svarīgs fakts, Krišjānis Valde-

mārs ir mūsu tautas gara mantu krāšanas ievadītājs un

ierosinātājs lielāka tautas dziesmu kopkrājuma izdošanai,

no kura vēlāk izauga Krišjāņa Barona monumentālais

darbs „Latvju Dainas".
„

«Pēterburgas Avižu" laikā," —

saka Krišjānis Barons „Latvju Dainu" ievada 4. 1. p. (Jel-

gavā, 1894), — ..neaizmirstamais Krišjānis Valdemārs

draugu starpā aizrādīja uz latviešu pašu pienākumu, krāt

savas tautas dziesmas. — Aiz dažiem skaudīgiem ap-

stākļiem (kas mums no augšējā jau zināmi) šis nodoms

novilcinājās. Pašās „Pēt. Avizēs" 1864. gadā tikai no-

drukāts mazs, no Neumaņa kga uzrakstīts krājumiņš jūr~

nieku dziesmu." Šo savu nodomu Krišjānis Valdemārs

tomēr neaizmirst ari vēlākā dzīvē, un tiklīdz rodas

iespēja, rauga to izpildīt. Mēs jau redzējām Pēterpili, kā

Valdemārs arvien katram darbam cenšas īsto darbinieku

atrast. Un tautas gara mantu krāšanai Valdemārs atrada

Frici Brīvzemnieku, kas beidzis Gorķu mērniecības skolu

(1866) drīz pēc tam pārgāja uz Maskavu, kur darbojās

mērniecības kanclejā un nāca tuvākā sakarā ar Krišjāni

Valdemāru. A. Bandrevičs saka savās atmiņās: brīv-

zemnieks bija nonācis Maskavā, tikko beidzis Gorku

mērniecības skolu, gadus 21 vai 22 vecs. Vai īsti būtu
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domājams, ka viņš jau bija nopratis tautas dziesmu no-

zīmi, vai bfitu bijis spējīgs viņās iejūsmināties, domāt par

viņu krāšņumu, vai viņš būtu spējis stāties pie viņu krā-

šanas, ja kāds cits viņu nebūtu uzmudinājis, viņam rādījis,

kā tas darāms un līdzinājis ceļu? Brīvzemnieku Valde-

mārs bija ievedis ~ķeizariskās Maskavas etnogrāfijas un

antropoloģijas biedrībā" par locekli. Šai biedrībai, kas

nodarbojās ar etnogrāfisku mantu krāšanu, viņš laikam

gan bija ieteicis, ka vajagot ari latviešu tautai piegriezt

vērību. Un par tādu vīru, kas visai būtu derīgs izvest

šo nodomu, viņš aizrādīja uz Brīvzemnieku. Šo aizrā-

dījumu biedrība atrada par labu. pieņemamu un izdarāmu,

un nosūtīja turp uz Baltiju 1869. gada vasarā Brīvzem-

nieku." Brīvzemnieka praktiskie panākumi bija, kā

Krišjānis Barons lieciua, — ~bagāti. un Brīvzemnieka

pūliņu pirmais norietējušais auglis no minētās biedrības

1873. gadā koši grāmata izdotās 1118 latv. tautas dzie-

smas, ari ar krievu burtiem, ar krievu tulkojumu un da-

žādiem apcerējumiem un izskaidrojumiem krievu valodā."

Bet pats galvenais panākums bij tas, ka Krišjānis Valde-

mārs kā pirmais bij devis ierosinājumu un praktisku vir-

zienu tai lielai kulturelai darbībai, ko apzīmējam par

tautas gara mantu vākšanu, kas pildīja visus septiņ-

desmitos, astoņdesmitos un deviņdesmitos gados nacio-

nālo kustību un deva tai vērtīgus panākumus šinī darba

nozarē. Bet ar to Krišjāņa Valdemāra interese, nerau-

goties uz citiem viņa darbiem, neapklusa. Krišjānis Ba-

rons, konstatējis „Lātvju dainu" priekšvārdā, ka ne

Būtnera, ne Biclensteina sastādītie tautas dziesmu krā-

jumi nav ieviesušies tautā, kuras ..jaunākās paaudzes jo

dienas jo vairāk atsvešinājās no savas daiļās tautas
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dzejas un tika barotas pa lielākai daļai ar loti sekliem

svešiem tulkojumiem", nodod šādu vēsturisku liecību:

~1878. gadā Maskavas latviešu pulciņā atkal (ievērosim

šo aizrādījumu: atkal) Valdemārs uzvedināja spert jaunu

soli priekš tautas dzejas cildīšanas. Pats ziedodams 60

rubļu, viņš vēlējās, lai no visām jau augšminētam grā-

matām (t. i., jau līdz tam laikam izdotiem tautas dziesmu

krājumiem. Lt.), kā ari dažiem no jauna savāktiem ma-

nuskriptiem izlasītu jo daiļas un dzejiskas dziesmas un

tās sevišķi priekš plašākas latviešu publikas laistu klajā.

Viņam tūlīt pievienojas Brīvzemnieks ar 40 rubļiem un

pēcāk vēl no jauna piedāvinājis 100 rubļu klāt. Sapul-

cējušies piekrita priekšlikumam un darbu izdarīšanu uz-

ticēja šinī laukā jau pazīstamam Brīvzemniekam un

man."

Šī Valdemāra ievērojama laika biedra liecība mums

vispirms pierāda, ka mūsu bagātā tautas dziesmu pūra

krāšanas un izdošanas ievirzītājs ir Krišjānis Valdemārs,

otrkārt, šis fakts ievelk loti raksturīgu līniju Krišjāņa

Valdemāra garīga sejā, ko līdz šim neesam lāgā iezīmē-

juši, vai neapdomīgi pagājuši tai garām.

Krišjānis Valdemārs, sakarā ar savu darbību, jūras

lietās. īstenībā jūras lietu kooperācijā un izglītībā, tiek

tēlots kā liels praktiķis un tautsaimnieks. Tāds prakti-

ķis, gan ne priekš sevis, bet tautai viņš tiešām bija, bet

tas vēl nebija viss Valdemārs. Kāds milzu attālums

Krišjāni Valdemāru šķir no tiem mūsu dienu patriotiem,

kuri atklāti propagandē, ka „labi pašūts zābaku pāris ir

augstāk vērtējams par mīlestības dzejoli". Ar kādu

smalkjūtību un dziļu interesi Krišjānis Valdemārs stāv

par tautas garīgām interesēm, ari par tās audzināšanu
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un izdaiļošanu nacionālā dzejā. Viņš dod šādai lietai pir-

mais ierosinājumu, dod līdzekļus, kuru tam tik aprobe-

žoti un kurus tas tā saprata vērtēt. Valdemārs atzina,

ka tautas saimnieciskā dzīve jāveicina, bet ka tā tautā

tuvojas neglābjami nāvei, kurai nav vairs augstāku gara

interešu un kurai ..labi pašūts zābaku pāris" ir visu cen-

tienu iesākums un gals.

Bez avīžniecības un sabiedriskiem darbiem Valde-

mārs, kā jau teikts, darbojās Maskavas jūrniecības bie-

drībā, kurā tas bij sekretars-darbvcdis un īstais dzīvības

nervs. Šī biedrība daudz darījusi, veicinādama un sek-

mēdama Krievijā jūrniecības lietas, un visu darbu še īste-

nībā veica Valdemārs. Viņš tika iecelts ari kā lietpra-

tējs visās svarīgās komisijās, kurās apsprieda jūrniecības

lietas un to reformēšanu Krievijā. Valdemāra nopelnus

atzina ari pati biedrība, piešķirdama tam zelta medaļu.

Ari Maskavā dzīvojot Valdemārs daudz ceļo. Tā

1880. gada vasarā Valdemārs apmeklē zivju izstādi Ber-

linē, bet pēc tam pa otram lāgam aplūko Vācijas jūr-

skolas. Priekš tam (1873) Valdemārs bij jau apceļojis

jūrmalas apgabalus Krievijas dienvidos, no Akermanas

līdz Baku un Astrachaņai, tāpat apmeklējis ari jūrskolas

Krievijas ziemeļu jūrmalas apgabalos (1877). Te būs pil-

nīgi jāpievienojas Aronu Matisa spriedumam („Krišjānis
Valdemārs savā dzīvē un darbā", 42. 1. p.): ..Caur pa-

stāvīgu ceļošanu un apskatīšanu paša acīm visus jūras

un jūrmalu apstākļus, Valdemārs ieguva ar laiku vissīkā-

kās zinas un cieši noteiktu skatu jūrniecības laukā. Ne-

bija priekš vina, un tagad (1892.) atkal nav Krievijā vīra,

kam jūrniecības laukā būtu tik liels krājums zināšanu un
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piedzīvojumu, kā Valdemāram bija. Viņš jurlietās bija

pilnīgs, vispusīgs lietpratējs, autoritāte.
4 '

Nav sevišķi jāuzsver, ka Valdemārs nekad un ne-

kur neaizmirsa latviešu jūrniecības lietas veicināšanu,

ieskatot to kā ievērojamu līdzekli, pacelt tautas labklā-

jību. Avizēs, biedrības, vēstulēs viņš nemitīgi skubina

latviešus uz jūrskolām, jūras tirdzniecību, kuģu būvēm,

kooperativiem pasākumiem kuģniecības lietās. Jau 1870.

gadā viņš skubina nodibināt pie Rīgas latviešu biedrības

īpašu jūrlietu nodalu, kura rūpētos par latviešu jūrskolu

atvēršanu. Vēlāk viņš silti ieteic dibināt patstāvīgu kuģ-

niecības biedrību. Tā cēlās kuģniecības biedrība „Austra4i

,

kuru vēlāk ne mazumu sāpju un rūpju ienesa Valdemāra

dzīvē.

