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Ievadam

Latviešu Literariskā Biedrība, vispārīgi latviešu valodā

sauktā Latviešu Draugu Biedrība izdzīvojusi savā gadusimteņa
mūžā tik svarīgu un lielu, raibu laikmetu latviešu tautas mūžā,

kāda otra tāda viņā vairs nav un nevarēs būt. Kad biedrību no-

dibināja, tad latvieši tikko bija atsvabināti no verdzības jūga —

dzimtbūšanas, tam sekoja garais klaušu laikmets, tālāk zemnieku

pāreja uz naudas nomu, māju iepirkšana par dzimtu, lielās bez-

zemnieku armijas pastāvīga pieaugšana, latviešu vispārīgā ga-

rīgā un laicīgā atmoda un uzplaukšana — beidzot pasaules karš

un Latvijas patstāvīgās valsts nodibināšana. Tas ir tāds reālu

piedzīvojumu un pārdzīvojumu daudzums un lielums samērā ne-

garā laika sprīdī, kādu tādā raibumā un lielumā nevarēja ie-

priekš iedomāties visdzīvākā cilvēka fantāzija. Saprotams, ka

šie tautas piedzīvojumi atbalsojās lielākā vai mazākā mērā ari

Latviešu Draugu Biedrības dzīvē un darbībā, sevišķi jo dzīvi

sākot no latviešu tautiskās atmodas laikmeta, kas stipri sakusti-

nāja biedrību un izsauca cīņas starp viņas vadoņiem vāciešiem

un tautiskā virziena aizstāvjiem latviešiem. Biedrības dibinātāji

un stipri lielākā daļa biedru un biedrības darbinieku līdz pašam

pēdējam laikam bijuši šejienes mācītāji un biedrībā jo dzīvi pa-

rādījās mācītāju gars, pa labai daļai labākā nozīmē, tādēļ ie-

kams stājos pie Latviešu Draugu Biedrības vēstures apskata, bija

jāmet papriekš skats vispārīgi uz mācītāju jeb garīdznieku
kārtu, kā tā pie mums izturējusies apgaismības un citos kultūras

jautājumos, cik tos veicinājusi, vai kavējusi. — blakus tam taī

pašā nozīmē pievienojot mūsu muižniecību, kas stipri lielā mē-

rā, tāpat kā citur, gāja roku rokā ar garīdzniecību. Tad vēl ap-

skatīju tuvāk jautājumu par latviešu pārvācošanu, kas allaž

stāvēja uz dienas kārtības visādās variācijās visā pagājušā gadu-
simtenī šejienes valdošās un nevaldošās aprindās. Šo jautājumu

nepārzinot daudz ko neizpratīsim vācu un latviešu attiecībās

visā latviešu attīstības gaitā. Pats latviešu tautības jautājums

sapīts ciešāk ar visu biedrības dzīvi, kamdēļ to atstāju pilnī-
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gurna vēsturiskajai daļai; taču ari priekšējas nodaļas šis jautā-

jums vietvietām bija aizņemams.

Savā darbā — kam ziedoti vairāk kā triju gadu visi vaļas

brītiņi (pirmo materiālu ievākšanu iesāku 1926. g. 2./II) — esmu

centies par attiecīgiem jautājumiem ievākt un atzīmēt pa gaive-
nai tiesai faktus un faktu liecības, uz kuru pamata var taisīt

un jātaisa spriedumi. Tādā kārtā ievada nodaļās man izvirzījās

garāka virkne — pat pagarāka nekā tas varbūt pienācās un bija

sākuma nodomāts — faktisku atskatu uz mūsu garīdzniecību un

muižniecību pozitivās un negativās ainās kultūras jautājumu

apjomā. Šīs ainas režģījas kopā ar dažu labu Latviešu Draugu
Biedrības biedru un piekritēju darbību un centieniem, sevišķi

daudz pārvācošanas jautājuma apskatā, bet vietām ari pirmā

daļa. tādēļ tās viscauri stāv diezgan ciešā kopējā sakarībā ar

visu biedrības vēsturi. Par materiāliem man visur derēja gan

jau publicēti, gan labi daudz līdz šim vēl nepublicēti
avoti. Par pašu biedrību, protams, galvenās ziņas esmu smēlies

no viņas pašas archiva dažādiem dokumentiem, viņas 100-gadu

protokoliem, kas rakstos iespiesti kārtīgi no 1867. g. sākot (bet

jau 1857. g. protokols iespiests) v. t. t., kā ari viņas ilggadējā se-

kretāra Dr. Buchholca privātiem vēstuļu krājumiem, kas novie-

toti Rīgas pilsētas bibliotēkā, tāpat daudz vispārīgas ziņas par

mūsu mācītājiem no ilggadējā ģeneralsuperdenta Dr. Sonntaga

§aī pašā bibliotēkā uzglabātās plašās korespondences ar šejienes

mācītājiem. Bet esmu izmantojis ari dažādus citus avotus, kur

vien tādus atrazdams. Tomēr atzīšos, ka ar visu materiālu vāk-

šanu no dažādām pusēm biedrības apskata būs uzietami vēl kādi

iztrūkumi. Pasaules kara apstākļi izklaidējuši un izgai-

sinājuši daudz materiālu, sevišķi tos, kas glabājās pie atseviš-

ķiem veciem biedriem. Pēc tagadējo materiālu klajā nākšanas

nu varēs viens otrs varbūt uziet un aizpildīt dažu robu. Ar se-

višķu atzinību man jāpiemin Cesvaines mācītājs A. Vītola

kgs, kas man laipnā kārtā piegādāja nevien turienes baznīcas

archivā uzglabāto Latviešu Draugu Biedrības archiva daļu no

Neikena un Fīrhuffa laikmeta, bet ari mācītāja Auniņa privāto

korespondenci. Tāpat caur J. Janševska starpniecību man

nāca rokās laba daļa vecā biedrības priekšnieka un L. A. redak-

tora R. Šulca materiālu.
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19. gadusimteņa datumos, kur nav atzīmēti abi kalendāri,

domāts vecais kalendārs.

Citātos starp stūrainam iekavām iemetinātas piezīmes ir

manas.

īpašvārdos pieturējos pie vēsturiskās rakstības, t. i. kā paši
autori savus vārdus rakstījuši ar visām konsekvencēm locīju-

mos, tikai skaņas „ie" (ī), „tz" un „ph" pieskaņojot mūsu rakstī-

bai un izrunai.

Attiecīgos pielikumus telpu taupības nolūkā sniedzu iikai

oriģinālā, bez tulkojumiem. Tas interesentiem un pētniekiem
nebūs par ļaunu, drīzāk par labu.

Ā. M.

Rīga, 1929. g. Mārtiņa diena.
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Garīdzniecība un muižniecība latviešu apgaismības
un pārstāvības jautājumos

Ticība un baznīca bieži vien nostādītas un nostājušās
kā pretinieces kultūras — progresa centieniem. Tādi bija
pa labai daļai vidus laiki, kad valdība atradās baznīcas

rokās. Baznīca, nocietinājusies savās dogmās un neiecietībā

pret katru citu ticības virzienu, vajāja visus savas atzi-

ņas un mācības pretiniekus, tā sauktos ķecerus ar inkvi-

zicijas sodiem. Katrs brīvāks gars tapa nosodīts un notiesāts.

Tas kauna traips nav noņemams no baznīcas, ka viņa vairākus

gadusimteņus cīnījusies pret kultūru. Taču šīs pašas baznīcas

klēpī, senajos klosteros, norisinājās darbi un attīstījās spēki,
kas savā ziņā veicināja kultūru. Līdzās klusiem klosteru no-

rakstītājiem, kam jāpateicas nevien par Jaunās derības rok-

rakstiem, bet ari par klasiskās literatūras glābšanu no bojā
iešanas, nostājās lielie klosteru zinātnieki, kas klosteros apvie-
noja kristīgo ticību ar antiko pasauli. Tā tad baznīca pati ra-

dīja tos vidus laiku lielos garus, kas salauza garīdzniecības
spēkus. Nāca renesanses laikmets, kas pilnīgi atsvabinājās no

baznīcas. Šis laikmets garīgā ziņā pacēlās stipri augstu, kamēr

tikumīgā ziņā palika uz tā paša zemā vidus laiku stāvokļa. Re-

formācija atnesa dažu labošanos, bet ne lielu un piepešu. Auto-

ritātes princips uzglabājās joprojām spēkā: nemaldīgās baz-

nīcas vietā stājās nemaldīgie sv. raksti. Pret kulturālo pro-

gresu uzstājās jauna ortodoksija un intolerance. Protestanti-

skais ortodoksisms gan bija lēnākas dabas par katolisko, bet

varbūt ari tikai tamdēļ, ka tas bija nevarīgāks. 1) Vēsturnieks

R. Vippers ņemas uzrādīt, ka Baltijā taisni reformācijas laikā

dzimusi īstā verdzība.2) Zinātne un māksla atsvabinājās no

garīdznieciskās aizbildniecības tikai vēl t. s. apgaismības laik-

metā, kas ari pie mums, savienībā ar racionālisma ideju ieplū-
šanu un lielām kustībām rietumos, radīja brīvāku un dzīvāku

darbību garīgu atziņu piekopšanā un izplatīšanā. Šis laikmets

dzemdināja ari Latviešu Draugu Biedrību un visu mūsu garīdz-
niecības dzīvāku, — jā, pat sevišķi dzīvu darbību pagājušā

gadusimteņa pirmā pusē.

Die Religion m Geschichte v. Gegenwart. 111. Bd. (1912), 1795 v. t. lp.

2) Sk. Filologu Biedrības Raksti VIII (1928), 225. lp.
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Vispārīgi garīdzniecība, ja tā savu uzdevumu un pienā-
kumu ņēmusi nopietni, bijusi citur un ari pie mums pamācību
sniedzēja, izglītības izplatītāja ļaudīs, vismaz līdz zināmam

mēram, kas vajadzīgs, lai tai padotais ganāmais pulks va-

rētu sekot viņas mācībām un tās izpildīt. Bet vēsturisks fakts

ir ari tas, kur garīdzniecībai kādā zemē bijis plašāks un ilgāks
iespaids uz tautas izglītību, tur parasti šī izglītība stāvējusi uz

zemas pakāpes. Tas piedzīvots Spānijā, tas Itālijā. Kas tur-

pretim uz muižniecību attiecas, tad viņas rūpes, blakus savu

tiesību un privilēģiju vairošanai un sargāšanai, izgāja pie mums

pa gaivenai tiesai uz saimniecības lietu pārzināšanu un vadī-

šanu savās plašajās muižās un agrāk ari zemnieku saimniecībās,
kas viss bija viņu piederums. Te nu notika visāda ļaužu no-

kalpināšana un izsūkšana. Bet tā kā mūsu mācītāji ari bija

apgādāti prāvām mācītāju muižām, tad tie šai ziņā — saimnie-

ciskās (laicīgās) dzīves piekopšanā un šaura pašlabuma meklē-

šanā un ļaužu kalpināšanā — visumā ņemot, neko neatšķīrās
no muižniekiem, un tie savu garīgo darbību bieži vien atlika

uz otro vai trešo vietu, citiem vārdiem sakot: to izpildīja stipri
nolaidīgi. Te tad ari bija vietā viņu pastāvīgā sludināšana

zemniekiem par paklausību kungiem, par pieticību, pazemību
un dievbijību visā viņu dzīvē. Mierināšana šās zemes grū-
tībās un ciešanās ar visādiem labumiem, priekiem un baudām

viņā saulē. Nedzīties pēc mantām, ko rūsa un kodes maitā

v. t. t. Tas bija teikts un sludināts vienlīdzīgi visas muižnie-

cības un garīdzniecības garā un labā.

Visa mūsu pagātnes vēsture rāda. ka šādi šauri, uz paš-
labuma, uz apakšnieku izmantošanas un valdīšanas kāri dibi-

nāti centieni un darbi bijuši mūsu agrākiem kungiem un vadī-

tājiem, tā mūsu laicīgās, kā garīgās varas vīriem. Taču jāat-
zīst, ka bija viņu pulkā, sevišķi minētajā jaunpamodas laik-

metā, daži un pat daudzi skaisti izņēmuma gadījumi — dažas

izcilas personas mūsu garīdzniecībā (ari pa kādai muižniecībā),
kas ar atzīstamu gādību un dedzību rūpējušās ari par gaismas
un daža cita vispārīga labuma izplatīšanu savā apvidū. Par

tādām man nāksies pabieži runāt un par tām es ar lielāku

prieku runāšu nekā par pretējiem, negativiem tipiem. Jo tumšā

naktī ir patīkami ieraudzīt un iemesls priecāties pat par katru

mazāko atspīdumu un zvaigžņu puduru, kas pie debesīm resp.

mūsu dzīves aplokā parādās. Šīs domas par mūsu tumšo un

smago pagātni esmu uzsvēris jau priekš vairāk kā 40 gadiem,
rakstīdams («Austrumā" 1888. g.) par Lielvārdes mācītāju
D. G. Kroonu. un pie tām es turos vēl tagad. Taču patiesības
labad nevarēšu noslēpt ari tumšās puses, retrogradiskos ele-

mentus, kas skaita un sava vispārējā iespaida ziņā stāv vairāk

kā vienā ziņā stipri vien pārsvarā.
Visā pilnīguma, protams, nevarēšu pievest ne vienu, ne otru
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Eusi — vismazāk gan centīšos apslēpt labo — bet būs jāapro-

ežojas ar raksturiskākiem faktiem. Saprotamā kārtā piemērus

ņemšu pa gaivenai tiesai no mana apskatāmā laikmeta, no 19.

gadusimteņa sākuma iesākot, jo mans nolūks un uzdevums ir.

parādīt taisni šā laikmeta —
Latviešu Draugu Biedrības pastā-

vēšanas laika
— ainu cik iespējams pilnīgāku un īstāku.

Ko mācītāji darījuši mūsu tautas izglītī-
bas un viņas pārstāvēšanas labā?

Mācītājiem piekrita apgaismības laukā vispirms bērnu pār-
klaušināšana mājas, tā sauktā mājas mācība. Kad vēl nebija
skolu, vai kad tās bija iznīkušas, tad palika tik vēl bērnu mā-

cīšana un pārklaušināšana mājās, kā vienīgais līdzeklis piepa-
līdzēt ļaudīm tikt pie mazas izglītības. Priekš dzimtbūšanas

atcelšanas uz muižniekiem gulēja pienākums, gādāt par zem-

nieku skolām un izglītību. Bet 1819. g. likums (Vidzemē) tos

atsvabināja no visiem pienākumiem šai ziņā. uzlikdams tos pa -

gast i c m. Bet pagasti atradās tādā nabadzībā, ka tie nespēja
skolas celt, pat ja tiem būtu bijusi atziņa par skolu vajadzību.
Bez tam tiem nebija ne pēdas zemes, pat ne tik, kur skolas nātnu

nostādīt. Tikai vēlāki likumi to atminējās un uzlika muižnie-

kiem par pienākumu, dot skolām zemi. Tā Vidzemē skolas pil-
nīgi izputēja (1820. gadā Vidzemes latviešu daļā bija vēl 83

pagastskolas, bet 1849. g. tikai vairs 5. Cēsu un Valmieras ap-
riņķos pat nevienas!) un viss tautas izglītības darbs

pārgāja uz mājas mācību. 1 ) 1832. gadā iznākušais

ev.-lut. baznīcas likums uzlika mācītājiem par pienākumu, „pēc

iespējas bieži apmeklēt draudzes piederīgu mājas, lai pārbau-
dītu viņus ticību mācību zināšanās" (189. §). Viņiem piekrita
uzraudzība par mājas mācību un par to bērnu skolā atdošanu,

kuri nedabū mājās pienācīgās mācības. Par palīgiem viņiem
šai darbā bija piedoti baznīcas vecākie (pērminderi) un vēlāk

ar instrukcijām ari skolotāji un skolu vecākie. Daži mācītāji
diezgan cītīgi izpildījuši viņiem uzlikto pienākumu mājas mā-

cības piekopšanā. Tā K. Hugenbergers trīs reizes ne-

dēļā braukājis pa ciemiem bērnus pārklaušinādams un mācī-

dams: cauru vasaru viņš svētdienas rītiem — priekš dievkal-

pošanas — sataisījis draudzes jaunekļus un jaunekles uz rudens

iesvētīšanas mācību. — Šī mācītāju braukāšana pa mājām no-

tikusi jau katoļu laikos (pārklausot pātarus un ievācot desmito).

Tā vēsturnieks Kelchs stāsta par ercbīskapu Jasparu Lindi, ka

viņu viņa izbraucienos pavadījis klostera fogts un citi ierēdņi,
kuru uzdevums bijis zemniekus pārklausīt. Kas kaut

ko mācējis, tas dabūjis ēst un dzert, bet citi dabūjuši rīkstes.

*) J. Kriškāns „Dzimt. Vēstn." 1912. 274.
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Ka mājas mācības piekopšana tomēr vispārīgi nav stāvējusi
pienācīgā augstumā, to rāda Vidzemes sinodes 1839. gada se-

košs lēmums: „C ieš ā ka uzraudzība par mājas mācību

atkal un atkal ieteicama mācītāju pašu apzinībai" un 1845. g.
izdotā instrukcija lika visām trim Vidzemes laukskolu pārval-
dības instancēm pie sirds, rūpēties par mājas mācības pacel-
šanu. Tā tad nav trūcis mudinājumu un spiešanas uz šā mā-

cības veida apzinīgu piekopšanu un pacelšanu. Kriškāns nodod

savā vēsturiskā apskatā par mājas mācību šādu spriedumu par

agrāku laiku mācītāju darbību šai laukā: „Daži mācītāji bij
centīgi un darbīgi šai ziņā. Bet netrūka nolaidīgu draudzes

ganu ari tad. Un mācītāju nolaidība viņos laikos bija daudz

kaitīgāka nekā tagad, jo tad mācītājs bija vienīgais izglītības
nesējs savā draudzē."

Ka daži atsevišķi mācītāji bijuši izglītības un skolu draugi,

par to lai runā sekoši fakti. Jau mūsu pirmais ievērojamākais
rakstu valodas tīrītājs Mancelis mudināja savos sprediķos
ļaudis uz skolu apmeklēšanu. Kādā viņa sprediķī lasām: „Ja
Dievs tavam dēlam tādu prātu devis, ka viņš varētu Dieva vārdu

iejemties, dod viņu skolā, lai mācās. Neģ tas tev mazs gods
būtu, tavu dēlu uz sprediķa krēsla stāvam un Dieva vārdu mā-

cam dzirdēt?" Bībeles tulkotājs Ernests Glūks, nācis par

mācītāju Alūksnē, tūliņ sākumā tur ierīkoja 3 skolas — kādas

nu tās latviešu skolas vispārim toreiz bija un varēja būt, tajās
mācīja vairāk pātarus, kā citu ko, — no kurām vēlāk sūtīja
„3 skolmeisterus" uz apkārtnes skolām, ar tiem apgādādams vai

visu Kokneses apriņķi. Baznīcā viņš turējis bargus sprediķus
par lielkungiem, kas nelaiduši nevācu bērnus skolā.

Kādu svētdienu pēc tāda sprediķa pie viņa mācītājmuižā iebru-

kuši divi vietējie lielkungi un sākuši viņu lamāt un tā trokšņot,
ka mācītāja zīdāmais, mātei satrūkstoties, saslimis un trešā

dienā nomiris. Mācītājs vēlāk ar šiem lielkungiem tiesājās.
(Ari citus mācītājus lielkungi piekāvuši un sodījuši par viņu

sprediķos teiktiem vārdiem pret viņiem.) Glūks ari neatrāvās

no īā. kas Ezaj. gr. 58, 7 pavēlēts: „maizi lauzt" un „namā ievest".

1685. gadā viņš piemin kādā rakstā par saviem labības nodo-

kļiem: ..Līdz šim šos nodokļu graudus tā esmu lietojis, ka tie

caur Dieva žēlastību bija par atspaidu dažai dvēselei. To var

ne tikai apliecināt visi trīs skolmeistari šinī draudzē, kam bieži

esmu rokā licis maizi un rudzus, ko izdalīt tiem bērniem, kam

pietrūka, bet ari šobrīd ir 8 gabali nabagu skolēnu, kam savs

kortelis ir manās mājās un kas top uzturēti no šīs maizes." 1 )
Ari par Cīravas mācītāju Vo 11 er v. lielo skolu draugu, .lie-

cina J. Ceplenieks („Austruma" 1894. 11., 231. lp.): — „daudzreiz

atgadījās, ka uz Voltēra gultas nav bijis palaga, tādēļ ka to at-

*) G. Hillnera „Ernsts Gluks", Rīgā, 1918. 29. un 34. lp.
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devis nabaga sieviņai". Ģeneralsuperdents Jānis Fišers

(f 1705. g.) nevien ierīkoja savā Liepas muižā skolu latviešu

bērniem, bet izdarīja vēl ko savādāku: paņēmis no šīs skolas

divus «saprātīgus un drošus puišus" (labākos mācekļus), novedis

tos pie paša zviedru karaļa Kārļa XI., toreizējā Vidzemes vald-

nieka, lai rādītu viņam, ka latvieši ari izmācāmi un tie nav

nebūt truli galvā, kā to karalim viņu nelabvēļi bija sastāstījuši.
Šis gadījums pamudināja karali izlaist bez kavēšanās pavēli,

pa visu Vidzemi un Igauniju pie visam baznīcām uzcelt «dzim-

taskungu vietās skolas". To panāca latviešiem un visai ap-

gaismības lietai labvēlīgais baznīcas galva. Tāds pats skolu

un apgaismības draugs bija otrs ģeneralsuperdents, agrā-
kais Ēveles un Smiltenes mācītājs Jēkabs Lange. Tas

ierīkoja no sevis 4 skolas un mazu skolotāju semināru

(seminariolum), kura labākos audzēkņus sūtīja citās skolās

par skolotājiem.1) Pie mācītājiem, kas vēlējās, lai tum-

sība zustu un gara gaisma latviešos izplatītos, bez šaubām pie-
derēja ari vecais Stenders, kurš kādreiz no visas sirds iz-

saucās: „Ak, cik priecīgs es būtu, kad šī tumsība (kas to-

reiz zemē valdīja) visur būtu pazudusi!" Viņš ari mu-

dināja uz labu, gudru grāmatu lasīšanu: „Cik spēdams lasi

grāmatas: Tās prātu pacilā!" Stendera karstākā vēlēšanās bija,
kaut «grāmatnieku" latviešu starpā savairotos tik daudz, kā

«zvaigznes pie debess." Viņš ari sprieda, ka tādas sko-

las «ne ir daudz slavējamas, ja tanīs tikai lasīšana un kat-

ķisme top mācīta, no citām gudrām ziņām nekas netop dzir-

dēts." Tāds pats liels latviešu un gaismas draugs bija pagājušā
gadusimteņa pirmā pusē vecais Pantenius. mācītājs Jel-
gavā, kāds tālu jāmeklē vēl šobaltdien. Nedaudz gados viņš

nodibināja savā draudzē sešas jaunas skolas ar pla-
šām mācības programām. Ari viņš sagatavoja, līdzīgi Glūkam,
skolotājus citām skolām. 2) Tas pats bija jādara un to darīja
ari citi centīgākie mācītāji, kamēr latviešiem vēl nebija sko-

lotāju semināru. Tā Kabiles mācītājs Dr. H. Dv 11 o (f 1826. g.)
pats izglītoja kādu jaunekli par skolotāju savai Kabiles skolai,

kura no 1774. g. sākot bija skaitāma par vislabāko latviešu

skolu visā Kurzemē. 3) Viņš draudzi uzņemdams (1768. g.) at-

rada tanī tikai 30 iedzīvotājus, kas prata lasīt, bet 1818. gadā
tur tādu bija jau 800. Tāpat par mācītāju, vēlāku bīskapu
Fr. f. Pa v ff 1 c r v (f 1856.) lasām patriota A. Spāģa grāmata:
«Die Zustānde des freien Bauernstandes m Kuri.. Ik", 305. lp.:
«Viņš sameklēja (tas bi ja ap 1808/10. g.) zemnieku zēnus savā Kur-

sīšu draudzē, ierādīja tiem savā mācītājmuižā vienu istabu un

*) Izglīt. Min. Mēnešr. 1921. 345. ]p.
8) Āronu Matīsa Vecais Pantenius, 37. v. t. lp.
3 ) Kallmeyer-Otto, Die cv. Kirchen v. Prediger Kurlands, 1910. S. 326.
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— skola bija gatava. Bet kā bija ar skolotāju, kas to uzturēja
un algoja, un no kurienes mācītājs ņēma šim nolūkam līdzekļus;

jo toreiz vēl nebija Irlavas semināra? — Ari tas ieradās gluži
vienkārši. Šis no ideālas algas — (tas skan tīri pasakaini) —

uzturētais skolotājs, kā to gan reti atradis, bija — pats mā-

cītājs. Kad viņš tā trīs gadus bija «skolojis", viņš piedzīvoja
to prieku, ka no saviem skolēniem divus apdāvinātākos tai paša
reizē bija izglītojis par skolotājiem. 1814. g. uz Mazsalacu par
draudzes ganu pārnāk sirsnīgs skolu un tautas izglītības draugs
un veicinātājs Fr. E. Guleke, enerģisks un plaši izglītots vīrs.

levedot draudzē stingru mājmacibu. bērnu un jaunekļu pār-
klausi nāšanu. Guleke sagatavo ceļu skolai. Sagatavojis bērnus

skolai, viņš nevar sagaidīt šo iestāžu atvēršanu no landtāga un

draudzes konventa. Guleke uz savu iniciativi un sa-

viem līdzekļiem 1822. g. 16. janvārī sa v ā dzīvoklī

atver «Latviešu skolu", kuru pats vada.1 ) Pa r slaveno

Drustu skolu lasām, ka par viņas labām sekmēm bijis jā-

pateicas pa gaivenai tiesai turienes mācītāja Nāgeļa (dzim.

Prūsijā, emer. 1838. g.) nenogurstošai centībai un gādībai: Kaut

gan skola atradusies 2 jūdzes attālu no mācītājmuižas, viņš to-

mēr ziedojis katru nedēļu 2 dienas skolai, un šo paša labprātīgi
uzņemto darbu izpildījis ar tādu uzcītību, kāda reti sasto-

pama.
2) Ari vecais A. f. Keus siera mācītājs (ordin. 1838. g.)

apbraukājis pastāvīgi katru nedēļu reiz visas Dzērbenes-Drustu

draudzes skolas pa viņu darbības laiku tās pārlūkodams, par

tām interesēdamies un tās visādi pabalstīdams. īr vietas, kur

mācītājs, apgaismības draugs būdams, gandrīz visu draudzi

piedabūjis pie mācības, piem., J. H. Gulekes laikā (1769.—1816.)
Burtnieku draudzes lasīt pratēju skaits pieaug no 67% līdz

90% . ) Araižu draudzē mācītāja G v stāva Ber gma n n a

(vēlākā Rūjienas mācītajā) laikā. 18. g. s. beigas, revidenti

rakstīja protokolā, ka lielākā draudzes daļa protot lasīt,

katrā mājā esot tādi lasītāji atrodami.4) Pacildinošas lie-

tas par Tirzas draudzes mācītāju Dr. phil. P. E. Šacu

(Schatz) (1837 —54. g.) stāsta mūsu bibliofils J. Missiņš. dzimis

tirzenietis: «Viņš bij ne tikai dvēseļu gans. bet ari uzturētājs,
sniegdams maizes kumosu no saviem nelieliem ienākumiem,

trūcīgos bērnus ņemdams savā maizē un bada gadā atsacīda-

mies no draudzes dodamiem labības sieciņiem. un izrīkodams

bazāru." Sevišķi daudz viņš nopūlējies ar bērnu mācīšanu

mājā un skolā. Reta diena pagājusi, kad Šacs nebijis draudzes
skolā, kur pārklaušinājis visādas lietās un pats sniedzis stundas

J) Aug. Melnalksnis, Mazsalaca, 1927. 30. lp.
2) Innland. Blatter 1814. Nr. 19.

3) L. Adamoviča „Kristīgas Baznīcas Vēsture" (1927), 264. lp.

*) P. Baerenta Āraižu baznīca un draudze 700 gadu gaitā, 1927, 98. lp.
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grūtākos priekšmetos. 1839. gadā ierīkojis tiklab Tirzā, kā

Velēnā lasāmu bibliotēku un izdalījis grāmatas svētdienās baz-

nīcas ģērbkambarī un citās dienās savā dzīvoklī. Par visiem

turienes mācītājiem, kas strādājuši pēdējā, vairāk kā 100 gadus
ilgā laikā, liecinot viņu darbi: ka tie bijuši spēcīgi un dedzīgi

garā, nepiekūstoši strādnieki savā amatā, droši un enerģiski,
kas bez bailēm un atklāti teikuši katram patiesību acīs. vai tas

augsts vai zems.
1) Kronvalds nevar vien noslavēt savu audžu

tēvu, bijušo Durbes mācītāju Dr. H. E. Katterfeldu. kā

„neapkusušu, krietnu skolas piekopēju Durbes draudze", kas

ari „viņa garu modinājis un viņa sirdi rūdinajis". ..K ā d s mā-

cītājs" iesniedzis ~.L. Av." 1838. g. 2. nrā rakstu „Paligu lū-

dzu", kurā aprāda skolu trūkumus un tad raksta starp citu:

„Ak, cienījamā muižas valdīšana, ak. godīgā pagasta tiesa. —

lūdzu palīgu no jums. Nāciet man palīgā un pavēliet tos bēr-

nus, kas tāli no skolas, svētdien vakarā braukšus uz skolu at-

vest un sestdienā tāpat tos atkal pārvest mājā. Uzrādiet jele
ari tiem. kas maizes un pavalga dēļ bērnus grib no mācībām

atturēt, ka tiem bērniem ari mājā ir jādod ēst un ka nav tiesa,

ka tie skolā vairāk ēd. Un kad patiesi kur būtu tāds maizes

un pavalga trūkums, tad atgādājaties, ka magazinē ari nabagu
bērniem kas iekrājies, jeb ka ir viss pagasts tiem varēs un gri-
bēs ko samest. Un kad tāds akli tomēr negrib labam vārdam

klausīt, tad pārmāc ait un piespiediet tos bērni-

ņus uz skolu sūtīt." Patiešām ievērojami vārdu

Par tādiem enerģiskiem, krietniem mācītājiem dzirdēts un

dzirdēsim vēl. Ka tādus mācītājus draudzes varēja iemīļot un

tiešām iemīļoja, sevišķi tos laikos, kad tām bija tik maz to pār-

stāvju un gādnieku, — to lasām, piem., Pantenius biogrāfijā:
par viņa negaidīto pāragro nāvi draudze tīri izmisusi. Tā ari

saprotams ģeneralsuperdenta Sonntaga ziņojums par kādu baz-

nīcas vizitaciju. kurā uz revidentu parasto jautājumu, vai drau-

dzes locekļiem neesot kas ko sūdzēties par savu mācītāju, zem-

nieku delegāti atbildējuši: tikai par vienu lietu viņiem esot

jāžēlojoties — par to, ka mācītāja vecuma pēc tiem diemžēl

neesot cerību, viņu vēl tik ilgi sava vidū redzēt, cik ilgi viņš

jau esot viņu mācītājs. 2

)
Ari par skolotāju semināru ierīkošanu Vidzemē

un Kurzemē runāja un rūpējās vispirms mācītāji. Jau pirmais
Vidzemes ģeneralsuperdents pēc pievienošanas Krievijai fī. f.

B r uningks ap 1727. g. lika landtāgam priekšā (tikai bez
pa-

nākumiem), nodibināt Vidzemē skolotāju semināru. Rīgas ap-

riņķa mācītāji 1824. gadā. kopā sanākuši savā konventā, ap-

sprieda jautājumu: „Kā vislabāk ierīkojami skolotāju semi-

1) Tirzas baznīcas un draudzes pagātne, 1926.

2) Innland. Blātter 1814. Nr. 28.
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nari?" Kad Vidzemes mācītāju pirmajā oficiālā sinodē 1834.

gadā Krimuldas mācītājs K. Ulmanns bija sniedzis satri-

( i nošu ainu vispārīgi par mūsu izglītības, sevišķi skolu zemo

stāvokli, pie tam dedzīgi aizstāvēdams tautskolu nepieciešamo
vajadzību, tad tūliņ nākošā gada sapulcē mācītājs Fr. Val-

ters, turpinādams iekustināto ideju, lika priekšā dibināt

skolotāju semināru un turpat uz vietas sāka lasīt no sinodes

locekļiem naudu, ko izglītot jaundibināmā semināra vadītāju
Jāni Cimzi. Ar šo kristīgas mīlestības darbu mācītājiem jāpa-
rādot reizē „mīlestība uz skolu un priecīga cerība uz labāku

laiku atnākšanu." skanēja viņa uzsauciens. Pie mācītāju pa-
balsta Cimzes izglītošanā vēlāk piedalījās ari muižniecība. Tā

Vidzeme tika 1839. gadā pie sava tautskolotāju semināra. Kur-

zeme tādu dabūja Irlavā 1841. gadā. Galvenais uzmudinātājs
un padoma devējs uz tā ierīkošanu ari te bija mācītājs — Cī-

ravas J. Volters, kas vispirms pie sevis nodibināja itin labu

tautas skolu, tai par vadītāju izglītodams Karalaučos vietēju
latvieti Andrēju Bergmani. Kamēr seminārs nebija nodibi-

nāts, šai skolā izglītojās nākamie skolotāji, skaitā vismaz

kādi 25. Ziemsvētku sprediķī 1836. gadā Volters no kanceles

paskaidro uz jautājumu: Kāda tā īstā vaina, kamdēļ bērnus

neraida skolā? šādi: „Tiem vecākiem trūkst tā saprašana un at-

zīšana, kāds liels labums skološana un bērnu mācīšana ir. Tik

ilgi, kamēr es vēl spēšu savas lūpas atvērt, savu muti atdarīt, tik

ilgi ari es neapnikšu lūgt. modināt, pamācīt, lai

bērnus sūta skolā." Savā vēstulē no 1844. g. 15. nov

Ulmannam viņš atsaucās par dažu muižnieku pretestību Irlavas

jaunā semināra dēļ, kas ar nupat tur noturētu reviziju tikuši

apmierināti, un tad piezīmē vēstules beigās: „Varbūt viņi mā-

cīsies lietas pareizi novērtēt caur notikumiem Vidzemē (kur to-

reiz izcēlās ļaužu nemieri) un atzīs, ka jārūpējas par pamesto
latviešu audzināšanu un izglītību." Voltēra biogrāfijā lasām:

«Vismīļākās ziņas viņam bija līdz viņa mūža galam 1858. g.

septembrim — ziņas par skolām un viņu sekmē m."

Mācītājs Volters bija ari tas, kas uzsvēra, ka latviešiem jā-

gādā par meiteņu skološanu, ne tikai zēnu vien.1) To pašu
sludināja vecais Pantenius, J. Berents un citi. Pante-

nius sprieda par sava laika skolām: „Puišus jūs māciet, meitas

paliek nemācītas. Māciet meitas, tad būs ir puiši labi mācīti.

Kur būs mācīta māte. tur nepaaugs bērni par lopiem. Lai tēvs

gan būtu mācīts, tam ir darbs, tam ir darīšanas ārpus nama. tam

nav vaļas uz bērniem daudz ko skatīties: māte paliek savā kaktā

visoauru dienu, tai ir vaļas uz bērniem raudzīties." 2) Kā zi-

nāms, pirmo meiteņu skolu ierīkoja pie sevis Krimuldā mācī-

1) Inland 1837. 3.

2) Kurzem. veca Laika grām. 1849. g.
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tājs K. Ulmanns ap 1834. g. Tai bija pilnīgs tā laika vispā-
rīgu mācību apjoms un itin plašs mājturības un saimniecības
kurss. Lai atgādinu vēl pazīstamo tautas izglītības draugu. Ne-

retas mācītāju Fr. V. Vāgneru. Dodams ziņas par savu

draudzi (L. A. 1829. 10.), viņš uzskaita visas grāmatas, dziesmu

grāmatas, pusbībeles v. c, kādas pa savas draudzes mājām uz-

gājis. Bet neatradis derīgu grāmatu ar pasaulīgu saturu,

par ko ļoti sūdzas. Ļaudis saucot tās par blēņu grāmatām
un nepērkot, bet priekš „samanīgas dzīvošanas'" tās esot ļoti
vajadzīgas. Pēc viņa nāves lasām par viņu (L. A. 1854., Nr. 29

piel.) atsauksmi: „Ak tavu mīlīgu un rūpīgu gādāšanu par
bērnu mācību, par derīgām skolām, par labām grāmatām, par

bībeles biedrību, par baznīcas uzkopšanu, par ērģelēm un vi-

sām draudzes vajadzībām." 1836. gadā Neretas draudzē bija

jau 6 skolas. Kad Latviešu Draugu Biedrība 1851. gada sēdē

nolēma savus latviskos izdevumus izdāvāt skolām, tad Vāgners
tūliņ pirmais pasteidzās paņemt tos priekš savām un ari kai-

miņu skolām. Vai lai palaižu garām neminētu mācītāju Juri
Neikenu ? Tas gandrīz par citu nevienu lietu tā nav rūpē-
jies un cīnījies kā par skolām, par skolu ierīkošanu un

kopšanu. Ar lielu pateicību jāpiemin, ka Dikļu draudzē kungi
un zemnieki savam mācītājam šinī lietā priecīgi palīdzējuši ar

ne maziem upuriem. Kad dažā Vidzemes draudzē vēl ne domāt

nedomāja pagasta skolas celt, tad jau Dikļu draudzē ka-

tram pagastam bija sava skola, tad jau tur katrs

bērns, kas nāca skolas gados, tika skolot s.
1 )

Garīdzniecība parasti gan turējās kopā ar muižniecību tā sa-

vās dzīves parašās (vieni kā otri bija ~kungi" — muižnieki ..lieli

kungi" un mācītāji ..baznīcas kungi" — vieniem šī zeme

bija ..paradīze", otriem — ~debesis"). kā ari vispārīgā baznīcas

un citā politikā, tomēr enerģiskākie un ideālākie mācītā ji skolas,

baznīcas un zemnieku labā nereti uzstājušies un izteikušies

pret muižniekiem, kad redzēja, ka tie bija pavisam nolai-

dīgi un domāja tikai par savu labumu un maz gādāja par vispā-
rību, par gaismu un citu labklājību. To redzējām jau pie Ernsta

Glūka. kas plēsās un tiesājās šā iemesla dēļ ar savas draudzes

lielkungiem. Šādus piemērus var pievest ari citus. Te būs daži.

Jau Man celis savos sprediķos (1654. g.) žēlojās: ..Krogi un

stedeles top uzceltas, bet pēc to namu. kur Dieva vārdus būs sa-

cīt un klausīt, neviens nebēdā: daža baznīca stāv bez jumta, lie-

tus līst. sniegs snieg, vējš pūš caur caurēm. ka vairs neviens ne-

var glābties." Ari Fii rekers sūdzējās, ka muižnieki nemak-

sājot kā pienākas savas nodevas. Pazīstāma Lestenes mācītāja

*) R. Auninga „Jurra Neikena stāsti, dziesmas etc." priekšvārdos (1870).
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Urbāna (f1796. g.) drošā uzstāšanās brošūrā „Wahrheiten etc,

Mitau 1792", kurā viņš teica stiprus soda vārdus par Kurzemes

muižniecību pilsonībai un zemniecībai par labu. Par latviešu

bēdīgo un apspiesto stāvokli viņš izsakās: „Mēs viņus gadu gada

apmeklēdami mājās zinām, cik sāpīgam vajag būi latvieša ver-

ga stāvoklim starp kungu un kalpu, kad viņa īpašuma tiesības

patvarīgi aizskar un viņa tiesa un taisnība guļ kunga rokās. Par

viņa izglītošanu mūsu muižniecība nerūpējas, jo viņa ir maldī-

gajās domās, ka pamācīts zemnieks neesot tik labs strādnieks,

kā nemācīts." — Raunas mācītājs F r. Langevics (Langewitz)
sūdzas vēstulē 1827. g. 3. jūnijā ģeneralsuperdentam Sonntagam.
ka muižu īpašnieki, ar baznīcas priekšnieku f. Hūbbenetu priekš-
galā, kavējot un pavisam apturot jau konventā no-

lemtos darbus: skolas ēkas celšanu un baznīcas torņa izlabošanu.

Zemnieki ar prieku izpildot savus pienākumus, pievedot mate-

riālu v. t. t.. bet muižnieki izturoties pavisam otrādi. ~Tāda ma-

nas draudzes bagāto muižu īpašnieku pretestība un tāda nabago
zemnieku labprātīga izpildīšana šaī gadījumā nav atzīmējama
bez nožēluma. bet ari ne bez liela prieka." Tādu pašu bēdu vēsti

par muižu nolaidībām zin pasniegt Sonntagam 1814. g. 11. jan-
vārī (savas nāves gadā) Cēsu apriņķa prāvests K. R. (ii r ge n-

sohns no Jaunpiebalgas, sirsnīgais un saprātīgais latviešu kul-

tūras draugs, pēc uzskatiem racionalists. par
kuru man nāksies

vēl ne vienīgu reizi runāt. Viņš toreiz bija ievēlēts Jaunpiebal-

gā ari par
baznīcas priekšnieku, jo draudzē nebijis citas derī-

gākas personas šim amatam, tā ka viņam, vecam vīram, tagad
nācās izpildīt reizē trīs amatus

— mācītajā, prāvesta un baznīcas

priekšnieka. Sava vēstulē viņš raksta baznīcas virsganam. ar

kurn viņš stāvēja sirsnīgā draudzībā, šādi: „Baznīcas priekšnie-
ka amata izpildīšana tik ļoti sarūgtina manu dzīvi, ka man tas

jāuzskata par patiesu rīksti, kas man piesūtīta: jo nolikt to

nevaru, tādēļ ka nav neviena cilvēka draudzē, kas šim amatam

būtu noderīgs. Te nu es sēdu un gaidu uz Rankas gada ievāku-

ma budžetu, kuru. kaut gan vairākas reizes par to atgādināts,
vēl līdz šim neesmu saņēmis, bez kura tomēr nekādi nevaru sa-

stādīt vispārējo budžetu, kas bija jāiesniedz vēlākais līdz jauna
gada sākumam. Kaut tacu cilvēku bērni būtu bijuši tik sapra-

tīgi un manu jau tā tik apgrūtinošo amatu atvieglinājuši
ar savu pienākumu labprātīgu izpildīšanu! Bet pavisam otrādi:

katru soli. kas man kā baznīcas priekšniekam sperams, m v i-

ža s ar savu neizsakāmi lielu nolaidību (d v rch

die unbegrenzlichte Nachlāssigkeit der Hofe) padara jo
grūtāku. (Autora paša rctinājums.) Tagad ari mana cieša

apņemšanās, pirmā rājiena gadījumā, ko tamdēļ, saņemšu, visa

nopietnībā atteikties no baznīcas priekšnieka amata. Lai tad

nāk šaī vieta satukušais baznīcas krodzinieks, ja tajā negrib ie-

likt krievu skrīvera." — Gadu vēlāk. 181?. g. 21. jūnijā, raksta
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Sonntagam Valmieras apriņķa prāvests Kr. Harders (f1818.

g.), ko daži mēdz dēvēt ari par Vidzemes Stenderu, viņa latviešu

valodas prašanas un dažu latviešu rakstu izdošanas dēļ. vēstuli,
kuļ'ā aizņem latviešu izglītošanas jautājumu un muižnieku vien-

aldzību un vieglību šaī lietā un visu grūtumu uzkraušanu mācī-

tājiem. Viņš raksta starp citu: „Vai ari šoreiz kāds no mācītā-

jiem (jo viņi visi uz to ir uzaicināti) neizgudros kādu pieņemamu
un vieglu priekšlikumu, kā veicināma izglītība zem-

niekos bez kādām muižnieku piepūlēm un da-

lības ņemšanas? Izliekas gandrīz tā, ka gaida uz tādu

mākslas darbu, tādu burvisku līdzekli, pēc kura zemnieku

mācība var norisināties tīri mechaniski bez kādām pūlēm un

tēriņiem no muižu puses. Laikam gan ari agrākus laikus nā-

kuši tādi priekšlikumi: bet tie nepatika, grib sadzīt arvien vēl

kaut ko vieglāku. Mūsu muižniecība ir šai lietā mūsu

īstā likumdevēja, kas varbūt landtāgā dažkārt par to drusku ie-

domājas (kad viņai par to atgādina) un tad uzdod kādam sekre-

tāram, par to sastādīt likumu, ko tas tad ari izdara kafiju dzerot

un pīpi sūcot, neko nedomādams un nezinādams par zemnieku do-

mām un viņu dzīves vajadzībām. Tad ceļ to priekša ģenerālgu-
bernatoram apstiprināšanai, pēc kam tāds likums nu mācītajam
izpildāms, jo muižnieks pats ar saviem likumiem gan negribēs
sev uzlikt kādus pienākumus. Mūsu 1765. g. skolu likums par
to puslīdz skaidri liecina. Apmierinās tikai ar to, ka katrā

draudzē ir savs mācītājs, un šis vienīgais cilvēk s. kam

uzkrauj vēl dažādus citus pienākumus, tad lai bez kādas palīdzī-
bas un pabalsta ir atbildīgs par tik daudziem tūkstošiem draudzē

un atņem visiem citiem visas pūles un rūpes šaī lietā. Ak! par
mūsu skolu nebūšanām būtu tik daudz ko teikt! Lai Dievs žē-

līgs!'" (Ari šai vēstulē visi retinājumi paša autora.) — Rūjienas
mācītājs Benj. Bergmanns rakstīja INIS. g. 29. augustā

Sonntagam. lapat žēlodamies, ka draudzes muižnieki nerūpējo-
ties par skolām. „Die Schulen sind hier aufs Hochste vernneh-

lāssigt." Mācītājs rakstījis muižniekiem un aizrādījis uz 1803. g.

ukazu, kas jāpilda, bet dabūjis atbildi: „Tie ja v i r jau n-

ievedumi — par tiem mums nav bēdas!** 1)

Vidzemes mācītāji, pazīdami sava virsgana sirdi un prātu
tautas izglītības jautājumos, ar viņu sarakstīdamies vaļsirdīgi
izkratīja savu sirdi par šiem jautājumiem (to darīja ari daži

inteliģentākie Kurzemes mācītāji, piem. Vatsons), pie tam sevišķi

aizņemdami dažādus traucēkļus un šķēršļus, kas stājās tautas

izglītības lietai ceļā. kur nācās bieži vien minēt kā vainīgos
muižniekus. Ari Sonntags pats pazina labi mūsu muižniecību šai

ziņā un nekautrējās viņai acīs teikt (piem. savos landtāga spre-

*) Visas augšējas vēstules glabājas Sonntaga archiva Rīgas pilsētas biblio-

tēkā.
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diķos) rūgtu patiesību. Jau savā pirmajā sprediķī (1795. g.)
muižniecība no viņa dabūja dzirdēt šādus vārdus: „Šejienes lau-
žu stāvoklis kliedz uz jums, Vidzemes augstdzimušie. Vi-

sas izglītotās Eiropas balsis izaicina tēvi.
.. .

Uz jums,
provinces gādnieki. sauc tie tūkstoši — tie nelaimī-

gie, kas vēl tagad šeit un citur kā līgštošas ēnas nes sev lī-

dzi posta ainu: jel topiet mūsu tēvi!" Šis sprediķis landtāgam
bija tik nepatīkams, ka to aizliedza pat iespiest. Pēc tam Sonn-

tags vēl vairāk reizes gāja muižniecībai uz ādas savos landtāga
sprediķos. levērojot šādu garīdzniecības, sevišķi viņas galvas
uzstāšanos, notika tas, ka zemnieku „atsvabinā.šanas" plānus ka-

ļot, muižniecība pilnīgi ignorēja šo liberālo garīdzniecību. Bet

Sonntags nesnauda. Viņš griezās garām muižniecībai pie torei-

zējā ģenerālgubernatora Pauluči ar aizrādījumiem skolu lietā un

šis atkal 1818. g. 2. jūlijā pie muižniecības ar rakstu, kurā sacīts:

virskonsistorija viņam rakstot, no daudzkārtīgiem mācītāju

ziņojumiem esot redzams, ka lauku iedzīvotāju stāvoklis tiklab

intelektuālā, kā morāliskā ziņā paliekot jo dienas ļaunāks, tam-

dēļ ka vecākām paaudzēm izmirstot, labi mācītu zemnieku skaits

arvienu vairāk mazinoties. Tas nākot no tam, ka trūkstot audzi-

nāšanas iestāžu. Tamdēļ konsistorija prasa tautas skolu un sko-

lotāju semināru dibināšanu (katrā no 8 prāvesta iecirkņiem pa
vienam semināram). Šo garīdzniecības prasījumu izpildīšanu
muižniecība prata novērst, bet skaidra lieta, ka Vidzemes 1819. g.
likumos ievestie plašie nosacījumi par pagasta un draudzes sko-

lām tur iekļuva Sonntaga aplinkus iespaidoti. Par šā laika mā-

cītāju ziņojumiem baznīcas virsvaldei A. Vies savā skolu vē-

sturē (111, 5. lp.) saka: „Gandrīz visos ziņojumos mācītāji vēro-

jami kā skolu draugi. Izrādās, ka viņi joprojām visdrošākās

cerības liek uz mājmācību. kauču ari skolu ierīkošanā viņi ne-

baidās taisīt lielus un drošus plānus." .

No mācītājiem, kas izglītības un citu zemnieku interešu dēļ
taisīja muižniekiem pārmetumus, lai minu vēl sekošus: K. Hu-

genbergers. Kurzemē, sūdzējās par tumšo, nolaisto Sakas-

lejas apgabalu (..sasodīto Kurzemes Sibiriju"). Draudze top ap-
rakstīta kā pavisam palaista, mācītāja muiža pus sakritusi un

izmirusi, baznīcas priekšnieks neliekas no vi-

sa ne zinis. Hugenbergers tos nosauc par „mežoņiem, kam

ne ticības, ne īsta sirdsprāta neesot." 1) Alūksnes mācītājam
Otto Girgensohnam (ap 40. gadiem) nācās rakstīt savai

muižas valdei: ..Atļaujiet man. ka es ar manu parasto vaļsirdību
Jums daru zināmu, ka ar muižas valdes rīkošanu nevar būt

mierā un tādēļ lūdzu uz priekšu tiem bērniem, kas

skolai pierakstīti, ari ļaut iet turp. ..." Tā

tad viņam bijusi līdzīga cīņa par to, ka muižas nelaidušas lat-

*) K. Kundziņa „Karlis Hugenbergers" (Zin. Kom. Rakst. Kr. IV. 53. lp.).



13

viešu bērnus skolā, kā agrāk Gliikam turpat!1 ) Par Tirzas mā-

cītāju Šacu (Schatz) J. Missiņš pastāsta sekošo: Garīgā darbā

savas draudzes vidū un cīņās uz ārieni, it sevišķi pret
vietējiem mv i ž niekiem, pagājuši Šaca 17 gadi Tirzas-

Velēnas draudzē
...

Muižnieki nepalīdzēja žūpību apkarot, ne-

gādāja pietiekoši par strādniekiem, un mācītājs tos aizķēra sa-

vos sprediķos. Gadījumā, kad muižas strādnieks iekritis ver-

došā brāga kubulā (1843. g.). mācītājs, to ziņodams draudzei, tei-

cis bargus vārdus, ka muižnieki suņu dzīvību turot vairāk vērtu

un par tiem gādājot labāki nekā par saviem strādniekiem. 2)
Smiltenes mācītājs J. H. Guleke (vēlākais šūlrāts) atzīmē

baznīcas grāmatā ar atzinību jauno pagastu pašvaldības likumu,
kas zemniekus atsvabināja no muižnieku

aizbildniecības un mācīja tiem pašiem valdīt un vadīt:

„Gada sākums (1867.) mums atnesa jauno lauku pagastu kārtību.

Patiesi liberāls un gudrs likums. Zemnieku pagasti reiz nu tiek

vaļā no muižnieku iespaidiem. Turpmāk tie paši vadīs savas

lietas. Mūsu vecajiem kungiem šis likums gan nav pa prātam.
Tie pravieto bezgalīgas nekārtības. Bet iemesls tādai

varžu kurkšķēšanai skaidri zināms. (Der Grund

zu solchem Unkengeschrei liegt auf der Hand.)"3)
Pret muižniecības — viņas maka interesēm griezās ari mācī-

tāju ierosinātā un veicinātā sātības jautā j urna ku-

stība Latvijā pagājušā gadusimteņa 30. un 40. gados. Šī ku-

stība noder par dzīvu piemēru tam, ka mācītāji nevarēja veici-

nāt ari jo teicamu lietu, ja tā griezās pret muižniecības intere-

sēm. Sātības kustība izauga no ciešas vajadzības. Žūpība
daudzo krogu dēļ visā zemē tā vairojās, ka tiešām cilvēces drau-

giem bija jāsper soļi viņas apkarošanai. Jāievēro, ka piem. ve-

cajam Pantenium ar kauna un dusmu jūtām bija jāliecina: „Pa

manu draudzi ir viena baznīca un viens lūgšanas nams, un seši

skolas nami, bet sešdesmit un seši krogi!" Latvie-

šiem ir veca paruna: divpadsmit verstis — trīspadsmit krogu.
Tā izcēlās sātības kustība. Mācītājs A. Dobners izlaida šaī

jautājumā īpašu brošūru „Ziņas par sātības kustībām" (Rigā.
1837.), kurā aprādīja braņdvīna dzeršanas postu. Grāmatiņu iz-

dalījā īsā laikā 10.000 eksemplāros, tā ka to drīzi vien vajadzēja
izlaist otrā iespiedumā un pārtulkoja ari igauņu, leišu, zviedru un

krievu valodās. Vidzemes mācītāju sinode 1838. gadā par to iz-

teica autoram siltu pateicību un mācītājs Ulmanns savā jaunajā

mācītāju un'baznīcas orgānā izsacījās, ka grāmatiņa darījusi

apbrīnojami lielu iespaidu. Veselas draudzes sacēlušās kājās
un tauta izrādījusi tādu morālisku spēku pie atteikšanās no dzer-

*) Balt. Monatsschr. XXVIII. sēj. 491. lp.
2) Tirzas baznīca etc, 30. un 32. lp.
3) K. Kundziņš sen. ~Svētdienas Rīts" 1926. 36.
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šanas, ka Dievam patiešām par to jāpateicoties. Dažās draudzēs,
kur agrāk svētdienām — sevišķi tā sauktos baznīcas krogos — iz-

kroģēts degvīna par simtiem rubļu, pēc kustības iesākšanās ie-

ņemtas vairs tikai dažas kapeikas vai maz rubļu. Tas, zināms,
uztrauca krogu un brangūžu īpašniekus, kas nu sacēlās pret jau-

no kustību. Sāka vajāt mācītājus, kas šo kustību veicināja, aiz-

liedza tiem pierakstīt tos draudzes locekļus, kas apņēmās nedzert

degvīnu, un tādiem, kas pieteicās uz šādu pierakstīšanu, piedrau-

dēja pat ar miesas sodu. Sūdzējās par mācītājiem pat valdībai,

„tie dibinot slepenas biedrības un apdraudot zemes drošību un

labklājību". Tā muižnieki apspieda tīri ar varu šo teicamo

kulturālo kustību. Ģeneralsuperdents Sonntags jau skai-

dri pateica kādā savā landtāga sprediķī: „Kāds labums gan sa-

faidāms atturības kustības lietā, ja ļaužu apdzirdīšana ir ien ā-

um a avots tiem, kam jārūpējas par viņu atturēšanu no žūpī-
bas?" Atturības kustības vēsturi raksturo sekošs viens piemērs:
Alūksnes draudzē kustības sākumā pierakstījās 7000 personas at-

turībnieku pulkā, bet 1845. gadā. pēc apkarojama, no tiem pali-
ka tikai vairs kādi 300.

1)
Ari mācītāju garīgo darbību, kas izgāja uz latviešu tau-

tas gaismošanu un stiprināšanu, muižnieki neieredzēja un cen-

tās to apkajot. Par to viens spilgts piemērs no šā paša mūsu ap-
skatāmā laikmeta. Kad mācītājs Vatsons taisījās Kurzemē

izdot pirmo latviešu laikrakstu Jelgavā, tad Kurzemes muižnie-

cība tam stājās pret i. iesniedzot „visas zemes vārdā" par
to pilnīgi formālu protestu toreizējai zemes ievešanas komisijai.
Tikai Vatsona izmaņai un enerģijai izdevās salauzt šo pretestību
un apmierināt muižniecības priekšnieku grāfu Medemu. „Bet

par šo lietu lūdzu daudz neko nerunāt — rakstīja Vatsons drau-

dzīgā vēstulē ģeneralsuperdentam Sonntagam 1821. gada 16. de-

cembrī —jo tas varētu atkal sacelt ļaunas asinis. Domājat uz vi-

sam šām grūtībām un šiem šķēršļiem, ja Jums kas nepatiktu mū-

su avīzē... Avīzes vadība ir ļoti apgrūtināta, jo jāsargās kaut

ko rakstīt, kas kungiem nepatīk, un tomēr jāraksta tas,
kas zemniekus interesē." — Neretas mācītājs G. Mvlichs

ierakstījis savā priekšzīmīgi iekārtotā baznīcas grāmatā pie sa-

vas biogrāfijas, ka viņa sastādīto pretrakstu grāmatai „īhsas pa-
mahzischanas preeksch veenteesigeem, kā teem to eesahkt buhs,

kad lec labpraht debesis tapt gribb" (1782, otrs izdevums 1862,
trešais 1882) nepieņēmuši Jelgavā iespiešanai, tādēļ ka viņa hi-

perortodoksais pretinieks bijis — muižnieks.

Pievedīšu vēl para spilgtus piemērus no musu draudžu mā-

cītajiem, kas ar atzīstamu vaļsirdību un saprātību uzrādījuši

x) Mitteil. v. Nachrichten I. 88, VI. 172. un 177. lp.
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izglītības nejegus un pretiniekus un slavējuši viņas

lielo nozīmi un vajadzību latviešos. Un te vispirms atkal

jāatduras pie mūsu gaišās personības — vecā Pante-

nius. Savā 1845. g. 1. martā rakstītā privātā vēstulē Sadov-

skam Irlavā, Kura lūdza pēdējo gādāt par kāda viņa audzēkņa
(Sterna) izglītošanu par skolotāju, viņš nesaudzīgi patēloja tā-

laika skolotājus, muižniekus un mācītājus. Skolotāji vēl esot

pavisam neprasi. Protams, tā laika skolotāji: cilvēciņi pinzelē-

jot burtus bieži vien pat formas ziņā neglītus, mākot IXI un

dažus meldiņus, zinot, ka Kains un Ābels Lijuši Ādama dēli. un

tas viss. „Un tie grib bērnus mācīt, izglītot!! Bet vārds

izglītība ir zemes kungiem viscaur un ari dažiem no ma-

niem kolēģiem (mācītājiem)- attiecinot uz latviešiem, viens ie-

nīsts vārds; zemniekam nebūs tapt izglītotam. Priekš kam

rakstīšana, rēķināšana, ģeogrāfija, gramatika un līdzīgas lietas?

Pēc manām domam: viss tas tikai priekš tam. lai cilvēks mācas

domāt, lai viņa saprašana jeb svarīgākie gara spēki ar visu

šo priekšmetu palīdzību tiktu asināti, vingrināti, pa reizi vadīti.

Saviem draudzes locekļiem es arvienu atgādinu: Apspiešanas,

par kurām jūs sūdzaties, nevar beigties un nebeigsies, kamēr

apspiedēji izmaņā par jums tik lielā mērā pārāki; ja jūs būsiet

mācījušies labus priekšlikumus ar pateicību pieņemt un viltīgus
ar gudru ziņu atspēkot, tad nāks citi laiki. Gan apstākļi cil-

vēku veido, dara uz viņu iespaidu, bet tomēr vairāk cilvēks pats
taisa savas attiecības."1

) —Latv. Draugu Biedrības Vidze-

mes direktors mācītājs A. Dobners sprieda 1841. gadā pie
biedriem laistā apkārtrakstā šādi par apstākļiem, kas latviešus

saistītu ciešāki ar vāciešiem un pēdējos ar latviešiem, kādam

nolūkam pa daļai bija dibināta minētā biedrība:
„...

Veltīgi
būtu gaidīt uz ārējiem labākiem apstākļiem. Tie nav tādi,

un ja tie ari būtu, tauta steidzas ātriem soļiem sa-

vai pilngadībai pretim, ka ārējie iespaidi te maz ko

varētu grozīt, pavisam otrādi, tie viegli vien varētu apsisties at-

klātā naidā, kas jau daudzas paaudzes ilgi kvēlo apslēpts pelnos.
ļLabs novērojums!] Bet gan kaitīgi iespaidi paralizējami ar

garīgu līdzekļu palīdzību. Šī svira stāv mūsu rokās, un laiks

prasa cieši, to cītīgi un ar saprātu kustināt. Jo brīvāks latvietis

kļūst, jo vairāk viņš prasa intelektuālas izglītī-
bas, un tikai ar to, ka mēs izpildām savu pienākumu, mēs va-

rēsim uzturēt savu stāvokli viņam pretim... Ar kauna jūtām
jāatzīstas: latvietim sniegtie palīga līdzekji palikuši stipri lai-

kam pakaļ. Un nekas tik cieši un ātri neatriebjas, kā laika ne-

ievērošana, tā garām palaišana." Patiesīgi vārdi. Tas pats
Kalsnavas vecais kulturālais Dobners taisīja pie 1853. gada bie-

drības protokola starp citu sekošu piezīmi: „Ja Latv iešu Draugu

*) Konvers. Vārdnīca 11. (1908), 2219. lp.
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biedrība grib augšām celties resp. atdzimt [toreiz sāka runāt

jau par viņas miršanu], tad par visām lietām_viņas vadoņiem

jāievēro tautas vajadzības, un tas ir brēcošas."

Un desmit gadus vēlāk, 1863. g., viņš nobeidza-savas piezīmes pie
direktora mācītāja Neikena apkārtraksta pie biedriem ar šadu

novēlējumu: „Es, apakšā parakstījies, novēlu Latviešu Liter.

Biedrībai labklāšanos, — bet vēl vairāk labklāšanos ari musu

latviešu lautai. Jo pēdējās labklāšanās būs ari pirmējas labkla-

šanās. Kaut taču Biedrība nesakrātu

savu sulu kā kokā augšējā daļā vien,

atstājot saknes bešā, — kaut tā

nokāptu līdz pašām saknēm

un tām pievestu spēku, tau-

tas labklājībai tik vajadzīgu." Te

bija domāta — piezīmju priekšej
daļā skaidri izteikta — zemes z c

māko slāņu (vienkāršas tautas

izglītība un visāda palīdzība, ka

tai sniedzama. No šiem nedaudzie

piemēriem vien — turpmāk dzirdēsi

vēl vairāk — jau mēs mācāmies A

Dobnera mācītāju pazīt kā sevišķi i

cilu personu, kas ar ļoti gaišu un la

vēlīgu skatu raudzījās uz latvieš

tautas vajadzībām un viņas labklāj
bas jautājumiem. Viņam jau ari pi
rlpr «plrnšs afrinsms Ln vinS Lita i'a.

Augusts Döbners.

ņemies par savu dzīves paroli: „Bez nodošanas mīlestība tautai

mūsu amata darbība būs kā tukši ziedi, kas augļus nenes."

Kr. K. Augusts Dobners (1800—1873). Viņa tēvs bija no

Vācijas ieceļojis mājskolotājs, vēlāk mācītājs Kalsnavā. Dēls studēja
Tērbatā un vienu gadu vēl Vācijā teoloģiju, pēc tam sabija 12 gadus

par mājskolotāju dažādās vietās un bija mācītājs Ādažos 1833 un Kals-

navā un Vietalvā no 1844, Cēsu apriņķa prāvests 1859—67. Bija gan-

drīz 45 gadus Latviešu Draugu Biedrības biedrs, vienu laiku viņas Vi-

dzemes direktors (1841—44) un beidzot tās goda biedrs (no 1870). Prā-

vests K. L. Kāhlbrandts tēloja A. Dobneru savā bēru runā šādi:

„Šaursirdība un vienpusība viņam bija svešas lietas; — viņš ievēroja
pilnā mērā dzīves un laika patiesos apstākļus, kur tie nesadūrās ar pa-

tiesību un viņa sirdsapziņu; — viņš bija pamatīgi un dziļi izglītots cil-

vēks [viņa tēvs jau sacīja: „Ja vajadzīgs, es savus svārkus pārdošu,
bet manam dēlam būs gruntīgi mācītam tapt"), — nebija neviena garīga

lauka, ko viņš nepārzināja; — nevienā lietā viņš nebija palicis laikam

pakaļā; — viņš pārzināja labi tā plašās pasaules, kā šaurākās tēvijas

pagājušo laiku vēsturi; — viņš bija nogremdējies klasiskās studijās,
bet ari jaunlaiku dabaszinātniskie pētījumi viņam nebija sveši. Katrā

ziņā nelaiķis bija saucams par izglītotu vīru; to viņš pierādīja ar
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to, ka viņš interesējas par visu, kas ir cilvēcīgs, un izprata to."1) Tikai

vienas lietas viņam trūcis — kāds viņa biogrāfs uzsver —

labu runas

dāvanu. Gluži tāds pats vājš runātājs bija viņa krustdēls, latviešu

tautiskās atmodas rosinātājs Juris Allunāns. Vai te gan būtu piepil-

dījusies veco latviešu ticība, ka bērni ielecoties krusttēvos un krust-

mātēs? Bet totiesu viņi abi citādi bija ievērojami, ļoti spējīgi darbi-

nieki.
—

A. Dobners rakstījis pulka sava laika vācu un laviešu laik-

rakstos un atsevišķos izdevumos par dažādiem vietējiem jautājumiem,

biogrāfijas par ievērojamiem latviešu mācītājiem un mācītāju orgānā

„Mitt. v. Nachr." sevišķi daudz par latviešu literatūru; viņš ari sastā-

dīja Napjerska latviešu literatūras konspektam trešo turpinājumu par

laikmetu no 1856.—1868. g., sarakstīja Kristīgas ticības laiku-stāstus

(3 dalās, 1864—1866) un savā laikā skolās daudz lietotos Svētos stāstus

(1841).

Vēl viens skaists piemērs. Zlēku mācītājs J. G. Bii 11 ne r s

(f 1862. g., 83 gadus vecs), tautas dziesmu krājēja un izdevēja
Biittnera tēvs, latviešu pārvācošanas idejas piekritējs, dziļi zi-

nātniski izglītots gars, rakstīja 1843. g. 10. janvārī toreizējam
biedrības direktoram

— nupat minētam A. Dobneram vēsiuli

(parasti līdzīgi gari labprāt satiekas un sarunājas par ideju jau-
tājumiem!), kurā viņš izteica šādas domas par latviešu tautas

raksturu un viņas izglītošanu: «Pavisam reti sastopams tāds mā-

cītājs, kas uz latviešiem raugās ar pareizu skatu, bez stipri krā-

sotām brillēm. Latvietis ir mierīgas, apdomīgas dabas cilvēks,
kas straujībām tikai izliekas ejam līdzi, kad viņa intereses ar to

netop manāmi apdraudētas, pie kam viņš arvienu novēro sevī,

kurp iet, un vai šī līdzi iešana tam atnesīs labu. Šinī lietā viņš
ir pilnīgs racionalists (saprāta cilvēks). Tamdēļ misti-

cisms viņā arvienu tikai vāji varēs attīstīties un pavisam grūti
— iesakņoties. 2) Bet patiesu gara izglītību viņš

augsti ciena, — tikai to viņam piegādājot, mēs viņu varē-

sim saistīt pie sevis. Kādam latviešu jauneklim pasniedzot ģeo-
metrijas mācību un citas tamlīdzīgas zinātnes, es ieguvu latvie-

šos tādu piekrišanu, ka viņi nāca no malu malām pie manis un

man piedāvāja savus bērnus audzināšanā. Reliģijas mācība līdz

šim jau pasniegta skolās un baznīcās; ari ticības mācības grā-
matu ir jau pietiekoši daudz. Bet garu cilāt un glītot
līdz šim gluži palaists garām, tādēļ nav šaīs priekš-

1) Mitt. v. Nachr. 1873, Mai: An Vater Dobners Grab.
2) Augšējā sprieduma teicēja meita, L. Harmsene, raksturo lat-

viešu tautu savā brošūrā „Ēin altes kurland. Pastorat" (Zlēku mācītāj-
muižā), 1911, 23. lp., šādi —

te acīmredzami tēva uzskati un iespaidi: „Krietna,
apdāvināta, centīga tauta — tauta, kas atraudama labumus pašas bērniem, ko-

pusi, lolojusi un barojusi mūsu bērnus, pie kuras mēs tik smagi esam noziegu-

šies, viņu aiz pašmīlības un augstprātības tīšām noturēdami tumsībā, viņai
noliedzot mūsu vācu valodu, mūsu gara krātuvju bagātības, pēc kurām tā vai-

rāk kā pusgadu simteni alka un übagoja."
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metos ari mācības grāmatu, un kuras ir, tās ir nepietiekošas.
Otrkārt, latvieti arvienu vēl par daudz uzskata

kā bērnu. Latvieši ir ļoti nemierā ar tiem bērnišķīgiem jokiem
un anekdotēm, ar ko pildītas viņu grāmatas un laikraksti, viņi

tos tura par „niekiem", un

viņiem taisnība. Nav jāsniedz
viņiem joku gabali, bet gan
raksti, kas viņus pamāca,
izglīto. Mūsu pienākumam
jābūt, viņus celt garīgi
uz augšu, un tad netrūķs

mums viņu piekrišanas. [Ari
Ādažu mācītājs J. Šillings
sprieda votumā par Latv.

Draugu Biedrības 33. gada sa-

pulci (1861. g.): „Mūsu pamā-
cībām jādodas uz vienu

mērķi — unser Volk zu ver-

edeln. nicht — es zu amūsie-

ren!"ļ Man šķiet, ka dabas

zinātnes būtu vistuvākais

un svarīgākais priekšmets, kas

būtu jāsniedz tautai, jo ele-

mentus izprotot un pārzinot,
tos var pārvaldīt; tāpat pārzi-
not dzīvnieku pasauli, to dzī-

ves veidus, var valdīt pār
dzīvniekiem

. .
."*) Jāatzīmē,

ka pats Būttners bija kādās 16

dabaszinātniskās biedrībās

J. G. Büttners.

biedrs un ieguva savā mūžā par zinātniskiem darbiem divas god-
algas. Te varētu minēt ari Kr. U1 man nu, kas 1834. gadā sarakstī-

ja zinātnisku mācības grāmatu tautai un augstākām tautas skolām:

„Kādas ziņas par to. ko pie debess redzam." Par šo darbu bi ja
izteicies uz autoru kāds viņa draugs (protams, mācītājs), ka viņa

pasniegtās zināšanas latvietim vairāk atņemšot nekā došot —

viņš sākšot šaubīties par savu ticību. (Vecā klerikālu gudrība,
ka zinātne kaitīga reliģijai un tādēļ tā sargājama no tautas!)
Uz tam Ulmanns atbildēja: „Manu rakstu sacerot mani vadīja

ideja, ka zvaigžņotās debesis stāv tautai, sevišķi lauku iedzīvo-

tājiem, daudz tuvāki nekā svešās zemes daļas uz zemes, lodes, un

es domāju, ka vēsture stāv manā pusē, jo tā šķiet pierādām, ka

zvaigžņu zinātne stāvējusi pastāvīgi tuvā sakarā ar civilizācijas
sākumiem, ar lop- un zemkopību. Nevaru ari saprast, kādas

ideju revolūcijas varētu sacelt mūsu iedzīvotāju smadzenēs ti-

cības satricinājuma ziņā astronomiskās patiesības." Tā tad bi-

*) Vēstule Latv. Draugu Biedrības archiva.
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juši ari mācītāji, kas visā pārliecībā un nopietnībā ieteikuši mā-

cīt un mācījuši latviešiem zinātnes, lai viņus garīgi celtu. Tads

pats dabas zinātņu piekopējs, kā J. G. Biittners, bija ari kads

cits Kurzemes mācītājs, J. (H. X.) Kav a 11 s (dz. 1799, t 1881),

kas dzīvoja tai paša laika, taī paša Ventspils apriņķi — Puze,

tādēļ tie bieži viens ar otru satikās, sevišķi Biittnera viesmīlīgajā

Elašajā namā. Kavalls bijis vairāk kā 30 mācītās biedrībās

iedrs. 1) Viņš daudz rakstīja — zināms, pamācības nolūkā —

par dabaszinātniskiem jautājumiem ari ..kai viešu Avīzēs" un

izdeva 1860. gadā grāmatu „Dieva radījumi pasaulē" ar 20 kolo-

rētām bilžu tabulām, kuras valodu gan jau toreiz („Māj. Viesī")

kritika nopaļāja par nelatvisku. Varu pievest piemēru, ka mā-

cītājs bijis pat augstākās izglītības veicinātājs Latvijā. Kad

pagājušā gadusimteņa beidzamā pusē pie mums visur naigi jo

naigi sāka dzīties pēc šādas izglītības un to pabalstīt, dibinot

studentu stipendijas un ari pagastiem pabalstot vietējos jaune-

kļus, kas apmeklē augstākās skolas (tā Rfijienas pagasts nolēma

atlaist visus nodokļus tiem pagasta locekļiem, kas apmeklē vi-

dusskolas: Svitenē savāca 600 rbļ., ar ko pabalstīt vietējos ie-

dzīvotājus, kas iet augstskolās, v. t. t.), tad ari Jaunpiebalgas
mācītājs Jēkabs Ozoliņš2) nepalika pakaļ šo centienu

*) levērojams tas, ka vecā Biittnera laikmeta mācītāji nereti studijas bei-

dza ar maģistra vai pat doktora grādu. Tādi doktori mums bija
Elverfelds, Bidders, Dullo, abi Katterfeldi, kaunies, Ulmanns (no 1835. g.), Gir-

gensohns (1835) v. c. Cik kaisli agrāk mūsu teologi dzinušies pēc šā augstākā
mācības grāda, tam var noderēt par eklatantu piemēru mūsu pirmais ģeneral-
superdents Krievijas laikmetā H. Brūningks, kas aiz dažiem neparedzē-
tiem apstākļiem bija nobeidzis savas studijas Vitenbergā bez doktora, vai vis-

maz maģistra grāda, kaut gan viņa studijas viscaur bijušas sekmīgas, kamdēļ
viņš griezās vēl pēc 25 gadiem, — pie tam būdams jau Vidzemes ģene-
ralsuperdenta amatā — pie Saksijas valdības ar lūgumu, izgādāt universitātei

tiesību, piešķirt doktora grādu bez paša doktoranda klātbūtnes, ko noliedza

universitātes statūti. Lūdzējam atbildēja ministrs un feldmaršals grafs
r lemmings, ka. ievērojot viņa, Brūningka, „labo renommeju" un „augsto
stāvokli", viņš mēģināšot izgādāt universitātei šai gadījumā tādu tiesību, va-

jadzēšot tikai tai piesūtīt no pāra „Rīgas ievērojamākiem mācītājiem" apliecī-
bas par B. „ortodoksiju". Uz tam B. lūdza, neprasīt par viņu šādu mācītāju
apliecību, kas viņu „pazemotu" šo mācītāju acīs, bet apmierināties ar tamlī-

dzīgu Vidzemes virskonsistorijas izdotu apliecību. Flemmings bijis ar to ari

mierā. Taču šim neparastajam solim nebijis galu galā panākumu.
(Sk. „Das Geschlecht von Bruiningk m Livland". Riga, 1913. 19. lp.) Tikai

pašā jaunākā laikā — mūsu valsts patstāvības laikā — atkal itkā pamodusies
mācītājos dziņa pēc zinātniska grāda iegūšanas. Mums tagad ir jau divi Kun-

dziņi, V. Maldonis, J. Sanders, L. Adamovičs, T. Griinbergs, K. Beldaus un

P. F. Baerents doktori (no tiem četri kā Dr. theol. h. c).
2) Bijis skolotājs, kas Liezeres draudzes skolā skoloja un audzināja dzej-

nieku J. Poruku. Pa studiju laiku Tērbatā viņš piederēja pie literariski zināt-

niskās studentu biedrības, kurā piedalījās vēl šādi teologi: J. Ērmanis un Ed.

Pavasars. Sk. tuvākas ziņas par šo biedrību R. Egles Veidenbauma Rakstos

(1926., 77.—83. lp.). Jēkaba Ozoliņa studentiskais pievārds bija «Lāčplēsis",
kas viņam laikam bija dots, ievērojot viņa plecīgo augumu un taisno, dūšīgo
uzstāšanos visās lietās.
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veicināšanā, bet pasludināja saviem saimniekiem, ka atlaidīs

katru nomas naudu tiem, kuru dēli apmeklē kādu augstskolu.
Protams, tas gan būs pieskaitāms pie visai retiem izņēmuma

gadījumiem, vai pat būs vienīgais tāds garīdzniecības vē-

sturē, un taisnība ari tā, ka citi mācītāji šo precedenta gadījumu
ar to nodokļu atlaišanu ņēma Ozoliņam ļaunā. Tāpat fakts ir

ari tas, ka mācītājs Neikens savā „Ceļa biedri" 1867.

gadā deva šādu padomu: latviešu brīvlaišanas 50 gadu piemi-
ņas dienu (1869. gada 26. martu) Vidzemē svinēt tādā kārtā, ka

tai dienā lasīt mīlestības dāvanas un no šī kapitāla procentiem
sniegt kādiem latviešu jaunekļiem pabalstu stu-

dēšanai Tērbatas augstskolā. Uz šā iekustinājuma
pamata tad ari vairāki Dikļu draudzes locekļi — šai draudzē

Neikens bija agrāk par mācītāju, — ar baznīcas priekšnieku
baronu f. Volffu un mācītāju R. Fogeli, pagasta vecāko, 2 skolo-

tājiem, skrīveri un vēl vienu saimnieku priekšgalā, izlaida

1869. g. sākumā paziņojumu, ka „viņi apņēmušies pēc sava spēka

izpildīt augšējo padomu" un lūdza to darīt ari citiem. Pēc gada

viņi pastāstīja, ka brīvības piemiņas nodibināšanas jautājumā
ienākuši ari citādi priekšlikumi (daži lika priekšā nodibināt

zemkopības skolu v. t. t.), bet vienprātības neesot. „Tāpēc mēs

tad otrreiz mīļiem draugiem darām zināmu, ka mēs pie sava

pirmā padoma pastāvam, un ka mēs labprāt saņemam mīlestības

dāvanas priekš Tērbatas latviešu stipendijā m."

Tai pašā reizē viņi kvitēja par 93 r. 95 kap. jau ienākušām su-

mām (no Ādažu un Lubānas draudzes).
1) Bet jāatzīmē, ka šī

simpātiskā ideja izplienēja bez panākumiem.

Mācītājs Vatsons (f 1826. g.), dziļi mācīts vīrs, izlaižot

1822. g. «Latviešu Avīzes", lika programā solījumu, «latviešu zi-

nāšanas vairot"; mācītājs H. Treys desmit gadus vēlāk sāka

izdot Vidzemē pirmo latviešu laikrakstu «Latviešu draugu", lai

«tai zemai kārtai ari kāda dzirkstelīte prāta gaismas varētu tikt

iededzināta", un radikālais mācītājs H. Braunšveigs savu

«Draugu un Biedri" izdodams vēlējās padarīt latviešus par «la-

sītāju tautu": «Latviešu tautu līdz pat bēdīgam kalpiņam par

priecīgu uzcelt uz avīžu lasīšanu un avīžu ņemšanu — tāds god-
kārīgs esmu gan," viņš rakstīja savā programā. Tas attiecas uz

vēlēšanos, latviešus pamācīt, glītot ar rakstu palīdzību. Šī vē-

lēšanās tiešām bijusi laba un teicama Vatsonam. Braunšveigam

(kas pat sāka izsludināt godalgas par vēsturiskiem un zinātni-

skiem rakstiem) v. c. Bet kā labos nodomus postījuši un izķē-

mojuši pretēji un stiprāki spēki, to redzējām jau pie Vatsona

nodibinājuma un vēl tuvāki redzēsim pie šā nodibinājuma vē-

lākā novirziena un likteņa. Te ir īstā vieta pievest augšējo Būtt-

*) Māj. Viesis 1869. 9. un 1870. 7.
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nera spriedumu, ka mācītāji un citi vācieši latviešus ilgi jo ilgi
turēja par bērniem un tos barota ar tīriem niekiem. Šī lat-

viešu bērnu loma vijās pie viņu «dabiskajiem" vadoņiem visā-

dās variācijās: bērniem nedrīkst dot stipru ēdienu, tie jābaro
tikai ar pienu vai piena sūkaliņām. bērniem nedrīkst dot rokā

uguni vai kādu asu ieroci, ar ko var padarīt nelaimi, sevi vai

citus ievainot v. t. t. Biittnera garā sprieda vēl mācītājs J. T. K.

(L. Av. 1850), dodams R. Šulcam, kas tikko bija uzņēmis avī-

zes vadību, padomu, rūpēties par to. lai avīzes sniegtu tikai la-

bas derīgas ziņas latviešu zemniekiem, bet „tās nepildītu ar

nieku stāstiem un nieku zi ņ ģē m. ko tikko tu cilvēka

bērns tos esi lasījis, tu tos ari jau esi aizmirsis. Ar tādu prātu
lai skatāmies uz saviem Avīžu lasītājiem, kam nav val.as (un ari

derīgi) plānas sūkalas laizīt, bet kam stipra
barība jādod, kas vērtē kost un ē s t." Bet vai Šulcs

to ievēroja? — Nē, viņš nākamā gadā (L. A. 1851. 27) taisni atkal

uzsvēra latviešu bērna lomu: „Lai mēs rakstītāji papriekš izmā-

cāmies, kā ar bērniem runāt... latviešu valoda un zem-

nieki vēl ir kā bēr nu kārtā... Tagad vēl ir vairāk tādu.

par kuriem ar Apustuļu vārdiem var teikt: „tiem piena vajaga.
bet ne cietas barība s." Tu rpretim A. Bīlensteins

sprieda 1873. gada sapulcē: „Kad bērnam zobi sāk augt [tā tad

arvienu vēl „bērns" un „bērns"ļ, tad viņam jādod maize un gaļa:
ar pienu vien vairs nepietiek. Bet kas būs ar bēr-

nu, kad viņam jo vairāk sēnalas pasniedz? Viņš. gribēdams
atkosties, gremo gan ir tās. Bet spēka no tām nedabūs. Jāgādā
stiprāka barība prātam un garam." Bet bija ari tādi gari. kas

brīdināja taisni no tautas pārbarošanas ar stipru barību. Tāds

bija Mežotnes mācītājs, vēlāk Kurzemes ģeneralsuperdents O.

Panks, kas 1882. g.. būdams toreiz Kurzemes direktors, teica

Draugu Biedrības sēdē šos gudros vārdus: ..Tauta ar to netop
stiprāka, ja viņu uzskata par pietiekoši stipru, pieaugušu, un

sniedz tai barību, ko tikai pieaugušais spēj sagremot: tā rīkojo-
ties var izcelties gan vienīgi kuņģa pārpildīšana un slimība." 1 )
Bet kāda bija patiesība? Nedz pēc pagastu pašvaldības ieveša-

nas latviešos izcēlās nemieri un nekārtības, kā to muižniecība

pareģoja (sk. 13. lp.), nedz pēc spēcīgākas barības pasnieguma
tautai, ko tā pirmo reizi un vispilnīgākā kārtā baudīja no ..Pē-

terburgas avīzēm", viņa samaitāja savu kuņģi un palika slima

— pavisam otrādi, viņa atguva ar to tik savu veselību, spirgtu-
mu un spēku.

J ) Kad ..Pēterburgas avīzes" sāka iznākt, tad vāciešu vecais orgāns ~Rigas-
che Ztg." stipri uztraucās un aizrādīja, ka latviešu tauta esot vēl tik nemā-

cīta (ron), -ka viņai „pat mazākais izglītības mērs varot būt kaitīgs", kamdēļ
jaunais laikraksts uzskatāms par postīgu. Bet. tas šo orgānu nebūt nekavēja
vēlāk runāt par latviešu jo augstu un lielu izglītību — kad šis apgalvojums
nāca viņa aizstāvamiem par labu. (Sk. Valdemāra „Die Lettenausvvanderung",
1867., 22. lp.)
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Izglītības kavēšana un apspiešana. Par to man nācies

jau vairākkārt ieminēties un to uzsvērt runājot par lat-

viešu attīstības lietas draugiem un viņu izglītības lietas vei-

cināšanu. Dzirdējām, piemēram, vecā Pantenius 1845. gadā
nodotu šādu noteiktu spriedumu: Vārds izglītība ir zemes

kungiem (t. i. lieliem kungiem) un ari dažiem mācītājiem, at-

tiecoties uz latviešiem, „viens ienīsts vārds" — zemniekiem

nevajagot izglītības. Pantenium vajadzēja šo lietu labi zināt,

jo viņam bija daudz darīšanu ar latviešu izglītības lietam un šo

lietu dēļ ar zemes kungiem un saviem amata brāļiem. Un te nu

viņš bija nācis pie augšējā «kultūras nesējus" apkaunojošā
sprieduma. Ka mūsu zemes kungi no laika gala bijuši vairāk

pretinieki nekā draugi tautas izglītības lietai, to rāda jau tas —

ko lasām kronikās, — ka viņi vajājuši un izdzinuši no savām

robežām tos mūkus, kas izņēmuma kārtā nodarbojušies ar ļaužu
mācīšanu. Viņi bijuši visumā viscaur daudzējādā ziņā vismaz

ļoti vienaldzīgi, ari jaunākos laikos. — pret mūsu apgaismības
jautājumiem un apkarojuši katru zemnieku ļaužu augstāku iz-

glītību un cenšanos pēc tās. Gara kultūru viņi visumā nav gri-
bējuši nest un nav nesuši mūsu tautai. Ari mūsu garīdzniecība,
par kūru kā izglītības pabalstītāju augšām pievedu daudz skai-

stu piemēru, nav bez saviem lieliem grēkiem latviešu izglītības
apkarošanas ziņā. Apstāsimies šai ziņā pie atsevišķiem piemē-
riem. Mācītājs Ādolfi (Adolphi) («Pirmās latviešu gramatikas"
priekšvārdos, ap 1685. g.) izsakās, viņš bijies grāmatu izdodot no

nelabvēlīgām atsauksmēm. «Sevišķi no tiem, kas uzskata pat

par grēku un zemi samaitājošu postu, ja lat-

viešu bērnus uzņem skolās un māca tos lasīt un rak-

stīt, ka viņi nepaliek pārak gudri un lepni, ka negribēs vairs

arklam pakaļ Staigāt. Glūks rakstīja par savām skolām

Alūksnē: «Zemnieku skolu bērni līdz tam laikam bij latviešu

zemē kauna lieta, par kuru tikai smējās v n zobo jā s."
A. Spāģis pastāsta no jaunākiem laikiem par kādu mācītāju
V.: «Kad mācītājs vēl bija kandidāts, viņu lūdza, lai tas pasnie-
dzot kādam latviešu zēnam pirmās mācības grieķu valodā. Bet

šis kungs aizbildinājies, viņa sirdsapziņa viņam neat-

ļaujot, mācīt latviešu zēnam grieķu valodu." 1

) Mežotnes

mācītājs Konrādi rakstīja 1829. g. Latv. Av. (20. nrā) nekro-

logu par vietējo mirušo skolotāju, kurā izskanēja naids pret
zināšanām, ja viss netiek padots dievbijībai («lai tad bērns

paliek labāk nemācīts, nekā padodas uzpūtībai un lepnībai") un

nobeidza ar vēlēšanos: «lai Dievs dod. ka viņi (latviešu bērni)

neieņemas svešas valodas." — E. Dūnsbergs pastāsta savā

autobiogrāfijā (1904. g., 69. lp.), ka vecais Dundagas mācītājs

J ) Die Zustande d. freien Bauernstandcs m Kuri. 11.. 328. lp.
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Glaez c r s, kas citādi bijis skolu un skolēnu mīļotājs, ne-

gribējis, ka Dūnsbergs pa daudz mācās zināinī-

bas grāmatas. Reiz dabūjis tādu vecu grāmatu par jūdu,

grieķu, turku un pagānu ticībām. To ieraudzījis, viņš prasa:
ko tu ar tādu grāmatu? Tas atbild: lasu. —To jau tu nevari sa-

prast. Atdod to nianim. es tev došu grāmatu, ko tu varēsi sa-

prast, — un atnes viņam Rodes sprediķu grāmatu un atprasa to

svešo grāmatu. — Jelgavas mācītājs R. Šulcs vēlējās: „Lai ne-

mācās ļaudis posta pasaules gudrību... Ļaudis vis-

vairāk grib tādas Lepnas un aplamas skolas, ka prātīgi valdi-

nieki tiem tās nevar dot, it kā bērnam uguni rokās

nedosi... Lepnība lai tevi aplam nedzen par augstmani pa-
likt, bet pazemība lai tev palīdz to godam un dievbijīgi darīt un

baudīt, ko Dievs tev licis."1) KronValds rakstīja: „Ks pats
dzirdēju no kāda mācītāja, ka latvieši esot bezdievīgi pār-

galvji tādēļ, ka v iņi pēc augstākām skolām un pilnīgākām mā-

cībām dzenoties, jo Dievs pats esot tak katrai tautai nospriedis,
vai tai būs valdīt, vai kalpot. Tos latviešus, kas negribot kalpī-
bas kārt;, palikt, musinājot pats nelabais." 2

) Par šiem vārdiem

Kronvaidam vēlāk izcēlās asa polemika — sevišķi ari par to, ka

viņš nesauca šo mācītāju vārdā, atbalstīdamies uz nomina sunt

odiosa. —
Kr. Barons aizņem savās „Atmiņās" (Rīgā, 1924)

jautājumu, ka vācu kungi agrāk varējuši latviešus viegli pār-
vācot, pacelt tos māci taka. augstākā stāvoklī, ja to būtu gribē-
juši. „To viņi nedarīja, un ne aiz kādas humanitātes, latvju
tautas saudzības. Kā valdošai šķirai tiem vajaga kalpu. Tas

labāki panākams ar cittautiešiem, kurus dēvēja par zemāku cil-

vēku sugu, sevi cildinot par augstāku. Vācieši gribēja Baltijā
joprojām paturēt kungu lomu

...
Sevišķi tie pretojās latviešu

augstākai izglītošanai ģimnāzijā un universitātē. Tā ari vaļsir-
dīgi (Dundagas) mācītājs G laez c r s izteicās manam svainim.

Kur tad mūsu bērni lai paliek, ja jūsējie ies

studēt ?"

Bijušais cenzors M. Remiķis uzsver savās atmiņās pēc
saviem piedzīvojumiem par „latviešiem labvēlīgo vāciešu" psi-
eholoģiju: viņi, no vienas puses, dažkārt pabalstījuši latviešu ja u-

nekli cīņā pēc izglītības, no otras — nepielaiduši līdz gala mēr-

ķim, augstskolas diplomam. Viņa labvēle komtese Lambsdorf

pabalstījusi viņu tikai līdz apriņķa skolai, bet kad viņš nolicis

ģimnāzijā iestāšanās eksāmenu, tad no tālākas pabalstīšanas at-

teikusies
.. . [Kā citur, tā ari te pie muižniecības bijuši daži iz-

ņēmumi, ko dzirdēsim turpmāk.] „Viņi baidījās — sprieda Re-

miķis. — ka veselīgais un darbā norūdītais latvietis ar augst-

*) Steffenhagena 1853. g. „Laika-gramata".
2) Balt. Vēstnesī 1872. 10.
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skolas izglītību bus vaciem bīstams pretinieks oikonomiska

ciņa. )

J. Kriškāns raksta vēstulē Brīvzemniekam 1888. gadā:
„Strīķu skolotājs Rozentals, mani apmeklēdams, stāstīja daudz

Ear
savu lielkungu Bēru. Ja viņš dabūnot zināt, ka kāds

ērns ilgāku laiku apmeklējot skolu — esot ļoti
nemierā, vaicājot, par kādu profesoru tas mācoties? Viņa moder-

nieks gribot savu dēlu sūtīt uz pilsētu skolā, bet baidoties no ba-

rona." Kā Ārciema muižas īpašnieks skatījies uz Neikena sko-

lošanu, par to lasām Neikena biogrāfijā šādi: „Zināt dabūjis,
ka Neikena tēvs dēlu nodevis Valmieras seminārā, muižas īpaš-
nieks, grafs, pavēstījis viņu pie sevis un pārmetis, kāpēc bērnus

dodot tādās tālās, augstās skolās, jo dēls jau nu bijis paskolots
diezgan, ar to varējis pietikt; kur muižai tad būšot strādnieki un

mājām saimnieki, ja zemnieki tā sākšot darīt? „Tev viens pats
dēls, lai nāk mājā un paliek par saimnieku." Pēc ilgām saru-

nām beidzot grafs apmierināts teicis: „Kad tu man esi pērmin-
deris un tiesas vīrs, tad es tev to ari atļauju." Tāpat mēs zinām,
ka Inčukalna dzimtskungs bijis pretī Jura Caunīša tālāk-

skološanai (sk. „Māj. Viesa" 1862. 12.) un Lielvārdes mācītājs
K. G. Kroons tam, ka Andrejs Pumpurs iet apriņķa skolā

(sk. Pumpura Raksti 11, 1925, 153. lp.). 2) Juris Allunans
pastāsta savos atstātos rakstos: „Ir piemēri, ka lauksaimniekus,
kuri gribējuši sūtīt bērnus apriņķa skolā, muižu īpašnieki pie-
draudējuši izsviest no mājām."

3) Dāvids Grīntāls atstā-

sta savās atmiņas šādu notikumu: viņa māte, kad bijusi maza,

tamdēļ vien dabūjusi pērienu no kunga, ka iemācījusies no

klēts vagara rakstīt savu vārdu. Protams, ari vagars dabūjis
sodu par tādu noziegumu. 4

) J. Velmē pastāsta, ka viņa tēvs

dabūjis pērienu par to. ka slepeni klausījies, kā dažiem ..kungu"
bērniem draudzes skolotājs mācījis vācu valodu (kad zemnie-

kiem vācu valoda bija noliegta).5)

Tā tad acīm redzams un rokām taustāms fakts, ka mūsu

*) Izglīt. Min. Menešr. 1925. 33. lp.
2) Par Latviešu Draugu Biedrības līdzdibinātāju Dionisiju Gott-

frīdu Kroonu rakstīju garāki „Austruma" 1888. 204.—2016. lp., uzrādīdams

uz viņa atdzejojumiem latviešu valodā. G. Kroons bija viņa dēls (t 1894),
kas ari pazīstams ar dažādiem rakstiem un dzejojumiem latviešu valodā, kā:

«Dažādu dziesmu krājums" (1867), „Sešdesmit astoņas pasakas jeb fabulas"

(1875) v. d. c. levērojams tas, ka viņš pārtulkojis latviski, kā viņa dēls, skolas

priekšnieks kādā vācu skolā Rīgā, stāsta, no grieķu oriģināla Ho-

mēra „I lia d i" un „0 dis c j v", bet tie gājuši savā laikā bojā caur

Horšelmannu, kam tie bijuši nodoti izdošanai. Horšelmanns, kā zināms, ban-

krotēja un pagalam izputēja. Ari tāds — jādomā — kulturāls darbinieks bija

savos uzskatos un savā dzīvē sava laika un savas šķiras vergs jeb kalps.
3) Dzimt. Vēstn. 1910. 221.

«) Jūrnieks 1910. 39.

5) Audzinātājs 1928. Nr. 5/6. 129. lp.
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muižniecība un garīdzniecība bijās no tam. ka lik latviešu zem-

nieki nepaceltos par kaut ko augstāku un gudrāku resp. līdzīgu

viņiem, tamdēļ tie viņus sargāja un atturēja cik vien spēdami
no augstākām mācībām. Kas attiecas uz garīdzniecību, tad tā,

kā jau teikts, bijusi arvienu līdz zināmam mēram izglītības vei-

cinātāja tautā, bet kad šis mērs sasniegts un tālāka izglītība ķe-
ras pie mācītāju amata vai viņu mācību autoritātes mazināšanas,

tad iesākas atziņu jeb prata attīstības apkarošana. Tas ir tāda
vēsturisks novērojums visu garīdzniecību dzīvē. Un mušu ga-
rīdzniecība te nav nekāds izņēmums. Viņas iestāšanas līdzi šai

apkarošanas lomā kopā ar muižniecību — mēs redzējām, ka

daži mācītāji šai lietā savā laikā (t. i. priekš latviešu tautības

atmodas laika) diezgan ievērojami atšķīrās no muižniecības pa-

ņēmieniem — jo saprotamāka, kad ievērojam mūsu garīdznieku
un muižnieku daudzējādā ziņā līdzīgos apstākļus, kopīgās in-

tereses, tā sakot, kopīgo sirds pukstēšanu. Šos apkarošanas cen-

tienus pie mums rāda jo gaiši vēl ari sekojošie dzīvie piemēri.
Kad 1844. g. Vidzemes landtāgā apsprieda jautājumu par Val-

mieras skolotāju semināru, kas nesen atpakaļ bija dibināts, tad

kāds landtāga loceklis izteicās: bijis nodoms izglītot «nacionālus
zemnieku skolotājus", bet to vietā esot iznākuši ..izglītoti un uz

augstākiem prasījumiem pamudināti privatskolotāji" (jeb kā

cits izsacījās: ..ābolu vietā izaudzēti firziķi"): tādēļ viņš liekot

priekšā. „mācība minētā seminārā turpmāk pasniedzama vie-

nīgi nacionālā (latviešu) valoda un vācu valo-

da, kā tāda, kas sniedzas pāri minētā uzņēmuma mērķiem, semi-

nārā pagalam aizliedzama." 1 ) Un. tiešām, landtāgs šo

priekšlikumu ari pieņēma. Tikai dažādu apstākļu dēļ lēmu-

mu neizdevās izvest dzīvē. Gluži tāpat Kurzemes landtāgā 1853.

gadā no vairāk pusēm nāca aizrādījumi, ka Irlavas skolotāju
semināra audzēkņi pa r dau d z mācot i es ; sevišķi v acu

valoda esot latviešu skolotājiem nevien nevajadzīga, bet pat kai-

tīga, kamdēļ tā esot izslēdzama no skolas. Šo tendenci, atturēt
latviešus no vācu valodas, dzemdināja un pastāvīgi uzkurināja
un uzturēja spēkā muižniecības iedzimtā augstprātība un

stiprs egoisms, kuram virzienam bij ari savi tālredzīgi preti-
nieki. Šo vācu muižniecības tendenci, protams, pabalstīja viņai
allaž pakalpīgā garīdzniecība. Un viņai pat ar priekšrakstiem
un pavēlēm bija uzdots to darīt. Tā Jelgavas latviešu mācī-

tāja Heinr. Ado 1 f \ IV. (f 1740) biogrāfijā lasām: ..1733. g.
7. februārī v iņam pienāca pavēle, ar nenovēršamu .soda piedrau-
dējumu neizpildīšanas gadījumā, turpmāk nevienu nev a-

cieti (latvieti), lai tas būtu vai miesnieks, amatnieks vai kāds
cits zemnieks, nekādi citādi nelaulāt, kā vienīgi baznīcā ne-

vācu valodā, bez kādas laulību runas. Tāpat nevienam no

*) Landtagsrezess v. 1844. 190. un 191. lp.
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tiem nelikt vācu valodā grēkus sfidzēt, bērnus kristīt

v. t. t.
1) Protams, šis nebūs bijis vienīgais šāds rīkojums un ne

vienīgi Ādolfijam no muižnieciskās valdības par latviešu laulā-

šanu, kristīšanu v. t. t. vienīgi nevācu vaļoda.
1854. gadā notika Kurzemē galvenā cīņa par un pret Irlavas

semināru. Ventspils apriņķa muižniecība bija iesniegusi par
semināra darbību savu rakstītu atsauksmi, kas skanēja, ka

skolas virziens ir nepareizs. Seminārs vai nu li-

kvidējams, vai pilnīgi pārorganizējams. Semināra priekšnieks
Sadovskis rakstīja vēstulē Cīravas skolotājam Bergmanim 1855.

gadā. ka v iņa nams tagad esot nemiera nams. Muižniecība iecē-

lusi īpašu komisiju, kurai jāizmeklē skolas darbība un — ja ie-

spējams skolu vēl turpināt — jāsastāda jauna programā. «Turp-
māk izlietojami tādi skolotāji, kas vāciski nerunā, smalkas dre-

bēs nenēsā, valkā pastalas un prot strādāt." Kāda pagasta sko-

lotāja kontraktā tiešām bija nosacīts, ka tas ne no kādas citas

drēbes nedrīkst taisīt sev apģērbu, kā vien no zemnieku vadma-

las: ari viksētus zābakus tas nedrīkst nēsāt. Un tas notika ap
1860. gadu! (Konvers. Vārdnīca 11., 2224. lp.) [Skolotāju skolo-

tājs J. Ci m ze taisīja 1842. gadā par šo skolotāju apģērba jau-
tājumu šādu piezīmi: „Kad daži pavēl skolmeisteriem un semi-

nāru skolotājiem valkāt tikai zemnieku apģērbu, tādēļ ka vi-

ņiem jābūt zemniekiem par priekšzīmi vārdos un darbos, tad

par to tikai jāpasmīn. Pie kāda smieklīguma nevar novest šāda

uzskata konsekvences? Tad jau mācītājiem pirmajiem
vajadzētu iesākt ar šo parauga došanu, tādēļ ka viņiem cv. baz-

nīcā jābūt visiem un uz laukiem sevišķi zemniekiem

par priekšzīmi." (Manuskriptā „Lett. Schulbūcher", 4. loksnē.]
Tādā nolūkā tad visas semināru un skolu programas tapa

apcirptas un sastādītas. Pat humānais un latviešu skolām un

zinātniskai izglītībai labvēlīgais 2) Ulma nn s. kad viņu 1844. g.

landtāgs ievēlēja par Vidzemes laukskolu padomnieku, ņem-

dams omā muižniecības tendenci, rakstīja 9. novembrī Cimzem,
lai seminārā «audzēkņos nemodina aplamu kāri pēc zinātnēm

un neierosina viņos dziņu, priekš sevis grāmatās [caur pašmācī-

šanos] arvien gribēt iet tālāk. Vācu valoda jāmācās, bet ne uz

tautiskuma rēķina (nicht auf Kosten der Volksthūmlichkeit)."
Nākošais šulrāts R. f. Klots rakstīja 1857. g. 25. aprilī Cim-

zem: «Man Jums jāsaka, ka es patiesi neturu vis par gluži ne-

pamatotiem uzskatus, kuri gandrīz viscaur nevien pie muiž-

niekiem, bet ari pie mācītājiem valda: ka dažs labs no mūsu

semināristiem izglītības veidā un mērā uzšāvies pārāk

augsti un nav piemērots mūsu tautas skolotājiem... Es pē-
dējo reizi ari brīdināju no tā. Lai nevajadzīgi neiegādājas grā-

*) Th. Kallmeyer-Otto, Die cv. Kirchen v. Prediger Kurlands, 1910. 212. lp.
2) Sk. 18. lp.
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mātas skolēniem (semināristiem). Mums jānokāpj no

zinātniskā augstuma, ja gribam ar saviem skolēniem

pareizi rīkoties." Un Kurzemes šulrāts mācītājs Bušs. at-

klādams 1883. gadā Kurzemes vispārīgo skolotāju sapulci, iz-

teica šos patiesi klasiskos klerikalisma vārdus: „lt īpaši skolo-

tājam jāievēro apustuļa vardi: Nedzenaties pēc aug-

stajām lietām, bet turaties pie zemajā m."

Nav trūcis pie mums ari tādu balsu, kas vai kairu ļaužu

apgaismošanu un izglītošanu turējuši par ļaunumu. Pat vecais

Bīlensteins. tāds —
domāt — liels apgaismības draugs, uz-

svēra : ~S kola s māc ī b a ir abpus ig i griezīgs
zobens. Kādā latviešu draudze Kurzemē noticis, ka viens no

pirmajiem, kas četrdesmitajos gados iemācījies rakstīt, izlieto-

jis savu maku pie tam. ka uzrakstījis nepatiesu liecību. Ir tie-

šām nenoliedzams, ka ar skolu, izglītību, grāmatām v. t. t. bla-

kus daudz svētīgam ari daudz šaubīgas un bīsta-

mas idejas ienāk cilvēku galvā s." 1) To pašu Bī-

lensteins uzsvēra, t. i. atkārtoja, ari savā autobiogrāfijā. 1904. g.,

419. lp. Tā tad šī viņa doma viņam stipri iespiedusies un visu

mūžu uzglabājusies sirdī un prātā un pie tās viņš turējies. Par

to kaitīgo skolas mācību ak, saules gaisma un karstums

ari dažam nav patīkami un padara dažu ļaunumu ( — jāiedo-
mājas saules dūrieni, zemes izkaltējami v. t. t.)! Tāpat Bīlen-

steins ari savā žurnalistiskā rakstā (kādu viņam nav daudz):
..Kas zemniekam jāzin?" (L. A. 1862. 156. lp.) novilka zem-

nieku skolām pavisam šauras robežas: «Bērniem skolās —

viņa programā skanēja — papriekš to gādāsim, kas būtu jo
notīgi jāzin un jāmācās, proti, dvēselei ticība, un kad šī

iestādīta, un vēl vaļas un spēka, tad [tikai tad!] gādāsim pa-
saules atzīšanu un gudrību. Un kad pietrūkst vaļas un spēka,
tad pametīsim pasaules atzīšanu un gudrību vasaras skolai un

grāmatām."2) Kāds cits šā paša laikmeta mācītājs — ari viens

no kustīgākiem un darbīgākiem, tā tad jāsaka kulturālākiem

mūsu mācītājiem — Nīcas G. Brāže3) sprieda un mācīja par
latviešu vajadzībām un mācīšanu šādi (rakstā ..Par [aužu uz-

kopšanu" L. A. 1858. 38. nrā): „Ja manim prasīsi, kas pēc manām

domām tad laužu vidus mēram derot? tad. labi zinādams, ka

tālabad diezgan tie tauki pa
virsu peldēs — sacīšu īsi: Pēc lai-

l ) Die lett.-nat. Bewegung. 1886, 23. lp.
2) Šai pašā laikā uz to pašu jautājumu „Kas zemniekam jāzin" atbildēja

Kr. Valdemāra orgāns, kas vēlējās latviešus izaudzināt lielus un spēcīgus
— īpašā rakstu virknē šādi: „Audzē, virini savu prātu, kas tev pēc Dieva no-

likšanas jādara, tad tu pats būsi pilnīgs vīrs, būsi cilvēks, pieaudzis
cilvēks un vadītāja tev nevajadzēs." (Pēt. av, 1862. 53. lp.)

3) Par G. Brāzi nodots Kallmevera-Otto mācītāju biogrāfijās (Rīgā,
1901) šāds spriedums: „Er war einer der verdientesten und literārisch tātigsten
Pastoren Kurlands im vorigen Jahrhundert."
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cīgas uzturas pašu vērpts, pa š«u austs, pašu au-

dzēts, jo Dievs tas radītājs celmam ari jo rupju apģērbu uz-

vilcis, ne tiem zariem, un viņu citādi baro, ne tos zarus; pie ga-

rīgas uzturas atkal vispirmāk tas vārds: „Dzenaties papriekšu

pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs

lietas taps piemestas." (Visi šie vārdu trekninājumi paša Brā-

žes resp. redaktora mācītāja šulca!) Jā, tumsā un aklā diev-

bijībā uzturēti un audzināti ļaudis arvienu labāk vadāmi. Bi-

jusi ilgu laiku pie mums tendence, latviešiem gaismas un kul-

tūras ziņā daudz nenovēlēt. Kad latvieši sāka izrādīt stipras

pamošanās zīmes, tie bija jālūko apturēt viņu attīstībā un gai-
smošanā. Kā pavisam citādi sprieda un darīja, kā dzirdējām,
daži mācītāji gadusimteņa pirmā pusē. kas vēlējās latviešus

celt garīgi uz augšu, vai vēl drusku agrāk, kad racionālismam

valdot mācītāji blakus dievvārdu piekopšanai piegrieza stipru
vērību ari šās zemes dzīves vajadzībām. Taču patiesībai
godu dodot, jāsaka, ka ari G. Brāže nav gribējis ļaužu vērību

griezt tikai uz debesu valstības lietām, kā prasīts augšējā rak-

stā; to rāda viņa 1844. g. izdotais tulkojums „Kā Palejas Jānis
savu būšanu kopis". Vēl 1862. g. viņš izdeva latviešu valodā

..Mērīšanas mācību skolām".

Bet tāpat kā garīdzniecībā, ari muižniecībā sastopa-

mas, kauču ari samērā mazāk, atsevišķas personas, kas at-

šķiras no citiem ar savu lielāku saprātu, interesi un gādību par

ļaužu labumu. Lai atgādājamies tikai Aizkraukles Šulcu

(Schoultz), Sīvērsu, Mellinu, Folkersāmu. Šie samērā brīvprā-
tīgie muižnieki uzstājušies latviešu zemnieku likteņa atvieglo-
šanas labā. pat nebēdādami par to. ka viņiem nācās par to no

viņu konservativo biedru lielākā bara ciest. Tā Aizkraukles

Šulcam viņa uzstāšanās 1765. gada landtāga maksā ja viņa amatu.

Baronu Sī vērsu, Vidzemes plašāka brīvlaišanas likuma aiz-

stāvētāju, korporalie brāļi dēvēja par zemes nodevēju (Landes-

verrāther). To pašu sprieda ari Kurzemē par reformu aizstā-

vētājiem. 1) Grafs Mellins pats izsakās savā autobiogrāfijā
(kas manuskriptā glabājas Rīgas pilsētas bibliotēkā), ka viņam

bijis ..daudz, ļoti daudz jācieš" no saviem tautiešiem par to, ka

viņš latviešus un taisnību aizstāvējis. 1815. gadā landtāgs pat
uzdeva landmaršalam Mellinu uz r audzī t- lai tas turpmāk
kaut kā nekaitētu savas kārtas tiesībām. Aizkraukles

šulcs atstājis ari rakstos — savā brošūrā ..Versuch den Adel-

stand zu entwickeln" (Dorpat. 1789) — liecību par saviem cil-

vēciskiem un valstiskiem ieskatiem. Viņš tur spriež: Visas

kārtas valstī ir vispārīgas labklājības labad vienlīdzīgi

*) Mērķēja „Die freien Letten und Esthen," Leipzig 1820. 266. lp.
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nepieciešamas. Tādēļ tās vienlīdzīgi cienījamas, tā piem.
ari zemnieku kārta. Par muižniecības kārtu viņš saka, ka tai

piekrīt vieta valstī tikai tiktāl, ka viņa sev uzliek lielākus

pienākumus, pēc kam nosaka: „vai nu šiem jābūt muižnie-

cības patiesajiem pamata likumiem, pie kuriem tai jāturas, jeb
nekādas muižniecības nav." Tāpat Vecdrustu

dzimtskungs Heinr. f. Hagemeisters, kas pazīstams ar

savu rūpēšanos par vietējo skolu, savā brošūrā «Vorschlage
allen Livlāndischen Gutsbesitzern zur Beherzigung" (Dorpat,
1817) ar atzīstamu vaļsirdību izsakās, ka ~zemnieku kārta ne-

var apmierināties ar to, kas viņas labā pēdējos 12 gados da-

rīts."

Ari izglītības veicinātāji bijuši daži mūsu muižnieki. Var

saukt vārdā no viņiem vairākus, kas pabalstījuši piem. latviešu

jaunekļu skološanu. Tā zināmo latviešu tautības mācītāju Ma-

tīšu Haberu (Auziņu), kāda Lugažu saimnieka dēlu, izskolojis
Lugažu dzimtskungs. Meldzeres muižas īpašnieks G. f. Dor-

thes c n s palīdzēja izmācīties Andrējam Spāģim par skolo-

tāju, kamdēļ pēdējais viņu saukāja par savu audžu tēvu. Uz

viņa kapa likts uzraksts:
„.. . īsts progresa un visa laba veici-

nātājs". . Viņš krogu pārbūvēja par skolu. Kamēr tā nāca

gatava, viņš savā dzīvojamā ēkā, taisni virs savas guļamās ista-

as, ierīkoja skolas telpas.
1

) Uz skolu drauga mācītāja J. Vol-

tēra pamudinājumu Dižezeres dzimtskungs nosūtīja uz Kara-

lauču semināru divus latviešu jaunekļus (Sorgenfreiju un Šūl-

mani), lai tur izmāca par skolmeisteriem. Devīgu roku rādīja
firstu Līvenu ģimene, celdama tam laikam (ap 19. g. s.

vidu) taisni lepnus skolas namus Blīdenē un Kabilē un tos ba-

gātīgi apgādādama ar vajadzīgo inventāru un mācības līdze-

kļiem. Māteru Juris, kam savā mūžā iznāca daudz cīņu ar mā-

cītājiem un ari muižniekiem, tomēr ar pateicību un atzinību

piemin Cildu lielkungu baronu f. Koskullu, tāpat veco Kaz-

dangas baronu f. Manteuffelu, kā humānu un krietnu vīru

un gādātāju par skolām. 2) Sevišķi ļoti labas atsauksmes lasām

par Gaujienas un Cesvaines baronu Jūliju f. Vul f v. Viņš
Gaujienā trim skolām un pagasta mājai devis materiālu un ik-

gadus skolotājam maksājis 50 rbļ., bez tam pagasta nama cel-

šanai iedāvinājis 1000 r. Gaujienā viņš viens pats uzcēlis kādu

skolu, pats algojis skolotāju un devis bērniem uzturu, daudziem

devis naudu, ko skoloties, dāvinājis līdzekļus politechnikas
skolai un acu ārstēšanai, ari apdāvinājis baznīcu. To pašu Vulfs

darījis Cesvainē. Kad cesvainieši dzirdējuši, ka Vulfs Cesvainē

grib celt pili, viņi sūtījuši uz Gaujieni delegāciju, lai zemnie-

kiem atļauj par velti pilij pievest akmeņus. Cesvaines pils.

*) Izglīt. Min. Mēnešr. 1926. 1.

2) Mātera Kopoti Raksti, 1924, 12., 16. un 21. lp.
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laikam, ir celta no zviedru granita un zemnieki materiālu ve-

duši no Rīgas. Kad baronu Vulfu Gaujienā apglabā, tad pa

ceļam uz kapsētu dzied 4 biedrību kori, bez tam dziedātāju
koris bija atbraucis no tālās Cesvaines. 1) .Cesvaines Vulfs —

pieminēšu vēl
— no savas bagātības pabalstīja pag. g. s. 80. ga-

dos mana drauga, skolotāja Jāņa Neumaņa izskološanos par

ārstu, un kad šis Tērbatā bija beidzis studijas, iedeva tam zirgu
ar kučieri, lai brauc uz Kurzemi sev vietu saklaušināt un pie-
ņemt. Līdzīga atsauksme skanējusi ari par 1862. g. mirušo Au-

meistera, Raunas pils, Grundzāles v. c. muižu īpašnieku E m i 1 v

f. Vulfu. Skat. kāda grundzāliešu veca saimnieka liecību

L. Av. 1862. g. Bazn. ziņ. Nr. 13: „Vienu atraitnes meitu Pēter-

burgā viņš izskoloja ar savu naudu, vienu atraitnes dēlu Tēr-

patā, un viena tukša vīra dēlu Vilandē un Valkā. Šim pašam
jaunekļam pēc tam naudu solīja, lai studierē, bet viņa tēvs,
kaunēdamies savas nabadzības dēļ, pateicās par to un lielskungs
dēlam gādāja goda amatu Pēterburgā." Paltemales lielskungs
— pilsoniskas šķiras — E. Kvbers pabalstīja kāda saim-

nieka dēlu, kas Rīgā politechnikā studēja, ar 200 r. gadā līdz stu-

diju beigām. (Sk. Māj. V. 1870. 39.) 2)
Labu var pastāstīt ari par grafu L. A. Mellinu. 1800.

gada vasarā pie vina Rīgā nonāca vairāki viņa Bīriņu un Ei-

kažu pagastu zemnieki, izteikdami vēlēšanos, uzcelt viņam Bī-

riņu muižas parkā par pateicību pieminekli no akmeņa. Viņi
esot atzinuši viņa izturēšanos pret viņiem kā tādu, kuras labās

sekas viņi sajfitot gadu no gada vairāk. Tie apņēmušies šai lie-

tai ziedot 200 valsts dālderus. „Nekad neesmu piedzīvojis tādu

prieku, kas mani pārsteidza un tīri apreibināja." raksta Mellins.

„Mana pilnā sirds beidzot pārplūda asarās. Sekoja abpusēji
siržu atklājumi un šī mana mūža visbrīnišķīgākā stunda nobei-

dzas ar to, ka šā dārgā pieminekļa uzcelšana atstājama līdz

tam laikam, kad es būšu nomiris, ja mani zemnieki tad vēl būs

ar mani tā apmierināti." No Meitiņa labiem darbiem, ko viņš
savu pagastu zemniekiem darījis, būtu minami: Viņš piešķīra
tiem viņu zemi jau laikus par dzimtu. Tālāk: atsacījās no sa-

vām tiesībām, kuras citi muižnieki bagātīgi izlietoja — pievie-
not muižu laukiem dažas zemnieku mājas. Viņš ierīkoja tīru

zemnieku tiesu, maksāja par nabagiem un bāriņiem valsts no-

dokļus, izdalīja pagasta ļaudīm derīgas grāmatas. Bez tam viņš
noteica priekš savas nāves (noguldot 1800 dālderu lielu pa-

*) Ausekļa Kopoti Raksti, A. Gulbja apg., 67. lp.
2) Latviešu bērni senāk augstāku izglītību sasnieguši ari ar stipri lielas

taupības palīdzību, taupīgi tēva un citu dotos pabalsta grašus izlietodami.

Tā Bīlensteins pastāsta („Ein gliickl. Leben", 413. lp.), viņš zinot kādu

gadījumu, „kur latviešu zēns ar kāda vācu kunga labvēlīgu pabalstu varējis

nobeigt skolu un universitāti un atgriezties dzimtenēkā kapitālists (!) Viņš

varējis aiztaupīt zināmu sumu no savas nelielās stipendijas."
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mata kapitālu), ka ikgadus izsniedzamas godalgas viņa pagastu
krietnākiem un tikumīgākiem zemniekiem, noguldīja 1000 r.

lielu kapitālu, kura augļi izlietojami Pēterupes baznīcas izro-

tāšanai, bez tam vēl vienu kapitālu, kura augļi nāk par labu

turienes draudzes skolas uzturēšanai.

Mūsu muižniecība bijusi saimnieciskās lietās visnotaļ ro-

sīgāka un palīdzīgāka nekā izglītības jautājumos ari pret zem-

niekiem; tas tā bija parasts jau no senākiem laikiem, kad mui-

žas bija visu saimniecību turētājas un rīkotajās un kur no labas

saimniecības vadības un uzturēšanas atkarājās visa muižnieku

turība un labklājība. Daži muižnieki bijuši diezgan labvēlīgi

pret saviem zemniekiem ari pie māju pārdošanas, kā tas pats
Mellins; daži šim gadījumam, gruntniecības nodibināšanai viņu

novadā, par godu sarīkojuši pat svinīgus mielastus, kuros ie-

lūgti un pieaicināti jaunie zemnieku gruntnieki. Tādu mielastu

sarīkoja 1863. g. septembrī sava novada saimniekiem, kas ie-

pirkuši mājas par dzimtu, Lodes muižas barons E. Kruede-

ner s. Savā galda runā viņš uzsvēris: „Es nevaru to prieku iz-

teikt, ka man neviena māja svešas valsts ļaudīm nav jāpārdod,
bet ka pats ar savas valsts saimniekiem esmu izticis. Ja es ar

svešiem būtu ielaidies, par citām mājām tūkstoš un vairāk

rubļus būtu vairāk dabū jis. Bet to neesmu darījis." Viņš dā -

vāja tai pašā reizē pagastskolai 13 dālderu lielu māju.
1

) Tāpat
Dūru muižas īpašnieks barons f. Haar c ns 1865. g. pārdevis
savas zemnieku mājas saimniekiem par dzimtu, par samērā ze-

mu maksu, visiem līdzšinējiem saimniekiem, saaicinājis tos

13. martā savā pilī un tos sēdinājis pie bagātīgi klāta galda un

pamielojis un pasniedzis tiem izgatavotus pirkšanas kon-

traktus.2) Bikstu muižas īpašnieks A. fon der Ropps sarī-

kojis 1863. g. 19. febr. goda mielastu sava pagasta vecākam saim-

niekam Didž Vilkam par to, ka viņš savas mājas 50 gadus bija
turējis. Uz to dienu salūgti līdz 90 viesi, visi Bikstu un citi Spriņ-
ģu pagasta saimnieki, mežsargi, vagari, uzraugi v. t. t. Pie galda
cienīgs kgs piecēlies un minēto saimnieku „sirsnīgi apkampis un

skūpstījis tam pateicību deva par viņa uzticīgu kalpošanu viņa

ģimenei par 3 dzimumiem" un pasniedza tam par balvu spožu
sudraba biķeri, no kura tad visi uzdzēruši vīnu.

Ka Kurzemes latvieši nav palikuši pakaļ tādu pateicības
jūtu izrādīšanā, kā Bīriņu un Eikažu saimnieki Vidzemē, tiem,

kas pret viņiem bijuši laipni un gādīgi, rāda 1815. gadā Jelgavā
rakstos iespiestā grāmatiņa: „S£af)fcf)u pagafta gotjbs", kurā šā pa-

gasta toreizējais dzimtskungs Korffs raksta:

..Tahschu pagasts sawai zeenigai dsimtai gaspaschai Ag -

neesei Lihsbetei Korff. mannai nelaiķa mahtei, kas

*) Ceja biedri 1863. Nr. 25.

2) L. Av. 1865. 14.
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scho pagastu 35 gaddus waldijusi, un 1814-tā gaddā nahwē no ta

schķihrahs, tahdu slawejamu mihlestibu parahdijis, kahda lihds

schim muhsu Kursemmē no ļaudim pret savveem Kungeem wehl

nekur newaid dsirdeta tappusi. Tik ko schee ļaudis jutte, ka es

gribbeju sawai mihļai mahtei kahdu aßmiņa peemiņņas-sihmi
zelt, tad luhgdami sakritte, lai ir wiņeem wehlehts taptu, pee tahs

daļļu ņemt, un sawu mihlestibu ar kahdahm dahwanahm parah-
diht. Tahdai luhgschanai newarreju prettineeks buht; es pee
Tahschu pagasta samestas naudas tikkai to atleekamu teesu pee-

maksaju. un tā tad mannai nelaika mahtei stahw Tahschu mui-

schas dahrsā no dahrga akmiņa jauka peemiņņa uszelta, par ko

wehl behrnu behrni warrehs skattidami preezatees . .
."

(Grāmatiņa uzskaitīti visu devēju vardi.)

Par šās pašas Korfu dzimtas piederīgu locekli, Krizburgas
muižas īpašnieku, kambarkungu f. Korfu mēs atrodam

«Kurzemes draudžu chroniku" I, 1928, 81. lp. šādu visai intere-

santu izrakstu no Biržu draudzes baznīcas grāmatas:

~1824. gada 29. jūnijā iesvētīja Krizburgas jauncelto
baznīcu. Tajā pašā dienā tur nokristīja mācītājs Lund-

bergs [pazīstams ar latviešu dzejiskiem darbiem, savā laikā

Latviešu Draugu Biedrības prezidents un viņas goda biedrsļ
latviešu draudzē latviski kambarkunga
f. Korfa dēlu. Kāds 90 gadus vecs Krizbur-

gas zemnieks, Lelaks vārdā, to turēja uz savām

rokām un 18 latviešu zemnieku vecākie stā-

vēja kuma s."

Tas gaiši liecina, ka ari šis lielskungs bijis liels zemnieku

un latviešu draugs, kas pat savā dzimtas dzīvē tik ievērojami
tuvu saistījies ar latviešu zemniekiem. Tā tad nav trūcis muiž-

niecībā savu zemnieku draugu. Atzīmējams, ka brīvprātīgais
K. f. Bruiningks, 1833. gadā Vidzemes landrāts, uz viņa

paša vēlēšanos paglabāts zemnieku kapos. 1)

Par latviešu pateicības jūtām un pateicības
garu pret saviem labdariem zin pastāstīt Zlēku mācītāja
Biittnera meita jau minētā brošūrā (Rīgā, 1913, 70. un

75. lappusē) vairākus tīri aizgrābjošus gadījumus. „Vai šādi

gadījumi nepierāda, ka tik bieži uzsvērtā latviešu nepateicība
dibinās uz tukšu apmelošanu?!" izsaucās Būttnera meita minētā

rakstā. Tāpat latviešu literatūrā labi pazīstamais Gaujienas

mācītājs L. Heervāgens sprieda: „T i c murgo, kas

saka, ka zemnieki (latvieši) esot nepateicīgi. Ka

zemnieki turpreti ir pateicīgi, to var redzēt, kad mācītāji svētī

<to dienu, kurā viņi 25 gadus amatā atrodas. To pašu var redzēt

*) Sk. Latv. Konv. Vārdnīca 11, 3068. lp.
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pie lielkungiem, kuriem sirds uz zemniekiem nesās un kuri tos

dara par gruntniekiem."
1) Kronvalds uzsvēra 1872. gadā

vēstulē šūlrātam Gulekam par latviešu pateicības garu: «Lat-
viešu tautai nepateicību uztic 1 ē tikai tie, kas grib, lai mēs

latvieši ari tur pateicību un cienīšanu rādām, kur to itneviena

tauta nevar un nedrīkst izrādīt."

A. Bīlensteins reiz ņemas apskatīt latviešu tautas pateicības

garu no valodnieciska viedokļa — brošūrā „Gedanken über das Den-

ken" (Riga, 1907), kurā viņš, starp citu, apskatījis vārdu „pateik-
ti c s", izsakās sekoši: „Latviešu tautas dvēselei nevar būt pateicība no

sākas gala sveša bijusi, un ir raksturīga pazīme tajā, ka pakalpīgais

ļoti bieži nemaz nevēlas, lai par viņa pakalpojumu pateiktos, un nav

tā vērts, kad viņš uz pateicības vārdiem atbild: ne par ko, t. i. mans

pūliņš, mans pakalpojums ir par sīku, lai par to saņemtu pateicību."
Un vārdu „paldies" apskatījis, Bīlensteins nospriež: „Nekādā ziņā to

tautu nedrīkst visumā un vispārīgi noteikt par nespējīgu [kā daudzi to

par latviešiem teikuši] sajust un izteikt pateicību, kas tik bieži un tik

visai zīmīgi, asprātīgi (sinnvoll) izsaka savu pateicību, kā latvieši ar

vardu paldies!"

Pret patiesu sirsnību un gādību, pret tiem, kas latviešus

uzskatījuši un uzskata par cilvēkiem sev līdzīgiem un par tiem

kā tādiem ari gādājuši, latvieši arvienu bijuši dziļi atzi-

nīgi. Par tādu viņu atzinības un pateicības garu neviltoti lie-
cina Bīriņu un Eikažu pagastu locekļu lēmumi pret grafu Mel-

linu Vidzemē un Kurzemē Tāšu pagasta iedzīvotāju uzceltais

piemineklis f. Korffu ģimenes galvai. Ari piemineklis uz Mer-
ķeļa kapa ir viena tāda pateicības zīme. Augšējie fakti rāda.

ka latviešu zemnieki varējuši tīri vai izkust savās pateicības
jūtās pret labiem kungiem — pret tiem gājuši pat tik tālu, ka
tiem solījušies celt un ari cēluši pieminekļus no „dārgiem akme-

ņiem". Latvieši nebija izlutināti ar Laipnību un mīlestību:
taisni otrādi, viņi bija apradināti un notrulināti pa gadusimte-
ņiem ar bargu, nežēlīgu, augstprātīgu kungu apiešanos, kāds
viens tāds piemērs attēlots Rozentala-Krūmiņa drāmā
«Sarkanais kungs" un vairāki tādi kā mazs piemērs pievesti A.

Kāpostiņa šausmu pilnā tēlojumā ..dzimtslaiku muižnieki

spīdzinātāji" („Domās" 1927) un tik daudzi apdziedāti mūsu

tautas dziesmās. Tādēļ viņu sirdis — atkārtošu vēl - atkusa un

pārplūda atzinībā, kad tiem gadījās sastapties un kopā dzīvot

ar mīlīgu un gādīgu kungu.
Kas attiecas uz mūsu muižniecības sniegtiem pabalstiem iz-

glītības nolūkiem par labu. tad mācītājs Urbāns nodeva šai

x ) Maj. V. 1872. 5.
—

L. Heervāgena domas bija. ka ~lielāku labumu

neviens muižnieks saviem ļaudīm nevar parādīt nekā kad tos dara par grunt-
niekiem" (turpat M. V. 1872. 37. lp.). Tādēļ ari viņš savā laikā tik daudz rak-

stījis par gruntniecību latviešu presē un to reklamējis, kā neviens cits. Tā bija
viņa liela pārliecība un šās pārliecības nenogurstoša izpildīšana.
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lietā par 18. gadusimteni gan visai negativu spriedumu. Par

profesora Tilinga 1792. gadā lietoto frāzi, ko viņš izteica muiž-

niekus pret pilsoņiem aizstāvot: «Muižnieks dod bieži

nelūgts naudu mūsu (pilsoņu) bērnu skolo-
šana i", viņš — Lestenes mācītājs — atbildēja savā brošūrā

„Wahrheiten etc." šādi: „Divēji meli vienā reizē! „Bieži" vietā

vajadzēja likt: reti kādu reizi mazas sumas, un „ne-

lūgts" vietā: kādu gluži sevišķu iemeslu dēļ; un

taču nebūtu pūliņa vērts to pieminēt, jo mēs dzirdējuši no cil-

vēkiem, kas pusgadusimteni dzīvojuši un darbojušies šai kārtā,
ka šādi gadījumi ir tik ret i, ka tādu diezin vai kādi 10 būs

saskaitāmi 50 gadu laikā." Kad tā saskaitītu visa 19. gadusim-
teņa vai pusgadusimteņa sniegtos un saņemtos muižnieku nau-

das pabalstus mūsu latviešu jaunekļu tālākizglītošanai, diezin

vai suma iznāktu lielāka, jo savā tagadējā uzskaitījumā esmu

centies atzīmēt visus man zināmos gadījumus. Kas zīmējas uz

dažādiem muižnieku dāvinājumiem mūsu skolām, pagastiem
naudā un graudā (materiālos, kas pēc likuma noteikuma tiem

bija jādod), ari lielāku vai mazāku zemes gabalu veidā skolu

un pagastnamu celšanām, tad jāatzīst, ka pēdējie bieži vien iz-

rādījās par dārgi pārdotiem resp. pirktiem īpašumiem, ievērojot
to, ka „dāvātie" zemes gabali parasti atradās vai nu muižu (kas
apvienotas ar krogiem) vai atsevišķu krogu tuvumā, kur ļaudis

pulcēdamies pie savām skolām vai pagastu namiem dažādās da-

rīšanās, dabiskā kārtā stipri cēla krogu resp. muižu (muižnieku)
ienākumus. Patiesībai godu dodot jāsaka ari par mūsu t. s. li-

berālajiem un humānākajiem muižniekiem, kas pirmie sāka uz-

stāties par zemnieku tiesiskā un ari materiālā stāvokļa uzlabo-

šanu, un tiem, kas sekoja viņu priekšzīmei, ka tie bijuši tikai

tālredzīgākie muižnieki, kas nopratuši, ka labojot zem-

nieku — latviešu — stāvokli, uzlabo un nodrošina reizē jo vai-

rāk ari savu stāvokli. Šie muižnieki bija ari parasti izglīto-
tākie, kamēr liela daļa pārējo muižnieku bija stipri neizglī-
toti, rupji baudu un varas cilvēki.

Atsauksmes par mūsu muižniekiem. Dzirdējām, ka mā-

cītāji vairākās internās un oficiālās vēstulēs izsacīja sū-

dzības un žēlošanos par muižnieku nolaidībām skolu un

draudžu apgādību lietās. Bet tā kā mācītāji visumā tomēr tu-

rējās kopā ar muižniecību — aiz daudziem iemesliem tiem tā

bija jāizturas. — tad vismaz atklātībā, satiksmē ar draudžu lo-

cekļiem, uz kancelēm v. t. t. viņiem muižnieki visumā bija jā-
slavē, lai viņu un tālīdz ari savu prestižu uzturētu. Kā labs pie-
mērs tam pievedams lielais skolu draugs. Kurzemes „skolu tēvs"

J. Volters. Cīravas mācītājs, kas 1818. g. 12. decembrī, kad

«pasludināja brīvību visiem Kurzemes dzimtļaudīm", no „spre-
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diķu krēsla" teica šādus vārdus uz savas draudzes locekļiem un

tos vēlāk iespieda rakstos:

„Kad juhs (tadehļ) arri gaddos vissi brihwi buhseet,

jums tomehr ne buhs aismirst to labbumu, ko juhs saweem

kungeem esseet pārrada; bet jums ar pateizigu prahtu ja-
atsihst, ka Deews jums bij labbus kungus dewis, kas truhku-

mā juhs schehloja, kas slimmibā gahdaja par ahrstu un sah-

lehm, kas juhs pahrstahweja prett ļauneem un blehdeem.

Un kahdureis brihwi tappuscni essat arri jo turpmāk pa-

klausigi saweem kungeem un tai pasauligai waldischanai." x

)

Tāda tik liela saslavēšana no mācītāju puses, kas runāja bieži

dzīves patiesībai preti, nedarīja [aužu apziņā labu iespaidu. Uz

to zīmējās sekošs J. Cimzes spriedums, ko viņš izteica apska-
tot 1833. gadā iznākušo Rūjienas mācītāja Bergmanna tulkoto

Mārtiņa Lutera dzīves gājumu: „Šādi uzslavas vārdi gan varētu

izkrist, tādēļ ka daudzi, kas apstākļus pazīst, uzņem šādus kom-

plimentus tikai kā pretrunu un jaunu iemeslu, ticības (un ari

pasaulīgās) lietās būt pret mācītājiem neuzticīgiem." (Manu-

skriptā „Par skolas grāmatām".)
Vēl vairāk, jāsaka, bez mēra mūsu muižniecību saslavēju-

šas dažas ievērojamākas vēsturiskas personas. Tā Vidzemes gu-

bernators Zinovjevs, kas beidzamā laikā bija ļoti labvēlīgs
un pakalpīgs muižniecībai, nodeva par Vidzemes muižniecību

(1895. g. 11. nov. rakstā rezidējošam landrātam baronam Tīsen-

hausenam) šādu apliecību: „Vidzemes dižciltīgā (edle) muižnie-

cība pa savu gadusimteņu ilgo pastāvēšanas laiku visos

jautājumos, kas stāv sakarā ar zemes labklājību, izrādījusi
vislielāko pašaizliedzību un likusies vadīties visās

zemes pārvaldīšanas lietās tikai no taisnības un bezparteji-
bas principiem." 2) (Tas jau bez maz uz mata līdzīgs lielā muiž-

nieku aizstāvja. Jelgavas mācītāja un profesora J. N. Tilinga
1792. g. nodotam spriedumam — brošūra ~Ueber die sogenannte
būrgerl. Union m Kurland", 8. lp. — par Baltijas muižniecību:

„Es slavēju to kā patiesi cienīgas, augstsirdīgas, saticīgas un

visā Eiropā cienītas muižniecības paraugu, kas savas lielās

priekšrocības nekad nevietā neizlieto."] Kā atbildei te var tūliņ

pievest kādu pašas muižniecības balsi, kurai taču jāpārzin un jā-
pazīst savi brāļi viņu lielās pašaizliedzības ziņā. Tas ir H. f.

S a m s o n s. kas savas brošūras „Livlāndische Rūckblicke" (Dor-

pat, 18782) 22. lappusē īsi un skaidri pasaka, ka Vidzemes kungu,
bīskapu, ordeņa kungu un bruņnieku vienīgais dzineklis

viņu darbā bijusi mantkārība (Habsucht), par
ko „neesot

4) Peeminnami Wahrdi etc. Jelgawa 1819. Pee J. W. Steffenhag. un dehla.

15. lp.
2) Tobien, Die Livland. Ritterschaft £ 1925. 167. lp.
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nekādu šaubu". Atzīmēšu, ka pat no dokumentu viltošanas

nebijās ordeņa brāļi, lai tikai sasniegtu savu mērķi, iedzīvotos

naudā un mantā. Tā viņi izgatavoja viltotu dokumentu pāvesta
Aleksandra IV vārdā, kas tiem aiļauj. pretim pāvesta Urbāna IV

tiešam aizliegumam, nodarboties ar tirdzniecību. Ari 1811. gadā
Vidzemes klaušu un nodokļu noteikumos caur viltojumu ienāca

pretlikumīgais noteikums, ka zemniekiem dodami, bez materiālu

pievešanas un strādnieku došanas, ari naudās maksāju-
m i sabiedrības ēku būvēm un pārlabošanām. Zemniekus glāba
no šā viltojuma sekām pēc diezgan sīvas izcīņas grafs Mellins1),
— kas runā atsevišķu muižnieku godprātībai un tais-

nības mīlestībai par labu. Vai te lai vēl pieminu
muižniecības 18. gadusimtenī izdarīto skolu un baznīcu

zemju piesavināšanu, kas viss taču notika mantgūšanas nolūkā?

Un vai tāpat tā neprata labi savā laikā zināmos gadījumos tie-

sas grozīt un locīt savā labā? (Sk. Kristapa Bachmaņa

„Cīņa pret Andreja Spāģa skolu v. t. t." IMM. 1929. g. 7/8.) Ba-

rons H. f. Bruiningks savā pretrakstā Samsonam („Livlān-
dische Rūckschau", Dorpat, Riga 1879) šo to atspēkojis no viņa

apgalvojumiem Vidzemes muižnieku darbos, bet nav spējis, pat

ne pamēģinājis to izdarīt ar viņa uzsvērumu par muižniecības

lielo mantkārību, kas stāv pretstatā ar Zinovjeva uzsvērto viņas
«vislielāko pašaizliedzību". Kāds cits Baltijas muižniecības

loceklis, dabas pētnieks f. Baers taisīja it pareizo piezīmi pie
igauņu (un latviešu) brīvlaišanas notikuma — kur muižniecība

sev ieguva pilnīgu, neaprobežotu tiesību uz visu zemnieku ze-

mi — ka «taisni ar šo notikumu (1816. —1818. g.) vācu bruņnie-
cība nobeigusi (vollendet) zemes iekarošanu." 2)

Vidzemes muižniecības vēsturnieks A. f. To b ī n s (Tobien)
saliela uz nebēdu visu Baltijas muižniecību viņas lielā gādībā
par skolām. „Neviena muižniecība visā pasaulē
— viņš spriež — nav tik daudz darījusi paidago-
ģiskā ziņā, kā Baltijas muižniecība, kas nav domājusi tikai

par pašas pēcnācējiem vien. bet pastāvīgi (stets), ņemot pa-

līgā savus politiskos, intelektuālos un materiālos varas līdzekļus,

gādājusi par visu Baltijas iedzīvotāju augošo jaunatni, lai tā

E
iederējusi vai nu muižniecības kārtai, pilsoņu šķirai, vai na-

agu būdiņām, vai vāciešiem, latviešiem vai igau-

ņiem."3) Vidzemes muižniecībai Tobīns pieskaita 1819. g.

skolu noteikumus par «nevīstošu slavas lapu", ko viņa radījusi

*) Sk. Mellin, Noch Einiges ūber die Bauernangelegenheiten m Liefland,

Riga 1824. Tas sevišķi skaidri pierādīts ar autora ori&inal-ierakstiem eksem-

plārā, kas glabājas Rīgas pilsētas bibliotēkā. Mellina saraušanos, saēšanos ar

savas korporācijas locekļiem rāda ari tas, ka viņš savus rakstus nav vis novē-

lējis bruņniecības, bet gan pilsoniskai Rīgas pilsētas bibliotēkai.

2) Babcl m Livland, Dorpat 1879. 57. lp.
3) Tobien, Die Livl. Rittersch. L 241. un 307. lp.
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un aizstāvējusi „uz pašas iniciatīvi un bez garīdzniecības pa-

līgā ņemšanas" (tādēļ ka muižniecība toreiz stāvēja naidā ar

baznīcas galvu Sonntagu). Patiesībā pie šā panākuma sasnieg-
šanas, kā jau aizrādīts, krita stipri svarā tā laika liberālās ga-
rīdzniecības aizkulišu darbība šai laukā. Tobīnam muižniecī-

bas dievināšanā nestāv pakaļ A. Bīlensteins, kas Kurzemes

muižniecību skolu nodibināšanas un uzturēšanas laukā nostāda

par tādu paraugu, kāds otrs nebūšot atrodams visā

Eiropā. 1) Tāpat Evanģ. Aliances loceklis L. f. Vurstem-

bergers sprieda, pēc sava «ceļojuma" 1871/72. g. ziemā pa
Kurzemi un Vidzemi, par šejienes skolām: „Daudz vairāk ie-

mesla bfitu doties lielākās daļas vācu paidagogiem uz Baltijas
guberņām un redzēt to. kas tur viss (skolu ziņā) top darīts nekā

Kurzemes tautskolotājiem studēt Vācijas skolu lietas/" citiem

vārdiem sakot: Kurzemes skolas un skolotāji stāv pāri
Vācijas skolām un skolotājiem.

2) (Kaut gan Kur-

zemē bija vēl 1831. gadā tikai uz 234 iedzīvotājiem viens

skolēns, kamēr taī pašā laikā kaimiņu Prūsijā viens skolas

bērns uz katriem 5 iedzīvotājiem!) Ari Zinovjevs uzsvēra

savā 1888. g. ziņojumā par savu amatdarbību. lietpratēji viņam

apgalvojot, ka Vidzemes tautskolu stāvoklis esot augstāks par

Austrumprūsijas tautskolām. Šo «lietpratēju" nolūks pie tam

bija. cildināt ar to šejienes muižniecību un garīdzniecību.

I ampretim šai pašā skolu jautājumā, attiecoties uz Vidzemi,
ko var attiecināt ari uz visu zemi, pavisam citādi ziņoja un

sprieda kāds cits pašas muižniecības pārstāvis. liberālais land-

rats K. f. Bruiningks (Vidzemes landtāgā 1840. g. 19. augu-
stā savā ziņojumā): „lr sāpīgi, ka jāsaka, ko patiesības labad un

lai veicinātu šo priekš tautas un tēvijas tik svarīgo lietu, ne-

drīkst noklusēt, ka vispārīgi novērojama maza

dalī b a s ņemš a n a. bet daudz vairāk vien-

aldzība un pretība (Abneigung) pret taut-

skolu lietu. Viens no nožēlojamākiem iemesliem, kas Vid-

zemē kavē zemnieku labklājības uzplaukšanu, ir tas. ka daudzas
muižas atrodas arendatoru vai pārvaldnieku rokās, kuti zemnie-

ku labklājības jautājumam pa lielākai daļai nepiegriež to vē-

rību un aizgādību, kā paši muižu īpašnieki: bet ari dau-
dziem muižu īpašniekiem paš i c m un pat ļoti cie-

nījamām, turīgām personām, ir aizspriedumi pret
tautskolām, kuras pēc viņu domām zemniekus tikai aplam
izglītojot un tos novēršot no viņu īstā darba lauka (zemes dar-
biem). To pierādot tas mazais labums, ko līdz šim zemnieku

skolas atnesušas. Tādēļ viņi uz skolām skatās kā uz nevaja-

J ) Die lett.-nation. Bewegung, Leipz. 1886. 28. lp.
2) Wurstemberger, Die Gewissenfreiheit m d. Ostsee-Provinzen Russlands,

Leipz. 1872, 169. lp.
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dzīgu (nederīgu) mocību." 1) Par šo pēdējo muižnieku tumso-

nīgo uzskatu skolu un ļaužu izglītības lietā mums jau nācās ru-

nāt.

Paklausīsimies, ko par mūsu muižniecību sakarā ar skolu

jautājumu saka mūsu lielākais skolu lietu pārzinātājs vēsturi-

skā nozīmē un patiesībā, J. Krišk ā n s. Savā pārskata par
latviešu skolām un izglītību viņš saka: Spāga spriedums, ka

mūsu mācītāji neesot tautas izglītības labā nekā darījuši,
ka daudz vairāk nopelnu te esot muižniekiem — mums jā-
atzīst par nepamatotu. Tanī paša savā grāmatā (~Die Zustānde
eines freien Bauernstandes m Kurland") Spāģis piemin blakus

Pantenijam Pauffleru un Volteru. kuriem lieli nopelni pie tautas

skolu attīstības Kurzemē un tikai vienu muižnieku (E. f. d.

Roppu). kuram vienīgi tas nopelns, ka viņš glābis Irlavas semi-

nāru no landtāga izpostīšanas. To pašu liecina Vidzemes vēsture.

Te mēs sastopam tādus slavenus mācītāju vārdus, ka Fišeru,
Cliiku. Cimmermanu. Sonntagu. LTlmannu, bet muižnieku vārdu

nav, un kur tie sastopami, tie stāv sakara ar māc ītāju vārdiem,
dara kaut ko skolu labā zem viena otra mācītāja iespaida. Vis-

pārini jāsaka, ka 19. gadusimteņa pirmajā pusē. t. i. līdz latviešu

un igauņu pamošanās laikam, mācītā ji bija vienīgie,
ka s rūpējās par tautas izglītību, zināms, tikai

baznīcas politikas robežās. Par bīstamu un kaitīgu tie izglītību
sāka atzīt tikai tad. kad radās pirmie tautiskie apzinīgi skolo-

tāji, kad sākās kustība par tautas skolas atsvabināšanu no baz-

nīcas. Turpretim muižnieki ir vienmēr izturēju-
šies vienaldzīgi un negativi pret tautas iz-

glītību. Skolu ierīkošana nesakrita ar muižnieku interesēm.

Nerunājot jau par to. ka visu zemju junkuri no laiku laikiem

uzskata tautas izglītību par visu ļaunumu sakni, skolu ierīko-

šana nesakrita ar viņu tīri materiāliem labumiem. Vidzemes

muižnieku pretestība pret skolotāju izglītību
gadā ir tikai rāma vēsmiņa, salīdzinot ar to auku. kas izcēlās taī

pašā jautājumā Kurzemē 9 gadus vēlāk. Muižnieki nav tau-

tas izglītības draugi — tikai uz valdīšanu tie ir kāri. Mēs to-

mēr nepiemirstam, ka visos laikos starp muižniekiem un mācī-

tājiem bijušas atsevišķas personas, kas lielāka vai mazākā

mērā atkāpušās no muižniecības politikas.2)
Ka muižniecība bijusi allaž kāra uz valdīšanu, tā ari pār

skolām, to apliecina ari šūlrāts J. H. Guleke savā Vidzemes

skolu vēsturē (17. lp.): «Muižniecība nekad nava skolu lietas iz-

laidusi no savām rokām", ko viņa saukāja par «Herzstūck des

Landes". To oficiālā kārtā apliecināja ari gubernators Zin o v-

jevs savā 1888. g. ziņojumā valdībai: «Piedalīšanās skolu pār-

J) Das ritterschaftl. Parochiallehrer-Seminar m Walk, Riga, 1898. 36. lp.
2) Konvers. Vārdnīca 11, 2221. un 2232. lp.
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valdīšanā vairo vairāk kā nekas cits muižnie-

cības svaru guberņā. Kopš seniem laikiem viņa nesu-

si upurus, lai tik nodrošinātu savu iespaidu skolas jautājumos.

Tādēļ viņas tagadējais lūgums (pēc 1887. g. 17. maija izlaiduma),

lai viņu atsvabina no skolu pārvaldīšanas, nav nekas cits, kā

demonstrācija, kā draudi: novest valdību grūtā stāvoklī,

iebaidu līdzeklis, tai atceļ minēto likumu. A. Vičs pie-

zīmē pie Gulekes sprieduma par Vidzemes muižniecības

kāri valdīt pār skolām: „Tas pilnīgi sakāms ari par
Kurzemes muižniecību: viņa, kauču ari pārak maz rūpē-

jās par skolu ierīkošanu, tomēr katru reizi uztraucās, ja skolu

pārvaldīšanu gribēja saņemt savās rokās valdība un viņas ierēd-

ņi.**1) Ja muižnieki nevarēja palikt izglītības iestādē par val-

diniekiem. tad viņi labāk to slēdza nekā atdeva citu valdībai.

Tā tas notika piem. ar skolotāju semināriem, kūļus gluži nepa-
reizi dēvēja par «muižniecības" semināriem: viņus taču uztu-

rēja no bruņniecības naudām, kuras maksāja ari zemnieki.

Ari kāds cits labs mūsu dzīves pazinējs, A. Niedr a dibi-

nāti pakaf zemāki Tobīna un viņa biedru uzslavas lapu muiž-

niecības vaiņagā par skolu nopelniem. Savā autobiogrāfiskā
apcerējuma (..l atvī" 1926 Nr. 1396) viņš izsakās par šo jautāju-
mu: «Baltijas muižniecība senāk mēdza ar to lepoties, ka šī esot

nodibinājusi un ierīkojusi latviešiem tautas skolu. Tas īstenī-

bā bij pušķošanas ar svešam spalvām. Kā tās lietas norisinājās
Kurzemē, tā es tuvāk nezinu; bet Vidzemē muižniecī-
bas nopelni pie tautskolu izcelšanās ir ļoti
niecīgi. Gan atradās šur tur pa muižniekam, kas — sava mā-

cītāja sajūsmināts — pagastam dāvināja kādu nelielu zemnieku

māju priekš skolas. Tādu vīru piemiņa lai paliek neaizmirsta.
Bet galvenā kārtā viss smagums gūlās uz divējiem ple-
ciem: garīgās rūpes uz mācītājiem. saimnieciskās — uz

pagastiem. Ko šie abi ir darījuši priekš mušu tautskolas,
tas ir rakstāms uz Latvijas vēstures zelta lapas puses."

To pašu saka ari J. X riskā ns, tikai mācītāju nopelnus
visuma mazāk augsti vērtēdams. Apskatījis vēsturisko pusi, skolu
likumus un viņu izpildīšanu, kā ari īpaši to, ka skolu pie
mums uzturējusi ar savām personīgām nodevām pa

3/4 daļām tā
sauktā kalpu kārta, viņš saka: «levērojot visu sacīto, jāatzīst, ka

ja Baltijas muižniecība vai garīdzniecība grib piesavināties no-

pelnus pie mūsu tagadējo tautas skolu celšanas, tad tā ir vien-
kārša pašapmānīšanās: tauta pati cēla savu tautas
sko 1 v. Muižniecība un garīdzniecība knapi darījušas savu

pienākumu, un kur likuma izpildīšana bijusi viņu vienu pašu
rokās, no pirmā līdz pēdējam burtam palicis neizpildīt s."2)

*) Vica ~Latviešu skolu vēsture" 11, 117. lp.
2) Konvers. Vārdnīca 11, 2231. lp.
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Ka tie nav nepatiesi apgalvojumi, to sapratīs katrs, kas ie-

gaumēs, ka latviešu zemnieki bijuši jau kopš sen it atsaucīgi par

kopdarbiem un mācībām, ja tikai viņiem bijuši uzmudinātāji un

ceļa ierādītāji. Tā mūsu kultūras vēsture pastāsta, ka Lugažu
zemnieku draudze 17. g. simtenī saņēmusies un cīnījusies par

savu mācītāju, dzimušu pašu draudzē, Matīsu Haberu (pirmo stu-

dējušo latviešu tautības mācītāju), kad tas ticis aizsaukts uz Ēr-

ģemi. Zemnieki sametuši pa 3, 4 un 5 markām katrs, lai dabūtu

viņu atpakaļ, un tiešām ari vinnējuši prāvu. Redzams, pie lugaž-
niekiem ari nav bijis spēkā teiciens: Neviens pravietis tēvijā netop
cienīts! Zemnieki ari cēluši Matīšu baznīcu kā Burtnieku filiāli,

ar labiem zvaniem.1) Pagājušā gadu simteņa sākumā bija visā

Vidzemē pazīstama un izdaudzināta Drustu skola. Un

„Innlānd. Blātter" 1814. g. 14. nrā pastāsta, ka par šīs skolas no-

dibināšanu jāpateicoties vietējo zemnieku labai gri-
b a i. Uz iekustinājumu par skolas dibināšanu zemnieki tūliņ at-

saukušies dot skolai ikgadus no katra ceturtdaļarkla % pūra ru-

dzu, 1/
t! pūra miežu un 5 markas naudā. Skolas ēka uzcelta 1809.

gadā. No katra revizijas arkla sūtīts viens 10—12 gadus vecs

zēns skolā, kam bijis jāiet cauri 3 gadu kurss, pa ziemas mēne-

šiem. Jāzin, ka te bijis gan čakls mācītājs un labvēlīgs muižas

īpašnieks. Protams, kur šie abi faktori darbojās kopā, tur sek-

mēm vajadzēja iznāk! divkārši raženām. Jau 17. g. simtenī Tri-

kātas mācītājs ziņoja savai priekšniecībai (ko prof. A. Ten-

telis atstāsta pēc zviedru archivā smeltām ziņām), ka «latviešu
zemnieki ļoti kāro savus bērnus skolā sūtīt" («Latv." 1929. Nr.

2382). Cik čakli latvieši dzinušies priekš gadusimteņa uz sko-

lām, par to lasām 1834. g. «Provincialblatta" 13. nrā par Cīravā-

Dzērve gadu priekš tam nodibināto skolu ar Andrēju Bergmani

priekšgalā. Skolu atklā ja parudenī ar 5 skolēniem; novembrī šis

skaits jau bija pieaudzis uz 50. un beidzot, kad zemnieki lietu bi-

ja pārrunājuši un bērni viens otru. kā ari savus vecākus bij ap-

lipinājuši (angesteckt) ar savu māc īšanās kāri — 1834. g.

janvārī šis skaits bija pieaudzis uz 103 (vēlāk taī pašā ziemā pat
110). «Es ist dies eines der merkwūrdigsten Eacta. welches die

Lernbegierde der l etten \\ icderum m ein glānzendes Licht setzt."

saka autors ziņojumu beidzot. Tas ir uz mata tas pats. ko Kr.

Valdemārs piedzīvoja savā laikā un to atstāstīja ..Baltijas
Zemkopja 1880. nrā: «It kā bites uz medu. tā uzkrita 1848.

un 1849.g. lasītāji Ēdolē grāmatu krātuvei, ko man laimējās caur

siltu un aukstu gaismas draugu dāvanām ietaisīt."

Šāda tauta tiešām varēja radīt un radīja savu tautas skolu.

Ka latviešu tauta pati bijusi savu skolu cēlēja un uzturētāja,
to liecina ari mūsu skolu vēsturnieks A. Vič s. Viņa vēstures

111. d. 366. lp. lasām: ..Savā lielā vairumā muižnieki mūsu skolu

*) G. Hillnera „Ernests Gliiks", Rīgā 1918. 11. lp.
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lietās vienmēr bijuši skopi. Ja tagad pēc 1866. gada mēs tiešam

redzam vēl nepiedzīvotu latviešu tautskolu uzplaukšanu, tad tur

galveno lomu spēlē mūsu tauta pati." Turpat (111. un 112. lp.)
lasām par mājmācību. kas mūsu tautā visus agrākos laikus bijusi

vienīgā mūsu tautas skola: „Mājmācība, tāpat kā 18. g. s., ir mūsu

tautas izglītības noteicēja, t. i. viss atkarājās no mūsu tā laika

bērnu vecākiem, cik viņi spēja saviem bērniem dot. tik ari bija.

Tā tad, ne vācu kungu vadītās un valdītās

skolas tanī laikā noteica tautas izglītību,
bet gan pati tauta (autora retinājums). Cik viņa spēja

un mācēja, tik deva saviem bērniem." Muižniecības pārstāvji,
landrati Transehe un Nolkens vēl 1844. gadā pateica, ka latvie-

šiem pietiek ar mājmāc ību. „Ka nenoliedzami nopelni mūsu sko-

lu veidošanā ir dažiem draudžu mācītājiem, to esam konstatē-
• v M

JUSI.
Ka mušu zemnieku kārta sava gādība un darbība ari citos laukos

bijusi ievērojami liela un spējīga, rāda, piem., ari nabagu apgādā-
šanas lieta. „Mittheil. v. Nachr." 52. sēj. (1896. g.), 99. lp., uzsvērts, ka

Vidzemes latviešu zemnieku nodevas nabagu uzturēšanai sniegušās gadā

pie 162,773 zelta rbļ. No visas kopsumas, kas Vidzemes latviešu da]ā ofi-

ciāli izdota nabagu pabalstiem, krīt uz zemnieku pašvaldībām 98,28%, uz

baznīcu 0,8%, uz valdību 0,9% un uz muižniecību (viņu legatiem) tikai

0,02%. Kāds toreizējs iekšlietu ministrijas publicējums par Eiropas Krie-

vijas 50 guberņu zemnieku pašvaldībām 1891. gadā rāda, ka triju Baltijas

guberņu zemnieki nabagu apgādāšanas ziņā darījuši vairāk nekā

visas pārējās Eiropas Krievijas 47 guberņas kopā.
Vidzeme vien izdevusi šim nolūkam vairāk kā trešdaļu no visas kopsumas:
207,000 no 604,000 rbļ.!

Tāpat kā pār skolām, muižniecība bija sevišķi kāra

ari uz valdīšanu pār baznīcu. Mācītāji un baznīca līdz

beidzamam bija jāpatur muižniecības varā. jo ar šo abu faktoru

Ī>alīdzību bija iespējams vislabāk! valdīt un vadīt tautu, šaī no-

ūkā bija ievesta piemērota baznīcu pārvalde. Tā pilnīgi muiž-

niecības rokās atradās augstāka baznīcas iestāde — konsistorija,

par kuru bijušais gubernators Zinovjevs nodeva 1887. g. valdībai

iesniegtā ziņojumā šādu spriedumu: garīdzniecībai konsistorijā

pieder tikai otrā vieta. Priekšnieku un laicīgos locekļus ievēl

no imatrikulētās muižniecības aprindām, un pirmajam jābūt ar-

vienu kādam landratam. Lai taptu par konsistorijas locekli, ne-

pietiek, ka esi luterietis. tev jābūt vācietim
un imatrikulē-

tam muižniekam. Tālākais ierocis pie mācītāju pārvaldī-
šanas muižnieku rokās bi ja patronāts jeb mācītāju vēlēšanas tie-

sība. No šīs viņi ne par ko negribēja atlaisties. Vidzemes land-

tāga komisija taisīja 1885. gadā šaī patronāta jautājumā šādu

spriedumu: iedzimtie nekā vairāk negrib, kā apkarot ar nacio-

nālu mācītāju palīdzību šo vācietības stipro ci c-
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toks n i. Šā iemesla dēļ atradīs katrs solis, kas izies uz patronā-
ta atcelšanu, visnopietnāko pretošanos gan ņo patronu, gan no

Vidzemes bruņniecības puses. Lai uzturam savu vācu iespaidu
vismaz tanī vietā, kas mums tā svētākā —savā baznīcā! 1

) Pa-

tronāta tiesību draudzēs, protams, aizstāvēja ari Latviešu Draugu
Biedrības orgāns «Latviešu Avīzes", kas vienumēr bija klāt pie
visu mācītāju — ne tā pie tautas — interešu sargāšanas, ar dīvai-

niem pamatojumiem, kuru kronis bija tas, ka «īstenais balsotājs
būtu branti vīns", ja draudzei dotu tiesību savu mācītāju ievēlēt.

Šā patronāta dēļ izcēlās asākās cīnās starp draudzeni un

muižniekiem un mācītājiem, kurus ar varu draudzēm uzspieda.
Pret draudžu gribu ielika šādus mācītājus: Neretā Bu-

šu, Gulbenē Vildi, Lubānā Kad i. Koknesē Hillneri, Ērgļos Kohleri

un tā joprojām, kas, protams, tik pavairoja naidu starp latviešu

draudžu locekļiem un muižniekiem, kā ari mācītājiem. Te bija
meklējamas saknes ari daudziem asumiem 1905. gada notikumos.

Nevarēja paiet garām bez ļaunām sekām piem. tāds gadījums, kā

tas, kad Alūksnes barons Fītinghoffs-Šeels uz draudzes locekļiem,
kas pretojas viņa izraudzītā mācītāja J. Valtera ievešanai, ci-

niski atbildēja: «Tikpat kā manām avīm nav jāzin. kādu suni es

viņām pieņemu, tāpat zemniekiem nav jāzin, kādu baznīckungu
es viņiem ieceļu." Tikai rūgtumu un ienaidu varēja sacelt ari

tāds gadījums, kā Gulbenē pie mācītāja Vilcies ievešanas. Kon-

vents cēla pret patronu likumīgā kārta sūdzību. Konventa piln-
varnieks sūdzības lietā bija vispāri cienīts vīrs. kam piederēja
draudzes uzticība un kas gāja noteiktu likumīgu c eļu. Bet muiž-

niecība izgādāja, lai sasniegtu savus mērķus, ka šo draudzes uz-

ticības vīru Izraidīja uz vienu gadu no Baltijas un

apkārtējām guberņām: ari vietējam pagasta rakstvedim šā paša
iemesla dēļ bija jāatstāj sava vieta. Šādas latviešu vajāšanas pie
muižniekiem, pa lielai daļai kopībā ar mācītājiem, bija stipri pa-
rastas. Uz viņu sūdzību pamata tapa izraidīti un vajāti vairāki

latviešu hernhutieši (kuri vēlāk spaidu kārtā nonāca no lekš-

krievijas Sibirijā). tā ari Biezbārdis, Dūnsbergs. Valdemārs v. c.

Aiz šās vācu politikas mācītāju vēlēšanās tad ari latviešu

teologi agrāk maz varēja cerēt ietikt vietās pašu dzimtenē. To

ilustrē L. Adāmo vičs savā baznīcas vēsturē (288. lp.) ar šādu

statistiku: Pavisam Tērbatas teoloģijas fakultāti apmeklējuši ap

190 latviešu teologu, no tiem studijas beiguši ap 140. bet mācī-

tāju vietas Kurzemē līdz 1905. g. dabūjuši tikai nepilni 30, Vid-

zemē 45. Loti daudziem bij jāmeklē vietas svešumā (45) vai ari

jāstājas skolotāja amatā. Daži ir ilgus gadus gaidījuši uz mā-

cītajā v ietām dzimtenē, bet veltīgi. Personas, kam bij noteik-

šana par mācītāju ievēlēšanu, gādāja par to, lai mā-

cītāju vietas nedabūtu noteikti latvieši. Šie

fakti runā gaiši pretim A. Bīlensteina apgalvojumam viņa

*) Dzimt. Vēstnesis 1911. 137.
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brošūrā „Die lett.-nat. Bewegung", 37. lp.: „Tiichtigen Mānnern

lettischer Herkunft ist es niem a 1 s bei uns schvver gemacht,
ein geistliches oder ein anderes Amt zu erlangen." (!!) Ja vien

ieceļamais bija skaidri noteikts latvietis — tad viņa iekļū-

šana amatā vācu valdības laikos bija pavisam grūti ie-

spējama lieta. Vienu piemēru redzēsim vēlāk pie J. Sakranoviča.

Mācītājs j. Sanders nedabūja vietu dzimtenē, kaut gan toreiz

bija brīvas 7 mācītāju vietas. Vilim Olavam tādēļ vien bija jā-
studē no jauna cits arods (tautsaimniecība un tirdzniecība), lai

tiktu vietā un maizē. Un tā daudzi citi gadījumi. No baznīcām,

kur draudzes cīnījās pat ar tiesas un augstākas administrācijas
palīdzību par saviem izredzētiem pašu mācītājiem, minama

Smiltene. Liezere v. c. Par beidzamo minētās draudzes sīvo ciņu

šai jautājumā sagatavojis Vītoliņa Pauls plašu vēsturisku

apskatu, kas turpmāk parādīsies klajā.
Muižniecības stūrgalvīga pastāvēšana uz savām vecajam

«privilēģijām** un latviešu draudžu locekļu taisnīgu prasību ne-

ievērošana un to pilnīga izsmiešana, ka minēta Alūksnes gadī-

jumā, noveda pēdējos pat pie revolucionāriem soļiem.
Kad pret draudzes gribu pieņemtais mācītājs Valters parādījās
pirmoreiz uz altāra, baznīcas lietās ieinteresētākās latviešu ap-

rindas — pērminderi un tautiskā inteliģence — demonstratīvi

atstāja baznīcu. Uz to uzaicināja ari citus baznīcēnus īpašos uz-

saukumos. Draudzē nodibinājās t. s. „velnu draudze", kurā ie-

skaitīja visus Valtera un barona Fītinghoffa noteiktākos preti-
niekus. 1902. g. rudenī Alūksnes mācītāja muižā un Alūksnes

(Fītinghoffa) muiža sakas vesela rinda ugunsgrēku. Pa 4 mēne-

šiem notika kādi 12 ugunsgrēki, pie kam kā pēdējā nodega
Alūksnes „vecā pils". Bez tam pa visu šo laiku ir mācītājs Val-

ters, ir barons Fītiņghoffs saņēma anonimas draudu vēstules.

1903. g. oktobra pirmās dienās Rīgas apgabaltiesā iztiesāja šo

lietu, nopratinot 85 lieciniekus. Spriedums skanēja, ka visi trīs

apsūdzētie, Zālīts, Strads un Vijups, atzīstami par vainīgiem un

nosodāmi ar visu kārtas tiesību atņemšanu un nodošanu pie
katorgas darbiem uz 4 gadiem katrs. Līdzīgi
nemieri draudzēs izcēlās ari ar iemīļotu skolotāju atlaišanu no

vietām aiz v iņu tautiskiem centieniem, kā piem. Trikātā, kur

vietējā muižniecība atstādināja no amata skolotāju un ērģel-
nieku Johansonu, kamdēļ baznīcā izcēlās pie mums ~līdz tam vēl

nepieredzēta revolucionāra demonstrācija" ar. protams, pēc tam

sekojošiem bargiem sodiem.1 ) To piedzīvoja ari Vietalva sko-

lotāja un ērģelnieka Jura Kalniņa atlaišanas gadījumā.
Kā gāja ar mācītājiem, kas pret draudzes gribu

bija ielikti vietā, rāda jo spilgti neretieša. rakstnieka J. Kļa-

viņa garāks, tīri aizkustinošs raksts „Balsī" — „No Neretas

*) Sk. Jāņa Austriņa aprakstu „Burtnieka" 1928. Nr. 3.
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draudzes" (1906. g. Nr. 137). Tur pēc iemīļotā vecā mācītāja
Vāgnera nāves ataicināja vietējais muižas- īpašnieks pret visu

draudzes gribu no Lindes-Birzgales mācītāju J. Bušu, kaut gan

draudze ļoti vēlējās paturēt bijušo Vāgnera palīga mācītāju
Feldmani. Bušam pēc 12 gadiem (1906. g.) projām aizejot bija
atvadu vārdos no kanceles jāsaka: «Divpadsmit gadus es jūs esu

mācījis, bet jūs desmitreiz lielāki pagāni tapu-
ši nekā agrā k." Lai ari draudzes negribēts — sprieda
autors, ļoti sapratīgs un centīgs jauneklis, — tomēr mācītājs
Bušs būtu varējis viegli pie šejienes ļaudīm iegūt simpātiju, ja
tikai būtu gribējis būt īsts gans un kalpojis draudzes garīgām
vajadzībām. Bet tas viņš nav bijis un to nav darījis. Draudzes

locekļi tik nopūtušies: „Nav vairs vecais... Tas ir vagars un

ne mācītājs." Viņa mantkārība bijusi liela. Vēl daudz ļaunāks
bijis viņa politiskais dzīves uzskats: apkarot un nomākt

katru progresivu un tautisku centienu, kas

dīga no latviešu tautas dvēseles attīstības. Līdz ar mācītāja at-

nākšanu uz Neretu. Jaunjelgavas apriņķa priekšnieks Fogts sāka

sava apgabala biedrībām noliegt izrīkojumus, lai latviešus aiz-

turētu no sabiedriskas attīstības. Mācītājs Bušs savā draudzē

apriņķa priekšniekam bija labā roka; nevien tikai savos spre-
diķos viņš nozākāja zinātni un izglītību, bet ari dzīvē un darbos

tas uzstājās pret progresu pilnā sparā. Skolotāju P. Akurāteru

viņš aizdzina projām, tādēļ ka skolotāji, Labd. biedrības darbī-

bai apstājoties, vēl mācīja un attīstīja savu dziedātāju kori.

Viņš stingri uzraudzīja skolotājus un nepieļāva tiem sabiedrībā

nodarboties. Tā vēlāk viņš ari atlaida Ķestera skolas skolotāju
K. Lambertu. tādēļ ka tas bija sācis no jauna piekopt dziedāšanu

un sarīkot familiārus dramatiskus vakarus. Tad iesākās triju

gadu ilgais cīņas laikmets. Lamberts palika joprojām Neretā

un tapa ievēlēts par skolotāju augstākajā klasē, kādu pagasts
vienā skolā ierīkoja. Buša ienaids nu griezās pret šo klasi. Pēc

ilgām pūlēm tā ari tapa slēgta... Aiziedams no draudzes,

prāvests Bušs savās svētās dusmās izteicies: «Nevis Neretas

draudze izvēlēs savu tU rp iri āko gan v. bet at-

nāks uz Neretu tas mācītājs, kuru es gribēs v." Šis teiciens

stipri atgādina augšējo barona Fītinghoffa-Šeela izteicienu par

tām avīm un suni. Tādi naida un posta augļi dīga un nobrieda

no muižniecības un vācu mācītāju stūrgalvīgas savas politikas

piekopšanas. Saticība un saprašanās tapa pamatīgi izpostīta.

Sevišķi garīdzniekam politikā {nedalīties ir bīstama un ne-

lāga lieta. Tā kā viņam jākalpo draudzē, kura sastāv no dažā-

dam partijām un pat tautībām, kā tas bija agrāk pie mums. tad

neizbēgami, ka mācītāja darbībai bija jāsanāk konfliktā ar vie-

nas daļas draudzes locekļiem un mācītājs nevarēja justies un uz-

stāties kā patiesīgs, objektivs draudzes gans. Vidzemes ģeneral-

superdents Sonntags sprieda dziļi patiesīgi no mācītāja stāvokļa:
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„Kamēr man rokā krusts, es nepazīstu politiku, bet tikai cilvēku

mīlestību." Ari visnotaļ ar politisko darbu savienotā cīņa

nepiekrīt mācītāja amatam. Tādēļ ir saprotami bijušā Cēsu ap-

riņķa prāvesta E. Kaehlbrandta — ievērojamas vācu poli-
tiskas personas — vārdi, kurus viņš teicis aiziedams no Jaunpie-

balgas uz Rīgu: viņš Piebalgā savā (latviešu) draudzē mūžam

juties kā svešinieks; ka viņa mūža sirsnīgākā vēlēšanās

bijusi tikt laukā no latviešiem un nokļūt reiz vācu draudzē.1)

šis pats Kaehlbrandts, saņēmis (tāpat kā citi mācītāji) no

muižniecības uzaicinājumu, sekot latviešu un igauņu laikrakstu

pārmērībām, ieraksta savā baznīcas grāmatā (2. aprilī
1879. g.): «...Igaunijas bruņniecības priekšnieka un Vidzemes

landmaršala pūlēm gan izdevās apturēt uz 8 mēnešiem igauņu
laikrakstu «Sakala", latviešu presē tomēr arvienu vēl ieņem

pirmo vietu ar saviem radikāliem un naida pilniem uzbruku-

miem baznīcai un kristīgai ticībai «Baltijas Zemkopis" ar savu

pielikumu ..Zobgals" un «Balss". Visi mēģinājumi stāties pretim
šo laikrakstu neskaitāmām pārmērībām palikuši bez kaut kā-

diem panākumiem." Tā bija došanās no Kaehlbrandta puses

dziļi politiskā laukā un pilnīga muižniecības politikas pabalstī-
šana. Jāievēro, ka tolaiku latviešu prese atradās jau tā bargās
cenzūras važās, kas neatļāva tai neko novirzīties no šauri apzī-
mētā ceļa. Bet tomēr nāca sūdzēšanās no muižniecības un ga-
rīdzniecības puses par viņas «pārmērībām". Zem tām saprata
katru aizrādījumu atklātībā uz dažādām dzīves greizībām un ne-

pareizībām. kas izrita no pastāvošās vācu vecās feodālās zemes

kārtības, t. i. no latviešu dabisko tiesību ierobežošanas. Te nu

atskanēja saucieni pēc latviešu preses un viņu biedrību saval-

dīšanas. 1883. gadā Vācijā iznākusē brošūra «50 Jahre Russ.

Verwaltung m den Balt. Provinzen", 272. lp., to taisni pieprasīja:
«Die Hilfe, die den Baltischen Provinzen Noth thut, besteht m

energischer Zugelung der ganzen jungestnischen v. jungletti-
schen Presse und m strenger Uebervvachung aller nationalen

Vereine." Taī pašā gadā Kurzemes muižnieku priekšnieks K.

Reke izlaida klajā stipras apsūdzības par latviešu tautiskiem

laikrakstiem — tie esot vainīgi pie slepkavībām un dedzināša-

nām. Tikai tai pašā laikā Tērbatā pieķēra vācu korporācijas
studentu Dāvidu Švarcu. kas vairāk kā 20 vietās tīšas dedzinā-

šanas nolūkā bija pielaidis uguni! Nevien provokācijā, ari de-

nunciācijā līdz pašām troņa pakāpēm nogāja vācu politiķi. To

izdarī ja vārda pilnā nozīmē, piemēram. 1883. gadā ģeneralsuper-
dents H. Girgensohns pie ķeizara Pēterpilī. Viņa ziņojumā

par šo audienci lasām: «Pēc tam es pārgāju uz nacionālās preses

un biedrību musinošo darbību, kas izposta mieru un kārtību

») Dzimt. Vēstnesis 1911. 137.
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zemē, uz ko viņa majestāte izteicās piekrītoši." 1 ) 1864. gadā Kur-

zemes muižniecība denuncēja ķeizaram Valdemāru, kas toreiz

bija aizkomandēts uz Baltiju vākt skolas ziņas, par revolucio-

nāru latviešu darbinieku. Tāpat Kurzemes muižniecības mar-

šals 1915. g. 27. maijā audiencē pie ķeizara apsfidzēja J. Čaksti

par latviešu revolucionāru. 2) Bēgļu laikmetā Baltijas vācu ba-

roni nekautrējās griezt savas denunciācijas šķēpus pret Latviešu

Bēgļu Centrālkomiteju, kas toreiz reprezentēja visu latviešu

tautu, ņemdami šai košanas darbā palīgā pat sajukušo Rasputji-
nu. (Sk. Latvijas Sargu 1927. Nr. 97.)

Ka garīdzniecība un muižniecība savā būtībā un rīcībā

bieži tuvi radniecīgas, rāda jau abu šo kārtu vēsiure

ļaužu nokalpināšanas laukā. Kā zināms, muižniecībai pie-
der tas nenoliedzams nopelns, ka. savtības nolūkus pie-
kopjot, nodibinājās vidus laikos Eiropā verdzības stāvoklis, kāds

tas vēl ilgi uzturējās. Ar ne mazāku kāri, ja ari varbūt ar ma-

zāku uzspiedību, bet taisni tamdēļ jo bīstamākiem, mērķi vieg-
lāki sasniedzamiem līdzekļiem taī pašā laikā rīkojās garīdznie-
cība. Tolaiku garīdzniecības sludinātā reliģija, kā zināms, bija
vairāk ārīga, kas bija jo noderīga uz to. veicināt garīdzniecības
valdīšanas un mantgūšanas kāri. Pie tam labi izmantodama

dievvārdu mācības, kā ari dažādos dzīves apstākļus, tā prata lie-

liski vairot baznīcas mantu, gan naudā, gan graudā, pēdējo ze-

mes īpašumu un personīgu apakšnieku veidā. Šie baznīckungu
apakšnieki, sākumā būdami brīvi pilsoņi, pamazām pārgāja ne-

brīvos un pat verdzības stāvoklī.3) Taču izrādās, ka garīdznie-
cība vairāk un ilgāki raudzījušies uz brīvības uzturēšanu savu

apakšnieku vidū nekā pasaulīgie zemes kungi. Kas attiecas

taisni uz mūsu zemes vēsturi, tad mūsu baznīcas un zemes ap-

stākļu labs pazinējs Dr. K. Sonntags nodeva rakstā „Ueber-

reste v. Vorbereitungen eines giinstigeren Zustandes der Letten

m Livland v. 1200—1636" 4) šādu spriedumu: „Divas lielas patie-
sības izredzamas gaiši katram, kas tik grib redzēt, no mūsu

vecāko laiku dokumentiem: Garīdzniecība nav vainīga pie mūsu

iedzimto kalpības stāvokļa, un — šī kalpība pati, kā vispārīgi un

noteikti ievesta, nebija tūliņ paša pirmā laika darbs."

Tad pievesti piemēri, kā garīdzniecības vadība rūpējusies par

brīvības uzturēšanu zemē. Tā bīskaps Balduins izlaida 1230. g.

saviem kuršiem solījumu: „Mēs jums galvojam mūžīgu brīvību,

*) Stael v. Holstein, Matcrialien 11, 443/4. lp.
2) Sk. Jāņa Čakstes Piemiņas grāmatā, 1928, 61. un 62. lp.
3) W. Sugenheim, Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft v. Ho-

rigkeit m Europa. 1861. 7. lp.

«) Jahresv. d. Kuri. Ges. f. Lit. v. Kunst I.
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kamēr vien jūs turēsities pie mūsu ticības un no tās neatkritī-

siet." Jau pāvests īnocents 111. 1213. gadā un Hironims 111. 1222.

g. ieteica Rīgas bīskapam saudzēt iedzimtos, un pāvests

Gregors IX. 1237. g. piedraudēja ar baznīcas lāstiem tiem, „kas

iedrošinātos iedzimtajiem laupīt brīvību un mantu".

Ari Rutenbergs savā Baltijas provinču vēsturē (1., 125.

lp.) saka: „Taīs provincēs, kuras nāca ordeņa rokās, brīvība

ātrāki izzuda, kamēr tajās, kurās bīskapi valdīja, tā v z tu -

rējās ilgāki. Bet ari te iedzimtos pamazām izspieda no

viņu īpašumiem, tos saņemot savās rokās baznīcām, klosteriem

un domkungu kolēģijām."
Ka garīdzniecība ļaužu kalpināšanas ziņā dažkārt bijusi

tikpat cieta, vai pat vēl cietāka nekā muižnieki, to diemžēl rada

vēsture, jāatgādina tikai no 1746. gada sūdzība par Limbažu

mācītāju Siksteli, kurā lasām: «Vietējais mācītājs sukā sa-

vus zemniekus ar žagariem un pletni; viņš ierīkojis savā istabā

stabu ar riņķi, pie kura sodāmos liek uzraut; viņš nobraucina

savus zemniekus Limbažu pilsoņu vietā savās gaitās, un ar savu

cietību panācis to, ka seši neprecēti puiši no viņa aizbēguši." 1 )
Šai gadusimtenī daudzi mācītāji atstādināti no amata par viņu

izlaidīgu dzīvi un ļaužu dīrāšanu. Pat tāds baznīckungs,
kā Kabiles E. V. Dv 11 o, latviešiem kulturālā ziņā lab-

vēlīgā mācītāja Dr. Dullo dēls un Vatsona skolēns, vēl

19. gadusimtenī varēja noiet tik tālu, ka sava amata pir-
mos gados (1827. g.) jau diktēja saviem klaušu gājējiem par ne-

korektu lauku aparšanu «cirtienus ar pātagu", kas turpat uz

vietas bija izpildāmi.2) Tie tik pāris piemēri no baznīckungu
prakses. Ne veltīgi ģeneralsuperdents Sonntags sprieda par
mūsu mācītājiem: «Mācītāju intereses pārāk cieši saistītas ar

muižnieku interesēm, lai viņi kā pilsoņi varētu veikt to, kas vi-

ņiem kā cilvēkiem pienāktos."

_Kā baznīca izturējusies pret svešniekiem, citu tautību iedzī-

votajiem? Pēc augšējām vēsturiskām ziņām iznāk, ka tābijusi pret
tiem, vismaz sākuma laikā, saudzīga un labvēlīga. Kas attiecas šai

ziņā uz cv. - 1 ut. baznīcu, tad par to nodeva Bīlensteins
savā autobiogrāfijā (392. lp.) šādu ļoti uzslavējošu liecību: «Evaņ-
ģēliskābaznīca visur bijusi atsevišķo tautību glabātā ja un sargā-

tāja un par tādu tā pierādījusies ari Baltijā. (Die evang. Kirche

ist so ūberall als Pfleeerin und Besehutzerin der einzelnen Natio-

nalitāt gevvesen und hat sich als solche auch im baltischen Lande

bewiesen und bevvāhrt). Pie tam viņš aizrāda uz latviešu valodas

*) Julius Eckardt, Livland im achtzehnten Jahrhundert I, Leipzig 1876.

459. lp.
2) Sk. Ilustr. Žurn. 1923. 12. rakstu „Kads pagātnes liecinieks".
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izkopšanu, bībeles pārtulkošanu, garīgas un laicīgas literatūras

radīšanu. Tamlīdzīgi uzsvēra ari kāds cits šejienes mācītājs, F.

Luthers rakstā „Christenthum und Volksthum" (Balt. Mon.

XXVIII. sēj.), ka no baznīcas stāvokļa ņemot katrai tautai piekrīt
dzīvības tiesības. Mūsu pienākums .esot, sargāt un cienīt tās

tautību. „Mēs turam igauņu un latviešu īpatnību iznīcināšanu,

viņu brīvas attīstības postīšanu par tādu pašu grēku, nelaimi un

netaisnību, kā kaut kuras citas tautības apspiešanu ar varu."

[Turpretim Armins Ādolfi (Adolphi) taī pašā Balt. Mon.

XXXIII. sējumā uzsvēra, ka tautības princips stāvot pilnīgi pre-
tim kristīgas ticības mācībai, kamdēļ tas apkarojams.]

ka evaņģēliskā baznīca pie mums nav viscaur bijusi tik

saudzīga, labdarīga un nevainīga, kā to Bīlensteins uzsvēra, to

rādīja vairāki fakti mūsu beidzamos apskatos, sevišķi tie no vi-

ņas asās politiskās cīņas laikmeta. Jāaizrāda piedevām vēl uz

hernhutiešu vajāšanām, kuras izdarīja Vidzemē mūsu evaņ-

ģēliskā baznīca savā vārdā un par kuru Igaunijas garīdzniecība
nodeva 1846. gadā šādu gan bargu, bet patiesu spriedumu: „Šai

brāļu nīšanas cīņā baznīca nekautrējās saukt palīgā pa-

saulīgo varu pret pašas miesu un asini, par ko kā sods nāca pa-

saulīga vara pār viņu." Šī „brāļu nīšana" atnesa luteriešu baz-

nīcai vēl citu lielu nelaimi. Kā zināms, šīs nīšanas un vajāšanas

dēļ pie mums pirmie pārgājēji pareizticībā nāca no hernhutiešu

aprindām.
1) Ari visa līdzšinējā un vēlākā Baltijas vācu varas

politika bija tāda. kas gluži dabiski latviešus un igauņus ie-

dzina slavofiļu rokās. Pilnīgi saprotama un aizbildināma, pat

slavējama — ievērojot vēlēšanos, uzlabot latviešu likteni, kad

to citādi nevarēja panākt — bija Valdemāra un Fr. Veinberģa
politiskā pievirzīšanās krieviem. Augšējais Bīlensteina uzsla-

vas spriedums par cv. baznīcu pie mums līdzinās gandrīz uz mata

savā laikā izteiktam Fichtes apgalvojumam, ka „vācieši ne-

kad nav traucējuši citu tautu mieru", ko toreiz (1809. g.) vācu

vēstures pētnieks D. H. Hegevišs kādā savu vēsturisku rakstu

krājumā pierādīja par pilnīgi nepatiesu. „Tie nebija ķeizari —

viņš sacīja, — bet gan vācu privāti uzņēmumi, kas palīdzēja tau-

tas Itālijā un pie Baltijas jūras gadusimteņiem ilgi apkarot un

beidzot uzvarēt. Nē. šinī ziņā vācietis gan nevar sev pie krūtīm

sist un sacīt: Kungs, es pateicos tev, ka es neesmu tāds, kā spā-
nietis Amerikā un anglis Austrum-Indijā. Viena balss viņam
uzsauktu: Tu biji tāds kā viņi. kam ē r to vēl varēji —

(Prūsijā) Kurzemē un Vidzemē." Kāds cits. jaunāku laiku vācu

vēsturnieks, Treičke (f 1896) atkal taisni vācu iekarotājiem
pierakstīja par nopelnu spāniešu un britiešu kolonizatoru

izlietotos barbariskos paņēmienus pie tautu apspiešanas resp. iz-

*) Sk. P. Kalniņš, Hernhutietis Dāvids Balodis (IMM. 1925. 5.).
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nicināšanas. Ari pie mums nav trūcis glorificētajā neslavēja-
miem darbiem.

Par katoļu baznīcu tas pats Bīlensteins sprieda
Latviešu Draugu Biedrības 1885. gada sapulcē pavisam citādi:

„Vēsture māca, ka katoļu baznīca latviešus pēc iespējas pār-
tautojusi un vēl pārtauto." Vai tas tiešām tā bijis un ir? Dzir-

dējām, ka pirmajos laikos pie mums garīdzniecība, kas toreiz

bija katoliska, neizgāja nebūt uz iedzimto iedzīvotāju apspie-
šanu un pārtautošanu. Katolicisms nav vis centies iznicināt sen-

latviešu ticības celmu, bet tikai uzpotēt uz tā savas atvases. Lat-

viešu Katoļu Savienības izdotā brošūrā „Rīgas arehibīskapi, se-

nās Vidzemes valdnieki" (1928) lasām pat apgalvojumu, ka bez

katoliskās baznīcas un valdības piepalīdzības latviešu tauta ne-

maz nebūtu dzīva palikusi un tāda uzturējusies līdz šim. „Ja
arehibīskapi nebūtu suvereni valdījuši Vidzemē — tur lasām —

tad ļoti var būt, ka tagad nebūtu latvju tautas. Katoļu baznīca,
vadīdama apvienoto un neatkarīgo Vidzemi, sakausēdama atse-

višķās ciltis par vienu latvju tautu un aizsargādama to pret ārē-

jiem ienaidniekiem un svešiem nacionāliem iespaidiem, ir īstā

latvju tautas un tagadējās Latvijas māte." To pašu par latviešu

un igauņu tautības uzturēšanu ar vāckatoļu baznīcas un varas pa-
līdzību uzsver H. f. Bruiningks savos rakstos. 1) Bet tas gan ir

fakts, ka šā gadusimteņa sākumā, kad katoliskā Latgalē uznāca lat-

viešu tautiskā atmoda, katoliskās garīdzniecības virsība, kas atra-

dās poļu patriotisma aizstāvju rokās, vajāja latviešu modrākos

baznīckungus, viņus pārcēla uz „sliktākām vietām", ārpus Lat-

vijas un ārpus iespaida sfairas uz latviešu tautisko dzīvi un iz-

skauda no Pēterpils garīgā katoļu semināra latviešu valodu —

gluži tāpat kā luteriskā vācietība nīda luterisko latviešu tauti-

sko kustību. Taču tas gan nebūs pieņemams par pareizu, ka

katoļu baznīca būtu visu laiku centusies latviešus pārtautot un

pārtautojusi.
Turpretim pārtautošanas jautājums gan tūliņ cieši iešaujas

prātā, kad runā par pareizticīgo baznīcu, ko sauc ari par
krievu baznīcu jeb krievu ticību, jo nosodāmais pārkrievošanas
jautājums mums stāv vēl dzīvā baigā atmiņā. Gan pārkrievo-
šana nestāvēja sakarā ar baznīcu — to pareizticības aizstāvji
cieši uzsver un baznīcu tīra no politikas. — tomēr nav liedzams,
ka tiklab viņu baznīcā (garīdzniecībā), kā ari skolās uzdīga pir-
mie spēcīgie asni uz pārkrievošanas ideju un tās realizēšanu.
Ka piem. pareizticīgo skolu noteikumos pašos pamatos slēpās
iekšā pārkrievošanas tendence, to rāda jau tas. ka bez programā
noteiktām mācības stundām ..pravilu" 5. § prasīja, ka divi dienas

nedēļā bērniem bija jārunā tikai krieviski ari ārpus stundām ne-

vien ar skolotāju, bet ari savā starpā. Par šo nosacījumu Sa -

J) Sk. Jahrbuch des balt. Deutschtums m Lettland v. Estland (1929). 107. lp.
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mārins sprieda: „Ja šī nosacījuma mērķis būtu bijis, atņemt
zemniekiem prieku uz krievu valodas mācīšanos (ko pie viņiem
šai laikā manīja), tad grūti būtu labāku līdzekli izdomāt tam no-

lūkam." Ari Rīgas pareizticīgo garīgā skola iesāka savu dar-

bību ar 10 krievu garīdznieku bērniem un 10 latviešu un igauņu
bērniem krievu valodā — tūliņ no pirmās dienas! Šīs skolas

audzēknis Pāvils Gruzna pasaka savā autobiogrāfiskā ro-

mānā „Bursaki" (1928) 46. lp. skaidri, ka „šī iestāde gribēja tikai

pārkrievot". Nenoliedzams, ka pareizticīgo baznīca un skolas

pie mums gājušas krievināšanas darbu priekšgalā. Pareizticīgo
mācītāji ari neviens nav piedalījies Latviešu Draugu Biedrī-

bas darbībā. Tas izskaidrojams gan ari ar antagonismu, kāds

valdīja te starp abām ticību šķirām, sevišķi abēju baznīcu ga-
niem. Tā ari izskaidrojams un saprotams sekošais fakts. Kad

Rīgas pareizticīgo garīgā semināra skolotājs J. Krauklis, pa-
zīstamais Biezbārža. Dīriķa v. c. līdzdalībnieks pie vispadevīgās
adreses sastādīšanas Rīgā, vēlākās „Tēvijas" izdevējs un redak-

tors, piedalījās kā viesis Latviešu Draugu B-as sapulcē Rīgā
1868. gadā — tas vienīgais tāds gadījums — tad piezīmēts pro-
tokolā: „Uneingefūhrt vvar erschienen". Tā tad nav pieteicies
priekšniecībā un šī viņam nav devusi atļauju ņemt sapulcē da-

lību. Citiem vārdiem sakot: piedalījies patvarīgi. Ka pareiz-
ticīgo latviešu pulkā bijušas dažas atsevišķas iespaidīgas perso-
nas, kas nepiekritušas pārkrievošanas idejai, tas nenoliedzams,
kaut gan daudz tādu personu uzskaitīt nevarēs. Tāds, piemē-
ram, bija tautskolu inspektors E. Grāvī t s. (Sk. īzgl. M. M.

1921. Nr. 12: „Viena skolas revīzija pārkrievošanas laikmetā".)

Kas attiecas uz ev.-lut. baznīcu, tad viņas galvenie pārstāvji,
blakus savam kļudam un vainām, tomēr centušies izpildīt ari sa-

vus pienākumus apgaismības un citas garīgas labklājības veici-

nāšanas ziņā pret savu draudzi, ja tā pastāvēja ari no cittautie-

šiem, un skubinājuši ari citus savus amata biedrus to darīt. Mūsu

apskatā par pagājušā gadusimteņa pirmo pusi varēju uzrādīt

vairākus taisni skaistus piemērus par to. Ari Latviešu Draugu
Biedrības nodibināšana, vadīšana un uzturēšana, kas bija mā-

cītāju nopelns, ir ievērojams darbs šaī laukā. (Blakus jāpie-
zīmē, ka ari šās biedrības darbībā mūsu muižnieki ņēma pavi-
sam niecīgu— tīri pasivu dalību. Tā 1857. g. sapulcē nācās aiz-

rādīt uz to, ka biedru skaitā neesot vairs neviena Vidzemes

muižnieka, kamēr agrāk daži vēl bijuši. Tikai 1866. g. atkal pie-
nāca klāt pāris Vidzemes muižnieku.) Pat latviešu tautības ziņā
daži šā laika vācu mācītāji bija humānāki un atzinīgāki nekā

dažs un pat daudzi domā. Tā mācītājs Ulmanns savā priekš-
nesumā mācītāju sapulcē 1820. gadā — to Ulmanns nolasa ari

1851. g. Vidzemes skolotāju sapulcē — skaidri un noteikti pateica,
ka latviešu tautai viņas valoda uzglabāsies joprojām un ar tau-

tas izglītības pieaugšanu ari šās valodas izkopšana pieņemsies
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spēkā. „Bet ja tas sagaidāms, — viņš sprieda, —
tad ari jāsa-

gaida, ka pastāvēs latviešu tautība un latvieši ari nā-

kotnē tautiski attīstīsies." Pie šā sprieduma priekšnesuma
manuskripta malā kāds cits mācītājs — Lestenes Vatsons,
Latviešu Avīžu dibinātājs, pielika šādu skaistu piezīmi: „Esmu

pilnīgi vienis prātis ar cienījamo autoru. Es ari sagaidu, ka

skaistā latviešu valoda un mīlīgā omulīgi-dzīvā latviešu tauta

spēcīgi attīstīsies." Tālāk Ulmanns turpat sprieda, ka divējādā
kārtā mācītāji varot strādāt pie latviešu tautiskās attīstī-

bas un izglītības veicināšanas: 1) ar tautas sajūtas mo-

dināšanu, atdzīvināšanu un izdaiļo š a nu (durch
Anregung, Belebung und Veredlung des Nationalgefiihls) un 2)
ar valodas izkopšanu, pie kam abi darbības veidi stāvot savstar-

pīgās ciešās attiecībās. 1) Tie ir vērā liekami, dziļi sapratīgi,
mums tik labvēlīgi spriedumi, kurus nedrīkstam aizmirst viņu

teicējiem. 1844. gadā šis pats Ulmanns izteicās par Kurzemes

skolotāju semināru Irlavā, ka tur esot izmanāma «pārvācošanas
tendence". Ja seminārā audzēkņi nemācītos ne mīlēt savu

tautu, ne cenšoties to pacelt uz augstāku pakāpi. — tādu ceļu viņš
ieskatot par „taisni bīstamu". Ari Vidzemes seminārā viņš vēlē-

jās, lai nenotiktu pārtautošana. Vācu valoda jāmācot, bet ne uz

tautiskuma rēķina. «Skolotājs strādās ar gluži citāda dedzību,
— viņš kā skolas pārzinis rakstīja Cimzem, — ja ir dzīva apziņa:

savu tautu es gribu pacelt v. t. t. Tāpēc es Jūs vēlreiz cieši

1) Sk. bīskapa Ulmanna 27 folio lappuses biezo priekšnesumu manu-

skriptā „Ueber die Nationalitat der Letten", kas glabājas vācu

Baltijas Senatn. Pētītāju Biedr. bibliotēkā Rīgā. Atzīmējama no šī priekšne-
suma vēl viena vieta, kur Ulmanns, runādams par latviešu valodā sastopa-
miem patapinājumiem no svešām valodām, salīdzina latviešu valodu ar

angļu valodu: Es neesmu angļu valodas draugs, bet viņai tomēr ne-

trūkst nedz bagātības nedz ari savas īpatnības. [Te Vatsons piezīmē malā:

Latviešu un angļu valoda nav vien līdzīgas, bet viņām ir ari vienāda pirmatne
un vienādi likteņi.] Un tomēr skaidri redzams, ka tā sastādījusies no svešām

valodām, tā kā atlicies tikai neliels īpatnēju sakņu vārdu pudurs, tomēr tā

acīmredzams, vēl jaunākos laikos papildinājusies ar aizņemtiem vārdiem: bet

vai kāds iedrīkstētos apgalvot, ka no tam angļi savā tautībā
būtu cietuši?

— Man šķiet, tā kā latviešu valodas gramatika ir stipri iz-

koptāka (bei vveitem ausgebildetcr), viņas formu dažādība stipri bagātāka, tad

ari tā pati ir izkopjamāka (bildsamer) par angļu va-

lodu." [Dr. H. Fr. Dullo, Kabiles mācītājs, f 1826. g., pie tam piezīmējis:
„Tā pilnīga taisnība."] Vatsons šim Ulmanna rakstam piespraudis galā
vispārīgu piezīmi, kurā iasaka. vispirms savu prieku par to, ka to lasot viņš ga-
rīgi iepazinies ar tā autoru. Viņa piezīmes malās rādot, ar kādu lielu interesi

viņš to lasījis. Tālāk viņš aizrāda uz raksta trūkumiem: pirmās divi daļas,
vēsturiskā un etimoloģiskā, esot pārstrādājamas — pirmajai trūkstot

avotu studiju un otrā par daudz svara pielikts abstraktiem substantiviem. Bet

tā kā šī pārstrādāšana prasītu daudz laika, tad „lieku priekšā, apspriest lat-

viešu tautību tikai pēc piedzīvojumu mēra, kā tā mums tagad parādās, kā tas

raksta trešā, svarīgākā un lielākā daļā jau tik asprātīgi un patiesīgi esot iz-

teikts. Tādēļ vajadzētu tikai šo 3. daļu par sevi atdalīt un drusku grozīt." Šī

kritiskā piezīme, jādomā, rakstu būs noguldījusi arehivā.
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lūdzu, visām lūgšanām un visai reliģijas mācībai likt notikt pa
latviski." Kā otru mācītāju kārtas ievērojamu pārstāvi pieve-
dīšu veco Rīgas mācītāju Dr. Kr. A. Berkholcu, kas uz

mums latviešiem skatījās citādām acīm nekā Ulmanns — kas par

viņiem un viņu darbiem savos rakstos neliecināja un nepareģoja
neko labu, sevišķi kas attiecās uz viņu tautības lietām. Bet ari

tas savā laikā deva mācītājiem vispārīgi teicamus mājienus, teica

taisnus vārdus, kā ari atzinās pats savās kļūdās. Aizrādīšu uz

viņa rakstu «Mācītājs un draudze", kas iespiests 1848. gadā (tas

bija lielais revolūcijas gads Rietum-Eiropā) vietējā mācītāju or-

gānā «Mittheil. v. Nachrichten". Tajā viņš vispirms aizrāda, ka

nav vairs vecie laiki, kur mācītājs savā autoritātē kāpa uz kan-

celes un runāja tur par saviem dievvārdiem, vai nu labi vai

slikti, kā prazdams — un visu to uzskatīja par labu un neaiz-

tiekamu. Tagad ieplūdis jauns gars draudzēs — izcēlusies pat
rūgšana starp vācu un latviešu draudžu locekļiem. Vecais mie-

rības laikmets uz visiem laikiem aizgājis. Mēs ienākuši ku-

stības lokā. Ja tagad mācītājs grib ko sasniegt, gūt draudzē

iespaidu — un kas tas būtu par mācītāju, kas to negribētu! —

tam jākustas un jāstrādā. Ja viņš to negrib darīt,

viņš ir pazudis. Ar garīdznieka autoritātes nimbu vairs nekas

nav sasniedzams, tas uz visiem laikiem nozudis. Ja mācītājs ta-

gad grib darīt iespaidu uz draudzes pašapziņu un pašdarbību,
tad viņam jābūt draudzē uzticības vīram, par kādu viņš

var kļūt tikai caur personīgu godīgumu, cienību

un krietnumu. Viņam vajag būt Kristus kalpam nevien ti-

kai vārdos, bet it sevišķi mīlestības darbos, atdevībā ci-

tiem par labu. Nemoci un nespaidi tik daudz savu draudzi uz uz-

upurēšanos un ciešanām, bet moci un spaidi vairāk pats sevi

uz darbu un ciešanām. [Vai nav skaisti vārdi?] Simts

gadījumos — Berkholcs saka par sevi — kur es esmu piedzīvojis
neuzticēšanos un pretošanos Dieva vārdam, kādas 99 reizes es

pats pie tam bijis vainīgs, mana aplamā dedzība, mana nedro-

šība pie apiešanās ar cilvēkiem, mana nesaprātība ...
Te izskan

viscauri pazemība un patiesa dziļa kalpošana citiem, savai drau-

dzei, ne uzkundzēšanās un valdīšana pār citiem, kāda

īpašība dažā laikmetā un pie lielākās daļas personām parādīju-
sies it spēcīgi ari mācītāju šķirā, kā atspulga no augstprātīgas
muižniecības. Tā savā laikā (redaktora R. Sulca laika) garīdz-
niecība gribēja pat uzkundzēties mūsu garīgās darbības un cen-

tienu cenzēšanu un kontrolēšanu. Lai izbēgtu no nepatīkamām
kritikām, kas mācītāju darbus dažreiz nostādīja nepatīkama

gaismā, tad mācītājs Šulcs kādā literariskā strīdus gadījumā
nekautrējās uzaicināt itin kā visus latviešus caur savu avīzi, lai

viņi savus rakstus iepriekš iespiešanas nododot savam mācītajam
caurskatīšanai. Kurzemes sinodē 1852. gadā apsprieda jautāju-
mu: „Vai luteriešu mācītāji drīkst izlaist no savām rokām lat-
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viešu rakstniecību?" Atbilde skanēja gandrīz noteikti, ka ne-

drīkst. Lai skolotāji-ķesteri nāktu jo pilnīgāki mācītāju va-

dībā, tad mācītājs E. Sokolovskis 1857. g. lika priekšā Cēsu

apriņķa sinodei, ka Cimzes semināra audzēkņiem pēc kursa bei-

guma jānokalpo viens gads pie kāda mācītāja. Augšā pie-
vestie Berkholca vārdi pamudina atzīmēt, ka mūsu mācītāju iz-

lasītās aprindās, sevišķi viņas priekšniecībā bijuši gan vienmēr

diezgan dzīvi uzskati par draudžu ganu patieso garu un viņu

pienākumiem. Jāaizrāda starp citu tikai uz ģeneralsuperdentu
Cimmermanna, Lenca un Sonntaga norājošām un pamācošām ganu

grāmatām pie draudžu mācītājiem. Aizrādīšu vēl šādu piemēru
no mana pārrunājamā laikmeta. Pie Kurzemes virsgana. vēlākā

bīskapa Paufflera reiz griezās kāds no apdāvinātiem mācītājiem,
kas tomēr nebija izpildījis katķisma 4. galvas gabala mācību par

veco
Ādainu, ar rakstu, kurā viņš izteicās, ka taisnības pēc viņam

piekrītot drīzumā no baznīcas virsvaldes saņemt konsistorialpa-
domnieka titulu. (Tā tad kāre per arējā goda!) Tam atbildēja
Paufflers. ka, ievērojot mācītāja atsaukšanos uz apustuļiem Pē-

teri un Pāvilu, kuru nopelnus, ja tie tagad dzīvotu, ari pasaule
neatzītu, viņam jāaizrādot pieprasītājam taisni uz šām skaistām

priekšzīmēm: viņi nekad neesot dzinušies pēc
ārējiem godiem un ne aiz kāda cita iemesla, kā vien tā,

ka viņi bijuši dzimuši konsistorialpadomnieki un bīskapi,
pie tam aizrādot beidzot mācītājam ievērošanai vairākas bībeles

vietas, kā: Vilip. 3, 17, 2. Tesal. grāmatu v. c. Simptomatisks ga-

dījums šaī ziņā norisinājās ari 1846. g. Kurzemes mācītāju si-

nodē. Tajā klātesošie mācītāji sameta 150 rbļ. kā pabalstu Riš-

kovas mācītājam Pundanam, kas ugunsgrēkā bija pazaudējis
visu savu mantību. Bet taī pašā reizē sinode noraidīja kāda

bijuša mācītāja lūgumu, pabalstīt viņu ar prāvāku naudas sumu,
aizrādot viņam uz 1. Tim. 6. 8 vārdiem: ..Kad mums sava barība

un apģērbs, tad lai mums pietiek."