1882. gads ir jubilejas gads Valdemāra dzīvē. Pa

daļai no laika prasībām izaugusi, pa daļai sakarā ar šo

jubileju, 1882. gadā nodibinājās kuģniecības biedrība

„Austra
4\ pie kuras ierosinātājiem bez šaubām pieder

Krišjānis Valdemārs. Kad 20. augustā 1888. gadā Valde-

māra cienītāji Rīgas Latviešu Biedrībā sarīko tam goda

mielastu un pasniedz adresi, tad praktiķi kuģinieki ne-

beidz cildināt toreiz pastāvošos Krievijas jūrniecības li-

kumus un kārtību, kuru, kā jau aprādīts, izstrādāja Val-

demārs. Tajā pašā Valdemāram pasniegtā adresē uz-

svērts, ka Valdemārs „izgādājis jūrskolas likumus", uz

kura pamata dibinātām jūrskolām lepojoties visi jūrmalas

iedzīvotāji. Pēc šiem likumiem dibinātas ari 8 latviešu

jūrskolas, kuras izaudzinājušas līdz 400 kuģu lielu lat-

viešu tirdzniecības floti. No Krišjāņa Valdemāra perso-

nīgām īpašībām šī adrese uzsver viņa «neaprimstošu

enerģiju, pastāvību, plašu lietas prašanu un neizmērojamu
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tāļredzibu jūrniecības darbos un uzņēmumos, kas it se-

višķi izrādījies jūrskolu zistemas organizācijā".

Kāpēc adrese ne ar vārdu nepiemin Valdemāra at-

tiecības ar „Austru"? Jau pats neminēšanas fakts šīs

attiecības raksturo. „Austra" bij jauns koppasākums.

Vai tad nu brīnums* ka jaunajā darbā negāja viss tā, kā

šī darba ideālie labvēli to būtu gribējuši un kā viss pa-

sākums tautai būtu derējis par paraugu. Valdemārs, rak-

stīdams 1885. gadā „Austrumā
4S

par „latviešu tautas jūr-

niecību
4

', piemin igauņu kuģniecības biedrības ..Lindas"

bēdīgo likteni un tad saka, ka šādām biedrībām viņu

lielākais ienaidnieks esot „biedrības vadoņu vienaldzība

— neviens nevar un negrib biedrības lietās tik nopietni

pūlēties, kā to darītu, kad kapitāls piederētu viņam pa-

šam.
4*

Tomēr Valdemārs priecājas, ka pasaulē esot ari

priekšzīmes, kur ejot citādāki, labāki. „Atrodas vīri,'
4

—

saka Valdemārs, — ~kas ir tik padevīgi tautas attīstī-

šanās lietās, ka tie strādā biedrības lietās vai bez, vai

ar zināmu atlīdzināšanu par savu laiku un pūliņiem un

tik nopietni, ka labāki nevar sev pašam par labu strādāt.

Tādām biedrībām mēdz iet it kupli, jo biedrības sapulcēs

top izsacīts vairāk labu padomu, nekā viens pats varētu

atrast, un biedrības darbu izdarītāji strādā tikpat neapni-

cīgi un izmanīgi, kā priekš viena paša cilvēka labuma."

J. Krodzenfeks savās atminās par Valdemāru piemin:

~Valdemaram pārmet, ka viņš esot ļaudis mudinājis, di-

bināt jūras biedrību: „Austra
4

\ kurai, kā zināms, sākumā

labi neveicās, mazāk nesusi pelnās, nekā zaudējumus, un

kura īsā laikā pēc neilgas darbības tikpat kā beigusies.

Kas šaī lietā vainīgs, kas bijuši „Austras 44

vadītāji, ne-

varu teikt, bet ka Valdemārs būtu bijis iniciators jeb
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iesācējs, negribu un nevaru apgalvot. To es gan zinu.

ka Valdemārs mūžam bijis šādu sabiedrisku pasākumu

pretinieks. Viua ideāls bija tāds kuģošanas veids, kur

visi kuģu kalpotāji ir līdzdalībnieki un saimnieki: kap-

teins, stūrmanis, matroži, visiem viņiem būt dalībniekiem,

jo tādi tik protot sargāt un saudzēt kuģi. saīsināt izde-

vumus uz beidzamo, lai būtu vairāk ienākumu; to ar

nedalībnieku palīgu, kas kā algādži, nekad nevar pa-

nākt."

Jāaizrāda, ka velak kad pierādījās dažādas kļūdas

„Austras" darbības paņēmienos un darbu iekārtošanā,

Valdemārs nesaudzīgi uzstājās par šīs biedrības slēgšanu,

rakstīdams šinī lietā dedzīgus rakstus laikrakstos (piem.,

~Dienas Lapā". 1889. nr. 116): Kā vienu no kļūdām

biedrības dzīvē piemin ari to, ka biedrība no sākuma iegā-

dājusi daudz koka kuģu, uz ko skubinājis Valdemārs, bet

vēlāk buru kuģus izkonkurējuši tvaikoni- Biedrību, pre-

tīm Valdemāra cieti izteiktai gribai, gan neslēdza, bet to

panākumu, par kādiem Valdemārs sapņoja no kooperā-

cijas, tai nav bijis.

1882. gadā palika 25 gadi kopš tā laika, kad Valde-

mārs kā students Tērbatā bij publicējis savu pirmo rakstu

kuģniecības lietās. Šinī reizē Valdemārs publicē sarakstu

par visiem tiem rakstiem, ko 25 gadu laikā laidis klajā

kuģniecības un jūrskolas lietās. Netrūka šinī reizē plašu

godinājumu Valdemāram gan no pašu latviešu, gan no

krievu sabiedrības puses. 1883. gada vasarā, Valdemārs,

kopā ar savu dzīves biedreni, apceļo Somiju, Zviedriju,

Norvēģiju un Angliju, interesēdamies par jūrniecības lie-

tām. Šo ceļojumu panākumus Valdemārs izdeva tautas

apgaismošanas ministrijas izdevumā (Valdemārs bij tuvs
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paziņa tautas apgaismošanas ministrim Delanovam).

1888. gadā nodibinājās Rīgā īpaša „Kr. Valdemāra prē-

miju" komisija, kura, izsolot godalgas par labākiem rak-

stiem jūrniecības lietās, darbojās tā Valdemāra garā un

vairāk gadus latviešiem izdeva īpašu ,Jūrnieku Kalen-

dāru", sākot no 1889. gada.

Astoņdesmito gadu vidū nāk itkā lūzums krisuma

Valdemāra politiski-patriotiskā darbībā. Latviešu sabie-

driskā dzīve, salīdzinot ar sešdesmitiem gadiem, ir mil-

zīgi gājusi uz priekšu. Valdemārs, dzīvojot Maskavā, ne

ikreiz var novērot šīs dzīves iekšējo pulsu, ne ari darīt

vēlamu iespaidu uz šīs dzīves novirzīšanu šādā vai citādā

virzienā. Pēc saviem pasaules uzskatiem Valdemārs bij

noteikti demokrātisks vīrs, bet Krievijas politiskā dzīve,

sākot ar astoņdesmitiem gadiem nākot pie valdīšanas

Aleksandram 111, nepavisam negāja progresivā virzienā,

bet gan ar nežēlīgu roku nomāca jebkādus brīvprātīgus

centienus jebkādā dzīves nozarē. Nevarēja šinī lietā ari

neko grozīt Valdemāra iespaids krievu sabiedriskās ap

rindās, jo krievu politika vadījās pavisam no citiem mēr-

ķiem, nekā tiem, kādi bij Valdemāram. Šis lūzums Val-

demāra darbībā vedams sakarā ar senatora Manaseina

reviziju Baltijā un ar nikno pārkrievošanas laikmetu, kas

drīz pēc tam sākās.

Acīmredzamiem jaunlatviešu panākumiem politiskā,

kulturelā un saimnieciskā laukā nāca jauns trieciens, kuru

nemaz, vai nepilnīgi bij paredzējuši pat jaunlatviešu tāl-

redzīgākie vadoņi, kā Valdemārs un citi. Šis trieciens

bij pārkrievošana, kas no sākuma, septiņdesmitos gados

tērpās nevainīgā Jatvlešu tautas tuvināšanas segā rad-

niecīgai krievu tautai", bet astoņdesmito gadu otrā pusē
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un deviņdesmitos gados bij tikpat briesmīgs slogs tā

nacionālā, kā tikumiskā ziņā, kā astoņpadsmitā gadu-

simteņa verdzība, sagatavojot tā zemi 1905. gada revo-

lūcijai.

Šīs pārkrievošanas cēloņi slēpjas divos faktoros:

1) jaunlatviešu vadoņu politikā un 2) krievu valsts pār-

tautošanas politikā.

Gadusimteņiem nezdami vācu muižnieku jūgu, bet

zem krievu valdības piedzīvodami vairāk vai mazāk

svarīgas reformas sava stāvokļa atvieglošanā, latviešu

zemnieku psicholoģija dabīgi sāka piegriezties Pēterpilij,

„augstai valdībai", krievu ķeizaram. Viss, ko, piem., lat-

vieši ieguva sešdesmitos gados, aiz politiskiem ieme-

sliem, jaunlatviešu vadoņiem bij jāiztulko tautai kā „ķei-

zara žēlastība". To prasīja politiskais takts, lai muiž-

nieki nevarētu pārmest latviešiem dumpību un revolucio-

narismu, ko muižnieku vadoņi nemitīgi norādīja krievu

valdībai pie katras latviešu zemnieku kustības un reformu

vajadzības. Tā pirms 1866. gada pagastu pašvaldības

likumu izdošanas pirmais ierosinājums nāk tieši no val-

dības. 1865. gada sākumā Baltijas ģenerālgubernators

Šuvalovs, acīmredzot uz mājienu no Pēterpils, griežas

pie muižniekiem ar priekšlikumu, reorganizēt zemnieku

pašvaldību, atsvabinot to no muižniecības iespaida. Tas

pats zināmā mērā bij noticis ar svarīgo māju iepirkšanas

likumu, kad reakcionārais muižnieku izstrādātais projekts

atdūrās Pēterpilī. valdības aprindās, un uzvarēja liberā-

lais virziens. Tautas ticība par „ķeizara žēlastību" tika

zināmā mērā par kultu un sevišķi modra kļuva smagos

reakcijas laikos.

Baltijas muižniecība, kas zīmējas uz viņas kārtas
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priekšrocību uzturēšanu un aizstāvēšanu, ir viena no sīk-

stākām, kādu vien pazīst pasaules vēsture. Gudra un

viltīga, viua piekāpjas tikai galīgas nepieciešamības

priekšā un katrā jaunā momentā, tiklīdz grozās vēsturi-

skā konjunktūra, tūlīt mēģina atgūt zaudēto. Šī muiž-

niecība, protams, ne labprāt padevās sešdesmito gadu

reformām. Tamdēļ top saprotamas latviešu zemnieku

žēlošanās par muižnieku nelikumībām sešdesmitos un

septiņdesmitos gados.