Lai seko vēl pāra paša raksturīgākie piedzīvojumi ar mā-

cītājiem un muižniekiem izglītības jautājumos. Ilgāku laiku uz

laukiem kā skolotājam dzīvojot, man nācās šad tad griezties pēc

grāmatām un laikrakstu gada gājumiem — mana pastāvīgā dzī-
vības eleksira — pie tuvākiem avotiem. Mācītāji šaī ziņā man

bijuši allaž izpalīdzīgi, pat ļoti lielā mērā. Tā Latviešu Draugu
Biedrības bibliotekārs, sirmais mācītājs R. Bergmanns. uz

manu lūgumu vēstulē no Taurupes, iedot vēstules pienesējam
priekš manis (toreiz gluži nepazīstama skolotāja, pie tam 80 vēr-

sies tālu no Rīgas uz laukiem) veselu sarakstu grāmatu, no tām

vairākas ļoti retas un dārgas, nevien bija iedevis otrā dienā at-

nesējam viņa bibliotēkā atronamās grāmatas, bet tās. kuras tur

trūka, bija izņēmis pats uz sava vārda no Rīgas pilsētas bibliote-
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kas un pielicis klāt, lai tik es dabūju pilnīgi visu pasūtījumu.
Tas kaut kas pavisam rets, nedzirdēts mūsu bibliotekāru darbī-

bas vēsturē. Tā apzīmējama par ārkārtīgi lielu uzticēšanos un

izpalīdzēšanu grāmatniecības laukā. Bērzaunē dzīvodams reiz

atkal aizbraucu uz Kalsnavu pie T. Dobnera mācītāja un da-

būju bez vārda runas no viņa visus Latv. Avīžu un Mājas Viesa

gada gājumus līdz ar dažiem vācu periodiskiem izdevumiem, ar

kuriem piekrāvu pilnu ratu virsu un novedu uz māju. kur tad

ņēmos tos izstudēt. Liezerē atkal dabūju no sava kaimiņu Ces-
vaines mācītāja Auniņa labprātīgi dotus visus Latv. Draugu
Biedrības „magaziņu" krājumus, kurus ar lielu interesi izņemu
cauri. Tāpat manas draudzes mācītājs, sirmais A. Anderss

ļoti labprāt man deva, kad palūdzu, grāmatas no savas bibliotē-

kas. Reiz nogāju pie viņa pabotanizēšanas nolūka (viņš, kā bijis
skolotājs agrākā Lazdonas mācītā jmuižas muižnieciskā audzinā-

šanas iestādē, bija bagātīgi zinātniski izglītots vīrs). Taujāju pēc
dažiem stādu botāniskiem nosaukumiem. Te sirmais mācītājs
savā čaklā gaitā bija ātri uzkāpis 2. stāvā un nāca drīzi lejā ar

lielu klēpi herbārija krājumu, kurus man spiešus iespieda rokās,
lai nesot uz māju un paturot un lietojot cik tīkot. Tur būšot

iekšā ari manis taujātā stāda nosaukums. Bērni viņam izmācīti,

tiem vairs to nevajagot — augšā tāpat stāvot. Es, zināms, kā zirgā
uzkāpis, priekā devos uz 4 verstis atstato māju. smagā herbāriju
nasta man likās jo viegla, tāpat kā savā laikā, kad no Taurupes
Rīgā iebraucis uz krāmu tirgus sapircies par lētu naudu lielu

nastu grāmatu un žurnālu, tos ar prieku stiepu uz muguras visu

garo Geju (41 versti) no Skrīveru stacijas līdz mājai. Kā zināms,

Bērzaunes mācītājs izaudzināja un stipri paskoloja, ik sestdie-

nām stundas padodams, bijušo Vestienas draudzes skolotāju, vē-

lāko mūzikas direktoru Rūdolfu Grīviņu.1 )

lādi mani piedzīvojumi ar mācītājiem. Bet kādi ar muiž-

niekiem? Reiz griezos ari pie Bērzaunes lielkunga E. f. Ber c n -

sa — protams, ari pēc kādas grāmatas. Redzēju no pasta somas,

ka viņam nāca ikmēnešus „Baltische Monatsschrift". Prāts man

varen kāroja ar šīm burtnīcām iepazīties — tās dabūt lasīt. Sa-

ņēmu tādēļ reiz dūšu un iedrāžos pilī pie paša lielkunga. īsi

bija izteikts mans lūgums — un atbilde? Lielskungs, paklausī-
jies manos vārdos, apgriezās īsi un izgāja pa otrām durvīm laukā,

pat neko lāgi neatbildēdams. Zinu, viņš dažreiz diezgan labprāt
sarunājās ar saimniekiem par saimnieciskiem jautājumiem. Bet

*) Ari citi tādi piemēri. Par mācītāju A. Sunti Ērgļos A. Birkerts pa-
stāsta (Ilustr. Žum. 192? Nr. 7), ka Blaumanis savā laikā dabūjis no viņa

~diezgan bagātu literatūru, kurai nenoliedzama nozīme viņa mākslinieciska at-

tīstībā". Daibes mācītājs H. F. Hasselbergs, pazīstamas „Lettische Sprach-
lehre" (1841) autors, uzņēma savā namā 5 svešus bērnus kā savējus un tos uz-

audzināja. Kā zinām, ari K. Biezbārdis studēja ar mācītāja Vendta palī-
dzību.



55

nu viņa priekšā ieradās vietējs jauneklis, kas interesējās par ga-

rīgām lietām — turklāt par tik augstām, kā politiskiem un da-

žādiem vēsturiskiem jautājumiem, par ko rakstīja minētais žur-

nāls. Tur, zināms, viņam bija jāpagriež tikai mugura .. .
Bet es

no tam esmu mantojis to pašu dziļu pārliecību, ko augšām pie-
vedi! kā Kriškāna spriedumu, ka mūsu muižnieki visumā ne-

bija tautas izglītības draugi un veicinātāji. Turklāt no savas

draudzes centra es mantoju par muižniecību un muižniekiem

tikai stipru iespaidu par viņu izvirtības un slimības stāvokli.

Draudzes skolā pie vecā skolmeistera kolonista Luca, kur spēru
pirmo skolas soli, bija ievietots dzīvoklī un uzturā — zināms,

pret labu samaksu — pilnīgi vājprātīgs muižnieks, kas uzlasīja
ceļā un

kur vien kāju spēra katru lupatiņu un draziņu. kas tam

krita acīs, un nesa mājās. Mācītājmuižā atkal tāpat bija uzturā,

apkopšanā un uzraudzībā ..dumais Tranzejs". Un tad pašā mui-

ža, minētā muižas īpašnieka E. f. Berensa viens dēls liels pieau-
dzis vēl spēlējās un braukāja apkārt ar leļļiem!

Tā pirmā mēģinājumā pilnīgi cauri kritis, vairs nedomāju

par muižnieku grāmatām Bet pēc gadiem. Taurupē nonākušu,

mani tomēr atkal sakārdināja — mana neapmierināmā kaisle! —

turienes landrāta Ed. f. Transehe bagātā bibliotēka. Acis

metu īpaši uz viņas zinātnisko daļu, tautsaimnieciskiem, politi-
skiem v. c. darbiem, kurus nolasīju grāmatu skapim gaļām stai-

gādams no grāmatu mugurām. Bet man iedeva lasīšanai, kad

reiz iedrošinājos palūgt, no šīs bibliotēkas pats landrāts tikai —

Hippels Lebenslāufe. Ar to man pietika. Ne prātā man vairs

nav ienācis savā mūžā vēl kādreiz pieklauvēt pie šo dižciltīgo
durvīm pēc gara maizes.

Beidzot vēl mazu skatu uz mūsu mācītāju darba

daudzumu vai mazumu vispārīgi un viņu stāvokli pie
mums, to salīdzinot ar citām zemēm.

Daudzi bijuši un ir taīs domās, ka mācītājiem ir m a z darba:
tikai viena diena nedēļā jāstrādājot. Bet bijuši apzinīgi mācītāji,
kas sūdzējušies patiesi par daudz darbiem. Tāds bija vecais

Pantenius. Kad viņa darbība bija izpletušies jo plaša, kad vi-

ņam bija jāapkalpo divi draudzes, tad viņš sūdzējās par „tik-
daudz darīšanām", ka viņa „galvai patiesi dullai jāpaliekot." 1 )
H v p c 1 s, kas citādi knābj diezgan acīs saviem amata brāļiem,
uzskaita visus mācītāju likumīgos darbus, kurus izpildot viņiem
izdevies nodibināt tādus tuvus sakarus ar draudzēm, kādi citur
tālu jo tālu esot meklējami: slimnieku apmeklēšana, pārinieku
pamācīšana, sešu nedēļu garā iesvētāmo mācība pie sevis mācī-

tājmuižā, pagastu apbraukāšana, pārklaušināšanas baznīcā, skolu

*) Aronu Matīsa „Vecais Pantenius", 22. lp.
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pārlūkošana, dzimtsarakstu vešana, ziņojumu sniegšana par vi-

sādiem nelaimes un noziedzības gadījumiem draudzē v. t. t. Vid-

zemes mācītāju sinodes 1834. g. ieceltā komiteja tautskolu jautā-
juma iztirzāšanai, ar Ulmannu priekšgalā, nodeva atzinumu, kura

3. punkts skanēja: „D i c Pre d i g-e r sind schwer be-

-las te t und m ihrem Amte behindert." Tas pats uzsvērts _un

aprakstīts Merķeļa „Provinzialblatt a" 1828. Nr.Nr. 43 un 44:

„Amtsgeschāfte v. Verhāltnisse eines Landpredigers m Livland"

(autors **). Plaši par Vidzemes lauku mācītāju daudziem un

apgrūtinošiem darbiem rakstījis Liezeres mācītājs Tībe (Tiebe,
dzimis Vācijā un Baltijā atnācis vispirms kā skolotājs) savā cīņas
rakstā pret Merķeli: „Tā tad mācītājam atliek gadā pavisam tikai

22 dienas, kuras viņš var izlietot veikala gaitai, vai izpriecai un

sabiedriskai dzīvei." Taču atskanējušas ari pretējas balsis par
šo jautājumu. Tā muižniecības slavinātājs J. N. Tili n g s, mā-

cītājs un profesors Jelgavā, rakstīja savā pazīstamā brošūrā

(1793. gadā — ap to laiku, kad mūsu mācītājiem vēl tiešām šķita
mūsu zeme esam „paradīze"): „Nevienam citam gan
nav vairāk vaļas, kā lielākās daļas mācītājiem viņu
amata darbos. Svētdienu izņemot, visa nedēļa pieder viņiem, un

es esmu dažu labu mācītāju dzirdējis sūdzamies
par garu laiku,

ko viens cenšas aizdzīt ar izjāšanos (Spazierritten) un cits ar

kādu citu izklaidēšanos. Draudžu apmeklēšana, tā sauktā lino-

šana ir viņiem ļoti svētīga un ienesīga kustēšanās
.. .

Lestenes

mācītāja Urbāna spriedums saskan taī ziņā ar manējo, ka X v r -

zeme ir ļoti slavena, svētīta zeme, uz kurieni tad ari dodas ār-

zemnieki pilni cerībām, kā agrāk uz Austrum-īndiju." Gandrīz

līdzīgu raksturojumu par mācītāju dzīvi Vidzemē ap to pašu
laiku sniedza G. Merķels savos „Latviešos". levadam viņš de-

va interesantu patēlojamu, kādam mācītājam vajag būt un tad

— kādi ir mūsu Vidzemes mācītāji. Kontrasts iznāca stipri liels.

„Ka lauku mācītāji vairs nav mācīti vīri.
— rakstīja Merķels, —

ka viņi nolaiž savu draudzi, ka viņi pieņem šādus tādus samai-

tātus tikumus, tas, zināms, gadās ari citur: bet kur. kur dvē-

seles gans ar izteiktu nicināšanu noraugās lejup
uz tiem. kas viņam uzticēti? Kur viņš biedrojas ar

muižnieku, lai viņus tiranizētu? Te Vidzemei pieder
priekšroka. Tas var notikt vienīgi tādā zemē. kur muižniecībai

par savu pastāvēšanu jāpateicas garīdzniecībai. Muižnieka ievē-

lēts
— mācītājs te drīz kļūst par muižnieka mājas draugu, ja

viņš tas jau nav bijis: drīzi tas pieņem viņa veidu un mācās ni-

cināt zemniekus, kinu pārstāvim un vado n i m viņam va-

jadzēja būt
...

Es esmu dzirdējis vairākus simtus sprediķu, bet

tikai t rij us. kur bij runa par pienākumiem pret zem-

niekiem. Viens no viņiem tika turēts pilsētā, otrs kādā svešā

draudzē, un trešo teica kāds jauns kandidāts." Beigu spriedums
savilkts: ..Tā tad Vidzemes lauku mācītājs vēl ilgi kops zemi un
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savas draudzes bērnu galvas atstās atmatā; viņš plītēs ar muiž-

niekiem, bet zemniekiem — lūgs Dievu un sprediķos, ņems gai-
ļus, baznīcas naudas un dāvanas; ikgadus katram bērnam liks

nolasīt pa pantiņam un pie tam — sapņos par savu nozīmi un cie-

nību valsi i .*"

Par šiem Merķeļa spriedumiem, protams, bija ļoti sašutuši

Vidzemes mācītāji, tāpat kā muižnieki par viņa nostādīto grūto
zemnieku stāvokli Vidzemē. Rūjienas mācītājs Benj. Berg-
manns vēstulē grafam Brav'am laida vaļā šādus piktuma vār-

dus par Merķeli: „Taisni tādēļ vismazāk Merķels spēja spriest
par Vidzemes mācītājiem, ka viņa melnā dvēsele jau spīd cauri

šim vienīgajam faktam: viņa tēvs bija Vidzemes mācītājs un pēc
viņa vien dēls sastādījis savu šausmīgo ainu... No apmēram

pusotra simta šās provinces mācītājiem, pie kuriem ari es pieskai-
tos, es pazīstu tikai 3, uz kuriem varbūt varētu zīmēties daļa no

Merķeļa pārmetumiem, kas izteikti priekš 25 gadiem." Tādus

sašutuma vārdus par Merķeli atrodu vēl ari citu mācītāju vēstu-

lēs, kas rakstītas 19. g. s. sākumā vai nu savai baznīcas priekš-
niecībai, vai savā starpā sarakstoties, un kas glabājas Rīgas pil-
sētas bibliotēkā. Bet ko šie mācītāji varēja sacīt par Vidzemes

ģeneralsuperdenta Kr. D. L c n c a apkārtrakstu, laistu 1780. gadā
(tā tad ap to pašu laiku, kad iznāca Merķeļa „Latvieši" [1797]) pie
visiem viņam padotiem mācītājiem, kurā viņš tos aprāja par vēl

lielākām nolaidībām un grēkiem nekā tos Merķels bija uzskai-

tījis? Vārdā saucis daudzus mācītāju grēkus un vainas, viņš no-

saka beidzot:
„... nerunājot nemaz par rupjākām izlaidībām; jo

es kaunos vēl tālāk atklāt mūsu tagadējo ( ianas-sargu vai-

nas. Ak! cik labprāt es tās visas būtu apsedzis un par tām klusu

cietis, ja tās, diemžēl! nesmirdētu pār visu ze m i un

nebūtu jau vairāk kā klaji redzamas visiem ļaudīm." Domājams
gan, ka pēc gadu desmitiem, kad šādi klaji un spēcīgi pārmetumi
un norājieni bija krituši uz mācītāju galvām, tie sāka aprauties
un saņemties, tā kā B. Bergmanns. kas no 1814. g. nāca Rūjienā par

mācītāju, varēja uzskaitīt vairs tikai mazu procentu nolaidīgu mā-

cītāju. Ar atzinību atsaucās par Merķeļa rakstu par mācītājiem
tāju. Ar atzinību atsaucās par Merķeļa rakstu par mācītājiem
pazīstamais Baltijas vācu vēsturnieks un publicists [f. Dīde-
richs (Balt. Monatsschrift 1870. 67. lp.): „Merķeļa izteiktā

daudzkārtīgi asā paļa par garīdzniecības dzīvi un darbību nav

nedibināta. Šī nodaļa, kurā Merķels ari runā mierīgākā un bez-

partejiskākā garā. ir paliekamas vērtības kultūrvēsturisks tēlo-

jums un visnotaļ viena no pamācošākām nodaļām visā grāmatā."
Uz šo spriedumu var paļauties. Ne bez iemesla ari ģeneralsuper-
dents Sonn t a g s savā laikā taisni pateicās Merķeļam par to.

„ka viņš nostādījis mācītāju kārtu līdzi muižniekiem uz soda
sola", t. i. kā viņi to bija pelnī juši.

Pēc visa līdzšinējā jāsaka, ka mūsu mācītāji saucami par itin
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lielmanīgiem, un tādi viņi tiešām ari bijuši pēc būtības — baznīc-

kungi! — ilgus laikus. Vācu publicists JulijsEkardts raksta

vēl 19. g. s. otrā pusē par viņiem (Russische v. Baltische Charak-

terbilder aus Geschichte ii. Literatur, Leipz. 1876. 479. un 408. lp.):
«Neviens cits vācu tips Vidzemē nav atradis tik laimīgu un har-

monisku iemiesojumu, kā protestantiskais lauku mācītājs. Balti-

jas guberņu luteriešu lauku baznīca nevien nostādīta neatkarī-

gāka, stiprākā un lielākās dzīvības pilnības stāvoklī, kā neviena

cita no viņas vācu māsām. — bet šīs baznīcas kalpam ar visiem

traucēkļiem, ko viņa darbībai liek ceļā. ir tādi apstākļi visapkārt,
kādi nav lemti viņa amata brāļiem vai nevienā citā mo-

de m ā pasaulē. Vidzemē vācu lauku mācītājs ir vēl jopro-

jām lauku iedzīvotāju vadonis garīgā un sociālā ziņā. No tās na-

badzības un nospiestības, kas draud caurmēra Vācijas mācītāju
padarīt par proletārieti, Vidzemes un Kurzemes mācītājs nezin

nekā
...

Visā Vidzemes dzīvē protestantiskā baznīca dara tādu

iespaidu, kāds piederas tikai pirmās šķiras politiskai
varai." Cik patiesīgi!

Latvijas mācītāji tiešām bija nostādīti tādos apstākļos, kas

tālu bija meklējami un neatrodami: tie bija apgādāti ar muižām,

labiem dzīvokļiem, kā ari citiem labiem ienākumiem. Tas pats

J. Ekardts spriež kādā citā vietā (Livland im achtzehnten

Jahrhundert [~ 1876. 433. lp.) par mūsu mācītāju stāvokli: „Mā-

cītājs bija nostādīts sociālā ziņā līdzīgi muižniekam, bet oikono-

miski viņš bieži vien stāvēja pat augstāk par pēdējo, jo viņa

īpašums bija bez kādiem parādiem un viņam neiznāca nekādu

lieku izdevumu politisku pienākumu dēļ." Ari par atsevišķiem
dzīves traucēkļiem un biežam vietu maiņām mūsu mācītā jiemne-
bija iemesls sūdzēties. Daudzās vietās nodibinājās pat tāda kār-

tība, ka ar patronāta labvēlību mācītāja vieta pārgāja no tēva

uz dēlu 2, 3, 4un vēl vairāk paaudzes no vietas. Kādos 16 gadī-

jumos Kurzemē vienas ģimenes rokā draudzes mācītāja vieta pa-
likusi apm. 100—150 gadus. Ja vēl pieskaita gadījumus, kur jau-
nais mācītājs apprecēja sava priekšgājēja meitu, kas bieži vien

notika, tad amata «mantošana ģimenē izvērtās vēl plašāka.1 ) Pa-

visam citādi — bēdīgāki, šaurāki, maziskāki bija mācītāju ap-

stākļi taī pašā daudzinātajā kultūras zemē Vācijā. Tā par ap-

gaismības laikmeta turienes caurmēra mācītāju apstākļiem —

kad pie mums tie bija tīri paradīziski — lasām: „Pat ja mācītājs

sava stāvokļa uzlabošanas dēļ gribēja uzņemt mājā pansionārus,

viņš to nevarēja izdarīt bieži vien pavisam nepietiekošo šauro

telpu dēļ. Daudzu mācītāju dzīvokļi bija vienkārši koka un

māla celtas teltis, tā kā kāds no tā laika dzīvotājiem raksta: Uz

katra soļa bija jābīstās, ka ēka neuzkrīt uz kakla vai kaut kur

ejot galvu nenodauzi. Mēsliem pāri bij jābrien namā iekšā, lopu

x) L Adamoviča „Krist. Bazn. Vēsture", 270. lp.
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kūtij cauri darba istabā, kā ari caur dūmekli pie mācītāja kun-

dzes. Mācītāju atalgojums vispār bija knaps. Ne katrs bija ap-
balvots ar tādu humoru, kā kāds švābu lauku mācītā js. Kad vi-

ņam jautāja baznīcas galva vizitacijas gadījumā: „Kādi jūsu ie-

nākumi?" viņš atbildēja: „Saņemu 2280 guldeņus." Liela izbrīna.

Mācītājs paskaidro: „Es rēķinu par skaisto izskatu 1000 guldeņus
un tālāko skatu tur uz kalniem tikpat augsti. Pārējo daļu sa-

ņemu naudā." 1) Kāds dzimis saksis, kas ilgāku laiku bija uzturē-

jies Vidzemē par skolotāju, rakstīja 1803. gadā uz dzimteni: At-

minos, ka mans nelaiķa tēvs G
. . . . ā saņēma par līķa pavadīšanu

16 labus grašus, dažreiz ari veselu dālderi, un tā nebija slikta sa-

maksa. Tikdaudz dabū te uz laukiem, ja jāpavada kāds zem-

nieku ģimenes galva, pie kura mācītājs norunā dažus vārdus.

Bet par kārtīgu līķa pavada sprediķi-te nereti saņem 30, 40 līdz

50, ari pat 100 rbļ.*'2) Ka tādos apstākļos dzīvodami, pie tam bū-

dami vēl sevišķi sīksti un taupīgi, daži mācītāji iedzīvojās pat
laba turība, rāda vairāki piemēri. Saukšu divus Jelgavas mācī-

tājus: J. G. Švemmšūu (tas atstāja mirdams vairāk kā 15.000 Al-

berta dālderu un vēl citus prāvus kapitālus) un J. kofderu. kas

daļu no savas mantas (60.000 r.) novēlēja Jelgavas literātu atrait-

nēm un bāriņiem. Gandrīz visi mūsu mācītāji spējuši uzturēt

lielas ģimenes un savus dēlus un meitas labi izskolot. Pazīstams

ari sekošs nostāsts par Vecpiebalgas mācītāju Ferdinandu

šil lingu (1806—1874) un mušu un Vācijas mācītāju apstākļiem:
Kad mācītājs Šillings reiz. sasirdījies par sevi un savas draudzes

apstākļiem, izsacījies, ka viņš mīļāk ietu Vācijā par zvaniķi nekā

Vidzemē 8000 dvēseļu lielā draudzē par mācītāju, tad pazīsta-
mais Halles filozofs J. Erdmanns — kas savā laikā ari bija
Vidzemē par mācītāju — viņam atbildējis: Tu neprātīgais! Ja
mums būtu jāizvēlas starp mācītāja vietu Vācijā un Vidzemē,

tad es no Halles uz ceļgaliem aizvilktos līdz Vidzemei. Jo Vāci jā
vajag labākajam mācītājam piecu gadu. lai viņš draudzē iegūtu
uzticību, kamēr Vidzemē vājākam mācītājam piecu gadu, — līdz

viņš uzticību pazaudētu! 3)

J ) H. Werdermann, Der evang. Pfarrer m Geschichte v. Geerenwart. Leipz.
1925. 77. lp.

2) Nord. Archiv 1803. Bd. 3. 36. lp.
3) Mitteil. v. Nachr. 31. Bd. (1875), 159. lp.
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Pārvācošanas jautājums

Šis ir politikas un kultūras jautājums, ap ko daudzi lauzījuši
savas galvas, gan par, gan pretim uzstādamies, jau kopš sendie-

nām un līdz pat jaunākiem laikiem. Jau mūsu pirmajā apskatā
dzirdējām, ka šejienes vācu muižniecība un viņas piekritēji
sākot ne par ko negribēja pielaist latviešu zemniekiem mācīt vā-

cu valodu, aiz bailēm, ka pie mācībām un izglītības — vācu kul-

tūras —tikuši, viņi paliks iedomīgi un vairs neies viņu darbā un

kalpībā, t. i. tiem aptrūks strādnieku. Tas bija pats pirmatnē-
jākais veids šā jautājuma kustinājumā un risinājumā. Bet bija
ari tādi cilvēki, kas novēlēja latviešiem šādu izglītību un pacel-
šanos augstākā stāvoklī, sevišķi ari no pašu latviešu vidus. Tie

ar sird' un prātu skubināja latviešus ieņemties vācu mēli. Dau-

dzi atkal pārvācošanas jautājumu cilāja aiz skaidri politiskiem
nolūkiem — lai ar latviešu pārvācošanu vairotu un spēcinātu še-

jienes ienācēju vāciešu pulku. Jāapskata nu tik tuvāki šie da-

žādie kustības veidi, pieturoties pie atsevišķiem faktiem, vēstu-

riskām parādībām, kā ari atsauksmēm par tām.

Mūsu uzmanību šaī jautājumā saistīs sevišķi 19. gadusim-
tenis — kad notika gatavošanās uz Latviešu Literariskās Bied-

rības nodibināšanu un nodibinātās biedrības galvenā darbība.

Taisni šaī laikmetā visvairāk tapa cilāts jautājums par latviešu

pārvācošanu vai nepārvācošanu.
Pirmais, kas it noteikti uzstājās par latviešu pārvācošanu,

bija jaunais Stenders, kurš savā 1785. g. Jelgavā iz-

dotās grāmatas «Dziesmas, stāstu dziesmas v. t. t." priekšvārdos
izteicās šādi: „Še. mī]ie latvieši, atkal kāda grāmatiņa jūsu valo-

dā, līdz kamēr jūs jeb jūsu bērni, vācu valodu iemā-

ca iti s, caur ko vien jūs jau vieglāki pie prāta izskaidrošanas

piekļūt varat. Ak. kauču mīļais Dievs mums to laiku liktu sa-

dzīvot, ka par visu Kurzemi un Vidzemi viena paša ta li-

ta, viena vācu valoda un viena vienīga skubināšana

uz goda-būšanu būtu!
....

Dodaties uz vācu valodas mācīšanu —

kā citkārt prūšu tauta darīja, kas caur to vācu

tauta un visas gudrības pieņēmēja tapa — tad ir jūs lētāki pie
visām labām atzīšanām kļūsiet."

Stenders par šo latviešu mudināšanu uz pārvācošanos dabū ja

gan dzirdēt tūlīņ sīvus pārmetumus no pašu vāciešu puses. Re-
kes žurnālā „Wochentl. Unterhalt. f. Liebh. deutscher Lekt." 111.
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sēj. (1806) kāds autors +++ (pēc gara pilnīgi Vatsons) paga-

lam nosodīja šo mudinājumu. Jābrīnoties īpaši par to, ka to mā-

cot Stenders —tā vīra dēls, kas latviešiem sarakstījis viņu
valodas gramatiku un vārdnīcu un katrā savā darbā šo valodu

slavējis. Senie prūši uzstādīti latviešiem par paraugu — bet vai

tie atmetuši labis prātis savu valodu un piesavinājušies vācu va-

lodu kā vienīgo izglītības līdzekli? Kā zināms, senprūšus vā-

cieši cīņās apkāva un viņu vietā ienāca vācu kolonisti, kas ieņē-

ma viņu zemi; viņu starpā atlikušais mazais pulciņš senprūšu

pamazām iznīka. Ari citi jaunā Stendera raksti — jāpiezīmē šaī

gadījumā — atraduši uz vietas sīvus nokritizētājus. Tā par viņa
tulkojuma „Kahdā wihsē Ausan Ehrnests no semneeka par

Brihvvkungu zehlees" (1807) «rupjiem un neaizbildināmiem grē-
kiem pret loģiku un latviešu valodu" sūdzējās atklāti Grobiņas
apriņķa prāvests K. G. Elverfelds, stipri izglītots vīrs (vi-

ņa augsto izglītību rāda jau tas ka viņu aicināja rediģēt Aristo-

teļa rakstus grieķu valodā), kas ari latviešu rakstniecībā pa-
zīstams ar savu «Līgsmības grāmatu" un ar neredzīgā Indriķa
ievadījumu tautā, — galā tā noteikdams: viņam savā spriedumā
nācies būt nopietnam un bargam, lai reiz grieztu uz to kāda līdz

šim ļoti pavirša rakstītāja (skribenta) vērību — kam tomēr ne-

trūkstot gara, —un viņu pamudinātu uz labošanos,
vai ari uz pilnīgu atsacīšanos no jebkuras rak-

stīšanas, sevišķi gan latviešu valodā. (Neue wochentl. Un-
terhalt. 11., 1808.)1 )

Dzīva pārruna par latviešu pārvācošanu resp. nepārvāco-
šanu izcēlās īsi priekš un pēc latviešu atsvabināšanas no dzimt-

būšanas jaunajā Kurzemes Literatūras un Mākslas Biedrībā

(Kurlānd. Gesellschaft fūr Literatur v. Kunst), kurā apvienojās
inteliģentākie, spirgtākie gari no visas Kurzemes un ari pa daļai
no Vidzemes. Pats pirmais par šo jautājumu tur ierunājās bied-

rības sekretārs, prof. D r. M. G. Paukers 1817. gadā, uzstā-

damies ar piezīmēm pie ģeneralsuperdenta Sonntaga turpat no-

turētā priekšnesuma par latviešu tautas ievērošanu un pacelšanu
uz augšu. Paukers ieteica nopelniem bagātā autora priekšliku-
mus Kurzemes un Vidzemes latviešu daļas mācītāju nopietnai ie-

vērībai. Visnotaļ par latviešiem labi domājot tie, kas viņus gri-
bot darīt laimīgus, izkopjot un uzlabo jot viņu garīgo, kā ari poli-
tisko stāvokli. Lai to panāktu, atliekot divi ceļi: vai nu

jānokāpjot pilnīgi pie viņiem lejā, jārunājot ar viņiem viņu

*) Šis piemērs rāda, ka senāk mācītāji pret saviem amata brāļiem iedro-

šinājušies un pratuši it asi polemizēt. Pie tādiem pieder ari ievērojamais Kur-

zemes superdents Pauls Einhorns, kas asi disputēja ar Dobeles prāvestu
Bilterlingu: tāpat vecais Pantenius. Ari Šulcam L. A. redakciju uzņemot,
1850. gadā avīzē ievietoti vairāki mācītāju raksti, kas polemizē viens ar otru

(tā Nr.Nr. 9. 18). Tā tas parādījās ari dažās personiskās sadursmēs biedrības
sākuma laikmetā, kā to vēiāk dzirdēsim.
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valodā, lai iegūtu viņu uzticību, — tad jāpasniedz tiem viss tas

zināšanu pulks, kāds mums pa gadusimteņiem sakrājies, jeb —

jāņemoties viņus pārvērst par vāciešiem, saviem brā-

ļiem, ceļot tiem skolas, kur tie var mācīties vāciski. „Vai mēs

paši ar to neiegūtum labumu — vaicā Paukers, — ievērojot to,
ka viņu politiskās važas drīz kritīs? Mūsu priekšteču politiskā
uzvara būtu jānoslēdz ar garīgo uzvaru un jādod latviešiem tie

labumi, kādi viņiem tik ilgi atrauti." Bet visvairāk mācī-

tāji pretojoties latviešu pārvācošanai (nevi-
si! — visvairāk gan pretošanās notika no muižniecības puses,
kam pievienojās ari liela daļa garīdzniecības), jo viņi pie lat-

viešu zemniekiem baudot lielāku cieņu un ievērošanu nekā pie
vāciešiem; bet viņi aizmirstot to, ka tas neatkaroties no valodas,
bet gan no latviešu zemnieku vientiesīgā un ticīgā gara. Tā

Paukers.

Bet sevišķi daudz par latviešu pārvācošanas jautājumu ru-

nāts šīs biedrības 1819. gada februāra, marta un apriļa mēneša

sēdēs, — tad tur noturēti 7 priekšnesumi. Runātāji bijuši šādi

ievērojami vīri: Zemgales mācītājs Ādams Konrādi, vē-

stures profesors pie akadēmiskās ģimnāzijas Jelgavā K. K. X r ū -

se, privāts zinātnieks turpat Dr. E. Trautfetters (Traut-

vetter). Lestenes mācītājs Vatsons, virshoftiesas padom-
nieks fon Engelhardts, Apriķu mācītājs Dr. K. El-

-verfelds un apriņķa maršals Dr. ju r. fon d. Bri n-

ken s. No tiem tikai pirmais, Konrādi, izteicās par to,

ka latvieši pārvācojami un viņu valodai jāiznīkst, jo tā esot na-

badzīga, nekulturāla, jo pastāvot lielākai daļai no ģermānismiem.
Vācu Baltijas provincēm jāpaliekot joprojām vācu pro-

vincēm. Tā tad: vairs neviena latvieša („Keine Letten mehr"!)
burtiski noteikts viņa runas atreferējumā. Pārējie visi runātāji
izteicās pret pārvācošanas ideju. Krūse sprieda: Vācie-

šiem pienākoties tagad brīvībā atlaistos latviešus pievest pie iz-

glītības. Latviešu valoda tik jāizkopjot tālāk. To visu varot pa-
nākt, gādājot latviešiem skolas. Trautfetters: Latviešu

valodas nabadzība neesot pieņemams iemesls viņas iznīcināšanai.

Izmeklējot kādu notikušu slepkavību, nejautājot, vai noslepka-
votais nabags vai bagāts, mācīts vai nemācīts, bet tikai to. vai tas

bijis cilvēks. Tā ari še ar iedzimto tautību. — Vatsons. lie-

lais latviešu aizstāvis, sava brīvi teiktā runā uzsvēra, ka katra

tauta izglītojama tikai ar savas iedzimtās valodas palīdzību. Un

latviešu valoda nebūt neesot nabadzība un rupja, bet gan bagāta
un vijīga un baznīcas rakstos pat jau izkopta. Vēsture mācot,

ka valodu iznīcināt ar cilvēku ietaisu palīdzību esot nevien ļoti

grūta, bet ari pavisam netaisna un kaitīga lieta. Ari En£ c I-

hardts izsacījās noteikti pret latviešu valodas iznīcināšanu.

Vēsture rādot, cik kaitīgi tas esot. kādai tautai nolaupīt viņas

īpatnības. Ar pārvācošanu nebūtu nekas iegūts; zemnieks savas
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vajadzīgās zināšanas varot smelties savā mātes valodā. Tagad
latviešiem visvajadzīgākā lieta, izskaidrot jauno likumu grāmatu,
bet ne viņus lauzīt vācu valodā. — Elverfelds: Tā kā ne-

viens nevarot pārmest latviešiem kaut ko absolūti nelabu, tur-

pretim viņu tautiskā īpatnība esot laba, un ar iegūto brīvību tā

pieņemšoties vēl jo lielākā krietnumā, tad neviens nedrīkstot pie
tās izdarīt slepkavības aktu. Latvietis lai paliekot, kas viņš esot,

īsts latvietis, un lai viņu neizķēmojot par vācieti! Kādā citā rei-

zē Elverfelds izsacījās, ka Baltijā drīzāk vāciešiem nāktos runāt

latviešu valodā nekā latviešiem pieņemt vācu mēli. Beidzot

Brinkens aizrādīja uz 2 milj. lielo skaitu latviešu, kuru va-

lodu uzturēt dzīvu ir vispārēja liela interese. Latviešu tauta ne-

esot neko noziegusies, bet gan savā valodā tiklab morāliskā, kā

Eolitiskā ziņā darījusi līdz šim visu, ko no tās varēja sagaidīt,
dzimtbūšanas atcelšana nebūt neesot atnesusi latviešiem viņu

vēstures galu. bet ar to tik iesākoties viņu vēsturē jauns, ļoti sva-

rīgs, iepriecinošs posms.
1 )

Šī apspriede un viņā izteiktās domas ir ievērojams fakts lat-

viešu kultūras vēsturē. Te nopietnā kārtā apskatīts jautājums
par latviešu pārvācošanu, izteicoties par un pret to. Par latviešu

pārvācošanu noteikti uzstājies tikai viens runātājs, bet tas neno-

zīmē, ka šo domu piekritēju nav bijis vairāk. Vismaz viens šīs

idejas stiprs principiāls piekritējs, Zlēku mācītājs J. G. Būtt-

ners, kā tas vēlāk izrādījās, toreiz bijis ļoti nemierā ar sava

amata biedra Vatsona uzstāšanos pret latviešu pārvācošanu. To

lasām viņa toreizējam Latviešu Drauga Biedrības direktoram Vid-

zemē A. Dobneram 1843. g. 10. janvārī rakstītā vēstulē: „Kad
Latv. Avīzes vēl nebija izdotas, Vatsons sapurināja Zalgales mā-

cītāju Konrādi uz disputu: Vai latvieši pārvācojami vai ne?

Kad es Vatsona rakstu lasīju, mani pārņēma sāpīga sajūta. Nav

neviena intimāka drauga, kādi mēs bijām savā starpā, un taču es

nevarēju viņa domām piekrist, nedz ari par tām ciest klusu. Tā-

dēļ es gribēju uzstāties viņam par pretinieku un nobraucu ap Jā-
ņiem ar gatavu manuskriptu kabatā Jelgavā. Bet tur es saņēmu

ziņu: ģenerālgubernators Pauluči. dabūjis dzirdēt par šo ķildu,
izsacījies — ja latviešiem jāmācoties kāda cita valoda, tad tai jā-
būt krievu valodai. Nu es sacīju uz Vatsonu: stāvēsim tagad
abi klusu, un noliku savus papīrus —

ad aefa."

Tā tad jau 19. gadusimteņa sakumā no augstāko valdības vī-

ru puses iekustināts jautājums, ka latviešiem būtu jāpieturas pie
krievu valodas — tiem jāpārkrievojas un ne vis jāpārvācojas,
kura tendence, kā zināms, vēlāk stipri spēkā un asumā pieauga.
Vidzemes valdinieks Zinovjevs izteicās savā imediata zi-

ņojumā Aleksandram lĪT. gaiši un skaidri, ka latvieši (tāpat igau-
ņi) esot valstij derīgs elements, bet tikai tad. kad viņi topot

U Jahresverhandl. d. kuri. Gesellsch. f. Lit. v. Kunst. 11. Bd. 15.—24. lp.
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krievi. Šis pats gubernators izsacīja 1887. g. Rīgas Latviešu Bied-

rības gada svētkos pie mielasta neaizmirstamo frāzi: «Krievu
skola un krievu valodas iemācīšanās lai ir lat-

viešu tautas mērķis." Tā bija visu rusifikatoru ideja un bauslība,
sākot no zemākā līdz visaugstākam cara ierēdnim. Bet tābija vel-

tīga iedoma un nopūlēšanās. «Latvieti un igauni nekad nepadarīs

par krievu," izteicis gluži pareizi jau Vidzemes landmaršals

M c y c n d o r f f s kādā savā audiencē pie izglītības ministra Bo-

goļepova. «Valdība, pati no sevis par daudz darījusi, lai stiprinātu
šo abu tautu pašapziņu."

1) Mevendorffs te gan bez šaubām būs

domājis latviešiem un igauņiem no valdības dotās lielākas brīvī-

bas pretim vecām vācu privilēģijām.
Kas attiecas uz 1819. gadā Kurzemes sapulcē izteiktām do-

mām par latviešu pārvācošanu, tad par šiem priekšnesumiem iz-

teicās Dr. M. Valters: „Šī diskusija rādīja cienīgu citas tau-

tības izpratni. Taču jau toreiz pacēlās jautājums, vai latviešu

pārvācošana lielākā mērā izdarāma, kamdēļ ari viņas vēlamība

iznāca tīri teorētiska. Diskusijā izredzams vairāk politiska sa-

prāta nekā patiesa nacionalhumana gara."
2) Par pārvācošanas

aizstāvi Konradiu sprieda A. Bīlensteins: «Ja šā priekšne-
suma domas saņemam kopā vienā vārdā, tad jāsaka, ka Konradis

aizstāvēja latviešu pārvācošanu ne vis no politiskā, bet gan no

kulturālā redzes viedokļa, ne kā latviešu ienaidnieks, bet kā vi-

ņu draugs, tāpat kā to vēlāk darīja Juris Neikens, pats
latvietis būdams." 3) Šāds virziens tiešām pastāvēja pie dau-

dziem, kas aizstāvēja uzskatu, ka latviešiem jāmācās vācu valo-

da, ar kuras palīdzību tie vieglāk varēs tikt pie apgaismības.
Pie tādiem jāpieskaita ari jaunais Stenders, kurš minētā grā-
matā mācīja: «Mācies vācu valodu runāt un lasīt — jo vācu va-

lodā tūkstošas grāmatas dabūjamas, viena par otru jaukāka un

citas ar daiļām bildēm pušķotas." Šām domām pieslējās ari

Kr. Valdemārs, kas savu 1852. g. Liepājā iznākušo «300
stāstu" priekšvārdos uzņēma bez kādām ierunām daļu no jau-
nā Stendera pamācības un uzmudinājuma vārdiem, kuros viņš
— tā Valdemārs pats paskaidroja 1871. g. brošūrā «Vaterlānd.

v. Gemeinniitz. lī." — «acīm redzams humānā nolūkā aizstāvēja
latviešu pārvācošanu. Toreiz latviešiem atlikās tikai viens ceļš
— ar vācu valodas palīdzību vismaz kā atsevišķiem individiem

atsvabināties no sava pus nebrīvā stāvokļa, kamēr visi tie Balti-

jas vācieši, kas gribēja visādā ziņā joprojām uzturēt speķa ve-

co atkarības stāvokli, lūkoja šo ceļu, cik vien to pieļāva valsts

iestādes, aizsprostot. Tādēļ ari nesen mirušais latviešu literāts

Spā ģi s izteicās savā 1860. g. Leipcigā iznākušā pirmā brošu-

») Tobien, die Livl. Ritterschaft I, 1925. 286. lp.
2) Lettland, 1923. 277. lp.
3) Die lettisch-nationale Bewegung, Leipz. 1886. 10. lp.
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rā par Kurzemes zemnieku stāvokli nosodoši šajā ziņā, ka lat-

vieši atturēti no vācu valodas iemācīšanās." Valdemārs bija
reāls domātājs un pat kosmopolītiski noskaņots saimnieciski-

-politiskos un vispārcilvēciskos kultūras jautājumos. Ar to ari

izprotama viņa piekrišana jaunajam Stenderam (varbūt viņš ari

nebija iepazinies ar gadusimteņa sākumā no vācu puses notikušo

karagājienu pret viņu), viņa piesliešanās slavofiliem (lai glāb-
tos no baltiešu spaidiem), kā ari. piem., sekošā viņa atsauksme

par latgaliešiem Balt. Vēstn. 1884. 25. nrā: „Šī mazā tautas daļa
ar savu, citiem latviešiem grūti saprotamo dialektu, ar savām

nedaudzām garīgām grāmatām, kas latiņu burtos un poļu orto-

grāfijā izdoti, nekā nevar garīgi attīstīties, ja tie neiemācās

krievu burtus un krievu valodu — vai ari lasīt latviešu avīzes

gotu burtos un citā dialektā izdotus. Tiem jāuzņem viens, vai

otrs ceļš. ..."
Bez šaubām humani-praktiskā nolūkā, lai latvieši vieglāk

iemācītos vāciski un tamlīdz ietu attīstībā uz priekšu, ari Mer-

ķels 1830. gadā iekustināja un realizēja jaunu ideju: izdot

Lundberga tulkojumu „Ciems, kur zeltu taisa" (Zschokkes
Goldmacnerdorf) atpakaļ pārtulkotu vācu valodā, teikumu pa
teikumam līdzīgu latviskajam tulkojumam, kā «Vācisku un

Latvisku lasāmu-grāmatu." Tulkotājs par šo savādo darbu rak-

stīja Latv. Draugu Biedrības priekšniekam Klotam 1829. g. 15.

novembrī: „Da ailes geschwiegen hat und ich m meiner eige-
nen Sache nicht offentlich auftreten wollte und da das Publi-

cum, ich weiss nicht vvodurch, wie besessen auf Merķels Plan ist,

so geht es malgrē moi durch, und ich habe die saure Arbeit,
mich selbst zu ūbersetze n." Par šo izdevumu, pa

viņa sagatavošanas un subskripcijas laiku, atskanēja presē da-

žādas balsis. Viena no tām — „kāda ļoti augsti cienīta mācītā-

ja" — iespiesta Merķeļa „Provinzialbl." 1830. g. 8. lp. un skan

šādi:
„ ... Jā tad ari —

ko taču nevarēs aizkavēt — vācu valo-

da nomāktu latviešu valodu: kas tur gan par svaru, vai mūsu

zemnieki runā latviski vai vāciski? Kas šai tik stipri nomāktai

tautai visnotaļ var būt par interesi pie tam, ka viņas tautība top
uzturēta? Mēs vācieši vispirms domāsim tikai par to, latviešus

vest (bilden) pie humanitātes. Rūpēties par viņu tautas

valodas uzturēšanu varam atstāt viņiem pa-

s i c m.

Šādi mēģinājumi, dot kā mācības vielu vienā grāmatā kopā
abas valodas, vācu un latviešu, vienu otrai blakus jeb pretim,
— lai tā veicinātu vācu valodas ātrāku iemācīšanos, — izdarīti

pēc tam vairāki, bet liekas pastāvīgi ar mazām vai nekādām

sekmēm, jo izdevumi nav atkārtojušies. Tā 1838. gadā iznāca

H. Trev'a «Mārtiņa Lutera mazais katķismis vāciski un latvi-

ski." Mācītājs K. St ar k s atkal izdeva 1878. g. mazu bībel-

stāstu un katķisma grāmatiņu (Jelgava pie Steffenhagena), ku-
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rai viena puse vācu teksts, otrā tas pats latviskā tulkojumā.
Priekšvārda lasām: „Mums ir divi valodas, bet viena

ticība; divi zemes trauki, bet viena debesu manta. Šo debe-

su mantu (maizi) šī grāmatiņa vecākiem un bērniem atnes vā-
cu un latviešu valodā, un tā visiem skaidri acu priekšā stāda, ka
valodas lai mūs nešķir." Tā tad Trevs un Stārks ari pašā Die-

va vārdā un ar Dieva vārda palīdzību centās latviešus pār-
vācot. — Ari A. Bīlensteins 1865. g. 9. febr. vēstulē di-
rektoram Fīrhuffam, pārrunādams Heervāgena sastādāmās sko-
las lasāmas grāmatas plānu, izsaka domas, vai tajā nebūtu uz-

ņemami ari daži vācu lasāmi gabali, vai atsevišķi, vai tie paši
vienādi abās valodās? „Bei dem wachsenden Interesse unseres

lett. Volkes fūr das Deutsche wāre das gar nicht ūbel." Šī ideja
nav izpildīta. Heervāgena «Skolas maizes" abas daļas iznākušas
bez vācu tekstiem.

Ka jaunais Stenders, būdams tik sajūsmināts lat-

viešu pārvācošanas aizstāvis, nevarēja palaist garām, nesarak-

stījis viņiem ari pamācību, kā iemācīties vācu valodu, pats no

sevis saprotams. Bet viņa pamācība iznāca tikai vēl 1820. gadā.
Vai varbūt Elverfelda stiprie soda vārdi par viņa agrākiem
rakstiem un nodomiem pie šā novilcinājuma būs bijuši vainīgi?
Bet šī Stendera „Vācu valodas- un vārdu-grāmata" uzskatāma

ari par stipri primitivu, ar
kuru nebija apmierināts ari izdevējs

Steffenhagens (pats sarakstītājs pa to laiku, kamēr grāmatu ie-

spieda, nomira). Grāmata sarakstīta pēc nupat minēto grāma-
tu paņēmiena: „abas valodas (latviešu un vācu) viena pret otru

stādītas." No tālākām daudzām vācu valodas mācības grāma-

tām (to ir tuvu pie pāris duču), kas latviešiem izdotas, būtu jā-

piemin vēl A. Spā ģa „Pārcēlējs" (Jelgavā, 1847) ar „priekš-
runu" no V. Pantenius, kas sirsnīgi pateicās sarakstītā-

jam par viņa darbu un to ieteica lietošanai. „Sen, sen jau tādu

grāmatiņu biju vēlējies drukātu redzēt, bet nav man pašam ne-

vaļas pēc tā iespēšana un citi. kas (adu grāmatiņu sarakstīt uz-

ņēmās, apnika un piekusa pie tā grūtā darba." Tiklab Spāgis,
kā Pantenius bija tajās pašās domās, kādas 1822. gadā izteica

Vatsons: „Būtu labi, ja ikkatrs tā otra valodu

zinātu (vācieši latviešu un latvieši vācu), bet slikti būtu. ja
kads savu tēvu cilti un valodu apsmādēdams to tautu gribētu at-

stāt, kurā Dievs viņu licis piedzimt." Vatsona 1822. g. izdoto

Latviešu Avīžu īstais nolūks bija (kā viņš to uzsvēra Sonnta-

gam rakstītā vēstulē), starp citu: „darīt latvietim viņa tautu kā

nāciju, viņa zemnieka kārtu un viņa skaisto valodu mīļu un

dārgu; sargāt latviešu tautas īpatnību un valodu, un nopietni
un ar jokiem ap karot ģermanomaniju, tādēļ ka tāds,

kas savu tautu un savu valodu nicina, ir pats nicināms... Pie

tam piedzīvojumi rāda. ka mūsu pārvācotie latvieši ir parasti
nederīgi muļķi, ne šis ne tas. To nevarēju skaidri pateikt pa-
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ziņojumā par avīzes iznākšanu, jo mūsu apstākļi ir tādi, ka tad

latvietis mūsu lapu uzskatītu kā ienaidnieku." (Par šiem «ap-

stākļiem" tuvāk dzirdēsim Būttnera 20 gadus vēlāk rakstītā vē-

stulē, un tos tad izpratīsim.). To pašu, ko Vatsons, uzsvēra ari

mūsu lielais patriots Kronvalds savā „Mazā Vācietī", kas

iznāca 1863. g. kā otrs izdevums no viņa agrākās «Grāmatas, kas

māca latviešiem viegli un ātri vāciski lasīt, rakstīt un runāt."

Viņš vēlējās, lai latvieši mācītos vāciski un ar to atvieglotu un

paceltu savu stāvokli, bet — «lai neviens caur manu «Mazo Vā-

cieti" neatšķirtos no savas tautas"! Reizē viņš mācīja mācīties

un izprast par visām lietām vispirms savu tēvu jeb mātes

valodu. Šis vadonis vācu valodas mācībā bija Kronvalda pir-
mā balva tautai. Tāpat J. Neik c ns kā «pirmo mīlestības

zīmi" tautai pasniedza savu «Vācu valodas mācību" (I daļa iz-

nāca 1858. gadā un otrā — 1859. g.). No tās pirmā daļa iznāku-

si pavisam 11 izdevumos (S pīs a «Pārtulkotājs" — pirmizde-
vums 1870. gadā — pat 13 izdevumos), kas rāda. ka pēc vācu va-

lodas mācības grāmatām mūsu skolās un dzīvē bijis liels pie-
prasījums.

Ka latviešu tautā patiešām jau kopš sendienām bijusi liela

dzīšanās mācīties un runāt vāciski, sevišķi pie
tiem, kas šādā vai tādā kārtā nākuši tuvākos sakaros ar vācie-

šiem, piem. muižās un pilsētās, tā veca un ari pilnīgi saprotama
lieta. Latviešus turēja par «bauriem" un latviešu valodu par

«bauru" valodu — tā tad dabiski, ka tie. kas gribēja but

kas augstāki un labāki, centās atsvabināties no šīs «bauru" va-

lodas un saprast un runāt «kungu" valodu. Tā vien ari sapro-
tami Dr. Berkholca vārdi: «Der Lette hat einen Wider-

willen gegen seine Sprache." Jau latviešu gramatikas autors

H. Ādolfi (Adolphi) rakstīja ap 1685. gadu. ka paši lat-

vieši mācoties labāki vāciski, kā latviski la-

sīt, — varbūt gan toreiz ari tamdēļ, ka vācu grāmatas bij pa-
reizāki sarakstītas. Toreizējie latviešu raksti ar pavisam raibu

un sajukušu vācu rakstību vēl tagad mācītam cilvēkam grūti iz-
lasāmi un saprotami, nele vēl toreiz mazāk mācītiem un pavisam
nemācītiem latviešiem. (Prof. J. Endzelīna spriedums: «Es
nezinu, kurai otrai tautai vecāku rakstu pieminekļi ir ar tik

šausmīgu ortogrāfiju un valodu, kādu atrodam vācu sarak-

stītos latviešu valodas vecākos rakstos.")

Minētie apstākļi bez šaubām vainīgi, ka mūsu dzīvē varēja
attīstīties tādas savā ziņā bēdīgas, tomēr ari pilnīgi saprotamas
un izskaidrojamas parādības — ka vecāki vēlē ja saviem bērniem

labākas dienas nekā viņiem bija —, no kurām dažas te atzī-

mēsim. Prāvests Brokhūsens, Latviešu Draugu Biedrī-

bas līdzdibinātājs, ziņoja no savas draudzes Ikšķiles 1828. g.

(Provinzialbl. 16. nrā): «Kaut gan manā prāvesta apriņķi bija
2 labi ierīkotas draudzes skolas, tomēr turīgākie, bet atziņā ne-
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sapratīgākie zemnieki nākuši jaunākā laikā uz kļūmīgo ideju,

E ieņemt saviem bērniem par «audzinātājiem" kaut kādus vācu

landoņus, kas tik prot drusku rakstīt un rēķināt, un tiem tad

liek savus bērnus pārvāco t. To pašu rakstīja vecais

Pantenius Latv. Av. 1841. g. 47. nrā apcerējumā «Kārkluvā-
cietības dēstītāji": „Tēvs pieņēmu kādu vācieteli saviem bērniem

par skolmeisteru.
..

Bērniem mācīja vācu pātarus un lika no

grāmatām tik dziļus un augstus vārdus lasīt, ka pats skol-

meisters tos nesaprata. Bērns kustināja muti un vilka ar roku

pār papīri, bet viņš nezināja, kas tas bija, kas nebija, ko viņš

lasīja un rakstīja.. .." Kāds lauku draudzes mācītājs atstāsta

„Provinzialbl." 1838. g. 70. lp. parādības, kādas uzdīgušas — kā

viņš saka — aiz «latviešu godkārības pieslieties vāciešiem":

«Kāds no Alūksnes manā draudzē ienācis latvietis bija licis sa-

vus bērnus «skolot" kādam vācu amatniekam un tagad priekā
par to, ka dzirdēja viņus buldurējam ar viņu vāciski, lūdza ma-

ni, pieņemt viņus vācu konfirmandu mācībā; bet kad es vi-

ņiem jautāju: Kā sauc mūsu Pestītāju? viņi stāvēja mēmi manā

priekšā. Man vajadzēja šo un ari citus jautājumus pārtulkot
latviski, tad dabūju pareizu atbildi." Apriķu mācītājs Dr. K. G.

Elverfelds rakstīja 1819. g. 19. februārī vēstulē: «Atsūti man

vienu eksemplāru Jelgavas vācu dziesmu grāmatu, tādu pašu
skaisti iesietu, kādu Tu man viņulaik vienu atsūtīji. Tā atradusi

tik lielu piekrišanu Pieviķu latviešos, ka tiklīdz turienes vecā-

kais saņēma savu eksemplāru, tūliņ pie manis atnāca mucinieks

un lūdza ari viņam tādu pašu vācu dziesmu grāmatu apgādāt.
Un tomēr ne viens, ne otrs neprot ne vārda vāciski, bet viņu bēr-

ni lai mācoties, kam viņi pieņēmuši īpašu skolmeistaru, un te

vajadzīgas vācu grāmatas. To pašu darītu ari vairāki citi te, ja
tik vien viņu naudas maks to atļautu .

.
-1

) Brīvs un vācietis, tik

ne latvietis, tie, diemžēl, pie viņiem ir sinonimi. Līdz viņi par to

atjēgsies, viņu bērni jau būs pārvācoti, un viņus vairs neatgrie-
zīs nekāds tautas lepnums. Kur lai ari celtos šis lepnums tautā,

kas savu mūžu pavadījusi vienā verdzībā? Vai verdzība kam

devusi lepnumu? — Man tiešām žēl, ja izzustu valoda, kam sa-

vas labas īpašības, un vēl jo vairāk, ja tauta morāliskā ziņā ietu

bojā."2)

*) Skolas direktors J. Lap i ņ š no fakta, ka Kurzemē vairākas latviešu

ģimenes, piem., Kundziņu ģimene, jau pa vairākām paaudzēm turējušas saviem

bērniem mājskolotājus, savā priekšnesumā Latviešu Literariskās Biedrī-

bas 1929. g. sapulcē taisīja slēdzienu, ka latviešiem vācu valdības

laikā nebūt tik slikti neklājies, kā to Merķels attē-

lojis. Vispārīgi zināms, ka Kurzemē kroņa ļaudis, kadi bija ari Kundziņi,

dzīvoja ievērojami labāk, vieglāk nekā privāto muižu apakšnieki un vispā-
rini vidzemnieki, kas taisni Merkeļam stāvēja acu priekšā viņa «Latviešus" ap-

rakstot. Tādēļ augšējais fakts nedod nebūt iemeslu apšaubīt vispārīgi Mer-

ķeļa rakstu patiesību.
2) Sitzungsber. d. Kuri. Ges. f. Lit. v. Kunst. 1908, 6. lp.
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Tā skatījās uz latviešiem un viņu dzīšanos pēc vācu valodas

tie, kas gribēja, lai latvieši paliktu joprojām latvieši, lai tie neat-

mestu savu tautību, lai neiekristu kārkluvācietībā. Tādi bija
Vatsons, Brokhūsens, Elverfelds, Ulmanns v. c. — Latviešu Drau-

gu Biedrības nodibinātāju aprindas. Šās biedrības pirmās «Da-
žādu rakstu krājuma" burtnīcas (1830) ievadā lasām izteiktu vē-

lēšanos, kaut «laimētos" ar šo latviešu valodā izdodamu krājumu
«visiem sapratīgiem un uzmanīgiem lasītājiem latviešu starpā
tēvu valodas jaukumu un bagātību tā izrādīt un priekš acīm likt,
ka viņi ikreiz šo grāmatiņu uzšķīruši un to lasot skaidrāk iemaņa

un atzīst: «Mums citas svešas valodas nevajag a. jo
mēs redzam, ka mēs ar savu pašu varam iztikt un pārtikt, nevien

pie māju-lauku-lopu-kopšanas, bet aridzan visur un katrā bū-

šanā, kur svēta apdoma un gudrības vajaga, kur prāts uz nere-

dzamām garīgām lietām un augstām svētām domām cilājas!" Bet

ari tie, kas mācīja, ka latviešiem savā labā jāmācās vācu valoda,

bija tanī patiesīgā atziņā, ka šī valoda vien nav latviešu glābiņš,
bet taisni savā ziņā viņu posts, ja tie sāk ar to lepoties un savu

pašu valodu nicināt. Tā Kronvalds rakstīja draugam Dīri-

ķim: «Esmu pārliecinājies, ka tie, kuri brēc, ka ar vācu valodu

vien iespējama apgaismošana, ka tie bļaustās vai nu bērnu

prātā, vai ar lapsas gudrību, gribēdami pavest uz iznīkšanas

ceļu." 1)
Pavisam citādi skatījās uz šo lietu tādi vīri, kā, piem., J. G.

Būttners, kas stāvēdams ar sirdi un dvēseli par latviešu pār-
vācošanu, sarunājās ar visiem saviem mājas iedzīvotājiem un

apkalpotājiem, kas nebūt vēl visi vāciski neprata, tikai vāci-

ski, «nebēdādams neko par to jukumu (Wirrwarr), kas caur to

izcēlās," kā viņa meita pastāsta tēva dzīves aprakstā. Un pats
Būttners raksta savā jau minētā vēstulē par saviem pretējiem
uzskatiem, nekā Vatsonam, šādi: «Pamats, no kura toreiz izgāju,
uzstādamies pret Vatsonu, bija tas: Latvieši savu tautību tā kā tā

*) Vecais E. Dunsberģis, kas mēdza dažādu dzīves prozu pārcelt pan-
tos, nav palaidis garām ari vācu valodas jautājumu, tam veltīdams dzejoli:
„Woi pronteet vvahziski!*", kura kodols izteikts šos vārdos:

„Te, mīļie vecāki,
Kas dzenieties uz to ar visu varu,

Ka bērnus vajag mācīt vāciski.
Tā vien tik dabūšot tie gudru garu —

Te redziet Jūs, kā vācietis

Krīt purvjā iekš tāpat kā latvietis

Un ja tā gadās, noslīkst ar':

Ko tad tā vācu mēle laba dar?

Ties', mulkis tas, kas saka, ka tas slikti,
Ja kāds šais laikos vāciski grib mācīties.

Tak tas tik joks un saucams muļķis dikti,

Kas saka, ka bez tās nebūt nevarot iztikties."

Latv. Av. 1852. 7.
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neuzturēs, viņi paliks vai nu par krieviem, vai vāciešiem. Pēc

mūsu ticības, kā ari mūsu izglītības mūsu pienākums ir, viņus
saistīt sev klāt. Ar to tad reiz būtu iznīcināta līdz-

šinējā plaisa starp vāciešiem un latviešiem,

starp kungiem un tautu. [Tāds pats nolūks bija Vi-

dzemē vēcinātājam mācītājam Ferd. Valteram, par kuru
viņa biogrāfs saka: „Sie (pārvācināšana) ist m seinen Augen aus-

schliesslich eine Frage der inneren Wohlfahrt seiner Heimath,
eine Forderung der Liebe zum Landvolke, das ihm am Herzen

liegt; eine Forderung des Verzichtes auf thorichte Vorurtheile,
welche dem Ausgleiche des Gegensatzes zw i -

schen Bauer und Herr im We g c stehen."]
1

) Bet

Vatsona domas bija publicētas atklāti un tām radās daudz skaļu

piekritēju — Būttners rakstīja tālāk. Mierīgi pārbaudījumi ne-

nāca, mierīgus spriedumus nemaz neuzklausīja. Bet dzīvē parā-
dījās spēcīgas, mums [pārvācošanas piekritējiem] stipri labvēlī-

gas laika zīmes. Piemēram, Kursīšos, kur Paufflers bija nodibi-

nājis vienu skolu un to jo silti ieteica latviešu pārstāvjiem. Šie

jautāja: Vai mūsu bērnus viņā ari vāciski mācīs? — Nē! — Tad

viņi sacījuši saviem biedriem latviešiem: Vai dzirdiet, mēs lai

paliekam muļķi! Tāda skola mums neder. Manos kaimiņos

Ugālē uzcēla skolas namu. Atkal latvieši jautāja: Vai māsu

bērniem mācīs vāciski? Mācītājs, citādi krietns vīrs, bet bū-

dams zem lielā karstgalvja, sava svaiņa Elverfelda iespaida, at-

bildēja: nē! — Uz tam latvieši izskaidroja: Nu, tad mēs viņā sa-

vus bērnus nesūtīsim. Tā līdz šai dienai stāv šis skolas nams

pilnīgi neizlietots un tukšs, neievērojot visus Elverfelda atklāti

laistos piedraudējumus draudzei. [Var pievest vēl sekošu faktu:

Kad 1856. gadā Dundagas E. Dūnsberģa skolā vietējais barons

noliedza mācīt vācu valodu, tad skolēnu skaits viņā

tūliņ nokritās no 80, 90 bērniem uz 48!]2) —Ko tagad darīs mā-

l) Bischof Dr. Ferdinand VValtcr. 149. lp.

2 ) Te redzam, no kam Vatsons bijās, Latviešu Avīzes izdodot, latviešus

brīdināt no vācu valodas māciš a n ā s. Viņš bijās, ka ar tādu

aizrādījumu jeb uzstāšanos viņš aizbaidīs lasītājus no savām Avīzēm. — Vecais

Bīlensteins par šo latviešu dzīšanos pēc vācu valodas raksta savā autobio-

grāfijā 397. lp. šādi: „Latvietis aiz sava praktiska saprāta jau no laika gala lab-

prāt dzinies pēc vācu valodas: ka viņam vēl tagad šī valoda noderīga, lai dzīvē

tiktu uz priekšu, redzams no tā fakta, ka šā gadusimteņa maiņās prāvu skaitu

latviešu bērnu izņēma no Rīgas pilsētas elementarskolām tādēļ vien. ka krievu

skolu pārvalde noliedza latviešu bērniem pasniegt ari privātas vācu valodas

stundas." Tāpat aiz praktiskuma latvieši vēlāk spiedās uz krievu valodas ie-

mācīšanos. Pag. gadusimteņa 70.—80. gados dažās pareizticīgo baznīcas (drau-

dzes) skolās uz laukiem bija vairāk luteriešu kā pareizticīgo bērnu — vienīgi
krievu valodas dēļ. šis latviešu ..praktiskums" ir parādījies ari vācu okupācijas
laikā (kad ar varu sāka spiest pie vācu valodas) — ar t. s. iztapšanu kungiem.
Toreizējās Schulverw. B. 4 Bericht der Abteilung XII. 16. 11. 1918. lasām: ~..2
laukskolās, kuras apmeklē bērni ar nevācu (latviešu) mātes valodu, izmēģinā-
šanai pielaista vācu mācības valoda, jo paši pagasti izteica ciešu vēlēšanos (drin-
genden Wunsch) pēc vācu pasniegšanas valodas."
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cītāji? — vaicā Būttners beidzot savā vēstulē. Ko teiks tie, kas

tik dedzīgi uzstājās pret pārvācošanu? — Viņi palikuši kā uz

mutes sisti. Stiprā ticība, ka šās lietas vada droša roka, manai

dvēselei piešķir lielāko mieru. Bet tādēļ man ari ir liela interese,
noskatīties tajos gaisa kūleņos, kādi jāmet lielajiem karstgalv-

jiem, redzot, ka lietas norisinājušās pavisam citādi nekā tām pēc
viņu domām vajadzēja noiet."

Šī Buttnera vēstule no 1843. g. sākuma — par ko direktors

Dobners ziņoja tā gada Latviešu Draugu Biedrības gada sapulcē
— izsaka skaidri, ka ap šo laiku latviešu pārvācošanas ideja bija

pieņēmusi daudz stiprāku, reālāku veidu nekā tas bija ap lat-

viešu brīvlaišanas laiku un drīzi pēc tam. Būttners un viņa domu

biedri uzskatīja latviešu dzīšanos pēc vācu valodas, t. i. sava

nicinātā, nebrīvā stāvokļa pacelšanu un uzlabošanu kā vienal-

dzību pret savu tautību, ko var ar vieglu roku atmest. Šī latviešu

«vienaldzība" bija vācinātājiem patīkama. Kad turklāt ap 40.

gadiem latviešos iesākās kustība par pāriešanu pareizticībā, tad

tūdaļ sakustējās visa mūsu garīdzniecība un no jauna sāka spē-

cīgi atskanēt balsis par latviešu pārvācošanu, — kas mazinātu

pārkrievošanas briesmas. 1842. gadā reizē pārrunāja šo jautā-

jumu tiklab Vidzemes, kā Kurzemes mācītāju sinodēs. Jau 1840.

gadā bija ienākuši Kurzemes mācītāju sinodē — kā to pastāstīja
Otto Panks 1885. g. jubilejas sinodē — no 4 dažādām pusēm
jautājumi par latviešu pārvācošanu. Vienā bijusi konstatēta

latviešu pašu dzīšanās uz pārvācošanos; kādā citā jautāts pēc
līdzekļiem, kā latviešiem darīt viņu tautību un valodu mīļu;
kādā citā — vai latviešu pāriešana vācu draudzē veicināma vai

ne? „Šie jautājumi rādīja — sprieda Panks, —ka bija gro-

zījusies laika strāva tiklab latviešos, kā mā-

cītājos." 1842. gada sinodē runāja par jautājumu: „Vai lat-

viešu pārvācošana vēlama un veicināma?" šādi mācītāji: Cīra-

vas J. Volters, Liepājas E. Rottermunds un Valtaiķu Dr.

J. Katterfelds. Kādas domas viņi izteikuši, par to sinodes

protokoli cieš pilnīgi klusu, par ko kā trūkumu žēlojās ari Panks

savā sinodes pārskatā. Par šiem trūcīgiem sinodes protokoliem
izteicās reiz ģeneralsuperdents Vilperts pus mīklaini: „Das
Beste wird nicht deutlich durch Worte." Vai te nav pateikts, ka

«vislabākais" noklusēts? Dr. A. Bīlensteins sprieda par
minētās sinodes priekšnesumiem savā Leipcigā iespiestā brošūrā

par latviešu tautisko kustību un Kurzemes garīdzniecību (1886.),
ka tās liekoties bijušas «akadēmiskas disertācijas", kas nekādā

ziņā nav jūsminājušas vai sacēlušas reālu kustību. Vismaz pro-
tokolā neesot atzīmētas nedz debates, nedz kāds sinodes lēmums

šaī lietā, kā tas citādi arvienu esot noticis un notiekot. «Ka
toreiz modās domas par latviešu pārvācošanu — spriež Bīlen-

steins turpat, — tas bija vienkārt vācu dabiskais dzenu-

lis, sava mazā skaita dēļ gūt Krievijas valstī lielāku dzī-
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vīb a s spē k v ar to, ka sev pievieno latviešu tautas masas.

Otrkārt, tas bija tāļš un humāns skats, kas gribēja latviešiem no-

drošināt viņu uz vācu-evanģ. pamata dibināto kultūru, kas

tagad bija apdraudēta." 1) Kādā citā vietā turpat Bīlensteins uz-

sver, ka šaī laikmetā pārvācošanas jautājums pastiprinātā mērā

tamdēļ kustināts, ka no citas puses toreiz apstrīdētas vācu pa-
stāvēšanas tiesības Baltijas guberņās. Tā tad tas nebijis nekas

cits, kā pie sienas mestas bumbas atsprāgums atpakaļ. Tas ir

savā ziņā tas pats, ko J. Cimze izsaka kādā savā vēstulē bie-

drības priekšniecībai 1872. gadā ar šiem vārdiem, ka Vidzemē

Sārvācošanas ideju iekustinājusi 1845. un 46. g. krievu kustība,

a par pārvācošanas jautājumu Kurzemes sinodē runājis vis-

pirms Volters, Kurzemes skolu tēvs — no tam jāspriež, ka šis

jautājums cieši saistīts ar skolu lietām — skolu politiku. Ka par

šiem jautājumiem maz vai nemaz nav rakstīts sēžu protokolos
(par to vēlāk dzirdēsim tuvāki), tur bijuši savi dziļāki iemesli.

Vidzemes mācītāju sinodē Valkā 1842. g. augustā par latviešu

pārvācošanu runāja Ādažu mācītājs A. Dobners. Iziedams no

starpības, kāda ir pārvācošanas gaitai un darbībai par sevi un

pašai īstai pārvācotībai (des Germanischwerdens), viņš uzsvēra,

ka latvietis vispirms izglītojams, iekams viņš, nesabo-

i'ājot savu raksturu, var ieņemties vācu valodā un vācu tikumos,

>eigās izsakot vēlēšanos, ka jāapgādā latviešiem labas mācības

grāmatas. Šo savu priekšnesumu, vai nu gluži tādu pašu, vai

kaut kā grozītu, Dobners bija piesūtījis mums pazīstamajam
Zlēku Būttneram, labi zinādams, ka viņš stipri interesējas

Ear
šo jautājumu, lai par to izsaka savas domas. Būttners at-

ildēja garākā vēstulē 1843 .g. 24. jūlija. „Cik ļoti man Tūsu

raksts paticis un daudz vietās Jums jāpiekrīt, — viņš atbild, —

tomēr man 1) neliekas būt labi, ja ilgi vilcinātos ar

vācu valodas iemācīšanu, jo tā mēs nokavētum laiku

un nāktum par vēlu, kas daudz vietās jau noticis; 2) vācie-

tība bez vācu valodas še vietām jau sastopama pa-

rādība starp latviešiem, bet bez vācu valodas iznākuši tikai bē-

dīgi mērkaķi, kamēr ar vācu valodas palīdzību — krietni cilvēki

(no savas draudzes min vārdā kādas 8 personas): 3) gara izglī-
tība un tai līdz pacelšana aplaimojošā vācietībā sasniedzama

tikai ar izkoptās vācu valodas palīdzību (blakus uzsvērts, cik

vēl neizkopta latviešu valoda, ka daudz jēdzienu apzīmējumu
viņā vēl trūkst); 4) ja latviešos būs modināts gars uz vācietību,

tad viņi dzīsies ari pēc valodas, un ja to iemācīsies skolā, tad

izzudīs ari buldurīgā valoda, ko no vienkāršiem nemācītiem

ļaudīm dzird; 5) ka latvietis ar vācu valodas iemācīšanos ne-

ieņemsies neprātīgā augstprātības garā, tas panākams tikai

skolās un mācītāja uzraudzībā; pie mums (Zlēkās) pārvācotie
latvieši ir visi pazemīgi ļaudis; 6) ka latvietis, vācu valodu iemā-

1) Skat. brošūras 16. un 17. lp.
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cījies, kaunētos no darba, par to nav ko bīties, jo spai-
donis (Noth) māca Dievu lūgt un ari strādāt. Pie mums pār-
vācotie latvieši ir visdarbīgākie cilvēki. Un ja tikai kungs un

mācītājs ar savu priekšzi m i rādīs, ka strādāt nav kauns,
tad viņi uz vietas sekos šai priekšzīmei. . .

Tā tad redzat, cik

ļoti es esmu par vācu valodas mācīšanos, un tomēr manā draudzē

nav nevienas vācu skolas, tamdēļ ka muižas īpašnieks nekāda

ziņā nepabalsta manus centienus [te ari skaidri pateikts, ka

muižniecība pretojusies latviešu pārvācošanai!].
1)

Jautājumu par latviešu pārvācošanu kustināja un apsprieda
ari Latviešu Draugu Biedrībā. Jau tūliņ otrā gada sapulcē
(1828) prezidents Klots. sapulci atklājis, darīja biedrus uzmanī-

gus uz to, ka «latviešos acīm redzams valdot cenšanās, atmest

savu tau t ī b v", tamdēļ biedrībai jo ciešāki jāturoties pie
sava spraustā mērķa, izkopt latviešu valodu. Tāpat 1833. g. sa-

f>ulcē viņš aizņēma savā atklāšanas runā ideju, kāda bijusi ne-

aiķa prāvestam rjarderam un kura, vismaz Vidzemē, ari

jaunākā laikā, pat kādā atklātā sapulcē pārrunāta, proti, ka

latviešu valoda apspiežama un tās vietā liekama

vācu valoda. Biedrības priekšnieks bija tajās domās, ka, ievē-

rojot mūsu dzimtenē tagad pamodušos lielo interesi uz latviešu

valodu, kādu tai piešķirot ari ārzemju valodas pētnieki, Latviešu

Draugu Biedrībai pienākoties tikai ar jaunu sparu nodoties

savam statūtos apzīmētam mērķim, t. i. latviešu valodas piekop-
šanai.

Tad 1842. gadā ienāca biedrībā no J. C i m z c s plašs apcerē-

jums par skolas grāmatām ar vispārēju ievadu par mūsu skolām.

Tajā Cimze aizņēma ari pārvācošanas jautājumu, ko taisni taī

pašā gadā tik dzīvi pārsprieda abu kaimiņu guberņu mācītāju
sinodes. Cimze noteikti izteicās pret tautas pārvācošanu;
tauta dabiskā kārtā izglītojama, sevišķi rūpējoties, ka skolas iz-

glītība top vispārīga, bet nav liekami šķēršļi atse-

višķu personu pārvācošanai. „Ka izglītotais un

mācītais latvietis tagad pamazām pārvācojas, ir bēdīga vaja-
dzība. Kas viņam paliek vēl pāri no latviska, tādēļ ka latvietība

ir tagad tikai — zemniecība?" Šis Cimzes iesūtījums, ienā-

cis uz pašas Latv. Draugu Biedrības, t. i. mācītāju vēlēšanos, lai

viņš izsaka savu spriedumu par visām līdz šim iznākušām un

turpmāk izdodamām latviešu skolas grāmatām —27 rakstītu

lokšņu biezumā (5 nedēļu vasaras brīvlaika darbs) — palicis ne-

iespiests un glabājas tagad biedrības archivā. kaut gan biedrības

sapulcēs biedri vairākkārtīgi pieprasījuši, kas
ar šo manuskriptu

noticis, vai tas nav iespiežams (tā bij. priekšnieks ģeneralsuper-
dents Klots prasīja 1843. g. taisni viņa iespiešanu) v. t. t. Bet

biedrības priekšniecība vienumčr atbildēja uz pilnas sapulces

*) Vēstule Latv. Draugu Biedrības archiva.
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lēmuma pamata, ka manuskripts tādā veidā, kā tas uzrakstīts un

iesniegts, bez pārgrozījuma un pārstrādājuma nav izlietojams.
Biedrībai, jādomā, nepatika Cimzes taisnā, stingri tautiskā uz-

stāšanās latviešu vēstures un viņu rakstura tēlojumā,
pretim vāciešiem, tāpat varbūt viņa uzskati pārvācošanas lietā,
ka ari daži spriedumi par agrāk izdotām mācītāju grāmatām.
Vismaz šāda gara raksti ne toreiz, ne vēlāk Latviešu Draugu
Biedrības rakstu krājumos nav parādījušies un nevarēja parā-
dīties. Ka sevišķi Cimzes spriedumi latviešu tautas vēsturiskā
likteņa lietā būs tiešām bijuši Latviešu Draugu Biedrībai par
sīviem un pat nedzirdētiem, to rādīs sekošs citāts no manu-

skripta:

Uzrādījis, ka daudzi latviešu raksturu paļājot, to iztēlojot visai

tumšās krāsās, Cimze spriež šādi: „Šādos apspriedumos parasti

aptrūkst vienumēr vienas lietas. Proti, tēlotājs un pamatīgais interprets
aiz lielas pamatlbas tikai reti kad — daudzi pat itin nekad nenāk pie atzi-

nās, kamdēļ šīs melnās krāsas? Ir patiess vārd,s, ka pēc cilvēka rak-

stura spriež par cilvēka vērtību,tādēļ ka viņš pats to sev var dot; bet vai

tas tā ari pie verga? Ja Prokrusts iesviestu veselu tautu mazā gultā un

turētu to 7 gadu simteņus ilgi neliešu kārtā — vai tad būtu kāds brīnums,

ka visi vīri šaī laikā būtu pārvērtušies par neliešiem? Bet kristīgs cilvēks

zin: kur kāda tauta krīt, tur pats Dievs nāk par soģi; un Nebukadnecars

pārvēršas viņa rokā par ieroci: ari to ticīgā acs atzīst, ka Dieva žēlastība

Latvijā (m Lettland — tā tad Cimze jau toreiz pareizi lietojis un cēlis godā
šo vārdu) bijusi jo liela. Vai pēc cilvēku aprēķina nevajadzētu izskatīties

vēl ļaunāki? Vai nav tīri brīnums, ka vecāki ar visiem ļauniem gariem

gandrīz 30 paaudzes ilgi te cīnīdamies, te kaujās zaudēdami vēl var dzem-

dēt bērnus, kuru attīstība sniedz audzinātājam lielāku prieku nekā labāk

nostādīto vāciešu attīstība? Patiešām dievišķā dzirkstele ir neiznīcinā-

ma! to kvēlošo ogli tu neizdzēsīsi un to ielauzto niedru nesalauzīsi!
"

Bezbailīgi teikti skaisti patiesības vārdi.1 )

Vēlāk, 1847. gadā, Draugu Biedrības sapulcē (Rīgā, 10. sep-

tembrī), pārvācošanas jautājums nopietni un plaši pār-

runāts. Viņa iekustinātājs bija mācītājs, vēlākais bīskaps, Fr.

Valters no Valmieras, kas Vidzemē bija tāds pats kaisls pār-
vācošanas piekritējs, kāds Būttners Kurzemē. (Pazīstams viņa

*)A. Dobners, kas acīm redzams manuskriptu bija lasījis, sprieda par
šo lielo Cimzes darbu 1860. gadā (Mitt. v. Nachr. XVI. sēj. 134. lp.), ka autors

rādījis viņā ļoti pareizo ceļu latviešu skolas grāmatu bet pats šo

ceļu neesot gājis — „varbūt aiz brīva laika trūkuma, varbūt ari tādēļ, ka viņš

latviešu skolu mīļāk vēlējās pārvērst vācu skolā. Pēdējā vēlēšanās toreiz bija
daudziem un tā pamudināja ari šo rindiņu rakstītāju [Dobneru] tā paša gada
sinodē noturēt priekšnesumu par latviešu pārvācošanu" (sk. 72. hp.). Cimze

tiešām, uz uzaicinājumu sarakstīt latviešu skolām mācības grāmatas, sarakstījis
latviešu valodā, bez jau iespiestās rēķinu grāmatas un dabaszinātniskas „Ko pie
debess redzam", tikai vēl šādas grāmatas — kas ir jau daudz: ģeneralbasa mā-

cību un latviešu gramatiku, ģeogrāfijas grāmatu, kas palikušas manuskriptā

guļam, kaut gan norakstos ari tās dažās skolās ievestas un lietotas.
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1864. g. Vidzemes landtāgā turētais sprediķis, kurā viņš rāja
muižniecību par to, ka viņa nav latviešus pārvācojusi — pie-
griezusi vācu kultūrai.) Latviešu Draugu Biedrības sapulcē viņš
attīstīja garā priekšnesumā šādas domas par latviešu pārvāco-
šanu, kas vairāk punktos pilnīgi saskan ar Biittnera uzskatiem:

t. tas latviešiem būtu ļoti izdevīgi, jo viņi ar vācu valodu vieglāk
un labāk izglītībā varētu tikt uz priekšu; 2. latvieši jau paši no

sevis rādot lielu mīlestību uz vāciskumu; 3. latviešu tauta iešot

katia ziņa reiz bojā. un 4. šai pārvācošanai neesot jānotiek uz-

reiz, bet pamazām, palīdzot latviešiem šinī ceļā ar piemērotiem
līdzekļiem. 1 ) Pret šo uzskatu patiesību un realizēšanas iespē-
jamību uzstājies Dr. J. Baa r s, un pa daļai ari mācītājs l I-

m a n n s.

Baars atbildējis uz visiem augšējiem punktiem šādi:

1) Katram, tā tad ari latvietim, esot arvienu izdevīgi, kad

viņš protot vairāk valodas; atsevišķs cilvēks vienmēr varot

tiktāl tikt, nekaitējot savai tautībai, bet ne tā vesela tauta.

2) Latvieši izrādot mīlestību uz vācu valodu tikai tad, kad

v iņiem esot izredzes, ka viņu bērniem caur to būs panākamas
labākas dienas; bet kur tēvs zinot, ka dēlam katrā ziņā jāiet
arklam pakaļ, tur viņš par vācu valodu neinteresējoties.
3) Ja latviešu tautai vajadzētu bojā iet. tad daži apstākļi un

notikumi uzstādītu lielu jautājumu, vai viņa tad savienotos

ar vācu tautu? 4) Tā tad, par kādu piespiestu, ātru

pārvācošanu nevarot būt ne runas; bet ari pamazītnēja maz

ko līdzēšot; jo tā, pēc visām zīmēm spriežot, nākot par
vēl v : šo veikalu (Geschāft) vajadzējis iesākt jau 1818.

gadā. tādā kārtā iespaidīgiem vāciešiem būtu iznākuši labāki

*) Par bīskapu Ferd. Valteru jāsaka tas pats, kas par veco Būttneruj
viņš bija humāns pret latviešiem un centās pacelt viņu izglītību, kurā nolūka

dibināja pat skolotāju semināru, par kura vadītāju izglītoja ievērojamo paida-

gogu J. Cimzi. šā semināra audzēknis Juris Caunīts liecināja par šiem

abiem vīriem (Māj. Viesa 1862. 12): „Mēs Dr. Valteri kā savu tēvu un Cimzi kā

savu vecāko brāli cienījām un mīlējām.» Par Valteru rakstīti šie vārdi: ..Kas

viņu pazina, tie viņu mīlēja, bet kas viņu nemīlēja, tie viņu nepazina." Savai

pirmajai ģīmetnei apakšā viņš parakstījis: „Cik cilvēks mīļo, tik viņš dzīvo!"

Bet viena šķira laužu viņu gan nemīlēja — tie bija Vidzemes muižniecības kon-

servatīvā dala. Pret viņas gribu —
raksta Rīgā kā interesanta personība

pazīstamais Dr. M. Trevmanns (f1924. g.) autobiografijā „Auf Leben und

Tod" (sarakstīta 1901—1910, 6 sējumos: glabājas manuskriptā Valsts bibliotēkā)
— viņu ienīsto Ferd. Valteru, kas uzņēmās pat pacelt pagrimušās draudzes sko-

las, izglītot krietnus skolotājus un zemniekus ievest vācu tikumos (Gesittung),
1855. gadā Vidzeme izraudzīja par ģeneralsuperdentu. Pēc kāda Valtera spre-
diķa, kurā viņš deva reakcionārajiem karstgalvjiem dzirdēt brīvprātīgus aiz-

rādījumus, viņu neprātīgās dusmas izplūda šādā izsaucienā: „Kā tāds baznīc-

kungs (Pfaffe) iedrošinās mūs pamācīt!" Bet kņazs Suvorovs deva viņiem uz

tam sekošo vislabāko atbildi: „To es Jums saku, neaiztieciet šo vīru, jo tad Jums
būs jāizdarās ar mani!" Tomēr Valteram viņa vāciskās politikas dēļ ar visu

lielo aizstāvību bija jākrīt —
kad viņam radās vēl spēcīgāki pretinieki Pēter-

pilī.
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veikali, nekā domājot aizkavēt, ka zemnieks nepaliek
par vācieti. Vispāri ņemot, viņš nemaz neesot tajās
domās, ka latviešus vajadzētu pasargāt no vācu valodas; at-

sevišķs cilvēks vienmēr to varot piesavināties; bet ar visu

tautu tas nevarot un ari nekad nebūšot notikt.

Augšējo dabūjām zināt no skolotāja A. S p ā ģ a. kas šai sa-

pulcē bijis klāt un par to pastāsta tā paša gada 12. novembrī
vēstulē mācītājam J. Volteram.1) Bet par brīnumu Latviešu

Draugu Biedrības 1847. gada sēdes pie biedriem apkārt laistā

protokolā nav ne ar vārdu aizņemts Valtera „garais"
priekšnesums par latviešu pārvācošanu, nedz par Dr. Baara ie-

bildumiem preti. Tas rāda. ka vācieši, šejienes garīdzniecība v. c.

šo jautājumu turēja par tādu apšaubāmu, pus bīstamu un slēp-
jamu — par politisku, ko neklājas daudzināt, bet kas cilājams
tikai ar apdomu. Tādēļ ari mācītāju sinodes protokoļi par šo

jautājumu tik īsi piemin runas tematu, bet noklusē viņa tuvāku

saturu un apspriedes iznākumu. Tāpat nekur atklātībā nebija
nācis zināms, ko Cimze biedrībai piesūtītā rakstā bij izsacījies
pārvācošanas jautājumā. Tas iegulās archivā. Jāiedomājas ari

J. G. Būttnera, kas 1819. gadā satrūkās un aprāvās pārvācošanas
daudzināšanā un aizstāvēšanā, kad dabūja zināt, ka ģenerāl-

gubernators Pauluči ir pret pārvācošanas tendenci. Kad ap 60.

gadiem vācu vadošās aprindās ņēma virsroku latviešu vācinā-

šanas piekritēji un Vidzemē 1861. g. 29. nov. noturētā skolu virs-

valdes sēde taisīja lēmumu, ka „laika apstākļi pie mums jo die-

nas jo vairāk spiežot uz zemes tautu vācināšanu — tad ari vairāk

un vairāk, ciešāk un ciešāk šī uzstādītā prasība vismaz visās

draudzes skolās jāņemot vērā." Bet tā kā neesot ērti šo priekš-
likumu atklāti apspriest skolu valdēs (da es nicht geeignet
erscheine diesen Gegenstand durch Erlass an aile Schulverwal-

tungen offentlich zu behandeln), tad jāuzdodot skolu reviden-

tiem viņu revizijās šim jautājumam piegriezt vērību.2) Vis-

notaļ visa skolu un audzināšanas politika bija vāciešiem tāda

saudzējama un slēpjama lieta. Tādēļ ari skolotāju konferences,
kuras Vidzemē sākās 1848. gadā, bija sākumā tikai priekš tiem,
kas tur sanāca un sprieda mācītāju vadībā, bet tālākai publikai
par tām nenāca nekas zināms. „īr iemesls domāt, ka atklātībai

par šām sapulcēm neļāva ziņot," spriež A. Vičs.3) Domā-

jams, sevišķi gan par tām, kurās sprieda par latviešu pārvāco-
šanu, kā piem. par 1850. un 1851. g. sapulcēm. Kad 1863. gadā
—Sbrg— sāka sniegt „Māj. Viesī" aprakstus par Turaidā noturā-

mām skolotāju sapulcēm, kur aprakstīja visu. ko skolotāji tajās
darījuši un sprieduši, tad sapulce gādāja par īpašu ziņotāju

Sk. A. Birkerta „Dr. Juris Bārs" (Ilustr. Žurn. 1925. Nr. 1).
2) Protokoli d. Sitzung d. L. O. Landschulbehorded. 29. Nov. 1861 p. 16. B.

3) IMM. 1820. 123. lp.
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avīzēm — pašu cilvēku, kas rakstīja par šo un to, kas ceļā un sa-

pulces vietā atgadījies — tikai neko par pašu sapulci un viņas
darbiem! 1870. g. sapulcē nācās Kronvaldam saņemt pārmetu-

mus par viņa priekšējā gada sapulces aprakstu „Baltijas Vēst-

nesī", itkā par tur izlasāmo latvietības garu. Un tūliņ nākošā

(1871. g.) sapulce notika tamdēļ —
aiz slēgtām durvīm,

kurā vairs neviens viesis netika iekšā. „Nemaldīgā skolas svece

tika noglabāta zem pūra." Lai izsargātos no svešām acīm un

ausīm šādās apspriedēs, tad ari Latviešu Draugu Biedrībā 1865.

gadā — kad tautības jautājums jau bija sakustināts — ienāca no

Valmieras apriņķa prāvesta A. Jungmeistera priekšlikums:
„Latviešu Liter. Biedrības sapulces turpmāk vairs nekad ne-

noturēt pie vaļējām durvīm, kur katram no ielas

tajās ir pieeja. Un apspriedēm tajās jānotiek tik vācu valodā."

Šo pieprasījumu viņš atkārtoja un pastiprināja vēl 1866. g. 15. fe-

bruārī ar rakstu, kurā paziņoja, ka tā neizpildīšanas gadījumā
viņš izstājas no biedrības. Mācītāji jau bija pieraduši, se-

kojot muižniecības paraugam, sargāt savas korporācijas iekšējas
slēpjamas lietas no svešu acīm un ausīm. Tā piem. mācītāju si-

nodē Cēsīs 1838. gadā nepielaida kā klausītāju cv. brāļu draudzes

priekšnieku Turk c 1 i. Šādu disciplinu daži gribēja ievest un

uzturēt ari Latviešu Draugu Biedrībā. Ka biedrība bijusi prā-
vesta Jungmeistera prasībā par sēžu noturēšanu „aiz slēgtām dur-

vīm" ari citādās, labākās domās par vispārību, to dzirdēsim vēlāk

viņas vēsturiskā daļā. Ka dažas šai biedrībā apspriestas lietas
tiešām slēpa no plašākas atklātības, rāda ari šāds gadījums
1856. g. Rīgā 21. novembrī noturētā sapulcē. Tās reizes protokolā
lasām: „Kādā pievelkošā un iestindzīgāko (gespannteste) uzma-

nību saistošā priekšnesumā mācītājs Bīlensteins atklāja 1 i -

terariskus ļaunumus, kādi pēc uzrādītiem piemēriem vi-

ņam liekoties pieaugam arvienu lielākā plašumā un savās sekās

varot viegli darīt postīgus iespaidus uz vispārību, — ja nesperot
noderīgus un labi apdomātus soļus pretim. Klausītāju vēlēšanos,
nolasīto rakstu tā svarīgākā satura dēļ dabūt rokā rakstos iespie-
stu, mācītāja kungs domā jās nevarot izpildīt (glaubte
der Herr Pastor sich nicht fiigen zu konnen)." Šis priekšnesums
visādā ziņā būs aizņēmis vācu politiķiem, mācītājiem v. c. ne-

vēlamās parādības latviešu rakstniecībā, piem.. ..Mā jas Viesi", kas

tikko bi ja sācis iznākt. Tērbatas latviešu studentu darbību, kas

ņēma aktivu dalību minētā laikrakstā, to pulkā īpaši Juri Allu-

nanu (togad bija iznākušas viņa „Dziesmiņas") un Valdemāru.

Bet nepatīkami bija laist klajā šo politiski-polemisko priekšnesu-
mu. Sevišķi Bīlensteins bija arvienu smalki gudrs un uzmanīgs
šādās lietās un negribēja nākt konfliktos un nepatikšanās uz

ārieni, kas visādā ziņā notiktu, ja rakstu iespiestu un tas nāktu

plašākas publikas rokās. Vēl varu pievest piemērus par slēp-
tām apspriedēm biedrībā. 1861. gada pilnās sapulces laikā no-
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turēja atsevišķu slēgtu sēdi, kurā ziņoja par konkurences

(otras) latviešu literariskas biedrības dibināšanas nolūkiem Rīgā
un lēma par „Mājas Viesa" redaktora Ansa Leitana izslēgša-
nu no Draugu Biedrības, tādēļ ka tas ari bija parakstījis minētās

biedrības statūtus. Kad 1862. gada sapulcē A. Bīlensteins

turēja priekšnesumu par «līdzekļiem, kā biedrības darbību celt",
kas aizņēma dažas biedrības iekšējas lietas un attiecības pret lat-

viešiem, tad prezidents R. Šulcs to piesūtīja 1863. g. maijā bie-

driem norakstā „direct und confidentiell zur Besprechung
inter pariete s". Tā tad visas šīs slepenās spriešanas bie-

drībā notikušas pa galvenai tiesai Šulca laikā. Bet bez maz katr-

reiz ar tām sakarā stāvējis ari Bīlensteins. Ka Bīlensteins vēlē-

jās, lai viņa, kā ari citu mācītāju lietas pret ārieni būtu ar-

vienu korektas un nevainojamas, rāda ari viņa priekšlikums Kur-

zemes mācītāju sinodē, — ievērojot klajā parādījušās ziņas par
1861. g. sinodi, — piesūtīt pēc noturētām sēdēm katrreiz no sevis

oficiālu referātu politiskiem laikrakstiem, lai tajos
neparādītos nevēlamas un kļūdainas ziņas. Bet sinode neatrada

par vajadzīgu un iespējamu to pieņemt.

Ap šo pašu laiku, kad pārvācošanas jautājumu kustināja si-

nodēs un Draugu Biedrībā, kā jau minēju, tas apspriests ari Vid-

zemes skolotāju sapulcēs. Jau pašā pirmajā sapulcē 1848. gadā
skolotājs J. Neikens turēja priekšnesumu par vācu mācības

valodu latviešu tautskolās. Pēc J. H. Gule k c s („Geschichte
des Livl. Volksschuhvesens", 1889 — manuskriptā) tur Neikens

licis priekšā plānu savai nākamai vācu valodas mācības grāmatai.
Kā man šķiet, —

Guleke stāsta, — no tam izcēlās 1850. g. sapulcē
apspriede par vācu valodas mācību draudzes skolās, pie kam iz-

teicās 34 sapulces dalībnieki pret un 11 par pārvācoša-
nu. Bet nopietnāki šis jautājums apspriests 1851. g. sapulcē, kad

skolotājs J. Caunīts (tāpat Cimzes audzēknis, kā Neikens) ap-

rādījis, kādi ļaunumi latviešu tautai var celties

no pārvācošanas, uzrādot pie tam līdzekļus, kā tautu vest

pie attīstības bez pārvācošanas paņēmieniem. Viņa sacerējums
sastāvēja no šādām tēzēm:

1) Pārvācošana ir kaitīgs un postošs paņēmiens, tādēļ ka

tā laupa tautību un nokauj tautu, pārvācošana kavē tautu

viņas izglītības ceļā. posta viņas moralitati; ar to tauta pa-
zaudētu visu pateicības mīlestību, cieņu un padevību pret

visu, kas svēts vai līdz šim par svētu turēts, tādēļ ka visa

pārvācošanas lieta ir cilvēku prāta izperinājums (Menschen-
witz).

2) Pārvācošana ir neizpildāms darbs, tādēļ ka skolu ne-

apmeklē visi latvieši; mūsu draudzes skolu mācības laiks ir

ari par īsu, lai tajās varētu iemācīties vācu valodu; un ko

valdība teiks par šo soli?
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3) Lai latviešu tautu bez pārvācošanas varētu novest aug-
stākā izglītības stāvoklī, vajadzīgs kopt un mācīt pazīt un

mīļot savu tautību un valodu, rādīt mūsu brāļiem patieso
cilvēku uzdevumu, rūpēties par miesīgu un garīgu patiesu
izglītību.

Sapulces vadonis (Ulmanns) atzinis darbu par krietnu, tikai

paļājis Caunīša aizdomu sacelšanu un neatļāvis par šo

jautājumu tāļāk debatēt. Par ko aizdomas saceltas,

spriežams no tam, ka Neikens otrā dienā izlūdzies vārdu šai

lietā un viņam tas ari dots. Viņš sacījis, ka viņš pārvācošanu ne-

esot vis uzņēmies kā mākslas darbu (cilvēku prāta izperinājumu),
bet kā paša Dieva nolikumu un darbu pēc tagadējo laiku apstāk-
ļiem, mūsu pašu brāļu labā. Šaī viņa pārliecībā Caunīts viņu ne-

esot satricinājis. Pēc tam Vēl notikušas šaī jautājumā īsas de-

bates. Tā tad jau toreiz tautību jautājums — Guleke saka —

līdzinājies deglim, kas no mazākās vēja pūsmas varējis iedegties
liesmās. Vajadzējis Ulmanna apdomības un gudrības, lai „šās
liesmas apslāpētu". Neikens šo jautājumu apzīmēja 1849. g. kon-

ferences protokolā, kad viņš tajā bija ievēlēts par rakstvedi, pil-
nīgi dibināti par latviešu «dzīvības jautājumu".

Vēl reiz Juris Neikens uzstājās atklāti par latviešu pār-
vācošanu, t. i. 1857. gadā Latviešu Draugu Biedrības sapulcē —

šoreiz kā Dikļu draudzes mācītājs. To viņš izdarīja apspriedē,
kad bija pārruna par biedrības mērķu propagandēšanu un veici-

nāšanu. Viņa izteiktās domas biedrības protokolā atzīmētas šādi

(tā tad biedrība šoreiz nav kautrējusies ari šo jautājumu proto-
kolēt) : „Daran knupfte sich auch eine allgemein interessirende

mūndliche Expectoration des Herrn Pastor Neik c n, die als

Grundton seiner inneren Ueberzeugung dahin strebte, die jenige
Anschauung zur allgemeinen Geltung zu bringen, nach welcher

der lettischen Sprache, wie überhaupt auch dem Lettenthum

selbst keine dauernde Zukunft zu wūnschen sei (?), vielmehr je-
der wahre Freund der Nationalen dahin streben miisse, die L c t -

ten m Berūcksichtigung ihrer Local-Ver-

hālt nisse z v germani s i re n." (Jādomā, ka protokolēts
būs pareizi, izņemot ar jautājumu apzīmēto frāzi — protokolists
bija vācietis Buchholcs. Vismaz nav dzirdēts, ka Neikens pret to

būtu cēlis kādu iebildumu.) Šīs domas sacēla — kā protokolā
tālāk lasāms — dzīvas debates, kurās aizrādīja ari sevišķi uz to,

ka katrai tautai, kam sava valoda, esot ari sava Dieva lemta un

dota tautība, kura, kaut tā ari nebūtu pieaugusi līdz tautas

skaidrai apziņai, cienījama līdz pēdējās dzirkstelītes izdzišanas

brīdim. Kurzemes direktors (X lassohns) no savas puses pie-

zīmēja, ka Kurzemē izglītotākās un turīgākās draudzēs jau ta-

gad liela daļa no jaunākās paaudzes runājot un rakstot vāciski

(piem., viņa. Zaļāsmuižas. draudzē runājot jau liela daļa saim-
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nieku dēlu, kā ari daudzi kalpu dēli skaidri vāciski).1) Pēc viņa
dziļas pārliecības, to vīru darbs un uzdevums, kas aicināti va-

dīt tautas izglītības lietu, esot vispirms tas, neapspiest, bet gan
veicināt vācu valodas mācīšanu tautas skolās, taču ne tajā nolū-

kā, lai latviešus pārvērstu par vāciešiem, bet gan lai viņus pada-
rītu par izglītotiem latviešiem. Vai un kad latvieši

būs dzēšami no vēstures grāmatas, tas neesot nosakāms, tas stā-

vot Dieva rokā. Šīm domām piekritis sapulces lielākais vai-

rums. (Šaī sapulcē bija klāt 22 biedri, visi mācītāji, atskaitot di-

vus muižnieku kārtas biedrus un sekretāru Buchholcu, un trīs

viesi: mācītājs Neikens — kuru taī pašā sēdē vēlāk uzņēma par
biedru — un 2 skolotāji.

Bet vēl 1862. gadā Neikens aizstāvēja savu pārvācoša-
nas ideju, kad ..Pēterb. avīžu" dēļ bija sacēlies liels uztrau-

kums vācu aprindās. Tā gada 30. augustā biedrības preziden-
tam rakstītā vēstulē viņš atzīstas, runādams itin kā visu Vidze-

mes mācītāju vārdā, ka pie latviešu jaunās sacelšanās un novēr-

šanās no vācu vadonības vācu aprindas pašas esot stipri vainī-

gas ar saviem līdzšinējiem dauaziem grēkiem un daudzām
netaisnībā m, kas pret latviešiem vērstas. Viņš spriež:
„Vācu kungi — nevācu (latviešu) zemnieki, vācu mācītāji — ne-

vācu draudzes, šī pa gadusimteņiem uzturētā plaisa par vi-

sām lietām ir mūsu sabiedriskās un baznīcas dzīves pamata kļū-

*) Ka Kurzemē dzīvē parādījies lielāks vāciskums un tamlīdz
mazāka tautiskuma uzplūsma nekā Vidzemē, to rāda ari šāda vieta Fr. Al-

berta brošūrā „No cilts līdz nacionālai valstij" (1926) : „Es atminos, ka ap 1880.

gadu Jaunauces saimnieku dēli un meitas sarīkoja teātra izrādi vācu valo-

da un šo gadījumu kaimiņu" saimnieku dēli un meitas nebūt nenosodīja vien-

balsīgi, dažiem tas pat ļoti imponēja." (39. lp.) Un A. Vi č s „Latv. skolu vē-

stures" 11, 341. lp. stāsta: ~1885. g. 11. febr. Jaunpils mācītājs A. Bernevics

Kurzemes skolotāju sapulcē atklāti uzbruka latv. tautiskiem centieniemun uzai-

cināja:,,
...Tādēļ lai nu skolotāji izvēlas, kam viņi grib padoties un kalpot. Vai

vieglprātībai un tautiskam švindelim, jeb vienaldzībai un remdenībai. Bet īstam

skolotājam jākalpo patiesībai, kura dibināta uz nekustamo klinti Jēzu Kri-

stu. ..", — tad no skolotāju vidus nepacēlās neviena balss par labu tau-

tiskam švindelim. Lai te tikai pieminam Cēsu apriņķa sapulces — vidzemnie-

kus!
— kā tie aizstāvēja tautiskos centienus, neļaudami mācītājiem, ja tie to

mēģināja, izteikt kauču mazāko nicinājumu par jaunlatvietību. Tā kā pat šul-

rāts Guleke kādā vietā raksta: „Da ist es besser stili zu bleiben." Irlavnieku

protokolā lasām: „Pēc Bernevica runas nodziedāja dziesmu, „Jauchzet dem

tlerrn!» Bet ka ari Vidzemē ap šo pašu laiku, jeb drusku agrāk, nav trūcis šo

„vācu kungu", to redzam no mācītāja L. Heervāgena šādas frāzes, ko la-

sām «Māj. Viesī" 1871. 5. nrā: „Vidzeme mudž un čum no vāciešiem, kas pieder

pie kungu kārtas un kas no latviešiem izcēlušies." Un U 1 m a n n s varēja savā

orpranā „Mitt. v. Nachr." (VII, 2) uzrādīt taisni Umurgas skolotāju kā paraugu

mūsu „dīvainam provinciālismam" — ka viņš esot „ein teutscher Lette"!

(G. B r ā ž c ieveda lietošanā terminu ~die deutschen Jungherrenaus
dem Lettenvolke".) Tikai vēlāk Vidzemē iedegās un uzliesmoja tiešam

samērā daudz spēcīgāka tautiska uguns un tās uzturēšana — jo te norisinājās
visā tuvumā Kronvalda rosīgākā darbība un Cimzes semināra audzēkņu aug-

stākais kultūras līmenis darīja savu plaši un dziļi sajūtamu iespaidu.
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da; tā mūs novedīs postā, ja mēs joprojām noslēgsimies no tas

mīlestības, kas mūs svešniekus un ienaidniekus uzņēmusi par

bērniem un mantiniekiem. Vissmalkākā apiešanās ar «latvieti"

un visrūpīgākā «latvietības" piekopšana nelīdzēs neko; jāno-
zūd tautiskai starpībai brīvi, pamaz ītiņam

(allmālig) pārvācojoties, jeb mūsu vācieši un latvieši pa-

liks šķirti ļaudis un kritīs grieķu panslavismam par upuri." Tā

tad Neikens vēl arvienu bija pārvācināšanas idejas skaidrotājs

un piekritējs. Viņa tendencei, pieslieties vāciešiem un redzēt

ari tautu šai virzienā attīstāmies, meklējamas saknes nevien vā-

cu augstākas kultūras atzīšanā, bet ari luterisma dievināšanā.

Tās bija pie Neikena augstā mērā attīstījušās īpašības. Pārvā-

cināšanas ideja viņā no jauna pamodās, kad ar „Pēterb. avīžu"

iznākšanu parādījās jaunlatviešos gaiši virziens uz krievu —

slavu pusi. Viņa atziņa bija, ja latviešiem jāpieslienas svešam

elementam, tad tikai kulturālākam, kam vēl tā lielā priekšrocī-
ba, ka tas saistīts ar viņa dievināto konfesiju. Kas attiecas uz

Latviešu Draugu Biedrību kā tādu visumā, tad tā nekad nav uz-

stājusies atklāti par latviešu pārvācošanu, bet lielākais tik no-

stājusies uz ta stāvokļa, kādu tā ieņēma 1857. gada sapulcē pēc
zināmā Neikena priekšnesuma. Biedrība drīzāk apkarojusi pār-
vācošanas ideju, piekopdama vispārini latviešu valodu un latvie-

šu rakstu izdošanu. To apstiprina jau ari tas fakts, ka vienīgā
pamācība par vācu valodas mācīšanu latviešos, ko gribēja
ievietot «Magazinu" krājumos (tāds bija 1846. g. sapulces lē-

mums), t. i. mācītāja G. Kupffera „Vācu valodas mācība lat-

viešiem" latviski sarakstīta, tomēr palika neievietota. Pret

pārvācošanu biedrībā tieši izteikušies vairāki jau agrāk minēti

tālaika darbinieki. Ari A. Bīlensteins 1862. g. sapulcē
sprieda, ka «jautājumā, vai latviešu tauta pārvācošoties vai pār-
vācojama, tur biedrībai kā tādai jāizturoties gluži indiferenti".

«Principā mūsu statūtos par to nav nekas teikts un mums nav ie-

mesla tagad tur uzstādīt kādu principu." Septiņus gadus vēlāk

— 1869. gada sapulcē, ieminoties par Rīgas Latviešu Biedrības

nodibināšanos, kas «gribot pacilāt latviešu tautību īpašā spēkā",
viņš uzsvēra, ka Latviešu Draugu Biedrība (tāpat kā vispārim
Baltijas vāci) «nav nedz domājuši uz vācināšanu, ne viņa gribē-
jusi latviešu tautību cilāt cilājamo". Un 1885. g. Kurzemes sino-

dē šis pats Bīlensteins izteicās: «Latviešu pārvācošana nav nedz

domāta, nedz ari jel kad mūsu faktiskos vēsturiskos apstākļos
bijusi iespējama." Bet ka latviešu tautas ieplūšana Baltijas pa-

cietībā notikšot it «klusā garā" (wird eine stillschweigende sein),
kuras «veicināšanai nevajadzēšot nedz spaidu, nedz pierunāša-
nas," to viņš gan atzinās un sludināja savas «Lettische Gramma-

tik" (1863) priekšvārdos. Par pārtautošanos ļaunu-
miem kādā tautā Bīlensteins sprieda 1879. gadā savas biedrī-
bas gada sapulcē šādi: «Var atgadīties un arvienu un visur at-
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gadās, ka caur audzināšanu un izglītību atsevišķas personas pār-
iet kādas citas tautas garīgā pasaulē, savu tautību atmetot. Bet
kur tas nenotiek pilnīgā mērā [t. i. sāda pārtautošanās], tur vaja-
dzīga tautības piekopšana tēvu valodā, lai atsevišķi cilvēki un

ari visa tauta savā smalkākā iekšējā garīgā sastāvā nepagrimtu.
Garīgā panīkšana un tikumīgā pagrimšana, kas šur un tur mūsu

zemē parādījusies, man šķiet, vedama sakarā ar latviešu pārtau-
tošanu, kas vietām notikusi, bet ne no vienas puses nav bijusi
uzspiesta."

Par pārtautošanas ļaunam sekām izsacīja, bez Cauniša, tepat Bilen-

steina v. c, Tukuma mācītājs K. Elvcrfelds jau 1822. gadā šādus ko-

dolā patiesus vārdus: ~Latvieši, es Jums šo padomu domu no mīļas sirds:

Negribat tapt, nesaucaties par jauniem vāczemniekiem. Tāpēc, ka, kad

kāda tauta savu būšanu un valodu atmet, un tautas būšanu un valodu

pieņem, tad top greiza iekš sirdsprāta. To ticat vīram, kam pasaules

notikumi un stāsti zināmi. Katrai tautai savs gods un sava īpaša slava.

Jūs patiesi neesiet sliktāki par vāczemniekiem."1 )

Ka Latviešu Draugu Biedrība tomēr būtu gluži tīra no lat-

viešu pārvācošanas tendences, to gan nevar teikt. Atsevišķas

personas viņā domājušas un ari darbojušās tīri noteikti šās ten-

dences labā. To jau rāda vairāki priekšnesumi un pārspriedumi
par šo jautājumu biedrībā, tā, piem., pārrunātā Neikena ekspek-
toracija un vēstule šai jautājumā biedrības priekšniekam. Tajā
pašā 1862. g. sapulcē, kurā Bīlensteins teica augšējos vārdus par
biedrības indiferentismu latviešu pārvācošanas jautājumā, Kur-

zemes direktors ziņoja par godalgu tematiem, kas bied-

rībā apstrādājami. Starp tiem bija ari šāds: „W elche Wege
sind einzuschlagen, um die Ģermāni sierung
der Nationalen zu befordern und den dabei

hervortretenden Missstānden zu begegne n". Kā

apstrādātājs šim jautājumam uzdots Irlavas semināra inspektors
Sadovskis. Tikai 1863. g. sapulcē šāds temats nav pārrunāts.
Vismaz protokols par to nestāsta nekā. Ari citas zīmes rāda. se-

višķi no Šulca laika, par ko mums būs turpmāk runa biedrības

vēsturiskajā apskatā, ka biedrība ari šai virzienā nav bijusi gluži
bez darbības un grēka.

Ka pārvācošanas jautājuma kustinātāji un aizstāvētāji nav

uzskatāmi par latviešu ienaidniekiem, drīzāk par viņu labvē-

ļiem, ja raugās uz viņu labo nolūku, pievest latviešus pie lielākas

kultūras, pie labāka stāvokļa, tas spriežams jau no līdzšinējā

pārskata. Vai jel maz domājams, ka jaunais Stenders, Valde-

mārs. Spāģis, Kronvalds, Būttners, Pantenius v. c. kas skubināja
latviešus uz vācu valodas iemācīšanos un viņas izlietošanu dzīvē,

būtu viņiem ar to vēlējuši un darījuši ļaunu? Nē, to nevar teikt.

*) Latv. Avīzes 1822. 49.
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Neikens minētā skolotāju sapulcē, uzstādamies pret Caunīti, ari

aizrādīja: Caunīts savā darbā gribot apkarot kādu ienaid-

nieku, kurš te —kā viņš apzinoties — vēl neesot parādījies,
un visnotaļ grūti būšot atronams skolotāju vidū. Viņš savu

darbu esot uzņēmis „pēc tagadējo laiku apstākļiem, mūsu pa-

šu brāļu labā". Bet kad mūsu tautības apziņa bija sākusi

pamosties un uz latvietību skatījās kā uz dārgumu un Neikens

vēl 1862. gadā aizstāvēja savu pārvācošanas ideju, tad pilnīgi sa-

protami, ka viņš par to saņēma no karstā tautieša Ausekļa pelnī-
ti asus pārmetumus un soda vārdus. No tautiska centienu aiz-

stāvja stāvokļa te nevarēja citādi darīt. Ka Neikenu bīskaps
Valters pēc viņa nāves nosauca par „letomaņu lielāko pretinie-
ku", tas nebija pilnīgi dibināts un patiess. Esmu tajās domās, ja
Neikenam būtu bijis lemts ilgāki dzīvot, tad, ievērojot viņa rak-

sturu un gara virzienu, tāpat latviešu tautas attīstības gaitu, viņš
beidzot būtu sarāvies ar visiem ultrakonservativajiem mācītā-

jiem un palicis par diezgan liberālu nacionālu garīdznieku un

tautas darbinieku. Savs pilnīgi dibināts pamats ir A. Birk c r-

tam spriest par Neikenu: «Juris Neikens gan nav jaunlatvie-
tis, bet viņš nav ari tā laika «latviešu tautas draugu" piekritējs.
Viņa darbu latviskais raksturs un viņa mākslinieciski nopelni
tuvina tomēr to vairāk jaunlatviešiem, nekā vācu virziena darbi-

niekiem." 1) Tāpat T. Zeifērts spriež par Neikenu: „Viņš gan
nacionālismu nekur neuzsver, bet viņš piegāja tautai savos rak-

stos un visā savā darbībā tik tuvu, kā reti kāds viņa laikā." 2)
Kas attiecas uz Irlavas semināra direktoru Sadovski, kas bi-

ja uzņēmies 1862. gadā biedrībā apstrādāt jautājumu par «jau-
nām tekām latviešu pārvācošanā", tad interesanti dzirdēt, kā viņš

vispārim skatījās uz latviešu apgaismības un sociālo stāvokli.

Par to dod ziņu kāda viņa vēstule — vēstulēs arvienu cilvēks iz-

saka nepiespiesti, brīvāki savas domas, tamdēļ tās tik bieži citē-

ju, bez tam tās pastāvīgi ievērojamas kā jauns vēsturisks mate-

riāls, — ko viņš rakstījis mācītājam J. Volteram 1851. g.
16. aprilī, t. i. taī laikmetā, kad muižniecība sāka jau greizi ska-

tīties uz jaundibināto semināru un viņa audzēkņiem. ~
Lai

tad ari nāk kas nākdams — raksta K. Sadovskis, — mēs arvienu

varam priecāties par līdzšinējām sekmēm. Tautā tagad ir ielikts

raugs, kas saraudzēs visu tautu. Latvietis neļaujas vairs sev to

atņemt, ar ko viņš reiz iepazinies. Tumšie laiki uz visiem lai-

kiem ir pagājuši. Mv ižas īpašnieki tagad par sko-
lām daudz vairs nerūpēsies, jo arendes apstākļi iz-

plešas arvienu tālāki, un patriarchalais sastāvs arvienu vairāk
izirst, ja pat pilnīgi izput. Bet ļaudis tagad paši no sevis laužas

uz skolu — laužas uz vāciskumu, un es redzu, ka tā ir viņu un

*) A. Prandes Latvju Rakstniecība Portrejās, 129. lp.
2) Latv. Rakstn. Vēsture 11, 148. lp.
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musu laime. [Ta sprieda ari Biittners — sk. 70. lp.] Laimīgā
zeme nedrīkst but vergu!"

1

)
Vai muižniecība savās sapulcēs nebūtu neko spriedusi par

latviešu pārvācošanas jautājumu? — Ir spriedusi gan. Vismaz
brošūrā „Die deutsch-lettischen Beziehungen m den balt. Pro-
vinzen. Von einem Balten. Leipz. 1916" 41. lp. lasām šādi: „Vācu
lielgruntnieku naivu pašapmierināšanos un trūkstošu pareģa
skatu nākamībā rāda tas, ka, kad 19. gadusimteņa sākumā ba-

rons Šulcs-Ašerādens Vidzemes landtāgā iekustināja
jautājumu par latviešu tautas pārvācošanu, viņš ar to ieguva ti-
kai nicīgu noraidījumu un atbildi: vācieši taču negribot
ar latviešiem vāciski runā t." Gluži tas, ko muižnieki
savā augstprātībā un iedomībā vienumēr teikuši par latviešiem

un kā viņi sargājušies latviešus pievilkt pie vācu valodas un

vācu kultūras, Tai viņi paliktu joprojām viņu paklausīgi, pade-
vīgi kalpi. Tas pilnīgi saskan ar to, ko dzirdējām jau agrāk.

Augšējo faktu ar to landtāgu gan apšaubīja Dr. A. f. To-

b ī n s (caur H. f. Bruiningku man 1927. g. 12. maijā pienākušā
vēstulē), jo Vidzemes landtāgs taču sastāvējis no latviešu un

igauņu daļas muižniecībām un tajā tādēļ parasti apspriesti jau-
tājumi, kas vienlīdzīgi aizņēmuši abas zemes daļas un ne lat-

viešu vien. Bet varbūt tur bija ieņemti līdzi ari igauņi? Brui-

ningks, bijušais muižniecības archivars, īsi priekš viņa nāves vai-

cāts, nezināja par šo jautājumu neko noteiktu, bet solījās turp-
māk papētīt tuvāki par šo jautājumu. Līdzšinējos landtāga
darbības alfabētiskos pārskatos esot atzīmētas tik lietas, kas

muižniecību un saimniecisko vispārību sevišķi interesējušas. Bet

viņš drīzi vien — mēnesi pēc šīs manas sarunas — nomira. Tāpat
nomira 1929. g. 27. jūlijā f. Tobīns, neizlaidis klajā savas Vidze-

mes bruņniecības vēstures 2. daļu, kurā tas — pēc Bruiningka pa-
stāstijuma — bija nodomājis īpašā nodaļā pārrunāt ari latviešu

un igauņu pārvācošanas jautājumu, ciktāl tas aizņem šejienes
muižniecību. Kas attiecas uz „Kada Baltieša" brošūras nostāstu

par šī jautājuma kustināšanu Vidzemes landtāgā, — iekams tas

nebūs dokumenta riski apgāzts, — mums jātic vien viņa noteik-

tam apgalvojumam, jo vairāk vēl tādēļ, ka viņš savās citās ziņās

un spriedumos savā brošūrā parādās diezgan labs zinātājs, at-

skaitot dažus vācu idealizējumus. Vai tad viņš tik svarīgu jau-

tājumu būtu no gaisa pagrābis vai no pirkstiem izzīdis? Tas nav

ticams. Bet tas gan varētu būt, ka landtāgs attiecīgo kutelīgo

jautājumu nemaz nav atzīmējis protokolā — tāpat kā Latviešu

Draugu Biedrība Valtera-Baara gadījumā, — bet notikums nācis

zināms un palicis atmiņā no landtāga tās reizes dalībniekiem.

Būtu jau pavisam neticami, ka minētā laikmetā, kad vispārīgi
tik plaši tapa cilāts pārvācošanas jautājums, mūsu tik sajutīgā

1) Vēstule Kurzemes „provinces muzejā".
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un atsaucīgā muižniecība tam ar pilnīgu klusuciešanu būtu pa-

gājusi garām.
Paraugoties mūsu muižniecības politikā par latviešu pārvā-

cošanu resp. nepārvācošanu, interesanti atzīmēt dažus ievēroja-
mākos spriedumus un atsauksmes šaī lietā. Jau Māteru Ju-
ris izsacīja 1879. gadā — polemizējot ar A. Bīlensteina Draugu
Biedrībā izteiktām domām — ka latviešu pārvācošana tamdēļ
nav notikusi, ka paši kungi zemniekus no tam atturējuši, ar

saviem gājējiem sarunājušies tikai latviski, vācu skolās zem-

nieki nav varējuši iestāties bez kungu atļaujas. Tagad turpre-
tim (1879) vācu valodu pretlikumīgi māca skolās, tā pastāv
tiesās, un satiksmē netiek cienīts, kas nerunā vācu valodu.1) Ve-

cais Baltijas lietu labs pārzinātājs Fr. Veinbergs izteicās

par pārvācošanas jautājumu 1902. g. „Vārdā" (149. nrā) rakstā:

„X ādēļ latvieši nav tikuši pārvācoti?" Par sen-

prūšiem viņš sprieda: Senprūšus vācieši apkāva un nevis pār-
vācoja, un apkauto vietā viņu zemi piesavinājās vācu kolonisti.

Pie mums tā nebija. Nedz ordenis, nedz citi vācu iedzīvotāji
kas bij sagrābuši Livonijas zemi savās rokās un to izdalījuši
savā starpā, nevēlējās vācu kolonistu ienākšanu. Viņiem bija
parocīgāki vietējie iedzīvotāji, kurus pamazām nospieda dzimt-

ļaužu stāvoklī. Aiz tiem pašiem iemesliem, aiz kuriem tika ka-

vēta vācu kolonistu (zemnieku) ienākšana. Baltijas valdošās šķi-
ras nepielaida latviešu (un igauņu) pārvācošanu — muižnieki ne-

cieta, ka zemnieki mācījās pa vāciski. Vācu valodas prašana pa-

taisot zemnieku tik pārāk lepnu, tā kā tas vairs negribot atzīt

kunga tiesības, tā sprieda. Gan radās ari vāciešu pulkā dažas

tālredzīgas personas, kas drīz pēc dzimtbūšanas atcelšanas iz-

teica padomu, ka vajadzētu iet pie latviešu un igauņu pārvāco-

šanas, lai tā stiprinātu vācu tautības spēku Baltijas piekrastē. Bet

šī ideja toreiz pie valdošām vācu šķirām bija ļoti nepopu-
lāra. Tā tas gāja līdz jaunlatvietības nodibinājumam. Šī jau-
nā kustība sludināja, ka latvieši ir t a v t a un nevis zemnieku

šķira, un ka latviešiem, kas dabūjuši augstāku izglītību, jātu-

ras pie savas tautības. No tam vāciešos izcēlās uztraukums un

agrākās politikas pārgrozīšana. Nu tie sāka mācīt, ka vācu va-

loda visai izplatāma latviešos, sevišķi caur skolām un vismazāk

kada daļa (it īpaši turīgākā un izglītotākā) būtu pārvācojama,
lai ar to stiprinātu vācietības stāvokli. Bet šie jaunie vācināša-

nas mēģinājumi nāca par vēlu... Fr. Alberts izsakās

par šo pašu jautājumu savā brošūrā „No cilts līdz nacionālai val-

stij" (1926), 39. lp.: „Vācu muižniecībai bija sveši centieni spē-
cināt vācietibu uz savas šķiras rēķina, tā likās vadīties vienīgi
no savas šķiras egoisma. Šis egoisms izglāba latviešus no

pārvācošanas." Senākā Tērbatas teoloģijas profesora Folka

J ) Māteru Jura Kopoti Raksti I, 137. lp.
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(Volck) dēls, A. Fol k s, to atzīstas, izsacīdamies savā darbā

„Volkisches Erleben und Wollen" (1924), 373. lp. ffluži vaļsirdīgi:
Vācieši nevarējuši piekopt pārvācošanas politiku tādēļ, ka

ar pārvācošanu taptu uzsūkts plānais vācu vidus-

šķiras slānis, tas zaudētu savu iespaidu un stāvokli un ar to

visa zeme — savu vācu raksturu. Tas ir tas pats, ko Alberts iz-

sacīja, ka vācu muižniecība aiz savas kārtas egoisma negribējusi
«spēcināt vācietību uz savas šķiras rēķina". Barons Hamil-

kars Foelkersams no savas puses atzīstas, ka muižniecība,

ja ari būtu gribējusi (ko viņa negribēja) latviešus pārvācot, to

nebūtu spējusi panākt, tādēļ ka zemē nebijis nekādas

vācu apakššķira s.
1) Tērbatas vēsturnieks H. Laa k -

man n s tura baltiešu agrāk ieņemtās maldīgās domas, ka

„vācietība Baltijā iemiesojusies tikai augššķirā un tikai viņā
var pastāvēt" par apgaismības laikmeta—lB. gadusimteņa augli.2)
Patiesībā gan vecāks un organiskāks bija vācu muižniecības

egoisma un patvaldniecības gars mūsu zemē, kas mierīgā, pat tī-

kamā prātā ļāva bojā iet pat visiem „sīkvāciešiem", kas pa labai

daļai pārlatviskojās.
Vācu vēsturnieks Heinr. f. Treičke spriež garāki par

šo pārvācošanas jautājumu — vispirms par senprūšiem šādi:

„Spēcīgā valsts varas vienība un vācu kolonistu sparīgums pa-
nāca ātru zemes pārvācošanu. Te nenotika nekāda

vāciešu sakušana ar prūšiem, bet drīzāk pirmiedzīvotāju pārvēr-

šana. Vācu uzdīgstošās dzīves pārpilnībā noslāpa prūšu valo-

das un ierašu pēdējie asni. Jau 14. g. s. sākumā bija valdošā
—

uzvarētāja valoda, — vāciešiem Di ja aizliegts saru-

nāties ar saviem gājējiem prūsiski[tā tad pavisam
otrādi nekā pie mums notika — kur noliedza ar latviešiem ru-

nāt vāciski, tos vāciski kristīt, iesvētīt v. t. t.!]." Tad, pārejot uz

Livonijas zemēm, vēsturnieks saka: „Te plašajam iedzīvotāju
vairumam pretim ienācēji vācieši bija tikai plāns virsšķiras slā-

nis un tas uzturēja no sākta gala savu vienpusīgu aristo-

krātisku raksturu. No vācu zemniecības te bija tikai sī-

kas zīmes, un tās palika arvienu sīkākas, jo tālāk gāja uz austru-

miem
...

Tā tad mūsu (vācu) tauta šaurās robežās (Prūsijā un

Livonijā) attīstījusi tos abus koloniju politiku galvenos virzie-

nus, kurus vēlāk britieši un spānieši ar līdzīgām sekmēm izkopa
plašajos Amerikas laukos. Kad divas nāvīgā naidā nākušas ra-

sas saduras kopā, tad ir ātra iznīcināšana resp. kara a šinai-

nā mežonība [kā pie senprūšiem!] cilvēcīgāka, mazāk

šausmīga nekā tas neīsts kūtrības maigums (falsche Milde der

Trāgheiī). kas iekarotos notur kustoniskuma (Thierheit)

stāvoklī. Prūsijas iedzīvotāji pievesti kultūrai, bet Baltijas

*) Hamilkar Foelkersam, Das alte Kurland, Rostock 1925, 56. un 57. lp.
3) Balt. Blatter 1928. Nr. 11: „Lebensbedingungendes balt. Deutschtums".
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guberņu iedzīvotāji uzturēti tumsībā un ienaidā pret uzvarētā-

jiem. Gadusimteņiem ilgi uzturējies tāds kalpu ienaids

un tāda kungu cietība (Hārte). Šai pretainā varam ap-

svērt, ko nozīmē senprūšu pārvācošana .. .

Kaut gan muižnie-

cība vēlākos laikos Livonijā zemnieku nastas atvieglināja, tad

taču vecais ienaids nezuda, — tas pārāk dziļi bija iespiedies uz-

varēto sirdīs. Te jāsaka, ka tēvu grēki top piemeklē ii pie bēr-

niem. )

Jāatzīst vēsturnieka vairākkārtēji patiesības vārdi par

mūsu muižniecību, kaut gan nevar simpatizēt ar viņa vispārējo

uzskatu, ka tautu apkaušanai (kā pie senprūšiem) var būt kas

klāt no cilvēcības. Tas stāv radniecībā ar daža laba cita vācu

vēsturnieka un ari dzelzs Bismarka garu. Ari Baltijas vācu pu-
blicists Jūlijs Ekardts šaī vācu nolaidības grēka jautāju-
mā sprieda tāpat: «Neprātīgi lepnā apziņā, ka latviešu zemē jē-
dzieni «vācietis" un „kungs" ir identiski, šie kungi neķērās pie
zemes pirmiedzīvotāju pārvācošanas, bet tos atstāja neizkoptus
un nospieda viszemākā cilvēcības stāvoklī." 2) Un viens no jau-
nākiem, Hanss Prucs (Prutz) saka to pašu: Baltijas vācieši

smagi noziegušies pa daudzām paaudzēm ar to, ka viņi pastā-
vīgi bijuši tikai uzvarētāji un tāpat pastāvīgi, kā savā iekoloni-

zēšanās laikmetā, gribējuši būt tikai kungi un valdnieki pār uz-

varētām tautām, bet nevis vēlējušies tām nest jaunāku, augstāku
kultūru un pazemojoties vienoties ar tām uz kopēju dzīvi.3)

Treičkes minētais naids pret vācietību tiešām dziļi iespiedies
latviešu tautas dvēselē pa garajiem vācu kundzības laikiem. To

vislabāki, neviltoti rāda mūsu tautas dziesmas, tautas labākais,
dziļākais sirds spogulis. Tur tik daudz ieliets šī ienaida. Tautas
celms, piem.. sajuta vācu varu kā svešnieku varmācību, kas ie-

brukuši viņam piederošā zemē:

Kur, vācieti, tava zeme?

Kur tie tavi kumeliņi?
Kam tu naci šai zeme

Manus grūtus sviedrus dzert.

Tauta nešaubījās ari, ka ši sveša vara tikai pārejoša

Ai vācieti, ai vācieti,

Vēl tu iesi neziņā (übagos),
Vēl tev mani bāleliņi
Dos maizītes gabaliņu.

Daudzu mušu tautas dziesmu vardi par vāciešiem skan

daudz sīvāki kā vissīvākie vārdi par viņiem latviešu tautisma

*) Heinr. v. Treitschke, Historische v. Politische Aufsatze, 11. Bd. Leipz,
1871*, 21.—23. un 68. lp.

2) Die balt. Provinzen Uusslands. Leipz. 1868. 7. lp.
s) Der Kampf um die Leibeigenschaft m Livland. Miinchen 1916. 23. lp.
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laikos latviešu presē, pret kuriem vāci tik nikni sacēlās. Visu

to ievērojot, pilnīgi jāpiekrīt Kr. Barona viņa «Atmiņās" iz-

teiktam uzskatam, ka «visstiprākais pretinieks lat-

viešu pārvācošanai bijusi pati plašā lat-

viešu tautas masa." Tā nebijusi aizkārta no pārvācoša-
nas sērgas. Šim tautas celmam bijušas pārāk dziļas saknes savā

zemē. Negaisa vētra varējusi viņam dažas lapas nolauzt, celms

palicis nekustināms. Tas ir tas pats, ko vāci nožēlo, kā viņiem
te trūcis, t. i. vācu apakššķiras, apakšslāņa, vācu zemniecības.

Tādēļ viņi pasaules kara laikā taisīja gaisīgus plānus par Lat-

vijas pārplūdināšanu ar vācu kolonistiem-zemniekiem.

Ka latvieši pa vācu 700 gadu ilgo valdīšanas laiku nav tikuši

f)ārvācoti, to vācu politiķi sajutuši vēlākos laikos pastāvīgi kā

ielu kļūdu un trūkumu viņu politiskā dzīvē. To viņi daudzkār-

tīgi pat atklāti atzinušies un nožēlojuši. Tā virsmācītājs Dr. K.

A. Berkholcs 1861. gadā, rakstīdams par Latviešu Draugu
Biedrības nozīmi, nogaudās šādi: 1) «Es geht ein landlāufiges
Bedauern um, dass man nicht schon vor ein Paar hundert Jah-
ren an Manches gedacht und dass man unterlassen hat

[t. i. latviešus pārvācot], was fūr die spātere Zeit nur segensreich
gewesen w āre. Man „h āll c" sollen, und es „w āre' gut ge-

wesen. sagt man. Schade nur, dass mit solchen «hātte" und

„wāre" nichts gemacht ist." (Jau 1856. g. tas pats Berkholcs

sprieda ļMitt. v. Nachr. XII. Bd. 4. H.]: «Es ist bei allen Sachver-

stāndigen unserer Tage so ziemlich ausgemacht, dass die V c r -

absāumung vergangener Jahrhunderte eine Calamitāt

fur die Gegenwart bleib t.") Te atkal vispirms no jauna
redzam veco lietu, ka vācu politiķi un politiskie darbinieki kau-

trējās, šo kutelīgo pārvācošanas jautājumu pārspriežot, lietas

saukt īstā vārdā, bet lūkoja izpalīdzēties ar aplinkus vārdiem,
kā «hātte" un „wāre", vai pavisam atklātībā par to noklusējot.
Taču šoreiz Berkholcs tālāk runāja ari skaidru valodu. Viņš
teica, ka pagātnes kļūdu nožēlošana tikai tad varot atnest labu-

mu, ja tūliņ uz vietas apņemoties darīt labāki. Bet vai neesot

uz tam jau par vēlu? — Ko pareizi darīt nekad neesot par vēlu.

Tikai jāķeroties bez kavēšanās pie darba — jāgādājot. ka zem-

nieks runā sava ku nga valodu. Tas. protams, prasot
naudu. Skolu, un skolu, un atkal skolu (t. i. vācu skolu): to esot

tikpat ļoti vajadzīgs, kā dzelzceļa no Rīgas līdz Daugavpilij un

Tērbatai. Rēvelei un Pērnavai.
. .

Par lielo līdzekļu daudzumu, kādi vajadzīgi izdarot latviešu pār-

vācošanu, runāja Juris Allunāns savā polemikas rakstā ..Audiatur

et pars altera", kas griezās pret mācītāja G. Brāžes „Balt. Monatsschr."

1861. g. novembra burtnīcā iespiesto rakstu „Ein Blick auf unsere lett.

Volkslitteratur d. letzten Zeit, besonders die Journalistik" un tagad gla-

*) Mitt. v. Nachr. XVII. sēj. 538. v. t. lp.
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bājas mūsu Valsts archivā Valdemāra rakstu 2. kastē zem Nr. 43.1 ) Tur

viņš par šo jautājumu izteicās šādi: „Baltijas guberņās labi pazīstamiem

kopā sanākot pie tējas galda šad tad pārrunāts par latviešu pārvācošanu,

bet visā nopietnībā šīs domas neviens nav izteicis, nerunājot nemaz par

to, ka būtu ķēries pie to izpildīšanas. [Tā tad ari Allunānam bija zi-

nāms, ka latviešu pārvācošanas jautājumu šejienes vācieši apsprieda vai-

rāk viegli intimi savā starpā, nekā nopietni un atklāti.] Grūtības un trau-

cēkļi, kas latviešu pārvācošanai stājās ceļā, ir patiešām ari tik lieli, ka ka-

trai apdomīgai galvai tūliņ pie pirmajām domām no tām ar bailēm jāat-

raujas atpakaļ. Neskatoties uz citām grūtībām jau lielie izdevumi, ko

prasa latviešu pārvācošana, liek te bezgalīgus šķēršļus ceļā. Šie izdevumi

(Kosten) sniedzas, kā pierādāms, stipri pāri divdesmit mil-

joniem sudraba rubļu, kurus šim mērķim par labu negrib ziedot

nedz valsts, nedz Latviešu Draugu Biedrība, nedz ari kādas privātas per-

sonas. Tādēļ jāatzīst, ka šādos apstākļos latviešus divi simts gadu liiikā

vēl nevarēs pārvācot. (Unter den obwaltenden Umstānden konnen daher

die Letten im Laufe von zwei Hundert Jabren schvverlich germanisirt

werden.)"

Ka Berkholcs un viņa domu biedri nāca beidzot ar savām

karstajām latviešu pārvācošanas idejām, savu pārvācošanas ie-

stāžu (vācu skolu) ieteikšanu un ierīkošanu (šai domai tagad
piekrita ari muižniecība) — stipri par vēlu, tas jau uzsvērts.

Drīzi no šām pārvācošanas iestādēm augstākā vara izspieda ari

pašu galveno pārvācošanas ieroci — vācu valodu.

Par šejienes vācu nolaidības grēkiem latviešu pārvācināšanā
izteicis Dr. A. Bīlensteins šos ievērojamos vārdus: „Mūsu

*) Šo veselas 14 lapas (28 lappuses) folio garu, svešas rokas norakstītu

manuskriptu vācu valodā turu par Jura Allunāna sacerējumu aiz sekošiem ie-

mesliem: 1) J. Allunāns jau sarakstīja pretrakstu G. Brāžem par viņa 1839.

fadā „Balt. Monatsschr.-ā" iespiesto rakstu „Ein Wort ūber unser ,Volk' m

/urland" (tāpat vācu valodā), ko viņš pastāsta vēstulē savam brālim Indriķim.
Šo vācu žurnālam nodomāto atbildi dabūjuši lasīt krievu studenti, kuri (Bal-

tijas vācu biedru iespaidoti) bijuši Jauni uz viņu par to, ka viņš uzmeties

«zemniekiem par aizstāvi". 2) Jo lielāks iemesls Allunānam bija atbildēt Brā-

žem, kad tas divi gadus vēlāk tai pašā baltiešu preses orgānā ņēmās nokritizēt
latviešu literatūras un valodas resp. jaunlatvietības jautājumus, kas visi stā-

vēja viņam, Allunānam, tik tuvu, kā reti kādam citam toreiz. 3) Atbildes rak-

stā ir veseli gabali, neskaitot daudzas atsevišķas frāzes, kas ņemti no J. Allu-

nāna viņa paša rokas uzrakstītā un turpat Valdemāra rakstos uzglabātā sace-

rējuma „Zur lettischen Litteratur der Gegenwart". Ari viss pārējais šai pret-
rakstā izteikts Jura Allunāna garā un stilā. 4) Xa šis raksts citas rokas vien-

kārši pārrakstīts, to liecina vairāki fakti, tā, piem., visas šņēptās un labotās

vietas rāda tikai pārrakstīšanos norakstot, tāpat kļūdainie ieraksti — „waren"

vietā ienācis „warum", „wir" vietā „mir" v. c. Abi minētie atbildes raksti nav

nekur parādījušies klajā. Zināms, „Balt. Monatsschr." tos neuzņēma un „Inlan-
dei" tie, laikam, nav tikuši piesūtīti. Pēdējā laikrakstā par Brāžes 1861. g.
rakstu gan ievietota 1862. g. sākumā K. B(iezbārža), salīdzinot ar Allunāna rak-

stu, pavisam vāji izdevusies atbilde. Kā zināms, Valdemāra rakstos glabājās
daudzi Jura Allunāna raksti no tiem laikiem, kad viņš mita Pēterpilī viņa
dzīvoklī. Tur uzgāja 1869. gadā ari viņa otro dziesmiņu krājumu, ko brālis

Indriķis tad laida klajā.
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priekšgājēji par viņu nolaidības grēkiem nav nedz no vācu

puses paļājami, nedz no latviešu puses slavējami. Nedz vi-

ņiem bija rokās līdzekļi, ar ko izdarīt pārvācošanu, nedz ari no-

doms vai politika rīkoties šai virzienā, nedz ari sirdī se-

višķa humanitāte, ļaut latviešiem kā lat-

viešiem tālāk dzīvo t."1

) Šai apliecībā sevišķi krīt

svarā pēdējais uzsvērums — par to humanitātes trūkumu

vāciešiem pret latviešiem kā latviešiem taisni no Bīlensteina mu-

tes, kurš pastāvīgi savā darbībā uzsvēris vācu humanitātes prin-
cipu. Ka ari Latviešu Draugu Biedrībā Bīlensteins ar saviem

biedriem nav domājuši uz latviešu kultūras piekopšanu un

latviešu kā latviešu stiprināšanu un audzināšanu, to viņš izteica

1862. g. sapulcē ar šiem vārdiem: „Die Pflege der (lettischen)

Sprache und der Literatur soli nicht hier eine specifisch-
lettische Cultur, sondern eine allgemeinmenschliche anstre-

ben." Vaļsirdīgi Bīlensteins izteicās attiecībā uz vāciešiem ari

1881. gadā. aizņemdams latviešu valodas un literatūras uzplauk-
šanas jautājumu šiem vārdiem: «Nevar uziet, kāds labums

vāciem varētu atlēkt no latviešu valodas un rakstniecības uz-

zelšanas." 2)

Beidzot vēl jāaizrāda tas. ka vāciešiem pa viņu okupācijas
laiku bija gan nenoliedzama tendence, visu mūsu latviešu tautu

ar skolu un kolonizācijas palīdzību piespiedu kārtā pārvācot un

iznīcināt. Kas līdzšim nebija noticis, tam tagad vajadzēja
notikt. Viņu izlaistais skolu likums prasīja, ka pirmā mācības

gadā tautskolās nedēļā jāmāca 6 stundas vācu valoda (tā tad

katru dienu veselu stundu jākaļ šī valoda!) un otrā mācības

gadā — jau 10 stundas v. t. t. 3) Rīgā visās augstākās un vidus

skolās mācības valodu noteica vācisku, tāpat visās šejienes taut-

skolās. Par vadošo pamatprincipu uzstādīja, ka katram latviešu

bērnam skolā jāmācās ar skubu vācu valoda, bet nevienu vācu

bērnu nedrīkst piespiest mācīties latviešu valodu. Šādus vācu

soļus atzina (zināms, vēlāk — post festum) pat tāds vācu politi-
kas un muižniecības aizstāvis, kāds bija To b ī n s, par neparei-
ziem. Nekādā ziņā jaunie rīkotāji nedrīkstējuši iziet uz latviešu

pārvācošanu piespiedu kārtā (eine zwangsmāssige Germanisie-

rung durfte keinenfalls ins Auge gefasst werden). 4) Vācu oku-

Eacijas
laikā ari mūsu muižniecība (pie kuras skaitījās ari To-

īns) bez kādiem aplinkus ceļiem izgāja uz latviešu pārvācošanu

resp. iznīcināšanu spaidu kārtā. To skaidri pateica Vidze-

mes muižniecība savā 1917. g. novembrī Vācijas valdībai ie-

sniegtā rakstā, ka tiklab Vācijas ķeizara valdības, kā ari Vidze-

*) Die lett.-nat. Bewegung. Leipz. 1886, 21. lp.
2) Sk. Mag. XVI, 2, 3. lp.
3) Rigasche Ztg. 1918. 178.

•) Livl. Rith'rschaft I. Riga 1925, 276. lp.
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mes bruņniecības kopējais mērķis ir: «šejienes reti apdzīvo-
tās zemes kolonizēt ar vācu zemniekiem un kara veteraņiem un

nevācu iedzīvotājus (latviešus) pievienot vācietībai", t. i. visu

latviešu zemi ievācot (eindeutschen) — piepildīt ar vāciešiem,
kādu terminu šaī gadījumā autori taisni lietoja. Lai to pilnīgā
kārtā panāktu, tad izdomāja ari patvarīgu līdzekli, kā latviešu

bēgļus aizturēt no atgriešanās dzimtenē. Okupācijas varas vārdā

baltietis, leitenants Detmanns (bijis Rīgas optiķis) izlaida rī-

kojumu, ka var ielaist atpakaļ tikai 10% latviešu bēgļu, bet 90%

jābūt vāciem un kādiem procentiem žīdu. Viss tas izgāja uz

latviešu zemes pārvēršanu par vācu zemi un šīs zemes ciešu pie-
vienošanu Vācijai. Šī visvācu politika sekoja pilnīgi toreizējā
ķeizara Vilhelma paraugam, kas, atbraucis pirmoreiz tikko ieka-

rotajā Rīgā, sacīja tur, uz Apgabaltiesas nama trepju pakāpe-
nēm stāvot, šos vēsturiskos vārdus: „Kur vācu ērglis savus na-

gus iecirtis, to viņš nelaiž vairs vaļā" (jeb kā Vidzemes muiž-

niecība savā augšminētā rakstā izteicās: „viņa zin, ka to, ko vācu

zobens reiz ieguvis, vairs nevar atņemt").1 ) Bet krita iepūtīgais
vācu ērglis un ar to latvieši bija izglābti no viņa nagiem. Pa-

matīgas ziņas par vācu okupācijas nodomiem un šaī laikā sper-
tiem drakoniskiem soļiem uz latviešu iznīcināšanu sniedz Mar-

ģera Stepermaņa brošūra: ~Rīgas skolas un
skolu poli-

tika vācu okupācijas laikā 1917—1918" (1929).
Kā mūsu mācītāju šķira izturējās pret vācu okupācijas varu

un tās soļiem, to pastāsta mūsu baznīcas vēsturnieks L. Adā-

mo vičs sekoši: Lielākā daļa vācu tautības mācītāju cieši sai-

stīja savu rīcību ar okupācijas varu. Kad Vidzemes sinode

1918. g. rudenī sūtīja pateicības telegramu vācu ķeizaram, radās

tikai 7 latviešu tautības mācītāji, kas nostājās pret to kā

pret nevēlamu baznīcas ievilkšanu politikā. Kāds Kurzemes lat-

viešu tautības mācītājs ir savas nacionālās pārliecības dēļ nosū-

tīts trimdā. Daļa no vācu tautības mācītājiem Kurzemē at-

stāja savas draudzes un aizgāja līdzi ar vācu okupācijas kara-

spēku uz Vāciju. 2) No visas Baltijas šai laikā emigrēja uz Vāciju
līdz 100 luteriešu mācītāju. Tā tad ari šaī gadījumā mūsu lut.

mācītāji visā vairumā pierādīja, ka viņi politikā iet vienu ceļu
ar muižniecību.

1) To pašu sacīja, tikai citiem vārdiem, iespaidīgais vācu politiķis Dr. G.

Stresemanns (t 1929. g.) ap to pašu laiku Berlīnē Filharmonijā sasauktā
plašā sapulcē: «Nožēlojamie vīreli, kas gaida, ka mēs kādreiz atdosim vācu

baltu zemi." Vilhelmam 11. līdzīgus vārdus teica 90. gados Kurzemes vice-

gubernators grafs Muravjevs pareizticīgo baznīciņas iesvētīšanas gadī-
jumā Palangā: „Kur reiz tiek uzcelts krievu sešstūrainais krusts, tur to vairs

nenoņems." Bet nepagāja necik daudz gadu desmiti, kad šis krusts ar visu

baznīciņu nozuda no Falangas. Tā tad nepiepildīties visām lieluma mānijām
un ļauniem pareģojumiem par tautu un valstu likteni! Tā vēstures tiesa.

2) Krist. Baznīcas Vēsture (1927), 309. lp.
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Pēc visām šām pārvācošanas lietām būs vietā aizņemt da-

žiem vārdiem ari vāciešu pārlatviskošanas un pārlatviskošanās
jautājumu, kas ari cilāts šad tad pie mums. Tā 1848. gadā prof.
Osenbrūggens (bijis Tērbatas profesors, vēlāk Cīriches

universitātes rektors, f1879), runājot par šejienes vācu muiž-

niecību, uzsvēra, ka tā visu savu mūžu te dzinusies tikai pēc
valdīšanas. Bet taisni šā kļūdainā un noziedzīgā principa
dēļ tagad, kad latvieši un igauņi sasnieguši brīvību, tuvojoties
briesmas, ka vācu elementu varot pagalam izskaust no Baltijas
laukiem (Flachlande).

1

) Tad nāca ievērojamais etnologs,«profe-
sors R. Virchovs 1877. g. 20. oktobrī ar savu runu, kurā

viņš izteicās šādi: „Kas iegūts, tas iegūts pa lielākai daļai lat-

viešiem par labu. Taisni tā bija priekš manis ļoti pārsteidzo-
ša parādība, uz ko nebiju sagatavojies. Ir nenoliedzams fakts,
ka Vidzeme acumirklī pilnīgi pārlatviskota
(lettisirt ist), izņemot pilsētas un muižniecību. — tāpat ari Kur-

zeme. Pat senai robežu upei Salacei latvieši pārgājuši pāri.
Tā tad skaidri redzams, ka latvieši klusām, bet neatturami, kaut

gan mierīgā garā ieņem vienu gabalu pēc otra, — šī ir viena

no ievērojamākām parādībām Eiropas etno-

-loģi j ā, ievērojot to, ka latvieši nevar saukties par kultūras

tautu, nedz tāda agrāk bijusi (?) un ka viņu iespaidu nenes ne-

kāda ievērojama persona. Nevaru palaist garām neizteicis, se-

vī esmu pārnesis iespaidu — varbūt tas ir par stipru — ka sma-

gu kļūdu dēļ mūsu vācu iedzīvotājiem Baltijas guberņās jāpie-
dzīvo šie rezultāti." (Te, acīm redzams, Virchovs izsaka pārme-
tumu, ka vācieši nav latviešus pratuši sev pievilkt, tos pārvācot,
— interesanti, ka ari vi ņ š to izsaka ne tieši, bet aplinkus vār-

diem.) Un 189 6. gadā. kad Rīgā noturēja lielo Krievijas

archeologu kongresu, kurā ari Virchovs ņēma dalību, — pēc
kongresa viņš sprieda: ~Diemžēl manas bažas (Befūrchtungen)

apstiprinājušās, pat vel lielākā mērā. nekā to biju sagaidījis:
pārlatviskošana gājusi uz priekšu un vācu

iedzīvotāji arvienu un arvienu vairāk at-

spiesti atpakaļ."2)
Šie Virchova konstatējumi saskan ari ar mūsu oficiālo sta-

tistiku. Par to lasām M. Skujenieka „Latvijā" (19273),
292. lp. šādi: „Vāciešu skaits sāka pamazināties jau pagājušā ga-

dusimteņa otrās puses sākumā, līdz ar latviešu nacionālās ku-

stības nostiprināšanos. Jau 1881. gadā Latvijā bija mazāk vā-

ciešu nekā gadusimteņa vidū. Šis vāciešu skaita pamazināšanās
process nemitīgi turpinās un vienīgi pēckara gados vācu skaits

ir ievērojami pieaudzis aiz dažiem iemesliem (uz Latviju at-

*) Die Gegenwart (1848).
2) Zeitschr. fiir Ethnologie 1896. Heft IV.
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griezušies daudzi tūkstoši vāciešu, pieaudzis vāciešu — Latvijas
pilsoņu skaits, pieaudzis ari vācu tautības ārzemnieku skaits

caur tirdznieciskiem sakariem ar Vāciju). Tomēr ari tagad
Latvijā ir gandrīz uz pusi mazāk vāciešu nekā priekš 44 gadiem,
kad Baltijā izdarīja pirmo „ļaužu skaitīšanu."

Vispārim vācu dzimstība Latvijā stipri pamazinājusies, sa-

mērā ar mirstību. Bet vienā lietā gan vācieši Latvijā pa jaunās
republikas laiku labi attīstījušies un progresējuši — brīvās

kulturālās un nacionālās darbības laukā. To rāda

sekojoši skaitļi, kas ņemti no pašu vācu sniegtām ziņām 1928.

gadā Berlīnē noturētā Baltijas saeimā (Baltischer Vertretertag):
vācu draudzes pa šo laiku pieaugušas no 18 uz 49 un vācu skolas

no 24 uz 110! Par sociālo darbu un labklājību gādā 52 dažādu

vācu biedrību apvienība. 1)

«Latvijas" 311. lp. lasām vēl sekošo: „Kamēr Latvijā ir ti-

kai daži 1000 pārtautotu latviešu, tikmēr latvieši

sevī uzņēmuši ievērojami lielāku skaitu cit-

tautiešu. Beidzot jāatzīmē, ka kara notikumi padarījuši
Latviju latviskāku nekā tā bija priekš kara, jo cittautieši Lat-

viju atstājuši samērā vēl lielākā skaitā nekā paši latvieši."

Lai aizņemam vēl vienu jautājumu pārtautošanas jautājuma
beigās — to, cik grūti pie mums attīstījās jēdziens, ka latvieši ir

tauta un ne tikai zemnieku kārta vien. Kā dzirdē-

jām, pilnīgi noteikti to sāka sludināt tikai jaunlatviešu kustība.

Līdz tam reti kad dzirdēja „tautas" vārdu viņa īstā nozīmē, ja
runāja ari par „mīļiem latviešiem". Uzskatu par latviešu zemo

stāvokli, kurā tiem pēc toreizējo „kungu" domām vajadzēja pa-
likt ari uz priekšu, vispilnīgāki šai garā gan laikam dūs definē-

jis Jelgavas mācītājs un profesors J. N. Tilings savā 1792.

g. Rīgā izdotā cīņas brošūrā par muižniecību šādiem vārdiem:

„Cilvēki ir pēc noteiktas Dieva gribas jau no dabas ļoti nevien-

līdzīgi un tamdēļ ar tiem ari nevienlīdzīgi jāapietas. Viss lie-

lais vairums atrodas uz cilvēces zemākās pakāpes un tur tiem

nepieciešami ari jāstāv tik ilgi. cik ilgi pastāvēs pasaule un cil-

vēku sabiedrība, kāda tā ir." Pie šīs mācības, ka katram jāpa-
liek savā kārtā, kurā Dievs to licis, turējušies visu laiku mūsu

Dieva vārda sludinātāji, ari gaismotākie gari. tāpat mūsu mā-

cītāju prese, pat Treva „Latviešu ļaužu draugu" neizņemot.
Pēdējam šai korī pievienojās līdzi ari viņa latviešu līdzstrād-

nieki, kā Leitans. Līventāls v. c.

Mani interesē šaī reizē un vietā atzīmēt vairāku vācu mācī-

tāju un citu darbinieku — kas stāvēja vairāk vai mazāk tuvos

sakaros ar Latviešu Draugu Biedrību — domas un spriedumus

*) Baltische Blatter, 1928. Nr. 13.
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par to, vai latvieši ir tauta, jeb tikai vienkārša ļaužu šķira, ku-

rai kā tādai ari turpmāk jāpastāv. Šis jautājums jau iesniedzas

tieši mūsu pārrunājamā laikmeta un priekšmeta raksturojuma
robežās.

Vispirms te jāaizrāda uz Jēkabbaznīcas virsmācītāju un il-

gu laiku mācītāju orgāna vadītāju Dr. K. A. Berkh o 1 c v.

Tas rakstīja 1858. gadā1

): «Latvietim nav nekādas «tautas sajū-
tas", bet ir tikai «kārtas sajūta". Latvietis apzīmē zemnieku.

Latviešu valoda ir zemnieku valoda..
.

Tolaik, kad Kaupo lat-

viešus vadīja cīņā un viņiem bija savas koka pilis, — un vā-

cieši stājās viņiem pretim, vara pret varu, tad latvieši

vēl bija tauta. Bet tagad viņi sen vairs tā nav. Tagad
viņi ir tikai ļaužu šķira, šejienes zemnieku kārta.

Vai katrai ļaužu kārtai vajadzēs savas valodas? — Latvietim

jāmirst!" To pašu Berkholcs atkārtodams atgādināja četrus ga-

dus vēlāk (1860. gadā tā paša orgāna 72. lp.). Un atkal gadu vē-

lāk turpat šis pats Berkholcs žēlīgi spriež, ka tagad latvie-

ši jau varot pāriet no zemnieku kārtas kādā citā, augstākā
kārtā, tajā ieņemot stāvokli. ..«tikai tas nav iespē-
jams, ka tāds tad paliek vēl latvieti s." Šī teo-

rija savā laikā bija stipri izplatīta starp šejienes vāciem un ari

paskolotiem latviešiem, kuri tiešam tad ari turējās par «vācie-
šiem." To gluži atklāti sludināja ..Zeitung f. Stadt und Land"

(1871. Nr. 246): «Vēl nav neviena augsti mācīta

latvieša. Kas mācīti un saucas par latviešiem, tie piekrāp-
jas. Viņi savu mācību nav smēlušies no latviešu, bet gan no vā-

cu, krievu vai kādas citas tautas mācības avotiem.
..

un pārgā-
juši pilnīgi tajā kultūras dzīvē, kas viņus lielus uzaudzināja". . .

ko spoži apkaroja, pierādīja par nepatiesību Kronvalda Atis

savos «Tautiskos centienos", tāpat Valdemārs un citi patiesi iz-

glītoti latvieši savos darbos. G. Brāže 1859. gadā, rakstī-

dams par Kurzemes latviešu vēsturi (Balt. Monatsschr. i. sēj.)
lika «tautu" pēdiņās, tāpat kā 1908. g. «Die Lettische Revolu-

tion" autori vārdu «latviešu inteliģence", ar to rādīdami jeb
izteikdami, ka latviešiem nav inteliģences. Latvieši ar savu

«mākslīgi radīto nacionālo kustību" esot «apturējuši katru ze-

mākās šķiras pāriešanu augstākā kultūrā." Latviešu tautas

jautājums kustināts vēl vairākkārt dažādās variācijās. Tā 1881.

gada Kurzemes mācītāju sinodē Jaunauces mācītājs Dr.

Šmi d t s izteicās garākā runā no jauna, ka latvieši neesot

tauta, bet esot tikai tautu drumstala. Latviešus un igauņus —

kamēr viņi vēl dzīvojot — varot vispārīm tikai etniskā, ne poli-
tiskā ziņā saukt par tautām, tāpat kā ar vārdu ..cilvēki" apzī-

mējot ir zīdaiņus, ir klibus, aklus un kroplus cilvēkus. Šim

pašam uzskatam pieslējās ari Dr. A. Bīlens te i n s 1886. g.

») Mitt. v. Nachr. 1856. 371. un 372. lp.
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savā brošūrā „Die lett.-nat. Bewegung", 25. lp. To pašu viņš
izteica jau 1884. g. Draugu Biedrības sapulcē savā ievada ru-

nā.
1

) Latviešu Draugu Biedrības 1886. g. sapulcē, kad svinēja

latviešu literatūras 300-gadu piemiņu, toreizējais Vidzemes di-

rektors T. Dobners sprieda: „Latviešu tauta nav nekā-

da vesela tauta (kein ganzes Volk), viņai nav uz augšu
noslēgtas attīstības." Laikam domāts, ka viņai nav augstāku

šķiru? Tas pats Dobners gadu pēc tam (1887. g.) izteicās

sava literariskā referāta beigās jau atzinīgāki par latviešiem,
tiem piešķirdams pat jau tautas apzīmējumu: „No visa redzams,

ka latviešu tauta arvienu vairāk attīstās

par tautu. — un nav vairs tikai nācija vien." Lai atziņa nāk

vēlu — kad tik nāk. Pie Kurzemes ģeneralsuperdenta A. Ber-

n c v i c a tā nebija pienākusi vēl 1918. gadā, kad viņš savā Ka-

ralaučos turētā priekšnesumā par „baltu tautas dvēseli" uzsvē-

ra, ka latvieši un igauņi nav tautas, bet vienīgi cilti s.
2

)

Pavisam citā nozīmē un garā sacīja savā laikā Baltijas vē-

sturnieks K. Širrens (1861. g Balt. Monatsschr. 3. sēj.), ka

Vidzemē nav un nav bijis tautas: „Nekad viņā nav

bijis un ari tagad nav tautas. Nekādas tautas! Ar to

apzīmogota viņas vēsture..." Tas ir kas cits un nozīmē ko ci-

tu: zemē nebija kompaktas, cieši kopā apvienotas un saturētas

masas, zemes spēka. Un tā nebija tādēļ, ka trūka zemē pilso-
niskas un politiskas vienlīdzības. Taisnība nevaldīja ze-

mē, bet tikai „kungi" un vara. Kā pavisam citādi šai ziņā iz-

skatījās citās mums tuvās zemēs tolaik! Tā zviedri uzvarētāji
jau 14. gadusimtenī piešķīra uzvarētiem pilnīgu politisku vien-

līdzību; Zviedrijā atcēla dzimtbūšanu 1335. gadā. Tāpat Somi-

jā zemniekus nostādijā politiskā stāvoklī jau 1362. gadā. Tam-

dēļ Somija izturēja visus ārējus un iekšējus pārbaudījumus un

apspiedumus. Šie aizrādījumi uz mūsu muižniecības grēkiem,
kas beidzot jo stipri atriebās pie viņas pašas, atgādina jau mi-

nētā Osenbrūggena vārdus par viņu. teiktus pag. gadu-
simteņa vidū: „īeguvusi no Pētera Lielā savu privilēģiju apstip-
rinājumu, šī muižniecība nekavējās ar iegūtās suverenitātes jo
pilnīgu izmantošanu, nenojauzdama, ka viņa ar to pagalam at-

šķīrās no pārējās Eiropas līdzsvara. Šo politisko tuvredzību

Baltijas muižniecība parādījusi visu laiku, kamēr vien tā atro-

das uz pasaules skatuves."

Tāda pati politiska tuvredzība un nekultūra slēpās kādā ci-

tā latviešu j auta s" noliegumā — tajā, ko sludināja
niknie pārkrievotāji autokratiskās cara valdības vārdā. Tā

„Rižskij Vestņiks" rakstīja 1887. gadā: «Latviešu tauta

*) Magaz. XVII, 2., 293. lp.
2) Līgotņu Jēkaba „Latvijas valsts dibināšana", Rīgā, 1925. 466. lp.
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mums pavisam nepazīstama. Tādu mēs nekur neredzam. Krie-

vijā ir tikai vienīgā krievu tauta, un var runāt tikai par
krievu tautiskiem centieniem un krievu kultūru." Protams, val-

stij un valdībai ar tādiem mežonīgiem uzskatiem atlikās tikai

viena vēsturiska izeja — bojā iešana.
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Kā dzima Latviešu Literariskā Biedrība

Visos zinātnes zaros lielākie ieguvumi gūti no atsevišķu
cilvēku ģenialitātes un darba spējām, ne no biedrošanās. Bet

pie dažādu ziņu un materiālu ievākšanas zinātniskiem nolū-

kiem par labu sabiedrība nepieciešami vajadzīga un derīga.
Tā Bīlensteins 1862. gadā uzaicinājumā „mācītājiem un

skolmeisteriem", lai piesūta valodnieciskus un etno-

grāfiskus materiālus, sacīja: „Viens, piegājis pie lielas

druvas, pūlēsies gan, bet necik nepadarīs. Biedri jāmeklē,
kas piepalīdz, ta 1 k v s jātur, tad darbs pašķirsies."

levērojamam vajag būt tam laikmetam, kas dzemdināja
Latviešu Literarisko jeb latviski allaž dēvēto Latviešu Draugu
Biedrību, kuras mērķis bija piekopt un izkopt latviešu valodu.

Un tāds tas tiešām bija. 18. gadusimteņa beigas un 19. gadusim-
teņa sākums sagatavoja un ieveda dzīvē šo jauno biedrību. Jau
pietisms un hernhutisms bija parādījuši savas labās īpašības
mūsu zemē, ievedot viņas dzīvē dzīvāku un dziļāku reliģiozitāti,
kustinot ari skolu jautājumu un veicinot vispārīgi tautas iek-

šējo spēku pamošanos. Tālāk uznākušais apgaismības laikmets

ar savu racionālisma ticību parādīja zemē lielu ierosības un spa-
rības spēku, praktiskumu un drošību līdz tam nepieredzētos ap-
mēros. Vai franču brīvprātības idejas tādai zemei varēja pa-
iet garām, tajā neiekritušas un neuzdīgušas? Nē. Rnsso un

Voltēra idejām te radās tūdaļ karsti piekritēji. Tas redzams

jau no tam, ka Vidzemē, Drustos, šās muižas īpašnieks f. Hage-
meisters pat uzcēla uz kādas salas Russo'am pieminekli, līdzīgu
Ermnonvilā (pie Parīzes) celtam piemineklim.1 ) Ģenerālguber-
nators markizs Pauluči bija atkal īsts Voltēra cienītājs. Vidze-

mē un Kurzemē no Vācijas ataicinātie daudzie mācītāji un sko-

lotāji atnesa šurp un te izplatīja franču filozofu un vācu apgai-
smotāju mācības. 18. g. s. beigās Kurzemes landtāgs pat nolēma

*) Atzīmējams, ka viņa dēls, Gatartas muižas īpašnieks, landrāts Aug. f.

Hagemeisters, bija tas, kas sadzejoja latvisko dzejoli „Kā bija un kā

būs", kurā starp citu lasām:

„Kur agrāk dzimti ļaudis vēl

Tik tumsā maldot gāja,
Tur brīvestības gaismas dēļ
Jau atspīd daža māja."

Dzejoli iespieda „Pēterb. avīzes" un Valdemārs atbildēja viņas auto-

ram: „Lai Dievs pats dod, ka daudz citi kungi un ari mācītāji tāpat sāk domāt,
kā Jūs, — tad drīz viss ietu pie mums jau daudz labāk: mūsu dārgās tēvu ze-

mes kalni un lejas iezeltu jaukāki un zemes kopēji rādītu priecīgāku ģīmi."
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pievienot Kurzemi Krievijai pa daļai tāpēc, ka viņš saviem

spēkiem nevarējis apkarot jauno ideju izplatīšanos un cīnīties

pret to piekritējiem. Rīgā vācu liberāļi ap šo laiku nodibināja
savu «praviešu pulciņu", kura darbībai pat ārzemnieki piegrieza
savu vērību, kā, piem., Šillers. Kā viens no pēdējiem praviešu
pulciņa priekšgalā atradās ari Merķels, liels Russo un Voltēra

mācību piekritējs. 1797. gadā iznāca viņa «Latvieši", kas atvēra

visai Vakareiropai acis par
latviešiem un viņu likteni.

Bez tam Baltijā izplatījās ari

t. s. «brīvmūrnieku" sekte.

kas sludināja ticības brīvību
un iecietību, kā ari vienlīdzī-

bu cilvēku starpā. Viņu pie-
kritējos bija sastopami vai-

rāki vietējie muižnieki un

mācītāji, to starpā ari lielais

Herders, kas tolaik dzīvoja
Rīgā un dēvēja savu otro

dzimteni — Rīgu — P ar «lī-

dzīgu Ženēvai" (Russo dzim-

tenei). Krievijā 1801. g. nāca

uz troņa Russo'a idejās uzau-

dzinātais Aleksandrs L, kas

atnesa ari latviešiem refor-

mas un brīvību. Tā tad uz vi-

sām pusēm bij nomanāma

jauna, brīvāka dzīve, kas ie-

rāva tāli manāmu robu mūsu

vecajos sastinguma un šauru-

mu mūros.

Dr. K. G. Sonntags.

Sevišķi stipri lielu iespaidu darīja uz Vidzemes, pat ari Kur-

zemes garīdzniecību toreizējais Vidzemes ģeneralsuperdents
Dr. K. G. Sonntags, Merķeļa draugs, ģeniālas dabas cilvēks,

pēc savas pārliecības racionalists, vīrs bez bailēm, ar viscaur

skaistiem, ideāliem nolūkiem un jo lielu darba spēju — vīrs, kas

divi lāgus no šejienes tapa aicināts par profesoru uz Pēterpili
un Tērbatu, ari uz ārzemēm — bet tomēr palika savā vietā. Vi-

dzemes garīdzniecības priekšgalā viņš sabija no 1803.—27. ga-

dam, kamēr Rīgā viņš bija par Doma skolas rektoru jau no

1788. g. un par Jēkabbaznīcas virsmācītāju no 1791. g. Sonntaga

uzmudinājumam un līdzdarbībai, viņa dedzīgai starpnieciskai

piepalīdzībai jāpateicas par daudziem uzņēmumiem un darbiem

latviešu garīgās modināšanas un ari viņu laicīgās labklājības

pacelšanas labā. Viņš bija klāt — vismaz ar saviem spēcīgiem

landtāga sprediķa vārdiem — pie 1804. g. zemnieku likuma ap-

spriešanas un izdošanas; viņa mudinājumiem un priekšzīmei
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jāpateicas, ka jau priekš Latviešu Literariskās Biedrības nodibi-

nājuma pulciņš Vidzemes mācītāju cītīgi kopojās „Latviešu
Biedrībā" (gan agrāk nodibinātā), kur apsprieda latviešu valo-

das jautājumus un citas latviešu garīgas lietas, kā ari gudroja
par īpaša latviešu žurnāla izdošanu, kur par šām lietām atklāti

un kopoti varētu izrunāties; tāpat viņš bija pirmais, kas Kurze-

mes Literatūras un Mākslas Biedrībā 1817. gadā iekustināja jau-

tājumu par īpašas latviešu literariskās biedrības dibināšanu, lī-

dzīgas igauņiem, ko drīzi vien pēc tam realizēja. Tādēļ ari Vat-

sons pilnīgi dibināti 1824. gadā pateica Sonntagam, ka jaunā
biedrība ir „pēc idejas Jūsu gara bērns". Bet jau agrāk
latvieši un viņu draugi ar pateicību atminējās Sonntaga lielos

nopelnus viņu kultūras veicināšanas ziņā. Jau viņa 25-gadu
mācītāja amata svētkos (19. augustā 1814. g.) «Vidzemes Lat-

vieši" viņu sveicināja ar svētku dzejoli, kurā pateicās tam par
viņa mīlestību („no Sakšu zemes nācis, Vidzemē iedzīvojies, lat-
viešus iemīļot sācis, viņu valodu mācījies") un viņa darbiem

(«apgādājis mums jaunu Dziesmu Grāmatu1 ), pats ari izdomājis
dažu jauku dziesmiņu", tad — „dažu stipru mācību esi teicis

muižniekiem, ka tie pāri nespiestu" v. t. t.). Suminājuma dze-

jolis beidzās šiem vārdiem:

«Palieci mums par draugu,
Kamēr būsi pabeidzis:
Pateicīgu smilšu sauju
Roka tad tev uzmetīs."

Sonntaga lielumu un svaru priekš visa tā laika mūsu zemē

rāda ari tas, ka viņa draugs un darba biedrs virskonsistorijā,
grafs Mc 11 m s, pazīstamais brīvprātīgais muižnieks, saņēmis

ziņu par viņa nāvi, aiz iztrūcināšanās zaudēja valodu.
Mellins ari bija tas. kas uzcēla uz viņa kapa pieminekli ar uz-

rakstu, ka te atdusas «krietnais gaismas un spēka cilvēks" (Bie-
dermann voll Licht und Kraft). Ari virsmācītājs Dr. Grāve savā

bēru runā dēvēja viņu par «gaismas, mīlestības un svētības cil-

vēku". Progresa un reformu draugi ar viņa nāvi zaudēja daudz.

A. Vies spriež savā «Skolu vēsturē" 111., 1928, 74. lp.: «Ar šo divu
vīru (ģen. gub. Pauluči un Sonntaga) darbības izbeigšanos izbei-

dzās dzīvais reformu meklēšanas un taisīšanas laikmets Vid-

zemē." Sonntaga 100-gadu nāves dienā (1927. g. vasarā) Bern-
hards Hollanders žēlojās „Rig. Rundschau'ā", ka

par šo katrā ziņā interesanto personību vēl neviens pēt-
nieks pie mums neesot saņēmies uzrakstīt biogrāfiju, bet

ziņas par viņu esot sameklējamas šur tur izkaisītos īsos

1) Tās ir «Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dzie-

damas. 1809", kuras Sonntags izdeva kopā ar Girgensohnu v. c Vidzemes mā-

cītājiem. Šo grāmatu vēlāk saukāja par tādu, kas iznākusi, ģērbusies „apgai-
smības laikmeta frakā", kāda viņa tiešām bija.
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attēlojumos un raksturojumos. Droši sakāms, ka tas tamdēļ, ka

Sonntags ar savu raksturu un darbību, savu piesliešanos augstā-
kam kultūrām virzienam, ar savu zemāko brāļu — latviešu aiz-

stāvēšanu un pabalstīšanu nav un nebija pievilcīgs šejienes vācu

garam un vācu pētniekiem. Gluži tāds pats raksturs un liktenis

bija lielajam Jelgavas mācītājam, vecajam Pantenium, par
kuru nav atronama neviena biogrāfija Baltijas vācu literatūrā,

pat neviens godīgs nekrologs pašu mācītāju orgānos, kamēr par
mazāk ievērojamiem mācītājiem daudz kas šais orgānos rakstīts

un cildināts. Ari Sonntags ir izpelnījies, līdzīgi Merķeļam un

Pantenium, latviešu ievērību un atzinību ir ar to, ka viņu litera-

tūrā parādītos reiz par viņu cienīga biogrāfija. Es reiz par viņu
ieminējos mūsu presē, viņu nostādīdams mūsu mācītājiem par
spožu priekšzīmi (sk. „Latv. Vēstn." 1921. 252: „Kādam vajag būt

mācītājam?").
Minētās Latviešu Biedrības (Lettische Gesellschaft) īstais ie-

rosinātājs un nodibinātājs bijis Rūjienas mācītājs Dr. Be n -

jam. Bergmanns (1772.—1856. g.) — tas pats, kas pasniedza
Latv. Draugu Biedrības VI. „Magaziņu" krājumā (1838) garu

apcerējumu par latviešu valodu. Vismaz Rubenes mācītājs H a r-

ders raksta viņam vēstulē 1783. g. 5. janvārī šādī: „Es ar visu

sirdi piekrītu nodomam, apvienoties dažiem vīriem

uz latviešu valodas tuvāku pētīšanu. Darait

to, lai tas varētu notikt. Es turēšu par lielu godu to, ja Jūs
ari mani uzņemsiet šaī biedrībā par biedru." Šī biedrība tie-

šām nodibinājusies, jo Harders raksta Bergmannam 12. maijā
1812. g.: „Pēc ilgāka laika atkal saņēmu pāris rakstus no Latviešu

Biedrības locekļiem, kurus te piesūtu Jums. Viens ir Jūsu dēla

raksts. Gan viņš vēlas, lai katrs biedrs pieliek savas piezīmes
turpat pie raksta klāt un tad ar to kopā laiž apkārt pie citiem

biedriem, bet es turu par labāku, ka tādas piezīmes uzraksta un

piesūta atsevišķi. Pirmējā gadījumā dažs labs var lietu ņemt
viegli un apmierināties tikai ar jā! jā! pateikšanu. Bet ja viņš

nezin, ko cits spriedis, tad viņam raksts vismaz jāizlasa: tā viņš
var vienu otru rakstā iekustinātu lietu uzķert citādi, valodu ari

apskatīt pamatīgāki." Un 6. aprilī 1813. gadā: „Jūsu darbs Lat-

viešu Biedrībai nogulējis ilgi Cēsu mācītājmuižā. To saņēmu

tikai šajās dienās, un tagad to pielieku te klāt." Redzams, ka

šaī biedrībā biedri laiduši apkāri cirkularveidā savus rakstus

par latviešu valodu un tamlīdzīgiem jautājumiem, pie kuriem

tad biedri taisījuši savas piezīmes. Pēc tam kopīgās sapulcēs
šie jautājumi tuvāki pārspriesti. Šo biedrības jautājumu sīkāki

apskata, to pakritizē un tad izsaka savas pozitivās domas viens

no viņas ievērojamākiem biedriem un visnotaļ visas mūsu tālaika

Vidzemes garīdzniecības izcilākiem darbiniekiem, Cēsu apriņķa
prāvests K. R. Girgensohns, pazīstams kā liberāls vīrs un
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Sonntaga draugs (f 1814. g.). savā rakstā „Latviešu Biedrībā at-

gādināms" (sk. oriģinālu 2. pielikumā).

Ap šo pašu laiku kustināja ari jautājumu par latviešu žur-

nāla (Repertorium der lettischen Sprache) izdošanu. Par to no-

tika dzīva sarakstīšanās starp ievērojamākiem Sonntaga pulciņa
biedriem: Harderu. Girgensolmu, Berentu, Rosenplānteru,
Brokhūsenu un Vatsonu. Vispirms gribēja pierunāt Harderu par
žurnāla vadītāju, bet tas aizbildinājās ar slimību, vājām acīm,

jo bija vīrs 65 gadu vecumā. Girgensohns no sākuma bija mierā,

šo darbu uzņemties (1813. g. 17. dcc. vēstule), ja viņam piebiedro-
jas Sonntags. Bet pēdējais to neuzņēmās, tikai spiedās virsū

Girgensohnam. lai viņš vienīgais ņem rokā žurnāla vadību. Bei-

dzot Girgensohns raksta 1814. g. 6. maijā: „Uz mani gan šā darba

ziņā nekādi droši nevar palaisties," un pastāsta savas ligas: da-

žādus darāmus darbus un pienākumus (par tiem sk. 10. lapp.),
pārciestu slimību un vēl tagadēju vārgumu. „Kopš pāris dienām,

liekas, iet it kā labāki un es ceru pat, ka siltākais vasaras gaiss

man atkal atnesīs ari līgsmi, dūšu un spēku: bet tas viss taču ir

tikai kā gaismas uzliesmojums iepriekš galīgas izdzīšanas." 1) Un

tiešām jau pēc mēneša (15. jūnijā, v. st.) viņš aizvēra savas acis

uz mūžu, un Sonntagam tik atlikās par viņu nodot šādu atzinīgu
liecību: «Vidzeme ar viņu ir pazaudējusi katrā ziņā cienījamāko
un nopelniem bagātāko garīdznieku, kas ari ārpus garīdznieku
aprindām tapa godāts un izmantots kā liels saprāta un piedzīvo-

*) Raksturojot tuvāki prāvestu K. R. Girgensohnu pievedīšu vēl no

šās pašas viņa grūtās slimības laikmetā rakstītas vēstules vietu par „Raunas
skandālu". „Un ja tad — prāvests raksta vēstules beigās vēl ar stingru
roku

— pie stipras vārgulošanas pienāk klāt vēl rūpes, īgnums un sašutums,
ko tad gan no manis vēl lai sagaida? īgnumu un sašutumu man gan, paldies
Dievam! tik maz sagādā manējie, kā to varbūt reti kāds cilvēks par sevi varēs

teikt, kam tik daudz to piederīgo, kā man: bet kur bez tā visa var iztikt, ja
darīšana ar ārieni? Es Jums nevaru izteikt, cik man ļoti ķeras pie sirds Rau-

nas skandāls, ka mācītāja L. (angevica) kundze 6 mēnešus

pēc laulībām dzemdējusi. Ja vismaz tas nebūtu noticis šai prāve-
sta apriņķī — kaut tas taču nebijis L. mācītājs! [Šos vārdus sapratīsim labāk,
kad zināsim, ka pēc vecā Raunas draudzes mācītāja J. G. Langevica (Lange-
witz) nāves 1812. g. draudzē izcēlās liela rūgšana, kas negribēja viņa dēlu, Fr.
H. E. Langevicu, vēlāk mūsu garīgā literatūrā labi pazīstamu vārdu, pieņemt
par mācītāju tēva vietā un prāvestam Girgensohnam hij jāpieliek daudz pū-
les lai viņš šai vietā nāktu, kas tad ari notika gadu pēc tēva nāves.] Gribētos
vairāk viņai dot vainas nekā viņam, un tas var būt, ka viņa, būdama tuvu

pie 30 gadiem [viņš bija 26 gadus vecs], vēlējās nodrošināt sev vīru un apgād-
nieku: tomēr ari viņš nav ne ar ko attaisnojams: daudz mazāk viņa stāvoklī,
kā jebkurš cits. Pats no Raunas vēl neesmu saņēmis ne rindiņu par šo no-

tikumu, bet man jātic tam, tādēļ ka no visām pusēm tas man apliecināts. Kad

par šo lietu iznāks saruna starp mani un L., tad man nāksies viņu ari viņa ne-

laiķa tēva vārdā tā nostrostīt, kā es to vēl ne pie viena cilvēka neesmu darījis:
bet vai tas viņam, šim vieglprātim, jeb man, strostītājam, vairāk kodīs kaulos,
ta skaidra lieta." Jādomā, ka tikumīgi sašutušais prāvests savu svēto nodomu
nepaspēja izpildīt, jo pēc nedaudz nedēļām viņš jau bija aizgājis Dieva mierā.

Skat. vēl pie Sakranoviča viņa tamlīdzīgu atsauksmi par Vecpiebalgas mācī-

tāju Šillingu.
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jumu cilvēks." 1) Vēl tagad viņš mums prātā paturams — ievēro-

jams viņa skaidrās un pareizās valodas dēļ savos latviešu rakstos

un dzejās. Rīgas pilsētas bibliotēkā Buchholca manuskriptu no-

daļā glabājas manuskriptā no viņa garš valodniecisks un loģisks
kritisks darbs par Sonntaga izdodamas racionalistiska gara
katķisma grāmatas manuskriptu, tāpat Napjerska atstātos rak-

stos vairāki viņa kritiski darbi.

„Latvī" 1928. Nr. 2079 ievietots apraksts par Girgensohna atdusas

vietu Jaunpiebalgas kapos, kur lasām: „Taciņa uz tā kapu iet pāri viņa

laika biedru trūdiem. Tikai skolu jaunatne, kas pēc grāmatām mācās

pazīt dziesminieku un rakstnieku Kristapu Girgensohnu, nāk pie viņa

kapa un priecājas par skaidri latvisko uzrakstu uz kapa akmens:

„Kas savā taisnībā staigājši nāk pie miera. Ez. 57." Turpat salīdzināts

Girgensohns ar K. L. Kaehlbrandtu, kas ari bija Jaunpiebalgā ap 50 gadu

par mācītāju (f 1888. g.), ari sacerējis garīgas dziesmas, un guļ taīs pašos

kapos ar vāciskiem uzrakstiem uz krusta, šādi: „Girgensohna kaps

pārdzīvos Kaehlbrandta kapus. G., kas darbojās ap 60—70 gadu priekš

X., dziļāk saprata latviešu tautas garīgās vajadzības, mīlēja latviešu va-

lodu vairāk nekā kundziskais un iedomīgais K. G. gāja pats savā drau-

dzē, K. vairāk gaidīja, lai draudze nak pie viņa; G. ir dzejnieks, jutu cil-

vēks, K. dziesmu tulkotājs, intellekta cilvēks, dziļi izglītots, valdītājs,

mazs despotiņš draudzē un pat savā ģimenē; G-am latvieši ir it kā tautas

brāļi, viņu valoda tam mīļa, X., liekas, tikai uz īsu brīdi šķīries no savas

ciltspilsētas Hamburgas, bet dzīvo un māca „Vācijā"."

Savā augšminētā 6. maija vēstulē Girgensohns piebilst vel

to, ka Sonntags savā periodiskā izdevuma „Aufsātze v. Nach-

richten fiir protest. Prediger" 1. burtnīcā soloties dot rakstus

ari par latviešu valodu — tas tad varēšot izpildīt nodomāta lat-

viešu žurnāla vietu. ,Ja es pie tam varētu ko palīdzēt, tad to

labprāt darīšu." Bet diemžēl no minētā Sonntaga izdevuma pa-

rādījās tikai pirmā burtnīca —un Girgensohns nomira. Taču ar

to nebūt neizbeidzās ideja par latviešu žurnāla izdošanu. Kada

nobriedusi ideja — vairākpusīgi sajusta vajadzība nevar

apgulties, bet tā paceļ arvienu no jauna savu galvu un nedodas

agrāk mierā, kamēr nav sasniegusi mērķi. Jau taī pašā 1814. gada,
kad Sonntags bija pasniedzis savā orgānā „īnlānd. Bl." nra)

ziņu par nodomātā žurnāla izdošanu, viņam pienāk no Ikšķiles

mācītāja Brokhūsena vēstule (no 25. aprija), kurā viņš prie-

cājas par sniegto ziņu. «Pārliecināts par šāda latviešu žurnāla

vajadzību un patiesu derīgumu, ko
—

lai tas nepaliktu vienpu-

sīgs — vajadzētu rediģēt kopīgi kurzemniekiem un vidzemnie-

kiem, es, kauču ari man maz laika, griezos pagaidām pie mācītāja
Ric h te r a [vēlākā Kurzemes ģeneralsuperdenta] ar uzaicinā-

jumu, uzņemties kopīgi šā žurnāla vadīšanu, un man ir cerības,

*) Inland. Blātter 1814. Nr. 25.



103

viņu pie šā darba piedabūt. Ar nodomu saku: piedabūt, jo
pirmkārt viegli paredzams, ka žurnāla vadīšana prasīs dažas

rūpes un tad viņam ari nav tās vaļas un tāpat vajadzīgās vese-

lības. Bet tā kā mēs nedz viens, nedz, kā domāju, ari otrs par

to ko esam bilduši Jūsu magnificencei: tad man tāda nojauta, ka

ari citiem tāds pats nodoms perinājās. Bet ja ir grūtības
vienu tādu nodibinājumu sasniegt, cik daudz grūtāk nebūtu vai-

rākus tādus uzturēt. Tādēļ es lūdzu Jūsu magnificenci man laipni
noskaidrot šo lietu, jo es mīļāki gribētu būt par šāda uzņēmuma

līdzstrādnieku nekā redaktoru. Bet ja kāds būtu

mūs nodevis, un tas varētu būt noticis ļoti nevainīgā kārtā un

mēs būtu domāti ar „Inl. Bl." ziņojumu: tad lūdzu Jūsu magnif.
neziņot par mūsu nodomu, minot mūsu vārdus tālāk atklātībā,

jo es vēl nezinu, vai Richtera mācītājs būs ar mieru pieņemt
manu priekšlikumu. Kad iznāks vienošanās, tad rakstīšu tu-

vāk, ar visu uzņēmuma plānu v. t. t." Protams, nebija domāti

viņi, tas bija Girgensohns. Tādēļ tagad, pēc Girgensohna nāves,

lietas pagaidām apklusa, ievērojot vēl to, ka Richters, acīmre-

dzot, bija atteicies no redaktora amata no Kurzemes puses. Taču

apklusa tikai uz īsu brīdi. No kādas Hardera vēstules mācītājam
J. H. Rosenplānteram (dzimušam valmierietim) Pērnavā

12. okt. 1815. g. redzu, ka pēdējais uzaicinājis Harderu uz līdz-

strādību pie šāda latviešu valodas un literatūras žurnāla. Har-

ders atbild izvairīdamies no šādas līdzstrādības, pats sevi vē-

stulē interesanti raksturodams, kas mūsu literatūras vēsturnie-

kiem var noderēt par labu materiālu. (Šo vēstuli lasītāji atradīs

iespiestu pilnīgā veidā 3. pielikumā). Drīzi pēc tam —4. janvārī
1817. g. — Sonntags pasniedza atklātībai žurnālā „Provinz.-īntel.
Bl." (Nebenbl. Nr. 1) no jauna šādu ziņu: «Tagad ir izredze,
ka jaunā gadā iznāks latviešu valodai žurnāls, pēc
tāda paša plāna, kāds ir Rosenplāntera žurnāls igauņu valodā."

Taču ari šoreiz, diemžēl, šai ziņai nebij lemts piepildīties; no tās

tik redzam, cik karsti Sonntags vēlējās redzēt to piepildāmies un

katru jaunu uzliesmojumu uz to steidzās kā prieka vēsti pa-

sniegt saviem lasītājiem.

Pagāja vēl pāris gadu, iekams ieņemtā ideja sāka kautcik

reālāki izveidoties. Pie tās kustināšanas stāvēja tagad cieši

priekšgalā jau minētais Rosenplānters. Par to viņš pastāsta vē-

stulē 1832. g. Dr. Napjerskam, kad šis viņam bija piesūtījis savu

tikko iespiesto latv. literatūras konspektu: „Jūsu grāmata man

atgādina to, ka es savā laikā gribēju izdot „Beitrāge zur ge-
nauern Kenntniss der lettischen Sprache und Literatur", vispirms
viens pats, bet vēlāk, kad 1820. gadā iepazinos Rīgā ar mācītāju
Tīdemannu, kopā ar viņu." Patiešām viņi abi kopā izstrā-

dāja un parakstīja 1820. gada jūlijā savam jaunajam izdevumam

pat prenumeracijas sludinājumu. Izziņojums kodolā skanēja
šādi: „Katra piepūle, sevišķi zinātniska, vislabāki paveicas tad,
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piedaloties un piepalīdzot. Šādā pārliecībā apakšā parakstīju-
šies apvienojušies uz žurnāla izdošanu par latviešu valodu un li-

teratūru; lai sniegtu ziņas par to, ko sevišķi tagad šur tur daudzi
jau darījuši un dara šai lietā un tā atsevišķu cilvēku atradumus,
piezīmes, vai pat tikai domas darītu zināmas citiem vai nu tūlī-

tējai kopējai apspriešanai un nobalsošanai, vai ari, ja vēl uz to

nav pienācis laiks, tās atstātu kā materiālu turpmākiem pētnie-
kiem. Materiālus šim darbam esam krājuši jau kopš diviem ga-
diem. Daži draudzīgi valodu un vēstures pētnieki mums devuši

laipnā kārtā savus darbus, citi tos apsolījušies dot, citi mūsu do-

mas apņēmušies vēl turpmāk pārbaudīt. Mūsu izdevums izies

9—lo lokšņu biezās burtnīcās, pa 2 burtnīcām gadā. lepriekš
parakstoties tās maksās katra 1 rbl." Burtnīcas būs sastādītas

pēc šādas bagātas un interesantas programas (kā tā uzietama at-

stātos papīros):

i. Abhandlungen, Aufsātze v. dgl. iiber Gegenstande der

lettischen Sprache und Literatur.

2. Recensionen lettischer Schriften, besonders m Hinsicht der

Sprache.

3. Stegreifs-Gedichte und andere Poes i cn der Letten, be-

sonders solche, die ihre alteste Geschichte, Sitten und Verfassung zum

Gegenstande haben.

4. Bisher noch ungedruckte Sprichworter, Rāthsel und Sinn-

gedichte.

5. Synonyme.

6. Wortspiele.

7. Berichtigungen und Aufklarungen m dem etymologischen
Theile der lettischen Grammatik.

8. Neue syntaetische Regeln, und genauere Bestimmung der vor-

handenen, aber nicht bestimmt genug ausgedriickten.

9. German i s m c n, die sich m die lettische Sprache eingeschlichen.

10. Worter und Redens ar te n, die m Stenders Worterbuche noch

nicht aufgenommen sind. Hierher gehoren auch die m der Bibel

und anderen lettischen Būchern vorkommenden W6rter und Redens-

arten, die da nicht verzeichnet sind, so wie auch die Namen der

Giiter und die Gesinde-Namen, deren Bedeutung nachge\\ ieson wer-

den kann, so wie veraltete W6rte r und insbesondere Idi o -

t i s m c n.

11. Sammlungen von Wortern, \velche die lettische Sprache aus frem-

den Sprache n, z. B. der russischen, polnischen, deutschen,

schwedischen v. s. w. entlehnt hat.

12. Uebersetzungen ins Lettische, und Stellen aus neuern letti-

schen (zu erwartenden) Schriften.
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13. Ursprūnglich lettisch gcschriebene Aufsiitze,

geistliche Lieder, Dispositionen zu Predigten und andcre Amtsreden,

Gedichte, Gesprāche, Fabeln, Lebensbeschreibungen braver Letten

und Lettinnen, z. B. ausgczeichneter Kirchenvormiindcr, Baucrrichter,

abgedankter Soldaten, Witwen v. s. w.

14. Ortho c p ik.

15. Ortographie.

16. Verzeichniss never Schrifti'ii.

17. Fragen und Antworten.

18. Anzeigen, Berichtigungcn, Anfragen, Nachrich'en v. dgl.

Ka šī izdevuma lieta šoreiz ņemta visai nopietni un steigta,
rāda ari sekoša Suntažu mācītāja J. Berenta 1820. g. 8. jūlijā
Rīgas redaktoram un izdevējam, Jāņa baznīcas mācītājam P.

Tīdemannam (Tiedemann, f 7 nov. 1822. g.)
1 ) rakstīta vē-

stule: „Mana svaiņa Rosenplāntera uzaicināts ņemt dalību ar

saviem darbiem izdodamā latviešu magazīnā, un viņa

uzmudināts, pirmo rakstu cik iespējams drīzi piesūtīt Jūsu augst-
cienībai, te klāt pielieku „Beitrāge zum Stenderschen Lexicon".

Saraksts sniedzas līdz P burtam. Pēc ievadā dota paskaidrojuma
te atzīmēti pa lielākai daļai tādi vārdi, ko Stenders neatzīst par
īsti latviskiem, tādēļ tiem pieliku klāt viņa pievestos burtus L. E.

un reizē ari vietu, kur tos esmu dzirdējis, kamēr pie tādiem, kas

vārdnīcā nemaz neatronas, atzīmēju „trūkst". Ņemat par labu

šo mazumiņu, kam drīzumā sekos turpmākie burti. Uzņemat to

vismaz par zīmi, ka man ir laba griba piedalīties darbā, ko spē-
jīgāki vīri visas tautas labā jo spēcīgi varēs veicināt un ari vei-

cinās." 2) Ari ģeneralsuperdents Sonntags bija noņēmies jauna-
jam izdevumam dot no savas puses papildinājumus un pārlabo-
jumus Cimmermanna lalv. literatūras vēsturei. — ko vēlāk Na-

pjerskis izlietoja savā latv. literatūras konspektā. Tāpat Rosen-

plāntera papīros atrodu jau dažu gatavu materiālu 1. burtnīcai.

Taču ari šoreiz skaistā ideja par latv. valodas žurnāla iz-

došanu palika neizpildīta — palika neizsludināta pat nodomātā

un sastādītā iepriekšējā parakstīšanās. Rosenplāntera un Tīde-

manna tik cieši programā nospraudītais izdevums šādu vai tādu

iemeslu — kavēkļu dēļ nav varējis parādīties klajā, tāpat kā Be-

renta iesūtītais valodnieciskais raksts. — viņa vienīgais tāds
darbs mūžā. Bet vai ar to nu šī ideja bija jau aprakta? Nebūt

*) Brīnišķi, ka Tīdemanna vārdu neatronu atzīmētu ne Napjerska
(1852), ne Keusslera (1877) izdotos Vidzemes mācītāju sarakstos, —

kur trūkst

ari dažu citu mācītāju biogrāfijas, — kaut gan Napjerska rakstnieku leksikonā

un latviešu literatūras konspektā tas atronams. Tīdemanns sacerēja un pa-

sniedza Sonntagam viņa amata 25 gadu svētkos (1814. gadā) no manis jau pie-
vesto pateicības dzejoli visu Vidzemes latviešu vārdā.

2) Glabājas vācu Senatnes pētītāju biedrības bibliotēka, kamēr pārejas
vēstules par šo jautājumu Sonntaga un Buchholca archivos.
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ne. Tā bija un palika vēl joprojām dzīva un kvēloja kā uguns

zem pelniem, ko rāda prāvesta Brokhūsena sekoša 22. okt.

1822. g. Sonntagam nosūtīta vēstule: „Lai Jūsu magn-ei pierā-
dītu, ka man ar latviešu repertorija izdošanu pil-
nīga nopietnība, tad pielieku te klāt tā plānu. [Tā tad jau otrs

pilnīgi izstrādāts plāns.] Lūdzu, ja Jums un Tīdemanna mācī-

tājam — lūdzu tam ari par visu paziņot — būtu ko piezīmēt pie
tā, tad to izdarīt uz atsevišķām lapām, bet manu rakstu bez ka-

vēšanās nosūtīt mācītājam Vatsonam. Viņa uzdevums nu būtu

— ja viņš manam plānam piekritīs — aprunāties ar Steffenha-

genu par izdevuma maksu. Pēc manām domām gada gājuma
maksa nedrīkstētu sniegties pāri 3 sudr. rubļ.; labāki vēl būtu,

ia varētu nolaist līdz 2 rbļ.; jo trūkums zemē vispāri sajūtams
liels, kamēr labība cenā kritusies." Un tā paša gada 14. no-

vembrī, saņēmis Sonntaga atbildes vēstuli, Brokhūsens raksta:

„Ja jau pēc tik uzņēmīgā un dedzīgā Vatsona vārdiem, pat pie-
ņemot, ka viņš ari piedalītos redakcijā, vajadzētu dūšas, pie
tāda žurnāla ar tādu projektu ķerties klāt: tad tādā gadījumā,
ja Vatsons pavisam no tā atteicas, tā būtu pārgalvība, ka es

jel acumirkli par to vēl varētu domāt; tā tad nevaru neko labāku

darīt, kā ari atteikties no šās idejas, jo vairāk vēl

tamdēļ, ka man trūkst diemžēl ari Tīdemanna [tas nomira

7. novembrī], uz kuru cerēju, vismaz sākumā, atspiesties. Ari

Vatsona izredze, ka no 88 latviešu mācītājiem varbūt 50, t. i. ap-

mēram puse turētu žurnālu, patiešām nav iepriecinoša; Kurzemē

laikam būtu tie paši apmēri un tā tad nebūtu cerams ieņemt pat
žurnāla iespiedes izdevumus. Ar kādu citu mācītāju Kurzemē,
Vatsonu atskaitot, nekādā ziņā nevaru saistīties. Abiem redakto-

riem vajadzētu stāvēt zināmos draudzības sakaros. Kohlera mā-

cītājs Jelgavā [kas tulkoja visus valdības izlaistos patentus un

bija Steffenhagena latviešu rakstu korektors], kuru Vatsons ie-

teic savā vietā, nav nekādi mans cilvēks; patentu pārtulkošana
vēl neko nenozīmē un ja patentus pārtulko tik kokaini, kā

Kohlers: tad beidzot var ierakstīties tik nelatviskā latviešu va-

lodā, ka to sāk ieskatīt pat par kādu nopelnu
1)

... Tādēļ būšu

pazemīgs un uzskatīšu sevi jau pa otram lāgam ar savu labo

gribu nelaimīgi cauri kritušu — uzskatīšu par savu „1 ik -

te n i", ka man nav jābūt latviešu žurnāla iz-

devējam." Vatsons savā (2. nov. 1822. g.) vēstulē, uz kuru

Brokhūsens te atsaucās, sprieda par šo jautājumu šādi: „Var jau
būt, ka „Repertorijs", pretim visiem aprēķiniem, tāpat kā Lat-

viešu Avīzes plauks, par kuru sekmēm sākumā ari bija stipras
šaubas un nelabas izredzes. Vajadzīgs entuziasma, sajūsmības
priekš tādām idejām un tādiem uzņēmumiem un tādēļ, ka man

x) Par Jelgavas rīta mācītāju J. Kr. Kohleru (1775—1853) ziņoja Pro-

vinz. Intel. 81. (Beibl. Nr. I—4. Jan. 1817), ka viņš strādājot pie jaunas latviešu

gramatikas sarakstīšanas. Nav vēlāk nekur dzirdēts, ka tur kas iznācis.
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šā entuziasma tagadējā gadījumā nav, tad es te eo ipso
nederu par redaktoru... Steffenhagenam rakstīšu ar

šo pašu pastu un lūgšu to, lai viņš savus aprēķinus piesūta tieši

Jums ļSonntagam]. Ludzu paziņojat Brokhūsena mācītājam ma-

nas domas un sakāt viņam, ka es apbrīnoju viņa dūšu un novēlu,
lai viņa nodoms kronētos visbrangākām sekmēm. Lai mana at-

teikšanās, uzņemties līdzredaktora amatu, nesaplacina viņa dūšu,

es to atlīdzināšu ar piedalīšanos darbā."

Ļoti interesants vēl viens gadījums — pats pēdējais — šai

latviešu valodas žurnāla izdošanas nodomu virknē, un tas saistās

atkal ar interesantā Pērnavas mācītāja Rosenplāntera vārdu.

Prot', viņš raksta 1824. g. 29. janvārī Šonntagam vēstulē sekošu:

„Zemes revizijas tiesa iecēlusi mani kādai gluži nabadzīgai dzim-

tai par aizbildni, kuras vienīgā līdzšinējā apgādniece, māte. par
lielu nelaimi jau kopš ilgāka laika stipri slimo un gan laikam

nekad netiks pie vecās veselības. Viņai mundri skaisti bērni un

es vēlētos viņu labā tik daudz darīt, lai tie tiktu pie drēbēm un

varētu skolu apmeklēt. Šai nolūkā esmu apņēmies — ja

Jūs mani šai darbā pabalstītu — izdot vienu burtnīcu no nodo-

mātā krājuma „Beitrāge zur genauern Kenniniss der letti-

schen Sprache und Literatur'. Markvardta tipogrāfijā ir lat-

viski burti, kas man dod iespēju mērķi ātri sasniegt." Rakstītājs
uzdod pat šās burtnīcas saturu. Tajā nāktu Rūjienas mācītāja
Dr. Bergmanna raksts par latv. valodas slavisku pamatu, Nere-

tas mācītajā Vāgnera un māc. Dingelstedta papildinājumi Sten-

dera vārdnīcai, Vāgnera kuršu tautas dziesmas v. t. t. Bet sevišķi
rakstītājs cer uz Sonntaga solītiem papildinājumiem latv. lite-

ratūras vēsturē. Tā tad latv. valodas žurnālam ar savu iznāk-

šanu vajadzēja pabalstīt nabaga bāriņu apgādāšanu ar drēbēm

un skolu! Jauka ideja un jauks nolūks. I ikai. diemžēl, ari šis

divkāršais ideālais nolūks nepaveicināja žurnāla iznākšanu. Pa-

liek nezināma Sonntaga atbilde, bet fakts ir, ka tik cieši sadomā-

tais 1. numurs neparādījās klajā.
Tā tad ar tāda latviešu valodnieciska žurnāla izdošanu nepa-

laimējās toreiz, kaut gan netrūka karstu gribētāju un dūšīgu
plānu kalēju šaī lietā pa ilgāku laiku. Šo nodomu realizēt bei-

dzot izdevās tikai ar Latviešu Literariskās Biedrības nodibinā-

šanu. Tai līdzi nodibinājās biedrības orgāns. „Magaziņu" krā-

jumi, kas pilnīgi izpildīja sen nodomātā latviešu žurnāla vietu,
kur nu sāka krāt un publicēt visādus rakstus par latviešu va-

lodu, etnogrāfiju, senvēsturi un tiem līdzīgus citus.

Ari savās sapulcēs, toreiz sauktos mācītāju konven-

tos, kurus noturēja šur tur jau priekš 1832. g. baznīcas likuma

klajā nākšanas, kas nodibināja baznīcas sinodes, mācītāji ap-

sprieda latviešu valodas jautājumus un sniedza izstrādātus pa-

raugus šai valodā. Tā tas notika īpaši Rīgas apriņķa mācītāju
konventos, kur darbojās vairāki no tiem mācītājiem, kas pirmie
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pielika roku pie Latviešu Literariskās Biedrības nodibināšanas.

Šos gadskārtējos konventus te nodibināja 1819. gadā, tā tad reizē

ar zemnieku brīvlaišanu. 1825. gada konventā, ko noturēja no

15.—18. jūnijam, prāvests B r o k n ū s c n s sniedza pārskatu par
visu līdzšinējos konventos notikušo darbību, no kura atzīmējami
sekoši fakti, kas attiecas uz latviešiem. Pirmā konventā apsprie-
sta sapulču satversme un pieņemti statūti. 2. konventā (1820. g.)
atbildēts uz jautājumu: „Vai iespējams un ir derīgi apspiest lat-

viešu valodu?" (atbildi devis Aizkraukles mācītājs Neuen-

kirchens — nav atzīmēts, kā atbilde skanējusi) unUlmanns

turējis savu ievērojamo, no mums jau atzīmēto priekšnesumu
„Par latviešu tautību". Trešā konventā Brokhūsens lasījis
dažas vācu dzejas latviskā tulkojumā un Ulmanns kāda lat-

vieša (eines Nationalen) sacerētus dzejoļus. Piektā konventā

Ulmanns cēlis priekšā ļoti ievērojamu rakstu (einen āusserst

wertvollen Aufsatz) par latviešu tautas dziesmām, Brokhū-

sens dzejas tulkojumus un Berents kādu latviešu zemnieku

sarunu un dzejoli „Brīvība" (vēlāk kalendārā iespiests). 6. kon-

ventā apspriests jautājums: „Kā vislētākā kārtā ierīkojami sko-

lotāju semināri?" un Berents ari šai reizē lasījis priekšā dažas

latviešu sarunas un dzejas. Septītā konventā (1825. g.) f. Klots

iepazīstinājis klausītājus ar nel. prāvesta Hardera sacerējumu
par rotaļām (iespiests Mag. I, 2) un Daugavgrīvas mācītājs
Brosse (f 1827. g.) ar kādu Fossa dzejojumu latviešu valodā,
kamēr Ulmanns sniedzis paraugus no latviešu va-

lodā sarakstītas latviešu gramatikas. Tā tad

spriežams, ka bija sacēlusies jau dzīva interese šai laikā par lat-

viešiem, kam tikko bija pasludināta brīvība, un mācītāji vingri-
nājušies latviešu valodas izprašanā un piekopšanā.

No visa augšējā redzam, ka daļa mūsu agrāko mācītāju it

dzīvi interesējušies par latviešu valodu, kura tiem kā savas dar-

bības svarīgākais ierocis tiešām bija jāprot. Tīri jāpabrīnās, kā

dažs centies tikt pie viņas labākas izpratnes. Tā piestāsta, ka ve-

cais Stenders ņēmis spriguli rokā un gājis kopā ar strādnie-

kiem labību kult, lai iemācītos latviski. A. Dobners pie tam

piebilst: „Lielas lietas izdarītu tāds misionārs, kas ar latviešiem

latviski dzīvotu ārīgi, un iekšķīgi būtu patiesīgi svaidīts." 1) Kā

tādu piemēru viņš vēlāk kādā vietā pieveda Rubenes mācītāju
Harderu, kas nokalpodams vismazākajā Vidzemes draudzītē

vairāk kā 45 gadus, saaudzis pilnīgi „kopā ar latviešiem viņu
valodā, uzskatos un izjūtās". Tā viņš veicinājis „tautas tikumī-

bu, noskatīdamies un noklausīdamies viņas īpatnībās un viņas
raksturā." 2) Jau vecais Stenders mācīja, ka ar latviešiem runās

ielaižoties mācītājs iegūstot divkāršu labumu: ar to iemantojot

*) Mitt. v. Nachr. VI (1845), 55. lp.

») Turpat, XII. (1856), 566. lp. Sk. ari 11. lp.
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savas draudzes mīlestību un iemācoties latviešu valodu un garu

pazīt. Ari Bīlensteins sprieda 1861. g. Kurzemes mācītāju
sinodē gluži pareizi, ka ne ar ko mācītāji tik tuvu nepiekļūstot
tautai, kā ar viņas valodas labu prašanu. Furekers, mūsu

slavenais garīgo dziesmu sacerētājs, lai labāk iemācītos latviešu

valodu, apņēma par_sievu dzimušu latvieti. Jēkabs Lange,
kad 1736. g. ienāca Ēvelē par mācītāju, bija vēl pilnīgs nemāku-

lis latviešu valodā, bet pēc nepilniem diviem gadiem viņu jau
varēja likt un ari lika Gluka bībeles valodas pārlabošanas darbā!