Kad Brīvzemnieks 1869. gada apceļo Kurzemes pie-

krasti latviešu tautas gara. mantas krādams, ari viņam

nācās dzirdēt ne mazums žēlošanos no zemnieku puses.

Ne politiskā gudrība, ne reālie apstākli Brīvzemniekam

neatļāva šādas sūdzības uz vietas apskatīt, vai ar viņām

tuvāk iepazīties. Brīvzemnieks deva padomu, lai zem-

nieki savas dibinātās sūdzības sūta uz Maskavu tur tās

celšot gaismā. Tā Valdemāra rokās, kurš, kā jau teikt*,

uzturēja ciešus sakarus ari slavofilu vadoņiem kā Katkovu

un Aksakovu, sanāca daudz materiāla par kliedzošām ne-

būšanām Latvijā, šīs ziņas nodrukāja slavofilu laik-

rakstos „Rusj" un ~Mosk, Vedomostji
44

.
No tiem tās pār-

gāja pārējā krievu presē un Baltijas muižniecībai vaja-

dzēja izturēt sīvu cīņu pret .Jaunlatviešu
4'

uzbrukumiem,

un visas Šīs
, jaunlatviešu 44 kustības dvēsele joprojām bij

Valdemārs.

1881. gadā par ķeizaru Krievijā nāca Aleksandrs lii.

Reakcija, kura biedrojās ar slavofiliem, pacēla galvu,

slavofilu iespaids palika lielāks. Latviešu zemnieku sū-

dzības par muižnieku spaidiem atrada tagad dzirdīgākas

ausis, un valdība izšķīrās, izdarīt Vidzemē un Kurzemē

senatora reviziju. Šis uzdevums piekrita senatoram
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6

Manaseinam (1835.—1895.), kurš tādu reviziju ari izda-

rīja no 1883.—1885. gadam. Jaunlatviešu vadoņu centieni

izgāja uz to, atņemt muižniecībai varu un panākt zem-

nieku pielaišanu apgabala plašākā pārvaldībā (ne tikai

pagastā). Zemnieki apbēra revidentu ar sūdzībām.

~Viņi," — saka J. Krodznieks savās atmiņās, — „žēlojās

par policiju un tiesām, ka nevarot viņās dabūt taisnību,

varot sūdzēties 10, 20 gadus (Pakti! Lt.), nomirstot sū-

dzētāji, un panākumu nekādu, tādēļ vajagot ievest poli-

ciju un kroņa tiesas, kuras neesot muižnieku rokās. Tad

zemnieki nebija mierā ar laukskolām. kurās gan varot

mācīties vācu valodu, bet krievu ne, un šī latvju jau-

nekļiem esot tik nepieciešami vajadzīga, ka bez krievu

valodas prašanas zaldātos daudz esot ko ciest... Ari

zemes saimniekošanā viņus gan izmantojot, piedzenot

maksāšanas lielākas nekā muižām, bet zemes kasi un

nodokļu izdalīšanu zemes vajadzībām pārzinot vienīgi

lielkungi, zemniekiem tak ari vajagot savu pārstāvju

landtāgā" (,Latv. Vēstn." lit. piel. 25, 1923).

Kādi nu bij revizijas rezultāti? Vai zemnieki pār-

spīlēja apstākļus savās sūdzībās? Pārbaudot tuvāki fak-

tus, revidentam bij jāatzīst, ka zemnieku sūdzības visā

vairumā pamatotas un ka Vidzemē un Kurzemē tiešām

izdarāmas reformas tiklab tiesu un skolu lietās, kā ap-

gabala pārvaldības un administrācijas ziņā. Vajadzēja

piepildīties jaunlatviešu politikai: turpināties tām liberali-

demokratiskām reformām, kas bij jau sākušās sešdesmi-

tos gados un radījuša* īsos gados radikālas pārmaiņas

visā latviešu dzīvē.

Reformas gan nāca, bet pavisam citādā garā un

virzienā, nekā to bU gaidījuši jaunlatvieši un var-
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būt ari pati tauta, iznāca svarīgais likums par krona

zemnieku māju iepirkšanu par dzimtu. Pirkšanas

maksa tika aprēķināta pēc augstajām labības cenām

astoņdesmito gadu sākumā, vēlāk, kad labības mak-

sas krita, šī iepirkšanas maksa daudzās vietās izrā-

dījās stipri augsta un sacēla kurnēšanu pie zemnie-

kiem dēl nastu nesamērīga smaguma, kas pavairojās vēl

ar citiem nodokļiem. Tālāk nāca policijas reforma, kura,

zemniekiem par lielu gandarījumu, gan izbeidza muižu

policiju, īstenībā — muižnieku administrativās varas pē-

dējās atliekas par zemniekiem, bet jaunieceltie policijas

kungi maz ko atgādināja no tautas policijas, kas stāv

valstī par drošību un kārtības sargu, tie bij neaprobežoti

satrāpi, sākot no uraduika pagastā un beidzot ar aug-

stāko apriņķa policijas ierēdni apriņķa priekšnieku, kas

bij vai nu kāds barons, vai latviešu valodas nepratējs

krievu ierēdnis, "tautiskās preses piekoptā krievu valo-

das un krievu tuvināšanas slavināšana pašai tautai, kuras

valoda tika pilnīgi izskausta no lietošanas, drīz vien pie-

rādījās skābs ābols. Bet visbēdīgāki bij ar skolas re-

formu. Lai kāda bij vecā tautskola, lai tur mācīja ari

vāciski, bet šī tautskola prasīja pēc pedagoģiski izglīto-

tiem spēkiem un saviem audzēkņiem deva nevien izglī-

tību, bet ari audzināšanu. Ar to izskaidrojas septiņ-

desmito - astoņdesmito gadu paaudzes samērā augstais

izglītības stāvoklis. Pavisam citādāki tas bij ar refor-

mēto tautskolu. Jebkāda izglītojoša nozīme tai pilnīgi

tika atņemta. Tās uzdevums bij pārtautot latvieti un Šo

savu uzdevumu tā veica ar visu autokratiskā režima ne-

žēlību un varmācību. Bērnu, tikko tas atstāja ģimenes

klēpi, tikko tas pirmo soli spēra skolā, sāka mācīt krievu
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valodā, un šīs valodas prašana bij visas izglītības sā-

kums un gals. Tās pašas nedaudzās stundas, kas ar

likumu bij ierādītas mātes valodai, ignorēja, vai šo stundu

vietā bērniem dzina atmiņā krievu vokabuļus. Vecus, pie-

dzīvojušus pedagogus, kuri neprata krievu valodu, vai

vienkārši nespēja strādāt tautas dvēseles nogalināšanas

darbu pie bērniem, skolu inspekcija atcēla no amata un viņu

vietā — ielika zeņķus, kuru stiprums bij krievu valodas

prašana un iztapšana inspektoram. Tamlīdzīgā garā bij

iekārtotas ari vidējās skolas, kurās bieži norīkoja par sko-

lotājiem birokrātus no Krievijas, kuri nevien neprata

latviešu valodu, bet stundās ņirgājās par latviešu kultūru,

literatūru, valodu. Krievu skolas grāmatas par latviešiem

kā tautu neminēja ne vārda, vai apgaismoja viņus ne

sliktāki kā bušmeņus Afriķā. Ar 1863. gada tiesu liku-

miem Krievijā bij viena no liberālākām tiesu zistemām

Eiropā. 1888. gadā ievedot Latvijā reformētas tiesas, ari

Šo tiesu labās puses tika atstātas pie malas, bet latvie-

šiem radīts kas līdzīgs no tiesu surogāta. Tiesās nepie-

laida latviešu valodu (sākot no miertiesām), tiesneši bij

iecelti, nepazina ne šejienes dzīves iekārtu, ne parašu no-

dibināšanos.

Bet pati svarīgākā reforma, ko latvieši bij gaidījuši

no Manaseina revizijas, zemes pašvaldības reforma,

muižniecības landtāga reforma tādā kārtā, lai landtāgā

ņemtu dalību visu kārtu priekšstāvji, pilnīgi izpalika.

Reakcionārā krievu valdība neatrada par vajadzīgu šinī

ziņā ko grozīt un Valdemāra pravietiskais pareģojums

par muižniecības izturēšanos kara gadījumā ar Vāciju,

pilnā mērā attaisnojās pasaules kara laikā.

Tā. sākot no astoņdesmito gadu otras puses, īstenībā

6*
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pie deviņdesmito gadu sliegšņa, . jaunlatviešu" politika

cieta pilnīgu neveiksmi. Mazinājās ari paša Valdemāra

iespaids pie krevu valdības aprindām un tajā pašā jau

pieminētā jūrniecības biedrībā, kuru Valdemārs bij cēlis,

un kura ar viņa milzu spējām un darbu bij kļuvusi īste-

nībā par Krievijas jūrlietu vadītāju, Valdemāram pienācās

pārdzīvot ne mazums nepatikšanu un sarūgtinājumu.

Valdemāra tuvs paziņa un centienu biedris J. Krodzi-

nieks liecina, ka šie sarūgtinājumi Valdemāru noveduši

kapā. Pazīstot Valdemāra vīrišķību un izturību, šādu

liecību gan nesapratīsim burtiski, bet ka-tie viņa dzīves

vakaru aptumšoja uri sāpināja, tas, bez šaubām, jāatzīst.

„Valdemara pārziņā," — liecina J. Krodznieks (JL

Vēstn." lit. piel. 23, 1923), — „nāca jūras skolu ne ma-

zums; bij nodibinājušās skolas gan Baltijas jūras pie-

krastē, ziemeļos Baltā jūrā, gar Volgas upi, gar Melno

un Azovas jūrām, skaitā ap 40, un visas pārvaldīja Val-

demārs. Viņam ļoti lieta gāja no rokas, tik ilgi kamēr

šie augstie kungi (jūrniecības biedrības formelie vadoņi.

Lt# grafi un kņazi bija par priekšniekiem, bet vēlāk bie-

drībā iespiedās krievnieku patrioti ar birokrātiskiem pa-

ņēmieniem, tad Valdemāra stāvoklis tapa grūts,. īpaši

pēdējā priekšnieka, zvērināta advokāta Nosa laikā, kas

visās lietās bāza iekšā savu degunu, visu labāki gribēja

zināt, visas lietas pārbaudīt un rīkot. Tas Valdemāra

pēdējās mūža dienas tā sarūgtināja, ka Valdemārs daž-

reiz izsaucās, ka Noss viņu nobeigšot, un tas diemžēl ari

notikās, jo Valdemārs, redzēdams, ka viņa darbu posta

un niecina, ka jūras skolas vairs nevar strādāt viņa garā.

tādēļ sāka aiz sirds rūgtuma vārguļot un nīkuļot. Viņš
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nepārcieta savu mūža dienu darba sabrukumu un nobei-

dzās aiz bēdām."