Kā tas bija iespējams? Viņš katru savu brīvlaiku — kā pats
saka — vērīgi klausījies uz latviešu mēli un izrunu. Tas pats
jāsaka par veco Bere n t a mācītāju. Par Mazsalacas mācītāju
Heinr. V. Ādolfu (Adolphi, f 1780) un viņa laulāto drau-

dzeni Ģertrūdi (dzim. Hugenberger) lasām chronikā. ka viņi

„vācieši būdami pastāvīgi sarunājušies latviešu valodā". Vecais

Pantenius tā mīlēja latviešu valodu, ka mīļāk tajā sarunā-

jās (pat ar „kungiem" saticies), nekā vācu valodā, jo „latviski

runājot — viņš mēdza teikt — man nāk citāda dūša un vārdi man

mutē veicas." Ari mācītājs Vatsons liecināja par sevi: „Lat-
viešu tautu un latviešu valodu no sirds mīļoju" un to pierādīja
ari ar saviem darbiem. To pašu esam dzirdējuši no Hugen-
bergera un Lundberga mutes. Šaī laikmetā daži mūsu

vācu mācītāji mēdza šad tad savā starpā pat sarakstīties

latviski, to darīja Suntažu Berents, Ikšķiles Brokhūsens,
Kalsnavas A. Dobners. Šādi mācītāji kustināja ari atklātībā

rakstos jautājumu par latviešu valodas pareizību un viņas kļū-

dām, ģermānismiem, no kuriem jāatkratās, kā Mvlichs, Gir-

gensohns. Ulmanns v. c. Uz Girgensohnu jau aizrādīju,
varētu minēt vēl Mvlicha ievērojamu rakstu 1805. g. „Wochentl.
Unterhalt." redaktoram Rekem par to, ka daudzi nemācās

pareizu latviešu valodu un neraksta īstā latviešu va-

lodā un tad sūdzas, ka latvieši muļķi un neprātīgi. lesūtījumā
daudz zīmīgu piemēru par latviešu valodas pareizību un nepa-
reizību. 1) Šie mācītāji ari bija, kas dibināja Latviešu Biedrību

*) G. G. Myli c h s, dzim. Dancigā 1735. g., miris Jelgavā 1815. g., studēja
Karalaučos, mācītājs Bauskā, tad Neretā, 1803. g. Vidzemes Ekonomiskā Socie-

viņu ievelēja par savu goda biedri, no tā paša gada 23. aprila prāvests.
Viņš pazīstams ar savu zemākām vācu skolām sarakstīto lasāmo grāmatu „Ele-
mentarbuch" (Mitau, 1792), kas līdz 1824. g. iznāca 5 izdevumos. Vēlāk viņš to

izdeva ari latviski kā „Jaunu Skohlas Grahmatu" (1803), kas tiem laikiem bija
labi sarakstīta noderīga lasāma grāmata, labā valodā un ar labām pamācībām
no dzīves, zemes aprakstiem un dabas mācībām. Viņš pārtulkoja latviski pil-
nīgi no jauna no pamatvalodas jauno derību (1805, 603 lapp. biezu), ko iepriekš
izplatīšanas bībeles biedrība nopirka un iznīcināja viņas modernās, racionali-
stiskās tendences (valodas) dēj. Tādēļ no šā izdevuma tikai daži reti eksem-

plāri atronami bibliotēkās. Tādā pašā garā viņš izdeva katķismu „Versuch ei-

nes unsern Zeiten angemessenen Kleinen Katechismus fur die lett. Jugend —

fvir Sachverstāndige" (1806). Jāatzīmē vispārīgi, ka mūsu inteliģentākie un

darbīgākie draudžu gani bijuši tie, kas atnākuši uz šejieni no ār-
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un tik dzīvi kustināja latviešu valodnieciska žurnāla izdošanu

un kad sāka iznākt Latviešu Draugu Biedrības „Magazinas", tad

tur ievietoja daudz praktisku novērojumu un zinātnisku apce-

rējumu par latviešu valodas etimoloģiju un sintaksi, kā ari pa-
reizrakstību, sevišķi daudz krātus papildinājumus un pārlabo-
jumus Stendera vārdnīcai un gramatikai. Vispārim jāsaka, ka

agrāk mūsu mācītāji bijuši čaklāki latviešu valodas piekopēji
nekā tagad, ari latvieši būdami. To rāda ari sekoši fakti. K.

Mūlenbachs saņēmis uz saviem uzaicinājumiem latviešu vārdu

krāšanas un paskaidrošanas lietā tikai vienu atbildi no viena

mācītāja. Tāpat prof. Endzelīns neesot saņēmis pat nevienu at-

bildi uz saviem lūgumiem par vārdu krāšanu no kāda mācītāja.
Tikai viņa noturētās valodnieciskās apspriedēs gan piedalās pāris
mācītāju.

Jāaizrāda vēl, ka senāk mācītāji nevien sarakstīja mums

dažas mācības un skolas grāmatas, kā piem. rēķināšanas grāma-
tas Harders jl806), Vāgners (1821), Napjerskis (1822), Ulmanns

(1831), lasāmās grāmatas Mvlichs (1803), Vatsons (1816) v. c, bet

dažs pat ierīkoja savās mājās grāmatu spiestuvi, kurā

iespieda paša un citu sarakstītus darbus. Tādi bija Rubenes

Harders un Rūjienas Gust. Bergmanns. Pirmējais sarakstīja un

iespieda savā privātajā tipogrāfijā vidzemniekiem viņu pirmo
kalendāru, kā ari citas grāmatas, tās piegādājot tiem par lētu

maksu (jo mācītājs pats nevien grāmatas iespieda, bet ari pat
iesēja, kā to redzu no kādas viņa Sonntagam rakstītas vēstu-

les), kamēr otrais iespieda savus tautas dziesmu krājumus (1807.

un 1808. g.), kā ari vēl citus rakstus.

Atzīmējams, ka šai laikmetā pat ārzemes sāka piegriezt vē-

rību latviešiem, viņu dzīvei un darbībai, uz ko ierosinājumu
deva starp citu Mērķēja izdevums „Latvieši". Starpnieka lomu

starp Baltijas un Vācijas zinātni un kultūru toreiz izpildīja J.
F r. f. Re k c Jelgavā, Kurzemes provinciālā muzeja nodibinātājs
un žurnālu „W6chentl. Unterhaltungen" (1805—7) un „Neue
Wochentl. Unterh." (1808) izdevējs, kur ari daudz kas rakstīts par
latviešu literatūru, un kas vēlāk kopā ar Dr. Napjersku izdeva

lielo Baltijas rakstnieku un zinātnieku vārdnīcu (1827.—32. g.) —

Jelgavas tirgotāja un birģermeistera Jāņa Reķa dēls. No kādas

vēstu]u virknes, ko viņš apmainījis ar Getingas universitātes

darbiniekiem un kas glabājas Kurzemes muzejā, redzams, ka

viņš 1820., 1833., 1837. un 1839. gados nosūtījis daudz latviešu

grāmatu minētās universitātes bibliotēkai. Tāpat Bonas uni-

zemēm un igzlītojušies turienes universitātēs, vai bijuši viņu pēcnācēji, kā,

piem., Furekers, Mancelis, Gliiks, Lange, Mylichs, Sonn-

tags, Vatsons, Harders, Jānis Fišers, Beren t_s,_ Pante-

nius, A. Dobners v. c. Tā laika brīvāko un idejiski bagātāko Vakar-

Eiropas garu viņi atnesa šurp un to centās izplatīt musu dzimtene.



111

versitati viņš apgādājis ar latviešu grāmatām.1) Ari citas Vācijas
universitatu bibliotēkas šādā vai citādā ceļā tikušas pie latviešu

rakstu izdevumiem, pat manuskriptos. Tā Heidelbergas biblio-

tēkā glabājas ievērojamās Langius latviešu vārdnīcas manu-

skripts, no kura mēs pašā beidzamā laikā esam ieguvuši fotogrā-
fiskas reprodukcijas. Draugu Biedrības bibliotekārs Dr. B v c h-

h o 1 c s rakstīja Mag. XIV, 1 (1868) par pirmajiem latviešu grā-
matu izdevumiem, kas glabājoties Karalauču universitātes biblio-

tēkā un citur neesot vairs uzietami.

Liels tiešs un aplinks iespaids Latviešu Literariskās Biedrības

nodibināšanā bez šaubām piešķirams jau minētai, 1815. gadā no-

dibinātai Kurzemes Literatūras un Mākslas biedrībai. Ir savs

diezgan dibināts pamats teikt Bīlensteinam, ka pirmējā
(jaunākā) biedrība ir „tā sakot (gewissermassen) atdalījusies no

pēdējās un uzņēmusi savu patstāvīgu gaitu."
2

) Kurzemes Liter.

un Mākslas biedrība pati bija visa šā laikmeta brīvākas kustības

auglis un, protams, viņas apspriedēs nevarēja paiet garām jautā-

jums, kā inteliģencei izturēties pret latviešu vajadzībām — kā

tās veicināt. 1817. gadā viņā par to runāja mācītājs Vatsons

īpašā priekšnesumā: „X a s biedrībai darāms latvie-

šu kultūras veicināšanas ziņā". Viņa priekšlikums
bija, ka jāizdod tiem ikgadus kalendārs ar visādiem aizrādīju-
miem un pamācībām, tālāk jādomā par īpaša latviešu laikraksta

izdošanu (to Vatsons pats sāka izdot 1822. gadā). Viņš prasīja,
lai biedrība uztvertu latviešu politisko dziņu, tai dodot tikai iz-

glītojošu virzienu. Pie šā priekšnesuma taisīja ģeneralsuperdents
Sonntags pāra mēnešus vēlāk dažas piezīmes, starp citu uz-

svērdams to, ka Vidzemē jau vairāk kā % latviešu iedzīvotāju
protot lasīt (Vatsons šo skaitu vispārini bija noteicis stipri ma-

zāku). Beigās Sonntags deva svarīgo aizrādījumu, nodibināt

īpašu apstiprinātu latviešu literāri sku biedrību,
kas lai latviešu valodas izkopšanas nolūkā izdotu savu laikrak-

stu. Esot tīri «nesaprotami un nepiedodami", ka latviešu labā

šaī ziņā gandrīz nekas netopot darīts, kamēr igauņiem esot Ro-

senplāntera izdevums un vairāki citi tādi priekš nākamības ari

esot sagatavoti, un Sāmsalā tāda biedrība igauņiem jau organi-
zēta. Latviešu valodas piekopšana un izkopšana, jauniem lai-

kiem uznākot, esot sevišķi vajadzīga — — „wenn nicht unsere

babvlonische Sprachverwirrung immer ārger und die Korrup-
tion des Lettischen durch angebliche Veredlung vermitelst der

deutschen Buchsprache immer unheilbarer werden soli." Sonn-

tags te izrādīja nepiekrišanu tam, ka latviešu valodu pārplūdina
«izdaiļošanas' nolūkā ar vācu vārdiem

— vācu grāmatas valodu.

Viņa pārrunātie jautājumi par latviešu biedrības dibināšanu un

*) Sk. Prof. Dr. Otto Klemen, Beitrāge zur Deutschen Kulturgeschichte
aus Riga, Reval v. Mitau, 1919.

2) Ein gluckliches Leben, 354. lp.



112

latviešu žurnāla izdošanu bija tie paši, kurus, kā dzirdējām, se-

vi^
v

Vidzemes mācītāji jau agrāk un ari pēc tam dzīvi kusti-
nājuši, pirmējo pat savā laikā šauros apmēros realizēdami.

Pašu pedejo noteikto un — jāsaka — sekmīgo soli uz latviešu
biedrības nodibināšanu spēra Nītaures mācītājs R. f. Klots 1),

publicēdams vispirms
Sonntaga „Ostsee-Prov.
Bl." 1823. g. 296. lp. „i c -

priekšēju plānu
latviešu biedrības
dibināšana i", ko iz-

devējs Sonntags ievadīja
ar aizrādījumu, cik visai

vajadzīga šāda biedrība,
no sirds dibena novēlē-
dams tagadējam uzņēmu-
mam labāku laimi nekā tā

bijusi viņa vairāk-

kārtējam mēģināju-

mam, piedabūt pie šī dar-

ba kādu no mūsu labā-

kiem latviešu valodas

pratējiem. Viņš vēlas, lai

īpaši ari kurzemnieki

ņemtu dzīvu dalību bie-

drībā. „Planā" izlikti 8

pantos nodibināmās bie-

drības mērķi un darbi.

To laida novilkumā ap-
kārt pie pazīstamiem mā-

cītājiem. Nākošā gadā taī

pašā lapā (29. nrā) Klots
R. G. f. Klots.

varēja paziņot, ka uz iz-
sludināto rakstu pieteikušies jau kādi 40 veicinātāji biedri, starp
tiem ari vairāki kurzemnieki. Tādēļ varot stāties pie nodoma
realizēšanas. Pirmo sapulci, uz kuru svinīgi (feierlich) ielūdza

*) Reinholds G. f. Klots, dzim. Višņej-Voločokā 1780. g., studējis
Terbata teoloģiju (1802—05), mācītājs Nītaurē, no 1854. g. ģeneralsuperdents
Vidzemē, f 1855. g. Viņa mīļākās blakus studijas viņa mūžā bija salīdzināmā
valodu zinātne, sevišķi semitu lingvistika. Ar to izskaidrojama viņa lielā in-

terese ari par latviešu valodu un par Latviešu Literariskās Biedrības nodibinā-

šanu. Kā no vecas muižnieku cilts dzimis mācītājs, viņš bija savā ziņā atsva-

binājies no kārtu aizspriedumiem, kaut gan īstenām muižniecības idejām viņš
palika vienumēr labprāt piekļāvīgs un uzticīgs, nekad pret tām neuzstādamies

opozicijā, kā savā laikā Sonntags. Vičs dēvē viņu par „miermīlīgu un bai-

līgu". ~Klotu mēs nekad neredzam enerģiskāko skolu draugu vidū, tāpēc vi-

ņam ari labas attiecības ar muižniecību," viņš sprieda Skolu vēst. 111., 77., 112.,

114. lp. 1834. gadā Klots ņēma dalību ari pie (vācu) Baltijas Vēstures un Se-

natnes Pētītāju biedrības nodibināšanas Rīgā un viņā ieņēma 1837. gada, lielas
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visus biedrus, noturēšot ar augstas valdības atļauju š. g. 10. sep-
tembrī Rīgā hofrāta f. Fegesaka namā, Jēkaba ielā, 2 trepes

augsti, pretim ģeneralsuperdenta dzīvoklim.

Par Fegesaku (Vegesack) ģimeni, kuras namā notika Lat-

viešu Literariskās Biedrības dibināšanas sapulce, piebilstams, ka

pazīstamais vēsturisko notikumu pētītājs un krājējs J. K. Broce

(Brotze), Rīgā nonācis (1768. g.), iestājās par mājskolotāju rāts-

kunga G. f. Fegesaka dzimtā, lai mācītu viņa toreiz 15 gadus
veco dēlu, kas vēlāk kļuva par ievērojamu juristu un Vidzemes

muižniecības ierēdni. Broce saucās par laimīgu, ka iekļuvis tādā

namā, kurā valdījusi dzīva vēsturiska interese un tikuši dedzīgi
krāti pagātnes pieminēkļi. Ka šai dzimtā piekopti kulturāli cen-

tieni, rāda ari tas, ka starp Latviešu Literariskās Biedrības di-

binātājiem sastopami šādi vārdi (augšējo tuvi pēcnācēji):
Hofrāts Otto f. Fegesak un hofrāte E. f. Fegesak, dzim. f. Fege-
sak, — kas bijuši, atskaitot draudzes tiesnesi Palmstrauchu, vie-

nīgie no „foniem" nemācītājiem, kuri iekļuvuši biedrības dibi-

nātājos. Bet ari šie vienīgie tīrie muižnieku kārtas biedrības

„līdzdibinātāji" jau pēc pāris gadiem izstājās no biedrības.

Vispārīgi par muižniecības lomu šaī biedrībā skat. 50. lp.
Minētā dibināšanas sapulcē bijuši klāt — tā kā vairāki taisni

karstākie veicinātāji nejaušu kavēkļu dēļ bijuši atturēti no iera-

šanās — tikai 20 locekļi, to pulkā gan daži no it tāliem Vidzemes

un Kurzemes apvidiem (biedri bija pavisam pieteikušies pāri par

60).*) Sapulce apspriedusi biedrības statūtus, kuri iesniedzami

augstai valdībai apstiprināšanai, un ievēlēta pirmā biedrības di-

rektorija: par priekšnieku biedrības galvenais rosinātājs R. f.

Klots un par direktoriem: no Vidzemes prāvests Brokhū-

sens Ikšķilē, no Kurzemes — Lestenes mācītājs Vatsons ; par

krizes laikmeta, pat prezidenta vietu, ar to glābdams biedrību no bojā iešanas.

Ka Klots bija diezgan brangi iedzīvojies latviešu valodas dabā un izpratnē,
rada, piem., viņa piezīmes pie vairāku mācītāju valodnieciskām druskām Ma-

Ēaz.
11. s. 2. burtn. „Inlande" uzsvēra savā 1856. g. 28. nrā, ka šim Latviešu

>raugu Biedrības dibinātājam un pirmajam prezidentam „jāpateicoties lat-

viešu tautai par to, ko šī biedrība savos 30 darbības gados līdz šim darījusi."
Draugu Biedrība, atzīdama viņa nopelnus šīs biedrības nodibināšanā un tās

darbības veicināšanā, iecēla viņu 1851. gadā par savu goda biedru un viņa
50 gadu amata svētkos, 1855. g. 29. maijā, pasniedza tam atzinības adresi (J.
Berenta sacerētu), kuras galvenais kodols bija izteikts šaīs jaukajos vārdos:
„It ka latviešu tauta tam pirmām jo augsti cienījamam ģeneralsuperdentam,
Jaņam Fišeram, pateikdama pateiks līdz radu radiem par to, ka tai sa-

gādājis Dieva svētus vārdus latviešu valodā, it kā viņa pieminēšana pie latvie-

šiem nezudīs tāpat, kā Dieva vārds pats nezudīs vis: it kā vectēvu Stenderu
teiks un slavēs, kam vien ir latviešu mēle, tāpat Te v im pateiks, Tevi teiks

un slavēs latviešu tauta par to. ka Tu, pats pirmais, uzsaucis visus latviešu

draugus, lai sadodas kopā un lai tēvu tēvu mījo vārdu kopdami kopj tā, ka tai

nav kauns saderēties tecēt ar citu tautu valodām un dabūt goda maksu, un ka

latviešu tauta nebūt nebūtu tā mazākā starp tām tautām, kas gaišumu mīlē un

pēc tās dzenas ar svētu dzīšanu.".

») Ostsee-Prov.-81. 1824. Nr. 38.
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sekretāru Suntažu J. Berents. Kaut gan statūti drīzi vien pēc
tam iesniegti apstiprināšanai, tomēr uz apstiprinājumu bija jā-
gaida ilgi. 1825. g. 27. maijā Klots paziņo atklātībai, ka vēl līdz

šim «Latviešu Valodas un Literatūras Biedrības" statūti neesot

apstiprināti. Taī pašā dienā viņš atkārtoti lūdz ar sevišķu rakstu

Tautas apgaismošanas ministru admirāļu Šiškovu par šo apstip-
rināšanu, uz ko ministrs paziņo Vidzemes civilguDernatoram J.
dv Hameļam ar rakstu 27. junjjā, ka minēto statūtu lietā būšot

vēl apspriede skolu virsdirekcijā. 1) Viss tas rāda, ka biedrības

dibinātāji ar karstu nepacietību un ilgošanos gaidījuši uz statūtu

apstiprināšanu un šās lietas dēļ griezušies pat atkārtoti ar

lūgumiem un aptaujām pie augstākām valdības iestādēm, lai pa-
veicinātu apstiprināšanu. Tomēr viss 1825., tāpat ari 1826. gads
pagājis bez kādiem rezultātiem. Beidzot 1827. g. „Ostsee-Prov.-
Bl." Nr. 27 (6. jūlijā) Klots var pasniegt prieka vēsti, ka Lat-

viešu Literariskās Biedrības statūti, ar ģenerālgu-
bernatora gādību, nu reiz visaugstāki apstiprināti. Tos ap-

stiprināja 12. maijā 1827. g. Vjazmā stipri militārais ķeizars Ni-

kolajs L, kas neilgi priekš tam ar bargu roku bij apspiedis
dekabristu dumpi. — tas pats, kas aizliedza vāciem lasīt visādas

grāmatas un neļāva celt nekādas biedrības. Priekšnieks tai pašā
reizē ziņoja, ka pirmo gada sapulci biedrība noturēšot 13. sep-
tembrī Rīgā.

Tūliņ nākošā numurā izlikts šādi jaunapstiprinātās latviešu

biedrības mērķis (pēc iespiešanā nodotiem statūtiem, kas pil-
nīgā veidā iespiesti izglītības ministrijas toreizējā oficiālajā or-

gānā «CGopiiHKt nocTaHOßJiemil" II 49.—54. lp.): „Viņas nolūks ir,

izkopt vispārim latviešu valodu, izpētīt tās patieso ģēniju katrai

atsevišķai vajadzībai, kur ar tautu jārunā. Tā tad biedrība no-

domājusi sīki pārlūkot visu valodu, noteikt skaidri un sīki at-

sevišķos valodas likumus, nodibināt uz cietiem pamatiem orto-

grāfiju, tad vārdu kārtību un sintaksi; sakrāt cik iespējams pil-
nīgi no dažādiem apvidiem visus vārdu un nosaukumu krājumus

Ear
atsevišķiem tautas darbības veidiem (zvejniecību, medniecī-

u, zemkopību); uzrādīt ar tautas valodas pašas palīdzību dažādo

sinonimo vārdu nozīmi un izšķirību; trūkstošo abstrakto un zi-

nātnisko apzīmējumu vietā mēģināt uziet īsti latviskus vārdu sa-

vienojumus, un tā nodibināt vajadzīgo rakstu valodu visā viņas

pilnībā; salīdzināt latviešu valodu ar radniecīgajām slavu, gotu,
leišu un senprūšu valodām. Beidzot ari: izdarīt dažādus prak-

tiskus mēģinājumus; savākt kopā cik iespējams visus latviešu

drukas rakstu un manuskriptu krājumus, no vecākiem sākot līdz

vis jaunākiem laikiem; laiku pa laikam pasniegt pārskatus par

atsevišķiem latviešu literatūras arodiem; rūpēties par visu jaun-

iznākušo latviešu grāmatu apspriešanu tūliņ pēc viņu klajā iz-

*) 13. jūlija IH2">. g. civilgubernatora ziņojums f. Klotam.
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nākšanas. Galvenais palīga līdzeklis šaī darbā, gan vajadzīgo
sev iegūstot, gan publikai paziņojot, ir žurnāls, izdodams at-

sevišķās, ne mazāk kā 6 lokšņu biezās burtnīcās, v. t. t. Tā tad

programa priekš tiem laikiem, un ari tagadējiem, tādai biedrībai,
kāda bija Latviešu Literariskā jeb toreiz — no vācu stāvokļa —

sauktā Latviešu Draugu Biedrība, atzīstama par it plašu un pie-
tiekošu. Ja šo programu tik labi izpilda, ja ir attiecīgi izpildī-

tāji spēki pie tam, tad sekmes valodas un ari citas gara kultūras

izkopšanas ziņā nevar izpalikt. Kā mūsu pārrunājamā biedrība

šaī ziņā darbojusies, to nāksies aprādīt mūsu nākamām nodaļām.
Tā esam nonākuši pie Latviešu Literariskās Biedrības dzim-

šanas momenta. Redzējām, cik grūta bija viņas dzimšana, bet

dzirdējām ari to, cik dedzīgi un karsti diezgan daudzi viņu vē-

lējās redzēt dzimušu un domāja un gādāja — jau gadu gadiem —

par šo iedomāto un loloto gara bērnu.

Biedrības darbību es iedalīšu atsevišķos laikmetos, kas

nebūs ne laika ziņā visi vienāda garuma, ne vadošo personu

ziņā viscaur vienāda gara. Tā pirmais jeb sākuma laik-

mets iznāk diezgan garš (25 gadi), kamēr vadošo personu (Klots,
Lundbergs, Berents, Hugenbergers) ziņā pat ļoti bagāts, bet to-

mēr visa šā laikmeta darbība bijusi tik raiba un sadrumstalota,
ari dažu skaistu ideju ziņā, ka tā pēc vadošām personām zīmīgi
vienā vārdā nav apzīmējama. Pavisam citādi ir ar Š v 1 c a laik-

metu, kas laika ziņā ir it īss — tikai 10 gadi, bet paša Šulca per-

sonā tas dabūjis tik noteiktu, ciešu viengabalainu virzienu, ka

to nevar nosaukt ne kādā citā, kā vien tik „Šulca" vārdā. Viņš
ari bija tas, kas «Latviešu Avīzes" pārvērta cieši par biedrības

orgānu un šā laikmeta raksturojumā man tādēļ būs sevišķi tu-

vāk jāapstājas ari pie šā orgāna, kas gribot negribot izvērtās un

palika visu laiku par biedrības dvēseli pašā tautā. Pēc Šulca nāk

otrs laikmets biedrības pastāvēšanā, 31 gadu garš, kas tikpat
skaidri nosaukts un nosaucams par Bīlensteina laik-

metu. Tajā viscauri noteikti atspīd Bīlensteina personība. Kas

pēc viņa nāk — 10 gadi līdz 1905. gadam un tad līdz kara laikam,

apzīmējams par pēc-Bīlensteina laikmetu (Sakrano-
vičs un T. Dobners, pieņemot klāt beidzot ari biedrības atjauno-
šanos). Protams, pārskatā nāksies dažus atsevišķus jautājumus,
kas kopā pieder, aizņemties no dažādiem laikmetiem, kā. piem.,
pārrunājot «Latviešu Avīzes", visu. kas uz tām attiecas, tāpat kā

pārvācošanas jautājumā centos sakopot visu to, kas uz to at-

tiecās.
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Biedrības iesākuma laikmets

Ša laikmeta prezidenti biedrība:

R. f. Klots 1824.—38. g.

J. F. Lundbergs 1838.—45. g.

J. T. Berents 1845.—51. g.

K. Hugenbergers 1851.—54. g.

Jaunajai Latviešu Literariskai Biedrībai jau priekš savas

darbības atklāšanas nācās piedzīvot smagus zaudējumus. Divi

no viņas ievērojamākiem līdzdibinātājiem, var teikt, paši vis-

galvenākie, Lestenes mācītājs K. F. Va t s o n s, jaunievēlētais di-

rektors no Kurzemes, un Vidzemes ģeneralsuperdents Sonn-

tags — nomira priekš biedrības darbības iesākuma: pirmējais

priekš biedrības apstiprinājuma (f 4./16. martā 1826. g.) un otrais

mēnesi pēc tam, kad apstiprinājums bija pienācis. Tas biedrībai

bija ļoti smags sitiens. Par Vatsona zaudējumu sprieda viņa
biedrs Vidzemē, prāvests Brokhūsens „Magaziņu" 1. burtnīcas

ievadā: ~kas viņu pazinis, tas neturēs par pārspīlētu apgalvoju-
mu, ka ar viņa nāvi cēlies biedrībai neaizpildāms reibs.

Auseklis veltīja viņam, lielā izpratnē, iepazinies ar viņa spoža-
jiem uzskatiem par latviešu pagātni un nākotni, sekošu dziļi no-

zīmīgu pantu:

„Prāts Tev' vis nemān, ka vēl nāks laiks, kad vēl tēvija ziedēs,

Un kad iz gruvežiem dzims spēcīgais varoņu gars;

Tādēļ vairogus sāki kalt un karogus rakstīt,

Ka lai tautietis pats dziedādams karā var jāt."

Profesors Krūse viņa nekrologā liecināja: „Nekas cits viņu
vairāk nenodarbināja un viņu tā pagalam neaizņēma, kā lat-

vieši. Viņu labā viņam neviens darbs nebija par grūtu un ne-

kas par dārgu." Šis lielais latviešu draugs un labvēlis, viņu se-

natnes labs pārzinātājs, viņu avīžniecības tēvs, bija cēlies no Prū-

sijā ienākušas
—

daži apgalvo — angļu dzimtas (dzim. 1777. g.).
Kā jauns materiāls viņa biogrāfijai (to sk. IMM. 1926. Nr. 5/6) jā-

pieved viņa pāris vēstules Sonntagam, 1819. g. 26. febr. un 10.

martā rakstītas. No tām redzams, ka Vatsonam dzīvē klājies

diezgan grūti: liela ģimene, 5 paša bērni un viena bārene au-

dzēkne un maza Lestenes draudzīte, pie tam tajā vēl nesapraša-
nās (laikam ar draudzes priekšniecību). „Gaiss man še tagad
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top par spiedīgu — viņš raksta — un turpmākās izredzes nesola

neko labu un spēcinošu. Cilvēki mani nesaprot, labāk pagriežu
viņiem ceļu, kamēr to vēl varu." To ievērojot, viņš aptaujājās

pēc kādas citas vietas. „Taču es mīļoju savu tēviju un viņā dzīvo

man tik daudz dārgu cilvēku — tādēļ es labprāt gribētu apmesties
uz dzīvi pie Kurzemes robežām, vismīļāk Rīgā, vai Rīgas tuvu-

mā." (Sk. 4. pielikumu.) Šīs vietas meklēšanai nav bijis nekādu

sekmju, jo Vatsons palika Lestenē līdz sava mūža galam, kas ne-

bija garais — tikai 49 gadi.
Pirmā Latviešu Literariskās Biedrības sapulce notika, kā

jau minēts, 1827. g. 13. septembrī Rīgā, tais pašās telpās, kur

Eriekš 3 gadiem noturēja biedrības dibināšanas sapulci — biedrī-

as locekļa hofrāta O. f. Fegesaka namā. Vidzemes direktors,

prāvests f. Brokhūsens nosauca savā latviešu valodā turētā

runā, kas iespiesta „Magaz." 1. burtnīcā, šo dienu— par „latviešu
valodas goda dienu". No viņa runas lai te pievedu vēl dažus skai-

stus norādījumus uz biedrības mērķi un darbību:

„Šī diena ir patiešām priecas-diena visiem tiem,
kas latviešus mīļo un kam no visas sirds gribās, ka šie mūsu

latvieši, ko augsti valdinieki par brīvļaudīm ir cēluši, jo
dienas jo gudrāki paliktu un nevien mācītos Dievam par

godu dzīvot, bet ari savu citu būšanu gudrāki apkopt, savu

zemi labāki strādāt, savu nabadzību labāki pieglabāt, savus

bērnus glītāki mācīt un iekš tiesašanas-lietam nelikt apmā-
nīties caur kādiem junkuriem un skrīveriem gudriniekiem,
jeb caur citiem šādiem tādiem viltniekiem, kas viltīgu mācī-
bu māca un nemācītu ļaužu galvas drīz pārgroza.

...
Stenderam laimējās Kurzemē dzīvot, kuras

cienīgi kungi arvienu vairāk nekā mūsu muižnieki latvie-

šu valodu ir iemīļojuši; un kas ar saviem zem-

niekiem tā kā vairāk bij iedzīvojušies. Tāpēc tad ari šie

kungi naudu neliedze Stenderam pie viņa grāmatu driķēša-
nas. Tam nāca palīgā ari vecais Steffenhagen s.

1

)

_

*) Latviešu Draugu Biedrība un visnotaļ visa latviešu literatūra (sevišķi
vecāka) stipri saistīta ar J. F. Steffenhagena vārdu. P. f. Koppens sprieda
1829. g. (Mag. I. 3): „No visām latviešu grāmatu spiestuvēm bez vārda runas

pirmo vietu ieņem Jelgavas spiestuve. Viņas liberālie īpašnieki, tēvs ar dēlu,
ar savu dedzību

par vispārējo labklājību izpelnījušies lielu visas latviešu tautas
pateicību." Vecais Steffenhagens jau 1805. gadā dāvāja Kurzemes un Vidzemes
draudzes skolām grāmatas par 500 Alb. dald. Jānis Vriķis (Vridriķis) Steffen-

gens jau izdeva ari pirmo latviešu žurnālu, Stobbes «Latwisko Gadda-Grah-

matu" un vēlāk „Latweeschu Awises". Vatsons, pēdējās 1822. g. izdodams,
1. nra varēja liecināt: «Latviešu tautu un latv. valodu mēs no sirds mīļojam,
ta ka vecais Stenders un vecais Steffenhagens, kas nu abi pie Dieva, tos mī-

ļoja." Steffenhagena ģimenes kronikā atrodas šāda piezīme: „Kāda latviešu

grāmata (pec J. Missiņa domām tā būs bijusi Kurzemes latv. Dziesmu grāmata,
kas iznāca 1766. g. 4. izdevumā) lika pamatu labākai iedzīvei, tamdēļ viņš pa-
teicīga sirdī apņēmās, ka gribot sevišķi pie tam palīdzēt, latviešu tautas izglī-
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. . .
Bet mums nabagiem vidzemniekiem pašiem vien ar-

vienu ir bijis jāpūlējas, tāpēc ka mums iekš savas nabadzī-

bas pietrūka ir žēlotāji, ir nauda, mantas un laime. Tāpēc
ari daudz gudri raksti no mūsu mācītājiem vecos laikos

priekš vecā Stendera laika ar spalvām gan bija uzrak-

stīti, tiklab tādi, kas tās valodas likumiem pakaļ meklēja,
kā ari tādi, kas tās valodas vārdus uzrādīja, bet papīri vien

būdami un nekādas grāmatas, tie ir satrūdējuši, pazudušies
un vecu ļaužu gudrība palika pelēm barība — Ka tad nu

tam vairs nebūs tā notikt, esam mēs sabiedrojušies, vērā lik-

dami to sakāmu vārdu: „k v r spēks, tur var a"."

Šaīs vārdos izteikts tiešām viss tas labais, ideālais, kas stāvēja
acu priekšā biedrības dibinātāju labākai izlasei par latviešu ga-

rīgu un laicīgu pacelšanu.

Tāda pati silta izjūsma un labvēlība pret latviešiem izskan

„Dažādu rakstu krājuma" 1. burtnīcā, kurā iespiests ari Hugen-

bergera sirsnīgais dzejolis «Latviešu biedriem":

«Latviešu biedri, kungi mācīti,
Dziedāsim dziesmu kopā latviski!

Latviešu laima visiem sirdī rūp;
Kur tikai zemnieka dūmekļi kūp,

Mājo mums draugi :,: kas ir kopjami v. t. t."

Mācītāja F. E. Neandera sarakstītā «prieķšrunā" starp citu

lasām: «Mēs domājam un ceram, ar šo grāmatiņu mūsu mīļiem
latviešiem ko rokā dot, kas viņiem nevien vaļas-stundiņās par de-

rīgu laika kavēkli būs, bet viņus ari pamodinās, savu jauku
skaidru tēvu valodu jo dienas vairāk godā turēt, kā pienā-
kas

...
Lai Dievs mums palīdz un mūs stiprina ir jo projām

modrīgi un laimīgi par to rūpēties un to izdarīt, uz ko mēs esam

sadraudzējušies, proti, latviešu valodu tā izkopt un

godā celt, ka tā skolās un baznīcās, tiesas namos un pie
slimnieku gultām tautas vajadzībām var pietikt un jo derīga un

spēcīga tapt, ikvisu skaidri jauki izteikt un sirdī iespiest, kas

prāta gaišību un atzīšanu vairo, dvēseli apskaidro un iepriecina,
un katru tēvzemes un viņas iedzīvotāju labumu un laimību pa-

šķir." Ar patiesu atzinību uzņemami vārdi un novēlējumi.
Tūliņ pirmā sapulcē biedri apspriedušies, ka jāgādā par da-

žādām trūkstošām latviešu valodnieciskām grāmatām. Sekretārs

T. Berents licis priekšā, lai biedrība uzņemtos abu provinču
latviešu kalendāru redakciju un sevišķi rūpētos par

rakstiem, kas tautai derētu, tos pieliekot uz sava rēķina kalendā-

riem, pie kam kalendāru parastā cena ar to nedrīkstētu paaug-

tību veicināt ar derīgu grāmatu palīdzību." Vecais Steffenhagens nomira 1812.

gadā Jelgavā, 68 gadus vecumā. Spiestuvi mantoja viņa audžu dels Jānis Mār-

tiņš Pēterss-Steffenhagens.
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stināties. Sapulce tam piekritusi. Mācītājs J. Berents pēc šā lē-

muma 38 gadus no vietas (1825—63) sastādīja Hākera «Vidzemes

kalendāru" un pēc tam 14 gadus tā redakciju vadīja Rīgas Jāņa
baznīcas mācītājs Miillers, ilggadējs Latviešu Draugu Biedrības

sekretārs.

Jau nākošā gadā biedrība sāka izlaist savu orgānu — «Maga-
ziņu' krājumus, no kuriem līdz šim iznākuši pavisam 20 sējumi,

pa 2 un 3 burtnīcām sējumā; garāki raksti ieņem ari visu sējumu.
Dažādus rakstus latviešu valodā: dzejas, stāstus, pamācības, kas

no sākuma gāja kopā ar zinātniskajiem vācu rakstiem, vēlāk at-

šķīra īpašos magaziņu sējumos ar virsrakstu: «Dažādu rakstu

krājums", no kuriem, no 1830. gada sākot, iznākušas pavisam 8

daļas. Pēdējos iespieda katru 250 eksemplāros vairāk kā pārē-

i'os krājumus. Par magaziņu krājumiem nolemts pirmā sapulcē,
:a tie dodami biedriem par pašmaksu — par iespieduma izmaksas

cenu, kamēr nākošā gadā nolēma pārdot tā biedriem, kā nebie-

briem par vienādu maksu — 5 kap. drukas loksni; «dažādu rak-

stu krājumus" par 2 kap. loksni. Bet 3. sapulcē (1829. g.) nolēma

dot visus magaziņu sējumus biedriem par velti (pie 3 rbļ. gada
maksas, ko vēlāk pazemināja uz 2 rbļ.). Par rakstu ho nora r v

taisīja lēmumu: autori, kuru raksti ieņem veselu burtnīcu vai

lielāko daļu no tās, dabū pēc savu rakstu garuma — par velti 20

vai 10 eksemplārus no izdevuma.

Kā latviešu Literariskās Biedrības nodibinājumu un viņas
sākuma darbību uzņēma sabiedrība? — Atsauksmes par to, pro-
tams, parādījās tikai brīvākā vācu presē, latviešu zemniekiem tā

bija vēl par augstu un nepieietamu. Biedrības darbinieki jau ari

bija vācieši
un visa viņu darbība norisinājās pa gaivenai tiesai

vācu valodā un ari vispirms vāciešu labā, lai latviešu valodu pie-
kopdami to pilnīgāki un pareizāki iemācītos un tā latviešiem vai-

rāk tuvinātos. «Tagad — Plūdons pareizi aizrāda savā litera-

tūras vēsturē, — kur caur brīvlaišanu bij redzama nenovēr-

šama latviešu sabiedriskā stāvokļa pārgrozība, šāda tuvināšanās
latviešiem bij tapusi vācu mācītājiem par nepiecie-
šamu vajadzību, ja tie negribēja izlaist no rokām savu

līdzšinējo vadoņa lomu. «Tā nodibinājās Latviešu Avīzes —tā
Latviešu Literariskā Biedrība." Zināms, pie tam nāca palīgā, kā

redzējām, ari vispārējais toreizējais laika gars. Ka jaunā biedrība
dibināta pa gaivenai tiesai — vai vienīgi vāciešu labā, par to

mums vairākas tiešas liecības. Tā kāds Merķeļa draugs (A. D-tc)
rakstīja viņam 1828. gadā par šo biedrību, to pārspriežot, šādi:

„...
Taču nedomājiet, ka es par Latviešu Literarisko Biedrību

domāju ļauni. Es viņu turu par teicamu, īsti vāciešu ie-

stādi, nodibinātu vāciešiem (echt-Deutsches īnstitut
fur Deutsche), kas latviešu valodu grib pamatīgi iemācīties."1)

*) Liter. Begl. d. Provinzialbl. 1828. Nr. 14.



To pašu apstiprināja biedrības prezidents T. Dobners 1907. g. sa-

pulcē, ziņojot par to, ka pēc 1905. g. revolūcijas vairāki latviešu

tautības biedri izstājušies no biedrības un vācu biedri daudzi

bijuši par biedrības slēgšanu. Tik A. Bīlensteins bijis tam

pretim. „Viņš izgāja — lasām protokolā — no mūsu biedrībai

no viņas sākumā dotā rakstura, ka viņu dibinājuši vācu mā-

cītāji vāciešiem [paša Dobnera uzsvērti, retināti vārdi]
un lielākā daļa viņas biedru vēl tagad esot vācieši". Biedrība uz-

turama ari uz priekšu, jo mācītāju pienākums ari turpmāk būšot

nodziļināties savu draudzes locekļu baznīcas valodā v. t. t. H.

Ādolfi (Adolphi) sprieda savā laikā, ka ari latviešu grā-
matas tolaik tikušas izdotas pirmā kārtā vācu garīdzniecības
vajadzībām.

Bet jaunā, mācītāju nodibinātā biedrība varēja nākt un nāca

bez šaubām aplinkus un ari tieši latviešiem par labu. Jāievēro
tik statūtos aprādītais biedrības diezgan plašais darbības plāns.
Tādēļ jau tūliņ biedrības atklāšanas gadā „Ostsee'-Prov.-Bl."

(47. nrā) kāds lasītājs savā iesūtījuma rakstā izsaucās: „Ein wah-

res Geschenk fūr die Nation!" un M c r ķ c 1 s, uzņēmis aizrādī-

jumu par tikko iznākušā „Magaz." krājuma i. burtn., nobeidz to

šādiem vārdiem: „No burtnīcas skaidri redzams, kādi augļi sa-

gaidāmi no Latviešu Literariskās Biedrības darbības. Tagad
rakstu sagādāšana latviešu valodā atrodas vienīgi mācītu vāciešu

rokās. Pēc trim, lielākais 4 gadu desmitiem tas vairs tā nebūs,

tad latviešu tautības rakstnieki saņems no šīs ļoti cienījamās
biedrības savu valodu jau kā labi izkoptu ieroci. Kaut tā neno-

gurtu savā cēlā darbībā!" (Liter. Begl. d. Provinzialbl. Nr. 23 —

1828). Šās pašas lapas 1830. g. 84. lp. ievietota B-r kritika par

Magaz. 11. 2. krājumu, kurā uzsvērts, ka vienas valodas gramati-
kas izkopšana nākot ari citu valodu gramatikām par labu: —

„tamdēļ šās ievērojamās biedrības darbiem ir svars nevien

priekš Latvijas, bet ari priekš lielākās Ei-

ropas daļas, un lielas daļas Āzija s." Tik plašu
un tālu svētību daži piedzejoja un pareģoja tikko nodibinātajai
biedrībai. Tiešām savā laikā biedrība sāka ari dzīties pēc «Ei-

ropas slavas", ko kāds biedrs (A. Dobners) viņai izteica kā pār-
metumu. Tuvāko vajadzīgo aizmirstot un dzenoties pēc tālākā!

Ari Merķeļa «Provinzialbl." 1829. g. 11. nrā lasām nopietnus ap-

ceres vārdus par jauno biedrību — acīm redzams, tie nākuši no

paša redaktora spalvas un sirds: „Ka latviešiem literariska bie-

drība nodibinājusies: kas gan par to negribētu priecāties? Viņas
mērķis ir, valodu izkopt, lai tā vairāk un vairāk varētu izplatīt
ļaužu galvās gaismu un svētību nesējas zināšanas un domas. Bet

taisni tamdēļ tā dara tikai aplinkus iespaidu un tikai tālā-

kai nākamībai uz mūsu latviešu tautas kultūru. Bet ar ko

gan iespējams darīt iespaidu uz visiem — it visiem jau ta-

gad, nesot izglītību tieši katrā namā? Bez šaubām, tikai ar to,
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ka nāk visu rokās derīgas grāmatas ; ka katrā latviešu sētā

atrodas pietiekošs skaits grāmatu, kas der bērnu mācībai un pie-

augušu tālākizglītošanai..." Merķels pēc savas d/.iļi kulturālās

dabas vēlējās latviešu tūlītēju un visu izglītošanu.
Ari daži citi, ari no mācītājiem, izteica un aizstāvēja šīs do-

mas. Tā Araižu mācītājs K. Kvbers biedrībai piesūtītā vē-

stulē aizrādīja, ka vairāki Valmieras-Limbažu apriņķa biedri

vēloties, lai biedrība izdotu tautai derīgas — vajadzīgas grāma-
tas. G. Sokolovskis no Straupes raksta 1929. g. septembrī,
ka diemžēl nevarot būt klāt biedrības gada sapulcē, bet sveicina

visus sanākušos biedrus, novēlēdams viņu lēmumiem par „mūsu

nabago mīļo latviešu garīgo labklājību un izglītošanu" vislabā-

kās sekmes, beidzot izsacīdams vēlēšanos, lai biedrība gādātu par

to, ka reizē ar magaziņu krājumiem izdotu kaut ko, kas «sevišķi
morāliskā un saimnieciskā ziņā piederētu pie latviešu garīgās
kultūras". Tūliņ pēc biedrības nodibinājuma kāds cits nāca klajā
(Ostsee-Pr.-81. 1827. Nr. 41) ar priekšlikumu, lai biedrība ņemtu
savās rokās Vidzemes Latviešu Avīžu atdzīvināšanu un pārvēr-
šanu par tādām, kādas Kurzemes avīzes.

Uz šo, kā ari citiem aizrādījumiem par jauno biedrību, kas

bija parādījušies klajā, ņēmās atbildēt priekšnieks Klots savā

pārskatā par biedrības nodibināšanos un viņas darbības pirma-
jiem soļiem (Magaz. I. 3.): biedrības ideja jau no sākta gala bi-

jusi, kas tā ari galīgi pieņemta, ka viņas vienīgais mērķis ir,
«tikai (latviešu) valodu kā valodu ievērot, un

ka tamdēļ šur un tur tikai maldīgā kārtā (irrigerweise) parādī-
jušās domas un pieņēmumi (Voraussetzungen), itkā biedrība ar

savu darbību nodomājusi veicināt tautas kultūru ar populāru
rakstu izplatīšanu." To ievērojot, viņa nevarot, piem., saņemt
savās rokās laikrakstus, kas dibināti un pastāv atsevišķā nolūkā.

Un kā vēlāk — Šulca laikā — biedrība saņēma savās rokās

Vatsona dibinātās, jau pastāvošās Latviešu Avīzes, pat stiprai
opozīcijai pastāvot! Un vēl agrāk — 1851. gadā — biedrībā ie-

nāca priekšlikums, nodibināt pašai savu (jaunu) latviešu laik-

rakstu, kura redaktori lai būtu J. Berents un K. Hugenbergers.
Lēmums toreiz gan skanēja, ka tas t a g a d nav lāgi izpildāms, un

nesaskan ari ar biedrības statūtu noteikumiem. Tā vietā labāk

jaizdodot pa mēnešiem vai pat biežāki «dažādu rakstu krājumi".
Sie krājumi patiesībā pēc tam vēl retāki iznāca nekā sākuma

gados un drīzi pēc tam pavisam apsika. 1843. gadā gan ari bie-

drība noraidīja mācītāja H. Treva lūgumu, pabalstīt ar kādu ik-

gadēju naudas sumu viņa izdodamo «Latviešu ļaužu draugu".
Biedrība toreiz aizbildinājās, ka kases stāvoklis neatļaujot šo

pabalstu izsniegt, ieteicot pie tam reizē prāvestiem mudināt mā-

cītājus, piegriezt ar skolu palīdzību lielāku vērību izdodamam

jaunam laikrakstam, kādā ceļā tas saņemtu kāroto — vajadzīgo
pabalstu.
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Augšējo 1829. gadā doto paskaidrojumu priekšniekam Klo-

tam, acīm redzams, būs diktējušas viņa attiecības pret muižniecī-

bu, kā ari valdību, no kuras pēdējās nāca biedrības statūtu ap-

stiprināšana pēc jo ilgas pārbaudīšanas un vilcināšanās un turp-
māk bija sagaidāma uzraudzība par apstiprināto statūtu izpildī-
šanu. Tāpat viņš labi zināja, ka muižniecība ir pretiniece plašā-
kai tautas izglītības lietai.

Kas attiecas uz biedrības mērķi, tad to atsevišķi biedrības

vadītāji un rīkotāji atsevišķos laikmetos dažādi sapratuši un tul-

kojuši. Biedrības pirmais priekšnieks Klots, kā nupat dzirdē-

jām, cieši uzsvēra biedrības tīri zinātnisko — latviešu valodas

izkopšanas mērķi kā vienīgo atļauto un piekopjamo. Turpretim
Bīlensteins 1865. gadā savā plašajā runā par šo jautājumu
apzīmēja kā ceturto (pirmais: krāt leksikografiskus materiālus,

v. t. t.) biedrības uzdevumu: «uzmudināt uz tādu rakstu sacerē-

šanu un pabalstīt viņu izdošanu, kas var veicināt latviešu tautas

kultūru". Un T. Dobners savā atklāšanas runā 1907. gadā
taisni izteicās: «Nevien tikai latviešu valoda, bet lat-

viešu tauta ir pēc statūtiem mūsu darbības objekts. Mūsu

biedrība uzņēmusies rūpēties par viņas garīgo attīstību un var

slavēties, ka viņas locekļu pulkā atradušies arvienu tādi vīri,
kam ir lielākie nopelni pie tautas izglītības veicināšanas mūsu

zemē." Tā tad abu pēdējo biedrības vadītāju domas stipri at-

šķiras no pirmā priekšnieka domām par biedrības mērķiem. To-

mēr patiesībā tikai teorētiskā ziņā, jo praktikā taisni Klota

laikā sāka iznākt un čakli vien turpinājās populārie «Dažādu
rakstu krājumi". Viņa laikā ari — pašā pirmā atklāšanas sa-

pulcē, kā redzējām, teikti skaisti vispārīgi vārdi un novēlējumi
latviešiem

par viņu labākas vispārīgas dzīves izkopšanu. Tā tad

jāsaka, ka kaut gan Latviešu Draugu Biedrību dibinājuši vācu

mācītāji speciāli savām vajadzībām un interesēm, tomēr tā jau
no sākta gala nākusi, vismaz centusies nākt zināmā mērā un pat

jo lielā mērā ari visai latviešu tautai, viņas kulturālai attīstībai

par labu.

Biedrības sākumā tūliņ ķērās par latviešu valodu vairāk

ieinteresētie mācītāji naigi pie dažādu savu sakrājušos leksiko-

grafisko un gramatikalisko piezīmju publicēšanas, sevišķi papil-
dinādami un pārlabodami līdzšinējos Stendera valodnieciskos
krājumus. Krāja un piiblicēja stādu un dzīvnieku latviskos no-

saukumus (tur deva materiālus Dr. H. E. Katterfelds, Cesvaines

Mūthels un Ulmanns [Mag. IV, 2], bet sevišķi daudz Puzes Ka-

valls [XII, 3, XIII, 1 un 3, XV, 1 un 2]), centās izskaidrot sinoni-

miskus vārdus (kā Napjerskis, Hugenbergers un K. L. Kaehl-

brandts — Mag. V. 1 un 2). sniedza kritikas par iznākušām grā-
matām un tā vēl. Daudz runāja tūliņ pašā darbības sākumā ari

par latviešu pareizrakstības pārlabošanu. Šī pēdējā jautājuma
apspriešanā sanāca atklāti cīņā mācītāju progresīvākie elementi
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ar konservatīvo daļu, kura bija un palika lielā pārsvarā. Kā

pirmais iekustinātājs reformatoriskā garā ortogrāfijas jautājumā
uzstājās biedrībā Ulmanns. Viņš jau ap 1830. gadu lika

priekšā, atmest latviešu rakstībā dubultniekus un garuma
zīmi h. Par pēdējo burtu jau Lan g c sprieda savā vārdnīcā

(1777. g.), ka tas esot «latvietim par mūžīgām mokām". Un Fū-

rekers to pat jau izmeta. Ari Bīlensteins savā uzaici-

nājumā «Latviešu valodas pratējiem etc." (L. A. 1865. 4) izteicās:

«Tas h ir un ir pretim latviešu mēles tikumam", tur-

pretim nākošā gadā turpat (L. A. 1866. 24) paziņoja, ka viņš savā

mazajā mācības grāmatā — «Elemente der lett. Sprache" — «to

biedckli h nedrīkstēšot izpostīt". Tā tad teorētiski viņš atzina

Progresa
vajadzību — bet praksē palika pie vecā «biedēkļa",

rotāms, ka toreiz — ap 30. gadiem — Ulmanna reformas priekš-
likumiem vai visi bija pretim (sk. Magaz. IV., 1834). Jāiedomā jas,
ka vēl Latviešu Draugu Biedrības 1869. g. sapulce uzdeva prezi-
dentam lūgt Dr. Ulmannu, lai viņš savā latviskā-vāciskā vārdnī-

cā, kas bija nodota viņa sarakstīšanai, piepaturētu dubultniekus.
Tomēr vārdnīcā, kas iznāca 1872. gadā, dubultnieki bija atmesti.

Tā tad Ulmanns bijis progresīvāks par visu Draugu Biedrību.

Par dubultnieku atmešanu vārdnīca J. Cimze pastāsta sekošus

faktus: „Vārdnīcas darbu uzņemot, cienīgs rakstītājs būtu palicis pie du-

bultniekiem, ja Latv. biedrības priekšnieku padomu tā nebūtu sapra-

tis, itkā šie velējušies, lai savu vārdnīcu bez dubultniekiem rakstot. Pus

darba padarījis, c. Ulmaņņa k. to nosūta c. Bīlensteina mācītājam, kas nu

rakstītāju lūdz, lai visu pārtaisot, jo tas nemaz viņu nodoms nebijis, du-

bultniekus atmest. Bet nu bija par vēlu. C. Ulmaņņa k. atbildēja, ka to

tā izlīdzināšot, ka darbu beidzis, priekšrunā pieminēšot, kādā vīzē lasītāji,
kur vajadzīgs, dubultniekus varot pielikt. Te uznāca nāve. Pa tām star-

pām Balt. v. jau bij iesācis bez dubultniekiem rakstīt. Priekšrunu sarak-

stīja Bīlensteina mācītājs, —un tā lieta palika nepieminēta." l ) Tā paša
1872. gada Draugu Biedrības sapulce sprieda par dubultnieku atmešanu

citos latviešu rakstos. Lēmums skanēja: levērojot to, ka garīgos rakstos

neatmetīs līdzšinējo dubultošanu un jaunādā rakstīšana ~lielam pulkam
ļoti riebj un riebs un tas tikko pamodies prieks uz lasīšanu taptu stipri ka-

vēts" — Latv. Avīzes joprojām paliks pie līdzšinējas rakstības.2 )

Kad 1874. gadā vajadzēja iespiest rakstos pārlaboto bībeli,
tad izlaida apkārtrakstu mācītājiem, pie kam izrādījās, ka 58

mācītāji gribēja dubultniekus paturēt, 91 vi-

ņus atmest. Tomēr bībeli toreiz iespieda vēl vecajā rak-

stībā! Tikai 20 gadus vēlāk komisija jaunā sastāvā: Auni ņ š,
Neulands, Kundziņš, panāca dubultnieku atmešanu. Tik

grūti klājās ar vecās rakstības reformēšanu — sevišķi baznīcas

*) Māj. V. 1872. 49.

9) L. A. 1872. 51.
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rakstos, kas atradās pilnīgi mācītāju rokās.1) Latviešu progre-
sivā nacionālā prese bija pirmā, kas spēra drošu soli vecās vācu

rakstības kankaru nomešanā. Pirmais no savām grāmatām iz-

meta dubultniekus K. Stālberģis. Cik konservativi bija daži

mācītāji mūsu vecās rakstības uzturēšanā, rāda tas, ka vēl 1869.

gadā Kaltabrunas mācītājs Feverabends prasīja latviešu

bērnu ābecēs pilnīgu vācu alfabētu: „Von den ABC-

Būchern, resp. Alphabeten, mochten wir diejenigen wāhlen, die

nicht allzu puristisch lettisch verfahren, sondern auch f, q, v, y,
ck, tz v. s. w. aufnehmen; exclusiv lettisch sein, heisst die Ent-

wickelung dieses Volkes aufhalten [?!]"2)
Kad par ortogrāfijas jautājumu iet runa, tad var atzīmēt vēl

Bīlensteina vārdus, kurus viņš izteica biedrības 1885. gada
sapulcē —

kad vispāri sāka sajust pārkrievošanas spaidus: «Va-
rētu jautāt, vai tagad ir laiks runāt par ortogrāfijas re-

formēšanu. Šis darbs liekas būt pavisam niecīgs un nevaja-
dzīgs, kad kādas tautas un viņas literatūras pastāvēšana stāv uz

spēles. Ja meitu apdraud dilonis, tad grūti gan domājams, ka

dzimtas locekļi ņemsies izspriest jautājumu, vai tai staigāt cir-

tainu, vai gludu galvu." Kad šaī pašā sapulcē Bīlensteins vēl uz-

svēra to, ka latviešiem viņu cerības uz „latviski-tautisko
lomu jāguldot kapā", tad Fr. Veinbergam bija tie-

sība un taisnība viņam atbildēt: „Mums nav zināms, no kam cē-

lušās šās rūpes par latviešu tautības pastāvēšanu, un kādēļ tagad
sāk runāt par briesmām, kas draudot latviešu tautai. Ja to rūpju
cēlons ir gaidāmie pārgrozījumi caur tām no valsts valdības sa-

gatavotām reformām, tad mums jāsaka, ka šīs rūpes bez pamata.
Latvieši no šiem pārgrozījumiem gaida priekš savas tautības ne-

vis postu, bet stiprāku atspirgšanu. Tie ļoti maz pazīst
latviešu tautu, kas domā, ka viņas tautisko centienu kopšana tik

drīz apstāsies vai paliks vājāk a."3)

Pie šās pašas reizes jāaizrāda uz mazu pārkrievošanas ten-

denci, kas parādījās atklātībā pie dažām personām jaunās biedrī-

bas pašā sākuma laikmetā, kad nāca apspriešanā latviešu rakstī-

bas jautājums. «Magaziņu" 2. kr. 1. burtnīcā (1829). 6. lp., vecais

Birzgales mācītājs Konrāds Šulcs, vēlākā Latv. Avīžu re-

daktora Šulca tēvs, ko vecais Lielvārdes Kroons slavēja (1834. g.

10. maija vēstulē) par vienu no tā laika labākiem latviešu va-

*) Ari muižniecības pārstāvji, tāpat kā liela dala mācītāju, bija pretim
katrai latviešu ortogrāfijas pārlabošanai, ja tie jel maz piegrieza šim jautāju-
mam vērību. Tā J. Kriškāns rakstīja vēstulē Fr. Brīvzemniekam 1888. g.

8. nov. par grafu Pālenu (ministra dēlu), kas pāra dienas priekš tam bija
apmeklējis viņa skolu Vec-Švārdē: «Grafs Pālens izstaigājis visas klases, ap-

skatījis, kā bērni raksta. Par latv. ortogrāfiju teica, ka dubultniekus un ga-

ruma zīmes nevajagot atmest, visa jaunā ortogrāfija ievedot tikai ju-
kas ..."

2
) Mitt. v. Nachr. XXIV. sēj. 399. lp.

s) balt. Vēstn. 1885. Nr. 288.
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lodās pratējiem („ist gewiss einer der besten Letten itziger Zeit"),

izsacījās, ka „būtu ļoti vēlams latviešu rakstos ievest krievu

burtus, sevišķi šņākuļu ž, šun č vietā. Tas latviešiem atviegli-
nātu lasīt iemācīšanos." To pašu ieteica ari mācītājs D. Vendts

Mag. IV. sējumā (1833), pārspriežot iekustināto ortogrāfijas jau-
tājumu. Viņš ari bija tas, kas sprieda, ka „krievu valoda reiz

būšot pasaules valoda". M c r ķ c 1 s, aizrādīdams uz Šulca priekš-
likumu, taisa šādu piezīmi: „Šī pārgrozība (krievu burtu ievešana

latviešu rakstos) varētu, tai pat vajadzētu atnest ar laiku vēl

gluži citādas sekas, kas sniegtos stipri pāri gramatikas laukam."1)
Te Merķels katrā ziņā domājis politisko lauku — latviešu pār-
krievošanas gala iznākumu. Ap to laiku, Vatsona vadībā, stipri

bij izplatījušās domas par latviešu lielu radniecību ar slāviem,

kamdēļ ari būs saprotama „Ostsee-Pr.-Bl." izdevēja piezīme 1827.

g. 47. nrā pie kāda lasītāja šādām izteiktām domām par jauno
biedrību: „Lai būtu tas taisnība, ka prūšiem par savu vācu kultū-

ru jāpateicas senprūšu valodas iznīcināšanai; — lai ari tiem ne-

būtu gluži nepatiesība, kas apgalvo, ka latviešu valodas uzturē-

šana kavējot brīvībā atlaisto attīstību, pietiek, ka biedrība ir no-

dibināta, lai kultivētu zemnieka (des Landmannes) valodu." Te

taisīta piezīme: «Izdevējs [tas pēc vasarā mirušā Sonntaga bija
tagad Merķels] atzīstas, ka ari viņam liekas esam vēlama lieta,
uzturēt dzīvu latviešu valodu, līdz tā var pārvērsties kādā krie-

vu izloksnē." Vatsons mācīja, ka latvieši ir pārgāju tauta

no slāviem uz ģermāņiem. Vai tie nu nevarēja, apstākļu mudi-

nāti vai spiesti, «pavērsties" kādreiz tuvāki — vai atpakaļ pie
slāviem? — Ka latviešu slaviskā radniecība viņus varētu pie-
vilkt — pat pievilkusi krievismam, tas ari izteikts šās pašas Lat-
viešu Draugu Biedrības vadošās aprindās. Tā viņas Vidzemes

direktors A. Dobners 1841. g. 1. decembrī, kad Vidzemē sākās

kustība par pāriešanu pareizticībā, izteicās apkārtrakstā pie bie-

driem: «Pēdējie notikumi daudz ko skaidrāki parādījuši, ko

agrāk pat aizrādīt — izteikt nedrīkstēja, un tagad vairs nav no-

liedzams, ka latvietis, piederēdams pie slavu cilts, puslīdz iz-

devīgos apstākļos pieslienas krieviem (sich zum Rus-

senthum hinneigt)." Nav nekādu šaubu, ka šī novēršanās uz

pareizticības pusi nestāvēja nekādā sakarā ar latviešu iedzimtām

tieksmēm uz slavismu, bet gan ar toreizējiem dzīves apstākļiem,
dzīves grūtībām — un ar dzīšanos, cerībām, tikt ārā no šīm grū-
tībām.

Ar atzinību jāmin, ka L. Draugu Biedrībā pārkrievošanas
jautājums iekustināts tikai pavisam reti, pie tam viskopībā tas

pagalam noraidīts. Pret latviešu pārkrievošanu vācu dar-

binieki — ari šaī biedrībā — uzstājās tikpat karsti un sirdīgi,
itin kā tā būtu griezta pret pašu (vācu) miesu un asini. Citādi

Liter. Begl. d. Provinzialbl. 1830 Nr. 4.
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lieta apgriezās, ja nāca runa par latviešu pārvācošanu. Tai

bija, kā dzirdējām, daudz piekritēju — vairāk gan aizklātu nekā
atklātu, kā jau kutelīgam politiskam faktoram. — Ap 1887. gadu,
kad iesākās strauji Latvijas skolu pārkrievināšana un izcēlās ari

jautājums par krievu burtu (kirilicas) ievešanu latviešu rakstībā,

pret ko vienbalsīgi izteicās visa latviešu prese — tad to darīja ari

Bīlensteins garā apcerējumā (L. A. Nr. 2, ari Mag. XIX, 2).
Viņš izšķīra 2 jautājumus: 1) Vai kirilica var apzīmēt latviešu

valodas skaņas? 2) Vai viņas pieņemšana nāktu par labu latviešu

tautas kultūras attīstībai? Uz pirmo jautājumu viņš atbildēja ar

nē. Vēl jo ciešāki viņš uzsvēra savu nē atbildot uz otro jautā-
jumu. Krievu burtu ievešana latviešu rakstībā izdarītu varmā-

cīgu lūzumu visā latviešu tautas un viņas attīstības vēsturē un

nevien apturētu, bet pat atbīdītu atpakaļ daudzu paaudžu garīgo
kultūru. Jeb taisni viņa vārdiem runājot: „Ar tām jaunām zī-

mēm grūtāki klāsies nekā ar tām tagadējām. Jaunus tādus rak-

stus, ja jaunie izmācītos lasīt, vecie nelasīs. Vecā, līdz-

šinējā literatūra, viss garīgas mantas krājums
kapā būtu jāliek līdz ar tiem tēviem. Jaunā paaudze no tēviem,
no tēvijas un no savas tautas gara atkāptos." Raksts nobeidzas

šādiem atzinības vārdiem latviešu presei: «Jāpriecājas, kad redz,
ka visi latviešu laikraksti vienā prātā un vienā balsī krievu bur-

tus nekāro, labi zinādami, kāds liels spēks tām saitēm, kas jaunus
un vecus laikus, tautas tagadni un senatni sasien." Biedrības

1888. g. sapulcē Bīlensteins ziņoja, ka kopā ar Kurzemes di-

rektoru Sakranoviču strādājuši augstākā uzdevumā pie at-

sauksmes sastādīšanas, kā krieviski rakstīt latviešu īpašvārdus
jaunajās krieviskās baznīcas grāmatās. „Šis jautājums — Bīlen-

steins sprieda — ārkārtīgi grūti izšķirams, tādēļ ka latviešu un

krievu skaņu sistēmas un alfabēti tik ļoti viens no otra atšķiras."
Par šo jautājumu Sakranovičs ziņoja ari 1897. g. sēdē. Ģe-
neralkonsistorija ieprasījusi šaī jautājumā ari Zinātņu akadēmi-

jas domas. Tik gari un grūti vilkās šī jautājuma apspriešana un

izšķiršana.

Latviešu Draugu Biedrības pirmajos gados tīri apbrīnojamā
kārtā norisinājās tajā vairāki personīgas berzēšanās gadījumi,
kam vēlāk sekoja citi tamlīdzīgi. Pirmā tāda sadursme biedrībā

izcēlās 1829. gacfā P. f. Koppena raksta dēļ — par leišu (latviešu)
tautu celšanos, viņu valodu un literatūru — kas iespiests tulko-

jumā ar Napjerska piezīmēm Magaz. I. krāj. 3. brtn. Šā raksta

dē] direktors, Biržu mācītājs J. F. Lundbergs 15. nov. piesūtīja

priekšniekam vēstuli ar šādu saturu: „Abi Stenderi [Sunākstes un

Dignājas mācītāji] ir ļoti nikni par to, ka Koppena raksta izde-

vējs [Dr. Napjerskis] viņu tēvu [jauno Stenderu], tik daudzpusīgu
latviešu rakstnieku, nemaz nav pieminējis, kur pat
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mazākie rakstnieki viņa piezīmēs minēti. Viņi domā, ka tur acīm

redzams esot vainīga vecā vidzemnieku antipātija

pret kurzemniekiem. Es esmu mēģinājis viņus no šīm domām at-

runāt, bet tas man nav izdevies. 1) Ari es turu par nepareizu, ka

Aleksanders Stenders, kam gan bija savas kļūdas un savi vājumi,
kas tomēr daudz ko rakstījis, tā pavisam aizmirsts, un jo vairāk

brīnos par to tamdēļ, ka mūsu cienītais Napjerskis ir citādi ļoti
akurāts krājējs. Sunākstes mācītājs grib tādēļ izstāties

no biedrības. Jau vārda pēc tas būtu par ļaunu, ka tamdēļ

taptu izpostīta labā saskaņa starp abām mūsu provincēm. Kā

būtu, ja kāds no vidzemniekiem aizrādītu atklātībā uz šo aiz-

māršību? — jeb vēl labāki, ja Napjerskis pats privātā kārtā aiz-

rakstītu Sunākstes mācītājam un ar savu pater peccavi apmie-
rinātu viņa aizkārtās bērna jūtas, — apsoloties nākamā gadījumā
kļūdu izlabot?" Šādā kārtā tad ari šī sadursme starp kurzem-

niekiem un vidzemniekiem likvidēta, jo nākamā gadā izstājušos
biedru pulkā nav sastopams Stendera vārds.

Bet vēl asāka personīga saķildošanās izcēlās nākamā gadā

par rakstu, kas iespiests ..Magaziņu" 2. kr. 1. burtn. (1829) — mā-

cītāju Šulca, Mvlicha. Vāgnera un Kroona valodnieciskas piezī-
mes pie Stendera gramatikas, sakārtotas un pavairotas ar Kur-

sīšu mācītāja F. E. Neandera piezīmēm. Savas piezīmes minētie

mācītāji bija iesūtījuši uz uzaicinājumu biedrībai 2 gadus at-

pakaļ, un tagad sirdījās par to, ka tās bez viņu ziņas un

atļaujas iespiestas biedrības orgānā. — bet īstenībā gan par
to. ka tās pavadīja dažas viņiem nepatīkamas paasas sakopotāja
kritiskas piezīmes. Kā asi protestētāji šaī lietā uzstājās sevišķi

jau augšām minētais Birzgales Konrāds Šulcs un Lielvārdes G.

Kroons. Pirmējais garā vēstulē 1830. g. 10. martā prasa priekš-
niekam starp citu: 1) raksta turpinājumu nākamā burtnīcā ap-
turēt [no kuras patiesībā bija iespiestas gatavas jau vairākas

loksnes — pat viss attiecīgais raksts! var iedomāties nu apjukumu
—šo neveiklo situāciju biedrībā], un 2) viņu. Šulcu. tūliņ iz-

dzēst no Latv. Draugu Biedrības biedru skaita. Bez

*) Par šo antipātiju jeb antagonismu starp Vidzemes un Kurzemes mācī-

tajiem ieminas ari Neikens vēl 1862. gada 27. jūlijā vēstulē biedrības prezi-
dentam R. šulcam: „Biju patlaban taīs domās, savu Kurzemes amata biedru
klusēšanu izskaidrot ar veco provinciālo antagonismu un visas cerības uz ko-

pīgu strādāšanu atmest, kad vakardien saņēmu mācītāia Klāssohna vēstuli, ku-
ras saturs mani atkal sadrošināja." Pusgadu vēlāk ('1863. g. 3. janvārī) Neikens
raksta Šulcam vēl noteiktāki par šo antagonismu: ..Saīgums par mūsu apvieno-
šanos fka Neikena „Cela biedris" apvienojās ar šulca ..Latviešu Avīzēm"! man

skaidri parāda dziļo antagonismu, kāds pastāv starp abām provincēm,
un mani nostiprina taī pārliecībā, ka solis noticis pēc Dieva prāta un

ta tad tas būs visiem dalībniekiem par jo lielāku svētību." Bet fakts bifa galu
galā tas, ka Neikena „Cela biedris" šā apvienojuma dēl kā atsevišķs laikraksts
Vidzemē cieta pilnīgu fiasko. 1864. g. 14. dcc. vēstulē Fīrhuffam Neikens skai-
dri pasaka, ka viņam ir „sašutums (pretestība, ienaids) pret mācītāju Šulcu
(L. A. redaktoru) un visiem kurzemniekiem vispār."
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tam Neanderam nākamā burtnīcā jāpaskaidro, ka viņš ar savām

pieliktām piezīmēm „stipri pārkāpis savu uzdevumu un savas re-

daktora kompetences". „īo sāpīgāki man šīs piezīmes ķērās pie
sirds tamdēļ — sprieda Šulcs [kas sevišķi pazīstams ar savu „Kur-

semmes Stahstu-grahmatu" (1832), kas ieteica kungiem ietaisīt

zemniekiem skolas, — „jo tur ir tiešām īstenas gudrības sakne

meklējama"] — ka tās [šīs piezīmes] nāca no vīra, kas vēl nebija
dzimis, kad manus pirmos latviskos drukas darbus jau publika
uzņēma ar labpatiku." [Tampretim Neanders sprieda 16.

maijā priekšniekam piesūtītā vēstulē: „Man par šo aizķerto jūte-
lību gribētos drīzāk paglaudīt bārzdā un tikai pasmaidīt,
ja kādas citas jūtas man šo patiku neapspiestu, proti: dziļa no-

žēla, ka vecais vīrs, ko es citādi augsti cienu, ļaujas aizrauties

uz tādām vājībām un atklājas tādā bēdīgā kailumā, kā viņš to še

Ī>arāda."] Lielvārdes mācītājs Kroons raksta 7. martā: „Ja
ietas ari uz priekšu tā ies mūsu biedrībā, tad mani izslēdziet

no biedru skaita", reizē sirdīdamies ari par to, ka Hugen-
bergers savā rakstā „Erfahrungen fiir die lettische Verskunst",
kas iespiests tai pašā nelaimīgajā 2. kr. 1. burtn., nopaļājis Age-
lutha heksametrus. „Kur tas novedīs?" Kroons jautā. „Kas gan

gribēs palikt vairs tādā biedrībā par locekli, kad biedri viens

otram brūk virsū ar tādu sīvumu un nelaipnību? Es nē! —Un

kādi ir paša Hugenbergera priekšzīmīgie panti! Es viņa heksa-

metrus nebūt nevaru atzīt par priekšzīmīgiem ...
Kad mani iz-

dzēš no biedru skaita, tad lai atdod man atpakaļ visus tos rakstus,

kurus agrāk biedrībai esmu nodevis." Un 30. aprilī: „Esmu šās

biedrības dibinātājs, un biju lepns uz to; bet tagad man ir tikai

žēl, ka esmu palīdzējis nodibināt tādu biedrību, kurā tā biedri

viens ar otru apietas. Es te patiesi nerunāju savā vārdā vien, bet

ari visu to vārdā, kas aizķerti, ari Agelutha [Mālpils mācītāja]
vārdā, kam tiešām visvairāk jāsūdzās ...

Suum cuique (katram

savu) tikai tad varēs dot, kad mācītājs Neanders atklātībā to iz-

labos, ko viņš atklātībā sapostījis. Patiesībā to vajadzētu darīt

ari dzejniekam! Sed poetae sit licentia sua poetica!"

Šaī lietā iznāca gara sarakstīšanās starp biedrības priekš-

nieku, Neanderu, cenzoru Napjerski un Džūkstes mācītāju Vil-

pertu, kas pēc Vatsona nāves bija ievēlēts par Kurzemes direkto-

ru un kura uzdevumā Neanders bija skatījis cauri minēto mācī-

tāju iesūtītās valodnieciskās piezīmes un tām piespraudis klat

savas kritiskās domas. K. L. Vilperts (vēlāk Kurzemes ģeneral-

superdents) savā vēstulē priekšniekam 4. aprili attaisno pilnīgi
Neanderu, ka tas pie visa nevainīgs — viņš izpildījis tikai viņa,

Vilperta, uzdevumu, un viņam kā toreizējam redaktoram un di-

rektoram bijusi tiesība to viņam uzdot. „Ka es minētās piezīmes
būtu licis iespiest bez autoru ziņas un atļaujas — ari nevaru

atzīt par patiesu. Jo par šīm piezīmēm es liku priekša 1828. g.

septembra sapulcē, ka tās iespiežamas magaziņu krājumos. Pats
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Šulcs toreiz bija klāt; citiem biedriem šo lēmumu pa-

ziņoja ar apkārtrakstu — vismaz Kurzemē. Ja kāds savas pie-
zīmes nevēlējās redzēt publicētas, tad viņam tas bija jāpaziņo
biedrībai." Beigās Vilperts spriež: „Ja šie kungi grib iet miera

ceļu ar mums, tad jau oūtu pareizi, ka mēs Kā vainīgie
izstājamies no biedrības un nevis viņi..."

K. L. Vilperts, biedrības līdzdibinātājs, Kurzemes direktors no

1827.—29. g., Džūkstes mācītājs, no 1841. g. Kurzemes ģeneralsuperdents,

11861. g. Viņu tēlo kā stipri izglītotu un ļoti miermīlīgu cilvēku („Ein

Mann des Friedens"), kas ari parādās tāds sadursmē ar Kroonu v. c. 1858. g.

viņu biedrība ievēlēja par savu goda biedru. 1846. g. Vilperts izsniedza

muižniecībai Kurzemes mācītāju sinodes rakstu, kas pieprasīja izdot

īpašu skolu likumu, kas lai sekmētu skolu attīstību visā zemē. Muižnie-

cība, kā zināms, izturējās pret šo prasību negativi.

Neanders izskaidrojās par šo ķildas lietu īsi Mag. 11. 2.

f>riekšvārdos, pieturēdamies pie augšējiem Vilperta faktiem. Kas

ietas tuvākus apstākļus nepazīst, tam šis īsais paskaidrojums var

izlikties tīri nesaprotams, kamdēļ tas tāds dots. Šulcs, drusku

apmierinājies, raksta 3. maijā, ka atļauj savas piezīmes pie Sten-

dera gramatikas uzņemt turpinājumā — tādēļ ka tās jau iespie-
stas, bet paliek pie tā, ka no biedrības izstājas. Dr.

Napjerskis rakstīja 26. maijā Neanderam: «Mācītājs Šulcs paliek
cieši pie sava atteikuma un lūdz nemēģināt viņu pierunāt, lai viņš

groza savu apņēmumos." Turpretim Kroons palika biedrībā.

Šis sastrīdus gadījums rāda divas lietas: pirmkārt, ka biedrī-

bas vadībā pasā sākumā valdījis it brīvs, kritisks gars, brīva domu

izteiksme spriedumos, maz vērojot personu, bet vairāk apsprie-
žamo lietu; to praktizēja jau vecais Elverfelds, vēlāk Neanders,

Hugenbergers, Pantenius un vēl kādi. Otrkārt tas rāda — pie la-

bas daļas ari stipru personīgu iedomību un pārāku jūtelību, vāju
paškritiku un neiecietību pret citiem. 1 ) Tas tad viegli varēja no-

vest pie tādām personīgām sadursmēm un savstarpīgās naidoša-

nās. kāda šoreiz izcēlās Neandera kritisko piezīmju dēļ. Tas, zi-

nāms, biedrības dzīves kuplināšanai nevarēja nākt par labu. Ar

to pa daļai izskaidrojas biedrības sākuma laikmeta pamazais
biedru skaits, un tas pats drīz pavisam sašļuka. Tur vainīgs, pro-
tams, bija ari biedrības eksklusivais virziens. Piedalīšanās sa-

pulcēs vispārim bija pavisam vāja. Tā, piem., 1835. g. sapulcē

x ) Kā skaists izņēmums no šo jūtīgo pulka atzīmējams O. B. G. Rosen-

bergers, kas nobeidza savu latviešu gramatikas sintakses darbu (Mag. IX, 1)
ar velēšanos, lai par viņa darbu parādītos „krietna kritika, kas veicinātu „mī-
ļas latviešu valodas lietu". „Pie šās kritikas es vēlos — viņš taisni saka — un

pat lūdzu klāt konsistorialpadomnieka Neandera spalvu, godīgi apsoloties,
nepadoties nekādai jūtelībai. Labprāt gribu pazaudēt, ja tikai ar to lieta

iegūs t." Tas pavisam citāds gars nekā tas, kas sacēlās vairāk gadus agrāk
pret šo pašu Neanderu.



atzīmēts, ka bijuši klāt tikai 4 biedri. 1840. gadā taisīts lēmums,
ka biedri, kas 10 gadus no vietas nav samaksājuši biedru

naudu, dzēšami no biedru skaita. 1839. g. sēdē ziņoja, ka gada
laikā izstājušies 10 biedri. Pirmā darbības gada beigās biedrībai

bija 132 biedri, bet līdz 1845. gadam šis skaits nokritās līdz 75.

Par atsalšanu un atkrišanu no biedrības šai laikā sūdzējās U 1 -

m a n n s, biedrības līdzdibinātājs, Inlandē (1844. 49. nrā), likdams

pie sirds mācītājiem un citai mūsu inteliģencei apdomāt šādus

jautājumus: „Cik daudz biedru ir vēl šaī biedrībā no tiem, kas

viņā varētu un kam patiesi ari vajadzētu iestāties? — Cik daudzi

piedalās viņas gada sapulcēs? — Cik daudz ir viņas līdzstrādnie-

ku, kam tiesība un ar to ari pienākums uz šādu līdzstrādāšanu?—
Un taču biedrība jau izdevusi 8 „Magaziņu" sējumus, kas nav

neinteresanti un nav pildīti ar rakstiem, kas nebūtu krietni!"

Bet ar augšējiem vēl tāli nav izsmelti personīgo sadursmju
un dusmu gadījumi Latviešu Draugu Biedrībā. Viens tāds atzī-

mējams ari no 1841. gada, kad daudz pazīstamais biedrības dar-

binieks — viņas līdzdibinātājs Dr. Napjerskis izstājās
no biedrības tādēļ — ka tajā bija uzņemts par goda biedru

Garlībs Merķel s.
1) Par to toreizējais priekšnieks Lun d -

bergs rakstīja 4. novembrī Vidzemes direktoram A. Dobneram

šādi: „Napjerska izstāšanos es ļoti nožēloju, ar viņu mēs pazaudē-
jam krietnu līdzstrādnieku. Bet kā gan tas iespējams, ka viņa
naida prāts pret Merķeli varēja tik tālu noiet? Lieliem gariem
esot nāvīgas dusmas, saka latīņu sakāms vārds. Ja Merķels vēl

būtu uzņemts par kārtīgu biedri, tad tas jau drīzāk Napjersku
varētu aizkārt, iedomājoties biežāku nepatīkamu sastapšanos bie-

drības sapulcēs. Ka Merķeļam lieli nopelni pie latviešiem un

latviešu vēstures laukā, to neviens nevarēs noliegt. Taču Napjer-
skis, kā viņš sekretāram Buchholcam raksta, izteicis jau tikai vē-

lēšanos, lai to atlaiž no biedra nosaukuma un pienākumiem. Var-

būt vēl to varēs pierunāt palikt, un tā kā Jūs bieži iebrauciet

Rīgā, tad pamēģiniet to un sakiet viņam, ka es to nožēlotu, ja
viņš izstātos. Merķeļa iecelšana par goda biedru ir jau gluži ne-

vainīgs iemesls." Napjerska izstāšanās tomēr palika spēkā. 1842.

*) Savāds gadījums pret paša celto biedrību atzīmējams ari par kādu ciiu

biedrības dibinātāju un pašā sākumā bijušu Vidzemes direktoru — prāvestu
fon Brokhūsenu Ikšķilē, kas biedrības atklāšanas dienā turēja tik jauku
uzrunu latviešu valodā par „latviešu valodas goda dienu" un par „priecas dienu

visiem tiem. kas latviešus mīļo un kam no visas sirds gribas, ka viņi jo dienas

jo gudrāki paliktu v. t. t." Napjerskis — tas pats, kas tagad Merķela deļ

izstājās no biedrības —
vadīdams priekšnieka vietā 1834. gadā 12. septembrī

Jelgavā gada sapulci, konstatēja atklāšanas runā par viņu sekošo nesmuko
faktu: „Mūsu biedrības sekretāram, mācītājam Berentam, taisni uz vakardienu

un šodienu nolikta viņa draudzē prāvesta revizija, jb prāvests, būdams pats
mūsu biedrībā biedrs, diemžēl nav varējis izraudzīt mūsu sekretāram kādu citu

dienu viņa draudzes revizijai, kā taisni jau sen izsludināto mūsu gada
sapulces dienu!"
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g. protokolā atzīmēts, ka izstājusies 3 biedri un to pulkā ir JJr.

Napjerskis. Bet biedrība, ievērodama aizgājušā biedra lielos no-

pelnus un gribēdama sniegt viņam pēc notikušā pienācīgu gan-

darījumu un to saistīt at-

kal pie biedrības, iecēla

viņu tūliņ nākošā gadā

par goda biedru. Pel-

aa atzīmēšanu Napjerska
1843. g. 11. oktobrī rakstī-

tā pateicības vēstule bie-

drībai uz paziņojumu par
šo iecelšanu: «Latviešu
tautas draugs, kas šās tau-

tas vidū esmu pavadījis
sava mūža divus laikme-

tus, būdams pastāvīgi sa-

kara ar viņu un pūlēda-
mies viņas labā, tiešām

ņemšu ari turpmāk un pa-

stāvīgi dzīvāko interesi

pie visa, kas attiecas uz šo

tautu un sevišķi viņas ga-

rīgo izglītību un tamlīdz

ari viņas valodu un lite-

ratūru, un atzīstu to mēr'

ķu augsto svaru, kurus

Latviešu Literariskā Bie-

drība piekopj šās diem

žēl! ]oti apspiestās tautī-

bas (fur diese leider! sehr

beengte Nationalitat) laba. Šos mērķus veicināt bus mana pa-

stāvīga cenšanās .. .**

Dr. K. E. Napjerskis.

Dr. Kārlis Ed. Napjerskis (Napiersky), dz. 1793. g. Rīgā,

turpat audzis un skolots, studējis teoloģiju Tērbatā, 22 gadus vecs jau par

mācītāju Jaunpiebalgā (1815.—29. g.). 1829. g. iecelts par Vidzemes gu-

berņas skolu inspektoru un reizē par cenzoru. Deviņus gadus (no 1829.—

38. g.) bija Latv. Draugu Biedrības Vidzemes direktors, f 1864. g. 2./14.

septembrī. Ilgu laiku bija Baltijas Senatnes Pētīt. Biedrības prezidents.
Latviešu literatūrā viņš palicis nemirstīgs ar saviem latviešu literatūras

chronoloģiskiem konspektiem, kurus viņš sastādīja un izdeva uz Dr. K. G.

Sonntaga liktiem pamatiem. No cenzora laikiem atzīmējams fakts, ka

viņš 1839. gadā nejāva izsludināt «Rig. Zeitungā" paziņojumu par muiž-

niecības tautskolotāju semināra atvēršanu Valmierā tā iemesla dēļ, ka pro-

gramā bija minēta vācu valoda un sevišķa klase, kurā šo valodu mācīs:

— „jo latvieši taču neesot pārvācojam i". levērojams ari

tas, ka Napjerskis kā latviešu rakstu cenzors savas atļaujas parakstīja
latviski.
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Kamdēļ Napjerskis, tāds liels latviešu draugs būdams, bijis
tik greizs uz Merķeli, ka viņa dēļ — kad to iecēla par goda biedru

— pat izstājās no biedrības, to man nav izdevies noteikti izzināt.

Bet jādomā gan, ka te būs bijušas vainīgas vecās rūgtās atmiņas

no Merķeļa par to, ka viņš savos «Latviešos" stipri notiesāja Vid-

zemes mācītājus. Napjerska atstātos papīros atronama kāda viņa
neiespiesta nosodoša kritika par šo Merķeļa soli. Bet taisni tam-

dēļ Sonntags kļuva liels Merķeļa draugs! Varētu atzīmēt, ka

Rīgas pilsētas bibliotēkā glabājas kāda mācītāja Benj. Berg-
manna vēstule Sonntagam no 2. maija 1815. g., kurā mesta smaga
ēna uz tālaika Vecpiebalgas mācītāju J. Fr. Šillingu. No tās ari

dabūjam zināt, ka mācītāja amata kandidāts Napjerskis gribējis
minētā gadā kandidēt Ērgļos, bet tur nav pielaists pie mēģināju-
ma sprediķa teikšanas, tādēļ ka viņam — pēc Šillinga ieskata —>
„esot dažas tādas personīgas dabas īpašības, kas neparedzot ar

viņa atnākšanu labu saskaņu draudzē." — Jāpiemin vēl, ka

Merķeli ievēlēja Latviešu Draugu Biedrībā par goda biedri, uz

priekšnieka Lundberga priekšlikumu, 1841. gada sapulcē ar 9

pret 2balsīm. Tā tad viņam kā goda biedram jau tūliņ pašā
vēlēšanas sapulcē bijuši pāris pretinieku. Goda biedrus parasts
ievēlēt — tā tas citad notika ari šaī biedrībā — ar visu klāt-

esošo biedru balsīm. Atsevišķi pretinieki ievēlēšanā radās —

skaidri saprotams — aiz vecā vispārējā vācu ienaida pret Merķeli.
Neievērojot visu priekšējo, Merķels palika arvienu tuvos drau-

dzīgos sakaros ar savu labvēli, biedrības priekšnieku Lundbergu.
Pēdējais raksta vēl 1845. g. 26. februārī sekretāram, ka goda
biedrs, vecais Merķels, viņam nupat piesūtījis skaistu vēstuli

—

„einen sehr geistvollen Brief". Zēl, ka man nav izdevies šo vē-

stuli sadzīt rokā.

Gadu pēc šā notikuma, taī pašā Lundberga prezidija laika,

izcēlās biedrībai stingra sadursme ari ar Kabiles mācītāju F. G.

Būttneru, tāpat mazas, kaut gan principiālas lietas — šoreiz

ortogrāfijas dēļ. Būttners bija nodevis Latviešu Draugu
Biedrībai iespiešanai savu tautas dziesmu krājumu («Latviešu

[aužu dziesmas un ziņģes") un šī sāka koriģēt viņa pieņemto orto-

grāfiju. Par to viņš tā sapīka, ka rakstīja direktoram V. Pan-

tenium. kuru turēja par vainīgo pie šā darba, sīvu vēstuli („einen

stark empfindlichen und an Grobheit grānzenden Brief, den ich

unbeantwortet gelassen" — kā P. ziņo 1842. g. 30. marta savam

kolēģim A. Dobneram) un vēl agrāk (23. febr.) piesūtīja šim Vid-

zemes direktoram prasību, lai viņa krājuma iespiešanu aptur,
kā ari lai vi ņ v dzēš no biedru skaita (pēdējam pra-

sījumam par iemeslu gan uzdodams to, ka jāmaksājot, ka viņš

tagad dabūjis zināt, gadā 3 rbļ. biedru naudas — kas neesot pa

viņa spēkam). Jāievēro, ka jaunais Būttners, Kabiles mācītājs,

savos ortogrāfijas prasījumos turējās daudz pie sava tēva. Zlēku

mācītāja, mums pazīstamā J. G. Būttnera pieņemtas rakstības
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viņa Zlēku skolām nolemtā „Abecē" (1841) un „Wāhzu walloadas

wardu grahmatā" (1847), kurās atmesta daudz vārdos garuma
zīme „h", tā vietā liekot jumtiņu (ā). Kā zināms, J. G. Biittners
ari citādi radikāli reformēja mūsu ortogrāfiju (pretim tik daudzu

citu mācītāju ultrakonser\ati\ajiem uzskatiem šaī ziņā), lieto-
dams „cc" vietā „ea" un garā „o" vietā „oa". Viņš ari bija, kas
1843. g. 24. jūlijā vēstulē A. Dobneram šādi salielīja sava dēla

tautas dziesmu krājumā lietoto ortogrāfiju: „Mana dēla ortogrā-
fiju es turu par nepieciešami vajadzīgu, jo tikai ar tās palīdzību
iespējams novērst rupjus pārpratumus un pareizrakstībā reiz ie-

vest kārtību." Ari Bīlensteins savā laikā uzsvēra „ļoti in-

teresanto un svarīgo faktu", ka jaunais Būttners savās tautas

dziesmās ar savu rakstību izšķīris latviešu valodā sastopamās

stieptās un grūstās vokālu skaņas. Viņš ar Dr. Baaru un Rosen-

bergeru pirmie aizrādījuši uz šo latviešu valodas skaņu savādību.

G. F. Biittnera raksts par šo jautājumu — Untersuchungen ūber

die lett. Sprachlaute — iespiests Mag. IX. 1. (1847). Uz šāda rak-

sta sastādīšanu, t. i. savas rakstības aizstāvēšanu un izskaidro-

šanu Pantenius lielajā sastrīdas laikā aplinkus mudināja Būtt-

neru, Dobneram augšminētā vēstulē rakstīdams: „lch fūr meine

Person \verde B. nicht nachgeben, hingegen kann icb ja ūber-

stimmt werden. Federn Sie den arm c n Mann auf uns erst

eine grūndliche Abhandlung ūber seine Orthographie ein-

zuliefern." Vēl taī pašā 1842. gadā Jelgavā septembrī noturētā

gada sapulcē jaunais Būttners runāja par šo jautājumu: «Pētī-

jumi par latviešu valodu", iepriekš paziņodams, ka viņš savu

agrāk doto atļauju, viņa sakrātās dziesmas iespiest vecajā orto-

grāfijā, šā gada sākumā ņēmis atpakaļ, tādēļ ka viņa sirds-

apziņa neatļaujot viņam rīkoties pret savu pārliecību; vecajā
ortogrāfijā viņš savu darbu varot atļaut iespiest tikai tādā ga-

dījumā, kad viņa vārdu krājumā neminot. To ievērojot, sa-

pulce nolēma, ka krājums iespiežams no krājēja proponētā or-

togrāfijā.1 ) Tā bija nopietna principiāla izcīņa.

Tad 1864. un 1865. gadā Dikļu mācītājs Neikens asi sa-

ķildojās ar biedrības vīriem — pa daļai sava „Ce]a biedra" dēļ,
pa daļai ari tamdēļ, ka nebija vispārim mierā ar biedrības vir-

zienu. Naids nogāja tik tāli. ka Neikens rakstīja Vidzemes di-
rektoram Fīrhuffam (Vierhuff) vēstuli 1865. g. 4. maijā ar

šādu saturu: „\Tan būtu prieks nobraukt ar citiem sekciju lo-

cekļiem [biedriem, kas uzņēmušies līdzi strādāt biedrībā sevišķi
atzīmētās sekcijās] uz Sloku (kur Fīrhuffs toreiz bija par mācī-

tāju]: tikai tad man iepriekš būtu jāzin. vai es varu uzticēties

Tavai viesmīlībai, jeb man iepriekš Rīgā būs jāiegādājas pāris

*) Par šā Biittnera krājuma izplatīšanos tautā atzīmējams, ka no tā pirmā
gtula laikā (no 1844.—45. g.) pārdoti tikai 4 eksemplāri. Bet 1868. g. sapulcē zi-

ņoja, ka krājums jau galīgi izpārdots.
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revolveru. To Tu man varbūt pateiksi pāris laipnās rindās." 1

)
Fīrhuffs atbildēja 19. maijā Neikenam, ka vārdnīcas sekcija,
kurā Neikens bija pieteicies par līdzdarbinieku, noturēšot sēdes

Dobelē pie Bīlensteina mācītāja, kamēr pie viņa Slokā sanākšot

tikai kritiskā sekcija, kurai Neikens nepiederēja. „Tā tad Tu

varēsi aiztaupīt izdevumus par revolveriem, kas Tev visnotaļ lie-

kas būt vienīgie pierādu līdzek]i." Nākošā (1866) gadā biedrs

Neikens neatbildēja Fīrhuffam uz iesūtīto direkcijas aptaujas
rakstu (misivu). bet tikai piesūtīja viņam 8. novembrī mazu ve-

stulīti, kurā izteicās: ~lemeslu, kādēļ es neatbildēju uz Tavu mi-

sivu, Tev varētu pateikt mutes vārdiem, bet ar rakstu to nevaru

darīt — pārpratumu un aizdomību dēļ, kas no tam atkal varētu

celties." Kāds cits biedrs taī pašā reizē ari neatbildēja uz

izsūtīto misivu, bet aiz citiem iemesliem — tas bija Mālpils mā-

cītājs un Vidzemes šulrāts pēc Ulmanna fo n Klots (f 1876),
stipri konservativs vīrs, kas apspieda katru brīvāku kustību un I

domu Cimzes seminārā. Tas rakstīja 1865. g. 20. janvārī Fīr-

huffam; „Tu pielieci mums Vidzemes biedriem pistoli pie
krūtīm un spiedi mūs atbildēt, kā mēs katrs gribam
piedalīties turpmāk biedrības darbībā. Man tādēļ Tev jāpasaka,
ka es nemaz nejūtos sevī iespēju, latviešu valodā ko rakstīt, tādēļ
Tev mani nav jāieskaita nekādā no dibināmām sekcijām." Te

redzam vienkārt to, ka biedrībā bijuši ari šādi pasivi un pilnīgi
vienaldzīgi biedri — bet otrkārt ari to, ka lēnprātības un mīle-

stības sludinātāji mācītāji bieži vien mīlējuši lietot stiprus vārdus

un žvadzināt pat ar bīstamiem, sprāgstošiem ieročiem. Atgādi-
nāšu vēl Lugažu, vēlāk Raunas mācītāju Sokolovski. kas

1852. g. rakstīja Ulmannam, kad viņš bija ievēlēts par šulrātu:

„Gott gebe Dir Geduld wegen Zimse — er ist ein armer kranker

Mensch und — ein Le 11 c (jūsu žēlastība) — das ist die Pisto-

le, die ja die ganze Nation Einem immer au f

die Brust setz t."2

)
Vēl reiz Latviešu Draugu Biedrībā personīgi sadūrās naidīgi

elementi. Tas bija 1881. gadā, kad no biedrības izslēdza

vairākus latviešu sabiedriskus nacionālus darbiniekus. Bet par

to tuvāki vēlāk.

1) Vairāk kā brīnišķa izklausās ii vēstule, ievērojot to, ka taisni mēnesi

atpakaļ — 1865. g. apriti — Neikens no Dikļiem nobeidz šādiem vārdiem vēstuli

Fīrhuffam: ~Cik man mdi ir dzirdēt, ka tu esi apnicis ķildoties (des

Gezānkes miide bist). Kā tā amata kopējiem, kas sludina mieru un izlīgšanu,
kā tautas draugiem un ģimenes tēviem un kā brāļiem garā un patiesībā mums

ir tūkstoškārt augstāku un skaistāku impulsu, uz rakstīšanu un runāšanu, ka-

mēr vēl ir diena."

2) J. H. Gulekcs manuskriptā „Geschichte des LivL Volkssclīuhvesens",

1889.
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No lielākiem valodnieciskiem darbiem, kas Latviešu Draugu
Biedrības pirmajā laikmetā tapa sagatavoti un iznāca klajā, vis-

Eirms minama 1841. gadā izdotā Daibes mācītāja H. Hessel-

erga
1

) Latviešu valodas mācība (Lettische Sprach-

lehre), ko biedrība godalgoja. Jau 1830. gadā biedrība izsolīja
200 rbļ. lielu godalgu tam, kas triju gadu laikā sarakstīs latviešu

gramatiku, jo vecā Stendera gramatika bija novecojusies un ari

sen jau izpārdota. Tā kā termiņā neienāca neviens konkurences

manuskripts, tad nolika par jaunu pēdējo termiņu 1838. g. 25. jū-

niju, kurā laikā nu ienāca Hesselberga darbs, kam tad 1840. g.

sapulce piesprieda minēto godalgu, kad savas atziņas par to ie-

priekš bija nodevuši izraudzītie spriedēji mācītāji Berents, Ne-

anders un prāvests Girgensohns. Autors savas gramatikas ievadā

izsakās par latviešu valodu, ka viņā atrodama liela bagātība tādu

vārdu un izteicienu, kas apzīmējot dabas novērojumus un dažā-

das skaņas un trokšņus. Tai netrūkstot ari iekšējas attīstības

spējas. Ja latviešu tautai izdošoties attīstīties savu valodu ne-

zaudējot, latviešiem nepārvācojoties, tad viņas valoda varēšot

pierādīt, cik jauki un bagātīgi tā spēj izveidoties un attīstīties.

Pēc viņa domām latviešu tīrākā un skaidrākā izloksne esot

meklējama zemes vidienā, kur sveši elementi tai nevar piejauk-
ties klāt; jūrmalā valoda esot ari rupjāka. Tālab Jelgavas ap-
kārtnē, kā Latvijas centrā, latviešu valoda varot būt tīrāka un

skaidrāka nekā citās latviešu apdzīvotās vietās. Uz šo izloksni

tad ari Hesselbergs pamatoja savu gramatiku. 1 I m a nn s iztei-

cās par šo gramatiku, kurā taisīja daudz piezīmes un pārlaboju-
mus (tāpat kā daudzi citi Vidzemes un Kurzemes mācītāji biedrī-

bas lūgumā un uzdevumā) 2), ka Hesselbergs „devis visumā ar

pilnīgi pareizu taktu īsi un noteikti visu vajadzīgo un sevišķi sin-

taksē daudz ko vairāk un labāk nekā viņa priekšgājēji". Ari

prof. Endzelīns tur Hesselberga gramatiku pārāku par Ro-

*) Heinr. Fr. L. Hesselbergs dz. 1792. g. Ventspilī, studējis Tēr-

batā, Heidelbergā un Jēnā teoloģiju, mācītājs Sakaslejā un Daibē (te no 1826).
Savu aprobežoto apstākļu dēļ viņš — līdzīgi Vatsonam — bija piespiests nodo-

ties, blakus mācītāja amatam, svešu bērnu mācīšanai, pie tam atlicinot vēl
laiku nodarboties daudz vien ari ar rakstniecību. Viņu pieskaita katrā ziņā
pie ievērojamākiem mācītājiem Kurzemē pagājušā gadusimtenī. Viņa mūžs
beidzās ļoti traģiski. Kādā ceļojumā, ko viņš uzņēmās kopā ar savu dēlu
Kārli (dzim. 1825. g., kas sagatavojās uz profesūru un bija patlaban ieguvis

teoloģijas maģistra grādu), lai apmeklētu savu tikko pie Krimuldas mācītāja
Seeberga izprecēto meitu, viņi cauri braucot Jēkabmiestam, kur toreiz cholera

plosījās, bija aplipuši ar šo sērgu, un, sasnieguši Krimuldu, tur tūliņ otrā dienā
— 1848. g. 21. jūlijā — abi nomira, tēvs no rīta, dēls vakarā.

a) A. Dobners 1841. g. atklāja savu lasāmo biedrību Vidzemē ar to, ka

laida kā pirmo grāmatu pie biedriem apkārt Hesselberga gramatiku, klāt pie-
likdams savas piezīmes un lūgdams, lai biedri tām pievienotu savas atzīmes.

Visi šie apkārtraksti ar šām piezīmēm, kā ari citi plašie pārspriedumi par Hes-

selberga gramatiku glabājas veseli biedrības arcnivā.



senbergera vēlāk iznākušo darbu. G. Brāž c (nīcenietis) pār-
meta autoram to, ka viņš turējies tikai pie savas Jelgavas apkārt-
nes izloksnes, ko valodnieki atzīst taisni par slavējamu šai

darbā. 1 )
Pēc tam biedrības apgādībā iznāca Tērbatas universitātes

latviešu valodas lektora O. B. G. Rosenbergera valodnie-

ciskie darbi: „Formenlehre der lettischen Sprache m never Dar-

stellung" (Mag. IX, 2, 1848) — viņa pirmais formu mācības kon-

spekts iznāca 1830. g. un tika Mag. 3. sējumā stipri nokritizēts —

un 1852. gada X. Mag. sējumā viņa latviešu gramatikas sintakse.