Līdz savam mūža galam Krišjānis Valdemārs uztur

dzīvus sakarus ar latviešu tautu, gan satikdamies ar tau-

tas politiskiem vadoņiem, gan caur presi. Krišjānis Val-

demārs nav partijas cilvēks: viņš saprot cienīt dažādus

uzskatus un domas, vipš cīnās par savu ieskatu parei-

zību, viuš pat sabar (Krodznicka vārdiem runājot) savus

tuvākos centienu biedrus kur tie pēc vina domām ne-

pareizi rīkojušies, bet viuš nedomā, ka citādu uzskatu

cilvēki tūdaļ jānoslauka no zemes. Šī domu iecietība

Valdemāram jauj atrast draugus un personīgus cienītājus

dažādu tautību un aprindu ļaudīs, sākot no ķeizara nama

locekļiem un beidzot ar Pētcrpils ormaņiem. Rakstot par

dažādiem sadzīves un izglītības jautājumiem Valdemārs

nav saistījies tikai ar vienu, viņam sevišķi tuvu stāvošu

laikrakstu, bet piedalījies katrā, kas nesis skaidru domu

un sekmējis tautas izgiītību. Tā septiņdesmitos gados

Valdemāra rakstus sastopam «Baltijas Vēstnesī", astoņ-

desmitos gados turpat un vēl
,
Balsī", „Baltijas Zemkopī",

„Pagalmā", «Austrumā", ..Dienas Lapā", nerunājot par

ievērojamiem krievu un vācu laikrakstiem, kuros parā-

dās gan Valdemāra speciālie raksti par jūrlietām, gan

par Baltijas politiskiem apstākļiem

Pieminētās nepatikšanas, nevien tās, ko Valdemāram

vajadzēja piedzīvot jūrniecības biedrībā, bet ari tās, kas

bij jāpiedzīvo toreizējā vispārējā politikā, nevarēja darīt

labu iespaidu uz Valdemāra cīņās un darba gaitās jau

stipri pūlēto organismu. Pie tam Valdemārs pats par

savas personas saudzību daudz nepiedomāja. 27. no-

vembrī (pēc j. st.) 1891. gadā, kad svin Valdemāra dzim-
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šanas dienu, Valdemārs nejūtas labi un nevar gultu at-

stāt. Kad kāds no Maskavas studentiem, biedru vārdā

aiznes tam sveicinājumu un izsaka nožēlošanu par Val-

demāra slimību, Valdemārs to mierina vārdiem: ~Nu.

nu, bērni, gan jau būs atkal labāki." Pats viņš domāja,

ka sirgstot ar influenču; ataicinātais ārsts atrada, ka

Valdemārs saslimis ar plaušu karsoni. Vairāk kā nedēlu

organisms cīnījās pret nikno slimību. Juties labāki, Val-

demārs, bez ārsta atļaujas bij piecēlies no gultas un sācis

strādāt. Sēkoja atkritums slimībā, kurš veda pie tra-

ģiskā gala. 7. decembra (1891) vakarā (pēc j. st.) Ma-

skavā aizmiga uz mūžīgu dusu lielais latviešu patriots,

gudrais diplomāts un nepiekusušais kultūras cīnītājs. Gan

pats Valdemārs bij izteicies, ka cilvēks jāapglabājot tur.

kur viņš miris. Bet latviešu tauta nevarēja savu pirmo
dēlu atstāt svešumā. Ar Rīgas Latviešu Biedrības gā-

dību un nelaika dzīves biedrenes atļauju, Valdemāra līki

15. decembrī atveda Rīgā, bet 16. decembrī guldīja Lielos

Gertrūdes kapos. Bēres bij lielas un svinīgas un latviešu

tauta dzijās sērās godināja sava ievērojamā vīra piemiņu

un lielos mūža nopelnus. Jau bēru dienā nodibinājās

Valdemāra Piemiņas Komiteja ar Fr. Brīvzemnieku kā

priekšnieku (vēlāk viņa vietā nāca Dr. A. Butuls), kura

vāca līdzekļus Valdemāra pieminēklim. Tādu, lielam

laužu pulkam piedaloties, atklāja Rīgā Ģertrūdes kapos

27. novembrī 1898. g. Piemineklis, kas izmaksāja 1400

rubļu, ir no melna zviedru granita, piramides veidā, ar

Valdemāra bareljefu bronzā pieminekļa priekšpusē, un ar

jūrniecības zimboliem — bāku un enkuriem pieminekļa

otrā pusē. Uz pieminekļa ir domu izteicieni no Valde-

māra rakstiem latviešu, krievu, vācu valodās. Latviešu
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valodā pieminekli pušķo Šādi Valdemāra vārdi, kuri bija

viņa mūža uzdevuma sauciens:

~AK, sniedziet jūs, kam Dievs līdzējis pie gaismas

tikt un tās gudrības saules spīdumu baudīt, sniedziet jel

saviem brāļiem tumsībā roku un velciet tos gaismā."

III. Krišjāņa Valdemāra karakteristika.

Krišjānis Valdemārs ir dzimis vadītājs. Tas ir liels

gara spēks, kas saista un pievelk ap viuu. No viua iziet

gars. Vienalga, vai viuš uz laukiem pagasta skrīvera

amatā, vai Tērbatā kā students, vai Pēterpili un Maskavā

kā avižnicks, sabiedrisks darbinieks un politiķis — visur

ap viņu pulcējas, grupējas, tam seko. Kam tad seko, ap

ko tad pulcējas? Tam, kas var visiem ko dot, kas tālāk

redz, nekā citi redz, kas ir stiprs, grib to, ko viņš var, un

var to, ko viņš grib. Tāds, kas to spēj, ir pravietis. Un

Krišjānis Valdemārs ir pravietis savai tautai un tēvijai,

viņš redz laikiem pāri, ko citi neredz, viņš atrod ceļus,

tur, kur citi apstājušies. Kā liels gaišums viņš iet tepat

gadusimteni pa priekšu savai tautai, cauri klaušu mij-

krēslim, cauri abzolutisma reakcijai, un ja viņš pats ne-

var ieiet Kanaanā, ko viņa gars paredz viņa tautai, viņš

dod tai savu ceļa spieķi, ticību uz sevi, uz saviem spē-

kiem un nākotni, un ar šo ticību latviešu tauta cauri vi-

siem pasaules satricinājumiem sasniedz savu nacionālo

un politisko piepildīšanos — zeme kļūst valsts, tauta —

nācija.

Kādas disciplinas vada šo lielo garu, kur ir tie iek-

šējie avoti, no kuriem izverd viņa dvēseles spēks, sirds

Karstums un prāta gaišums.*
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Krišjāņa Valdemāra biļete īada mums inteliģentu

seju, drīzāk kāda kabineta darbinieka, nekā tautas tri-

būna, organizatora un pavēlnieka

Par Valdemāra ārējo personību, izturēšanos un sa-

tiksmi ar citiem, J. Krodznieks nodod šādu zīmīgu no-

vērojumu: „Kā Valdemārs tādu ievērojamu stāvokli va-

rēja ieņemt krievu sabiedrībā, jāpabrīnās No zemnie-

kiem cēlies, viens latvietis, iekļuva krievu aprindas,

prata griezt uz sevi vērību un tika iecienīts kā vispārī-

bas strādnieks. Vigam nemaz nebija tādu ārēju īpašību,

kas vi nu izceltu citu starpā: viņš nebij nekāda stalta

au.cuma, nebij viņam kādu runas dāvanu, nevarēja būt

demagogs nedz vārdos, nedz darbos, jebšu viņa preti-

nieki iz vācu lēģera viņu par tādu izklaigāja. Runātais

viņš bija vājš, nekur nav par tādu uzstājies; krieviski viņš

loti vāji runāja un tomēr viņš atrada lielu piekrišanu pie

tiem, ar kuriem viņš satikās, lai būtu tas augsts vai

zems, mācīts vai nemācīts. Viņš čūpstīja savu cigāru

un runu runāja vienkāršu, mierīgi, nekad balsī neaiz-

rāvās, neuztraucās un beidzās saruna ar to, ka klausītājs

bija piespiests piekrist viņa domām. Viņam bija skaists,

gaišs prāts, viņš visu teikto prata pamatot, pievest tādus

pierādījumus, kas pārliecināja pretinieku." („Lat. Vēstu,

piel. 25, 1923.). -

Gadu pēc Kr. Valdemāra nāves Valdemāram sarīkotā

Jūrniecības Biedrības ārkārtējā piemiņas sēdē (25. nov.

1892. g.) Krodznieks raksturo Kr. Valdemāru kā vīru, ku-

ram savas par labu atzītās idejas bijis iespējams izvest

«vienīgi caur viņa dedzību, izturību un ātru apķērību.

Ja Valdemārs kādu ideju par labu atzinis, tad viņš pie
tās izvešanas ķēries ar tādu dedzību, ar tādu sparu, ar
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kādu tikai tad var rīkoties, Kad uz šis idejas izdošanos

balsta savu dzīves mērķi* kādēļ to ari nekādi šķēršļi, ne-

kad pirmā neizdošanās nespējusi padarīt vienaldzīgāku,

šaubīgāku." Viņam par labu nākusi, bez jau pieminētās

ātrās apķērības, „viņa vispusējā izglītība, viņa plašās

zināšanas, kādas reti šos laikus sastopamas" (Aronu Ma-

tīsa „Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un darbā", 51. lp.).

Tā tad ne Valdemāra ārējas īpašībās, ne viņa ma-

nierēs, ne iekš viņa uzstāšanās slēpjas viņa spēks, bet viņa

garā. Viņš visu teikto prot pamatot, pievest tādus pie-

rādījumus, kas pretinieku pārliecina, „viņam ir ātra ap-

ķērība", saka Valdemāra centienu un laiku biedrs. Bet

kāpēc viņš prot pārliecināt un kāpēc pretinieks tam pa-

dodas? Kad Krišjānis Valdemārs pirmoreiz aiziet pie

lielkņaza ģeneraladmiraļa Konstantina Ņikolajeviča,

tas ir tā sajūsmināts no Valdemāra, ka to vienā dienā ga-

tavs izredzēt jebkādam augstam amatam- Un pie tam

Valdemāram nav ne ārēja imponējoša izskata, ne aristo-

krātiskas uzstāšanās, viņš pat krievu valodu runā loti

vāji! Un tad iedomāsimies šo pašu Valdemāru 1866. g.,

kad tas no ārējās dzīves triecieniem dragāts, aizbrauc uz

Maskavu, lai meklētu tur jaunu darba lauku. Un pietiek,

ka viņš izrunājas ar Katkovu un ceļš Valdemāram vaļā.

Un mēs labi zinām, cik šaubīgi šie slavofili raudzījās uz

katru cittautieti, un kādas pūles un pacietību maksāja,

iegūt uzticību šinīs aprindās! Un Kr. Valdemārs tā uz

rāvienu! Un atkal astoņdesmitos gados pie šī paša Val-

demāra griežas Krievijas tautas apgaismošanas ministrs

ar saviem specirfiem uzdevumiem, kurators Kapustins

nāk un prasa padomus Valdemāram par skolu reformu

Baltish. Krievu birokrātijas redzams pilars pie privātās
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biedrības rakstveža-darbveža, kuram pat nav nekādas

činas! Un ko čina nozīmēja vecajā Krievijā! lekš-visa

tā ir kas dīvains, neizprotams, brīnišķīgs, jo ka „Valde-

mars prot teikto pamatot/
4

tas neko nepierāda mums no

vina dvēseles būtības.

Pirmoreiz Valdemāra iekšējā būtībā dabūnam ieska-

tīties, kad viņš, kā skolēns np Lubezeres skolas izbrauc

uz Roju un tur pirmoreiz redz jūru. Tā Valdemāru aiz-

grābj un ne par nieku. Jūrā Krišjānis Valdemārs neap-

zinīgi jūtas ko sev radniecīgu atradis. Tikai liels saprot

lielu. Tas ir jūras plašums, jūras elementu neaptvērums,

kas saviļņo viņu. Un šī dziļā sajūsma uzreiz modina

zēnā lielus plānus: kas te par lietderīgu ostu tirdzniecībai,

kā te iebrauks un izbrauks lieli okeāna kuģi, vezdami

mantas uz visām pusēm un vairodami tautas bagātību.

Tie ir lieli uzdevumi, lieli mērķi, kas tūliņ mostas zēna

dvēselē.

Paiet daži gadi un šis lielo sapņu zēns izaudzis jau-

neklis un darbojas kā skrīveris, tad viņš kopā ar Spāģi

un citiem, lai novērstu kungu uzmanību savos izglītības

centienos, nodibina „Jūras izsmelšanas biedrību44

.
Atkal

tādi grandiozi plāni, kādi nesasniedzami milzu uzdevumi,

kuri, gan slēpjot savā apzīmējumā zināmu ironiju, to-

mēr rāda, kādiem lieliem nodomiem aizņemtas Kr. Valde-

māra domas: Viņš nebīstas no uzdevumiem, ko vēl citi

nav veikuši, viņš nebīstas iet ceļus, ko vēl citi nav

gājuši.

Tā paiet laiks, un Valdemārs nāk jau 24 gadus vecs.

Viņš ir skrīveris uz laukiem, Kurzemē, Ēdolē, turīgā

apvidū, viņa priekšniecība ar viņu mierā, liekas, vajaga

tikai nodibināt ģimeni, un viss noritēs parastās izdieni-
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šķības sliedēs. Bet Kr. Valdemāru ari dzīvē neatstāj lieli

sapņi. Ari te viņš iet ceļus, ko citi nav gājuši. Viņš ne-

vien grib, kādas īpašības ir simtiem un tūkstošiem, bet

viņš ari gribēto prot sasniegt. Kr. Valdemārs ir nevien

lielu sapņu, bet ari lielas gribas cilvēks. Kamēr citi jauni

cilvēki ballītēs un omulīgā satiksmē ar jaunkundzītēm iz-

šķiež naudu, Valdemārs krāj kapeiku pie kapeikas, atrauj

sev dažu ko nepieciešamu, lai tikai paša spēkiem tiktu

uz priekšu. Viņš grib studēt. Un šī nolūka labad tam

jānobeidz ģimnāzija.

Un vienu mēs jau redzam pie Kr. Valdemāra: viņš

zina saistīt ap sevi. Ne tikai lauku centīgo jaumttni, kurai

viņš dod lasīt grāmatas no savas nelielās grāmatu krā-

tuves, ne tikai tādus draugus, kas tāpat kā viņš, sapņo

par tālāku izglītību, Valdemārs, dažas reizes, satiekoties,
saista pie sevis zemes augstāko administratoru ģenerāl-

gubernatoru kņazu Suvorovu. Tas ieinteresējās par

gudro, apdāvināto skrīveri. Kr. Valdemārs uztic tam

savus nodomus. Humānais vīrs nesmejas par šiem jau-

nekļa nodomiem, neraugoties uz to, ka Kr. Valdemārs jau

sen pāri ģimnāzista gadiem. Viņš pat dod tam līdz ieteik-

šanas vēstuli pie kādas Liepājā pazīstamas personas.

Valdemārs prot nevien jūsmot, nevien gribēt, bet ari

strādāt. Viņš samācījies jau lielā mērā vidusskolas

kursu un ietiek kādā no ģimnāzijas vecākām klasēm.

Daudzi ir pieraduši dzīvē tikt uz priekšu, kad citi

tiem stāv aiz muguras un palīdz ar materiāliem līdze-

kļiem: vecāki, brāli, krusttēvi. Valdemārs tiek uz priekšu

paša spēkiem, viņš ir apbrīnošanas cienīgs paraugs vi-

siem laikiem tautas centīgai jaunātnei, kurai ar pašdarbību

dzīvē jāizlauž ceļš. Viņš mācās un pats gādā par līdze-
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kliem, viņš saraksta grāmatiņu: ~300 stāstu, smieklu,

stāstiņu v. t. t., v. t. t., un mīklas" (1852, 231 L p.). To

izdod viņa labvēlis; tā Valdemārs pūlās tikt pie līdze-

kļiem. Bet šīs grāmatiņas saturs, sevišķi viņas priekš-

vārds, pirmoreiz visā gaišumā atklāj mums Valdemāra

tikumisko personību.

Katra cilvēka garīgo vērtību rāda nevien vieta un

stāvoklis, kādu tas ieņem, bet visvairāk tas. kādus tiku-

miskus pienākumus viņš sev uzliek un tos pilda. Kādi

nu ir tie pienākumi, kādus Valdemārs uzliek saviem laika

biedriem, bet galvenais, kurus viņš pats ar tādu varonību,

ar tādu dzīvē tik reti pieredzētu un reti pieredzamu ideā-

lismu uzlika sev un izpildīja līdz savam pēdējam dvašas

vilcienam. Tos viņš izsaka savas grāmatiņas priekš-

vārdā: tikpat vientiesīgos, cik cēlos vārdos: „Jūs, kam

Dievs līdzējis pie gaismas tikt un tās gudrības saules

spīdumu baudīt, sniedziet jel saviem brāļiem tumsībā

roku un velciet tos gaismā!" No šī laika sākot, šo vārdu

saturs top Kr. Valdemāra mūža apzinīga devīze. Tie,

kas tikuši dzīves kalnā, tic, kas bauda kultūras dzīves

labumus un priekšrocības, lai neaizmirst tautas vairumu,

kas vēl mīt tumsā. Nevien neaizmirst,. Kr. Valdemārs

prasa vairāk: viņš prasa no tādiem aktivitāti („Velciet
tos gaismā"). Kr. Valdemāra gribai, izturībai, neatlai-

dībai stājas līdzās viņa aktivitāte. Tā ir viena no Kr.

Valdemāra personības visstiprākām, viscildenākām pa-

zīmēm. Lielas idejas, cēli nodomi, augstas varbūtības,

viss tas paliek miris kapitāls, kamēr cilvēka aktivitāte to

visu neapgaro ar darba svētību. Nepietiek zināt, vajaga

izdarīt. Šinī ziņā Kr. Valdemāra persona rāda mums

tadu viengabalību. tādu nešķiramu kopību starp gribu un
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iespēju, kas visos laikos ģēnijus atšķir no pflla. Šī pri-

mārā aktivitāte spilgti parādās pie Valdemāra, kad viuš

nonāk Tērbatā. Cik priekš vina jau latvieši nav studē-

juši Tērbatā, bet nevienam nav nācis prātā aktīvi dekla-

rēt, ka tas latviešu tautības. Kamdēļ? Tas meta jau

zināmu ēnu uz pašu atzītājies, ka viņš nostājas līdzās

bauriem un Zemniekiem, jo toreiz latvieši bij tikai kārta,

ne tauta. Nav Valdemāra solī ari nekā lielīga, uzpū-

tīga. Es esmu tas, kas es esmu. Viņa draugu un biedru

starpā ir daudz vāciešu, viua attiecības ar tiem vislabā-

kās., bet Valdemārs citu dēl neatsakās no tā, kas sastāda

cilvēka personību, no sevis paša. Tas gļēvums, kas lat-

viešiem nacionālā ziņā jau pa gadu simtiem bij pārgājis

asinīs, kas, dimžēl, tiem vēl nav gluži izzudis ari mūsu

dienās, ar Kr. Valdemāru tiek strauji lauzts. Un šis gļē-

vums ir jālauž, jo tas noteikti nesaskanētu ar to devizi,

ko Valdemārs sev spraudis: sniegt saviem brāļiem tum-

sībā roku un vilkt tos gaismā. Nav Kr. Valdemārs ne-

vienu brīdi ari pasaules lāpītājs, kuram fantastiski pro-

jekti par cilvēces glābšanu, kura tikai tik ilgi vērta, ka-

mēr uz papīra. Viņa aktivitāte arvien prasa ko noteiktu,

reālu. Pasaulē ir daudz cietēju. Tos visus viena spē-

kiem neaptvert. Bet ko gan ikviens var darīt: strādāt

tur, kur viņu apstākli nostādījuši, savā tautā, savas tautas

labā. Tamdēļ Kr. Valdemārs saka: neaizmirstiet savus

brāļus, sniedziet tiem roku! Ja nu tie ir brāli, šie bauri

un arāji, tad cilvēka tikums prasa arfno tiem nekauuē

ties, lai darbs liecinātu, kā labā tas darāms. Un šis cil-

vēka tikums pamatojas uz mīlestību, un šī mīlestība ir

Kr. Valdemāra visu citu spēku pirmavots un dzinēja

vara. Tikai Kr. Valdemāram tā ir svēta un liela, un tā-
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pēc viņš nevienureiz ne savos rakstos, ne savās vēstulēs,

ne savās runās nelielās ar šo mīlestību. Kr. Valdemārs

deg aktivā tautas darbā ar šo mīlestību, un vienīgi šis

darbs ir šīs svētās, lielās mīlestības apzieģelētājs, lieci-

nieks un mūža paradums. «Patriotisms nav nekāda skun-

stīga galvas gudrība," — uzsauc Valdemārs vēlāk kādā

citā gadījumā, — «māciet cilvēkiem grāmatu, un patrio-

tisms pats no sevis radīsies." Tik dziļi un tik vienkārši

Kr. Valdemārs saprot tautas mīlestību. Vediet tautu pie

garīgas atzīšanas, — tā ir Kr. Valdemāra doma, — un

vina būs patriotiska tauta, tamdēļ ka vina tādā gadījumā

nevarēs pati sevi neatzīt. Tauta tādā gadījumā neva-

rēs sevi pašu prom aizmest, jo tad viņas vienkārši nebūs.