Rosenbergers bija jau no 1832. g. Latv. Draugu Biedrībā goda
biedrs. Viņš pie mums pirmais ar saviem darbiem mēģināja zi-

nātniski izskaidrot valodas parādības, salīdzinādams latviešu

valodu sevišķi ar sanskrita valodu, kā ari pirmais aplūkoja in-

tonāciju latviešu valodā. Citādi viņa gramatika pamatojas tikai

uz agrāk sarakstīto gramatiku materiāliem; reti kāds jauninājums
tajā iekļuvis. Jāatzīmē, ka Rosenbergera latviskā tulkojumā, kā

valodas paraugs, iespiests Boppa sanskrita valodas gramatikā
(Berlīnē, 1834) gabals no sanskritā sarakstītām seno indiešu svē-

tajām grāmatām, no Nalus dziedājuma 67.—97. pantam. 2)
Kad Hesselberga latviešu gramatika 1853. gadā bija izpār-

dota, tad biedrība lūdza D r. J. (G.) Baaru Dundagā, uzņemties
viņas izskatīšanu, lai to varētu izlaist jaunā izdevumā, jo pēc lat-

viešu valodas mācības grāmatas vāciem arvienu bija liela vaja-
dzība. Baars toreiz biedrībā bija pazīstams kā visai spējīgs lat-

viešu valodas pētītājs un pratējs. Pāris viņa valodnieciski darbi

t) G. Brāžem atkal pārmeta A. Dobners (Mitt. v. Nachr. X., 264. lp.).
apskatot viņa „Palejas Jāņa" tulkojumu, to, ka viņš savā darbā stipri lietojis
mērnieku i/loksnes vārdus un valodas izteiksmi. „Das Buch tritt etwas fremd-

artig costiimirt auf: hier mimenllich m seinem sprachlichen Idiom. das, ob-

gleich von dem Verfasser mit vieler Kunde und grossem Geschick gehandhabt,
doch gegen die reine Sprache Kurlands immer — ein bootisches bleibt." Te

Dobnera pārmetums Brāžem, ka viņš savā tulkojumā izcēlis savas apkaimes
izloksni, ko tagad sekmīgi atdzīvina Jēkabs Janševskis savos rakstos,
bija tāpat nevietā, kā Brāžes pārmetums Hesselbčrgam, ka tas savā gramatikā

pieturējies tikai pie Jelgavas apkārtnes izloksnes. Gramatikā noskaidrot lat-

viešu valodas likumus, pieturoties pie vienas — skaidrākās vidus izloksnes

bija taisni vajadzība, un tā bija šīs gramatikas labā īpašība. Citādi ir ar

valodas praktisku lietošanu oriģinālos un tulkotos rakstos. Tur izteiksmes da-

žādība un valodas bagātība nak sacerējumam tikai par labu. Par apvidus
vārdu v z.ņemšanu vispārējā lietošanā jau prāvests Brok-

hūsens pareizi uzsvēra (Mag. I. 3, 133. lp.), pretim Harder a m, ka ..katrs

brangs jaunpienācējs ar prieku uzņemams biedrībā, kas tikai atzīstams par

pašu zemes iemītnieku un radinieku". K. Mūlenbachs, autoritāte šaī jau-
tājumā, spriež: „Apvidus vārdi var mūsu valodai noderēt par kuplumu un

bagātības avotu. Ikvienā apgabalā atronams dažs labs jauks vārds, kas cie-

nīgs rakstu valodas godā kļūt, bet līdz šim vēl gul nepazīts kā pelnrušķītis
sava apgabala kaktiņā. Ja ikviens rakstnieks sāks sava apgabala jaukos vār-

dus rakstniecības gaismā celt, tad mūsu valoda jo dienas jo vairāk pieņemsies

kuplumā."
2) Sk. Arbeiten d. kuri. Ges. f. Lit. v. Kunst. V. Heft 54. lp.

136
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— Ueber die m der lettischen Sprache vorhandenen Laute und

deren einfache Bezeichnung durch die Schrift un otrais Beitrag
zur Lehre vom Medium der lett. Sprache — tapa nolasīti biedrī-

bas sēdēs un tad iespiesti Mag. IX. 1. (1847). Pirmajā viņš jau
toreiz uzstādīja mūsu visjaunākās, tagadējās ortogrāfijas prin-

cipus, kā ari konstatēja starpību starp lauzto un stiepto izrunu

mūsu valodā, ko toreiz vēl ne-

atzina pat tādi lieli valodnie-

ki kā Šleichers. Baars māca:

Patskaņi latviešu valodā ir

gan gari, gan īsi, beidzamie

vai nu stiepti, vai grūsti. Div-

skaņi. ari tie, kuru otrā daļa

ir s, 1, m. n, dalāmi ari tāpat

stieptos un grūstos. Stiepto

un grūsto skaņu daba meklē-

jama otrā daļā. p. p. vārdā

gal'lva grūdiens nav dzirdams

patskanī a, bet plūstošā līdz-

skanī 1, kam šinī gadījumā
patskaņa daba. tāpat apzī-

mējams grūdiens ari parastos
divskaņos. Ne valodnieciskā

ziņā vien. bet ari citādi Baars

ņēma možu dalību biedrībā

Berenta un Hugenbergera lai-

kā. Tā viņš 1847. gadā biedrī-

ba cieši uzstājās pret latviešu

pārvācošanu. Panienius laikā

viņš piedalījās pat pie Latv.

Avīzēm. 1846. un 1847. gadā
Dr. J. Baars.

ar vairākiem dzejiskiem darbiem, kas ievērojami ar savu

labo valodu un techniku, salīdzinot ar cietiem tā laika

latviešu dzejas darbiem. Bīskaps Ulmanns. mūsu valo-
das labs sapratējs, sprieda 1857. gadā 26. febr. biedrības sekretā-

ram Buchholcam no Pēterpils piesūtītā vēstulē par Baaru kā lat-

viešu valodnieku: „Man ļoti žēl, ka Baars tiklab kā pavisam aiz-

gājis no skatuves. No viņa visi mūsu kungi kopā
varētu mācīties, kas ir patiesa latviešu va-

loda. Gandrīz visi viņi stāv dažādu ierašu un iepatikumu varā.

—viņš vienīgais patiešām rakās lietā līdz pamatiem." Kad 50.

gadu sākumā, Hugenbergera prezidija laikā, biedrība griezās
pie Baara ar augšējo lūgumu, viņš nebija preti to pildīt, pat ļāvās

pierunāties uzņemties ari latviešu vārdnīcas sarakstīšanu, par
kuru darbu jau 1840. gadā bija izsolīta 400 r. liela godalga, kādā

nolūkā viņa rokās nodeva visus biedrībā sakrājušos vārdnīcas

materiālus. Bet nāca citi laiki un cits gars biedrībā, sāka tur
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greizi un naidīgi skatīties uz latviešu dzīvāku kustību, kā, piem.,
Mājas Viesa iznākšanu un viņa darbību. To manīja un redzēja
Baars, kas dzīvs un sajūtīgs tautas loceklis būdams, ar to kā at-

sala no biedrības. Palika ari nodomātie darbi uz vietas, pie kam

darbu darītājs gan aizbildinājās ar nevaļu, daudziem amata dar-

biem (pēc 1854. gada viņš nāca Kuldīgā par apriņķa un skolas

ārstu). Tā tad notika, ka 1859. gada sapulcē — Šulca laikā —

biedrība taisīja lēmumu, pieprasīt atpakaļ no Dr. Baara viņa

priekš vairākiem gadiem paņemtos vārdnīcas manuskriptus. Pats

Baars jau ari neskaitījās vairs kādus 8 gadus biedrībā par biedru.

1861. g. sapulcē sekretārs varēja paziņot, ka nu no Baara saņemti

atpakaļ pieprasītie materiāli un tie tagad nodoti Neikenam. Ar

to galīgi izbeidzās biedrības sakari ar Baaru. Par šo mūsu pirmo
latviešu tautības valodnieku un nacionālo patstāvīgo darbinieku

vispilnīgāko biogrāfiju pasniedzis A. Birkerts savas „Lat-
viešu intelligences" 11. d. (1927. g.).

Par Hesselberga gramatikas jaunizdevumu biedrība griezās
1854. gadā ari pie Bīlensteina, lai tas uzņemtos viņa caur-

skatīšanu, kad Baars no šā darba bija atteicies. Bīlensteina at-

bilde nākošā gada sapulcē par to skanēja šādi: „N a v izdodama

jauna Hesselberga gramatika, bet sagatavojama gluži jauna lat-

viešu valodas mācības grāmata. Taču vispapriekš kā pamats šā-

dam izdevumam sarakstāma valodnieciski zinātniska grāmata,
pēc visiem tagadējās valodu zinātnes prasījumiem, autoram kā

valodu filosofam, kā dabas pētniekam un vēsturniekam pielieto-
jot attiecīgo metodi un paturot acīs attiecīgos mērķus. Te Bīlen-

steinam bija prātā sava paša plāni un nodomi. Kad 1857. gada
sapulcē viņš paziņoja, ka viņš savu latviešu gramatiku varot jau
sākt likt iespiest burtnīcās — tad sapulce galīgi nolēma, ne ķer-

ties pie Hesselberga gramatikas jaunizdošanas. bet laist plašākā

pārdošanā vēl biedrības bibliotēkā atronamos Rosenbergera gra-

matikas eksemplārus, lai tā izpalīdzētu vispārējām acumirkļa va-

jadzībām. —

Augšējās grāmatas bija domātas augstākām ļaužu šķirām,

f>a gaivenai tiesai vāciešiem, kam bija jāmācās un kas mācījās
atviski. Bet biedrība domāja ari par vienkāršo tautas daļu, lai

tai sagādātu un dotu derīgu mācības un lasāmu vielu. Jau paša

pirmajā sapulcē, kā dzirdējām, spriests par šo jautājumu. Drīz

vien pēc tam sāka izdot „Dažādu rakstu krājumus" ar latviešu

populāru saturu. Sāka kustināt ari jautājumu par īpašu skolas

grāmatu sarakstīšanu un izdošanu, jo skolām dibinoties bija stipri
sajūtams mācības grāmatu trūkums. 1840. gada sapulcē direktors

V. Pantenius lika priekšā — ko ari tā nolēma: biedriem jā-

sagatavo atsevišķas daļas izdodamai latviešu skolas grāmatai ar

šādām nodaļām ( — tolaik paidagoģiskā pasaulē bija paraša šādas

apvienotas skolas grāmatas): 1) ābece, lasāmā grāmata, 2) īsa va-

lodas mācība, 3) rēķinu grāmata, 4) ģeogrāfija, 5) dabas stāsti,
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6) īsa pamācība par fizikālām parādībām un 7) dziedāšanas mā-

cība. Tādu uzaicinājumu tad ari laida apkārt pie biedriem, lai

tie piedalās šādu rakstu sastādīšanā. Atsaucās par šo lietu ari

Ulmanns, kas, mācītājs būdams, jau daudz bija interesējies

par latviešiem izdodamām skolas grāmatām. Viņš rakstīja 1842.

g. 4. (16.) februārī no Tērbatas, kur viņš tagad bija par profesoru,
par šo jautājumu garu vēstuli Vidzemes direktoram \. Dobne-

ram. Tajā viņš stāsta, ka viņš sarakstījis savā laikā vairākās burt-

nīcās vairāk vai mazāk izstrādātus tematus izdodamām mācības

grāmatām; no tām 2 jau iespiestas: par rēķināšanu («Rēķināšanas
mācība", 1831) un astrognoziju („Kahdas siņņas par to. ko pie
debess redsam", 1837); pārējās esot: par mūsu draudzi, par Vid-

zemi, par dabas mācību v. c. Tālāk runā par šo pusgatavo mate-

riālu nodošanu citu rokās, kas par šiem jautājumiem interesē jas
un pie tiem strādā. Tikai viņš šaubās par šādiem strādniekiem,
kas tā kā uz pasūtījumu saraksta skolas grāmatas, tāpat kā

agrāk darinātas baznīcas dziesmas izdodamai dziesmu grāmatai
tām nodaļām, kurām trūka dziesmu. [Te īpaši domāta 19. gadu-
simteņa sākumā izdotā dziesmu grāmata.] „Jīisu vispārējam uz-

aicinājumam — Ulmanns saka — viegli vien varētu būt tādas

pašas sekas un šos darbus tomēr iespiedīs — tādēļ ka nebūs labā-

ku pie rokas — jeb tādēļ, ka negribēs teikt autoram acīs. ka

viņš devis fabrikas darbu." Nākamā (1843) gadā biedrībā

ienāca un tapa apspriestas plaši izliktās J. Cimzes domas par
latviešu skolas grāmatām1), kamēr 1844. gadā iznāca iespiesta
..Magaziņu" krājumā (VII, 2) Tirzas-Velēnas mācītāja un liela

skolu darbinieka P. E. Šaca (Schatz) „Pirma lassisehanas grah-
mata"

— mājas un skolas bērniem par labu sarakstīta. Tā bija
sastādīta puslīdz tādā garā. kā Pantenius domāja savu skolas

grāmatu — dažādu ziņu. rakstu un pamācību sakopojums: tajā
bija iekšā ir ābece, ir dažādi lasāmi gabali un pamācības, sakāmi

vārdi, pasaciņas, dziesmas, ko bērns redz skolā. mā jā. laukā, da-

žādu līniju un figūru uzzīmējumi, avots. upe. ezers. mežs. debess

un ko pie debesīm redzam, pat ari dievvārdi klāt v. t. t. Izdevēji
— biedrība izsakās priekšvārdos: „Mēs še tādu grāmatu gādā-

juši, kas mazākiem bērniem derēs pie lasīšanas mācības, lielā-

kiem pie gudrības vairošanas, un. varbūt, ari pieauguši to lasī-

dami nesmādēs." Tā paša gada biedrības sapulcē par šo izde-

vumu izteicās Vānes mācītājs J. S c c b c r g s ar lielu atzinību. Tā

esot pēc gadusimteņiem pirmā metodiski sarakstīta lasāmā grā-
mata latviešiem, ko viņu literatūras draugi un veicinātāji izde-

vuši. Ulmanns, grāmatu apspriezdams (Tnlandē 1844.49. nrā),
ari atzīst to par teicamu, taču aizrāda reizē ari uz viņas vājām

pusēm un trūkumiem. Tā nodaļu, ko bērns redz skolā, mājā,

laukā, paši latvieši noturēšot par niekiem, tā pa lielākai daļai

») Sk. 73. lp.



140

bijusi pievienojama tūliņ burtojamai nodaļai. Trūkstot grā-
matā laicīgu dziesmu meldiju v. t. t. Pantenium atkal bija ko

piebilst par šīs jaunās lasāmās grāmatas ortogrāfiju, kas

dažā ziņā atšķīrās no līdzšinējās. Bijušas lielas pūles, kamēr

bērni piedabūti tiktāl līdzšinējā ortogrāfijā, ka tie pareizi raksta.

Bet ja nu katrs gribēšot savu ortogrāfiju ievest dzīvē kā pareizo
ar skolas grāmatu palīdzību, tad sajukumam vajagot iznākt vēl

lielākam. Šaī pašā laikā Pantenius, kā zināms, uzstājās pret to,

ka Biittnera tautas dziesmu krājumā ieved jauninātu ortogrāfiju,

izšķirot lauztās no grūstām skaņām. lemesls abās reizēs viņam

bija viens un tas pats. Šī Šaca lasāmā grāmata savā laikā diezgan
daudz lietota mūsu skolās, ko rāda jau tas, ka 1883. gadā no viņas

iznāca 8. izdevums. 1857. gada sapulcē jaunizdošanas apspriedē

par to izskanēja vēl dažādi spriedumi: grāmatā esot gan par
daudz, gan ari par maz vielas. Par daudz

— šis tas, kas drīzāk

iekrīt skolas kopojumā nekā lasāmā grāmatā, piem., ģeometriskā
formu mācība, turpretim par maz esot ievietotas ziņas par dabu

un pasauli. Par maz ievērota reālā daļa.
1845. gada sapulcē atkal runāja par tautskolu mācības grā-

matām Vidzemes direktors Ulmanns, kas gadu priekš tam bija
ievēlēts par Vidzemes skolu padomnieku jeb šulrātu. tKad 1842.

g. rudenī valdība viņu atcēla no profesora vietas Tērbatā, viņš

apmetās vispirms Krimuldas draudzē pie sava sievas tēva un pēc
tam pārnāca Rīgā uz dzīvi.) Viņa runas temats šoreiz bija: „X ā
lai izpalīdzas tautskolu mācības grāmatu
vajadzībā s?" ledalot skolas trijās nodaļās: 1) mājas, 2) pa-

gasta un 3) draudzes skolās, viņam izrādījās par nepieciešamām
šādas skolas mācības grāmatas, no kurām tikai maza daļa jau esot

sagādātas:

I. Viena ābece mājas mācībai, ap 2 lokšņu biezumā.

-!. Mazais Lutera katķismis ar pieliktiem bībeles pantiem.
3. Bībelēs slābtu grāmata. Līdzīga Dobnera izdevumam, tikai apstrādāta

jautājumos un ar pamācībām.
4. šaca lasāmās grāmatas otra dala, kurā būtu īpaši ievērota Vidzemes

aprakstīšana un Dieva valstības notikumi.

5. Vecās derības vēsture vai Dieva valstības notikumi, saistīti ar vis-

pārējo vēsturi, sevišķi izceļot reformācijas un misiones [!] vēsturi.

6. Skolotāju bībele.

7. levads savas pašu valodas izprašanā un viņas pareizā lietošanā rak-

stos.

8. Jauni priekšraksti jeb rakstu paraugi.
9. Maza dziedāšanas skola ar dziedāšanas mēģinājumiem.

10. Divkāršs kurss vien- un vairākbalsīgā dziedāšanā ar labu teksta iz-

vēli.

11. Vidzemes un Kurzemes ģeogrāfija: vispārēja matemātiskā un fiziskā

zemes aprakstīšana; īsa Eiropas un pārējo zemes daļu politiskā ģeo-

grāfija.
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12. Vidzemes un Kurzemes vēsture.

13. Dabas mācība, fizika un dabas vēsture.

Debatēs vispārīgi atzina, ka augšminētās 13 rubrikās sadalī-
tās grāmatas ir lielākā vai mazākā mērā vajadzīgas mūsu sko-

lām. Sapulce piekrita direktora priekšlikumam, ka biedrībā ie-

nākušie manuskripti īpaši izraudzītiem lietpratējiem jāskata
cauri pēc satura un valodas; izdotās grāmatas pārdodot biedrībai

nav jāraugās uz peļņu, bet jāapmierinās ar to, ka ieņem tikai

pašizmaksas daļu; ja izdevumu otrreiz iespiež, tad tas pāriet
autora īpašumā. Tālāk apspriedei to, pie kādām personām jāgrie-
žas, lai tās uzņemas zināmas grāmatas sarakstīt. Nr. 11 uzņēmās
sastādīt kopīgi Dr. Ulmanns ar Daibes mācītāju K. H. Kupfferu.
Tāpat Ulmanns gribēja sarakstīt un izdot Nr. 6 — skolas bībeli —

ar visādiem paskaidrojumiem zem bībeles teksta; pirmais sākums

tai iznāca 1852. gadā: „Pirma Mohsus grahmata". Izdevums ap-

stājās tādēļ, ka citi mācītāji nebija mierā ar viņa valodas radi-

kāliem grozījumiem vecajā bībeles tekstā. Vidzemes šulrāta Ul-

maņņa priekšnesums Latv. Draugu Biedrības sapulcē 1843. gadā
par mūsu skolu mācības grāmatām —

kur lielā pārsvarā noliktas

reliģiskas grāmatas pretim pasaulīgu mācību grāmatām (kāds
pretstats Pantenius proponētai skolas grāmatai!) — būs sapro-

tams, kad ievērosim viņa zinātnisko mācību novērtējumu pretim
semināra direktoram Cimzem toreiz, kad Vidzemes muižniecība

viņu bija izraudzījusi par šulrātu savā zemē.
1) Ari tādu lielu

stipru vīru, kāds bija Ulmanns, spēja nolocīt uz savu pusi muiž-

niecības (ari pašas garīdzniecības!) vispārējais virziens. Ulmaņ-

ņa uzskats par skolām un audzināšanu pa viņa skolu darbības
laiku vispārim bija, ka latviešu tauta jāuzaudzina kristīgā garā,
mazāk piegriežot vērību dažādu zināšanu iekalšanai; tomēr viņš

prasīja to. ka zemnieku skolām jāsagatavo jaunatne savas kār-

tas tiesību un pienākumu izprašanā. Vica spriedums skan par

viņu: „Ulmanim nebija Fr. Valtera tālredzības. vai Šaca dedzī-

bas, bet viņš bi ja labs organizators un prata ari dažkārt muižnie-

ku untumus grozīt skolu lietai par labu." 2) Ka Ulmanns nebijis
visnotaļ izglītības pretinieks, to rāda ari viņa beidzamais raksts,

ko viņš 1856. gadā, šulrāta amatu atstājot, piesūtīja Vidzemes

muižniecībai, kurā viņš. aizņemdams muižniecības bailes no ļau-
žu masās parādījušās kāres „pacelties pāri savai kārtai", uzsvēra,

ka tas notiekot ari bez skolām un visās ļaužu kārtās, zināms, vai-

rāk gan zemākajās, beidzot aizrādot uz visā vēsturē apstiprināto
faktu: „pēc izglītības slāpstošu garu atturēšana no tās ne-

kad nav novērsusi minētos ļaunumus, nedz visnotaļ atnesusi kā-

dus labus augļus, kamēr ļaunus gan jo lielā vairumā. Pret šiem.

*) Sk. 26. lp.
a) Latviešu skolu vēsture 111., 83., 112., 179. lp.
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kā citiem ļaunumiem var palīdzēt tikai īsta, uz reliģiska pa-
mata dibināta izglītība."

Bez šaubām augšējās biedrības apspriedes un viņas lēmumu

panākums bija tas, ka drīzi iznāca biedrības apgādībā no augš-
minētās sērijas divas teicamas mācības grāmatas: Baldones mā-

cītāja Fr. Saa ka Latweescheem dseedaschanas skohlas-grah-
matiņa ar pielikumu: Trihsbalsigas dseesmas jeb arri diwbalsi-

gas, kurr basses dseedataja naw (Magaz. IX, 3) un Nīcas mācītāja
G. Brāžes „Ihsa pamahzischana Latweescheem, kas sawu wal-

lodu labbaki gribb pahrsiht un zaur to par labbeem rakstitajeem

palikt" (Magaz. XI, 3). 1862. g. Brāže izdeva vēl ari savu „Mehri-
schanas mahzibu ļauschu skohlahm".

Par pirmminēto izdevumu — Šaaka dziedāšanas skolas grā-
matiņu — nodeva Jurjānu Andrejs 1898. gadā (Austruma 11.
60. lp.) šādu lietpratēju spriedumu: „Viņas autoram paliks tas

gods, ka viņš bijis pirmais, kas pamatīgi sastādījis latviešu dzie-

damo skolas grāmatiņu, un ka viņš pirmais radījis latviešu

elementārās mūzikas terminoloģiju. Lai gan tai laikā, kad grā-
matiņa sarakstīta, latviešu valoda vēl maz bij attīstīta, tomēr vēl

tagad no viņas var dažu labu vārdu patapināt." Saprotams šāds

slavējošs spriedums par šo izdevumu, sevišķi mūzikas termino-

loģijas ziņā, zinot, ka autors rūpīgi sagatavojās uz savu darbu.

Biedrības sapulcē 1843. gadā, ziņojot par savu nodomu, sarakstīt

dziedāšanas skolas grāmatu, viņš lūdza biedrību, izraudzīt no

sava vidus pāris mūzikas pratējus biedrus, ar kuriem viņš varētu

apspriesties par latv. valodā lietojamiem un pieņemamiem mū-

zikas terminiem. Ulmanns šai reizē aizrādīja, ka viņš jau
priekš vairāk gadiem sarakstījis latviski ģeneralbasa mācību, kas
rokrakstā izplatījusies un šur un tur pieņemta lietošanā. To

viņš apsolījās piegādāt Šaaka mācītājam, kā ari apņēmās vēl

tārāk ar viņu apspriesties mūzikas terminu jautājumā. Tā tad

šeit pie teicamās izdošanās šo terminu ziņā savi nenoliedzami no-

pelni piešķirami vecajam Ulmannam, kas bija tikpat labs latv.

valodas, kā mūzikas pratējs. —

Vēlāk iznāca Latv. Draugu Biedrības godalgojumā vēl kāda

cita Baldones mācītāja — O. Panka — sarakstīta skolas grāma-
ta: „īhsa ģeogrāfija, jeb: semmes isstahstischana preekš pagastu
un apriņķu skohlahm" (1867). Taču ar to ari izbeidzās šās mācī-

tāju biedrības rūpēšanās par skolu grāmatām. Atsevišķi mācītāji

gan vēl viens otrs sarakstījis un izdevis pa vienai otrai grāmatai,
tā Heervāgens ..Skolas maizi" (I. 1867 un 11. 1874), bet tās nav iz-

nākušas kā biedrības izdevumi.

Par labu lasāmu grāmatu izdošanu tautai biedrība

sprieda 1875. un 1876. g. sapulcēs, ka tā pievienosies Vidzemes vis-

f)ārīgās skolotāju konferences (uz Gulbenes mācītāja G. A. Keuss-

era priekšlikuma) nodibinātai literariskai komitejai,
kuras uzdevums skatīt cauri izdodamos manuskriptus lasāmām
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grāmatām. Šī komiteja sastāvēja no šādiem locekļiem: Valkas-

Lugažu mācītajā K. Ulmanna, šulrāta Gulekes, Gulbenes mācītāja
Keusslera, semināra direktora Cimzes, semināra direktora Tē-
rauda un skolotājiem Švecha un Erdmaņa. Labiem rakstiem ari
Latviešu Draugu Biedrība piespiedīs savu zīmogu grāmatas ie-
teikšanas labā. 1877. gadā Ulmanns no Valkas varēja ziņot, ka šī

komiteja atzinusi par izdodamām un biedrība apzīmogojusi par
ieteicamām šādas grāmatas: 1. V. Stālberga, Historijas mācīšanas
vadonis, pārtulkots no E. A. Švech. 2. Vīlip Rogera jaunības ap-
raksts jeb ievērojamas sestdienas. 3. Miera-puķītes kara laukā
audzinātas no R. Leander, kronītī sapinis M. Uhder. Vairākas grā-
matas ar šādu atzīmējumu neiznāca.

Kad Latviešu Draugu Biedrībā kustināja jautājumu par sko-

las grāmatu izdošanu, to pašu tolaik darīja ari Vidzemes un Kur-

zemes mācītāju sinodes, jo abas iestādes, kā viena

aroda personu vadītas, turējās bieži vien savā atsevišķā darbībā

— šās darbības virzienā pastāvīgi — kopā, ko redzējām jau pār-
vācošanas jautājuma apskatā. Abas iestādes savstarpīgi atbal-

stījās un saskaņojās kopā. To taisni apliecināja biedrības prezi-
dents R. Šulcs 1857. g. pilnā sapulcē šiem vārdiem: «Valstij, cv.

baznīcai un mūsu biedrībai ir viena kopīga cenšanās, mūsu

biedrības biedru pienākumi un darbi pabalsta un papil-
dina luteriskās garīdzniecības pienākumus un darbus." To

pašu uzsvēra šai pašā sapulcē Kurzemes direktors Klāssohns

savā ziņojumā par pēdējo Kurzemes provinces sinodi, kiiļā viņš

uzstājies bībeles emendacijas komisijas vārdā. „Šaī gadījumā man

bija ļoti laba izdevība — viņš sacīja, — aizrādīt uz mūsu Latvie-

šu Draugu Biedrību kā priviliģētu apvienības punktu Vidzemes

un Kurzemes mācītājiem, kas tādos garīgos literariskos uzņēmu-
mos un darbos sniegusi un sniegs palīdzīgu starpinieka roku.

Komisijas priekšlikumu tad ari sinode vienbalsīgi pieņēma."
Tāda pati piekrišana nāca no Vidzemes sinodes. Tā bībeles emen-

dacijas darbā strādāja kopā vienprātīgi Latviešu Draugu Biedrī-

bas un abu sinožu izvēlētas komisijas. Pa daļai tāda pati kopā
iešana parādījās grāmatu izdošanā. Kad 1840. gadā biedrībā
Pantenius iekustināja plašākā mērā mācības grāmatu izdošanas

jautājumu, tad Vidzemes mācītāju sinodē 1842. gadā kāds mā-

cītājs lika priekšā, iecelt sevišķu komiteju, kas lai pārbaudītu
izdotās latviešu skolas grāmatas, kamēr citi ieteica stāties sakarā

ar Valmieras skolotāju Cimzi. kurš jau strādājot pie mūsu sko-

las grāmatu apspriešanas (kas tā tiešām bija). Kurzemes sinodē

1843. gadā atkal Durbes mācītājs O. Runclers runāja par ga-

rīgām mantām, kādas latviešiem vēl trūkstot un kādas tiem ap-

gādājamas. Viņš novērsās — kā sinodes protokolā atzīmēts —

savos uzskatos pa labai daļai no publicētā Latviešu Draugu Bie-

drības plāna (attiecoties uz Pantenius priekšlikumu) par skolas

grāmatām un lika sinodei priekšā, pabalstīt latvisku reliģisku
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grāmatu izdošanu un izplatīšanu ar sevišķām sinodes naudas

sumām. Ari 1854. g. Kurzemes sinodē plaši runāts par skolas

grāmatu izdošanu, tuvāki apstājoties pie katķismiem, kādu

esot ne mazāk kā 30.1 ) Katķismu plūdi jāierobežojot. Stingri
jākontrolējot tās grāmatas, kuras nāk skolas bērnu rokās, tur-

pretim grāmatas, ko lieto skolotāji par rokas grāmatām, neesot

ierobežojamas.

Ap šo laiku, kad latvieši sāka jau kustēties un pacelt galvas
un paši ķerties ari pie rakstniecības darbiem, dažādu grāmatu
un laikrakstu sarakstīšanas un izdošanas, mācītāji sāka dzīvi ap-

spriest jautājumu, ka viņiem sava vadoņu loma ari rakstniecības
laukā nav jāizlaiž no rokām. 1852. g. Kurzemes sinodē Subatas

mācītājs G. Grūners savā priekšnesumā taisni jautāja saviem

amata brāļiem: „Vai luter. mācītāji drīkst izlaist no savām rokām

latviešu literatūru?" Atbilde skanēja, ka nedrīkstot to darīt.

Viņš atzina, ka ari citi latviešu rakstītāji (Scribenten) esot de-

vuši latviešu literatūrā dažu labu pieņemamu darbu, kamdēļ vi-

ņiem neesot pavisam noliedzams šis rakstīšanas darbs. Bet viņš

nekavējās ari aizrādīt uz briesmām, kas varot celties no tam, ja
šie citi autori, kas sastādoties pa lielākai daļai no nacionāliem

skolmeisteriem, visu latviešu literatūru sagrābtu savās rokās, uz

kuru esot tiesības sevišķi mācītājiem, kas to nodibinājuši un tai

ar viņā noguldīto reliģisko saturu piešķīruši to tīro, šķīsto rak-

sturu, kas latviešus pasargājis līdz šim no kaitīgas literatūras.

Viņa domas esot, ka tikai mācītāji spēj šaī laukā ko

krietnu dot. Sinode taī pašā reizē izstrādāja plānu izdoda-

mai latviešu mājas un skolas grāmatai. Tāču ar šā plāna izstrā-

dāšanu vien pieticis. Plans nav darbā izvests. Šaī pašā Kurze-

mes sinodē 1873. g. ari Vānes mācītājs A. Bottigers runāja

par to, ka mācītājiem jāņem rokās labas veselīgas literatūras ap-

gādāšana latviešiem, kādas tiem trūkstot. levēlēja pat sevišķu

komisiju, kas lai par šo lietu rūpējas. Kad Bottigers bija sastā-

dījis veselu virkni tādu vācu rakstu, kurus derētu latviski pārtul-
kot, komisija varēja 1875. un 1876. gadā tiešām jau ziņot par da-

žiem maziem iznākušiem tautas rakstiem. (Šo grāmatu izdošanas

lietu kustinā ja ari Vidz c m c s sinodē 1875. gadā). Bet ar to ari

pietika. No tā laika šī lieta —kā Panks ziņoja 1885. gadā Kurze-

mes jubilejas sinodē — esot iemigusi. Mācītāji bija likušies

uz atdusu šaī rakstu sagādāšanas lietā. Latviešu Draugu Biedrī-

bas direktoram Rutkovskim bija jāziņo jau 1865. g. 13. jan-
vārī biedrības misivā, ka kaut gan biedrības biedru skaits vai-

rojoties un biedrība praktiskā laukā varot uzrādīt dažas sekmes,

*) Par katķismu pārbag ā t īb v latviešu literatūrā varēja ziņot 1899. g.
Draugu Biedrības sapulcē tālaika prezidents Sakranovičs. Uz Ziemeļamerikas
mācītāja Reu'a lūgumu — kas toreiz strādāja pie katķismu vēstures sastādī-

šanas — viņš sniedzis ziņas par latviešu katķismu izdevumiem,
kādu sanādis kopš 94. neieskaitot līdzi atsevišķu katķismu jaunizdcvumus!
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tomēr tas skaidri parādoties, ka mācītāju darbība lite-

rariskā laukā pastāvīgi ejot mazumā. Tā pagājušā gadā
starp Latv. Avīžu 67 rakstu autoriem bijuši sastopami tikai 17 no

107 biedrības biedriem. Izņemot dažus cienījamus vecus, nosir-

mojušus darbiniekus, no jaunākiem mācītājiem vairs nevienu ne-

sastopot darbā ar spalvu rokā, izņemot vienīgi Bīlensteinu. Tā-

pat 1869. g. Fīrhuffs ziņoja pilnā sapulcē, ka Latviešu Avīžu
līdzstrādnieku pulkā mācītāju skaits nokrities līdz 12, kamēr

līdzstrādnieku pulks no tautas un skolotāju vidus ari pēdējā
laikā pieņēmies. Prāvests Rais o n s turēja 1874. g. sapulcē ga-
rāku priekšnesumu, kurā uzsvēra to, ka tagad, kad latviešu tauta

esot pārlaidusi savus bērnības gadus, Latviešu Draugu Biedrībai

pienācis citāds stāvoklis nekā agrāk bijis. Mūsu uzdevums vairs

neesot rūpēties par latviešu tautas literatūru, šo darbu tagad va-

rot atstāt latviešu jaunās paaudzes rokās, paturot sev tikai baz-

nīcas un skolas literatūru. Mūsu rokās paliek vispārē-
jās tautas literatūras lietās tikai — viņas kritika, no kuras

mums gan nav jāatlaižas. Ka mācītāji tagad vairs neņēma tā, kā

agrāk, literariskā darbā dalību, to liecināja 1883. g. sapulcē ari

direktors, vēlākais Kurzemes ģeneralsuperdents, O. Pa n k s.
1)

Mācītāji un citi Latv. Draugu Biedrības biedri (vācieši) atraujo-
ties no darba, nacionālistu uzstāšanās dēļ sarūgtināti. Bet tas ne-

esot pareizi. Vislabākais pakalpojums tautai būtu tas, dot viņai
rokā patiesi labas grāmatas. „Ar to nebūs nekas līdzēts — sprie-
da mācītājs, — ka mēs baidīdamies no cīņas, atraujamies no lite-

rariskās skatuves; par labo lietu jācīnās taī cerībā, ka bei-

dzot nāks uzvara." Runātājs ieteica saviem amata biedriem ne-

rakstīt augstāk izglītotiem latviešiem — tiem lai

rakstot tie, kas esot pārliecināti par to, ka latviešu tautai jātop
līdzīgai citām kultūras tautām un tā tāda ari

tap.s — bet jārakstot vienkāršajai tautai. Vienkāršā tautā esot

iespiestam vārdam pavisam cita autoritāte nekā izglītoto starpā.
Tautā reti esot sastopama dāvana uz kritisku šķirošanu. Tā mā-

cītājs Panks. Viņš te vaļsirdīgi pateicis to, ka mācītāji un viņu

piekritēji biedri nevēlējās un neatrada par derīgu strādāt izglī-
totiem latviešiem par labu. tādēļ ka viņiem nebija ticības un,

droši vien, ari novēlējuma gribas — tas bija viņu sirds grēks —

lai latvieši paceltos tik augstā stāvoklī kā citas kultūras tautas;

otrkārt, viņiem tikās strādāt tikai mazāk mācīto ļaužu labā, kas

bez kritikas ņem visu par labu, ko viņiem sniedz, vai tas būtu

labs vai ļauns! Kad latvieši savā izglītībā pacēlās augstāki un

sāka jau kritiski apspriest vācu mācītāju pasniegtos rakstus,

f)iem., Mājas Viesa pirmajos gados, tas sacēla garīdzniecībā
ielu sašutumu un niknumu. Par šo faktu nācās Jurim Allu-

*) Ari prezidents J. Sakranovičs vairāk ka desmit gadus vēlāk —

1898. g. sapulcē — žēlojās, ka „musu
t

mācītāji ļoti maz strādā līdz pie
latviešu tautas literatūras apgādāšanas".
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nan a m 1862. gada sava polemika ar G. Braži izteikt šādus

vārdus:

«Mācītāja kungam (Brāžem) var būt taisnība ar vār-

diem, ka arvien jo ilgāk jo grūtāk ir rakstīt labā latviešu

valodā, tāpat kā tagad grūtāk rakstīt labā vācu valodā nekā

tas bija Tacīta laikos. Bez tam tagad pienāk klāt nolādētā

kritika, ar kādu saņem jauniznākušos rakstus. Agrāk par
šādu kritiku neko nezināja un varēja rakstnieciskā laukā

gluži bez kādas bēdas nodoties vecai mīļai nebēdībai resp.

pļēgurošanai (Schlendrian). Pat latviešu literatūrā tagad
kļuvis jau citādi. Nolaidīgs rakstnieks, sevišķi vēl ja viņa
pļēgurošanai pievienojas ļauna griba, dabū saņemt pa kriet-

nam drāzienam."

Kas attiecas uz garīdzniecību un ļaužu izglītības stāvokli,
tad ir zināma lieta, uz ko man jau nācās aizrādīt: izglītībai pace-

ļoties augstāk par zemāko un vidējo mēru, garīdzniecība ir vi-

sumā — atsevišķi ir daži izņēmumi — iekšķīgi pret tālāku attī-

stības veicināšanu, kas mazina viņas autoritāti. Tas vispārīgi tā

bijis un pie mums nebija citādi. To redzējām ievadā daudzos

piemēros. Pie mums šo pretestības un apstādināšanas virzienu

stipri veicināja vēl vācu garīdzniecībai un muižniecībai tīri rie-

bīgā latviešu nacionālā kustība. Tā dabīgi attīstījās no pagājušā
gadusimteņa vidus sākot mūsu mācītāju pakāpeniska un pa daļai
it strauja atraušanās ari no rakstniecības darba latviešiem par
labu, kaut gan ar otru prātu viņi gribēt gribēja ari še paturēt sa-

vās rokās savu veco vadoņa lomu.

Tā gāja ar grāmatu apgādāšanu tautai un zinātnei Latviešu

Draugu Biedrībā tās pirmajā un pa daļai ari vēlākā laikmetā.

Tagad jājautā un jāapskata, kā šī biedrība veicinājusi grāmatu

izplatīšanu tautā. Te ari nebūs liela prieka manos paziņojumos.
Bet taču ari šaī ziņā šis tas ir darīts.

Kr. Valdemārs, savā laikā rakstīdams par „īsti svarīgo

gaismas darbu"
— grāmatu krātuvju ierīkošanu latviešu tautai,

pastāstīja sekošu: „Tagad iespēs to izdarīt, ko priekš 30 ga-

diem es nespēju, lai gan nelaiķis Liepājas goda-vīrs, tirgo-

tājs Frīdrichs Hagedorns, manas domas un svarīgus piedzīvoju-
mus šinī lietā izklausījies, pirmā gara karstumā uzņēmās uz sava

rēķinuma priekš visas Kurzemes tādas bibliotēkas ietaisīt (kad

jau svarīgi vīri bija Hagedorna kgu pārliecinājuši, ka latvie-

šiem daudz grāmatas lasīt ned c r o t), ieliku sava

1852. g. Liepājā drukātā grāmatiņā ~300 stāsti" priekšvārdu par

šo lietu. Lai gan šis prieķšvārds. kas rokrakstā bija varbūt par

daudz silts. īpašu vainu dēļ [protams, toreizējās cenzūras

dēļ!] iznācis grāmatā diezgan remdens, taču uzdrīkstos uz to aiz-
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radīt, tadeļ ka papriekšu pats biju piedzīvojis to, par ko minēts

priekšvārds stāsta." 1

) Te mēs dabūjam dzirdēt, ka bijuši pie
mums 19. gadusimtenī ari „svārīgi vīri", kas mācījuši, ka „lat-
viešiem daudz grāmatas lasīt nederot", kamēr vēl agrāk vecais
Stenders vēlējās, lai «grāmatnieku" latviešos sarastos tik daudz,
kā zvaigznes pie debesīm.

Latviešu Draugu Biedrībā nodibināja A. Dobners Vidze-
mes biedriem 1841. gadā sevišķu latviešu lasāmu bie-

drību, kuras mērķis bija: darīt biedriem pieietamas visas

latviešu valodā iznākušās jaunākās grāmatas, kā ari citās valo-

dās iznākušās, kas runā par latviešiem, viņu valodu un viņu ap-
stākļiem. Visas šīs grāmatas iegādājamas uz biedrības rēķina
tik daudzos eksemplāros, cik daudz vajadzīgs, lai tās ātri varētu

laist apkārt pie biedriem. Gada maksa katram biedram bija no-

likta 1 r. 50 kap. Uz Dobnera laistu apkārtrakstu pieteikušies
no Cēsu apriņķa pie šās biedrības par locekļiem visi šā apriņķa
15 mācītāji: Ērgļu Vevrichs, Vestienas-Liepkalnes Stolls, Kals-

navas Dobners, Bērzaunes Hopffners, Ļaudonas Šmidts. Lazdo-

nas Bergmanns, Cesvaines Mūthels, Liezeres Punšels sen., Vec-

piebalgas Šillings, Jaunpiebalgas Kaehlbrandts, Dzērbenes Keuss-

lers, Raunas Langevics, Cēsu jaunais Punšels, Araižu Kvbers un

Skujienas Mūthels. Kā redzams, šaī «latviešu lasāmā biedrībā"

kā lasītāji, tā tad biedrības labuma baudītāji, iesniedzās tikai

I) raugu Biedrības toreizējie inteliģentie biedri. Par plašāku
grāmatu izplatīšanu tautā te nebija domāts. Rudenī biedrības

pilnā sapulcē ziņoja par šās lasāmās biedrības nodibināšanos ar

piezīmi, ka tāda pati biedrība gatavojoties sastādīties nākamā

gadā ari Kurzemē. Taču visai īss bija šās biedrības mūžs. Kādā

1845. g. 28. novembrī sekretāram rakstītā vēstulē sacīts, ka «lat-
viešu lasāmā biedrība" jau pāris gadus liekoties apstājusies, jo
biedriem nepiesūtot vairs iznākušās latviešu grāmatas. Vēlāk

par to vairs neko nedzirdēja. Tā tad biedrība bija izbeigusies.
Tālāk atzīmējams, ka 1844. gadā biedrība nolēma savas bibliotē-

kas grāmatu dubletes atdāvināt toreizējiem latviešu sko-

lotāju semināriem Irlavā un Valkā. Tas bija tolaik, kad vēl ne-

bija sacēlusies trauksme par to, ka skolotāju semināristi «par

daudz mācoties". Un 1849. gadā, uz prezidenta Berenta prieķšli-
kumu, nolēma, biedrības izdotos «Dažādu rakstu krājumus", ku-

rus iespieda lielākā eksemplāru skaitā nekā citus «Magaziņu"
sējumus, un kas gulēja plauktos, izdāvāt skolām par velti,
krietniem skolēniem par prēmijām. 1851. g. sapulcē sekretārs

ziņoja, ka tam nolūkam izdoti no archiva 300 eksemplāru minēto

rakstu krājumu. Šīs grāmatas izlūgušies un saņēmuši savām

skolām A. Dobners Kalsnavā. Brokhūsens Ikšķilē. Vāgners Ne-

retā savām, kā ari apkaimes Seces, Kaldabruņas, Lašu, Subatas

*) Balt. Zemkopī 1880. 42.
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un Dignājas skolām, tad Dr. Šacs Tirzā, Šillings Gulbenē, See-

bergs Vānē, māc. Hillers sev un vairākiem citiem Kurzemes mā-

cītājiem, Bursv Grenčos un Doles mācītājs. Tie ir pazīstami mā-

cītāji, kas vairāk rūpējās par skolām un skolas mācību. Tā tad

ari šaī reizē izcēlās sevišķie skolu draugi.

1857. g. sapulcē, kad sprieda par lasāmām bibliotēkām, goda
biedrs, īstens valsts padomnieks barons f. Offenbergs ieku-

stināja jautājumu, būtu labi, ja biedrība parūpētos ari pie
skolām nodibināt mazas lasāmas bibliotēkas. Bet par šā jau-
tājuma realizēšanu vēlāk nekas nav runāts un darīts. Jāatzīmē,
ka barons Offenbergs šaī pašā sēdē, uz biedrības vēlēšanos, cēla

priekšā paša sagatavotu skolu- reglamentu. Viss priekš-
nesums rādīja — protokolā atzīmēts — par dzīvu interesi lat-

viešu patiesas izglītošanas lietā, bet stingri protestēja pret katru

aplamu izglītību (Verbildung). Tas jāsaprot tā, ka bijušas bai-

les no latviešu lielākas izglītības, nekā Offenberga programā
bija ieņemts.

Taī pašā 1857. gada sapulcē nolēma, uz Kurzemes direktora

Klāssohna priekšlikuma: ierīkot Jelgavā laikrakstu bi-

roju, ko vēlāk nosauca par „a v ī ž v n a m v", ar lielu krājumu
latviešu grāmatu, kur par 50 kap. iemaksu varēja dabūt ik pār-
nedēļas tapināt lasīšanai visas iznākušās latviskās grāmatas. 1) No

šejienes apņēmās ari uz laukiem bibliotēkas ierīkot, kas tās vē-

lējās. Šādu lauku bibliotēku ierīkošanai biedrība nolēma dot

savas grāmatas par pašizmaksas cenu. Tikai viens noteikums

bija šīm bibliotēkām: tās jāierīko vietējam mācītājam
un tām jāpaliek ari pastāvīgi viņa uzraudzībā, kā ari jaunas grā-
matas iegādājamas tikai ar viņa ziņu. Tā tad tās atradās pilnīgi
garīdzniecības rokās. Par šādu lauku bibliotēku ierīkošanu,

viņu vajadzību vai nevajadzību apjautājās pie biedriem jau
1855. gada misivs. No ienākušām atbildēm dažas skanēja tām

par labu, citas ari nē. Tā Vidzemes Jaunpils mācītājs E. Feh re

atbildēja: „Latviešu bibliotēkām uz laukiem būs jāizbauda lie-

las grūtības." Pēterupes mācītājs J. V. fon Knīrīms (Knie-
riem): „Par latviskām bibliotēkām jau tagad domāt ir par

ag r v." Turpretim Mālpils mācītājs R. fon Klots, kas vēlāk

bija pazīstams par konservatīvu vīru un savā laikā stipri spai-
dīja un tīrīja no nevajadzīgām, brīvākām grāmatām Cimzes se-

mināra bibliotēku, rakstīja: «Bibliotēkas latviešiem katrā

draudzē būtu vēlama s." (Tikai, zināms, ar kādu grāmatu iz-

*) Mag. XII, 3. iespiests „Grāmatu rullis, kas rāda, kādas latv. grā-
matas tapinātas un bijušas dabūjamas Jelgavā, Latviešu avīžu namā", šādas

noliktavas, puslīdz līdzīgas tagadējām grāmatu tirgotavām un lasītavām —

sprieda — būtu ierīkojamas ari šādās vietās: Kurzemē — Celmeniekos, Durbē,

Kuldīgā, Jēkabmiestā un Tukumā, un Vidzemē — Limbažos, Valmierā un

Valkā. Tikai nodoms netapa izpildīts.
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lasi.) 1 ) Cik tāli šīs Draugu biedrības dibinātās bibliotēkas noor-

ganizējušās un attīstījušās, par to nav tuvāku ziņu. Tikai L. A.

1863. Nr. 40 lasām sekošo: «Nedaudz gadu vēlāk (1863. gada sa-

pulcē) sprieda par latviešu grāmatu krājumu Latv. Avīžu namā,
kur lasītājiem grāmatas lienē un kas vairs neesot vaja-
dzīgs tādēļ, ka mācītāļi tādus grāmatu krājumus savai drau-

dzei paši sagādājuši. [?]' Minētās sēdes protokolā atzīmēts:

«grāmatu krājums tādēļ izbeigts (aufgelost), ka nolemtie mērķi
sasniegti." «Tālāks ziņojums rādīja, ka priekš dažiem gadiem
ierīkotai latviešu bibliotēkai tikai pirmos gados bijis lielāks

skaits lasītāju, bet tad viņu skaits ar katru gadu nokrities un

viņā ieliktās pūles atnesušas tikai grūtības un nekādu labumu;
tādēļ nolemts, šo ierīkojumu izbeigt un atlikušās grāmatas pār-
dot." Vēl 1861. gada pilnas sapulces protokolā atzīmēts, ka lasī-

tāju skaits abos beidzamos gados cēlies. Grāmatu noliktava savu

nodomāto mērķi esot pilnīgi sasniegusi; lieta iekustināta un ejot
labi uz priekšu. Bet tūlīt pēc 1862. gada — «Pēterburgas avīžu"

iznākšanas gada! — visa šī grāmatu izdošana lasītājiem palika
tik ļauna, ka «viņā ieliktās pilies atnesušas tikai grūtības un

nekāda labuma!" Tas notika Šulca laikā, kad biedrībā

sākās asās cīņas pret latviešu tautisko kustību. Jādomā, ka te

būs bijusi klāt ari daļa no negribēšanas, izplatīt šai nerātnajā
tautā drukātu vārdu, jeb ieskats, ka «latviešiem neder daudz

grāmatas lasīt". Bet saprotama šī bibliotēkas iznīcināšana ari

no viņas pārvaldītāja Janiševska sniegtā ziņojuma stāvo-

kļa: «Lasītāji pēc notecējušiem gadiem vairs nevar uziet lāgā
nevienu grāmatu ar laicīgu saturu, ko viņi jau nebūtu lasījuši —

kamēr garīgās grāmatas lasa ļoti reti."

Tagad laiks paraudzīties tuvāk uz biedrības iesākuma laik-

meta pašu vadoņu — priekšnieku — personībām, ciktāl tās īpat-

nēji parādījušās savā darbā un garā. Par pirmo priekšnieku,

pašu galveno biedrības dibinātāju R. f. X 1 o tu jau runāts. Tāpat
ir runa bijusi par viņa pēcnācēju. Biržu mācītāju J. F. Lund-

ber g v. Dzirdē jām, ka viņa laikā tapa uzņemts biedrībā par

goda niedru karstais latviešu pārstāvis Garlībs Merķels, kamdēļ
vēl izcēlās biedrībā ari personīgi konflikti. Viņš ari bija. kas

lika priekšā, jau agrāk uzņemt biedrībā par goda biedru savas

draudzes ķesteri un ērģelnieku, latvieti, dzejnieku Ansi Līven-

*) Latviešiem bibliotēkas un \a s i š_a na s biedrības dažas vie-

tās, kaut ari paretās, ierīkotas jau agrāk. Ta vecais Pantenius nodibināja
Jelgavā 1837. g. ~Latviešu lasīšanas biedrību". (Sk. Vecais Pantenius, 46. lp.)

Tāpat Baldonē ap to pašu laiku nodibināta latviešiem lasāma bibliotēka ar

50 sudr. rbļ., ko tam nolūkam ziedojis nelaiķa mācītājs J. K. Cim m ēr-

ma nns. f 1833. (Sk. Inland 1837, 739. lp.) Edolā Kr. Valdemārs 1848.

gadā nodibināja grāmatu krātuvi.
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tālu.1) Tā tad Lundbergs cēlis godā savā biedrībā tādus vīrus,
kam tiešām kādi vispārīgi nopelni visā latviešu tautā un viņā ir

cienīti, neskatoties uz to, vai tas dažām šejienes aprindām, piem.,
vāciešiem, patīk vai nē. Savā pirmā ievada runā sapulci atklā-

jot 1839. gadā, Lundbergs uzaicināja klātesošos un ari visus pā-
rējos biedrus uz ciešāku kopā turēšanos un enerģiskāku darbo-

šanos biedrības labo mērķu veicināšanā, jo vairāk tādēļ, ka dau-

dzi sākot no biedrības un viņas darbības atrauties, — tā pagājušā
gadā labprātīgi izstājušies 10 biedri. Ari savā pēdējā runā

kā biedrības priekšnieks 1845. gadā viņš aizņēma šo biedrības
darbības nesekmēšanos. Tur iemesls pa lielai daļai esot ari tas,
ka direkcijas locekļi dzīvojot tāli viens no otra šķirti, kā ari no

kultūras centriem; tā viņš atronoties 20 jūdzes no Rīgas un vēl
tālāk no Jelgavas. Tādēļ viņš ari atlūdzās no prezidenta amata.

Jāpiezīmē vēl, ka Lundberga laikā biedrībā daudz runāja par

J )_Par dzejnieku Ansi Līventālu, kuru Lundbergs allaž saukā ja par ..savu

Līventālu", pastāstāms sekošs interesants fakts, pēc Lundberga 1844. g. 4. no-

vembrī sekretāram rakstītas vēstules: „Jau 1843. gadā Jēkabmiesta pops pie-
dāvāja viņam latviešu skolotāja vietu priesteru seminārā Rīgā ar 500 rbļ.
lielu algu v. t. t. Šā gada jūlija mēnesī šis pops ar kādu Rīgas bīskapa sūtītu

vīru nonāk Līventāla namā, liek iziet laukā visiem lieciniekiem un tad uz-

aicina viņu bīskapa vārdā, pāriet pareizticībā un palikt par lat-

viešu popu Rīgā, kur ierīkošot īpašas telpas latviešu pareizticīgo dievkalpo-
šanām. Par to viņš saņemšot pirmā gadā 800 r., brīvu dzīvokli, brīvu apkalpo-
šanu, otrā gadā jau 1000 r., pēc 3 gadiem ordeni un 2000 r. algas. Nevien

šiem vilinošiem solījumiem, bet ari klāt pievienotiem draudiem atturējās pre-
tim mans Līventāls, un viņa paraugam sekoja ari Seces ķesteris Steins un

Jēkabmiesta elementarskolotājs Māgens. To ievērojot Kurzemes bruņniecība
piespriedusi Līventālam kā goda balvu 100 rbļ." Priekš muižniecības gan pārāk
maza godalga! Kā zināms, veco Līventālu krievu valdība sāka vajāt 1871.

gadā, kad parādījās klajā viņa tulkotās Harlesa vēsturiskās ainas no Vidzemes

luteriskās baznīcas, kuras griezās pret latviešu piegriešanu pareizticībai. Viņu
apcietināja un nosūtīja uz Rīgu, kur to ņēma bargā pārklaušināšanā.

Par Līventāla dēlu. mācītāju J. E. Līventālu (ievests Skodē 1868. g.),
kas no 1862.—66. g. bija mājskolotājs Dzērbenē, atzīmējama viņa 1866. g.
18. martā direktoram Fīrhuffam rakstītā vēstule. Uz biedrības uzaicinājumu,
lai viņš ierakstās kā biedrs vienā biedrības sekcijā, tas atbild: ~Kad Jūs no

manis prasiet (kad Jūs mani savā augsti cienījamā biedrībā uzņēmuši), lai

pie kādas īpašas šķiras pierakstos un tanī darbojos, tad esat jel pacietīgi un

neprasiet no iesācēja meistera darbus. Kur tādi augsti un smalki vīri kā Jūs
cienīgi Direktori un visas tās sirmas galvas [Līventāls toreiz bija jau 31 gadu
vecs) par valodas likumiem spriežat un milzu darbus izdarāt, tur ļauniet iesā-

cējam vēl kādu brītiņu vaļu klausīties un spēkā ieņemties." Tad vēl no tās

pašas vēstules sekoša vieta par viņa vārda rakstību (viņa paša rak-

stībā) : „Wehl to gribbetu sinnaht, kapehz mannu wahrdu ar w esseet raksti-

juschi; kamehr wehl warru atminnetees, ar veenu esmu pats rakstijees ar v

un scho wahrdu ta lassijis. Bet kad warrbuht pats tehw s sawu wahrdu tā

usdewis, tad lai arri ar w paleek." Tas mazs sīkums pie Līventāla vārda rak-

stīšanas vēstures. Par šo mūsu dziesminieka Līventāla dēlu zinātāji atsaucas,

ka viņš bijis vājš mācītājs resp. dievvārdu teicējs. Turpretim viņa otru dēlu,

Augustu, bijušo Rīgas politechnikas tautsaimniecības profesoru un no

1886.—91. g. šīs iestādes direktoru, slavē par labu sava aroda pratēju. Viņš

studēja 1864.—66. un 71. g. Tērbatā medicinu, vēsturi un oikon. politiku un vēlāk

turpināja studijas Leipcigā un Berlīnē. Par latviešu lietām gan viņš nav inte-
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skolas un citu tautas grāmatu izdošanu, kā ari izsolīja godalgu
par latviskas vārdnīcas sarakstīšanu. Savā 1850. gadā — „savas

dzīves vakarā" — izdotā „Daschadu wezzu un jaunu rakstu

J. F. Lundbergs.

resējies, bet gājis un palicis arvienu vācu politikas pavada. Piem. 1881. gada

viņš nāca klajā ar savu atzinumu iekustinātajā Baltijas agrarjautajuma, kurā

pretojās (līdzīgi vācu presei) valdības pārraudzībai šinī lieta un aizstāvēja

„brīvo salīgumu" starp muižniecību un zemniekiem, pie tam gan velēdamies,

lai valdība paskubinātu zemes pārdošanas gaitu, nolikdama termiņu, līdz ku-

ram visas zemnieku mājas būtu pārdodamas. Kad es piestājos pie Austruma

un tam rakstīju īsu biogrāfiju par Ansi Līventālu, un nogāju pēc dažam zi-

ņām pie dzejnieka dēla (no tā dabuiu ari viņa ģīmetni), pamaza auguma vīra,

tad redzēju, ka viņš runāja latviski diezgan lauzīti, ar zināmam grūtībām.

Laipnā kārtā viņš man iedeva ieskatīšanai un vajadzības gadījuma ari izlie-

tošanai sava tēva dzejoļu krājumus rokraksta, tēva rakstītus, vairākus sēju-

mus. Mūsu literatūras vēsturnieku un senlietu krājēju interese butu, paintere-

sēties, kur būtu palikuši prof. Līventāla atstatie papīri, kur droši vien atrastos

ari Anša Līventāla dzejoļu krājumi viņa galīga sastādījuma un noraksta.

Tepat varu aizrādīt vēl, ka par Ansi Līventālu atronas pasīkas, līdz šim ne-

publicētas interesantas biogrāfiskas ziņas musu ievērojama Baltijas biogrāfiju

krājēja Dr. Napjerska atstātos rakstos Rīgas pilsētas bibliotēka.
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krahjuma" priekšvārdā Lundbergs parakstās „kā jūsu (latviešu)
draugs un mīļotāj s". Biedrība viņu iecēla 1855. gadā par
savu goda biedru un nākamā gadā, 1856. g. 27. maijā, viņa 50 gadu
amata svētkos, pasniedza viņam sveicinājuma adresi, kurā starp
citu teikts:

„Pie Tevi šodien nāk ari Latviešu Draugu Biedrība,
lielīdamies (-ās!) ar to godu, ka Tu savā laikā viņai bijis par
to zinātnieku un priekšnieku, kas viņas darbus pašķīris; Tu,
kas latviešu tautas dabu un vajadzības pārzinājis caur cau-

rim, un ar viņas mēli runājis itkā viens no viņu pašu vidus;

Tu, kas Šillera pulksteņu pārtulkodams parādījis, ka lat-

viešu koklei ari var uzvilkt stīgas dziesmām augstākā
skaņā

1) v. t. t."

Lundbergs bija no 1837. g. Sēlpils apriņķa prāvests. Pec il-

gām un grūtām ciešanām viņš nomira 1858. gadā.

Lundberga pēcnācējs biedrības prezidenta amatā, no 1845.—

51. g., t. i. 6 gadus, bija Suntažu mācītājs J. Berents. Proto-

kolā viņa ievēlēšana, kas notika 1845. g. 19. septembra sēdē, vi-

ņam klāt neesot (ar 9 "balsīm pretim 2, kas krita uz mācītāju
F. Valteru, vēlāko bīskapu), atzīmēta šādi: „Vēlēšana krita uz

vispār kā krietnāko latviešu valodas pratēju atzīto Suntažu mā-

cītāju F. Berentu." Viņš bija pazīstams no vairākiem viegli sa-

protamā valodā sarakstītiem tautas rakstiem, piem., viņa stā-

stiem „Krauklu krogā krāsns priekšā", vairākiem rakstiem bie-

drības „Dažādo rakstu krājumā", no ilgās darbības Vidzemes

kalendārā, kur parādījās ari viņa „brīvestības dziesmas" v. t. t.

Viņš jau tūliņ no pirmā gala bija biedrības sekretārs —- viņš ari

pats pirmais parakstīja valdībai iesniedzamos

Latviešu Draugu Biedrības statūtus
2

), — tādēļ
bija labi pazīstams kā tāds, kas ļoti interesējās par latviešu va-

lodu un viņas rakstiem — sevišķi no praktiskās puses skatoties,

kamēr teorētiski viņš šo valodu nav tirzājis, atskaitot tik vārdu
krāšanu Stendera vārdnīcas papildināšanai. Savu latviešu va-

lodas prašanu viņš iemācījies vairāk tikai uz savu roku, to vē-

rīgi noklausīdamies no ļaužu mutes, kā parasti visi tā laika vācu

*) Šillera 100-gadu dzimšanas dienas jubilejas svinēšanā. 1859. gadā. ņema

dalību ari Laltviešu Draugu Biedrība, nosīītīdama biedrībai Vācijā, kas kopoja
šai gadījumā Šillera rakstus, viņa „Zvana dziesmas" Hugenbergera un Lund-

berga latviskos atdzejojumus.
2) Citi parakstītāji bija (pie kam katrs iespiedis klāt zīmoglakā savu zī-

mogu): J. G. Ageluths (mācītājs Mālpilī), F. E. Stolls (Vidzemes Jaunpilī), K.

V. Brokhūsens (Ikšķilē). K. F. Vatsons (Lestenē), G. R. f. Klots (Nitaurē), ge-

neralsuperdents Dr. K. G. Sonntags. J. F. Lundbergs (Biržos), K. Kr. Ulmanns

(Krimuldā), D. G. Kroons (Lielvārdē), JĻ G. Šveders (Lēdurga). K. Kr. Neuen-

kirchens (Aizkrauklē), G. Fr. Hakels (Ādažos) un J. L. E. Punšels (Liezerē) —

tā tad kopā 14 vīri — visi mācītāji, no tiem tikai 2 no Kurzemes, pārējie
vidzemnieki.
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mācītāji. Kad viņš 1808. ff. kā 24 gadus vecs jauneklis nonāca

Suntažos par mācītāju, tad viņam no pirmā laika vēl grūti bij
latviski runāt un latviešu valodā rakstīt. „Sprediķi papriekš bij
jāuzraksta vāc-valodā un tad jāpārtulko. Pie vecā Stendera

daudzreiz bij padoms jāmeklē. Berenta valoda nebija vis

„smalkā", — bet tāda, kādu ļaudis sētā mēdz runai."1) Tāda sīka

bija sākumā Berenta valodas prašana. Bet jau 1826. g. 23. okto-

bri prāvesta Brokhūsena Berentam izdotā personālā apliecībā
rubrikā „Amtstūchtigkeit" stāvēja ierakstīts: „vispārīgi atzīts,
neapšaubīts (unbestritten), sevi š ķ i stiprs latviešu va-

-1o d ā". Vecais Kalsnavas mācītājs A. Dobners liecināja par
Berentu, atcerēdamies viņa priekšnesumus latviešu valodā Rīgas
apriņķa mācītāju sapulcēs: „Šaīs gadījumos Berents deva pa-

raugus par smalkas latviešu valodas prašanu, īstu latvisku iztei-

cienu lietošanu savā valodā un tautas un mūsu sabiedrisko ap-

stākļu jo tuvu un sīku pazīšanu."
2) Jāaizrāda piemēra dēļ uz

viņa tiešām priekšzīmīgā izteiksmē atstāstīto pasaciņu par pelīti,
zīlīti un speķi Mag. īī, 2 (1830), t. i. Dažādu rakstu krājuma pir-
mā daļā. Neikens par Berentu uzsvēra savā „Ceļa biedri"

pēc viņa nāves, ka viņš blakus savam mācītāja amatam Suntažos

nodarbojies ari ar skolu, ko turējis mācītājmuižā, kur mācījis
labu bērnu pulciņu. „Tomēr viņa dzīvais un centīgais gars ne-

apnicis arvien uz priekšu dzinās visādās gudrībās un zināšanās.

Latviešu valodā Berenta tēvs ar laiku palika par pirmo meisteri

un sarakstīja daudz jaukus stāstus un mācības, kas kalenderēs

un citās grāmatās mūsu tautai gaismu un prieku pasniedza. Lat-

viešu rakstu biedrībai [tā Neikens latviskoja Latviešu Literari-

sko Biedrībuļviņš bija viens no pat pirmiem un visveicīgiem ko-

pējiem." (Ceļa b. 1866. 16.)')

*) Skat. Vidzemes kalendāra 1868. g.

2) Mag. XIV, 1, 15. lp.

3) Kad Berentu raksturo, tad nevar palaist neatzīmētu to, ka viņam bjja
par latviešu senajām tautas gara mantām, sevišķi tautas dziesmām,
mūsu bagātākajam dzejas un valodas materiālu krājumam, stipri ne-

gatīvs, zems nepratēja ieskats — pretējs tam, kāds pār tām bija taī pašā laikā

ulmannam, Katterfeldam un Būttneram. To viņš parāda savā 1852. g. rakstītā

vēstulē Rūjienas mācītājam Benj. Bergmannam, kas bija piesūtījis viņam
ieskatam un apspriešanai manuskriptā daļas no sava apcerējuma par latviešu

valodu, tautas dziesmām v. t. t., kas vēlāk iespiests „Magaz." V. sējumā. Tur

Berents raksta: „Ari par latviešu tautas dziesmām mani aizķērusi ķecerība,
jo es daudz neko no viņām neturu. Ja viņu vecums, kā Jūs paši spriežat,
sniedzas pa daļai tikai pāri vienam gadusimtenim. kādu ievērojamu liecību

tad tās var nodot par seno latviešu tautas garu? Kā no tautas — kaut ari tikai

priekš 100 gadiem nākušām mantām tām ir visādā ziņā sava vērtība. Bet

man šķiet, ka ar tām ir tāpat, kā ar viduslaiku gara mantām Vācijā. Kas

viņu apņemti un pārņemti, viņās dzīvo un rīkojas, tiem tās ir viss, alfa un

omega, kamēr citi, tūkstoši, velti tajās meklēs to, ko pirmējie domājas viņās
atraduši. Katra tauta darina un dzied dziesmas, un jo rupjāka (roher) tauta,

jo rupjāki ir šie viņas vaļas brīžu acumirklīgie darinājumi. Nekad lai ne-

viens nedomā meklēt šais primitivos rupjos sacerēju-
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To ievērojot, visi tuvākie biedrības vīri priecājās, ka bija

izvēlējuši 1845. gadā šo veco, pazīstamo biedrības darbinieku

(viņš tagad bija 61 gadu vecs) par savu priekšnieku. Bet kā viņi

iztrūcinājās, kad ievēlētais noteikti atraidīja šo ievēlē-

jumu. „Ka Latviešu Draugu Biedrība man parādījusi to godu —

viņš rakstī ja 19. sept. (1. okt.)
biedrības sekretāram — un

mani ievēlējuši par savu

prezidentu, tas man katrā

ziņā var būt ļoti glaimojoši,
bet aiz cēloņiem, kurus ari

šeitan neuzskaitītus lūdzu ie-

vērot, man biedrības prezi-

dija amats uz visnoteiktāko

jānoraida. Tikai kā viņas
biedrs varu ziedot un ziedo-

šu labprāt tai savus sīkos

spēkus. Šī mana noraidījuma
labad pirmā labākā gadīju-
mā nosūtīšu atpakaļ man pie-
sūtītos parakstāmos diplomu
eksemplārus." Vidzemes di-

rektoram Ulmannam tomēr

izdevās ar 8. oktobra rakstu

viņu pierunāt, ņemt at-

pakaļ savu atteikšanos.

Jau 20. novembrī Berents

piesūta biedrībai viņa parak-
stītus diplomus — ar ko for-

ma līgi pieņēma ievēlējumu.
Bet drīz vien pēc tam —

J. Berents.

7. decembrī — viņš atkal sādžās par sevi sekretāram Buch-

holcam: „Brangu prezidentu biedrība sev ievēlējusi! Tādu,

kura galva un locekļi reformējami, jo pēdējos ieperināju-
šās ģikte ar podagru un pamirumu, kamēr pirmējā ir — tukša.

Paldies Dievam, ka tikai kreisā puse pamirusi, tā kā ar labo roku

varēšu izpildīt mācītāja P. Šaaka lūgumu (pārtulkot dziesmu

mo s vaiodas un ritmikas mantu krājumus... Bet vai var-

būt latviešu tautas dziesmu gars ir sevišķi patīkams: Man vismaz ne. Taču

es atzīšos, ka es esmu nežēlīgi prozaisks cilvēks un tādēļ klusēju. Zīmīga
latviešu tautas garam un raksturam ir Jūsu pievestā plaši pazīstamā dziesma,
kurā bērns piezobo savu tēvu un tam aiz smiekliem nevarēja palīdzēt. Lat-

viešu mīklās gan redzama dzīva fantāzija, bet ari vairāk nekas cits. Latviešu
mitoloģija atklāj vismaz to, ka tauta cēlusies no Ganges apvidus [Indijas]."
Jādomā, ka vēlākos gados Berents, ievērojot viņa pastāvošas atziņas pieaug-
šanu, jeb runājot Neikena vārdiem, viņa dzīšanos uz priekšu visādās gudrī-
bās un zināšanās, būs nācis ari pie labākiem, pareizākiem ieskatiem par mūsu

seno tradīciju vērtību, tikai man trūkst dokumentarisku pierādījumu tam.
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tekstus)." Ari pirmā viņa vadītā biedrības pilnā sapulcē Jelgavā
1846. g. 17. un 18. septembrī viņš savā latviski teiktā ievada

runā vispirms atkal uzsvēra, cik maz viņš esot cienīgs tik godā-
jamam amatam, viņš smejoties spēku un dūšu tam vienīgi, kad

iedomājoties, ka ar viņu kopā strādāšot Kurzemes dēli, kas jau
kopš sākuma mīlējot latviešu tautu. Tad viņš pārgāja savā runā

uz viņa priekšgājēja, prāvesta Lundberga pagājušā gada izteikto

aizrādījumu, cik nožēlojami tas, ka biedrības mērķi neatronot

plašāku piekrišanu un veicināšanu. Pat no mācītājiem liela
daļa — gandrīz divi trešdaļas — neņemot tajā dalību. lemesls

tam esot pa daļai sapulču attālums, pa daļai ari pati latviešu

valoda, par kuras attīstības spējām daudzi šauboties, daudzi

ari vēloties, kaut tā būtu jau sen pārvērtusies vācu valodā un

tagad to paredzot pārejam krievu valodā. Mūsu dienās atkal

daudzi, sevišķi vidzemnieki, tādēļ atraujoties no biedrības, ka

viņi piedzīvojuši bēdīgas lietas latviešu tautā, sevišķi mācītāji
vairs nevarot būt ar sirdi klāt tiem, kas tik nepateicīgā kārtā no

viņiem atrāvušies. (Kā zināms, kustība par pāriešanu pareizti-
cībā sevišķi Vidzemē jo dzīvi parādījās.) Šī sapulce bija ievē-

rojama ari ar to, ka tajā uzstājās labais latviešu valodas pratējs
Dr. Baars ar savu priekšnesumu par latviešu valodas skaņām.
1847. g. vadīja sēdi un apspriedes Vidzemes direktors Ul-

manns „m nothgedrungener Abwesenheit des Prāsidenten".

Laikam viņa vārgums būs bijis vainīgs pie šīs neierašanās sa-

pulcē. Tas traucēja šad tad un it bieži viņam dzīvāku darboša-

nos biedrībā, ko Berents jau paredzēja pie sava amata uzņemša-

nas, kamdēļ tik cieši stīvējās tam pretī. Nākošā (1848.) gada sa-

pulce pavisam izkrita choleras dēļ, kas tad plosījās pa visu Kur-

zemi, sevišķi Jelgavā, tāpat kā 1850. gada sapulce — šoreiz atzī-

mēts protokolā: „priekšsēdētāja vajadzīgā ceļojuma dēļ, kas ne-

bija atliekams, un tādēļ, ka Vidzemes direktors Ulmanns atradās

ārzemēs". 1) 1845. un 46., kā ari 1849.—51. g. inci. neiznāca ne-

viens biedrības rakstu krājums. (1847. un 1848. g. iznāca Biitt-

nera. Baara un Rosenbergera valodnieciskie darbi.) Tā zīme, ka

biedrībā trūka iniciativas, spirgtuma un spēka, jeb tā nebija visā

šaī laikmetā pie vispārības — pret biedrību vispār bija izma-

nāms vēsums un vienaldzība, par ko priekšnieki savās sapulcēs
pastāvīgi sūdzējās. (Skat. jau mums zināmo Ulmanna žēlošanos

„Inlandē" par šo lietu.)

Kā visai ievērojama atzīmējama biedrības 1849. gada

sapulce, idejiskā ziņā viena no ievērojamākām, ja ne vis-

ievērojamākā visā biedrības iesākuma laikmetā, pat vai visā

biedrības pastāvēšanas laikā. Tā parādīja veco Berenta mācī-

*) Ari 1861. gadā Berents — toreiz kā Vidzemes direktors — «slimības dēļ"

nevarēja piedalīties sapulcē, jo viņa veselības stāvoklis prasījis uzturēšanos

uz laukiem.
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tāju visā viņa labā sapratnē un izjūtā par latviešu vajadzībām.
Tur viņš ari pats kā labs tautas rakstu izdevējs, nodeva nolie-

cīgā (tolerantā) kārtā ļoti siltu un atzinīgu spriedumu par kādu

citu tādu tautas rakstnieku — iā gada vasarā mirušo veco

Panteni v. Ar pilnīgu tiesību Panteniu varot saukl par tautas

rakstnieku, viņš teica savā ievada runā — kāda otra tāda neesot

kopš vecā Stendera laikiem. Viņa rakstos parādoties dziļa tautas

īpašību, viņas rakstura, viņas trūkumu un vainu, kā ari viņas
labumu un tikumu pazīšana. Tautas valodu viņš tā pārvaldījis
un ar šo gara ieroci rīkojies kā dzimis latvietis. Liels meistars

viņš bijis senā latviešu parašā caur zobiem vilkt. t. i. ar humora

palīdzību kādam iet uz ādas." Viņa vārdu gan nesastopam «ma-

gaziņu" krājumos starp tiem. kas rakstījuši par gramatikali-
skiem jautājumiem [tāpat kā tur nesastopam Berenta vārdu].
Viņš pats, cik zinu, sevi neturēja par lielu gramatiķi un, domāju,
neaizkāršu ne viņa aizgājušo garu, nedz viņa draugus, kad sa-

cīšu: lai cik krietna, pat nepārspējami īsta pēc gara bi ja viņa lat-

viskā valoda, kurā viņš rakstīja, taču gramatiskam kritiskam na-

zim jāgriež miesā. Sauciet šo manu izteicienu, mani kungi, kā

saukdami, tikai nedēvējiet mani par nenovīdīgu kritiķi, jeb par
Mefistofeli. tādēļ ka es pēc viņa vārdiem: dārgais draugs, pelēka
ir visa teorija, bet zaļš dzīves zelta koks. redzu Panteniā to vīru,

kas man apstiprina manas domas: ka mūsu biedrībai, blakus pe-
lēkai teorijai, vajadzētu vairāk piekopt zaļo dzī-

ves koku, nekā tā to līdz šim darījusi. Cieši turēdamies pie
statūtu noteikumiem, mēs savos magaziņu krājumos esam savā-

kuši daudz materiālu valodnieciskām studijām, kuru pulkā ir

tiešām ari zelta graudi. Vienas gramatikas izdošanai jau esam

ziedojuši daļu no savas mantas, vārdnīcas izdošanai atkal izsolī-

juši godalgu. Bet vai ar to esam latviešu tautai izdarījuši kādu

patiesu pakalpojumu, vai esam ievērojamā kārtā ar to veicinā-

juši viņas labklājību? — Dieva dēļ, neturiet mani šī sprieduma
dēļ vai par pašu idiotu, kam sveša katra dziļāka izglītība un kas

tādu negrib novēlēt ari citiem. Nē, nē. es cienu ar pienācīgu god-
bijību nevien svēto Priscianu ar viņa 18 gramatikas grāmatām,
bet ari mūsu ..Magazinas" 9 sējumus, bet ar visu šo goda do-

šanu es domāju, ka drīkstu gan jautāt: vai mūsu biedrība lai ari

turpmākos divdesmit gados pilda savu magaziņu ar gramati-
skiem graudiem, kā to līdz šim darījusi, no kuriem tikai ļoti
mazu daļu izceps maizē, kas der tautai par barību, jeb tur var-

būt ievietos mazāk šīs daļas, bet vairāk tā. kas tautas kaulos au-

dzina veselīgas smadzenes? — Tālāk mūsu „Magazinās" ievieto

leksikografiskus materiālus. Bet kam derīgus? Biedrības lo-

cekļiem un tiem nedaudziem, kas mūsu „Magazinas" iegādā, bet

lautai gan nē. Ls gluži zemīgi gribētu jautāt: vai mēs

drīkstam un gribam ari turpmāk darboties tikai mūsu statūtu

pirmo triju pantu šaurajās robežās, tā tad lai mūsu biedrība
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butu tikai literariska, jeb būtu atļauts un ieteicams to pār-
vērst par litera r i s k i prakt i s k v, t. i. ka tā savus līdze-

kļus neizlietotu tikai latviešu valodas, bet ari visas latviešu
tautas attīstībai par labu? Tā kā šī attīstība pirmā kārtā nāk

no mācības iestādēm, tad būtu vēlams: ja mūsu biedrības līdze-

kļi to atļautu, līdzīgi Praktiskai pilsoņu sabiedrībai (Praktische
Būrgerverbindung), nodibināt un uzturēt kādu elementarskolu,
semināru, lauksaimniecības vai rūpniecības skolu, vai kādu citu
mācības iestādi bet tā kā tas iesniegtos tiešām neiespēja-
mības robežās, tad vismaz atsevišķas personas pabal-
stīt i z g1 ī t īb ā, lai tās var izglītoties jau pastāvošajās skolās.

Tik droši un radikāli vēl neviens nebija nokritizējis Lat-
viešu Draugu Biedrību, aizrādot uz viņas šauro un nepietiekošo
darbību tautas labā un ieteicot tik plašu un ideālu tautas pabal-
stīšanu, kā šoreiz pats biedrības priekšnieks to izdarīja. Līdzī-

gas domas tomēr izteikuši agrāk un vēlāki vairāki citi šīs biedrī-

bas biedri, sevišķi vairākkārtīgi nenogurstošais biedrības puri-
nātājs Kalsnavas mācītājs A. Dobner s.

1) Jau 1841. gadā viņš
atzinās, ka Latviešu Draugu Biedrība esot samērā maz strā-

dājusi. Viņa gan esot modinājusi daudz intereses uz latviešu

valodu un literatūru, bet viņa esot palikusi laikam pakaļā, tādēļ
ka acumirklis prasījis dzīvāku un ātrāku darbību nekā tā

pēc savas ierīces spējusi darboties. Tā pamācošu zinātnisku

rakstu apgādāšanas ziņā biedrība maz darījusi. Cik daudz būtu

panākts, ja tā katru gadu būtu izdevusi divi burtnīcās pamācī-
bas par diviem - atsevišķiem zinātnes priekšmetiem! Kad latvie-

tis ar biedrības gādību būtu saņēmis par lētu maksu ikgadus
skolai un mājai vajadzīgās divi grāmatas! Šaī pašā reizē Dob-

ners aizrādīja, kādas mācības grāmatas būtu biedrībai latvie-

šiem izdodamas: labu lasāmu grāmatu, vispārēju un Vidzemes

un Kurzemes ģeogrāfijas grāmatu, pasaules vēstures un vēl se-

višķi Latvijas un Krievijas vēstures aprakstus, tautas gramatiku,
dabas stāstus v. c. Tā tad tikai labas vajadzīgas lietas (līdzīgi
Pantenius domām izdodamās skolas grāmatas satura ziņā) ■)
1853. gadā viņš sprieda, ka „27 gadus vecā sirmgalve
arvienu stāvējusi tautai tālu." Ja viņa gribot at jaunoties, tad tai

„par visām lietām jāievērojot tautas vajadzības, kas esot brē-

coša s." Pēc tam trīs gadus vēlāk
— 1856. gadā, — aizņemdams

jautājumu par vispārības, sevišķi ari Vidzemes mācītāju vien-

aldzīgu izturēšanos pret biedrību, viņš aizrāda, ka biedrībai jā-

ievērojot vairāk mūsu baznīcu un skolu jautājumi, ar ku-

riem mācītāju darbība diendienā saistīta, ja gribot, lai mācītā ji
ar biedrību vairāk saistītos. „Kopš atskanējis vārds: Jatvietis ir

brīvs!' — viņš raksta —
tautas attīstība, progress tautā ir

neno-

») Sk. 15. lp.
2) Sk. 138. lp.



158

liedzams. Ritenis sācis griezties; atsevišķs spieķis nevar palikt
atpakaļ, ja negrib, lai tas salūst. Tādēļ lai ari mūsu Draugu
Biedrība ievēro laika vajadzības!" Sevišķā priekšliku-
mu sarakstā biedrībai viņš šaī reizē uzskaita starp citiem šādus

viņas uzdevumus: pabalstīt skolas un ģimenes mācību pasnieg-
šanas ziņā. (Tā tad tīri Berenta domas!) Trūkst mācības līdze-

kļu. Biedrībai jācenšas tos apgādāt un izplatīt. Biedrībai jā-
stājas sakaros ar laukskolu virspārvaldi. Jārūpējas, ka Vidze-

mē uz laukiem ierīkotu latviešu grāmatu pārdotavu, kādas tur

nav, v. t. t. Un 1863. gadā šis pats Dobners, atbildēdams uz to-

reizējā direktora Neikena apkārtrakstu pie biedriem par to, kā

veicināt biedrības darbību, ņēmās atkal pakritizēt viņas līdzši-

nējos darba soļus. Viņš toreiz sprieda vārdu pa vārdam: „Bie-
drības līdzšinējie izdotie darbi bija latviešu valodas vācu (kaut
ari nosirmojušu) skolēnu eksercicijas un runas mē-

ģinājumi un tie labi noderēja vāciešiem, kas latviski mācās.

[levērojams, dibināts un interesants spriedums!] Bet latvie-

šiem ? — Drīz sajuta vajadzību, ari šiem kaut ko pasniegt un

iii dēļ laiku pa laikam izdeva pa starpām gluži latviskas maga-

ziņu burtnīcas
— „Dažādu rakstu krājumus"; — 35 gadu laikā

iznākušas tādas 9 burtnīcas, no kurām, ja tās apskata, tikai ma-

zākā daļa vēl latviešiem baudāmas, — jo „Ehdoles Kahrļa sarun-

nahschana ar jaunekļiem" (1. burtnīcā) 1 ) un citas, pie kurām pie-
skaitāms ari Biittnera citādi teicamais krājums „Dziesmas un ziņ-
ģes", nav pieskaitāmas tautas rakstiem. Kā laiks ar sa-

vām nenovēršamām vajadzībām aizsteidzies

Latviešu Draugu Biedrībai priekšā!"
Bet Berents uzlika tā sakot kroni savas biedrības nokritizē-

šanā — viņas kaites diagnozes uzstādīšanā savā pēdējā prezi-

dija gadā — 1851. g. 19. septembrī Jelgavā noturētā pilnās sa-

pulces sēdē. Viņš varēja atkal tik ziņot, ka „biedrība. kas sli-

moja jau kopš sen. ir tagad nopietni sasirgusi ar kaiti, kam tā

bez šaubām (unfehlbar) jānoved kapā — tādēļ, ka šī kaite, viņā

iedzimusi, tik postīgi darbojusies tās organismā, ka 24 gadus
vecā jaunava, kas meimero ar savām tievajām, rahitiskajām kā-

jiņām, modina līdzcietību un vēlēšanos, kaut taču rastu kādu

līdzekli, kādu gudru dakteri, kas spētu glābt." Bērns esot pār-
barots, ēdinot to ar vienu pašu barību (šauru valodas pētīšanu,

pēc statūtu 1. § prasījuma). Neesot dota cita barība, ievērota

cita darbība, kas noteikta citos §§. Biedrība nevien nostādījusi

*) Par Draugu Biedrības Dažādu rakstu krājumā uzņemto ~Ehdoles
Kahrļa sarunahschanu" Dobners nodeva savā literatūras apskatā (mācītā-

ju orgānā ~Mitt. v. Nachr." XIII, 1857, 164. lp.) šādu bargu spriedumu :,.Par

kļūdu uzskatāms tas, ka Latv. Draugu Biedrība tautai nolemtā rakstu krā-

jumā ierādījusi vietu visnotaļ katķismam, un sevišķi šim katķismam.
Ar to viņa pierādījusi, ka viņas rakstu izvēle nav notikusi pēc tautas vaja-

dzības, bet gan pēc dažu biedrības vadoņu iepatikās (Gutdūnken), jeb — lite-
rarisku bankrotu."
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savas darba robežas par šaurām, bet ari tajās pašās tikai pamaz

kustējusies un tamdēļ tik grūti saslimusi. Taču viņas slimības

dīgļi neesot meklējami vien viņas organismā, bet ari viņas atse-

višķos locekļos, kas kā bites iedalāmi darba bitēs un tranos (kas
tik maksā biedru naudu un nestrādā). Bišu stropā pirmās un

otrās bišu mātītes (priekšnieka) laikā bijis daudz darba bišu,
kas cītīgi strādājušas, bet jo vecāka tapusi bišu saime un jo ne-

spējīgāka un neauglīgāka trešā mātīte, jo mazāks kļuvis darba

bišu skaits. Kā latviešu tautu bagātīgi apgādāt ar šo saldo vielu

— medu, ko tā tik ļoti mīlējot. — priekšnieks nobeidza savu

runu, — tas jums, kungi, izšķirams, kamēr es no savas puses

savu balsi nododu par to. ka jūs vispirms līdzšinējo bišu mātīti,

ja nu ne nonāvējat, bet gan aizceļat projām un tās vietā liekat

jaunu, kas stropam varēs dot jaunu dzīvību." To tad ari sa-

pulce izdarīja, ievēlot par priekšnieku — pazīstamo mācītāju,
dziesminieku K. Hugenbergera. kamēr Berentu lūdza uz-

ņemties Vidzemes direktora amatu, kurā viņš sabija vēl daudzus

gadus. Tur bija vieglāka nopūlēšanās un atbildība, ko viņš va-

rēja uzņemties un izpildīt ari savas slimības un vārguma laik-

metā. Berents nomira 1866. g. 27. jūnijā, 82 gadu vecumā.

Kļūda ir A. Dobnera sarakstītā nekrologā (Mag. XIV, 1) uzdotais

miršanas datums 27. jūlijs, tāpat kā tas, ka Berenta tēvs pēc ie-

ceļojuma no Austrumprūsijas Rīgā bijis šejienes lielās Ģildes

vecākais, kas viņš nekad nav bijis, bet bijis tik vienkāršs Rīgas

pilsētas linu brāķētājs. Jāatzīmē vēl, ka Berenta dēla

dēls, cand. jur. J. T. Berents. kas vectēvu labi pazina, viņu rak-

sturo ģimenes memuāros šādi: „Mein Grossvater vāterlicher-

seits hat noch das Jahr 1866 erlebt. Er war einer der gescheid-
testen und gebildetsten Mānner Livlands. als griindlicher Ken-

ner und Gonner der lettischen Sprache von namhaftem Ruf. da-

bei ein heiterer und feiner Gesellschafter und gewandter Gele-

genheitsdichter. Besonders bevorzugte er die ļugend und der

Verkehr mit dieser war ihm Bedūrfnis." Dobners augšminētā

nekrologā sprieda — atsaucoties uz veco frāzi, ka Rafaels būtu

bijis liels mākslinieks ari tad. ja viņš būtu dzimis bez rokām:

„Berents būtu tautas mācītājs (Volkslehrer), pat ja viņš būtu

mēms dzimis."

Kā H v genb c r g c rs. vecais «latviešu draugs", kā prezi-
dents biedrībā uzstājies un darbojies? Savas ie-

vada runas biedrības pilnās sapulcēs viņš turēja 4 gadu ilgajā
amata darbības laikā tikai latviski, kamēr Berents šaīs gadī-
jumos vairākus gadus runāja latviski, bet beidzot pārgāja uz

vācu valodu. Šulcs savas runas turēja vienīgi vāciski, kamēr

Bīlensteins sākuma laikā latviski, bet beidzamā laikā ari tikai

vāciski. Savu pirmo atklāšanas runu Hugenbergers uzņēma

1852. g. sēdē šiem vārdiem: ~Jūs, cienīgie un mīļotie, izgājušā
gadā pa šo laiku mani esiet likuši izredzēt par mūsu biedrības
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priekšsēdētāju, mani caur to tiešām godinādami. Kā vājā-
kais no vājiem gan neesmu iekārojis šo

godu, kas jo mācītiem un spēcīgiem, ne es esmu, būs parā-
dānis." Tā runāja ari

Berents, savu biedrī-

bas vadītāja amatu

uzņemdams. Un, pa-

tiesām, viņi abi divi

bija tīri invalidi, ve-

ci, nespēcīgi vārguļi,
ar labu gribu, bet

maz spējas; tā Hu-

genbergers žēlojās,
ka „sākot acu gaismi-

ņas aptrūkt". Pro-

tams, tā nevārēja_ ra-

sties un uzturēties

dzīvība biedrībā.

Kurzemes direktoram

Šulcam bija jābēdā-
jas 1854. gadā — Hu-

genbergera vadības

beidzamā gada pilnā

sapulcē, ka biedrība

tiešām gatavojoties
drīzāk uz kapā grim-
šanu nekā uz atdzīvo-

šanos (— ihm den

Beweis zu seiner An-

sicht liefere, dass man

eher zu einer Grab-

legung, als zu einer

Auferstehung der Ge-

sellschaft noch gegen-

K. Hugenbergers.

wārtig bereit sei). No izsūtītiem četriem apkārtrakstiem pie
biedriem esot saņemts atpakaļ tikai viens, tas pats tikai ar

vienkāršu atzīmi, ka saņemts un atkal aizsūtīts, bez kādām tuvā-

kām atbildēm vai paskaidrojumiem uz dotiem jautājumiem. Šaī

gadā nav iznācis ari neviens „Magaziņu" krājums.

Taču Hugenbergeram ari netrūka, tāpat kā Berentam, savu

ideālu, augstu labu nodomu un aizrādījumu uz viņu sasniegša-

nas vajadzību. Tikai viņa ideju izplūdumi un aizrādījumi, kā

ari spriedumi bija bieži tādi kā saraustīti un apjukuši,
gan iesākti, bet nepabeigti, skaidri neizteikti un savā

garā, varētu teikt, tādi kā kvietistiski. 1852. gada sa-

pulcē viņš uzsvēra, ka latviešiem vajadzīgs izdot bez latviskas

vārdnīcas («vārduča", nom. „vārducis", Hugenbergera parastais
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termins) vēl dabas mācības grāmatu jeb fiziku, ģeometriju uu

grāmatu par zemkopību, kā ari tādu avīžu lapiņu par mēnesi

reiz, „kurā no izdotām grāmatām ziņu dotu, latviešu valodas

godu glābtu un driķētu grāmatu vainas mīlīgi uzrādītu" (kādu
to vēlāk Neikens projektēja). Savu uzrunu beidzot viņš aizņē-
ma ari pārvācošanas ideju sludinātājus, par tiem noteicot: „Ne-

gribu tiem pretī tiepties, kas ir tādi vācu valodas slavi-

nātāji, ka tie vēlētos latviešu patiesi vecu, jauku un bagātu
valodu līdz ar to tautiņu, kas to runā, pagalam iznīcināt un lat-

viešus par vācu puskoka lēcējiem pārvērtīt." Nākošā gadā viņš
savā ievada runā aizņēma vispirms dažādās biedrības, kas iziet

uz labas kristīgas draudzes piekopšanu, kā: bībeles. žīdu un pa-

gānu atgriezēju, sātības un dažādas citas draugu biedrības.

(1854. g. sapulci, savu pēdējo, viņš iesāka gluži pilnīgi ar diev-

vārdiem — kā to neviens cits prezidents priekš tam nebija un ari

Eēc tam nav darījis: „Visužēlīgais Debesu Tēvs, kā mūsu dar-

iņu lerādītājs un Svētītājs, mūs atkal ir mīlīgi kopā savedis,
lai sarunājamies un saspriežamies ..

•")- 1) Velti nejēdzīgi ļaudis
šīs biedrības nosmād un nicina, daudzinādami, ka tās ti-

kai ārīgu godu raudzīdamās, ar savām pūlēm un nodo-

miem lielās un izbliežās, bet no tiesas nekur kādu la-

bumu neatnes. Mūsu laikos tādas biedrības ir ļoti va-

jadzīgas, ari uz to, ka aplam nežēlīgai netaisnī-
bai un varmāču darbiem jel maz kādu valni var pretī
uzmest." Te runātājs brīnišķā kārtā atzīmējis tādus biedrības

mērķus, kādi grūti domājami pie bībeles, misiju un citām tam-

līdzīgām biedrībām, bet kādus gan piekopj un var sasniegt no-

spēcīgas sabiedriskas vai pat revolucionāras apvienības.
Pāriedams uz Latviešu Draugu Biedrību, sirmais prezidents uz-

svēra, ka tā tamdēļ nodibināta un pastāvot, lai „latviešu valoda

skaidrotos un vairumā ietu un ka to kāda cita sveša valoda ne-

varētu nospiest un, tā sakot, aprīt." Tad viņš jautāja sapulces
dalībniekiem: „Bet kuri tad būs tie pirmie un nekā nesmādē-

i'ami, bet vēlami valodas kopēji?" un tad pats atbildēja: „Es at-

•ildu droši priekš jums: vispapriekš tie īsti dziesmu mci-

*) 1880. g. sapulcē gan Kurzemes direktors Rutkovskis, latviešiem it

noliecīgs un simpātisks vīrs, uzstādamies pret latviešu dzejā, sevišķi Ausekļa
un Baumaņu Kārļa darbos, sastopamo paganu dievu daudzināšanu,
teica savā literariskā gada referātā augstā mērā īstu garīdznieka kan-

celes runu šādiem vārdiem: «Latviešu tauta, vai Pērkons, vai Po-

trimps, vai Pramšans patiesi tevi veduši pie gaismas? vai tie

tev mācījuši, ka nebūs ne zagt, ne melt, nei ko ļaunu iekārot? Vai
tie tevi mācīs taisni dzīvot, tuvāko mīļot, nevienam ļaunu nedarīt? Vai tādus

dievus tu vari mīļot, uz tiem paļauties? Vai tie mūs var iepriecināt bēdās, vai

sirdī skatīties un zināt, kas mums trūkst, kas sirdi nospiež? Vai atpestīt no

tiem grēkiem, kas mūsu pašu sirdī, vai tur iestādīt iekšā svētu mīlestību? To

tikai var tas vienīgais, īstenais, dzīvais Dievs, kas debesīs un kas mums parā-
dījies caur Jēzu Kristu. Pie tā un viņa svēta vārda lai Dievs uztur mīļu lat-

viešu tautu!"
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steri !" Pēc tam runātājs — pats kā vecs slavēts dziesmu mei-

sters — nolasījis paraugam priekša vairākas latviski saskandi-

nātas ottaves rīmes (no 8 piecpēdu jambiem sastāvošus pantus),

par kuriem protokolēts šādi:
„...

lettische Stanzen, die ihm

(Hugenberger) geeignet erschienen, nicht allein einer grossen

phantastisch-lāchelnden und absprechenden Verachtung aller

lett. Dichtungen zu begegnen. sondern auch den wohlthātigen
Einfluss geistreicher Dichter auf die Ei*weiterung und Ver-

edlung aller lebenden Sprachen, mithin auch der naiven letti-

schen, nāher zu beleuchten und darzuthun." Savam priekšnesu-
mam viņš pievienoja lūgumu saviem amata biedriem un skolo-

tājiem, piesūtīt biedrībai augstākā stilā ieturētus rakstus prozā
vai dzejā, kas varētu veicināt mūsu valodas skaidrību un daiļ-

skaņu. Par šo Hugenbergera gudrību un ieteikumu bija pavi-
sam citādās domās mācītājs A. Dobners. Viņš. izlasījis tam

piesūtīto šās sēdes protokolu, taisīja mums jau zināmās piezī-
mes pie tā, ieteikdams biedrībai ievērot patiesas latviešu tautas

vajadzības. Neesot viņai vajadzīgas — viņš šaī pašā reizē

izteicās — Hugenbergera saslavētās un ieteiktās ottaves rīmes,

bet gan vienkārša saprotama valoda, ko viņai lietot skolās un

mājas dzīvē. Bez šaubām, te vecais Hugenbergers savā naivi

ideālā ieskatā pārspīlēja augsto rīmju, „augstākā stilā ieturētu

rakstu" nozīmi tautas audzināšanā, sevišķi ievērojot toreizējo
vēl stipri zemo latv iešu lautas izglītības stāvokli.

Par 11 ugenbergeru rakstī ja šā paša 1853. gada 11./23. maijā
„Latviešu Avīžu" redaktors R. Šulcs. kas toreiz bija ari bie-

drības Kurzemes direktors. Suntažu mācītājam J. Berentam, bi-

jušam biedrības priekšniekam: „Mūsu veco prezidentu, kā Jūs
no „Avīzēm" būsiet novērojuši, esmu piedabūjis pie klusēšanas,
— bet ko darīt! Tā kā nebija vairs izturams, tad vajadzēja
lauzt." Lieta bija tā. ka Hugenbergers sniedza sevišķi 1852. g.
otrā pusē. toreiz būdams par biedrības prezidentu, biedrības or-

gānā. ~Latviešu Avīzēs", dažādus tīri bērnišķīgus gabaliņus dze-

joļu veidā, tā, piem., iesākdams taī pašā (37.) numurā, kurā ie-

spiesta viņa kā prezidenta pirmā runa Latviešu Draugu Bie-

drībā, polemizēt ar kādu agrāk klajā parādījušos dzejas pantu
~Lepnām meitām", kura tukšā, muļķīgā polemika par vecpui-
šiem un vecām meitām tad vilkās līdz gada beigām, tā kā redak-

toram beidzot bija jāpaziņo lasītājiem: ..Kas par daudz, tas par

daudz! Tādē] uz priekšu ne pušu plēstu vārdiņu par Knikšu

Grietiņu. nei no viņas draugiem, nei no viņas ienaidniekiem

vairs nedosim lasīt." Ari ar citiem saviem šā laika dziedājumiem

sava biedrības orgānā (piemēram, Nr.Nr. 45. 47, 48. 51) Hugen-
bergers tikai stipri vājināja savu iekrāto dziesminieka slavu, tā

kā pat R. Šulcam, viņa tiešam apakšniekam, bija jāatkratās
no v iņa ka avīzes līdzstrādnieka. Īpaši daudzi tie dzejoli ir

niecīgi un pat tīri muļķīgi, kas parakstīti ar —pi>, itin kā viņu
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sacerētājs būtu kaunējies tādiem parakstīt savu īsto vārdu, vai

ari saīsinātu vārdu latviski. Tāda pilnā mērā ir, piem.. pasaciņa
„Kučeri un jauns zirgs,, (L. A. 1850. Nr. 13), kur māca „zirgam
ticību", kā ari 1852. g. 47. nrā dzejolis par „cilvēku zvejošanu".
K. Kundziņš sen. spriež par Hugenbergeru (to laiku, kad viņš
bija par biedrības priekšnieku): „Vecums un vājība pie
tam vainīgi, ka biedrība, kur pirmā uguns bija izkurējusies, ari

Hugenbergeram vadot neko nedabūja uzplaukt."
1

)
Taī pašā 1864. g. 8./20. decembra sēdē. kad Hugenbergers at-

teicās no biedrības priekšnieka amata un viņa vietā par tādu

ievēlēja mācītāju R. Šulcu, viņu iecēla, uz Dr. Ulmanim priekš-
likumu, vienbalsīgi par goda biedru. Savā pateicības rak-

stā par to 1855. g. 28. janvārī Hugenbergers (neaizmiršdams pie
tam tūliņ parakstīties „Latviešu Draugu Biedrības goda biedrs"

— ar šo balvu kā izgreznodamies) saka:
„..

Kā mana mīlestība

uz latviešu tautu un viņas valodu nevar mitēties, tāpat neizbeig-
sies mana līdzdarbošanās pie mūsu biedrības cēlo mērķu veici-

nāšanas." Ka Hugenbergers bija latviešu tautas un viņas valo-

das patiess mīļotājs, tas ir un paliek taisnība. Bet nenoliedzams

ari tas, ka viņš savās vecuma dienās varējis būt un bijis vairāk

kā vienā ziņā naivs savās domās un uzskatos, sevišķi ja viņš ņē-
mās ķerties pie humora un satiras, kur viņam nebija dāvanu, vai

kad viņš gribēja katru dzīves parādību likt pantos ā la Diins-

bergs. — Hugenbergers nomira Jelgavā 1860. gadā.

Tagad lai viskopīgi pārskatām Latviešu Draugu Biedrības

goda biedrus, no kuriem vairāki jau minēti. Par goda biedriem

biedrība izraudzīja un iecēla dažādas personas, kam kadi no-

pelni latviešu tautā vai pie biedrības darbu veicināšanas šādā

vai tādā ziņā, sevišķi ar labpatiku savus priekšnieku kungus

mācītājos un muižniekos ari bez kādiem redzamākiem nopel-
niem, gaidībās jeb cerībā, ka tie varēs no sava stāvokļa biedrību

šā vai tā atbalstīt. Par pašu pirmo goda biedru tūliņ pirmajā
biedrības darbības gadā iecelts galma padomnieks Pet c r s f.

Koppens par viņa sacerējumu: Leišu (latviešu) valodas un li-

teratūras sākumi, kas iespiests ..Magaz." ī. sējumā. Tālāki goda
biedri: kustoņu gleznotājs Joac h i m s Bauma n n s. Ādažu

mācītājs Hakēls, biedrības līdzdibinātājs (iecelts 1829. g.,

f 1836. g.). ģeneralsuperdents un virskonsistori jas prezidenis
Dr. K. E. Ber g s (1829. g.) 2

). ģeneralsuperdents Rich te r s Jel-

*) Zin. Kom. 4. Rakstu krājums, 1888. 56. lp.
s) Pateicās par viņam parādīto godu no Peterpils: und wunsche von

ganzem Herzen, dass es mir, bei meiner Unkenntnis der letti-

schen Sprache, doch moglich sein konnte, zu den verdienstlichen Un-

ternehmungen der Gesellschaft, deren grossen Werth niemand mc h r als ich

anerkennen kann, auch ein kleines Scherflein beizutragen."
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gavā (1829. g.)1), Halles bāriņu nama inspektors, bijušais Lieze-

res draudzes mācītājs un Merķeļa apkarotājs zināma brošūra

«glābjot Vidzemes un Igaunijas godu' H. Fr. T ī b c (Tiebe), par

kādu biedrībai piesūtītu latviešu gramatikas manuskriptu

(1830. g.), kas joprojām glabājas neiespiests biedrības archiva.