Kr. Valdemāram nav patriotisma jēdziens kāda abstrak-

cija, kāda no tautas dzīves šķirta fikcija, kāds retorikas

frāžu šķirsts, kuras paskandina svinīgos tautas dzivcs

brīžos, Kr. Valdemāram patriotisms ir apzinīga tautas

garīgās un materiālās dzīves labklājība, pie tam atkal šī

pati «tauta" nav tikai inteliģence, vai studētie, vai tikai

mantīgie, tās ir visas plašās tautas aprindas, šo tautas

vairumu Kr. Valdemārs visā savā mūža darbā tura priekš

acīm. Viņš saprot kooperāciju kuģniecībā, kad visi kuģa

ļaudis ir līdzdalībnieki pie kuģa! «Katrs sevišķs cilvēks

kādā zemē, lai viņš būtu kas būdams," — saka Kr. Val-

demārs. — «un katra sevišķā domas ir svarīgas un ievē-

rojamas priekš visas izglītības." Ar aizgrābtību Kr. Val-

tiskām tautas bibliotēkām, jo ~tās mācījušas visus zemes

iedzīvotājus turēt lielā godā zinātni, ka tur bieži vien

demars runā par Benjamiņa Franklina nodibinātām prak-

pie turības kļuvuši cilvēki, bet bez kādām, vai ar gluži

trūcīgām skolas zināšanām, pasniedz lielas zumas spe-
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cialu zinātnisku mērķu veicināšanai; sevišķi technoloģija,

fizika, astronomja un visnotaļ dabas zinātnes vispāri top

veicinātas." —Un tālāk saka Kr. Valdemārs: Vajadzīgs

un ir no liela svara, saspriesties ar katru savas zemes

iedzīvotāju."

Atkal students būdams Tērbatā, Kr. Valdemārs pulcē

ap sevi latviešu studentus, lai kopā ar tiem degtu tautas

mīlestībā un darbotos tautas labā. Viņš ir ..latviešu va-

karu" dvēsele. Viņš pats raksta brošūru: ..Latviešu

mudīgiem zēniem", kurā, tāpat kā Liepājas ģimnāzists

būdams, dedzīgi skubina latviešu centīgo jaunatni uz

skolām. Te pilnīgi parādās Kr. Valdemāra uzskats uz

izglītību: ..Krietnas zemnieku skolas atnes lielu labumu

viņu kārtai un visai zemei: ļaudis atmet slinkumu, bēg no

krogiem, iemīl māju spodrību un glītumu; paceļas turība,

pieaug vajadzības, iedzīvotāju skaits pavairojas, ceļas

miesti un pilsētas." („Jūrnieks", 1910.)

Šo savu mīlestību uz latviešu tautu Kr. Valdemārs

patura visu savu mūžu. Tā J. Krodznieks savās atmi-

ņās („Latv. Vēstn." lit. piel. nr. 24, 1923) liecina: „Val-
demars bija tik karsts latvietis, ar kadu reti man gadī-

jies tikties, protams, viņš nebija tāds „urrā" patriots, kādi

tagad mēdz plātīties, kuriem tagad ..latvju'- vārds uz

lupām, bet ne sirdī, kuri latvju vārdu izlieto, lai iegūtu
kādu labumu. Valdemāra pirmais jautājums nebija vis

~kas man labs no tā atliks?", bet, „vai tas nāks latviešiem

par labu?" Dibinādams jūras skolas un jūras biedrību,

viņa prātā stāvēja tik latvju tauta, un lai nerastos pret-
škēVšli, viņš sāka ari rūpēties .par krievu jūrmalām.
J. Krodznieku Valdemārs sabar, ka izpaudis, ka latvieši

jau bijuši no krieviem kristīti. Sarkastiski Valdemārs
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jautā Krodzniekam, cik latvieši nu pāriešot krievos un

vai būšot kādi 100.000?

Valdemārs nevērtē cilvēku pēc kārtas, pēc ārējā stā-

vokļa, pēc goda. Viņš saietas tikpat tuvi un draudzīgi ar/
Dundāgas zemniekiem, kā ar vīriem, kuri vada lielās t

Krievijas likteņus. Bet visur viņam rūp latviešu tautas

gods un slava. Latviešu tautas vārdam vajaga būt vis-

stiprākai skaņai visā pasaulē. Ar kādu aizgrābtību Kr.

Valdemārs runā par latviešiem svešumā, kuru darbi dau-

dzina latviešu tautas slavu! Tur ir Aināžu jūrskolotāji«

Dāls un Raudzeps, kuri 1876. gadā izpētī Ob
r
upes izteku

jūrā un 1877. gadā ar tvaikoni ~Luize" no Libekas brauk-/
dami laimīgi aiztiek līdz Tobolska* pilsētai. „Nu bija

'

pierādīts," saka Kr. Valdemārs, ,Jca lieli kuģi

Eiropas aiztikt pa ūdens ceļu nevien līdz Ob upes iztekai

jūrā, bet pat 2000 vēršu pa Ob upi uz augšu!" („Austr.", -

169. lp., 1885.) Un sajūsmināts Valdemārs stāsta par

kādiem Jatviešiem, kuri „palikuši par vienīgajiem

niekiem uz Tazovas jūras, kas ir lielāka neka Rīgas

līkums", un kur varbūt ieradīsies tūkstošiem zvejnieku,

kad dzelzsceļš savienos lekškrietfļtl ar Tjumeni" (kas i

tagad jau piepildījies). Latvieša vārds — tas ir svēts i
zimhols Kr. Valdemāra apziņā visam jaukam, lielam dzī-,

ves spēcīgam pasaulē. Viņš paredz, ka latvieši labāki

izmērīs jūras dziļumus, nekā to krievi izdarījuši. Kad'

Valdemāram jārunā par latviešiem, tad šis praktiķis, šis

studējušais tautsaimnieks, šis gudrais politiķis un diplo-

māts top par dzejnieku jfismotāju šī vārda jaukākā no-J

zīmē. Latvieša vārds nes sev līdzi krietnākās spējas un \

priekšzīmīgāko darbu. Un kur vien Kr. Valdemārs ko /

dzird par latviešu panākumiem, viņš ar dedzību steidzas^
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to vēstīt atklātībā. „Ari tālāk Sibīrija (aiz Ob upes), uz

lielā Baikalezera esot latviešu kapteins uz milzīga tvai-

koņa," — stāsta Kr. Valdemārs, — „viņa vārdu nezinu.

Ka uz Kaspijas, Baltās, Melnās un Azovas jūru kuģiem

dien daži latviešu jūrnieki, ieņemdami kapteiņu un stūr-

maņu vietas, tas jau daudziem būs zināms. Melnās jūras,

pilsētas jūrskolotājs ir latvietis Skarains; pie Azovas

jūras Aksajā: AkmcņkalnV

Kas tā mīl savu tyutu, ka to Kr. Valdemārs mīl, tas

cerē no tās visu, tas tic tai, tas klusē, kad svešiem būtu

jāstāsta par viņas trūkumiem, tas piedod tai viņas alo-

šanos, tas grūtos brīžos rāda tai jaunu cerību. Valdemārs

ir visu savu mūžu ticējis savai tautai, lai ari liktenis tam

bieži liek ar ciešanām un likstām samaksāt šo ticību.

Valdemārs tic latviešiem, un šinī ticībā izpērk muižu

latviešu zemniekiem, kuri neizdara maksājumu laikā,

noved Kr. Valdemāru smaga bankrota. Viņa mantība

tiek izputināta līdz pēdējai kapeikai, viņa grāmatas tiek

atstātas tam lietošanā aiz tiesu pristava cilvēkmīlestības.

Tās pašas tautas darba labā Valdemārs ik uz sola tiek

nostādīts policijas uzraudzībā. Liekas, cik dažs spēcīgs

gars nebūtu saslimis aiz šīm nepatikšanām un pametis

visam ar roku. Lai riu strādā citi, man pietiek. Ne tā

Valdemārs. Nonācis Maskavā, viņš ieved atkal niknāko

cīņu par latviešu tautas tiesībām un stāvokli pret Baltijas

vācu muižniecību. Vēl vairāk — šis materiāli tik daudz

izpostītais vīrs zaudē ienesīgu, nodrošinātu vietu tikai

tamdē) vien, ka tam tikumiskais pienākums liek ko darīt

savas tautas labā. Jādus upurus spēj nest tikai sirdis,

kas karsti mīlē.

Valdemāra tautas mīlestība ir dzīvs, radošs darbs.
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ne vārdi. Katrā gadījumā, kur kas darāms latviešu tau-

tas kultūras labā, Kr. Valdemārs ir pirmais ar ziedoju-

miem. Lasiet tur vēl tagad maskavnieku ziedojumu sa-

rakstus dažādām zinātnisku rakstu prēmijām, Kr. Valde-

māra vārds tur figurē arvien pirmais un arvien ar prā-

•vākām zumām. Tā, kad jāsāk krāt latviešu tautas

dziesmas, Kr. Valdemārs ziedo toreiz (1878.) augstu zumu

— 60 rubļu! Cilvēks, pie kura mēbelēm mājās tiesu pri-

stava zieģelis, neziedos aiz bagātības. Bet varbūt aiz

izšķērdības? Varbūt Kr. Valdemārs pieder pie tiem prak-

tiskiem vīriem, pie kuriem nauda nav nekādā vērtībā?