(Jāatzīmē, ka Tībi bija nodomāts ievēlēt par grieķu un latīņu

valodas profesoru Tērbatas jaundibinātā universitāte, bet no-

doms izgaisa), profesors orientalists P. f. Bohlens, Karalaučos,

par viņa nopelniem pie senprūšu valodas salīdzināšanas ar san-

skritu (1832. g.)
2), guberņas skolu direktors un Tērbatas univer-

sitātes latviešu valodas lektors Rosenbergers (tadpat), mā-

cītājs Pērnavā. dzimis valmierietis, kas tikpat igauņu literatūras

vēsturē darbojies, kā pie mums, J
L

H. Rosenplanters. ķe-

steris dzejnieks Ansis Līventāls (1836. g.), Dr. Garlībs

Merķels (1841. g.), Dr. Aug. Fr. Po 11 s, Halle, pirmais

ārzemju zinātņu vīrs. kas ievadīja latviešu valodu lingvistika

(1842. g.), Dr. K. E. Napjerskis (Napiersky) (1843. g.), mui-

žas īpašnieks pie Jelgavas, no 1862.—73. g. Kurzemes muižniecī-

bas vecākais K. f. d.Reke (1849. g.), ģeneralsuperdents, bij. bie-

drības dibinātājs un priekšnieks G. R. f. Klots (1851. g.), bij.

biedrības priekšnieks mācītājs K. Hugenbergers (1854. g.),
īstens valsts padomnieks barons Offenbergs,

pārvaldnieks, kas biedrībai izpalīdzēja pie „Latv. Avīžu" notu-

rēšanas, kad spiestuve krita bankrotā (1855. g.), bij. priekšnieks,
prāvests J. F. Lundbergs (tadpat), bij. prezidents L Be-

rents (1858. g.), slepenpadomnieks f. Bradke (1861. g.), ģene-

ralsuperdents K. L. Vilperts (1858. g.), ilggadējais biedrības

sekretārs Dr. A. Buchholcs (Buchholtz), 1863. g., bij. priekš-
nieks Rūdolfs Šulcs (1864. g.), prof. Dr. A. Šleichers,

Jēnā (1865. g.), bīskaps Dr. K. Kr. Ulmanns (1866. g.), ilgga-

dējs direktors, prāvests Augusts Dobners Kalsnavā

(1869. g.), mācītājs Gustavs Brāže Nīcā (tadpat), semināra

direktors Jānis Cimze, profesors Dr. Adalberts Bec-

cenbergers Karalaučos (1885. g.), Dr. mcd. T. f. Dīte-

riehs (Dieterich), Jumpravietes muižas īpašnieks, kas sarak-

stījis kādas 4 grāmatas par veselības kopšanu un ārstēšanu lat-

*) Pateikdamies raksta: „Kann ich auch nicht unmittelbar zur Cultur der

lett. Sprache beytragen: so werde ich doch gevviss mittelbar, auf allen mir

moglicnen Wegen nach meinen Verhaltnissen, fiir diesen Zwcck wirken. 30

Jahre lebte ich fiir die Letten, und bestrebte mich, ihnen durch ernstes und
freudiges Studium ihrer Sprache nutzlich zu werden."

2) Atbildes rakstā starp citu teikts: „Wenngleich meine Studien zunāchst

nur dem Orientē und dessen unermesslicher Literatur gewidmet sind, so ver-

folge ich nichtsdestoweniger mit dem grossten Interesse

aile diejenigen Beruhrungspunkte, welche derselbe mit dem Westen darzu-

bieten scheint und habe m dieser Hinsicht ein ganz vorziigliches Augenmerk
auf den, seiner Sprache nach so merkwurdigen, Lettisch-Lithauischen
Volksstamm gerichtet v. s. w."
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viešu valodā un piesūtījis biedrībai pulka latviešu vārdu krāju-
mus, viņa 50 gadu doktora jubilejas gadījumā (tadpat) 1), Kurze-

mes muižniecības vecākais grafs Alfon s s f. Heyk i n g s

(tadpat), mācītājs Ludvigs Heervāgens (1886. g.), mācī-

tājs K. G. Kroons Lielvārdē (tadpat), Dr. Aug. Bīlen-

steins, ilggadējais priekšnieks (1895. g.), grāfiene Prakovskaja
Uvarova, Maskavas archaioloģiskās biedrības priekšniece,
Rīgā noturētā archaioloģiskā kongresa gadījumā (1896. g.), pro-
fesors R. Hausmanns (tadpat tajā paša gadījumi), mācītājs
Teodors Dobners, ilggadējais Vidzemes direktors (1897.
gadā), Kurzemes muižniecības vecākais grafs Hugo Keyser-
lings (tadpat), Kurzemes ģeneralsuperdents (). Panks (1899.

gadā), Vidzemes ģeneralsuperdents llollmaniis (tadpat). Vid-

zemes landmaršals barons f. Mevendorffs (tadpat),
Krišjānis Barons (tadpat) un prof. Dr. Leopolds f.

Šroeders, Vīnē (1911. g.).
Ka goda biedru ievēlēšana biedrībā nav notikusi vienumēr

gludi un vienbalsīgi, to redzējām jau Merķeļa gadījumā. Kā

tālāks piemērs atzīmējams vēl šāds: 1859. g. pilnā sapulcē tapa

pieņemta biedra A. Bīlensteina ar rakstu piesūtīta prasība, tur-

pināt ari uz priekšu goda biedram prof. Pottam Hallē biedrības

..Magaziņu" piesūtīšanu, turpretim tā paša kunga priekšlikumu,
iecelt par goda biedriem profesorus Boppu un Jēkabu Grimmu

Berlīnē. Šleielieru Jenā un Nesselmnnu Karalaučos. noraidīja
kā „labi neizpildāmu". Tomēr vēlāk. 1865. gadā. kad Bīlensteins

pats bija biedrībā par priekšnieku. Šleicheru tajā bez kāda pret-
iebilduma ievēlēja par goda biedru.

Par korespondējošiem locekļiem Lai viešu

Draugu Biedrībā bi ja starp citiem šādi: profesors A. M c r ž i n -

sk i s Va rša vā (no 1893. g.). prof. Šmidts-Vartenbergs
Čikāgā, prof. Dr. Ludv. S t īd a (Stieda) Karalaučos (1887. g.).
prof. Ē. Volters Pēterpili. tagad Kauņā. prof. Dr. Lo h -

mey ers Karalaučos. I.cr chi B'-'Puškaiti s Džūkstē (1901.
gada). V. M a n n li ar d t s. docents Berlīnē un prof. Le s k īns

(Leskien) Leipcigā.

*) Par to, cik leti un cilvēcīgi viņš pārdevis sava novada mājas vecu ve-

cajiem māju turētājiem par dzimtu, skat. Kriša Sproga atsauksmi „Latv. Av."

1864. Nr. 53.



5

Šulca laikmets

(1854.—64. g.)

Šis laikmets saucams par biedrības atdzīvošanās laikmetu.

To izteica Bīlensteins 1890. g. biedrības sapulcē šiem vār-

diem: „No tā laika, kad Rūdolfs Šulcs uzņēma biedrības vadību,

mūsu biedrība pēc īsta letarpjas (nāvei līdzīga miega) laikmeta

iepriecinošā kārtā uzplauka." Šulca vadības pirmās pilnās sapul-
ces (1855. g.) protokolā atzīmēts. Kurzemes direktors savā ziņo-

jumā uzsvēris, ka visi viņa provinces biedri dzīvi un darbīgi at-

saukušies uz biedrības aicinājumiem un nosaucis šo gadu kā s ā -

kurnu sagaidāmam biedrības ziedu laikam

Kurzemē. Sādu biedrības atdzīvināšanu Šulcs paspēja sasniegt
ar savu allaž dzīvo, kustīgo un darbīgo garu. Ir pavisam neti-

cami, — raksturoja tuvāk tas pats Bīlensteins Šulcu, — cik

daudzpusīgi darbīgs bija Šulcs. Neievērojot ne mazu-

mu darbu, kas viņam bija viņa latviešu pilsētas draudzē, vācu

Jāņa draudze un pilsētas cietumos, kur viņš ari izpildīja mācī-

tāja amatu, tad vairākās skolās ka ticības mācību pasniedzējam,
visādās labdarības iestādēs, Latviešu Draugu Biedrībā un „Latv.
Avīžu" redakcijā, viņš vadīja vēl lāgiem ari Kurzemes vācu

lauksaimniecības biedrības orgānu, prezidēja Lopu aizsardzības

biedrībā, nodibināja un vadīja ..Zeitung fiir Stadt und Land"

v. t. t., v. t. t. Un par viņa darbošanās veidu Bīlensteins sprieda
savā autobiogrāfijā 1406. lp.): „Viņš bija vīrs ar ieskatu, kas tau-

tai veselīgs, kā ari vīrs. kas bez bailēm gāja cīņās par savu pār-
liecību." Tāpat viņu salielīja mācītājs A. Dobners. kas šad

tad ari nokritizējis viņa un visas biedrības darbību, šādiem vār-

diem: „Mācītājs Šulcs pieder pie tiem vīriem, kas prot savu

mērķi jau no sākta gala skaidri un noteikti nospraust, un tad ar

nesatricināmu izturību, nenogurstošu cītību un uzupurējošos no-

došanos pielikt visus spēkus tā sasniegšanai."
1) Pat Neikens,

kas savā laikā bija vairāk kā nemierā ar Šidca darbības veidu

biedrībā un avīzes vadībā, pēc viņa nāves atsaucās ar atzinību

par viņu: Šulcs latviešu rakstniecībā ..bagātīgi sējis", viņš pa-

vadījis visas savas dienas „allaž jautrs, nepiekusis, arvien uz

priekšu dzīdamies, katru acumirkli izkopdams."
2) Jāievēro, ka

») Magaz. XV. 1. (1872).
s) Ceļa biedri 1866. 7.
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Neikens kā Vidzemes direktors biedrībā bija ari tas, kas lika tai

priekšā, Šulcu, viņam atsakoties no prezidenta amata, ko desmit

gadus bija valdījis, iecelt par savu goda biedru, ko tā tad ari iz-

darīja. Turpretim ceturtais mācītājs spriedējs, K. Kundzi ņš

sen. noteica par Šulcu

kritiski šādi: „Šulca mā-

cītājs bija 1862. gadā

[kad iesākās asās cīņas

«Pēterburgas avīžu" dēļ

priekšnieks Latviešu

Draugu Biedrībā. Lat-

viešu labums tam rūpē
rūpēja, — bet ierastajā

ziņā: lai tie izkoptos sa-

vā zemnieku kārtā par

godīgiem, kristīgiem cil-

vēkiem. Tikdami aug-
stākās mācībās, lai tie

pārietu vāciešos.

«Pēterburgas avīžu" jau
riais tautības gars Šul

cam un pulka citiem mā-

cītājiem izrādījās bū

tīrā nejēdzība. Vi-

ņu raksti par filozofiju

un dabas lietām tiem bi.
kā atkrišana no Dieva

un kristīgās ticības; viņu
zobgalība — kā baznīcas

nicināšana un mācītāju
kārtas izsmiešana." 1)

Turpmākās rindās

nāksies palūkoties, cik-

tāl augšējie spriedumi saskan ar patiesību un īstenību, ar visa s

laikmeta notikumiem un faktisko pusi biedrībā un Šulca darbīb

Šulca prezidija pirmajā (1855.) gadā direkcija starp citu a

misiva palīdzību ievāca biedru domas par latvisku biblio

teku ierīkošanu uz laukiem.2) Tāpat pirmā direkcijas sēdē, 2(

jūnijā, taisīja lēmumu, ka turpmāk katra iznākusi latviešu grā
mata biedrības vārdā atklāti ieteicama vai nopaļā
jam a, pie kam nav jāpiegriež vērība tam, ja autors par to izrā

dilu sašutumu. Tā tad tas rādīja jau dzīvību un drošību un bez

bailību spriedumu nodošanā, kas bija viena no Šulca galvenā
kam īpašībām. Uz iznākušu grāmatu apspriešanu biedrība ja

R. Šulcs.

») K. Kundziņa „Kronvalda Attis", Rīgā, 1905. 30. lp.

») Sk. 148. lp.
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no paša pirmā gala grieza vērību, uzņemot šādus apspriedumus
savos „\lagaziņu" krājumos. Kad šīs recenzijas sāka retāk pa-

rādīties, tad Dr. Napjerskis ņēmās uz to kā uz trūkumu aiz-

rādīt. Tas bija 1834. gada pilnā sapulcē Jelgavā, kad priekš-
nieka Klota iztrūkšanas gadījuma viņš vadīja sapulci. Savā ie-

vada runā viņš sacī ja: Viena nodaļa mūsu rakstu krājumos at-

stata gandrīz novārtā —tā ir recenziju nodaļa, no kuras

tik maz vien kas esot lasāms. Ka bezpartejiskas kritikās varot

sniegt smalkas atzīmes par atsevišķiem jautājumiem un spriedu-
mus novadīt zināma virzienā, tā zināma lieta, un tas parādījies

jau dažās labas kritikās par latviešu valodu: jāaizrādot tikai uz

K. Ci. Klverfelda kritiku ļelgavas žurnālā „Neue wochentl. Un-

terhalt." 1 ) un uz Rosenbergera grāmatas „Formenlehre" apsprie-
dumu mūsu biedrības orgānā.') Par iznākušām grāmatām ne-

vien atzīmējams, ka tās iznākušas, bet tās ari tiešām apsp rie-

za m a s. uzradot, ka valoda un saturs labumā pieņemas, jeb ja
kur tas nav noticis, tad tas īpaši uzrādāms un uzsverams. Nav

jābīstas no tam. ka tādi apspriedumi rada ienaidniekus. Patie-

si bai jānāk pasaule, lai ari pretinieki tam saceļas. Tā Napjer-
skis sprieda pareizā un teicama kārta. Hugenbergera laikā, 1852.

gada sapulcē, Š n 1 c s. ka Kurzemes direktors, šo jautājumu pa-

f;
rieza uz politisko pusi. uzsverot, ka jau tagad vajagot augošo

atviešu literatūru uzraudzīt tin brīdināt no dažām

viņas parādi ba m. (\Vie nothwendig es schon gegenwār-
tig sei. die sich bildende lettische Literatur zu ūberwachen und

von manehen Erscheinungen zu warnen, ging aus einem Vor-

trage liervor. den der Kurlānd. Direktor. Pastor Schulz m Mitau,
liielt.) ::

) kas bija taī pašā gadā. kad mācītājs G. Criiners ru-

nāja Kurzemes mācītāju sinodē par jautājumu: Vai luteru mā-

cītāji drīkst izlaist nošāvām rokām latviešu literatūru? 4) Šulca

priekšnesumu biedrības sapulcē klātesošie biedri atzinuši par tik

svarīgu un ievērojamu, ka taisījuši lēmumu: priekšnesums pil-
nīga veidā pieliekams klāt biedriem izsūtāmam misivam. bez tam

jālūdz Vidzemes un Kurzemes ģenernlsuperdenti. lai tie caur

saviem prāvestiem rakstu piesūta visiem m ā c ī i ā j i c m ie-

vetošanai. Šī pati ideja un šis pats nolūks, kas Šulcam. bija ari

Bīlensteina 1856. g. sapulcē teiktai runai, kurā klātesošie

..noklausījās ar lielāko iestindzību" un kurā viņš griezis biedru

vērību uz ..1 iterariskiem ļaunumiem" latviešu rakstniecībā."')

Un deviņus gadus pēc tam. kad Šulcs bija izteicis savu augš-
minēto pirmo draudu aizrādījumu, t. i. 1861. gadā. kad latviešu

atmodas kustība bija nogājusi tik tālu. ka gatavojās nodibināt

i) Sk. 61. lp.

») Sk. 156. lp.
3) 1852. g. sēdes protokolā.

*) Sk. 144. lp.
5) Sk. 77. lp.
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īsteni latvisku literarisku biedrību, kā konkurentu vecajai, viņš
teica biedrības pilnā sapulce šos vārdus (kā protokolā norak-

stīts): «Šulcs. stāvēdams pastāvīgi dzīvā sakara ar Kurzemes un

Vidzemes latviešiem un atzīdams un iepriekš paredzēdams, kas

klusumā sagatavojās un kam vajadzēja nākt

(kommen sollte), gan jau iepriekš gadiem nenoguris darīja uz-

manīgus uz tuvojošos negaisu — bet uz viņa vārdiem neklausī-

jās, tāpat kā savā laikā uz Kasandra vārdiem." Minētais negaiss,
nelaime (Ungemach) bija domāta latviešu tautiskā kustība, uz ko

Šulcs jau laikus grieza savu tautiešu un amata brāļu vērību un

to centās apkarot ari ar sarīkojamo latviešu rakstu «uzrau-

dzību". Itin kā šāda dabiska, cieši, plaši un dziļi dibināta garīga
un sabiedriska kustība būtu apturama ar tāda Šulca. vai visas

mācītāju, pieņemsim klāt ari muižnieku šķiras gudrībām un

pretestībām!
Šulca prezidija pirmajā (18o">.) gadā taisītam lēmumam par

latviešu rakstu kriti/ēšanu, kas biedrībai izdarāma, bija vien-

kārt ši latviešu rakstu kontroles un vadīšanas tendence, bet bez

tam vēl ari tas nolūks, lai reizē ar to piegrieztu atklātībā vairāk

vērības biedrībai un tās darbību padarītu dzīvāku. Kalsnavas

A. Dobners 1856. g. sapulcē taisni uzsvēra to. ka biedrībai jā-
nāk vairāk atklātības priekšā, lai tauta par viņu vairāk ko

zinātu un par to vairāk interesētos, un 1864. g. 24. septembra vē-

stulē rāja sekretāru, ka viņš. Dobners. biedrības notecējušā gada
protokolu saņēmis tikai pēc gada laika, kad sapulce notikusi. ..Kā

lai pie tādas gausības — viņš saka biedrība tiek līdzi mūsu

laikam? Kamdēļ tik svarīgu protokolu, kā šo pašu, nelaiž at-

klātībā ? Biedrība, kas aģitē aiz kulisēm un ne

atklāti, uz skatuves, nevar zelt." Suntažu mācī-

tājs J. Berents sprieda 1857. gada sapulcē, ka biedrības proto-
koli ar pavadrakstiem nebūtu vien tikai biedriem piesūtāmi, bet

— tā kā viss. kas labs. laikam piemērots un derīgs, pat uz jum-
tiem pasludināms. — caur prāvestiem apriņķos darāmi pieietami
ari nebiedriem... Taī pašā sapulcē Kurzemes direktors

Klāssohns stāstīja, kā viņš pēdējā Kurzemes mācītāju sinodē

bībeles emendaciias komisijas vārdā griezis visu sanākušo mā-

cītāju vērību uz Latviešu Draugu Biedrības darbību un nozīmi,

tā gādādams par biedrības slavas izplatīšanu.1 ) Tā redzams, ka

Šulca vadības pirmajā laikā domāja un gādāja uz visām pusēm

par biedrības vārda un darbības popularizēšanu, kas savā ziņā

ari izdevās, un kad tas vēlākos srados tā vairs nenotika un ne-

varēja notikt aiz Šalca riesi vāciskā virziena, jo tas sar-ēla latvie-

šos stipru pretimstrādāšanu — tad atskanēja par to dibināti pār-
metumi (no Dobnera).

Šulcs lēmumu par «rrāmatu kritizēšanu izsludināja tūliņ tā

paša gada (1855) ~Latv. Avīžu" 18. pielikumā:

») Sk. 143. lp.
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Kad nu pats žēlīgais ķeizers šo biedrību apstiprinājis un ar

to tai dots tas spēks, zināt par visiem latviešu rakstiem un rūpēties par

teicamām un derīgām latviešu grāmatām, tad šī biedrība ari iecelta par

latviešu grāmatu tiesātāju, it kā tie biedrības likumi § 3. C.

to skaidri izrāda. Tagad — kur mūsu L. A. iknedeļ ar 4 tūkstošām la-

pām iziet pa visu latviešu tautu Vidzemē. Kurzemē un Krievu-zemē un

ar tām nu visu, kas vajaga latviešiem, var izsludināt, — šī biedrība pēc
šiem likumiem nu tā darīs: Ikkatra grāmata, kas šinīs gados ir drukēta

jeb vēl taps drukēta Un tā kā būs dabūjama, no šīs biedrības tū-

daļ taps ņemta un kādam uzticīgam gudram vīram izdota, lai to

grāmatu gruntīgi pārmeklē un ar rakstiem skaidri izrāda, arīg tā laba un

derīga, jeb kādas tai vainas. Šo sarakstītu spriedumu par to jaunu grā-
matu tās biedrības vecākajs ar tiem 2 biedrības priekšniekiem nu gruntī-

gi pārlūkos un tad visas biedrības vārdā un ar to vecākaju apakšrak-
stītiem vārdiem Latv. A vizēs izsludinās... Likt drukēt ir

brīv ikkatram, kas cenzures-tiesas vēlēšanu ir dabūjis, bet kas kādu grā-

matu izlaiž pasaulē, tam ari jāpadodas lasītāju spriedu-
miem..."

Tai pašā reizē abi biedrības direktori R. Klāssohns un

J. T. Berents paziņo „Mīļiem grāmatu rakstītājiem" to pašu,
tikai citiem vārdiem — ka „Latviešu draugu biedrībai pēc sava

gruntslikuma krīt, par katru jaunu grāmatiņu, ko pasaulē lai-

dīsiet, spriedumu spriest un to pašu kā uzlūkojamu mērķi visiem

grāmatniekiem priekš acīm likt. Nekratiet galvu, jo tiešām laiks

ir nācis dažam neaicinātam rakstītājam pēc
taisna sprieduma spalvu no rokas izņemt un

vīru uzskubināt, lai labāki to darbu strādā, pie kā viņam Dieva-

aicināšana un saprašana trūktin netrūkst. . . ļTālāk uzaicina pa-

līgā nākt pie šī darba visus latviešu draugus un valodas zinātā-

jus.] Gan nevaram liegties, ļoti labi būtu. kad mūsu palīgi pie
šī darba, — tie godīgi skolmeisteri. kas uzņēmušies stāstus no

vācu valodas latviešu valodā pārcelt, jeb paši no savas galvas
stāstus sarakstīt. — nebūtu lepni, un iekam tos liek drukēt, pie
mūsu biedrības galviniekiem padomu meklētos, un savu ro -

kas-rakstu no tiem papriekšu liktu pārlū-
kot. Lai gan darba papilnam, tomēr savu vaļas laiciņu jau ne-

taupīsim, ari tādas aicināšanas jo ātri paklausīt." Pie rakstnieku

audzināšanas nav nevietā, pateikt neaicinātam, lai dara labāk

citu darbu, kur vairāk saprašanās, nekā ķeras pie rakstu dar-

biem: tāpat dot padomu, lai savus darbus, iekams klajā laiž, dod

cauri skatīt un kur vajadzīgs ari palabot tādam, kas šaīs lietās ir

pratējs. Sevišķi tas bija vietā agrākos laikos, kad mūsu rakstī-

tāji bi ja vēl stipri dieva laisti, bez kādas tālākas izglītības. Bet

kad Šulcs kādā literariskā strīdus gadījumā savā lapā aicināja
visus rakstītājus visus savus rakstus nodot iepriekš caurskatīša-

nai vietējam mācītājam, tad tas gan izskatījās pēc vēlē-

šanās, lai latviešu rakstniecība nāk pilnīgi garīdzniecības iespai-



171

da aplokā. Tur bija ieraugāma jau sistēma. Bez tās nebija ari

biedrības vadītāji, kuru priekšgalā tagad atradās Šulcs. Biedrī-

bas lēmumu par latviešu rakstu apspriešanu uzņēma ar piekri-
šanu „lnlande" (23. nrā), pie tam izteikdama savu vēlēšanos, lai

kritiķi neievērotu vien apspriežamo rakstu saturu, bet ari

viņu formu, ārējo ietērpu.
Minētā 1855. gadā, pēc augšējā biedrības izziņojuma, tiešām

ari sāka nākt no biedrības puses nopietni negāji grāmatu apskati,
kuros grieza sevišķu vērību ari uz valodas pareizību. Bet šīs

literariskās kritikas drīzi vien apstājās nākt. Tad 1863. gadā
J. Neikens, kas bija pretim tam, ka nepolitiskās Literariskās

Biedrības vārdu saista ar politiskām resp. partejiskām «Latviešu

Avīzēm", nāca klajā Vidzemes biedru vārdā ar priekšlikumu:
a. nodibināt biedrībā īpašu „L iterar i s k v Rādītāju" (Li-
terar. Anzeiger). kurā varētu apspriest pēc satura un formas

jauniznākušos latviešu rakstus, ari dažus vecākos, kas aizmirsti,
celt jaunā gaismā, kā ari kustināt tautas rakstu, skolas grāmatu
v. t. t. sarakstīšanas un izdošanas jautājumus, b) Izdalīt ik ga-
dus godalgas par labākiem literariskiem darbiem, neska-

toties uz to, vai to izdevēji un sacerētāji ir Latviešu Draugu Bie-

drības biedri vai nebiedri. Par pirmo jautājumu — literarisko

rādītāju — vēlāk izcēlušās gaļas debates, kur atklājies ari tas.

ka līdzšinējie tamlīdzīgi mēģinājumi biedrībā atnesuši viņai
daudz nepatikšanu tiklab kopīgi visai biedrības priekš-
niecībai, kā ari dažiem viņas atsevišķiem locekļiem. Šulcs par
šo jautājumu pastāsta tuvāk „Magaz." XIII. 1. ievadā. Šaī krā-

jumā ievietotas pāra Bīlensteina latviski rakstītas recenzijas,
kuras sākumā bijušas domātas Latv. Avīzēm, bet beidzot uzņem-

tas te, jo piedzīvojumi pa tam mācījuši, ka grāmatu kritikas lat-

viešu tautas lapās savu nolūku nemaz nesasniedz (ihre Bestim-

niung ganz verfehlen). jo pa daļai tauta pali tās nedz saprot, nedz

pareizi uztver, pa daļai katrs, pat labi domāts un pamatots pār-
metums sacel niknas pretkritikas un piedauzīgas ķildas tautas

priekšā. Tādēļ Latv. Draugu Biedrība nolēmusi savā 1862. gada

sapulcē: Latviešu avīzēs pasniegt tikai jauniznākušo grāmatu
virsrakstus, lielākais īsumā ari viņas saturu, bet kritiķas

par
tām vācu vai latviešu valodā iespiest biedrības „Magaziņu" krā-

jumos.1) Tikai lēmums nav izpildīts. ~Magaz." krājumos turp-
māk neparādījās grāmatu kritikas, bet tās vēlāk iespieda proto-

kolos kopā ar direktoru ziņojumiem. 1863. g. sapulces gala lē-

*) A. Dobners, vecs biedrības darbinieks, sprieda par šo kritiku jau-

tājumu šādi: „Aizrādīšana uz jauni/nākušiem rakstiem arvienu būs apsveica-

ma, pat ja pie tam visu nevar slavēt: bet kritikas nav ievietojamas tautas la-

pā, jo ievērojams tas, jo asāka kāda kritika, jo vairāk lasītājs top kairināts

uz grāmatas lasīšanu. Tā tad tautas lapas vienīgi iespējamais nolūks ar to

taisni top iznīcināts. Tādas kritikas iespiežamas Latv. Draugu B-bas vācu

burtnīcās." (Mitt. v. Nachr. XIII, 1857, 470, lp.). Jadoma, ka šī balss ari kri-

tusi svarā, ka pēc tam tiešām kritikas saka iespiest Magaz. burtnīcas.
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mums bija: no jauna gada sakot biedrība izdos, mācītāju Pei-

tana un Bīlensteina redakcijā, nenoteiktā skaitā pieli-
kumus pie „Latviešu Avīzēm", pēc ienākušu materiālu dau-
dzuma, kuros ai/radis cik spējams uz visiem iznākušiem latviešu

rakstiem, gan tos ieteicot, gan ari pretējo stāvokli uzrādot, kād-

reiz ar spriedēja pilna vārda parakstu. Tā bija nolemts un no-

rakstīts. Bet kāds bija iznākums? 1864. gada „Latviešu Avī-

zēm" nav pielikts no biedrības puses neviens pielikums ar

aizrādījumiem un pārspriedumiem par latviešu grāmatām. Paša
laikrakstā parādījās pa visu gada laiku tikai viens negarš aiz-

rādījums — uz iznākušo A. Dobnera grāmatu Laiku-stāsti. To

ievērojot priekšnieks šulcs 1864. gada sapulcē Rīgā 8. oktobrī ie-

vaicājās, kā palikšot turpmāk ar pagājušā gada lēmumu ar to se-

višķu pielikumu izdošanu par jauniznākušām latviešu grāma-
tām. Darīts te šogad nekas neesot, pat ritulis neesot izgudrots,
ka nosaukt šos L. A. pielikumus. Viņš. Šulcs, gan esot pretī šādu

aizrādījumu un kritiku izdošanai, jo viņa agrākie piedzīvojumi
šaī lietā nedevuši labus panākumus. Bet sapulces vairākums to-

mēr izteicās, ka jāizpilda reiz taisītais lēmums un atsevi-

šķiem. 14 loksnes bieziem pielikumiem dodams uzraksts: „G r ā-

mat v ziņas". Taču ari šis atkārtoti taisītais lēmums palika
neizpildīts — jādomā, pa gaivenai tiesai tamdēļ, ka pats galve-
nais redaktors bija šīs idejas realizēšanai preti.

Tā kā ar šīm grāmatu kritikām, kā redzams, biedrībā nekur

netika uz priekšu, tad direktors Rutkovskis nāca 1870. gadā
ar priekšlikumu, ievēlēt īpašu oficiālu kritiķi, kas lai pa-

stāvīgi „Latv. Avīzēs" aizrādītu lasītājiem uz labākām iznāku-

šām grāmatām. Sapulce gan ari šoreiz atzinusi šādas kritikas par

derīgām un vajadzīgām, bet tomēr nav ķērusies pie tāda kritiķa

ievēlēšanas, vienkārt aiz tā iemesla, ka negribējusi uzkraut vie-

nam vifen cilvēkam tādu grūtu nastu, un otrkārt tālab, ka vairāki

no klātesošiem biedriem apņēmušies piedalīties šādā apsprieša-
nas darbā. Taču ari ar ŠO apņēmumos nav nekas iznācis. Gri-

bai nav sekojuši darbi. 1871. gadā „Latviešu Avīzēs"
nav parā-

dījies neviens grāmatu apspriedums, ja atskaita nost Cimzes

paša sniegtu garāku aizrādījuma rakstu par viņa iznākušo

..Dziesmu rotu". 1874. g. prāvests Raisons garākā priekšne-
sumā aprādīja, ka Draugu Biedrības tagadējam vienīgajam uz-

devumam latviešu tautas literatūrā vajagot būt — sniegt kri-

tikas. To pašu uzsvēra tadpat Vidzemes direktors R. Auniņš.
Sakranovi č s kādā sapulcē izteicās: ...\lusu biedrībā nedrīkst

apklust kritikas. Ja ari daudzi tās neuzklausa, taču dažs labs tās

ari dzird." Kad 1875. gadā biedrībā runāja skolotājs I r. Mc -

kons par mūsu plā no. v a jo lite r a tu ru. kuras cēloņi
esot: 1) rakstnieku zeimi izglītība. 2) nepietiekoša atlīdzība par
šādiem darbiem, un 3) lasītāja publika pērk un lasa tikai lētā-
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kās grāmatas 1) — tad debatēs architekts J. Bau manis lika

priekšā, lai lietu labotu, nodibināt Rīgā un Jelgavā cenzūras

nodaļas, kurās rakstnieki varētu iesniegt savus darbus ap-

spriešanai. Šo priekšlikumu nepieņēma tādēļ, ka tas sadūrās ar

kādas nodomā ņemtas literatūras komitejas nodibināšanu. 2

)
Ka rakstu cenzēšanas jautājums Draugu Biedrībā

ņemts tomēr ļoti nopietni, rāda kāda vēlāka apspriede šaī jautā-
jumā — 1896. gada sapulce, kurā toreizējais priekšnieks J. S a -

kranovičs izteicās šādi par kādu visai nopietnu plānu šaī

lietā: Jau manuskripti būtu jālaiž — viņš sacīja —

caur kritikas sietu ļtas jau bija Šulca nodoms], būtu jā-
dibina augstāka instance, kuras priekšā rakstītājiem (Scribenten)
vai ar jeb pat pret gribu būtu jāpadodas [tā tad tīrā diktatūra!],
kritika, kas būtu spēkā visā tautā. To ievērojot un vadoties no

domām, ka mūsu biedrība kā pirmā uz to aicināta,
gādāt par mūsu literatūras veselīgu attīstīšanos un tā tad tai va-

jag būt pašam centram, kur satek kopā visi uz to virzīti cen-

tieni, 3) esmu griezies ar sevišķu uzaicinājumu pie visām lielākām

sabiedrībām un tās uzaicinājis uz kopīgu darbību šaī lietā, uz

ko esmu saņēmis gan mutiskas, gan ar rakstu piesūtītas piekrīto-
šas atbildes." Vēlāk debatēs šis jautājums pārrunāts un tad no-

rakstīts: «Direktorijai atļauts lietu, kas pelna vispārīgu piekri-
šanu, pēc iespējas virzīt tālāk." Protams, ari šis grandiozais

Debatēs par šo Fr. M7lk o n a (pazīstamās „Melnās grāmatas" auto-

ra) priekšnesumu devis mācītājs Fīrhuffs pašam runātājam pamācību:
„ka vispirms Mēkona kungam pašam būtu savi padomi jāievēro, iekam tas
biedrību pamāca, un ka viņam jāatgriežas un no sirds jālabojas, lai tās ne-

tīrības (Schmutz) tiktu piemirstas, kas viņa rakstos atrodas: lai pēc viņa nā-

ves varētu sacīt: Mums bija reiz rakstnieks, kas no labā ceļa bija nomaldījies,
bet vēlāk labojies..." (Sk. Balt. Zemk. 1875. 34.)

2) Sk. 142. lp.
3) Latviešu Draugu Biedrības iedomība, no šulca laikiem sākot, bija ļo-

ti liela. Tā 1855. un 1857. gadā — t. i. drīzi pēc tam, kad viņa bija patie-
sībā jau pusmirusi, saslimusi ar kaiti, kam tā jānoved kapā (Lundberga un Be-

renta vārdi) — viņa dēvējās protokolos ar lielu pašapzinību par latviešu

valodas (un literatūras) akadēmiju! Tāpat 1863. g. sēdē

Šulcs, paziņojis, ka vecu vecā Kurzemes laika grāmata no Steffenhagena
firmas Jelgavā pārgājusi Plātes spiestuves rokās Rīgā. uzstāda šādus svarī-

gus jautājumus: „Tā kā šis kalenderis ir bez šaubām visplašāki izplatītā lat-

viešu tautas grāmata, tad mūsu biedrībai gan tiesība jautāt: kas ir tagad šī

kalendera redaktors (Jelgavā to vadīja vienumēr viens no Literariskās Bied-

rības biedriem mācītājiem) — un kādā garā to vadīs?" Te konkrētā

kārtā parādījās Šulca jau agrāk uzsvērtā prasība, ka viņu biedrībai jāuzrau-
ga un jākontrolē — jāvada latviešu literatūra. Un 1902. g. sapulcē sprieda
tas pats augšminētais prezidents Sakranovičs par savu biedrību: „Ar

laiku no pašas latviešu tautas klēpja izcēlušas biedrības, dažas ar tādiem mēr-

ķiem, kas stipri līdzinās mūsējiem: bet bez mus v, vienīgās tādā kārtā orga-

nizētas, biedrības papildu pakalpojumiem viņas nedz varēs, nedz ari gribēs dzī-

vot. Lielāka objektivitāte še, dziļāk pamatotie spriedumi, tālāk ejošie aizrā-

dījumi (Fingerzeige) vēl ilgi nāks par labu visiem latviešu rakstnieku dar-

biem
. ..." [To pašu Bīlensteinsapgalvoja 1881. gL

sapulcē, uzsvērdams vēl to, ka viņš
neredzot nevienaelementa latviešos, kas turpmāk Latviešu Draugu Biedrības vietu
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plāns, ko varētu saukt par brīvas kustības un attīstības žņaugu,

ja to realizētu, iztecēja smiltīs, neatstājis ne pēdu.

Kas attiecas uz iznākušu grāmatu un latviešu laikrakstu kri-

tizēšanu, par ko tikdaudz un ilgi biedrībā dažādos gadījumos
debatēts, tad šis darbs vēlāk, no Bīlenšteina pirmā laikmeta sā-

kot, pārgāja tieši direkcijas rokās kā viņu pienākums. Ikgadus
pilnā sapulcē biedrības direktori sniedza šos aizrādījumus un

pārspriedumus: Vidzemes direktors par Vidzemē iznākušiem

rakstiem un Kurzemes direktors par Kurzemē iznākušiem. Kri-

tikas sniedza pa lielākai daļai īsā pārskata veidā, bet izņēmuma
gadījumos ari garākas un it garas. No vispirmajām Latviešu

Draugu Biedrības kritikām, kas parādījušās viņas krājumos,
pieminami prāvesta Brokhūsena un Hardera apsprie-
dumi. Brokhūsens savu pārspriedumu (Mag. 1. 3, 1829) par Vat-

sona „Lassamu Grahmatu" (1816) un C. R. Girgensohna „Stahsti,

pasakkas, dseesmas v. c." (1823) nobeidza šiem vārdiem: „Kaut
taču mūsu skolas būšana uzplauktu, ka šādi derīgi darbi latviešu

kultūras labā neietu pazušanā!!" Mag. I, 2 iespiesta prāvesta
Hardera ļoti interesanta kritika par Erdm. Stolla „ļaunu bohk-

stereschanas un lassischanas Grahmatu Widsemmes mihļeem
behrneem par labbu" (1813) — ar visai pievilcīgu un lietišķu ie-

vadu vispārim par ābecēm latviešos. Garākas kritikas devuši,

Ī)iem., 1831. gadā K. Kr. Ulmanns par Augsburgas ticības ap-

iecības tulkojumu latviešu valodā, un 1879. gadā Fīrhuffs

varētuieņemt.) Un tāļāk tanī pašā sēdē, pastāstot, ka Zinību komisija Rīgā notu-

rētas vasaras sapulcēs spriedusi par valodas termiņu apvienoša-
nu, Sakranovičs noteica: „Mān iemesls pieņemt, ka šis svarīgais jautājums
priekš viņa izšķiršanas nāks mūsu biedrības foruma priekšā, kura kā vi s-

pirma aicināta šādu jautājumu izšķiršanai (die m erster Linie zur Lo-

sung solcher Fragen berufen ist)." Jāievēro, ka toreiz un jau agrāk Zinību
komisijā, t. i. latviešu pusē bija jau valodas ziņā pilnīgi speciālisti — Mūlen-

bachs, Endzelīns, Kauliņš, Velmē! Bet Latv. Draugu Biedrība ar vienīgo Bī-

lensteinu, pie tam nespeciālistu valodas jautājumos, skaitījās par pārāku va-

lodniecības jautājumu izspriešanā! Jo latviešu valodniekus viņā tikai pašos
pēdējos gados uzņēma par biedriem. Te var gluži matemātiski izmērot mi-
nēto iedomības lielumu. Prof. P. Šmi t s spriež (Zin. Kom. Rakstu krāj.
XVIII., 14. lp.), ka „valodnieki K. Mūlenbachs un J. Endzelīns kādu trīsdesmit

gadu laikā ir vairāk virzījusi latviešu valodas pētīšanu uz priekšu nekā vācu

mācītāji divi simti gadu laikā, no 1685. gada." Pēc tā paša Sakranoviča

sprieduma 1899. g. sapulcē „nebūtu pavisam latviešu tautas —

ja nebūtu bijis Latviešu Draugu Biedrības!" Šās biedrības lielo dižošanās ga-

ru rāda ari sekošs Šulca spriedums par viņu (L. A. 1857. Nr. 52):: „Ziniet,
ka pie šīs no ķeizera apstiprinātās biedrības pieturas tādi goda vīri, kas no

paša Dieva jau ir aicināti un iecelti par ļaužu vado-

ņiem un gādātājie m."

Vai šī lielā dižošanās un pacelšanās pretim latviešiem šaī biedrībā nav

pilnīga atspulga mazumā no senākās vācu lielās godības un kungu lomas

izrādīšanas visu laiku visā latviešu dzīvē? Par viņu iedzimto augstprātības

un lepnības garu, zīmējoties uz Latviju,,pat viņas jaunākiem laikiem, var pa-

lasīties barona Ed. fon Rosenberga nesen iznākuša brošūra: „Fur

Deutschtum und Fortschritt m Lettland" (Riga, 1928), sevišķi IV. nodaļā.
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par valodas mācības grāmatām, sevišķi par Stērstu Andreja Lat-
viešu valodas mācības sistemātiskā kursa pirmo daļu, šo grāmatu
pilnīgi nokritizēdams: „Šī grāmata ir nederīga... Tā uzska-

tāma par apdāvināta studenta nopietnu, godīgi domātu mēģinā-
jumu, piesavināties savu mātes valodu. Viņš Bīlensteina grama-
tiku mācījies, pārtulkojis, šo to vēl nesapratis..."
[Acīm redzams, tā uzskatīta itkā par Bīlensteina konkurentu,
tamdēļ tik sīki iztirzāta, galā noteicot, ka „nederīga".] Te krita

svarā ari tas, ka autors bija strādājis, nestādamies nekādos sa-

karos ar Latv. Draugu Biedrību. Tā ari garāki apsprieduši T.

Dobners par Pumpura „Lāčplēsi", 1882. g. O. Pa n k s par Bī-

lensteina ~1000 lettische Rāthsel" v. t. t. Spriedumi šais apskalos
skanēja vispārīgi diezgan objektīvi par neitrāliem jautājumiem,
kaut gan allaž mēroti ar garīdznieka olekti, bet tiklīdz jautā-
jums kādreiz aizņēma kaut ko, kas piedūrās „draugu" atmosfē-

rai, vai dziļākai resp. vēsturiskai attiecībai ar šejienes gaido-

šajām" aprindām, pie kurām skaitījās ari mācītāji, tūliņ sprie-
duma objektivitāte sašķobijās. To rādīja jau augšminētais
spriedums par Stērstu Andrēja gramatiku. Tas parādījās pa-

stāvīgi ari apspriedēs par progresīvākiem latviešu laikrakstiem

un viņu centieniem. Piem.. par ..Baltijas Vēstnesi" bira 1873. gada
sapulcē no mācītāja E, Kāhlbrandta mutes kā pupas vārdi:

„gemein, frivol, frech, nārrisch, verrūckt v. t. t."1) Par Māteru

Jura „Tiesu Vēstneša" apstāšanos Kurzemes direktors Panks

«gratulēja latviešu tautu un izteica vienīgo vēlēšanos, kaut šis

tautas vīrs vairs nekad nepaceltu savu balsi!"

Par biedrības „lielo objektivitāti" spriedumos lai seko vēl viens

gaišs un skaļš piemērs. Par zināmo vācu brošūru „Die Lettische

Revolution", kurā plaši attēlotas latviešu un vācu savstarpējās
attiecības, nodeva 1907. g. sapulcē T. Dobners no Latviešu

Draugu Biedrības puses šādu spriedumu: „Lietiškākā kārtā,

uz ļoti bagātu un uzticamu materiālu pamata te patiesīgi un

pārskatīgi aprakstīta revolūcijas pakāpeniska sagatavošana, iz-

celšanās un noritējuma gaita līdz 1906. gadam." Par šo pašu
grāmatu sprieda kāds cits vācietis, pie tam ļoti pamatīgs šejienes
apstākļu, gan pagātnes gan tagadnes, pārzinātājs, A. Vēbers

savā manuskriptā „Die Ursachen der lettischen Revolution"

(1910) —ka tā esot pilna nezin ī b a s un tautiska
naida.2) Biedrības sākuma laikmetā, kad viņā valdīja vēl lie-
lāks liberālisms un mazāka partejība kā vēlākā laikā, šāds sprie-
dums, ka šoreiz Dobnera. būtu neiespējams. Jāiedomājas jele
Hugenbergera. kas pat uzsvēra biedrošanās vajadzību, lai „ne-

žēlīgai netaisnībai un varmācu darbiem uzmestu pretim kādu

1.<«

ni .

Jāpiezīmē vel par šim gadskārtējam grāmatu, laikrakstu un

*) Balt. Vēstn. 1873. Nr. 51.

2) Sk. Izgl. M. M. 1925. Nr. 8.
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žurnālu apspriedēm biedrībā, ka 1892. gada sapulcē Sakrano-

v i č s, kā ICurzemes direktors, izteica domas, ka tagad, kur Kur-

zemi un Vidzemi vairs nešķirot Daugava, pie grāmatu apsprieša-
nas tās vairs nešķirotu pēc provincē m, ne ari pēc iespieduma

vietām, bet pēc saturiem, atsevišķiem literatūras arodiem. Šīs

domas atrada par diezgan dibinātām, bet realizētas tās netika,

kā jau daudzi citi biedrības atzinumi un lēmumi. 1903. gadā at-

kal jaunievēlētais priekšnieks T. Dobners nāca ar priekšli-
kumu: abu direktoru ziņojumus turpmāk dalīt un laist klajā pa

pusgadiem, varbūt jūnija un novembra mēnešos, vienkārt

pašas direkcijas labā, jo tā viņas nasta izdalītos uz divi daļām;
otrkārt biedru laba. jo tā tie ātrāk iepazītos ar kritikām. Mācī-

tājs O. Erdmanns atkal proponēja 1904. gadā, lai Vidzemes

direktora lielos darbus samazinātu, ievēlēt literatūras ziņoju-
miem sevišķus referentus pēc literatūras arodiem, kā to savā

laikā Zinību komisija darī ja. Pēc dzīvām debatēm priekšlikumu

noraidīja, tādēļ ka tas gāja pret statūtu noteikumiem. Ari Dob-

nera priekšā liktā kritiku dalīšana uz 2 lāgiem gadā dzīvē nepa-

rādījās. Bet 1907. g. sēdē prezidents ziņoja: Ari turpmāk (tā-

pat kā šai sēdē, ko noturēja pirmo pēc revolūcijas — pēc note-

cējušiem 4 gadiem) jāpieturas pie tā principa, ka neuzskaita un

neapspriež vairs visas iznākušās grāmatas, bet tikai svarīgā-
ka

s, lai biedrus sapulcēs neapgrūtinātu un atliktos laiks ap-

spriest ari citus jautājumus. Tomēr nākamās sapulcēs pie šā

labā priekšlikuma neturējās.

Tagad laiks paraudzīties uz idejiski praktiskās puses tuvāku

izveidošanos un izcīņas jautājumiem biedrībā Šulca vadības laik-

metā.

Kā zinām, jau Berenta laikā no paša priekšnieka puses at-

skanēja balss, ka biedrībai jāpiegriež lielāka vērība praktiskai

jeb tā sauktai dzīves pusei nekā teorijai. Šo pašu jautājumu jo
sevišķi dzīvi apsprieda 1857. g. sapulcē, runājot par biedrības

mērķu propagandēšanu un latviešu iepazīstināšanu ar tiem. Bī-

lensteins toreiz izteica domas, viņam liekoties, ka biedrība

jaunākā laikā par daudz novērsusies no teorētiskās puses un pie-

griezušies praktiskumam. Par šo iebildumu sacēlās no daudzām

pusēm pretbalsis. Vispārējo valdošo domu stāvokli šaī gadījumā
rezimēja Kurzemes direktors Klāssohns 1) šādā kārtā: Kaut

*) O. Rob. Klāssohns, Zaļās muižas draudzes mācītājs, bija visu

Šulca laiku (1854.—64. g.) biedrībā Kurzemes direktors, dzīvs, kustīgs darbi-

nieks viņā, īstenībā Šulca labā roka. Viņa pēcnācējs amatā Rutkovskis savā

pirmā misivā 13. janv. 1865. g. izteica viņam lielu atzinību par viņa 10 gadus
ilgo darbību biedrības interesēs, sevišķi uzsvērdams viņa pūliņus»„Latv. Avīžu"

jaunās organizācijas nokārtošanā, viņu tiesiskā stāvokļa nodrošināšanā, avīžu

nama un lasāmas bibliotēkas nodibināšanā un iekārtošanā v. t. t. Pats Klās-
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ari Latviešu Draugu Biedrība sevi apzinoties esam augstākā lat-

viešu valodas pētītāja un pārzinātāja resp. akadēmija, tomēr

viņa pēc pašas 1854. g. 8. decembra revidētiem statūtiem esot at-

stājusi teoriju pelēkās mākoņas un nākusi pie tā ieskata, ka vi-

ņas tagadējam galvenajam racionālajam uzdevumam jābūt, pa-
balstīt pamodušos nacionālo izglītību, citiem vārdiem sakot: ķer-
ties praktiski iekšā latviešu garīgā dzīvē. Neesot jau gluži malā

metama valodas pētīšanas un attīstīšanas darbība kā līdzeklis uz

mērķi, ko tagadējā direkcija ari nedarot, jo katrā sēdē apsprie-
žot ari valodnieciskus jautājumus, — tomēr par galveno darbību

jāpieņemot praktiskā puse. To viņa uzskatot par savu pienāku-
mu un no šā ar ziņu un pūlēm iegūtā stāvokļa tā negribot un ne-

varot atkāpties, kamēr vien tai biedrības pilnvaras rokā. Viņu
biedrība jau ari nesaucoties par latviešu valodas zināt-

niekiem, bet gan par latviešu draugiem. Šis apzīmē-
jums rādot, ka jau pirmajiem biedrības dibinātājiem stāvējušas

f>rātā domas, ka reiz biedrībā ienāks laikmets, kad tai būs at-

auts rūpēties nevien par latviešu valodas izkopšanu, bet vēl vai-

rāk par pašu latviešu attīstīšanu. Biedrība varot uzrādīt tādus

panākumus, ka jau varot runāt par tāda laikmeta iesākumu. Tik-

tālu Klāssohna principiāls izskaidrojums, ar ko biedri apmieri-
nājās. Par šās sapulces lēmumiem atronam mācītāju orgāna
Mitt. v. Nachr. XIV. (1858) 592. lp. mācītāja A. Dobnera atre-

ferējumu, kurā lasām: «Direkcija beidzamā darbības gadā droši

virzījusies pa to teku, kādu atradām atzīmētu 1856. g. programā.
Viņa grib «pabalstīt pamodušos nacionālo izglītību", grib ķerties
praktiski iekšā «latviešu garīgā dzīvē". Mēs biedrībai varam uz

šiem panākumiem tikai vēlēt laimi un priecājamies, ka tā šaī

ziņā spērusi tālākus soļus. Ja vēl ari paliek daudz, ļoti daudz ko

darīt, tad taču ir zīme par
darbības robežu paplašināšanu.

Šīs robežas nestiepsies pelēko teoriju neapzināmā tālē, bet būs

ļoti labi nomērojamas un pazīstamas tautā pašā, uz ko tās attie-

cas." Te parādās atkal vecais A. Dobners savā veselīgā ieskatā

par piegriešanos vairāk tautas dzīvei un viņas vajadzībām. Kāda

Eatiesībā bija augšā pievestās programas izpildīšana Šulca laikā

iedrībā, kāda domāta un saprasta «nacionālās izglītības pabal-
stīšana", kurp tā virzījās, to dzirdēsim turpmāk. Tā bija taisni

pretīga latviešu nacionālās izglītības pabalstīšanai. Par Šulca maz-

drusciņ agrāk — bet jau taī laikā, kad viņš stāvēja biedrības or-

gāna priekšgalā — izteiktiem uzskatiem latviešu izglītības, viņu
skolu ziņā atzīmēts jau 123. lp.

Pec tam šai paša reize 1857. g. sapulce biedrība runāja Dikļu

mācītājs Neikens par latviešu pārvācošanu. Ari pie šī jautā-

sohns 1864. gadā, savu amatu atstādams, atzīmēja ar pateicību pret biedriem

to faktu, ka viņa ilgajā darbības laikā biedrībā katrs viņa priekšlikums at-

radis majoritātes piekrišanu.
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juma nostatišanos pareiza gaisma deva Klāssohns savu vispārīgo
galīgo spriedumu. 1)

Nākamā pilnā sapulcē, 1859. gadā (— 1858. g. sapulce izkrita

pavisam —) Vidzemes direktors Berents ziņoja, ka divi biedri

attīstījuši tālāk savus uzskatus par latviešu pārvācošanu, pie
kam abi bijuši taī ziņā vienis prātis, ja ari būtu tāds vispārīgs
nodoms — bet kas «patiesībā neesot" — tomēr būtu ļoti vaja-
dzīgs izdot populāru latviešu gramatiku un pilnīgu latvisku

vārdnīcu. Tālāk bija ienākušas atbildes uz pieprasījumu, vai

pievilkt biedrībā par biedriem ari latviešus? No vidzemniekiem

vairākas balsis skanēja par viņu uzņemšanu, jo tas esot nogata-
vojies laika jautājums. Tikai viena balss bija tam pretim. Tā

jautāja: ko saprot ar vārdu latvietis? Ja ar to sa-

prot tādu latvieti, kas vēlāk ieguvis vācu izglītību un kam tādēļ
var būt interese pie mūsu biedrības, tad tas bez vārda runas bie-

drībā uzņemams par biedru. Citādi ir ar tādu latvieti, kas lat-

vietis būdams palicis ari bez kādas izglītības — patiesi izglītota
latvieša neviena neesot (tā tos laikos vispārīgi skandināja), — viņš

nesaprotot, ko tāds lai biedrībā meklētu un kāds labums no tam

atlēktu biedrībai? Ari Kurzemē ienākušās atbildes par šo jau-
tājumu ņēmās papriekš iztirzāt, kas ir «latvietis" un „n a -

c i onal s". Ja tas zīmējoties uz tādu latvieti, kas palicis pie sa-

vas valodas un zemnieku kārtas, tad tāds nederot biedrībā par
biedri, jo te visas darīšanas notiekot vācu valodā, tāds tad no bie-

drības nesmeltos nekāda labuma; bet ja latvietis ticis pie izglītī-
bas, vai nu vispārējas, vai paī augstskolas kursa apmērā, tad tā-

dam varētu būt interese pie mūsu biedrības; ja šāds «latvietis"

atstāj savu valodu un savu zemnieku kārtu, tad tas vairs nav

latvietis — tā. loģiski ņemot, atkrīt iekustinātais jautājums jeb
priekšlikums par latviešu uzņemšanu biedrībā. Tāds bija kur-

zemnieku majoritātes atzinums par latviešu uzņemšanu Draugu
Biedrībā par biedriem.

Ļoti ievērojams ir šis nolēmuma fakts šaī mācītāju
biedrībā mūsu tautiskās kustības galvenā dzimšanas momenta

pašā priekšvakarā. Tā tad līdz beidzamam brīdim un jo tālāk —

jo ciešāk un noteiktāk skanēja balsis, kas noliedza latvietim

kā tādam izglītību un izglītota cilvēka stāvokli. Latvietis jopro-
jām bija tikai zemnieks, kam kā tādam nav vietas šaī biedrībā.

Šī atziņa un šāda uzstāšanās, protams, tikai paveicināja un paā-

trināja lūzumu starp patiesi izglītotiem latviešiem un vāciešiem,

kas vēlējās latviešus pārdabūt savā pusē. Šis apspriedums un

tāds gala iznākums par latviešu uzņemšanu resp. neuzņemšanu

biedrībā par locekļiem — kas vispārībai taču nepalika nezināms

— bez šaubām bija pirmais un pats galvenais tiešais pa-

mudinātājs uz otras. īsteni latviskas rakstniecības biedrības no-

») Sk. 79. lp.
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dibināšanu Rīga un uz īsti tautiskas avīzes izdošanu — visa drī-

zumā pēc šā apsprieduma.
Vēlāk — pēc 1863. gada — kad tautības jautājums starp vā-

ciešiem un latviešiem jau bija stipri sakustināts, direktors Klās-

sohns uzstādīja biedriem misivā jautājumu: „Vai nav pienācis
laiks tagad ari latviešus pievilkt biedrības sapulcēs?" 1864.

gadā ienākušās atbildēs no Kurzemes biedriem trīs noteikti iztei-

cās pret tādu latviešu pielaišanu; citi bija par pielaišanu.

Agrākais brīvākais laikmets biedrībā šaī latviešu biedru

resp. sapulču dalībnieku pievilkšanas jautājumā bija aizsteidzies

jau priekšā. Tā Lundberga laikā, 1845. gada sēdē taisīja lēmu-

mu, ka katram biedram tiesība uz vispārējām sapulcēm ņemt lī-

dzi „k at r v krietnu skolotāj v", kur bija domāti ari visi

latviešu skolotāji. Dažā sapulcē pēc tam tad ari ieradās labs

skaits skolotāju kā viesi.

Kā zinām, Lundbergs latviešu ..skolmeistaru" iecēla biedrībā

pat par goda biedru. Viņa laikā. 1842. gadā. tapa ar mīļām ro-

kām uzņemts par biedru pat vienkāršais muižas darbinieks Ansis

Leitans, kas bija pazīstams tikai ar savu līdzstrādību Latviešu

Avīzēs un citos latviešu izdevumos. Šulca laikā biedrībā sāka

darboties viņa t. s. „audžu dēls". Jelgavas elementarskolotājs Pē-

teris Seevaids, kas sevišķi krāja un nodeva biedrībai tautā sa-

klausītus vārdus un teikumus, kas nebija ievietoti līdzšinējas
vārdnīcās. Bet tā biedrībā jau agri iekustinātais skolotāju
jautājums ar laiku pavisam apklusa.

Divdesmit gadus vēlāk — 1865. g. 9./21. februārī — rakstīja
Bīlensteins direktoram Fīrhuffam: «Skolotājs Fr. Ma 1 -

b c r ģ i s pie manis pieprasīja, kādēļ vairs skolotāji neesot bie-

drībā biedri. Es atbildēju, ka iemesls tam gan bus meklējams
iekš tam, ka lielākās daļas skolotajiem maz līdzekļu un maz

laika, lai varētu samaksāt biedru naudu un braukt bieži tālus

ceļus uz sapulcēm. Principā mes, protams, neesam pret skolota j v

uzņemšanu biedrībā, vairāki no viņiem jau tagad ir musu biedri.

Krietni skolotāji mums tik var palīdzēt nostiprināt miera

saiti starp vāciešiem un latviešiem, kas tik ļoti

vajadzīga." Bīlensteinam vajadzēja but labvēlīgam pret sko-

lotājiem jau aiz tā iemesla, ka tie viņam personīgi daudz piepa-

līdzēja pie dažādu valodniecisku un etnogrāfisku materiālu krā-

šanas un noskaidrošanas, ko viņš atzinās ari savā autobiogrāfija

(257. lp.): «Personīgi sakari ar tautskolotājiem man arvienu bi-

juši ļoti vērtīgi piemānām latviskajam studijām, jo no skolotāju

rokām esmu saņēmis atbildes un ziņas uz neskaitāmiem jautāju-

miem, kas attiecas uz latviešu tautu, ka ari dažādu tautas tradī-

ciju krāšanā." Pat bībeles valodas labošanas darbos viņš grie-

zies dažreiz pēc- padoma pie skolotajiem, pie Kaudzītes

Matīsa, kā to redzam no pēdēja «Atmiņām". Ta ari šo rindiņu

rakstītājs, tālu Vidzemē dzīvodams, sava laika uz lūgumu snie-
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dzis viņam ziņas par Vidzemes pilskalniem un citām lietām. 1866.

gadā misivā Fīrnuffs šaī skolotāju lietā atzīmē: „Man silti jā-
liek biedriem pie sirds Kurzemes direktora priekšlikums, gādāt
biedriem par krietnu skolotāju pievilkšanu biedrībā par bie-

driem, jo ar to nevien skolotāju kungus ierosinātu un veicinātu,
bet ari biedrība iegūtu dažu labu spēku, kas tagad stāv dīkā."

Minētā Kurzemes direktora Rutkovska apkārtrakstā iz-

teiktas ari vispārīgas domas par latviešu pievilkšanu biedrībā:

„Mūsu biedrībā bieži izteikta vēlēšanās, ka latvieši cik iespējams
liberālā kārtā pievelkami mūsu sapulcēs un pie mūsu darbības.

Kauču ari domas par to dalījušās (un tiešām aiz svarīgiem ieme-

sliem),
vai tas ar latviešiem visnotaļ vēlams,

taču šaī ziņā biedrībā valdījusi vienprātība, ka izglītotu latviešu

pielaišana viņā esot ļoti vēlama. [Tik ne kā skaidru latviešu, bet

kā pārvācotu latviešu — pēc 1859. g. apspriedes un nolēmu-

ma! Zināma starpība mīkstināšanas ziņā šaīs uzskatos gan bija
starp toreiz, Šulca laikmetu, un tagadējo Bīlensteina.] Šo vis-

Ī)ārējo
vēlēšanos atsevišķiem biedriem atgādinādams, lūdzu tos,

aipnā kārtā par to parūpēties, ka nākamā gada sapulcē tas pie-
pildītos bagātīgā mērā." Šis tāds uzaicinājums uztrauca konser-

vativo Valmieras apriņķa prāvestu Jungmeistaru, kas nāca

klajā ar stingru pieprasījumu biedrības direkcijai, «turpmāk
vairs nekad nenoturēt biedrības sapulces pie vaļējām durvīm,
kur katram no ielas ir tajās ieeja."1) Citi bi ja liberālāki, vai ari

gudrāki sevis pašu un savas biedrības labā, tie vēlējās biedrības

sapulcēs pievilkt cik iespējams daudz dalībnieku, sevišķi ari no

latviešu puses. Tāds bija, piemēram, mācītājs Fīrhuffs. Viņš

noturēja 1865. g. 16. un 17. februārī Cēsīs vidzemniekiem, mē-

ģinājuma dēļ, lai veicinātu «Draugu biedrības" darbību, to da-
rītu zināmu — populāru — plašākām latviešu aprindām, tā
sauktu priekšsagatavošanas sapulci (Vorversammlung). Savā uz-

aicinājuma uz šo sapulci viņš taisni piezīmēja: «Katram, kam

patiktos klausīties, ko biedri, latviešu valodā runādami un

spriezdami, runās un spriedīs, — tas mums prieku darīs,
ja arīdzan ienāks mūsu saiešanās vietā." Šaī sapulcē tad ari ie-

radās 9 mācītāji biedri, kādi 8 viesi un ap 80 latviešu. Fīr-
huffs atklāja sapulci ar ievērojamu latvisku uzrunu par sevi un

latviešu tautu un tad apsprieda tajā dažādus viņa priekšā celtus

un iekustinātus valodas jautājumus.
Šī Cēsīs noturētā pilnīgi latviskā sapulce atgādina kādu

citu sapulci šaī pašā biedrībā, uz kuru latvieši lielā pulkā bija
lūgti un ieradušies — tie bija Kurzemes latviešu zemnieki, skaitā

50—60, kas piedalījās 1863. gadā Šulca sarīkotās svinībās sekre-

tāra Dr. A. Buchholca (Buchholtz) 25-gadu amata jubilejas gadī-
jumā Jelgavā, kad viņu tur biedrībā iecēla par goda biedru un

*) Sk. 77. lp.
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viņam pasniedza par balvu sudrabā lietu tintnīcu ar „Vācze
mes aku". Šī aka simboliski rādot uz to —tā šulcs balvu pa

sniegdams paskaidroja, — ka latvieši no gudrības akas dzirdina'
un gaismoti taisās un dodas uz vācu valodu un vāci

d z ī v i un ka Latviešu Draugu Biedrība pie tam saviem mīļiem
latviešiem labprāt un no visas sirds piepalīdzot. [Tā tad te skai

dri parādījās pārvācotājs. Turpmāk to redzēsim vēl gaišāki.] 1

Kad Šulcs bija apsveicinājis kopā sa- • »
Dākušos biedrus un ari sekretāru vā-

cu valodā, tad Kurzemes direktors

Klāssohns — kā pats prezidents
to vēlāk atstāsta savā avīzē — «uzru-

nā ja klātesošos zemniekus lat-

viešu valodā, tiem izteikdams,
kāds esot Latviešu Draugu Biedrības

prāts un darbs, kādu goda dienu šo-

dien svinot v. t. t. Pēc tam Bīl c n -

steins devis ziņojumu par savu 7

nedēļas ilgo ceļojumu pa Vidzemi

Malēniešu valodas un dzīves pētīša-
nas nolūkā, un rādījis «visādas ļoti
smuki izrakstītas villanes, mices, ze-

ķes, cimdus un vainakus, ko latvieši

tur taī vidū vēl valkā." Kad Bīlen-

steins vēlāk sācis vāciski lasīt par ' ,
..

.
savu ceļojumu, «tad latvieši aizgāja — pateik-
damies par šo jauko stundiņu." 2) Tik naivā

kārtā notikusi Šulca laikā latviešu zemnieku pieaicināšana klāt

Draugu Biedrības svinīgā sapulcē un viņu atlaišana mājās.

Dr. A. Buchholcs.

I)Dr. Augusts Buchholcs (Buchholtz), kas ap 30 gadu sabija
Latviešu Liter. Biedrībā par sekretāru, ilgāku laiku ari par viņas bibliotekāru

un kasieri, dzim. 1803. g., kāda Rīgas tirgotāja dēls. studēja Tērbatā teoloģiju,
pēc tam apmetās uz vairākiem gadiem par skolotāju pie sava radinieka, Rū-

jienas mācītāja Benj. Bergmanna. Tur viņš ģeneralsupcrdenta Sonntaga uz-

devumā sastādīja rādītāju par visiem Bergmanna bibliotēkā sakrātiem dau-

dziem latviešu rakstiem un grāmatām. Te viņā modās un ieauga vispārīga
interese uz latviešu valodu un literatūru. Literariskā Biedrībā viņš bija biedrs

no 1827. g. (biedrības ~līdzdibinātājs" viņš nebija, kā to Bīlensteins stāsta savā

autobiogrāfijā) un sekretārs no 1838. g. Viņa dzīvoklī, 1. Aleksandra, tagad
Brīvības ielā Nr. 18 ilgu laiku atradās biedrības bibliotēka un tur izdalīja ari

„Latv. Avīzes". Blakus tam viņš bija ari Baltijas Vēstures un Senatnes Pētī-

tāju biedrības bibliotekārs (no 1839. g.), viņas izdevumu (Mitteilungen) redak-

tors (no 1846. g.) un no 1860. g. viņas prezidents. B. f 1875. g. Buchholca krā-

šanas garam mums jāpateicas par loti bagātīgi savāktiem un uzglabātiem vē-

sturiskiem materiāliem, daudzu vēstuļu un citu ziņu krājumiem par Baltiju, tā

ari par Latviešu Draugu Biedrību, kas tagad glabājas Rīgas pilsētas biblio-
tēkā. Bīlensteins sprieda par viņu savā autobiogrāfijā: „Maž ir tādu cilvēku,
kas ar tādu darba prieku, pilni pašaizliedzības gara nododas zinātnei un vis*-

pārības labuma piekopšanai, kā Buchholcs."

*) Latv. Av. 1863 Nr. 40.
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Tas pats atkārtojās ari nākamā 1864. gadā Rīgā noturētās sē-

des otrā dienā, kad sēdē pielaida resp. pieaicināja klāt kā viesus

(„als Gāste zeitweilig") 9 latviešus, nākušus gan no Kurzemes,

gan Vidzemes. Protokolā teikts, tie izlūgušies atļauju, ņemt sa-

pulcē dalību, kas viņiem ari dota un kāds biedrs tos ievedis sa-

pulces zālē. Pēc tam tūliņ Bīlensteins latviešu valodā ga-
rākā runā sniedzis ziņas par saviem dažādiem valodnieciskiem

un etnogrāfiskiem krāšanas darbiem. Pēc šā priekšnesuma tai-

sīts pusstundu garš starpbrīdis un latvieši aizlaisti mājās. (Nach
Beendigung dieses Vortrages wurde eine Pause von einer halben

Stunde gemacht un die lettischen Gāste entlassen.) Tad atkal

biedrība turpinājusi savas vāciskās apspriedes. Tā tad mēģi-
nāts biedrībā latviešus pievilkt kā uz kādu izrādi, mītiņu, aģitā-

cijas priekšnesumu, pēc kura nobeiguma tie atkal žēlīgi atlaisti

mājās. Citāda veida bi ja Fīrhuffa Cēsīs saaicinātā biedrības sa-

pulce, kurā saaicinātājs apspriedās pa visu sapulces laiku no sā-

kuma līdz beigām ar sanākušiem latviešiem par valodas un ci-

tiem jautājumiem un kur sarunas valoda bija visu laiku tikai

latviska.

Atgriežoties atpakaļ pie 1859. g. sapulces, kurā izsprieda jau-
tājumu par latviešu uzņemšanu biedrībā, jāatzīmē, ka šaī sa-

pulcē nāca pārspriešanā vēl divi kutelīgi jautājumi, no tiem

viens mācītāja Vevricha priekšā likts: 1) ka visiem lat-

viešu novadu prāvestiem jābūt biedrībā par
biedriem un 2) biedrības apkārtraksti un paziņojumi pie-
sūtāmi visiem latviešu draudžu mācītājiem.
Tāpat kā pirmais jautājums, ari abi pēdējie izsaukuši visai kar-

stas un garas debates. Noskaidrojies, ka. piem.. prāvestu jautā-

jums te nav nemaz lāgi izspriežams, jo iestāšanās biedrībā ir lab-

prātīga, ne piespiesta un piespiežama; pie tam biedrībai nebūtu

nekāda labuma no tādiem biedriem, kas neuzskata latviešu valo-

das izkopšanu par svarīgu un vajadzīgu lietu. Un tādi piespie-
stos biedros varētu būt. lenākušo atbilžu majoritāte ari tā iztei-

kusies, tādēļ jautājumi galīgi šādā veidā izšķirti. Pēc sapulces
— 3. 15. novembrī taī pašā gadā — Šu 1c s rakstīja sekretāram

par sevi: „Ari mūsu gada sapulce mani ļoti aizņēma un apmie-

rināja. Tā veicināja kas veicināms un pabrauca laimīgi ga-

rām divām bīstamām klintīm (nacionālam jautājumam un Vev-

richa priekšlikumam. Pēdējais varēja izvērsties par ļoti kļūmī-
gu.)"

Šulca un viņam uzticīgo «latviešu draugu" naida un cīņas

jūtas griezās pret trim tālaika latviešu uzņēmumiem: vispirms

pret 1856. gadā iznākušo ..Mājas Viesi", tad pret Rīgā nodibinā-

mo otro latviešu literarisko biedrību un pret «Pēterburgas
avīzēm" — šo latviešu tautas kustības un darbības iesākuma

ziedu, kas uzplauka 5, 6 gadu laikā un tā tad laikmeta un ari cē-
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lonības ziņā cieši kopā saistīts. Te tiklab Šulcs, kā visa viņa
Draugu Biedrība, kas sekoja aiz viņa, parādīja pirmo reizi gai-
ši, ka viņiem bija savi šauri egoistīgi centieni — tikai viņiem
nākas vadīt un valdīt latviešu rakstniecības un citas viņu kultu-

rālās lietas pēc viņu gara un plāna. Viņiem bija pretīga un ap-
karojama latviešu tautiskās atmodas kustība, katra viņu patstā-
vības doma un brīvāka darbība, kas griezās pret līdzšinējo vē-

sturisko stāvokli zemē un viņa «dabiskajiem" vadoņiem. Pie

..Mājas Viesa" viņi vispirms uztraucās jau tamdēļ, ka viņi, lute-

riskie mācītāji, kā līdzšinējie latviešu literatūras galvenie ap-

kopēji, nebija uzaicināti uz līdzdarbību, kā ari piepalīdzību pie
laikraksta izplatīšanas. Nebija saskaņota darba programa ar mā-

cītājiem. To Šulcs skaidri pateica 1861. g. biedrības sapulcē, lī-

dzi tam ari uzsvērdams, ka „mūsu aklā latviešu tauta kritusi aklu

vadoņu rokās, tādēļ ka aicinātiem, kas savu aicinājumu palaidu-
ši neizpildītu, aizsteigušies neaicināti priekšā." Kādā iesniegu-
ma (sūdzības) rakstā biedrība žēlojās, ka jaunais laikraksts, kas

iznākot ar „paša visužēlīga. augsta ķeizera vēlēšanu" (piekabi-
not klāt šim teicienam galā lielu jautājuma zīmi), liekot tautas

priekšā neslavā biedrības tendences un apsmejot un nicinot se-

višķi Kurzemes mācītājus. Patiesība bija tā, ka jaunais laik-

raksts, sākuma laikā vadīts brīvākā nacionālā garā. šad tad pa-
kritizē ja biedrības priekšnieka Šulca vājos literariskos darbus,
pie tam nebūt negriezdamies pret biedrību kā tādu. Šulcs par

to ļoti uztraucās un sacēla kājās vai visu mācītāju saimi Vidze-
mē un Kurzemē. Tā viņš rakstīja Dobneram uz Kalsnavu un tas

cēla lietu priekšā Cēsu apriņķa mācītāju sapulcei.,) Pats Šulcs

*) A. Sp'āģis par to raksta iekš „Zustande civ." 11.. 326, I|>.: ..Drīzi vien

vācu elements mācītāja Dobnera personā sacēla žēlošanos par ~latviešu nelieti"
(Mājas Viesi) un „pamatīgi" pierādīja, ka tas izplatot tādas idejas, kas

~satricinot valsts pamatus". Bet ģenerālgubernators Suvorovs neatrada tur

nekā bīstama un netraucēja avīzes iznākšanu.

Taču ne visi mācītāji toreiz „Mājas Viesi" nosodīja. Citi uz to skatījās
neitrālāki un objektīvāki. Tāds bija Neikens, tāds ari Dr. Ulmanns. „Inlandē"

1858. g. 17. nrā kādā korespondencē no Rīgas, kurā „M. V." bija uzslavēts par
vislabāko latviešu laikrakstu, kāds līdz šim iznācis, bija atzīmēts iekavās, ka

ari Dr. Ulmanns atronot šo lapu nevien par nekaitīgu, bet par teicamu un

iepriecinošu parādību. Uz tam Ulmanns deva paskaidrojumu tai pašā lapā
(20. nrā), šādi izteikdamies: „Kad viņš dabūjis zināt par nodomu, izdot šādu

laikrakstu, viņš nopietni brīdinājis no tam kur un kā vien varēdams: vien-

kārt tādēļ, ka viņš baidījies, ka jaunās izdevēji nostāšoties opozicijā
pret pastāvošajām Latviešu Avīzēm, kas kaitēšot visai latviešu tautas lietai,

kā ari atradis dažus motivus šaī izdošanā, no kuriem nevarējis sagaidīt nekādu

labumu (kein Heil ervvarten durfte), otrkārt viņš neticējis, ka varēs pastāvēt
blakus divi šādi latviešu laikraksti. Bet kad „Mājas Viesis" tomēr beidzot iz-

nāca un baigās sagaidas gandrīz nemaz neparādījās — jo pa tam gan atskanē-

jušas dažas iepriecinošas atbalsis —
tad viņš vairākkārtīgi brīdinā-

jis no opozicijas pret jauno laikrakstu, jo taisni ar to

viņā iespējams ienest kaitīgu garu un kaitīgu virzienu. Tagad viņam šķiet,
ka itin labi var blakus viens otram pastāvēt abi laikraksti, — viņš pat ļoti
vēlas viņu pastāvēšanu."



184

atkal rīkojās pa Kurzemi. Tā, piemēram, kad Lielaucē bija mā-

cītāju sapulce un prāvesta vēlēšana, viņš dodas, ar visu pierādu
materiālu kopu rokās, uz turieni. Pēc lietas izklāstījuma māc ītāji
sacēlušies kā spārnos, visi gribējuši kopīgi rakstīt „Mājas Vie-

sim", daži atkal atsevišķi. Beigas vienojušies, ka Dobeles mācī-

tājs Boks gadās caur Jāņa draudzes mācītāju Rīgā, ka tas ņems

galvu pa mazgāt savam skolotājam Cirītim, kā domātam rakstī-

tājam un uzbrucējam „.Ylajas Viesī" (bet Šulcam pašam vēlāk

par to šaī pašā vēstulē rakstot iešaujas prātā, ka rakstītājs pa-
tiesībā gan būšot Mārtiņa baznīcas skolotājs Caunīts, vai pat

pats Leitāns). Kad nelīdzēja cits, tad Šulcs resp. biedrība ķērās

pat pie sūdzēšanas toreizējam cenzoram valstspadomniekam
Šm icl tam. lai tas nāk palīgā darīt galu ...Mājas Viesa" uzbru-

kumiem. Un tiešām viņa un visas mācītāju šķiras iespaids bija
tas, ka 1861. gadā. uzņemot „Mājas Viesī" (NNr. 9 un 11) atbildes

rakstus, no kuriem viens nāca no G. Brāžes, avīzes apgādātāji
no savas puses paziņoja. ..ka (lai) uzpriekšu mums tādus strīdēs

[uzbrukuma| rakstus neviens nepiesūta, jo tādi pagalam ne-

tiks uzņemti.... Tie. kas tādus rakstus vēl mums piesūtī-
juši, var. ja patīk, tos dabūt atpakaļ, bet „Mājas Viesī" tie ne-

tiks uzņemti." Tā „Mājas Viesis" drīz vien bija padarīts mīksts

un paklausīgs mācītājiem.
Šaī pašā I86l! gadā biedrībā pienāca klat jauns uztraukums

— ziņa. ka Rīgā dibinās Latviešu valodas un literatūras biedrī-

ba. Tās stādīti bija jau nosūtīti uz Pēterpili. Par šo biedrību

no vācu puses clod diezgan autentiskas ziņas Aleksandrs

Buchholcs (Buchholtz). kas labi pārzināja tālaika Baltijas
politikas aizkulišu lietas, savā grāmatā MFunfzig Jahre Russ.

Verwaltung m den Balt. Prov.". Leipz. 1883, 247. lp.: „Ap 1860.

gadu izdarīja mēģinājumus nodibināt Rīgā kā centru jaunu bie-

drību un izdot jaunu laikrakstu ka jaunlatvietības kustības or-

gānu. Par ši plāna iekustinātājiem uzstājās īpaši Kaspars
Biezl) ā r d i s (bijis Vilandes apriņķa skolas inspektors),
Krauklis (pareizt. garīgā semināra skolotājs). Dīriķis
(kameralpalatas ierēdnis) ņ. t. t. līstais kustinātājs un uz priek-
šu virzītājs šaī lietā bija B. Dīriķis. Viņi bi ja nodomājuši no-

dibināt ..I.atviešu Valodas un Literatūras Biedrību", un no valdī-

bas puses jautāti, kamdēļ šāda biedrība nodibināma, viņi paskai-

droja, ka jau no 1524. g. pastāvošā Latviešu I iterariskā Biedrība

kurai lieli nopelni latviešu tautas garīgās attīstības lietās, pa-
stāvot gandrīz tikai no va c v dzimuma luteriešu garīdznie-
kiem, kas neko ievērojamu nevarot izdarīt latviešiem par labu!

Tāpat kā pēdējā biedrībā, ari jaunprojektētā nodomājusi izdot

īpašu tautas laikrakstu. Xedz kņazs Suvorovs. nedz ari viņa pēc-
nācējs barons l .ivens neuzstājušies šiem centieniem preti 1 ): viņi

*) Tamprctim Bīlensteins raksta sava brošūrā ~Die lett.-nat. Be-

vvegung", 41. lp.: „šie mēģinājumi (nodibināt Rīgā Latviešu liter. biedrību)
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nogādājuši viņiem iesniegtos projektus uz Pēterburgu, kur pa

tam iekšlietu ministrija liegusi biedrības statūtu un jaunā
laikraksta apstiprināšanu. Jaunlatviešu sūtītiem, kas nobrau-

kuši galvas pilsēta, apjautāties par iesniegto projektu likteni,

paziņots, ka nav cerību dabūt atļauju jaunlat viskai biedrībai,

kamēr jaunlatviska laikraksta izdošana gan varētu notiki, kau-

ču ari ar citādu programu." Par šās latviešu sūtniecības likteni

pastāsta tuvāk A. Bandrevičs savā brošūrā „Notikumi
dzimtenē Latviešu atmošanās laikmetā", 19252. 15. lp.: „Kāds no

Rīgas latviešiem nobrauca uz Pēterburgu parūpēties par šī pro-

jekta likteni. Viņš tur satikās ar Valdemāru un citiem Pēter-

burgas latviešiem un kopīgi nosprieda: tālāk nerīīpēties par li-

ter. biedrības apstiprināšanu, tālab ka viņas apstiprināšana nav

paredzama, atstāt statūtu projektu gu]am kanceleiā. bet tanī vie-

tā parūpēties par statūtu projektā minētā laikraksta koncesijas

apstiprināšanu, vienā no statūtu paragrāfiem taisni bija sacīts,
ka biedrība izdod laikrakstu pēc tādas un tā-

das programas. Tas bija 1861. gadā." Par min. literari-

skās biedrības dibināšanas plāniem raksta plašāki ari A. Dc g-
lavs savā „Latviešu attīstības solī". 52. v. t. lp.

Tagad tuvāk par jaunprojektēto latviešu valodas un rakst-

niecības Biedrību un kādā kārtā Latviešu Draugu Biedrība ap-

karoja viņas nodibināšanu. Zem jaunās biedrības apstiprināša-
nai iesūtītiem statūtiem, kā to atrodu Draugu Biedrības rakstos,
bija parakstījušās šādas 20 personas:

Kaspars Bezbardis, kolēģiju asesors, bijis
Vilandes apriņķa skolas inspektors un zinātn. skolotājs.

Jēkabs Bezbardis. hofrats un bruņnieks. bij.
skolotājs 1. kadetu korpusā Pēterpilī.

Kriš jānis Valdemārs, kolēģiju sekretārs

Bernhards Dīriķis, tii ula rpadomnieks.

Augusts Kalašenoic s.

Stefans Kozlovskis. roni-katoļu baznīcas virspa-
trons.

J. Krauklis, latviešu valodas lektors krievu garīga se-

minārā.

Mich. Krausbergs. ērģelnieks.

Ansis Leit ans, Ala jas Viesa" redaktors.

Kārlis Leppe v i c s. agronoms.

Ernsts Plates, tipografs.
Tvans Redlichs,' i irgota js.

neizdevās, pateicoties Baltijas guberņu ģenerālgubernatoru sapratīgam

ieskatam. Tampretim mēģinājums citā virzienā izdevās. Apstiprināja Lat-

viešu biedrību Rīgā ar plašākiem mērķiem. Ta savā kodolā un būtība nebija
nekas cits, kā latviešu nacionāla biedrība."



186

Pēters Rēže, tirgotājs.
Aleksandrs Rēže, agronoms.

Semens Tībergs, mākslas dārznieks.

Pēters Tīdemans, grāmatvedis.

Miķelis Cirnts, 1
, . i i

t • i\ - ± t elementarskolotaji.
Juris (Georgs) Caunits, J
Juris (Georgs) Allunans, politisko zinību kandi-

dāts.

Jēkabs Eksteins, mājskolotājs.

Juris Allunans ziņoja mājiniekiem, ka pie biedrības dibinātājiem

Ē
iederot ari Indriķis Allunans un Edv. Allunans. Pūriņu Klāvs

>īriķa biogrāfijā stāsta, ka statūtus parakstījušas pat 50 perso-

nas (?). Pēc Allunana ziņojuma par biedrības priekšnieku tiekot

izredzēts Bi ezb ā r d i s un par rakstvedi Dīriķi s.
1

)
Latviešu Draugu Biedrība savā cīņā pret jauno biedrību ņē-

mās vispirms notiesāt savu biedru Ansi Leitanu, kas, kā re-

dzams, ari bija parakstījis konkurences biedrības statūtus.

Savā laikā (1842. gadā Lundberga valdības laikā) biedrība viņu

abām rokām uzņēma par biedru, to nostādīdama pat ārkārtējā iz-

ņēmuma stāvoklī: viņam kā „cītīgam laikrakstu līdzstrādnie-

kam" atlaizdama likumīgo gadskārtējo biedru maksu. Bet ta-

gad viņš bija grēcinieks — bija pacelis roku pret savu biedrības

māmuļu, Bez tam viņš šoreiz bija ari „Mājas Viesa" redaktors,
kas bija pielaidis vairākus priekšnieka Šulca nokritizējumus.
Tamdēļ 1861. gadā priekšnieks, atklājis gada sapulci, uzaicinā-

ja biedrus uz aizklātu sēdi. kurā esot apspriežama kāda bie-

M Interesanti te atzīmēt, ka vēlāk Biezbārdis resp, Bezbardis ne-

bija vairs viena ceļa gājējs ar Dīriķi un citiem latviešu jaunlaiku centienu

veicinātājiem. Kad viņš 1875. gadā (kopā ar K. Stālberģi) izdeva „Pasauli un

Dabu" un Latviešu Draugu Biedrība savā sapulcē izsacījās, ka vēl nevarot no-

teikt, kāds viņas virziens būšot, tad „Balt. Vēstnesis" 51. nrā, t. i. tūliņ pēc šās

sapulces, rakstīja: „Vai nav šī jaunā avīze jau diezgan izrādījusi, ka vi-

ņai visi krietnākie latviešu centieni riebjas, un ka viņa
— tiem ar visu spēku preti strādā." A. Prandes ~Latvju Rakstniecībā" (1926)

par Biezbārdi pastāstīts: ..Viņš bieži vien cerēja izvest dzīvē to, kas vēl nav

izvedams, uzsāka cīņu, kas nesolīja uzvaru. ledegdamies naidā pret vietējo
muižniecību un garīdzniecību, viņš lūkoja pieslieties krievu aprindām, un kad

ari no tam nekas labs neiznāca, bet tikai savukārt nokļuva opozicijā pret
Latviešu Biedrību - beidzot atkal meklēja atbalstu pie tolerantākās (?) vn-

cietības daļas." Kā zināms, „Pēterburgas Avīzes" tūliņ no 1. numura tur ie-

spiestā Biezbārža raksta dēļ baltiešu aprindas sāka turēt par panslavisma slu-

dinātāju, kas ari Neikenu jo ciešāki pieyērsa pārvācošanas idejai. Ka Biez-

bārdis bija panslavisma piekritējs, rādīja gaiši tas, ka viņš parakstīja pats

pirmais 1863. g. augustā pareizticīgo priestera Kraukļa sastādīto „latviešu

adresi", kurā atradās citu starpā šie kļūmīgie teikumi: „Augstais valdniek!

Novērsi šos šķēršļus un ļauj mums savienoties ar Tavu lielo krievu tautu

vienā saimē. To mēs atzīstam par savu likteni un pienākumu." Biezbārdis

nodzīvoja sava mūža pēdējo cēlienu Maskavā un nomira 12. sept. (51. aug.)
1886. gadā.
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drības interna lieta.1 ) Šaī sēdē, kurā Leitanu tiesāja, nepie-
laida pašu Leitanu klāt, pamatojoties taisni uz viņa augšminēto
izņēmuma stāvokli biedrībā, kaut gan viņš bija sapulcē ieradies.

Sapulces lēmums skanēja, ka Leitans izslēdzams no bie-

drības, kamēr viņš tādu stāvokli ieņēmis un uztur. Šo lēmu-

mu uzdeva mācītājam Neikenam paziņot notiesātam. Juris
Allunans pastāstīja šo notiesāšanas faktu saviem piederīgiem
šādiem vārdiem: „No pastāvošās Draugu Biedrības Leitans iz-

sviests āra. tāpēc ka tas piemeties pie jaundibināmas biedrības!!!"

Jāievēro šie trīs izsaucēji, kas apzīmē lielu izbrīnēšanos.

Ka Latviešu Draugu Biedrība šo otras latviešu valodas un li-

teratūras biedrības nodibināšanas plānu ņēmusi visai tuvu pie
sirds, redzams ari no tam, ka viņas archivā savākts gandrīz pil-
nīgs dokumentarisks krājums par jauno biedrību, noraksti no

statūtiem, kā ari visiem lūgumiem un paskaidrojumiem, ko dibi-

nātāji par dibināmo biedrību iesnieguši valdībai, oriģināla (krie-

vu valodā) un ari vācu tulkojumā, tādēļ ka biedrības kungi ori-

ģinālo valodu tik labi nepārvaldīja. Bez tam glabājas ari mate-

riāli, ka biedrība no savas puses asi un noteikti uzstājusies preti
konkurences biedrības dibināšanai. lesniegts attiecīgai iestādei

resp. uzticības personām augstākās sfērās paskaidrojums uz ie-

sniedzēju paskaidrojumiem. Biedrība savā 1861. gadā dotā pret-
rakstā pretojas pirmkārt tam. ka jaunās biedrības dibinātāji no-

saukuši sava iesniegumā veco biedrību par v a Ci c š v biedrību.

Tāda viņa neesot. Viņas biedros esot pat viens polis un seko-

si latvieši: Velligs. Līventāls, Cimze. Baars (līdz šim bijis
ari Ansis Leitans). Taurits. Sadovskis. Neikens. Bl umenbachs.

Peitans, Sakranovičs. Smedighs. Seevalds. Tāpat biedrība neesot

skaidri protestantiska (dažs biedrs esot ari kato]u ticības) v. t. t.

Pie tam uzskaita sīki dažādus darbus, ko biedrība līdz šim lat-

viešu valodas un literatūras laukā pastrādājusi. Raksts beidzas

ar gala slēdzienu, ka „vecā Latviešu Literariskā Biedrība nebī-

stas no jaunas biedrības dibināšanas fakta, bet tomēr vajadzī-
bu pēc šādas biedrības dibināšanas tur par problematisk v,

sevišķi ievērojot to. ka viņas pamatojumam dibinātāji nav spēju-
ši pievest neko citu. kā vien no gaisa grābtas nepatiesības. Ka aiz

kulisēm slēpjas kaut kas cits. kas na v i zte i k ts,

tas skaidri noredzams katram bezpartejiskam spriedējam un mie-

rīgam novērotājam, proti, iegūt tālāku likumīgi atļautu lauku

kritikām, ar kādām ..Mājas Viesis" jau līdz šim lūkojis tautu at-

svešināt no viņas vadoņiem un pārstāvjiem, un tas nāk no tādu

ļaužu vidus, kas gan latvieši saucas, bet kuru vidū varbūt nav ne-

viena, vai ari tikai kāds viens, kas spēj uzrakstīt kādu lapas pusi
tīrā latviešu valodā(?)." Protams, šādai tik tālu ejošai biedrības
pretcīņai bija sekmes. Projektētās biedrības statūti, kā jau
teikts, iekšlietu ministri jā netapa apstiprināti.

*) Sk. 78. lp.
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Tā tad Draugu Biedrība bija izglābusies no konkurenta, no

kura viņa gan, pēc viņas izskaidrojuma vārdiem, nebijās, bet pa-
tiesībā būs stipri vien sabijusies, jo citādi tā taču nebūtu tik dzī-

vi un spēcīgi strādājusi pretim jaunās biedrības nodibināšanai.

Tāpat tā ar saviem enerģiski spertiem so]iem padarīja mīkstu ari

«Mājas Viesa" redaktoru Leitanu. Nākošā (1862. g.) pilna sapul-
ce. 21. novembrī, mācītājs Neikens ka starpinieks varēja no-

dot biedrībai Leitana pater peecavi: viņš vēloties joprojām palikt
par kārtēju biedru Draugu Biedrībā; viņa parakstīšanās zem jau-

nas biedrības statūtiem, kādēļ viņš izslēgts no biedrības, notiku-

si tikai aiz vēlēšanās, kaut ko darīt ari no savas puses pie tā, lai

lai viešu valoda tiktu arvienu tālāk izkopta, bet ar to viņš nebūt

negribējis dokumentēt savu piekrišanu vecās biedrības nopaļā-
šanai. Sapulce ar apmierinājumu uzņēmusi šo paziņojumu un

piešķīrusi izslēgtajam biedram atkal vecās — šoreiz pat pilna
biedra —

tiesības. Agrāk viņš bija biedrībā tikai tāds pus-
biedrs. bez pilnām biedra tiesībām. To vismaz viņš dabūja ma-

nīt jeb izbaudīt personīgā izcīņas gadījumā, kur viņu sapulcē ne-

pielaida pat pie sevis aizstāvēšanās un lietas izskaidrošanas.

Ši tāda Leitana spēja piekāpšanās un grēku nožēlošana sa-

protama gan aiz viņa inteliģences un cieta rakstura trūkuma, gan
ari aiz apstākļiem, kādus viņš ap sevi sajuta, kad redzēja, ka sā-

ka visa mācītāju saime viņu boikotēt. Šulcs kādreiz — 1859. ga-
dā (vēstulē Buchholcam) — sprieda par sevi un savām «Latviešu
Avīzēm": „B c z mācītājiem, vai pret viņiem mēs būsim

kā spaļi vējā." (Patiešām tā bija jāsaka par mācītāju avīzi! Bet

kā bija ar «Pēterburgas avīzēm" —
kur vilka lomu tikai spēcī-

gais, dzīvais saturs! Kad «Mājas Viesis" pēc satura sāka līdzinā-

ties «Latv. Avīzēm", tad. protams, viņš ari sava spēka ziņā nonā-

ca gandrīz taī pašā stāvoklī, kā mācītāju orgāns un bez mācī-

tāju pabalsta tam saka ļodzīties pamats zem kājām.). Leitana

stāvokli šaī laikā labi raksturo kāda Šulca vēstule, rakstīta

1862. g. 24. janvārī biedrības sekretāram: «Klāssohns saņēmis no

Rīgas kāda ievērojama, krietna vīra vēstuli, kas tam vēsta, ka

Plāt c s ar Leitanu gribot mums tuvināties, un

kā liekas, vēlās, lai mēs viņus uzņemam savā biedrībā. Rakstī-

tājs dod padomu. ..atgriezīgos grēciniekus" nevajagot atstumt.

Šī lieta man šķietas dīvaina. Vai Tev tā nebūtu zināma? — Ko
šie kungi gan grib? (Lai Buchholcs papētot par to tuvāk.)1) Vai

Belcebula valsts būtu sanākusi savā starpā naidā? Vai varbūt

*) Buchholcs tiešām par šo lietu aptaujājies uz dažādām pusēm, ari pie
Neikena, ko rāda sekoša vieta Neikena 1862. g. 26. martā nosūtītā vēstulē:

«Tiešām esmu runājis ar šulcu par Leitana un Plātes uzņemšanu

biedrībā, bet gluži tāpat kā ar Jums, t. i. ar „ja un bet". Par tūlītēju uzņem-

šanu — vēl priekš nākamās pilnās , gada sapulces, pēc manām domām, gan ne-

kādā ziņā nevar būt runa. Rūgumam drusku jānoguļas, lai redzētum, ko ar

šiem vīriem darīt."
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Plates domā, ka „Mājas Viesis" zaudēs savus abonentus, kad visa

garīdzniecība kā viens vīrs sacelsies pret viņu? Jeb viņš cer ar

Tirdzniecības avīzi (Handels- Zeitung) taisīt labāku veikalu nekā

ar „Mājas Viesi" un grib no šā ar labu izskatu raisīties vaļā ...

Manas domas tās, ka miers laba lieta, — tikai jpie miera līgšanas
jāiet ar lielu apdomu, jo es neticu šim mieram.'

Aizstāvja lomā par «Mājas Viesi" pret Draugu Biedrības

partejību uzstājas mācītājs Neikens vairākkārt, tā ari savā Fīr-

huffam 1864. g. 14./26. dcc. rakstītā vēstulē, kurā viņš raksta: „Es
Tevi lūdzu, dari kā Vidzemes direktors, ko Tu vien spēj, lai bei-

dzot tomēr novērstu to netaisnību, ko «Latvieša Draugu Biedrī-

bas vārdā un uzdevumā" nodara «Latviešu Avīzes" «Mājas Vie-

sim" jau kopš gadiem un dziļi aizkar viņa izdevējus un draugus,
izgādā ar laipnu starpniecību vismaz tik daudz, ka «Mājas Viesa"

sludinājumus uzņem «Latv. Avīzes". (Leitanam un Plātem, ne-

skatoties uz viņu pfdiņiem, tas vēl nav izdevies. Ari vairāki tūk-

stoši M. V. 1864. g. 1. nra eksemplāri, kas aizvesti uz Jelgavu aiz-

sūtīšanai kopā ar L. A., tur vēl guļot!) Ar to būtu tomēr kaut

kas izlabots, kaut gan izlīdzināšana tik tad iespējama, kad abi

laikraksti, cik tālu to atvēl tendence un saturs, bauda no bie-

drības puses vienādu labvēlību." Kā zinām, Neikena la-

bi domātam aizlūgumam pie Fīrhuffa par M. V. sludinājumu uz-

ņemšanu un parauga numuru izsūtīšanu kopā ar L. A. nebija pa-
nākumu. Draugu Biedrības orgāna vīri palika stipri un nelokā-

mi savos uzskatos — nepabalstīt nekādā ziņā savu konkurentu.

Vecais nehumānais pašaizsardzības paņēmiens. Tur «Mājas Vie-

sis" ieņēma augstāku stāvokli. Viņš deva savai lapai līdzi pirmo
«Pēterb. avīžu" numuru, kaut gan labi saprata, ka tas ir viņam
bīstams konkurents. Par to lasām «Pēterb. av." 1. nrā redzamā

vietā šādu aizrādījumu: «Pirmo Pēterburgas avīzes numuru Mā-

jas viesa apgādātāji paši uzņēmās pielikt pie savām avīzēm klāt,

pierādīdami caur šo drauga prātu, ka tiem skaudība pret jauno
darbu neguļ vis sirdī, bet ka tie grib uzticīgi palīdzēt labai jaunai
uzsākšanai."

Par «Mājas Viesa" novirzīšanos uz galējo labo pusi sirdījās
visi latviešu progresīvākie gari. Turpretim atkal mācītāju aprin-
das rūpējās visādi, lai tik šis vidzemnieku laikraksts nepieņemtu
strauji opozicionalu raksturu. Uz to jau izgāja ari visa Šulca un

citu mācītāju uzstāšanās pret «Mājas Viesi" un viņa redaktoru.

Šaī ziņā ir raksturīga Gaujienas mācītāja L. Heervāgena no-

stāšanās ar zināmu nolūku šīs avīzes līdzstrādnieka lomā, ko viņš

Eastāstīja
1862. g. 21. dcc. toreizējam biedrības prezidentam un

. A. redaktoram R. Šulcam. kad pēdējais viņu aicināja uz līdz-

darbību viņa avīzē: «Es esmu iestājies ar savu spalvu «Mājas
Viesa" kalpībā, zināms, par velti.1) Es iedomājos iespējam iedvest

*) Par velti Heervāgens apņemas strādāt ari pie „Latv. Avīzēm", kaut

gan Šulcs tam piedāvāja maksāt honorāru. „īdeja, maksāt par labiem rak-
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viņam ar saviem vājajiem spēkiem vismaz pa daļai citu garu.

...\lajas Viesī" tagad valda labs gars. Tā tad es palikšu viņam uz-

ticīgs, bet piedalīšos ar prieku ari pie Jūsu avīzēm." Vēl pilnī-
gāki viņš to izteica 1866. g. 4./16. janvārī Fīrhuffam vēstulē:

„Mans stāvoklis pret „Mājas Viesi" ir gluži savāds. Tas lai paliek
mūsu starpā. Es labprāt par to negribu runāt, tādēļ ka tas iz-

skatās it kā pēc lielīšanās. Fakts ir, ka „Mājas Viesis" sākumā

izrādīja naidu pret vāciešiem un mācītājiem.
Tas bija par iemeslu, kamdēļ es kļuvu par viņa līdzstrād-

nieku. Es spriedu tā: ja šo lapu atstās tikai nacionālistu rokās,

ja nogriezīsies augstprātīgi no tās, tad tā kļūs jo niknāka un

kaitīgāka, bet ja ņems pie tās dalību, tad var vismazākais runāt

līdzi virziena noteikšanā. Šis mans aprēķins izrādījās pareizs.
Pret asumiem, kādi parādījās, esmu uzstājies un arvienu ar sek-

mēm. Ari Plātes arvienu ievērojis manas vēlēšanās un manus

aizrādījumus. Tā es glaimoju sev, ka esmu darījis savu tiesu, lai

„Mājas Viesis" nebūtu un nepaliktu tāda sarkana lapa, kāda tā

sākumā likās būt. Tas viss man padara „Mājas viesi" mīļu
...

Varbūt tas nebija pareizi, ka es neizpildīju savu nodomu būt par
līdzstrādnieku ari pie «Pēterburgas avīzē m", tām

es iesniedzu vismaz tikai vienu rakstu. Bet ari šis vienkāršais

fakts, ka piesūtīju šo rakstu, nav palicis bez labām sekmēm.

Proti, Valdemārs bija noņēmies uzstāties pret mūsu Baltijā pie-
kopto misiju. Kad es to no droša avota dabūju zināt, es aiz-

rakstīju Valdemāram un lūdzu viņu, ar pamatotiem aizrādīju-
miem rokā, to nedarīt, un Valdemārs pkalausīja." Ka Heervāgens
idejas dēļ strādājis latviešu laikrakstos, lai tos ievirzītu savas

(mācītāju) tendences un idejas sfērā, to viņš skaidri pasaka šais

pāris intimās vēstulēs. Šai nolūkā tad viņš ari savos avīžu rakstos,

ziņojumos un stāstu tulkojumos centās pēc iespējas arvienu iepīt
savu garīdznieka tendenci, lai tā iespaidotu mūsu toreizējo presi
un literatūru. Tā, piem., savā Gaujienas draudzes aprakstā (Māj.
V. 1863. 11) viņš dod avīžu rakstītājiem šādu pamācību: „Lai
Dievs visiem avīžu rakstītājiem īsto tautas mīlestības garu iedod,

ka rakstot lasītājiem veselīgu barību pasniedz. Rakstītāji īpaši
lai ievēro, ka cilvēkam divas tēvu zemes: šī mūsu laicīga tēvu

zeme un viņa mūžīga tēvu zeme. Kas to labi neizšķir, tas tautu
drīz lieliski

var apskadet, tiklab ta rakstīdams, it ka

mums zemes virsū vien jādzīvo, kā ari tā rakstīdams, it kā mums

debesīs vien jādzīvo. Ari dažam tautas mīļotājam, kas tautai lā-

stiem atlīdzību, man šķiet ļoti praktiska, jo katram der nauda. Bet kad es

no šāda piedāvājuma atsakos, tad tas notiek tamdēļ, lai neaptumšotu savu ap-

ziņu, ka rakstu tikai aiz mīlestības uz tautu." (Pareizāki gan būtu teikts: aiz

mīlestības un patikas uz rakstīšanu, literariskiem darbiem un savu ideju iz-

platīšanu.) Heervāgens ieteica šulcam iegūt par savas avīzes līdzstrādniekiem

pret samaksu turienes skolotājus cimziešus. Bet šis padoms vai nu nav ievē-

rots, jeb piedāvājumu Vidzemes skolotāji atraidījuši, jo tie kā brīvāka gara
bērni bija no laika gala „L. A." pretinieki.
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bu vien vēlē, tā var vilties." Te acīm redzams dots mazs aplinkus
pārmetums tām pašām „Pēterb. avīzēm", kas nepiegrieza vērību

garīgai (ticības) pusei. Ka Heervāgena mācītājs tomēr blakus

savas reliģiskas tendences piekopšanai izsniedzis tautai ari vis-

pārizglītojošus rakstus un praktiskas pamācības, to rāda viņa ļoti
vērtīgās lasāmās grāmatas „Skolas maizes" izdošana divās daļās

un viņa pastāvīgie aizrādījumi uz latviešu gruntniecības nodibi-
nāšanu.1 )

Līdzīga cenšanās bija ari dažiem modrākiem latviešiem, da-

būt „Mājas Viesi" uz pareiza ceļa — tikai gan otrāda nekā Heer-

vāgenam, t. i. vēlēšanās, viņu padarīt nacionālāku un progresivā-
ku. Tāda vēlēšanās bija, piem., Fr. Brīvzemniekam, kas

šaī nolūkā griezās šad tad ar rakstiem un ziņojumiem pie „Mājas
Viesa". Tā viņš tur pirmoreiz publicēja savu „Lomonosovu", kas

vēlāk ierindots viņa «ievērojamo krievu vīru" rakstu virknē.