(Es atlaižu šī apgalvojuma iekšējo pretrunu.) Bet ko lie-

cina kāds cits tuvs Kr. Valdemāra centienu biedrs A.

Bandrevičs? „Pagājušā gadusimteņa astoņdesmitos gadās

Pēterpilī nomira kāds ievērojams valdnieka radinieks, ja

nealojos,« Konstantīns Ņikolajevičs. Maskavas ķeiza-

riskā jūrniecības veicināšanas biedrība nolēma, kā savam

patronam un goda biedrim, uz nelaika kapu nolikt vai-

nagu. Kr. Valdemārs tādu nopirka par 3 rubļiem un bērni

dienā to ar lentu uzlika uz kapa krāšņo un dārgos vai-

ņagu pulkā." Vīrs, kas uz lielkujzu kapa noliek vaiņagu

par 3 rubļiem, bet tautas dziesmu krāšanai ziedo 60

rubļu, gan nebūs pieskaitāms tādiem, kas neprastu ap-

svērt naudas vērtību un viņas lietošanas nozīmi. Tikai

vienu mēs redzam: kāds ir šis lielais praktiskais vīrs

tad, kad viņā runā prāts, un kāds tad, ja sirds!

Pie Kr. Valdemāra enerģijas, gribas, uzņēmības, paš-

darbības, izturības, drosmes, plašās daudzpusīgās izglī-

tības un dedzīgās tautas mīlestības, tik jauki papildina

viņa personības charakteristiku — Kr. Valdemāra dzīves

vienkāršība un tīri jaunaviska kautrība un atturība. Viņš
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studējis, viņam lielas gara dāvanas, viņam tuvi sakari

un draudzīga pazīšanās ar vīriem, kuri cel un laiž mini-

strus. Kādus labumus tad Kr. Valdemārs sev izrāvis?

Valsts pīrāgs tik daudziem pārāk garšo mi tam vajaga

būt stipram raksturam, kas, neraugoties uz vieglo

iespēju, tāču savam vientiesīgam vaiga sviedros pelnītam

riecenim dod priekšroku, nekā tam treknajam pīrāgam

valsts galdā, ap kuru raudāmics laužas ne karjeristi

vien.
, -j

Tiklab viņa mājas dzīvē ka ari satiksmē ar citām

personām pazinēji raksturo Kr. Valdemāru ka vienkāršu,

laipnu, lietišķu, nekad viņam nav patosa, nekad — reto-

rikas. Dr. Grintala tēvs savas atmiņas liecina par Kr.

Valdemāru pēc pirmās tikšanās: „Nezinu nevienu gā-

jienu sava mūžā, kurš mani pildīja tā ar cerību un bailību.

kā šis. Cerēju satikt tautieti — bet viņš bija augsti mā-

cīts, kas es pret viņu! Kas mani vēlāk priecīgi pār-

steidza, ka tiešām atradu vīru, tautieti, — nespēti* būt

brālis laipnīgāks un sirsnīgāks!
44 (Aronu Matīsa. „Kr.

Valdemārs savā dzīvē un darbā 44
33. 1. p.). Un pēc gadu-

desmitiem kāds cits laika biedrs J. Krodznieks liecina:

„Daudz jau biju dzirdējis (t. i. ap 1869.—70. gadu) par

Valdemāru, par kuru visi runāja ar lielāko godbijību un

cienību, tādēļ domāju, ka viņš tāds lepns augsts kungs,
kam tuvoties varam ar sirdsdrebēšanu un lielāko cienību.

Bet kā biju pārstieuzts, atrazdams viņā vīru, laipnu, pie-

mīlīgu un loti runīgu.
44 Cik liela vienkāršība valdījusi

Kr. Valdemāra mājas dzīvē, liecina jau augšminētā D.

Grintala atmiņas no Kr. Valdemāra nelaimīgiem Dereva-S

muižas pirkšanas laikiem: „Reiz pie Valdemāra vakara

vēlu palicis, piedzīvoju viņa vakariņas, kas bija naba-

7*
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dzīgākas, neka katram nabaga algādzim." Šo abu laiku

liecinieku izteikumus papildina kāda paša Kr. Valdemāra

rakstīta vēstule Aināžu jūrskolas skolotājam Dālam

(1876), kurā tas ziuo, ka valdība skolai piespriedusi pa-

balstu, un tad turpina (citēju šo pēc Aronu Matīsa bio-

grāfijas, 5. Ip.): ~ka šis pabalsts tam būšot maza atlī-

dzība" par viņa (J. Dāla) panestiem trūkumiem un cie-

šanām tajā laikā, ~kad es ar labāko gribu to visu varēju

atlīdzināt tikai ar tukšiem solījumiem, tādēļ ka man pašam

bieži vien bij jākaujas ar trūkumu. Ja, es iekritu parādos,

kuri vēl tagad manu dzīvi sarūgtina. Patlaban pienāk

pie manis mana sieva un manim atgādina kādu smagu

kopš 12 gadiem nesamaksātu parādu! Proti, viņas tēvam

kā tirgotājam Rīgā bija — kad vina vēl bij gluži maza —

3, vēlāk 2 kuģi. Kad viņa pēc mūsu kāzām redzēja, ka

es pilnīgi biju apkrāvies kuģniecības plāniem, viua ieprie-

cinājās pie manas pārākas nodošanās darbam ar augsta-

jām domām, ka viņai par to turpmāk no visām Krievijas

jūrmalām tapšot pievesti papagaji, kanariju putniņi v. t. t

. . .
un itin nekas no tam nav piepildījies. Cik bēdīgi!"

Šis melancholiskais Kr. Valdemāra humors mums

tikai to var apstiprināt, ka praktiskais Kr. Valdemārs un

lielais tautsaimnieks tikai priekš savām personīgām inte-

resēm nekad nevarēja būt praktisks.

Valdemāra tikumisko cilvēku redzam ari no tam,

kā viuš skatās uz vienkāršo tautu. Kad Kr. Valdemārs

kā 17 gadus vecs jauneklis savās piezīmēs raksta: ,Ja

kāds nerriācīts, tādēļ, ka viņš maz skolu baudījis, vai ari

nemaz, bet ja viņš godīgs, uzticīgs un strādīgs, un dzīvo

mierā un laimē, kādēļ lai to niecinātu, vai ari ar līdz-

cietību noskatītos uz to," — tad šādus uzskatus varētum
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pierēķināt jaunība lasītam brīvprātīgām grāmatām un jau-

nības sajūsmai, bet mums ir tikpat vērtīgi spriedumi no

Kr. Valdemāra viua vīra gados. Tās ir Kr. Valdemāra

domas par studētiem un nestudētiem, kuras vēl mūsu

dienās nav zaudējušas akūto interesi, jo taisni mūsu die-

nās dažs uzpūšas ar zinātnieka tituli, neredzēdams vēr-

tīgus darbus no darbiniekiem ari bez titula. „Pie mums

valdība."' — raksta Kr. Valdemārs sava 1866. gada sa-

rakstītā brošūrā par mācības iestādēm Baltija, — „iceelot

ģimnāzijas skolotājus, vēl pārak lielu vērību piegriež

univerzitātes kategorijām un eksāmeniem, no kam daudzi,

varbūt visvairāk spējīgākie spēki netiek par skolotājiem

ģimnāzijās. Tāpēc ari notiek, ka daudzi zemāku un pri-

vātu skolu skolotāji, kuri nevar no zemākās mācības

iestādes pariet augstākā, zaudē gribu un pamudinājumu

tālāk garīgi papildināties. Kads apriuka skolas skolotājs,

kurš pēc savām spējām varētu būt priekšzīmīgs ģimnā-

zijas skolotājs, un ar laiku tapt loti labs univerzitātes mā-

cības spēks, kā piem. Amerikā, Kur nav aprobežojoša for-

mālisma, pie mums piespiests visu mūžu palikt apriuka

skolotājs un pat loti vājš apriuka skolotājs, ja tam, ka

ģimenes cilvēkam, trūkst līdzekļu, braukt uz univerzi-

tātes pilsētu un padoties pārbaudījumu nejaušībām." (Lai

še izlīdzētu, Kr. Valdemārs ieteic nodibināt ceļojošas pār-

baudījumu komisijas.) No augšējā redzams, ka Kr. Val-

demārs ari dzīvē, ikdienišķā darbā, cilvēku vērtē pēc

viua spējām, talanta un darba, ne tikai pēc papira vien.

Tas ir stiprs, kas pats sevi valda. Viuš var būt maz-

turīgs, vairāk vai jnazāk atkarīgs no citiem, bet ja viņš

iekšēji brīvs, viuš citiem arvienu noderēs cildens paraugs.

Bet iekšēji brīvs ir cilvēks tad, ja par viņu nevalda kā-
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rības, ja viņa ceļu diktē tikai viņa iekšējā sirdsbalss, sa-

skaņā ar prātu, ja viņš ir godīgs. Tāds ir Kr. Valdemārs.

Kad viņš redz, ka bars neapzinīgu cilvēku, sametušies

kādā organizācijā, neproduktivā un nelietīgā kārtā iz-

šķiež valsts līdzekļus, Kr. Valdemārs savā preses orgā-

nā ved pret šādu rīcību niknu cīņu. Tad pretinieki mē-

ģina tam pietiķt no citas puses. Viņi piesola Kr. Valde-

māram kādu vietu tajā pašā biedrībā, kur tas, pie mie-

rīga darba, saņems noteiktu aolidu algu. Kr. Valdemārs,

neapdomādamies, iztrenc piesolītājus pa durvīm laukā.

Viņa pārliecība nav pērkama. Ja uz šādiem Kr. Valde-

māra ētiskiem pamatiem būvētos mūsu jaunā valsts, cik

tad nesatricināma būtu viņas ēka! Laimīga kārtā Kr.

Valdemārs savieno sevī divi ievērojamas kardinalīpaši

bas, kas īsti lielu cilvēku tikai padara par tādu: viuš ir

gudrs un nesalaužami godīgs. Dzīvē neikreiz redz šos

laimīgos savienojumus.

Precizējot tuvāki Kr. Valdemāra charakteristikas

īpašības, redzam viņa lielā personībā šādas garīgas dis-

ciplīnas: viņš ir vadītājs un organizētājs, doma. kas iet

sabiedrības un tautas priekšgalā, viņš ir izglītots un atri

apķērīgs, enerģisks un neatlaidīgs, viņš tic sev, savam

uzdevumam un savai tautai, viņa iekšējais spēka avots

ir viņa svēta, nekad nesatricināma mīlestība uz savu

tautu, to vest no tumsas gaismā, t. i., sagādāt viņai ap-

zinīgas kultūras tautas labklājību, šis uzdevums top par

viņa mūža mērķi; šī mīlestība dara Kr. Valdemāru par

neatlaidīgāko un gudrāko cīnītāju, kādu vien var uzrādīt

mūsu tautas jaunākā kultūras vēsture; lai latvieši no ne-

apzinīgas zemnieku kārtas tiktu par apzinīgu, izglītotu

tautu, jālauž muižnieku ekonomiskā, politiskā un juridiskā
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vara, un paši latvieši jāved pie apziņas, ka viņam visas

morāliskas un cilvēciskās tiesības uz savu pastāvēšanu
citu tautu starpā, tikai jānokrata tās seno gadusimteņu

varas paliekas, kuras reprezentē Baltijas vācu muižnie-

cība; ka cīnītājs Kr. Valdemārs izdod savu preses or-

gānu, un kad to viņa pretinieki izņem no rokām, tad viņš

pāriet krievu un vācu iespaidīgā presē un tur līdz mūža

galam apkaro Baltijas muižnieku privilēģijas un prasa pēc

latviešu kulturelām, juridiskām un ekonomiskām tiesībām;

kā gudrs tautas vadonis Kr. Valdemārs saprot, ka dzī-

vības spējīgai tautai vajaga biīt ekonomiski stiprai un

tamdēļ viņš visu mūžu cīnās par latviešu saimnieciskā

stāvokļa pacelšanu. Kr. Valdemāram sevišķi tuvu stāv

jūrniecība, viņš saprot pienācīgi vērtēt Latvijas izdevīgo

ģeogrāfisko stāvokli pie Baltijas jūras, tāpēc viuš top

par lielāko jūrlietas propagandistu Krievija, par Krievijas

jūrskolu dibinātāju un Krievijas jūras likumu izstrādātāju,

no kuriem pirmais labums jāgūst latviešiem, kā tautai,

kas dzīvo pie juras. Bet Valdemāra tautas mīlestība pa-

matojas uz noteiktu demokrātismu, tāpēc viņš raksta un

propagandē tautas plašu izglītību sevišķi dažādos prak-

tiskos amatos, skubina dibināt mazgruntniecības, griežas

pie kara ministrijas, lai bijušiem latvju kareivjiem kronis

piešķir zemi; ar lielu politisku taktu Kr. Valdemārs seš-

desmitos gados Pēterpilī vadošās krievu aprindas ieinte-

resē par reformu nepieciešamību Baltijā un veicina no

savas puses Šo reformu izvešanu demokrātiskā garā. Kā

politisks cīnītājs Kr» Valdemārs ir nevien gudrs un ne-

atlaidīgs, bet ari drošsirdīgs. ..Drošsirdīgais lai ir cilvēces

glābējs," — tādu devizi bij Kr. Valdemārs rakstījis savā

jaunībā un šī drošsirdība to neatstāj pat visbīstamākā
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dzīves cīuas brīdī. Neraugoties, ka viņš pēc dzimuma

zemnieks, ka viņš neieņem nekādu ne augstu, ne zemu

valsts amatu, ka viņš nav bagāts, bet mazturīgs inteli-

ģents, -Kr. Valdemārs nebīstās sākt cīņu ar visvareno

Vidzemes un Kurzemes vācu muižniecību, kura atcēla

un ielika gubernatorus, kura ieņēma svarīgākos admi-

nistrācijas posteņus zemē, kurai piederēja tepat visa

ekonomiskā vara pār zemes iedzīvotājiem, kura nepazina

nekādas žēlastības ar saviem uzvarētiem. ~Vai tikai

saraceņi vien izpelnījušies, ka tos apkaro drošsirdīgo zo-

biņš?" — prasa Kr. Valdemārs, un ved viens neatlaidīgu

cīņu ar muižniecību, zinādams, ka aiz viņa ir uzvara,

tamdēļ, ka aiz viņa stāv taisnība!

Kr. Valdemārs ir sīksts un nelokāms savos nodo-

mos, kristālskaidrs un godīgs savos darbos, vienkāršs un

laipns savā satiksmē, pieticīgs mazumā savā māju dzīvē,

ienīst birokrātismu, mūžam cīnās un tiek dzīvē uz priekšu

tikai paša spēkiem.

Kā tāda izcilus personība Kr. Valdemārs gūst lielu

ievērību pie augstiem un zemiem, pie saviem draugiem

un pretiniekiem, savā tautā, pie krieviem, pie vāciešiem,

pie studentiem un pie sirmgalvjiem. Kad Pēterpilī, iznā-

cis no sava dzīvokļa, Kr. Valdemārs krievu valodā sauc

pēc. ormaņa, piebrauc pie durvīm kāds ormanis latvietis,

kas Valdemāru pazīst, un noved to uzdotā vietā. Bet

kad Kr. Valdemārs grib galā samaksāt vedumu, ormanis

noteikti atteicas no katras samaksas un Kr. Valdemāram

jāpiekāpjas: „Nekas! Man bija liels prieks jūs pavest

un tas ir vairāk nekā visa samaksa. 44 Un vienkāršs lat-

viešu zemnieks, apsūtīdams „Pēterburgas Avizes44

,
vē-

stulē piebilst: „Negribam no pērnā gada maksas nekādu
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pierēķināšanu pie šīgada avizēm. Lai Dievs izģērbj ar

gudrību un saprašanu tos, kas cīnījās savas tautas brāļus

pie gaismas vest!" Tie ir instinktīvi, dziļi no sirds nā-

kuši vienkārši tautas atzinības pierādījumi un pēc savas

būtības nestāv zemāk par adresēm un medaļām. Preses

uh biedrību atsauksmes, iecelšana goda biedros biedrī-

bās, draugu un pazinu daudzās atsauksmes pie tāda liela

gara cilvēka, kā Kr. Valdemārs, mums ir dabīgas un sa-

protamas. Bet kādu jaukāku kroni liela vīra piemiņai

gan varētu no citas puses darīt, nekā to darījis cittau-

tietis un tuvs Kr. Valdemāra draugs, raksturodams Jūr-

niecības Biedrības pieminas sēdē Kr. Valdemāru: «Naba-

dzībā viņš piedzima, nabadzībā viņš nomira, visu mūžu

viņš pūlējās citu labā."
— Šie ~citi

1 ' bij — piespraudīsim

mēs — viua tauta!

IV. Krišjāņa Valdemāra nozīme latviešu vēsturē.

Krišjāņa Valdemāra paliekamus nopelnus latviešu

tautas vēsturē varam raksturot šādi:

1) Krišjānis Valdemārs ir ciltstēvs tai kustībai, kas

veda latviešus pie vinu nacionālās apziņas, no kuras iz-

augusi visa mGsu tagadējā nacionālā kultūra un valsts.

Krišjānis Valdemārs, audzinādams apzinīgu latviešu tautu

ir reizē neatkarīgās Latvijas valsts pirmais pamata li-

cējs. (Ari pats vārds ~Latvija'\ liekas, nāk lietošanā no

Kr. Valdemāra Tērbatas laikiem.)

2) Krišjānis Valdentars ir lielākais latviešu politiķis

un diplomāts, kurš, izmantodams dabīgas preteškības

starp Krievijas valsts interesēm un Baltijas vācu muiž-

niecību, šinī interešu sadursmē izcel lielu savu tautu,
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iegūst viuai ievērojamas ix)titiskas un kulturelas tiesības,

stiprina to ekonomiski, vada viņas likteni kļūmīgās vē-

stures brīžos, kad tautai nav vēl vēlētu priekšstāvju, kad

viņas dzīves iekārtu noteic svešas varas. Krišjānis Val-

demārs pēc Garlība Merķela ir dedzīgākais cīnītājs pret

muižnieku pārestībām latviešiem, viņš virza Krievijas

sabiedrības domu latviešiem par labu, labo viņu politiskās

kļūdas, nosprauž politiskā virziena līnijas.

3) Krišjānis Valdemārs ir pirmā nacionali-demokra-

tiskā laikraksta ..Pēterburgas Avizes" izdevējs un ga-

rīgais vadītājs. Šis laikraksts, īstā vēstures stundā klajā

nākdams, tikdaudz strādājis pie latviešu politiskās audzi-

nāšanas un viņu pārdzīvotas dzīves iekārtas apvēršanas

kā vispār neviens laikraksts mūsu avīžniecības vēsturē.

4) Krišjānis Valdemārs ir pirmais ievirzītājs visai tai

nacionali-kulturelai kustībai, kura sakrāja mūsu tautas

gara mantas, tautas dziesmas un pasakas, un kurš dod

Kr. Baronam noteiktu norādījumu, uzņemties tautas

dziesmu kārtošanu, no kura vēlāk izauga monumentālais

mūsu garīgās kultūras stūra akmenis „Latvju Dainas".

5) Krišjānis Valdemārs ir nepiekusis publicists un

sabiedrisks darbinieks, īpaši praktiskos laukos. No šiem

laukiem viņām vistuvāk stāv jūrniecība, viņš ir pirmo

jūrskolu nodibinātājs Latvijā, nepiekusis jūrlietu propa-

gandists un jūrlietu likumu izstrādātājs.

Liels paliks Krišjānis Valdemārs latviešu tautas vē-

sturē: politiski apstākli un laika šaurais attālums mums

nav ļāvuši Krišjāņa Valdemāra personību redzēt visā
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viua dižuma. Bet jo skaidrāki mēs kā tauta apzināsi-

mies savu vēstures gaitu, jo cēlāks mūsu gara acu priekšā

parādīsies Krišjāņa Valdemāra garīgais tēls: liels sava

darbībā, liels savā gudrībā un varēšanā, bet vislielāks

savā svētākā tautas mīlestība!
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