Tur viņš ari iesūtīja no Maskavas paziņojumu par Kronvalda

tikko iznākušo grāmatiņu «Nationale Bestrebungen", par ko rak-

stīja pašam autoram vēstulē 1872, g. 1. jūlijā: „...
Uz «Mājas

viesi" arvien es skatījos citādām acīm nekā daži no mūsu jaunā-

kajiem tautiešiem, kas nešaubās tūliņ izsacīt savu nāves spriedu-
mu par šo ļaudīs jo izplatīto lapu. Man likās būt derīgi ar Lei-

tana kungu iepazīties, iedraudzēties. Tagad mēs dažbrīd sarak-

stāmies. Cik noprotu, kamēr Leitans par redaktoru, — «Mājas
viesi" vēl varētu turēt par tautisku lapu, ja tik daži no jaunākiem
tautiešiem tam piesūtītu savus sacerējumus, to stumdami un vilk-

dami, t. i. gandrīz tāpat, kā līdz šim «Baltijas Vēstnesi". — Tam

tiešām trūkst labāku līdzstrādnieku."

Bet Kronvalds bija citādās domās par «Mājas Viesi" un

viņa vadītāju Leitanu, ko viņš izteica Brīvzemniekam sava at-

bildes vēstulē, kas rakstīta Vilbadē 16./28. jūlija 1872. g., kurš

spriedums atzīstams par ļoti dibinātu: «Par ~Ma jas viesi" īsi sakot

man šādas domas. Nedz Plātes kungs, nedz Leitana kungs nespēj
laikrakstu bezbailīgi sagādāt tautas gara un to laist gaisma:
Man žēl, ka Leitans nav jo cieši palicis pie stāstu sarakstīšanas

vai tulkošanas. Ar šādu darbu tas butu sev izpelnījies godu un

tautai slavu. Aplūkodami un nosvērdami «Mājas viesi" no pir-

īti i numura sākot līdz mūsu dienam, Jūs nepretosaties manam

spriedumam. Ticu gan, ka Leitans labs cilvēks un ka tas nav sa-

vas tautas ienaidnieks, bet šīs īpašības vienas vel nevar pataisīt

«tautas lapas" redaktoru, sevišķi tagadējos laikos, kur no redak-

tora paģēr vīrestības tikumu. Esmu ar ļums vienis pratis,
ka «Mājas viesim" trūkst labāku līdzstrādnieku. Bet kadeļ to

0 Interesanti atzīmēt latviešu laikrakstu skaitu, kads gāja

1862. gadā — kad «Pēterburgas avīzes" saka iznākt — uz Gaujienas_ draudzi,

kurā dzīvoja un darbojās šis literariski dzīvais un kustīgais mācītājs Heer-

vāgens: 63 «Pēterburgas avīzes", 43 „Mujas Viesi" un tikai 5 «Latviešu

Avīzes".
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viņam trūkst? Tak ne tādēļ, ka viņa lapas gandrīz visur lasa

latviešu starpā!"
1

)
Daudz sīvāka cīņa nekā pret „Mājas Viesi" un jauno konku-

rences biedrību Šulcam un visai mūsu garīdzniecībai izcēlās un

norisinājās pret jaunajām «Pēterburgas avīzē m" visā at-

klātībā — ar „M. V." izcīņa notika pa daļai un ar minēto biedrī-

bu pilnīgi aiz kulisēm. Kaut gan «Pēterb. avīzes" savā programā
nesludināja neko revolucionāru, bet pilnīgi atļautu un saprotamu,
ko ari pildīja: modināt un stiprināt latviešu tautības apziņu, rū-

pēties par zemnieku stāvokli un viņu vajadzībām, piekopt latvie-

šu valodu un pat labu saticību starp šejienes dažādu tautību ie-

dzīvotājiem, tomēr pēc nedaudzu numuru klajā iznākšanas, se-

višķi kad bija parādījies «Zobugals" ar «dzirksteli", kas ņēmās
apkarot bizmaņus un bizmanību, kā ari kad 4. nrā «pastakastiņā"
bija iespiesta kāda Vidzemes korespondenta iesūtīta pantos tērp-
ta īsa kritika

par kāda zināma Kurzemes mācītāja( Grota) vā-

jiem garīgiem pantiem, ar kuriem tas pārplūdināja «Latv. Avī-

zes", — tad sacēlās kā spārnos visi mūsu veco apstākļu aizstāvji
un sargi, sevišķi mācītāji, un Šulcs laida klajā savā lapā vairākus

sodīšanas rakstus par «Pēterburgas avīzēm". Tāpat pret tām viņš

uzstājās 1862. g. Kurzemes mācītāju sinodē ar spēcīgu runu.

Viņš tajā uzsvēra, ka Kurzeme līdz šim bijusi pasargāta gan no

agrāko laiku nacionālisma, gan no hernhutisma. Tomēr viņi, mā-

cītāji, neesot bijuši diezgan modrīgi un lūgšanā uzticīgi, jo citādi

kārdinātājs (ļaunais) nebūtu savu nolūku sasniedzis: baptisms jau
iespēris kāju pār baznīcas sliegsni un laika gars — neticī-

bas un materiālisma gars — ielauzies gandrīz katrā Kurzemes un

Vidzemes draudzē! 2) Jaunlatvija — pēc izglītības un attī-

stības slāpstošās masas priekšgala vīri nav atraduši garīdzniecī-
bā un muižniecībā domāto pabalstu un vadonību, zemē tik daudz

dažādu trūkumu un kavēkļu, tas pa daļai viņus padarījis stipri
neuzticīgus garīdzniecībai, muižniecībai un pastāvošiem apstā-
kļiem un viņus pārvērtis par viņu pretiniekiem. Jaunlat-
vija pārvērtusies par naidīgu partiju un tagad atklāti slu-

dina savas idejas «Pēterb. avīzēs", kuru galvenā tendence ir: aiz-

rādīt mūsu lauciniekiem uz pastāvošiem vai iedomātiem ļaunu-
miem, sēt tautā neuzticības sēklu pret garīdzniecību, muižniecību

un vācu pārvaldību, pat pret kristīgo ticību. Tauta uzticas šiem

vadoņiem un ar prieku apsveic «Pēterb. avīzes", tādēļ ka tajās
redz piepildāmies savas slepeni lolotās cerības. Tamdēļ šīs

») Sk. K. Kundziņa «Kronvalda Attis", Rīgā, 1905. 137. lp.
2 ) Kr. Valdemārs, pret kuru visa šī Šulca apsūdzība griezās, atzīmēja

par augšējo (Die Lettenauswanderung, 21. lp.): pirmā acumirklī liekoties pa-

visam naivi, ka ~progresu un jaunos laikus denuncē par velna darbu,
bet pēc progresa un izglītības slāpstošie latvieši dabūja ciest, kad jauno laik-

rakstu vēlāk šis iespaidīgais tiešais konkurents, otra latviešu laikraksta

redaktors, nostādīja visas garīdzniecības, muižniecības un vēl kādas citas

augstākas instances vārdā visaugstākā vietā par ļoti bītamu".
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avīzes uzskatāmas par bīstamu tautas lapu!
Atliekas tikai divi ceļi, lai tās padarītu nekaitīgas: 1) garīdznie-
cība varētu pieslieties muižniecībai, kas šaī ziņā jau spērusi soļus,
un lūgt augstākā vietā šās lapas apturēšanu; 2) caur „Latv. Avī-

zēm", kuru lasītāju skaits tagad sniedzas 4000-os, ņemties apkarot
jaunās „Pēterb. avīzes". Šā ievērojamā raksta sacerētājs —tā si-

nodes protokolā tālāk norakstīts — piedāvājās par šā cīniņa uzņē-

mēju; ja citi viņa amata biedri to gribētu pienācīgi atbalstīt, tad

viņš galvojot par uzvaru. Tuvāk šo jautājumu apspriežot, sino-

des locekļi pielcrita Mežotnes mācītāja, prāvesta H. F. Konrādi

domām, ka avīze vis neesot apspiežama, jo tā, ja vien atstājot sa-

vu kaitīgo virzienu, vēl arvien varot nest savu labumu. Bīlen-

steina mācītājs no Jaunauces aizrādīja uz to, ka garīgās lie-

tās jācīnoties ar vārdiem, ne ar policijas palīdzību; esot tikai jau-
tājums, kā to vislabāk izdarīt, un šajā ziņā viņš piekrītot Šulca

otrajam priekšlikumam. 1) Mācītājs G. V. Losevics (Losewitz)
no Rīgas aizrādīja kā uz vistuvāko ceļu, griezties laipnā, bet no-

teikti cietā kārtā pie redakcijas ar rakstu, kurā to uzaicināt uz

kaitīgo centienu atmešanu, kam piekrita sinodes priekšnieks.
(Šādā uzdevumā tad ari tiešām rakstīja „Pēterb. avīžu" redakci-

jai Sakranoviča mācītājs tā paša gada oktobra mēnesī. „Man
esot jāpaceļ balss — viņš rakstīja— un pēc saviem spēkiem jā-
piedalās darbā mūsu latviešu labā, šī prasība ir šī gada sinodē

no garīdzniecības puses man likta pie sirds." 2) Sinodes galīgais
lēmums šaī lietā skanēja: caur sinodes priekšnieku nodot lietu

Kurzemes konsistorijai, un reizē, piesūtot līdzi Šulca mācītāja
rakstu, par to paziņot Kurzemes muižniecībai, kura nākošā mēne-

sī sasaucamā landtāgā nodomājusi apspriest vairākus jautājumus,
kas zīmējās uz latviešu labklājību. (Pēc Bīlensteina „Die lett.-

nat. Bewegung", 1886, 50. lp., sinode pēc dzīvām debatēm nolē-

musi, pasniedzot muižniecībai no mācītāju puses adresi, kuras

sastādīšana uzdota Šulcam ar Bīlensteinu, reizē tai paziņot par
Šulca sinodē turēto priekšnesumu.) Uz sinodes vadītāja priekš-
likumu lūdza Šulca mācītāju piesūtīt savu rakstu „Baltische Mo-

natsschrift" žurnālam iespiešanai, kā ari uzaicināja uzdoties pie

viņa tiem mācītājiem, kas uzņemtos iet palīgā Šulcam pie „Pēt.
avīžu" apkarošanas, lai viņš ar tiem varētu sarunāties, kādi rak-

sti kuram sastādāmi. „Latv. Avīzēs" pēc tam parādījās cits pēc
cita četri raksti, kas griezās pret „Pet. avīzēm." Turpretim

*) Turpretim vēlāk — 1886. gadā — Bīlensteins savā brošūrā „Die

lett-nat. Bevvegung" (51. lp.) izteicās ar piekrišanu, ka valdība „Pēterb. avīzes"

apspiedusi ar varu: „Valsts varas rokās ir ārējs līdzeklis, ārēja piespiešana
nevien atjauta, bet bieži vien taisni pavēlēta. Valdība nenes veltīgi savu

zobenu, un cenzūra un policija ir šaī pasaulē dažbrīd nepieciešami vajadzīgas
iestādes, lai pasargātu labo un apspiestu ļauno un nejēdzīgo." Te Bīlensteins

nosauca latviešu patstāvīgās darbības un domas dīgšanu un sēšanu par „ļauno
un nejēdzīgo", kas apspiežama varas līdzekļiem.

2) Sk. Kr. Barona „Atmiņas", 209. lp.
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«Balt. Monatsschrift'ā" neparādījās Šulca priekšnesums, laikam to

kā asu un aģitatorisku nebūs atradusi par publicējamu.
Taču netrūka mācītāju pulkā ari tādu, kas nepiekrita

tam asajam cīņas un polemikas veidam, kādu pieņēma Kurzemes

8. septembrī noturētā sinodē pret jaunajām „Pēterb. avīzēm". Šo

pretējo uzskatu piekritēju pulkā atradās prāva daļa Vidzemes

mācītāju. Tā Neikens rakstīja Šulcam uz Jelgavu, ka Val-

mieras apriņķa mācītāju sapulce Salacā (24. —26. sept.), lietu ap-

spriezdama nākusi pie atziņas, ja avīzes apkarošanā ņemšot
palīgā valdības varu, turklāt mums nacionāli un konfesionāli sve-

šu, tad ar to neko labu nepanākšot, bet gan drīzāk ļaunu, acu-

mirkļa šķietamā uzvara pārvērtīšoties galā par zaudējumu un

plaisa starp vāciešiem un latviešiem kļūšot vēl lielāka. Tādēļ vi-

ņi ari nevarot piekrist adreses pasniegšanai šaī gadījumā muiž-

niecībai un konsistorijai. Te pielietotie ieroči vēlāk griezīšoties
pret pašiem atpakaļ. [Kā savā laikā pret hernhutiešiem lietotie

ieroči griezās pret luter. baznīcu.] Kas attiecas uz polemikas ie-

sākšanu pret jaunajām avīzēm, tad Neikens jau agrāk — 30. au-

gusta vēstulē — brīdināja Šulcu no šī soļa. Biedrībai šim brī-

žam jāizturoties nogaidoši, līdz pārejot pirmais skurbums; katrs

avīzes vajājums un apkarojums tik vēl iededzināšot lielāku ugu-
ni. Ari „Latv. Avīzēm" būtu pēc viņa domām jāatturas no uz-

brukumiem. To Šulcs dabūja dzirdēt ari no dažas citas puses.

Tādēļ viņam līdz Latv. Draugu Biedrības sapulcei, ko noturēja
Rīgā 21. novembrī, t. i. tepat gandrīz pustreša mēneša pēc Kur-

zemes mācītāju sinodes, oija pārskrējis lielais vajāšanas kar-

stums un viņš savā parastajā ievada runā, kur nācās aizņemt šo

tālaika degošo jautājumu, runāja jau stipri mierīgāki un apdo-
mīgāki, vietām pat atzinīgi par savu pretnieku. Tikai pašā iesā-

kumā ieskanējās vecā uztraukuma un naida stīga: Kā Orsinija
bumbas pārsprāga —viņš sacīja— „Pēterb. avīžu" pirmie numuri

ļaužu barā, kas vēl kustējās pēc jaukajām ķeizara dienām.1) Vi-

si klausījās un skatījās izbrīnējušies un nāca pie atziņas: Jau n-

-latv i ja vairs nav nekāda mifflas bilde, bet jau pārvērtusies
miesās un asinīs, kas šauj tāli sKrejošas uguns bumbas. «Pēterb.
avīzēs" dokumentēta Jaunlatvi jas seja, tendence un vara. Tā uz-

stājusies tik dziļā bīstamā (bedenklicher) kārtā, ka muižniecībai,

garīdzniecībai un valdībai tūliņ bijis jāuzstājas pretī, kamēr ze-

mākās šķiras parādījušas nepārprotamu simpātiju un prieku.

Jaunās avīzes izdodot jaunlatviešu partijas korifeji. Tās esot

saucamas par nākamības avīzēm — tāpat kā saucot

Vāgnera muziķu par nākamības muziķu. Bet ļoti veikli un

gudri — runātājs teica — «Pēterb. avīzes" prot uzsist tās stī-

gas un dziedāt tādās skaņās, kas tautas sirdī tagad ron atbalšu.

x) Šis teikums zīmējās uz grafu Orsini, kas izdarīja 1858. gadā Parīze

bumbu atentātu uz Napoleonu 111. un to, ka 1862. g. jūlijā ciemojās Krievijas
ķeizars Aleksandrs 11. Kurzemē un Vidzemē.
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Viņas parāda tautas apstākļu un vajadzību pazīšanu, siltu intere-

si un izjūtu par viņas priekiem un bēdām līdz ar karstu vēlēša-

nos tai palīdzēt, to pacelt augstākā stāvoklī, pārrunājot ar lielu

praktisku veiksmi mūsu tautas tuvākos laika un dzīves jautāju-
mus. To tauta izjūt vēl daudz vairāk nekā mēs un tver kāri pēc
izstieptās brāļa rokas, no kuras gaida patiesu vajadzību apmie-
rināšanu. [Vai nav patiesi labs — patiesīgs jauno avīžu un viņu

iespaida raksturojums?] To tautas daļu, kas tik kāri ķerot pēc
jaunās lapas, Šulcs tomēr sauc par nelabāko daļu (ver-
und ūberbildeten Theil unserer Nationalen). Viens tāds uz viņu

izsacījies šādi: „Pēterb. avīzes" paceļas gaisā kā ērglis un lido zi-

lajos augstumos, ka prieks viņā raudzīties!" Bet stipri lielāka,

apdomīgākā daļa skatoties šaubīgi uz avīzes garu un viņas solīju-
miem. Tādēļ esot sagaidāms, ka drīzumā tās kurss kritīšot. Uz

beidzamo jautājumu, kā biedrībai izturēties pret
jauno izdevumu, prezidents atbildēja šādi: Biedrībai jā-
izturas joprojām kā apdomīgai, mīļai, gādīgai mātei, kam pie-
auguši bērni. Pagājis saldās snaudas laiks, tagad jābūt nomo-

dā, jāstrādā, jālūdz Dievs, jo pieaugušie bērni prasa vairāk mai-

zes un augstāku skolu. Mūsu biedrības stāvoklis gan tagad grūts,
tādēļ ka jaunlatvieši mūs uzskata par saviem ienaidniekiem un

visu garīdzniecību un muižniecību ar viņu iedomāto konservati-

smu tur par visas tautas krustu un bēdām. Visa tauta ir naidī-

ga mūsu biedrībai, jau no laika gala tā ir pretīga visam vācu ele-

mentam un maz pazīst mūsu biedrības nolūkus un darbus. Tau-

tā strādā daudz vairāk mums pretim nekā mēs strādājam tautā

(mēs tiešām par maz darām). Beidzot runātājs uzsvēra, kur

Draugu Biedrībai jālabojas un jāmācās no saviem pre-
tiniekiem (un tur atkal atskanēja daudz patiesības!): Mēs

varam un mums vajag daudz mācīties no „Mājas Viesa", «Pēter-

burgas avīzēm" un Jaunlatvijas, ja negribam veltīgi strādāt tau-

tas darbu. Šaī nolūkā mums vajadzīgs: atzīt un pieņemt no vi-

ņiem visu to, kas labs un labāks nekā pie mums; izsargāties no

viņu kļūdām (neticības gara, rakstu augsta stila v. t. t.), bet pa-
šiem atmest savas kļūdas, kuras pēc kāda izglītota godīga latvie-

ša viņam [Šulcam] piesūtītas vēstules ir šādas (tās tad ari Šulcs

atzīst): 1) Mēs stāvam tautai par tālu, mēs viņu maz pazīstam —

varbūt mums trūkst ari īstas sirds viņas interešu aizstāvēšanā; 2)

ar savu augstāko izglītību un stāvokli mēs esam par maz populā-
ri, varbūt ari par lepniem, augstprātīgiem tautas acīs; 3) mēs par

maz darām tautas labā, kamēr no zināmas puses tīri aizgūtniski

tagad strādā, lai apmierinātu tautas vēlēšanos — kamēr mēs ie-

vērojam vairāk tik paši savas intereses vien. 4) Mēs par maz do-

dam tautai no tā, ko tā dibināti no mums prasa. Mēs domājam,
ka esam darījuši jau visu, ja dodam tai bagātīgi ticības barību un

un tikai kādas drumstalas no laicīgā satura. Par jaunā orgāna

apspiešanu un kādiem līdzekļiem to izdarīt Šulcs biedrības sa-
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Eulcē nerunāja ne vārda. Tā tad pavisam citādi, kā sinodē. Viņš

ija jau mācījies un aprāvies savā straujumā. Šaī reizē Šulcs no-

turējis savā ziņā itkā grēku nožēlošanu par savu un savas biedrī-

bas resp. visu vāciešu līdzšinēju sīku un neīstu darbību latviešu

tautas labā.

Bet sinodē uzņemtā avīzes apkarošanas tendence un tās iz-

pildīšanas gaita, kas bija sākusi ritēt jeb šļūdēt kā lavine, neap-

stājās ne uz brīdi. Ar brāzmu tā devās uz priekšu. Uz sinodes

sniegto ziņu pamata Kurzemes landtāgā 1862. g. spriests un

protokolēts par „Pēterb. avīzēm" šādi: Šī gada vasarā Pēterbur-

gā nodibinājusies sevišķa latviešu laikraksta redakcija, kas tūlīņ

izsūtījusi savu programu kopā ar pirmajiem numuriem visiem

pagastu skrīveriem izplatīšanai, ja, pat pilsētu šeņķos un sīkpār-
dotavās šo laikrakstu piesola tur iebraucējiem zemniekiem kā tā-

du, kurā vairāk nekā citos laikrakstos topot iespiestas visādas

valdības pavēles un priekšraksti zemniekiem, un tā kā to iespie-
žot pašā galvas pilsētā, tas pasniedzot īsto gaismu un patiesību.
Tā avīzei iegūts liels pulks zemnieku lasītāju. Cik ļoti ari iāprie-
cājoties par to, ka sākot gādāt par latviešu garīgo attīstību, to-

mēr nevarot piekrist tam garam, kāds parādoties „Pēterb. avī-

zēs". Tādēļ pienācīgā vietā jau esot sperti soļi pret šīm avīzēm.

Apsūdzības par „Pēterb. avīzēm" landtāgam bija iesniegusi vie-

tējā muižnieku skolas komiteja, kura prasīja starp citu pilnīgu
avīzes slēgšanu. Tā paša gada Kurzemes landtāgs nolēma iz-

sniegt 500 r. lielu pabalstu gadā «Latviešu Avīzē m",

lai tās varētu pastāvēt pret «Pēterb. avīžu" konkurenci. Taī pašā
nolūkā biedrība pievienoja «Latviešu Avīzēm" kā piedevu Nei-

kena «Ceļa biedri" 1863. gadam. Šo latvisku svētdienas lapu —

Neikena pirmais paziņojums skanēja — nolēmusi izdot Valmieras

apriņķa mācītāju sapulce «Latviešu Avīzēm" (varbūt ari Mājas

Viesim), «kā godīgu ceļa biedri".

Ar minētiem soļiem, kas jau «esot sperti" pret «Pēterb.

avīzēm", bija domāts toreizējā ģenerālgubernatora barona V.

L ī v c n a 1862. g. 27. septembrī iesniegtais «Pet. av." apsūdzī-
bas raksts iekšlietu ministram P. A. Valujevam. Tajā ģe-
nerālgubernators, dodams pēc Šulca sniegtiem materiāliem, sīku

pārskatu par «Pēterb. avīžu" grēkiem, spriež, ka šī avīze, liekas,
— «ir uzņēmusies par savu uzdevumu, modināt zemniekos naidu

un nemieru pret citām tautībām, pie kurām pieder vispārīgi vi-

sas izglītotās un pārtikušās šejienes iedzīvotāju šķiras, — tāpat
kur bij vajadzīgs kalpot veselīgu uzskatu izplatīšanai, tā pūlas

izplatīt starp zemniekiem idejas, kas spēj sašķobīt viņu galvās
katru cienību pret ticības dogmatiem, tikumības likumiem, po-

litisko šķiru pastāvošo iekārtu, īpašuma tiesībām, vārdu sakot

pret visiem pamatiem, kas pasargā sabiedrisko kārtību." To ie-

vērojot, ģenerālgubernators lūdza iekšlietu ministru, šo avīzi aiz-

liegt, vai viņas cenzūru nodot viņa pārziņā (līdz šim to cenzēja
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pats Valdemārs Pēterpilī). Apsūdzības raksts beidzās šiem vār-
diem: „Turu par pienākumu piemetināt, ka gadījumā, ja šis

mans lūgums kaut kādu iemeslu dēļ netiktu ievērots, tad drīzā
laikā šim laikrakstam vel lielāka mera uzmusinošas idejas iz-

platot un izdvešot, jāizceļas nopietnām jukām, kuru apspiešana
tad laikam neizdosies bez bruņotu spēku lietošanas." 1

)
Tik spēcīgam ģenerālgubernatora sūdzības rakstam bija pa-

nākumi. 1863. gadā no 16. maija līdz 10. oktobrim avīzi ap-

turēja un viņas cenzūru pārcēla uz Rīgu. Tā tolaiku iespai-
dīgie mācītāji un muižnieki apspieda ar terora palīdzību latviešu
kustību un darbību tautas attīstības un pašdarbības laukā. Mā-

cītājs Šulcs 1863. g. biedrības pilno sapulci 17. septembrī at-

klādams varēja sacīt: «Pēterburgas ugunsbumba (!) uz-

skrēja sprakšķēdama gaisā, sabungoja augstus un zemus uz par-

tiju cīņu, kuras karstums tikai tad norimās, kad šis meteors

pārsprāga. Nokrītošais akmens iecirtās dziļi latviešu zemē

(im Lettlande) un vēl smagi guļ uz tās." Tālāk runātājs gan uz-

svēra, ka «Pēterb. avīžu" apturēšana nebijis īstais līdzeklis. Va-

jadzējis apturēt tikai «zobugal v", tādēļ ka viņa nederīgie
joki un satiriskie gabali, kas izglābušies no katras cenzūras, lasī-

tājus tikai samulsinājuši un ne pamācījuši
2), kamēr pašas avīzes,

uzmanīgas cenzūras rokās, varējušas sniegt tautai dažus labus

ierosinājumus un pamācības. 3) Tautā tik iemīļota laikraksta ap-

1 ) Apsūdzības raksts pilnīga veida tulkojuma iespiests ..Druva" 1914 Nr. 5.

2 ) Ka joki, zobgali mūsu līdziemītniekiem, privileģētiem un neprivi-
leģētiem, visvairāk koduši kaulos un bijuši nepatīkami un tie viņus sīvi ap-

karojuši, to rāda te jau Šulcs. «Rigasche Ztg." sprieda par «Pēterb. avīžu"

zobgaļu 1862. g. 187. nrā: „Pēc mūsu domām vēl nav laiks izdot latviešiem joku
lapu — tādu, kā vāciem «Kladderadatsch"; latviešu tautas zemā izglītības stā-

voklī vēl nav premisu nekaitīgam humoristīgi-ironiskam pasaules uz-

skatam." Kr. Barons saka savās «Atmiņās", 75. lp.: „ja citu «Pēterb.
avīžu" pretinieki nevarēja atrast, tad teica, ka šās avīzes priekš ļaužu sapra-
šanas rakstot par augstu, jeb ka latviešu tautas organisms esot tik vājš un

vārīgs, ka ari mazākais cietākais graudiņš tam varot būt par ļaunu." Vācieši
latviešu nacionālās pamodās laikā tiešām sevišķi uzmanīgi un asi griezās pret
visām zobgalībām latviešu presē, tā pret «Pēterb. avīžu", tā ari

pret «Baltijas Vēstneša" un „Balt. Zemkopja" zobgaļiem. Tā, kad pie «Balt.
V." 1872. g. t. nra iznāca zobgalis, tad Bīlensteins tūliņ iesniedza pret to

rakstu. Tas runā siltus vārdus par latviešu tautu, tikai ierauga zobgaļa pie-
dauzīšanos pret ticību un tautas svētumu. Uz to atbildēja vispirms pats re-

daktors Dīriķis un atvainoja spoži savu zobgaļu. Vēlāk vēl daudz par to

cīnījās Kronvalds. «Balt. Vēstnesim" bruka virsū 1873. g. Latviešu Draugu
Biedrības sapulcē ari mācītājs Kāhlbrandts sevišķi par zobgaļa rakstiem.

Par «Balt. Zemkopja" zobgaļu mācītājs Bīlensteins lasīja savā biedrībā
veselu apcerējumu, kas vēlāk iespiests Magaz. XVI. sēj. Viņš tajā idealizēja
latviešu tautas dziesmu satiru, lai ar to jo spilgti izceltu ļaunā nozīmē Māteru

Jura satiru.
3) Pēc Šulca nāves G. Fīrhuffs nekrologā (L. A. 1866. 17. piel.) zināja

pastāstīt, ka «viņš pats aizvadījis viņu Rīga hdz pilsdurvīm, kur viņš tad ie-

gājis pie ģenerālgubernatora ar vārdiem un rakstiem lūgties, lai Pēterburgā
izgādājot, ka «Pēterb. avīzes" netaptu aizliegtas, bet lai viņām tik tādu

pat cenzuri pieliekot, kāda visām citām avīzēm. Nonāca noskumis; ģeneral-
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turēšana un apspiešana varot viņā sacelt tikai pārpratumus, rūg-
tumu un slepenas intrigas. (Tas taisnība!) «Pēterburgas avīžu"

atjaunota iznākšana
—

Šulcs sprieda tālāk
— varētu

atnest tagad vēl lielāku ļaunumu nekā to izdarījusi viņu pirmā
iznākšana; jo viņas mazāk kaitējušas ar savu saturu nekā ar

ļaužu ticību, ka viņas ir no visaugstākās puses inspirēts laik-

raksts. Kauču ari laikraksta apturēšana satricinājusi šo tautas

māņu ticību (diesen Volkswahn), viņa atkal-iznākšana to no jau-
na atdzīvināšot un nostiprināšot un mūsu (mācītāju) cīņas pēc īsa

pamiera laika kļūšot vēl grūtākas. Tā tad īsts iebaidu sprediķis,
rēc šiem vārdiem briesmas tiešām tuvojās, jo «Pēterb. avīzes" ar

10. oktobri patiesi atkal sāka iznākt. Ka mācītāji un muižniecība

paglābās no sagaidāmās «grūtākās cīņas", par to viņi varēja pa-
teikties uz Rīgu pārceltajai cenzūrai, kuru pie «Pēterb. avīzēm"

izpildīja sākot koleģijrāts Hartmanns, tad virsmācītājs Berkholcs

un mācītājs K. Mūllers, ilggadējs Latviešu Draugu Biedrības se-

kretārs, pa reizei ari pats ģenerālgubernators, dzimis Kurzemes

muižnieks. Vispārīgās instrukcijās, kuras barons Līvens

deva Valdemāram sevišķā vēstulē 1862. g. 20. oktobrī, uz pēdējā
tiešu pieprāsījumu, kad cenzūru pārcēla uz Rīgu, atradās citu

starpā ari šādi noteikumi: «Lai runā laikraksts par lietām un ap-

stākļiem, kādos mūsu latvietis dzīvo, bet neklāsta viņa priekšā
ainas, kuru sasniegšana nav likumīgi atļauta. Kamēr redakcija
sekos šīm instrukcijām, cenzūrai nebūs ko piebilst. Bet ja re-

dakcija atkāpsies no šīm instrukcijām, tad cenzūra būs nepie-
lūdzami stingra". Par cenzūras pārāku stingrumu neva-

rēja daudz žēloties, bet postīga un ķircinoša tā bija dažādā ziņā,
sevišķi aiz cenzūras attāluma no avīzes izdošanas vietas. Cen-

zūras loksnes dažreiz vēl pēc 21/2 nedēļām no nosūtījuma dienas

nebija atgriezušās atpakaļ un bija jāsūta jauni novilkumi. Tā

dažs numurs varēja iznākt vai tikai pēc mēneša laika! Ko gan
lai par to varēja domāt un sacīt lasītāji, kas gaidīja nepacietīgi
savu nedēļas lapu, sevišķi vēl ievērojot visādas ļaunprātīgas
tenkas un musināšanas par izdevēju? Valdemāra un «Pēterb.
avīžu" ienaidnieki par to, protams, tik varēja priecāties un prie-
cājās bez mēra, kad vēl pienāca klāt nelaimīgā Novgorodas aiz-

gājēju lieta, kas saplūdināja pārliecīgi daudz zemes meklētāju
un pircēju Pēterpilī, kas visi nebija apmierināmi, caur ko Valde-

māram cēlās visādas raizes un klizmas (bez viņa patiesas vainas

— labi, tīri ideāli domāts uzņēmums aiz apstākļu sagadīšanās un

gubernatora kgs esot atsacījies, ka jau esot par vēlu, ministera lielskungs jau
spriedumu esot parakstījis." Ari te redzam, ka Šulcs nav bijis par «Pēterb.
av." aizliegšanu — vismaz vēlāk, kad pirmās dusmas un pirmais karstums bija
pārskrējuši. — «Zobgaļa" izdošanu kā sevišķu pielikumu pie «Pēterb. avīzēm"

ģenerālgubernators galīgi noliedza ar 1864. g. 18. janvāra rakstu, saskaņā ar

iekšlietu ministra 5. janv. dotu izskaidrojumu, ka uz tam nav dota koncesija.
Koncesētas tikai «Pēterb. avīzes", bet ne tām līdzi ari Zobgalis.
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ļaužu nesaprātības un neapdomības gāja postā). Tad «National-

zeitungā" kāds Jelgavas korespondents (gandrīz varētu minēt

viņu vārdā, ievērojot līdzšinējo šās cīņas gaitu) apslēptā priekā
iesaucās: „Tāds notikums vēl nebija atgadījies visā mūsu zemes

vēsturē! Valdemāra kā partijas vadoņa loma tagad uz visiem

laikiem izspēlēta... vāciešu lietai pie latviešiem

uzvara iegūta uz visiem laikie m." Tāpat „Unsere
Zeit" gavilēja: „Ar vienu cirtienu iznīcināta nesen vēl

tik lepnā jaunlatv i c t ī b a !" ] )
Šaī laikā Valdemāru pretinieki izkliedza par lielāko latviešu

partijas vīru un vāciešu ēdēju, pat par īstu ļaužu krāpnieku, kas

pieviļ ļaudis pašlabuma gūšanas nolūkā (to sludināja starp ci-

tiem Dr. G. f. Harless savas Vidzemes baznīcas «vēsturiskās

ainās", to pārdroši apgalvoja, atbalstīdamies uz tālaika vāciešu

stiprajām aizmugures iestādēm, mācītājs Hugenbergers,
dzejnieka dēls, savā nomelnošanas rakstā), kamēr pats Valdemārs

ar pilnīgu sirdsapziņas pārliecību par sevi varēja liecināt: «Sa-

vos valstiski-pilsoniskos centienos un iegribās es nekad neesmu

bijis radikāls, nekad partijas vīrs un Baltijas vāciešu preti-
nieks."2

) Mēs zinām jau, ka viņš savā pirmajā klajā laistā grā-
matā mudināt mudināja savus tautiešus mācīties vācu valodu.

Tā ari savā pa studiju laiku sarakstītā sacerējumā «Latvju tau-

tai", kas iznāca 1910. g. Jūrnieka apgādībā, viņš ar pateicību at-

minās to vācu muižnieku un mācītāju, kas ko darījuši latviešu

tautas izglītības pacelšanas labā. Tur lasām, piem., šādus vārdus:

«Tie ir visai tautai cienījami un godājami vīri; visuvairāk lai

mūsu mācītie tautas locekļi nekad nerimst tos it no visas sirds

mīlēt un viņiem godu izpaust." Un mūžam Valdemārs nebija tas

vīrs, kas dzinās pēc pašlabuma, pie tam vēl citus pat piekrāpjot,
to rādīja visa viņa dzīve no sākuma līdz mūža vakaram, viņš

gan visādi vārdiem un darbiem rūpējās par to, lai citi, vispārība
iedzīvotos lielākā turībā, kas dzīvē tik derīga un vajadzīga, bet

par sevi viņš samērā pavisam maz domāja, tā kā viņš ar visu savu

tik prāvu vecumu un tik plašu darbību nomira tik tikko pietie-
košā pārticības stāvoklī. Zinu pat personīgi kādu lietu par viņa
lielo nesavtības garu. Kad mana Bērzaunes pagasta vairāk kā 100

saimnieku, triju delegātu personās, nobrauca 60. gados uz Pēter-

pili sūdzēties visaugstākā vietā par muižas valdes netaisnību ze-

*) Tā savā laikā līdzīgi, jāsaka veltīgi, nopriecājās «Latviešu Avīzes",
tulkodamas greizi ķeizara Aleksandra 111. viņa kronēšanas gadījumā uz pa-

gasta vecākiem teiktos vārdus, itin kā tie būtu runāti pret tiem latviešu laik-

rakstiem, kurus viņas tik ļoti ienīda. Savu ķeizara vārdu sagrozījumu «L. A."

beidza šiem trekniem teikumiem: «Ar lielu prieku mēs varam atkal no jauna
sacīt, ka zināmie musinātāji un rīdītāji ir nodzīvojuši savu mūžu, un ka mums

[proti «Latviešu Avīzēm"], tiem miera mīļotājiem, pieder nākotne jeb nākamie

laiki. — Kas vienam ir kā spēriens, tas otram ir par
uztaisīšanu un stiprumu." (Sk. Balss 1883. 29.)

2 ) Sk. «Die Lettenauswanderung", 20. lp.
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mes nomas un citās lietās, tad Valdemārs par tiem (nemācītiem
lauku ļaudīm, no kuriem tikai viens prata drusku krieviski

—

turklāt visi bez pasēm, tādēļ ka sūdzība gāja pret muižas valdi,
kas bija tolaik vienīgā pasu izdevēja!) izrūpējies un tiem izpalī-
dzējis visādi, tiem lūgšanas rakstu sastādīdams, tos pamācīdams
un izvadādams visur, kur vien bija vajadzīgs, ari visām klizmām

cauri, — neņēma par to ne plika graša atlīdzības, kaut gan dele-

Sati tam spiedās virsū ar samaksu, gribēdami viņam no sirdsdi-

ena parādīt izpelnītu pateicību. Kad ar naudu nekas nebija
sasniedzams, tie nopirka kastīti cigāru un nonesa to Valdemāram

kā mazu balvu. Bet ir to Valdemārs nav ņēmis preti, aizbildinā-

damies, ka viņš nepīpējot, pie tam gan aizrādīdams, ka tos varot

nonest Jurim Allunānam, kas lūgumrakstu pārrakstīja. Tas,
būdams atkal stiprs smēķētājs, cigārus saņēmis. Šādu Valdemāra

izturēšanos var saprast tikai tie. kas zin un saprot tā laika lat-

viešu tautisko ideālismu. Bet Valdemāra pretiniekiem bija jā-
gādā, lai šis vīrs, uz kuru tiešām latvieši sāka skatīties kā uz glā-
biņu, kā uz pravieti — kristu! Un kad pienāca nelaimīgā Nov-

gorodas lieta — tad domāja ari tiešām uz visiem laikiem kritu-

šu! Tad nebija vairs nekādi līdzekļi neatļauti un nesvēti. Par

šiem laikiem raksta X r. Barons, viens no Valdemāra tiešiem

līdzdarbiniekiem savās „Atmiņās" (75. lp.): «...(pretiniekiem)
nāca palīgā personas un iestādes, kam tā vara. Sprieda «Land-

tāgs", sprieda «Sinode", un piedalījās tracī pats Baltijas ģeneral-

f
gubernators. Apgrūtināja ministrus Pēterburgā. Nekautrējās
ūgt talkā 2. [vajadzēja būt 3.] un policiju.

1) Valdemārs

un es vēl ilgi pēc tam stāvējām zem policijas uzraudzības, un at-

celta tā īsti nekad netika, bet vienkārši ar laiku izbeidzās, aiz-

mirsās. Manas vēstules radiem un E. Dunsberģim tika visas ari

tad vēl, kad es dzīvoju Maskavā, vai attaisītas, vai ari konfiscē-

tas. Izklausās jau tīri neticami. ..
Ari avīzes korespondenti

neglābās no vajāšanām. Biezbārdis tika aizsūtīts no Rīgas uz

Kal
ugu, kur patlaban piemita ari pedejs Kaukāzu kalniešu vir-

saitis Šamils, vecais, godātais skolotājs E. Dunsberģis no Dunda-

gas uz Jēkabmiestu un vēl citi." Par Dunsberģi izsūtīšanas akts,

apstiprināts iekšlietu ministrijā, ko viņam nolasīja priekšā 1864.

g. 21. martā vietējais barons kopā ar Ventspils pilskungu, ska-

nēja (kā Dūnsbeuģis pasteidzās Valdemāram paziņot): «Tādēļ ka

Dunsberģis ar Valdemāru korespondējis un Bijis darbīgs ierocis

*) Vācu brošūrā ..Deutsch-protest. Kāmpfe m den Balt. Prov." (Leipz.
1888, 130. lp.) par šo lietu no Baltijas vācu politiķu stāvokļa rakstīts: «Vid-
zemes iestādēm gan paziņoja, ka Pēterburgas «Jaunlatvijas" biedrī-

bas (?!) dibinātājs, kolēģiju sekretārs Valdemārs aizsaukts uz 3. no-

daļu un tur viņam noteikts, ~ka tas nedrīkst stāties nekādos sakaros ar saviem

tautiešiem Baltijas guberņās", bet par to tās nedabūja nekādu oficiālu paziņo-
jumu, ka šo pašu Valdemāru lielkņazs Konstantins, ķeizara brālis, aizsargāja

un pat tieši uzmudināja turpināt uzsākto ceļu un tā piepalīdzēt pie tam, lai

«latviešu elements nomāktu vācu elementu".
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pie viņa maldīgo ideju izplatīšanas ļaudīs, tad nolemts, viņu no-

sūtīt no šejienes uz nenoteiktu laiku uz Jaunjelgavu." Tā paša
gada Pūpolu svētdienā. „pa baznīcas laiku, kad mācītājs baznīcā

sacīja sprediķi," kā autobiogrāfijā teikts, Dunsberģis atstāja
Dundagu, kuru viņš drīkstēja atkal redzēt tikai pēc četriem ga-
diem, kurU atļauju viņš dabūja uz sevišķa visa pagasta lūguma.

Šinī vietā pievedīšu bīskapa Ulma n n a vēstuli, ko viņš
rakstījis E. Dūnsbergam uz Dundagu šaī viņa grūtā piemeklēša-
nas laikā. No vēstules redzams, ka Ulmanns ari pagriezies uz

Valdemāra nosodītāju pusi, kas noticis, spriežot pēc viņa dabas,

gan vairāk tamdēļ, ka viņš nav pārzinājis patiesos lietas apstāk-
ļus, jeb kā vēstulē teikts: „(es) skaidrāki visas tās notikušās lietas

Jūsu pusē nepārzinu." Kā redzams, vēstule rakstīta priekš Dūns-

oerga izraidījuma no Dundagas. Tā atrasta Valdemāra rakstos

un skan šādi:

Mīļais Dūnsberg,

Juhsu behdiga grahmatiņa man itt pateesi skumdinājusi,

jo vairāk tādēļ skumdinājusi, ka lai gan skaidrāki wissas

tahs notikkuschas leetas Juhsu pussē nepahrsinnu, tomehr

man gruhti tizzeht, ka Juhs, kas tik ilgi ar neaisteekamu

gohdu sawu muhsehu nodsihwojuschi. itt bes wainas tik lee-

lās behdās essat krittuschi, Woldemar un tee tā nosaukti

jauni Latweeschi pa ihstenu gohda-zeļļu naw gahjuschi un

wissi tee irr noschehlojami, kas wiņņu gaitās lihds eetinnu-

schees. To es no Jums negribbu tizzeht, ka Juhs skaidru ne-

taisnību buhtu padarijuschi, bet tohs arr nedrihkstu smah-

deht, kas nekahdu beedribu ar teem negribb eeraudsiht, kas

tumsibas-zeļļus staigā.
Man nekahda eespehschana Jums palihdseht, ka ween

aizluhgschana. Aisluhdsees par Jums esmu peezeeniga Baron-

leelkunga. Lai Deews schehligi palihds. ka manneem wahr-

deem kahds spehks peemiht. Pats tas vissuaugstakais Kungs,
ko es lihds ar Jums peeluhdsu, lai jums klaht stahvv ar sawu

schehlastibu.

Pateikschana par tahm grahmatiņahm, ko Juhs preeksch
trim gadeem man atstellejant un peedodeet, ka to reis ais

zittahm darboschanahm Jums atbildi nerakstiju. Dohdeet

man atkal kahdu ziņņu par to, kā Jums klahjahs.
No wissas sirds es Juhs pawehlu Deewa schehlastibai un

swehtischanai un paleeku

Juhsu draugs

Kahrl Kr. Ulmann.

Pehterburgā
21-mfi Janvvar-deenā
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R. Šulca pati galvenākā darbība, ārpus viņa mācītāja amata

un vēlākā biedrības priekšnieka pienākumiem un darbiem, kon-

centrējās ap Latviešu Avīzēm (nodibinātām 1822. g. pret visas

Kurzemes muižniecības gribu)1), pie kurām viņš tūliņ pēc V. Pan-

tenius nāves, 1849. gadā, piestājās par atbildīgo redaktoru un

faktisko vadītāju un šādā amatā palika līdz savai nāvei, tā tad

pilnus 16 gadus. Taisni šaī avīžnieka darbībā viņš parādīja
savu Bīlensteina uzsvērto lielo rosību. Viņš aģitēja nemitīgi, bet

it sevišķi dažādos pārgrozību un spaidību brīžos un laikmetos

ar sevišķiem uzaicinājuma un lūguma rakstiem pie visiem Kur-

zemes un Vidzemes mācītājiem pēc abonentiem, kā ari pēc līdz-

strādības avīzē. Šo avīzi viņš uzskatīja par mācītāju īpašu iz-

devīgu orgānu, ar kura palīdzību iespējams un vajadzīgs strādāt

savā virzienā pie ļaužu pulku galvām un sirdīm. Tādēļ viņš ari

bija tas. kas izgādāja, ka Latviešu Draugu Biedrība pārņēma šās

avīzes 1856. gadā pilnīgi savā īpašumā (līdz tam tās bija Jelgavas

ģimnāzijas piederums un beidzamos 6 gadus jau atradās biedrī-

bas nomā, kamēr redaktori arvienu bija no Draugu Biedrības

puses). Šulca un viņa biedru nolūku gaiši apzīmēja vācu vado-

šais orgāns „Rigasche Zeitung" 1865. Nr. 14/15 ar vārdiem: «Bied-
rība ar „Latv. Avīžu" pārņemšanu savās rokās uzņēmusi jaunu
pareizu ceļu, piegriezdamās tautas lietai. Te ir iegūts rokā iero-

cis, ar kura palīdzību varēs kārtot un vadīt latviešu tautas

garīgo kustību, kas patlaban atrodas ievērojamā rūgšanas sta-

dijā." Pats Šulcs «Latviešu Avīžu" galveno mērķi

apzīmēja 1852. gadā pie mācītājiem laistā apkārtrakstā: — mūsu

lauku iedzīvotāju, t. i. latviešu dziņu un vajadzību pēc gara ba-

rības — lasāmās vielas [kāda šī dziņa un vajadzība latviešos no

laika gala bijusi, to dzirdējām 40. lp.], «veselīgā kārtā apvaldīt
un apmierināt" (auf eine heilsame Weise zuz ū g c 1 n — šis vārds

divkārši pašņēpts — und befriedigen). Šaī pašā (1852.) gadā bie-

drības sapulcē Šulcs ierunājās, ka esot pienācis laiks, nopietni
parūpēties par latviešu literatūras piekopšanu (sich der lett. Li-

teratur ernstlich anzunehmen). Augšējā konfidenciālā, internā

apkārtrakstā atklāti izteikts, kā Šulcs domāja šo latviešu litera-

tūras nopietno piekopšanu. Tas viss sakrīt ari pilnīgi kopā ar

Šulca uzskatiem par vajadzību, tautu atturēt no pārliecīgām
gudrībām un mācībām.2)

Pašās Avīzēs Šulcs apzīmēja šā laikraksta mērķi un nolūku

šādi: Latviešu Draugu Biedrība rūpējoties par to, ka «latviešu
tautai būtu tādas Avīzes, kas mīlē Dieva vārdu, svēto ticību, diev-

bijīgu dzīvošanu vairo un palīdz latviešus gaismot... Ar savām

Avīzēm uz to grib latviešiem it īpaši piepalīdzēt šinī laikā,

») Sk. 14. lp.

») Sk. 33. lp.
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kur tik daudz jaunu lietu ceļas, ko tēvu tēvi nebija ne redzējuši,
ne domājuši, —

kur jauna būšana un jauna dzīve ļaudīm ietai-

sās, — kur daudz top dots un vēl vairāk top kā-

rots, bet kur ir musinātāju netrūkst, tā ka dažam godīgam
ceļš apakš kājām nozūd, ka nezin kur nu griezties. Tādā laikā

gan der un vajaga īsta drauga un prātīga padoma devēja."
(L. A. 1864. 53.) Redzams, ka visi Šulca spriedumi un uzskati šaī

lietā saskan idejā (pamatos) pilnīgi kopā.
Kad „Latv. Avīzes" bija pārņemtas biedrības īpašumā, t. i.

1856. g. decembrī, viņas direktorija (Šulcs kā priekšnieks un

reizē ari avīžu redaktors) laida tāda] apkārtrakstu pie visiem

mācītājiem, izlūgdamās viņu pabalstu. „Dārgie amata brāļi —

tajā stāvēja rakstīts, — uzlūkojiet īpaši no šā brīža «Latviešu
Avīzes" kā visas Kurzemes un Vidzemes ev.-

lut. garīdzniecības izdotu latvisku laikrak-

stu, neaizliedziet viņam savu aizsardzību un pabalstu v. t. t."

Ari Bīlensteins, nācis 1864. gadā par biedrības prezidentu,
izlaida gada beigās uzaicinājumu tautai, pabalstīt biedrības or-

gānu. „Itin īpaši mums še jāpiemin, ka Latv. Avīzes Kurzemei

vien nepieder, bet tāpat ari Vidzemei, jo mūsu biedrī-

bas biedri vienprātīgi savienodamies strādā un raksta priekš vi-

sa s latviešu tautas, vai tā dzīvo Vidzemē vai Kurzemē
...

Ar

vārdu sakot, gribam par to gādāt, ka mūsu avīzes iet uz priekšu,
ka tās pēc taisnības būtu Latviešu draugu avīze s." Ari

Dr. Ulmanns 1849. gadā, t. i. pēc Pantenius nāves, kad avī-

zes bija vēl privāts īpašums), būdams
par Vidzemes direktoru,

aicināja: «Jāpabalsta «Latviešu Avīzes' : ja avīze apstātos, tad

maz nav paredzams, kad tiktu pie jaunas.' Tāpat Jaun-Subatas
mācītājs G. Griiners, kas vadīja Šulca laikā Avīžu misijas
pielikumu, plašā personīgā uzaicinājuma rakstā pie mācītājiem
uzsvēra beigās to, ka pareizticīgie esot nodomājuši izdot

savu latvisku laikrakstu — tādēļ luteru draudzēm ja pa balstot

un jāuzturot savu vienu laikrakstu, lai tas nepazustu. Pats

Šulcs, zināms, kustējās un rīkojās uz visām pusēm. Savas avī-

zes plaši izliktu programu vācu valodā viņš piesūtīja bez izņē-

muma visiem mācītājiem, bet ar sevišķiem vairākiem pavadrak-
stiem viņu priekšniekiem, prāvestiem, un beidzot ģeneralsuper-
dentiem, lai tie dara iespaidu uz viņiem padoto garīdzniecību,
kā to redzu no prezidenta sarakstīšanās ar sekretāru. Šī nesamē-

rojami dzīvākā kustība un aģitācija mācītāju starpā par «Lat-
viešu Avīzēm" radās tūliņ pēc «Mājas Viesa" un sevišķi «Pēterb.

avīžu" parādīšanās. Kad turklāt vēl ievēro uznākušo Krimas ka-

ra laiku, kas arvienu ir izdevīgs laikrakstu izplatībai, un taī lai-

kā Šulca sniegtos kolorētos zemes karšu pielikumus avīzēm, tad

pilnīgi saprotama un izskaidrojama «Latv. Avīžu" lasītāju skaita

pieaugšana Šulca vadības laikā, ko uzsver kā lielu Šulca nopelnu.
Cik lielu svaru pielika toreiz minētām zemes kartēm, redzams
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no sprieduma Mittheil. XIII. (1857), 168. lp., ka tās taisīšot epo-
chu, kamēr vien pastāvēšot latviešu tauta un latviešu literatūra.
Ar tām latvietis ievests Eiropas sabiedrībā. Skats uz šām zemes

kartēm latvieti pārliecinot, ka viņš nestāvot notuļi viens, bet esot
lielu tautu saimju loceklis. Šīm zemes kartēm tik jāpievienojot
klāt vēl citas, tālākās. Un patiešam vēlāk „Latv. Avīzēm" pielika
šad un tad kā pielikumus citas zemes kartes, sevišķi Sakranoviča
laikā, kas stipri vien sāka staigāt un staigāja Šulca pēdās.

Juris Neikens.

Tā „Latv. Avīzes" bija kļuvušas beidzot pilnīgi formalīgi

Ear
Latviešu Draugu Biedrības orgānu. Bet šāda stāvokļa nodi-

ināšanās un uzturēšana nenorisinājās biedrībā bez opozicijas.
Pret to sacēlās dažas diezgan noteiktas un spēcīgas balsis. Vis-
lielākais pretinieks tam bija mācītājs Neikens. Viņš jau
1862. gada sapulcē izteica savas domas, un to pašu atkārtoja ari
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1863. gadā, ka ieskata par lielu kļūdu to, kad Latviešu Literari-

skā Biedrība izsludina vienu politisku laikrakstu

(„L atviešu Avīze s") par savu orgānu. Biedrība,
kurai vajaga būt literariskai un vispārīgai, nepolitiskai, ar to

pārvēršas savas publikas priekšā par politisku frakciju, par par-

tiju partiju vidū. Viņa ar šo orgānu nostājas arvienu karstāk

pieaugošo politisku pretestību cīņas laukā un tā top ierauta sve-

šā laukā. Tāds ierīkojums esot tikpat pret biedrības tendenci,
kā pret viņas statūtiem. Domas, ka latviešu tautā politika un li-

teratūra būtu viens un tas pats, jāuzskatot par anachronismu.

Vēl noteiktāk, pat ar zināmu rūgtumu Neikens šīs savas domas

izteica un aizstāvēja 1864. g. 14./26. decembrī direktoram Fīr-

huffam rakstītā vēstulē. Tā aizstāv savas domas līdz beidzamam

vīrs, kas cieši un dziļi pārliecinājies par savas idejas patiesību
un ar to grib pastāvēt vai kopā krist. Savā vēstulē viņš lūdz, lai

taču bezpartejiski uzklausītu tās lietas, par kurām viņš jau tik

bieži esot runājis, bet tomēr vēl arvienu esot jārunā. Viņš saka:

„Esmu sacījis un tuvāk aprādījis, ka „Latviešu Avīzēm" mūsu

biedrības statūtos nav vietas, — ka tas ir pret tendenci, ja vie-

nam laikrakstam dod priekšrocību, bet citus nemaz neievēro,
— ka tas kompromitē Latviešu Draugu Biedrību, ka viņa ar vācu

bruņniecības pabalstu mēģina izplatīt Latviešu Avīzes kā Parīzes

vakara lapu (Paris, Abend-Moniteur) un tādā kārtā tautā (latvie-
šu zemniekā) rada neuzticību pret bruņniecību un pret sevi pašu.
Tomēr viss, ko es saku. ir tā sašutuma izplūdums, kas man ir pret
br.fāli] Šulcu un pret kurzemniekiem vispāri.

1) Bet ar baigam

*) Bez Neikena bija vēl citi mācītāji, īpaši Vidzemē, kas nebūt nesimpati-
zēja ar Šulcu un viņa rīcību, nemaz nerunājot par latviešu inteliģenci, kas

visa bez izņēmuma atradās noteikti šulca pretinieku pusē. Tāds bija, piem.,
D r. Ulmanns, kas to skaidri pasacīja sekretāram 1857. g. 26. febr. no Pēter-

pils rakstītā vēstulē. Viņš ar biedrības misivu un vēlāk sekretāra atgādinā-
jumā bija uzaicināts ņemt stāvokli biedrībā dažos patlaban kustinātos valod-

nieciskos jautājumos, kā ari toreizējā sakustībā pret „Mājas Viesi". Savu no-

vēlojušos atbildi Ulmanns aizbildina pa gaivenai tiesai ar savu „lielu negribu,
nepatiku (Unlust), runāt par lietām, par kurām vēlas viņa atsauksmi." „Es

jūtos — viņš izsaka skaidri — puslīdz ciešā opozicijāpa daļai pret
atsevišķiem biedrības noteikumi c m (lūdzu, piem., ko nozīmē

šie vārdi: „Ailes dem Inhalte nach nicht den Zeitverhāltnissen der Nationalen

sich Accomodirende ist unbedingt zu tadeln" —?), pa daļai pret visu jau-
nāko „m agaziņas" burtnīcu

|Tā bija Mag. XI, 2. (1856), kurā iespiesti šādi raksti: A. Bīlensteina

„Thesen über die lett. Ortographie", kurā prasīta piem „h" skaņas pastipri-
nāta lietošana, pret kuru Ulmanns izteicās jau 1832. g.; dubultniekus, pret ku-

riem Ulm. ari jau tadpat karoja, Bīlensteins ieteicpiepaturēt, tie esot vajadzīgi,
jo esot visērtākais līdzeklis rakstītājam (!) v. t. t.: R. Šulca „Ueber die

lett. Eigennamen v. die m die lett. Sprache aufzunehmenden Fremdworter",
kurā viņš lieto, piem., ir «cunāte, ūnāte, cūnāse, cūnābele» uzvārda apzīmēju-
mā, ir māca rakstīt «italjeneri», «eistreiķeri», «eņlenderi» v. t. t.; J. Elver-

felda «Über das lett. Zahlwort> un beidzot protokolā nosaukta Latv. Draugu
Biedrība par latviešu literatūras un valodas akadēmiju»!) Bet man ir vēl lie-

lāks pretīgums ielaisties ķildā, jo paredzu skaidri, ja sākšu runāt, tad bez ķil-
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sāpēm redzu, ka neuzticība un rūgtums pret «latviešu
rakstniecības vācu varmākām" pieņemas arvienu

vairāk un vairāk, taisni tautas inteliģences starpā, un gatavo aug-

li, kas varētu tapt vēl negaršīgāks nekā pirmā Taunlatvija, pie
kuras izcelšanās un tālākas pastāvēšanas ņēmusi dalību ari mūsu
biedrība un viņas direktorija. Tu, brāl, neuzticies manai «bril-
lei" un Tev varbūt taisnība, bet šī ir taisni tās inteliģences brille,
kuru šinī apgabalā pazīstu labāk, kā jebkurš no Jums."

Neikens cīnījās par šo strīdīgo biedrības orgāna lietu vēl tā-

lāk, kas rāda viņa lielu inteliģenci un vīrišķību. Viņš pat izlaida

1865. g. 1./13. martā savā vārdā sekošu apkārtrakstu pie Latviešu

Liter. Biedrības biedriem:

~
1861. gada sapulcē priekšnieka kgs savā atklāša-

nas runā konstatēja, ka pastāvot divas latviešu
rakstniecības partijas, un nosauca tās, pēc viņu or-

gāniem, par «Latviešu Avīžu" un „Māj a s Viesa"

partijām. Šīs partijas atronas jau kopš kāda laika sīvā

ķildā, un nevis vien savos orgānos, bet pat jau zemes iestā-

des priekšā. — Referents kļuva par Vidzemes direktoru un

uzņēmās nepateicīgo starpinieka lomu; viņš mēģināja salī-
dzināt pretiniekus, mēģināja veicināt savstarpēju iecietību

un noliecību un taisnīgu — pēc viņu literariskiem nopelniem
mērotu — abu partiju atzinību biedrībā. Bet tas viņam tik

pa daļai izdevās. «Avīžu" partija izlieto apstākli, ka Lat-
viešu Literariskā Biedrība reiz saņēmusi viņas lapu nomā,
un noma toreiz, kad nebija vēl neviena cita latviešu laik-
raksta, iznāca abām pusēm par labu, par laimīgu fait accom-

Eli. ka uzturēt vienvaldību, kā pacelt savu orgānu par
iedrības orgānu un tā identificēties ar

biedrību. Turpretim «Mājas Viesa" partija ar visu ga-
diem ilgo, klusā pacietībā izturēto gaidīšanu, nav atradusi
nedz uzņemšanu, nedz atzīšanu; kamēr viņa tiklab pēc vi-

ņas piekritēju skaita, kā ari darbu plašuma un krietnuma

ar vien v pieaug, tai trūkst vēl arvienu droša apsar-

das nepaies. Bez tam neparedzu saviem iebildumiem nekādus panākumus, jo
reiz to esmu darījis un nekā neesmu panācis. Bīlensteinu cienu loti; bet

viņa latviešu pareizrakstības pamatojumi ar visu vecā Trautfettera saslavēju-
mu ir bieži taisni smieklīgi un paši sevi parādās par tukšiem. Klāssohns
[direktors] ar savu puslīdz pilnīgi tukšu čaklību (Fixigkeit) ir puslīdz pretīgs
un Šulcs ir pavisam vājš latviešu valodas prašanā. Vecais Berents pa
daudz padodas šo vājo pavadā. Redzat, ka šādā stāvoklī ir šaubīgi iejaukties
lietā. Kas attiecas uz t. s. jauno Vidzemi, tad es jau atkārtoti esmu mu-

dinājis, izturēties apdomīgi, piesardzīgi pret to. To rada ar nevēri-

gie m, nedibinātiem u/.bruk v m i c m (man rilft's hervor durch unvorsich-

tige, unbegrundete Angriffe). «Mājas Viesis» ir vājš: bet viņu pada-
rīs stipru, kad, diemžēl nespējot atspiesties uz Latviešu Avīžu patiesa spēka,
nostājas naidīgi tam pretim, kaut gan tam patiesībā nevar neko nepareizu pār-
mest.» Tā rakstīja bīskaps Ulmanns biedrības vīriem par viņu tagadējo
stāvokli.
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gataja un garīga materiāla pabalsta, kads otrējai pusei nak

no Latviešu Literariskās Biedrības puses.

No tālienes gan dzirdam — apkārtrakstā tālāk teikts —

«Latviešu Avīžu" partijas teoriju izskaidrojam šādi: Bied-

rībai vajagot savas tautas lapas, tā nedrīkstot savus spēkus
saskaldīt v. t. t.; bet tāds, kas ari citādu krāsu laikrakstiem

negrib noliegt viņu pilntiesīgu vietu latviešu tautas literatū-

ras laukā, kas zin cienīt tagadējo Pēterburgas avī-

žu tiešām krietno (realistisch tūchtigen) saturu 1)

un Mājas Viesa valodas brangumu, un atzīst ari

to, ka pēdējā lapa ar visiem šķēršļiem pamazam tikpat plaši
izplatījusies, kā Latv. Av.. ja. Vidzemē tagad pat trīs reiz

tik daudz, tā ka ar tiesību to var saukt par Vidzemes lat-

viešu tautas lapu, kā Latv. Avīzes atkal ir Kurzemes tautas

lapa, — tas nevar atturēties no domām: ka biedrība sava

īpašā līguma dēļ ar „L. A." tagad iekļuvusi parti-
jas stāvoklī, kam viņas tā kā tā mazais kredits lielā

tautas daļā — sevišķi Vidzemē
— arvienu vairāk jāsatri-

cina. — Ja viņa patiesībā gribētu vēl būt tā, kāda tā sa-

viem apsūdzētājiem pretim reiz cieši apgalvojās esot, pilnīgi
vispārīga biedrība, tad viņai turpmāk būtu jāatsakās no

katras atšķirtas provinciālas vai kārtu politikas, jāapspriež
literariski sacerējumi tikai no literariskā viedokļa, jānoceļ
Latv. Avīzes no viņu netaisni iegūtā augstākā (uzurpatori-
skā) stāvokļa, jādod svabada vaļa dažām rakstnieciskām
strāvām, kādas tīri vajadzīgas tautas kultūrai tālāk attīsto-

ties, — un mēs drīkstam apgalvot: viena
orgāna (laikraksta)

vietā tā iegūtu trīs vai četrus, jauni spēki pieaugtu un par-
tiju ķildu vietā nāktu — miers. [Cik pilnīgi patiesīgi vārdi!

*) T. Dobners izteicās 1908. g. sapulcē par Neikenu: «Neikens bija gan
latvietis un mīlēja savu tautu un tai gribēja kalpot, bet nacionālists viņš
nebija. Tikai ar «Pēterb. av.» iznākšanu latviešu literatūrā skaidri sāka at-

skanēt šis tonis: bet šai avīzei Neikens stāvēja pagalam tālu.»

Kā no augšējā redzams, tad tā nebūt nebija. Pie avīzes viņš nestrādāja, nedz

viņam bija kādi citi sakari ar Valdemāru un viņa avīzi, bet ka viņš viņa ga-

ram, viņa avīzes labajam kodolam, reālajam saturam, pēc garāka laika novēro-

juma un pārdomas jutis diezgan ievērojamā mērā līdz, tas nebūs noliedzams,

citādi viņš nerunātu par «Pēt. av.» «tiešām krietno saturu» un tās nebūtu tā

aizstāvējis pret viņu apkarotājiem. Bet ias gan skaidrs, ka viņš pašā sākumā,

ievērojot 1. nrā iespiesto Biezbārža rakstu, kas vērsās uz panslavisma pusi,
bija naidīgā ieskatā par avīzes virzienu. 1862. g._ 27. jūlijā viņš rakstīja se-

kretāram no Dikļiem: «Uz «Pēterb. avīžu» abonēšanu ļaudis laužas gubām.
Ja 1. nrā sniegtajam Biezbārža rakstam «Krievu valsts gada tūkstotis» būtu jā-
rāda, kādā kārtā šī lapa domā izpildīt apsolīto «tautu izlīgšanu»,_tad mēs vis-

maz zinām, ko latviešu slavofili grib. Ari labi. —
Līdz mūsu nākošajai

direktorijas sēdei varbūt atklāsies vēl kas.» Taī pašā dienā biedrības preziden-
tam R. Šulcam rakstītā vēstulē Neikens jau noteikti izsakās: «Kur vecā «Mā-

jas Viesa» jaunlatvieši tagad ar «Pēterb. avīzēm» uzstājas par latviešu sla-

vofiliem, tur tiešam visiem, kam mīļa vācu lieta un protestantisms, jāuzstājas

kopā pretim kā vienam vīram.»
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Bet Latv. Draugu Biedrības vadītājiem, jau nerūpēja šī pa-

tiesi dziļākā kulturālā attīstība un šis miers latviešos, bet

vairāk gan viņu pašu šauro centienu uzvara un vienval-

dība.] Kad augšējās domas kopš pēdējiem pāra gadiem sa-

skaņu biedrībā traucējušas un ari to panākušas, ka 1863.

gadā „Ceļa biedrim" [Neikena orgānam] vajadzēja atšķir-
ties no „Latv. Avīzēm", tad to gan neviens cits sāpīgāki ne-

būs sajutis, kā šo rindiņu rakstītājs. Tādēļ viņš ar prieku
apsveica no pēdējās gada sapulces ievēlēto direktoriju, ce-

rībā, ka viņa daudzkārtējās sūdzības apspriedīs bezpar-
tejiski, atstāsies no „Āvīžu" politikas un mēģinās ievest

tādu kārtību, kas iespēs savienot uz kopēju darbību visus

latviešu literariskos spēkus. Diemžēl sarunas par „C. b."

un pirmais direktora apkārtraksts (no pag. g. 20. decembra)
viņam pierādīja, ka šīs cerības bija veltīgas..."

Te jāatzīmē, ka Neikenam jau no paša sākuma sava „Ceļa
biedra" dēļ iznāca berzēšanās un ķildas ar Latviešu Draugu
Biedrību. Pēdējā, īstenībā viņas prezidents, kas reizē bija ari

„L. A." redaktors, R. Šulcs gribēja Neikena laikrakstu piesai-
stīt pilnīgi pie „L. A." kā pielikumu, ko tā izsludināja
„L. A." 1862. g. 49. nrā. Neikens par to ļoti sapīka un steidzīgi
vien aizrakstīja Kurzemes direktoram Klāssohnam, ka viņš tā-

dai kārtībai nevar padoties. „Ceļa biedris ir un paliek patstā-

vīgs laikraksts — viņš rakstīja — un ir vienīgi Dikļu mācītāja
īpašums, kuram vienīgam izdota laikraksta koncesija un kas

redakcijas lietās vienīgi saviem līdzstrādniekiem pretim atbil-

dīgs. Latviešu Draugu Biedrībai, viņas prezidentam un direk-

torijai ka tādiem nav nekāda teikšana un lemšana par „C. b."

redakciju." Garā izskaidrošanās vēstule nobeidzās šādiem ul-

timativiem vārdiem: „Visus Latv. Draugu Biedrības nolēmumus,

„pēlienus" vai citus kādus varas spriedumus par „Ceļa biedri"

noraidīšu kā pilnīgi netiesiskus, un — ja lieta citādi neies — tū-

daļ izstāšos no biedrības kā direktors un

biedrs... Skaidrās debesis, kādas no sākuma „C. b." gaitā
rādījās, ir jau tagad apmākušās, jo mani šejienes līdzstrādnie-

ki, uz kuriem liku vislielākās cerības, ir nemierā ar to, ka es li-

cis „C. biedri" iekalt važās, viņi pagaidām tik noskatīšoties; —

vēl tālāk iet, pilnīgi izolēties, plašo programu pildīt tikai paša
rakstiem un svešu darbiem un ielāpiem — tas nenozīmētu izva-

dīt „Ce]a biedri" „darba gaitā", bet gan to «novadīt postā". Kā zi-

nāms, „Ceļa biedris" pie „L. Av izem" resp. Latviešu Draugu
Biedrības izturēja tikai vienu gadu. pēc kam nostājās pats uz

savām kājām, tikai diemžēl ari te ilgi neizturēja. Viņa karjera
bij sabojāta jau no paša sākta gala ar viņa saistīšanos ar „L. A."

Protams, augšminētais 1865. g. sīvais opozicionalais apkārt-
raksts, kas ķēra kā bumba biedrības priekšniecību, nevarēja pa-
iet garām, nepārspriests biedrības nākošā, 1865. g. rudenī notu-
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rētā pilnā sapulcē. Vispirms toreizējais priekšnieks Bīlen-

steins tajā atreferēja pie biedriem laisto apkārtrakstu. Uz

viņa pieprasījumu Neikens atkārtoti izvairījies no tuvāka savu

sūdzību motivējuma un ari no praktiskiem aizrādījumiem, kas

biedrībai būtu darāms. „Tādēļ es nevaru dot autentiskas ziņas

par to — priekšnieks rezimēja, —
ko šis cienījamais biedrs īste-

ni vēlās, ko lai mēs darītu Vidzemes interesēs (uz to patie-
sībā lieta zīmējās) un tāpat „Mājas Viesa" interesēs (un tā ir ot-

ra lieta). Domas, ka „Avīžu" stāvoklis uzurpēts, pamatojas vie-

kārši uz pārpratumu; tāpat domas par kārtu jeb šķiras politiku
biedrībā. Es domāju, ka drīkstu visas biedrības vārdā apgal-
vot, ka tā līdz šim nekad nav aizstāvējusi vienas vai otras ļaužu
šķiras intereses, pavisam otrādi, tā allaž priecājusies, ka ir vie-

ta, kur varējuši sapulcēties un sasniegties rokas uz kopēju dar-

bību un tās ari labprāt sasniegušies visu kārtu viendomnieki."

Un attiecoties uz Jaunlatviju viņš sacīja: „Gribu vēl reiz

konstatēt [to viņš darīja jau gadu atpakaļ, priekšnieka amatu

uzņemdams], ka visi tautību jautājumi mums kā biedrībai stāv

tālu. Mūsu biedrības statūti nav aizsega slepenu mērķu pie-
kopšanai, tie izsaka skaidri, gaiši visu to, ko mēs patiesi gribam."
Vidzemes direktors Firhuffs nobeidza savu referātu ar šadu

piezīmi: „Mūsu biedrība nav nekāda politiska biedrība un

tādēļ tai nav nekādu politisku interešu. Bet tā kā mūsu darbu

īstais objekts ir latviešu tauta, tad mums stāv diezgan tuvu, no-

vērot notikumus un gara stāvokļus, kādi tie tautā norisinās un

parādās; tādēļ es turu par savu pienākumu, izteikt savu ciešu

pārliecību, kas manī nodibinājusies satiksmē ar visādu par-

tiju cilvēkiem: Vidzemē nav Valdemāra, zemes pārde-
vēja un vācu ēdēja (!), slava nebūt tā kritusies latviešu tauta,

kā to domā un sludina „Rigasche Zeitung". lestājies tikai klu-

sums, — nogaidu klusums un partija savā pārliecīgā stul-

bumā viņu dēvē vēl joprojām par savu Linkolnu un pestītāju!
Tautas draugam sāp sirds, redzot, ka šīs ilūzijas tautā un tautas

attīstībā atstāj postīgas sekas."

Vēlāk debatēs Neikens nāca pie izskaidrošanās un izlīg-
šanas (vismaz ārējas) ar biedrību. Protokolā par to atzīmēts ti-

kai sekošais: „Viņš ar savām domām par Latv. Liter. Biedrības

uzdevumiem atkārtotos priekšlikumos palicis vienumēr mino-

ritātē un rezignējis. [Vēstulē Fīrhuffam Neikens rak-

stīja 1864. g. 14. dcc: „Es nevaru uzņemties sacīksti ar sim-
tiem ..."] Tamdēļ vien viņš ari nav izpildījis prezidenta uzaici-

nājumu, nākt klajā ar praktiskiem priekšlikumiem. Tā kā de-

batu turpināšana par šo jautājumu pēc viņa domām nevedīšot ne

pie kāda gala, tad viņš no savas puses gribot godīgu mieru." Jā-
saka ar paruņas vārdiem: Daudz suņu drīz zaķi stiepj. Neikens

toreizējo biedrības vadītāju pulkā — kad bija vēl Šulcs dzīvs,

tāpat viņa gars ar visām „Latv. Avīzēm", ari Bīlensteins bija
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caur un cauri izgājis Šulca skolu — bija tā kā balts zvirbulis pe-
lēko un melno pulkā, kas viņu pārkliedza un pārspēja. — Tai

pašā sapulcē ari ienāca (jau agrāk caur Vidzemes direktoru ie-

sniegts) Neikena priekšlikums: „Pilna sapulce lai no-

teic, ka «Latviešu Avīzes" nav viņas orgāns." Vidzemes di-

rektors Fīrhuffs no savas puses tam pievienoja sekošu pārlabo-
jumu: „Pilna sapulce piekrīt direktorijai taī ziņā, ka biedrībai

va ja g a viena populāra orgāna, lai viņa kā literariska biedrība

var darīt iespaidu uz formālo valodas jeb rakstniecības attīstību,
tādēļ viņa uzskata «Latviešu Avīzes" kā valodniecisku un t i ka i

kā valodniecisku orgānu tautai, jo viņa neesot ne konfesionāla,
ne ari politiska biedrība; par «Latv. Avīžu" saturu esot atbildīgi
viņu redaktori." 1) (Bet tā kā redaktori bija cieši saistīti ar bie-

drību, tad par biedrības orgāna visu saturu, tiklab for-
mālo, ka ari idejisko, bija tieši atbildīga ari pati Draugu Biedrī-

ba. Kas citādi domāja un sprieda, tie bija sofisti. Tamdēļ jau
ari Neikens, kā ari vairāki citi tik stipri pretojās tam, ka par nei-

trālas, zinātniskas biedrības orgānu izraugās politisku avīzi.) Tā
kā Neikens debatēs paskaidroja, ka viņš ņem atpakaļ savu

priekšlikumu, tad ari Vidzemes direktors nelika savu pārlaboju-
mu uz nobalsošanu, jo vairāk vēl tādēļ, ka apspriedēs izrādījās,
ka sapulces lielākā daļa bija par direktorijas domām.

Šaī pašā 1865. gadā ari biedrības misivs — iepriekš minētās

sapulces — aptaujājās pie biedrības biedriem par biedrības or-

gāna lietu. Vairākas balsis, īpaši no vidzemnieku puses, savās

atbildēs šaī gadījumā izteicās, līdzīgi Neikenam, pret «Latvie-
šu Avīžu" pieņemšanu par biedrības orgānu. Tā Rūjienas mā-

cītājs R. Bergmanns atbildēja: «Es nepiekrītu direktorijas
ieskatam, jo esmu tajās domās, ka biedrības orgāns nevar būt

politiski-reliģioza lapa, kādas ir «Latv. Avīzes", bet gan

tāda, kā biedrības izdotā «Magazina." Tāpat sprieda Salacas mā-

*) Fīrhuffs savā misivā 1864. g. 20. decembrī par šo pašu biedrības

orgāna lietu izteicās šādi: «Mēs nepiekopjam biedrības politiku un biedrības

teoloģiju un tādēļ uzskatīsim «Avīzes" tikai tajā ziņā par savu orgānu, ka viņā
katrs biedrs varēs svabadi izrunāties kā savās mājās, un mūsu biedrībai, ja tā

grib darīt iespaidu uz tautas valodas attīstību, saprotamā kārtā vaj a g a

tādas tautas lapas, kurā tā var pasniegt tautai savas valodas pētījumu augļus.
[Bet cik visai vāji bija šie valodas pētīšanas darbi un viņu «augļu" pasniegšana
praktiskā kārtā caur avīzi tautai taisni ap šo lielo dižošanās laiku biedrībā —

Šulca laikmetā, — to dzirdējām no Ulmanna mutes un dzirdēsim vēl turp-
māk vairāk.] Tādēļ mēs turam par savu goda lietu, ka mūsu biedrības lapa ne-

nogrimtu zemu, bet paceltos pēc iespējas par vislabāko tā pēc

satura, kā ari valodas tīrības ziņā." [Cik maz šis ideāls pa-
tiesībā piepildījās!] Taī pašā reizē un rakstā Fīrhuffs lūdza biedrus, lai ne-

viens no tiem neizturoties naidīgi pr>et citiem lat-

viešu laikrakstiem; mūsu biedrībai nekad nav jāslēpj patiess prieks

par latv. žurnalistiskās literatūras pieaugšanu." Skaists aizrādījums un lūgums,
rikai tas diemžēl nāca par vēlu — kad visas naida bumbas ar lielu troksni

jau bija pārsprāgušas bombardējot «Mājas Viesi" un «Pēterburgas avīzes".
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cītājs A. Jungmeisters: „Es turu par ļoti nepiekritīgu,
par biedrīoas orgānu pieņemt „Latv. Avīzes"; par tādu var būt

tikai „Magaziņu" krājumi." To pašu izteica ari Matīšu mācītājs
K. Moltrechts. Ulmanns atbildēja: „Ja runa iet par

Vid-

zemes un Kurzemes kopā-strādāšanu „Latv. Avīzēs", tad: jā!"
Bet tas pavisam cits jautājums. Tā tad aplinkus ari Ulmanns iz-

teicās skaidri pret „L. A. kā biedrības orgānu. Tomēr ari daži

Vidzemes mācītāji, kā piem. A. Dobners Kalsnavā, kas citādi

šur tur uzstājās pret Šulca rīcību, šoreiz piekrita viņa un direk-

torijas domām par „L. A." iecelšanu biedrības orgāna lomā. Bet

bija un palika fakts tas, ka biedrības jaunpieņemtais orgāns

„Latviešu Avīzes" nāca pastāvīgi biedrībai vairāk par ļaunu, po-

stu, neslavu, nekā par labu; tas darīja biedrību pie latviešiem,

pie sapratīgākās un gaišākās daļas, nepopulāru un pat pretīgu.

Tādēļ tikai biedrībai labvēlīgi — tālredzīgi bija tie spriedumi,
kas negribēja pieņemt un izsludināt šīs avīzes par

biedrības or-

gānu, kuru starpā pirmo vietu ieņēma Neikens ar savām cīņām.
Ari Kronvalda Atis vēlāk, Bīlensteina laikā, bija atkal

fatavs
nākt biedrībai ar darbiem palīgā — ja biedrība neturas

opā ar „Latv. Avīzēm", kā partijas laikrakstu, bet par savu or-

gānu ieskata tikai rakstu krājumus, jeb magazinas, kā tas statū-

tos noteikts, un tās sagādā ari latviešu valodā. Bet tas, kā zi-

nāms, nenotika.

Kad 1866. g. biedrības mīsivā bija uzstādīts jautājums bie-

driem : Vai Jums ir kādi sevišķi priekšlikumi
par „Latv. Avīžu" redakciju, formu un saturu?

—
tad Dr. Ulmanns atbildēja: „Ko gan visu nevarētu vēlē-

ties? Kaut taču izdotos dabūt vienu redaktoru (toreiz vadīja
avīzi un pielikumu divi redaktori, Šulcs ar Fīrhuffu). kam ne-

nāktos grūti avīzē ievest patiesi tautisku (volkstūmlichen) toni,

pie tam tomēr paturot acīs kā galveno mērķi latviešu īstenu tā-

lākizglītošanu kristīgā garā.
1) Katrā ziņā gan turpmāk būtu jā-

izsargājas valodas ziņā no beidzamā laikā tik bieži sasto-

f)amiem grumbuļiem, ļoti apšaubāmiem jaunradījumiem un so-

oicismiem." Ulmanns pats sevi saucās par „lettischer Sprach-
purist" (Inland 1858 Nr. 20) un kā tāds viņš sprieda bargi valodas

ziņā ari par Bīlensteina un citiem Draugu Biedrības valodnie-

ciskiem darbiem, protams, ari par viņas izdotām „Latviešu Avī-

*) Tāpat Bīlensteins rakstīja direktoram Fīrhuffam 1866. g. 22. sep-
tembrī, pēc Šulca nāves, kad «Latviešu Avīzes" pagaidām vadīja četri redak-
tori: Fīrnuffs, Sakranovičs un divi Kupfferi, šādi: «Mūsu avīzes pastā-
vēšana stāv uz spēles, ja izveicīgas rokas ar enerģiju neķeras pie
viņu tālākvadīšanas. viena redaktora, kas pārvalda valodu un kam sprie-
šanas spēja viņam piesūtīto materiau kārtošanā un vajadzības gadījumos pa-

pildināšanā. Pie tam rakstura ar pareiziem sociālpoliti-
skiem un reliģiskiem principiem. Tā mums vajaga. Kur to at-

radīsim? Saliksim kopā visus prātus, lai tādu vīru atrastum.» Tādu domājās
atraduši paša Fīrhuffa personā.
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zēm." Te daži fakti par tā laika «Latviešu Avīžu" valodu. Mā-

cītājs L. Heervāgens aizrādīja vēl tā paša 1866. g. 32. nrā

uz daudziem novecojušiem un nelatviskiem vārdiem, kurus „L.

A." lietojot, kā: fektiņš, guberska, gesandters v. c, kurus vārdus

ņēmās aizstāvēt turpat 38. nrā mācītājs J. Sakranovičs,

pie tam uzsvērdams to: «Līdz šim mums vēl ne prātā

nebij šāvies, ka kāds no avīzēm grib valodu

mācīties. Priekš tam diezgan citu grāmatu un citu vīru."

Te nu bija! Fīrhuffs vēlējās savā misivā „Latv. Av." pacelt par

vislabāko, visaugstāko „ari valodas tīrības ziņā", bet te nāk uz

pēdām kāds cits ievērojams biedrības vīrs, kas uzsver, ka avīzē

nav jāskatās uz valodas tīrību! Tas pats vīrs, kas 1870. gadā
uzņemdamies „L. A." redaktora amatu, tūliņ i. nrā sprieda:
„iiappd, ta§> no Žatro. rafftu braugu Ķuffeš rtabf, buljš atrobbamai Bul)t

ffaibrat roallobai." Redzams, nebija tās vajadzīgās valodas pras-

mes. Bet tas nekavēja Sakranoviču 1873. g. 8. nrā atbildēt kā-

dam līdzstrādniekam: «īpaši Latv. Avīzes, kā to redziet un ziniet,

stipri uz to lūko, ka valoda būtu visskaidra un glīta."
To sacīja Sakranovičs, — tas pats, kura laikmetā avīzes valodā

sastopam bariem vien festungu, fangāt, kamrāds, meldēties pie
dienesta, wirtšaftēt, trūves fērve v. t. t. Tā tad pretrunas uz

pretrunām. Ari Fīrhuffs, būdams par L. A. redaktoru, atbil-

dēja kādam aizrādītājam valodas lietā (1867. g. 8. nrā), ka „Eņ-
lantiešus" par «angļiem" saukt nevaram. Tomēr jāsaka, ka Fīr-

huffa, dzimušā vācieša, valoda avīzē bija tīrāka par Sakrano-

viča, dzimušā latvieša, valodu.

Pirms nobeidzam galīgi Neikena strīdus laikmetu, jāaizņem
vēl pāris faktu šaī viņa ķildā ar Šulcu — patiesībā viss

Neikena sastrīdus cēlās un turpinājās Šulca tendences dēļ L. A.

lietā, kas Neikenu, kā jūtu cilvēku, dažreiz noveda ari pie neap-
domātiem paņēmieniem un vārdiem, kā piem. tiem pret Fīrhuffu

(sk. 133. lp.). Šaī ziņā ievērojama ari Šulca 1864. g. 28. jūlijā
sekretāram rakstīta šāda vēstule:

„ ...Tampretim Tev varu pa-

ziņot kādu autentisku atgadījumu. Mūsu draugs Neikens

nav vis griezies, kā Tu pilnīgi droši gaidīji, pe Tevis, bet nogājis
pie Plates un to uzaicinājis ar viņu kopā iesniegt sūdzību

par mums un «Latviešu Avīzē m": 1) ka Avīzes pa-

gājušu gadu nav laistas atklāta izsolē, bet privātā kārtā atdotas

resp. iznomātas biedrībai; 2) ka direktorija — vispirmā kārtā re-

daktors Šulcs — liegusies uzņemt Plātes paziņojumu par «Mājas
Viesi". Plates pēc tam devies pie štatsrāta [cenzora] Šmidta un

prasījis tā padomu šaī lietā, kurš izteicies, lai Plātes to nedarot,

jo ar to viņš neiegūs nekādu godu un labu slavu. Tas man pa-

ziņots uzticības kārtā, lai neizpaužu. Ko Tu par to domā? Vai

te aizsegtā D.[ikļu] ainava nav pilnīgi atsegusies? Vai šis tāds

vīrs nu direktorijā nav pilnīgi neiespējama persona? [Neikens
bija toreiz biedrībā Vidzemes direktors.] Ko gan no tāda varam
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sagaidīt 7. oktobra sapulcē? Vai tur vēl tālāk iespējams sau-

dzēt? (Soli und kann da noch weiter geschont werden?) Vai

Vidzemei nebūtu jādara zināms, kas viņas vadonis un lideris?

Kas lai pārzin vēl visus citus slepenus ceļus un darbus? Tik

daudz lieta ir skaidra: Avīzes jānospiež, tad uzziedēs „Ceļa bie-

drim" labumi. Šulcs ir visa ļauna cēlonis, ari tas jādabū pie
malas." Var jau tiešām padomāt pie tā, vai Neikena cīņai ar

Šulcu un «Latviešu Avīzēm" nebija klāt ari mazumiņš vēlēšanās

un iedomāšanās par „C. b." nākamu likteni. Tā gada pilnā sa-

pulcē, augšminētā 7. oktobrī, biedrībā ievēlēja par Vidzemes di-

rektoru. Neikena vietā, kas tā bija sakompromitējies biedru

acīs, V. Fīrhuffu. ar kuru tad viņam iznāca daudz sarakstīšanās

un noskaidrošanās iesāktajās ķildas lietās. Tam viņš pateica
1865. g. 4. martā ari šos ne visai glaimos vārdus par saviem pret-
niekiem:

„.. . Jūs (mani pretnieki) tiešām gribat, lai katrs,
kura knābis būtu kāds būdams, svilpotu pēc lūšu meldijas." Kā-

dos asumos Neikens sanāca ar Fīrhuffu sarakstoties šaī lietā, to

dzirdējām jau. Mācītājs L. Heervāgens sprieda 1865. g. 27.

oktobrī Fīrhuffam rakstītā vēstulē: „Kas attiecas uz Jūs v sa-

karu ar Neikenu, tad es nevaru atstāties no pārliecības,
ka te būs darīšana tikai ar pārpratumiem. Neikenam ari nav ne-

kādas dalības pie Bezbārža. Viņi ir viens otram pretējās dabās.

Bezbārdis ir demokrāts un Neikens gandrīz aris t o-

krat s." Ap to pašu laiku — 1865. g. 10. janv. vēstulē Buchhol-

cam — vecais A. Dobners nodeva par Neikenu šādu nega-
tīvu spriedumu: «Neikena uzstāšanās mani arvien vairāk nostip-
rina taī pārliecībā, ka viņš nedz savas personības, nedz savu vei-

kalniecisko zināšanu dēļ nespēj izvest līdz galam kādu vispār-
derīgu uzņēmumu." Lai savu «Ceļa biedri" uzturētu uz kājām,
tad viņš, kā zināms, izlūdzās tam pabalstu no Vidzemes muižnie-

cības, ievērojot to, ka Kurzemes muižniecība pabalstīja «Lat-
viešu Avīžu" izdošanu. Vai viņš šo pabalstu dabūja, nav zi-

nāms, bet drīzāk jādomā, ka ne, ievērojot to, ka „C. b." drīz ap-
stājās, laikam līdzekļu trūkuma dēļ. Jāiedomājas vien. ka viņa iz-

platīšanu toreiz drīzāk apkaroja nekā veicināja visi Latv. Draugu
B-bas vīri, sevišķi visi Kurzemes mācītāji. R. Aun i ņ š izteicās

par Neikenu viņa nekrologā, attiecoties uz viņa asajām ķildām un

sadursmēm biedrībā šādi: Kad viņam izpildot Vidzemes direk-

tora amatu biedrībā, daži viņu pārprata, tad manas domas tās,

ka šie pārpratumi un šīs maldības, ciktāl viņš par tām darāms

atbildīgs, cēlās no viņa zināma nepraktiska ideālisma,

no kura viņš nekad pilnīgi neatsvabinājās."1) Neikena skaistais

ideālisms, taisnības un pareizības principa vīrišķīga aizstāvē-

šana, bija «nepraktisks" tikai toreizējo reakcionāro vācu un pār-
vācoto latviešu mācītāju acīs.

Mag. XIV, 2. 9. lp.
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Ka Šulcs bija naidīgs Neikenam un viņa brīvākam garam,

tā skaidra lieta. To rāda ari piem. viņa 1863. g. 2. maijā sekre-
tāram rakstītā vēstule, kurā viņš piemin „C. b." 9. nrā Neikena

stāsta «Kalniņi un Pūriņi" beigas, kuras par brīnumu cen-

zors neesot izšņēpis, kā viņš, Šulcs, to droši sagaidījis.
Muižniecība par šo gabalu ļoti uztraukšoties, tādēļ ka šis raksts

nācis klajā priekš landtāga sēdēm, kur šo jautājumu cilāšot.

Tautā tas bijis pārrunājams tikai pēc landtāga apspriedēm, ja
jel maz tas bija darāms, „bet tas varbūt tikai landtāgam
vienam bija iesniedzam s." Neikena stāsts «Kalniņi
un Pūriņi", kā zināms, nobeidzas ar lielkunga doto aizrādījumu
un pamācību, zemniekiem iedodot rentes kontraktus rokās:

«Rentes kontraktus jūs esat saņēmuši. Gan labi! Tomēr vairāk

apdomādamies un aprunādamies noprotu, ka viena lieta turklāt

jums trūkst, kas katram mājas kopējam it vajadzīga, proti: dro-

šība uz ilgiem gadiem. Kur sējējam nav cerības, ka

ari pļaut dabūs, kāds prieks tur viņam savu sēklu izsviest zemē?

Kur saimniekam nav drošības, ka darbs un tēriņš par labu nāks

pašam vēl vecumā un bērnu bērniem ar', kāds prieks tur viņam

savus sviedrus liet un savu naudu izdot mājas dēļ?'
Ļ

Tādēļ esot

vajadzīga rentes kontraktu līgumu slēgšana ne vis uz 6, 9 vai 12

gadiem, bet gan uz 24, vai pat uz 40 gadiem. Vislabāk vēl mājas
iepirkt gluži par dzimtu, par savu īpašumu. Šo mācību R. Šulcs

turēja par bīstamu un gaidīja, ka cenzors tai pārvilkšot krustu

pāri, bet brīnišķā kārtā tas neesot noticis. Šulcs te skaidriem

vārdiem izsaka, ka muižniecībai nedrīkstot dot aizrādījumus un

izteikt spriedumus zemes agrarlietās. Jāgaida, ko viņa dos jeb
lems. vai nedos, un ar to jābūt mierā. Nedrīkst kustināt īpaši
jautājumu par nomā izdošanu uz ilgiem gadiem, jo tas var iz-

nākt muižniecībai
par ļaunu un zemniekiem par

labu (kā tas pa-
tiesībā bija). Bet Neikens tā nedomāja. Viņš saprata, ka dzī-

ves apstākļiem jāiet palīgā viņu izpratnei, apgaismošanai, pra-
sību uzstādīšanai. Jo citādi tie, kam kas jādara un jādod, var ie-

žužināties saldā miedziņā un nedarīt un nedot neko. Tā «Lat-
viešu Avīzes" ar Šulcu priekšgalā bija izvērtušās par speciālu
šejienes muižniecības un garīdzniecības interešu aizstāvi.

Bez muižniecības Šulcs aizstāvēja vēl vienu lietu cītīgi savā

avīzē — lopu aizsardzības biedrības Jelgavā un ci-

tur, kamdēļ Minchenes lopu aizsardzības biedrība viņu pagodi-
nāja ar medaļas piesūtīšanu un goda biedra diploma
piešķiršanu. Kad par to viņam izsacīja pārmetumus, lopus vai-

rāk žēlojot nekā cilvēkus, tad viņš taisnojās: «Jā saka, lopus
gan žēlojot un par tiem gan gādājot, bet par nabaga cilvē-
kiem ne — tad tā ir skaidra nepatiesa liecība un nepatiesī-
gas sirds valoda. Tas nav grūti tiem pierādīt, ka nekādos vecos

laikos nav tik daudz un tik sirsnīgi rūpējušies un gādājuši par

nabaga un nelaimīgiem ļaudīm un par zemnieku kārtu, kā ta-
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gad, mūsu laikos, mūsu zemē un mūsu pilsātos gādā, darbojas, dod

un dara valdīšanas, kungi, mācītāji, tiesas un bagātie nabagiem,
nelaimīgiem."

1

)
*

Tagad jāparaugās tuvāk Šulca „Latviešu Avīžu" redak-

cijas darbos un šo avīžu garā. Jau minēju, ka viņš šaī darbā, ka

ari visur, kur viņš pielika savu roku, parādīja lielu rosību. Viņš
nebija kūtrs, meklēt un lūgt sev līdzstrādniekus un palīgus, kur

vien redzēdams un zinādams. Tā zinām, ka viņš uzaicināja 1862.

g. pat Kronvaldu, lai viņš no savas «bagātās un čaklās rokas"

atmestu pa rakstam „Latv. Avīzēm", jo savienojoties ar Neikena

„Ceļa biedri" nākamā gadā tam vajadzēšot vairāk līdzstrād-

nieku. Vēlāk viņš izlūdzās no viņa, apgādāt avīzes taisni ar jo-
kie m. Gan skolotāji viņam piesūtot stāstiņus, bet tā sakot

„bez sāls", vai atkal tādus seklus vai rupjus.
2) Tādus joku rak-

stus viņš izlūdzās ari no pazīstamā Suntažu mācītāja Berenta,
kam padevās uzrakstīt dažu joku. Tā tad Šulcs, kas kopā ar

biedriem stipri apkaroja «Pēterb. avīžu" un vēlāk „Balt. Vēst-

neša" un „Balt. Zemkopja" zobgaļus, centās paši sameklēt savam

orgānam zobgalīgus rakstus, zinādami, ka lasītāji pēc tiem ļoti
kāri. Tādēļ ari vēlākie L. A. redaktori lūkojuši savā avīzē pa-

stāvīgi sniegt pa starpām jocīgus un humoristīgus krikumus, tā

Sakranovičs zem Vīzdeguna un Okšķera vārdiem, tikai parasti
gan bez zobiem un ragiem, kā «Mājas Viesis" savā laikā izpūlē-

jās ar saviem zobgaļiem, par kuriem Laubes Indriķim bija jā-
spriež («Mūsu laika raksti", 1872), ka tiem nav no «Pēterburdz-
nieces zobugala ne ēnu ēnas". Šulca sarakstīšanās ar saviem

līdzstrādniekiem, t. i. labākiem, izraudzītiem, bija diezgan plaša
un dzīva. Bet ari pašās avīzēs Šulcs lūdza un atgādināja nemi-

tīgi — pat tīri übagošanas kārtā —ari pat bāršanu un rāšanu pa-

līgā ņemdams, lai palīgi sūta viņam rakstus, sevišķi pirmajos ga-

dos, kad trūkums bija lielāks — vēlāk viņš no tam atturējās, it

kā kaunēdamies no tādas uzmācības. Tā 1854. g. 37. nrā viņš
lūdz:

«Sirsnīgi lūdzam: nekavējieties magazīnē svarīgus graudus iebērt, lai

ļaudis nebūtu jābaro ar sēnalām. Vai tik ātri ar to Avīžu rakstīšanu

apnikuši? Ka tad niiims iknede] tik daudz ar to jāpūlējas un mums nebūs

apnikt? Kas nekaiš lasītājiem savā beņkī jeb rakstu-meistariem mīkstā

krēslā apsēsties un lasīt, jeb katru vārdu nobrāķēt un tiesāt!"

Un tā paša gada 47. nrā:

„Nāk par daudz t a d v rakstu, kas tā salikti, ka, ja ņemam pār-

pucēt, neatliekas ne treša daļa, un stundu stundām mums ar to būtu

darbs. Sakām skaidri, ja visus tos rakstus*, ko jūs mīļi latvieši mums

atsūtiet, gruntīgi gribētum pārtaisīt priekš druka, tad mums būtu jā-

Latv. Av. 1865. 42. lp.
2) K. Kundziņa Kronvalda Attis, 30. un 31. lp.
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als t a j savs mācītāja amats un pucsudmalas vien

gr i c z t i n jāgrie ž."

Ka Šulcs savā redakcijas darbā pielietojis stipri vien savas

pucsudmalas un kritiku, rāda jau tas, ka viņš, kā to dzirdējām,
nekautrējās noraidīt pat sava priekšnieka, mācītāja K. Hugen-
bergera rakstus, kad tos ieskatīja par tukšiem un avīzei kaitī-

giem. To pašu gaudu dziesmu par labu rakstu trūkumu Šulcs

atkārtoja 1855. gadā. Avīžu 76. lp. tur lasām:

..Pavasara laiks visas magazines apcirknes iztukšojis, un bads

ātri būs, ja nesteigsieties labus un derīgus graudus savest. To ne-

derīgu gan ir diezgan, bet tos jums mīļiem lasītājiem jele nedrīkstu

likt pie mutes, (ik to akmeņu tad uz mums taptu mesti! Es patst no sa-

vas pašās klēts jās jau baroju, cik vien spēdams, bet šī maize jums
sen dienām jau būs apniku s c, un manim jau paliek kauns,

ka. labāku nezinu jums gādāt, kā tik putru un putru vien..."

Un pāra numurus tālāk (24. nr. piel.) žēlojas, ka „Avīžu rak-

stītāji nīktin iznīkst. Ja vēl tā darīs rakstītā ji, kā šinī laikā, tad

paliks tukšas lapas... Lūdzami sūtiet dāvanas ar

steigšanos, lai badā nenomirstam."(!!) Patiešam, liels trūkums

varēja izsaukt šādas pārmērīgas gaudas. Tas rāda, ka Šulcs ar

visu savu lielo rosību nebija spējis pie sevis saistīt vairāk inteli-

ģentus līdzstrādniekus, kas gribētu un varētu dot derīgus rak-

stus avīzei.

Ka Šulcam bijušas savas lielas pūles un mokas ar „L. A." re-

diģēšanu, to, kā dzirdējām, viņš bieži vien pastāstīja vaļsirdīgi
saviem lasītājiem. Tā ari 1853. g. 14. piel. lūdz lasītājus ar lēn-

prātību paciesties, kad šis tas pie mūsu avīzēm misējas. «Ne-

ticēsiet, draugi, cik mēs dien nakt ar tām galvu un sirdi nopūlē-
jam, labprāt visu pareizi gribēdami izdarīt; neticēsiet, cik neiz-

teicamas raizes mums šur tur gadās, šo jaunu lietu gribēdami ie-

grozīt!" Šaī pašā gadā Kr. Valdemārs bija rakstījis vēstuli

redakcijai, kurā bija izteicis savas domas un vēlēšanās par „Latv.

Avīžu" saturu. Uz to Šulcs deva viņam 37. nrā garu atbildi, kū-

lā kā rezimējumu lasām: „Jūsu padomi par „Latv. Avīzēm" gan

labi, bet ne visi. Tie sirds padomi un tā patikšana neir it visiem

vienāda. Dažu gadu ar „Latv. Av." vadīšanu izpūlējušies, mēs

gan daudz maz zinām, kā iet ar ļaužu valodu un ar to pasauli.
Simts un atkal simts piesien Avīžu apgādātājam savus striķus

gan pie kājām, gan pie rokām, pie pleciem un gurniem, pie kakla

un galvas, priekšā un pakaļā un nu ikkatrs ar savu striķi velk,
to vilkdams cik spēdams, lai nāk uz savu pusi; bet kad neviens

to nevar pie sevis pieraut klāt, tādēļ ka it visi velk viens pret ot-

ru vilkdami, tad kliedz, ka tos neklausot un brēc it visi..." Šul-

ca beigu slēdziens skanēja: «Paliksim pie tiem mīļiem Dieva vār-

diem, kas to sirdi silda un dvēseli pestī, pie derīgām mācībām un

stāstiem, kas prātu gaismo, un tiem nokusušiem dienišķās maizes
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pelnītajiem dosim par atpūšanos ari kadu laika-kavekli un iz-

lustēšanos."

Par Šulca rosību līdzstrādnieku vākšanā un saistīšanā pie
sevis liecina ari tas, ka viņš prata pat izgādāt atklātu oficiālu pa-
teicību saviem līdzstrādniekiem. Tā viņš kā Latv. Draugu Bie-
drības priekšnieks un reizē L. A. redaktors izsludināja savā la-

pā 1861. g. beigās — t. i. kad bija iesākusies jaunlatviešu kustība

— no biedrības puses sekošu pateicību, kā goda honorāru saviem

līdzstrādniekiem: „Kā Visaugstāki apstiprināta Latviešu drau-

gu biedrība it sirsnīgu un lielu pateicību izdod it

visiem tiem goda vīriem no augstas un zemas kārtas, kas

par latviešu laicīgu un garīgu labklāšanu patiesi rūpēdamies,
palīdz viņas Latviešu Avīzes rakstīt, ar to jau dažu gadu darbo-

jušies, teicamus rakstus avīzēs izdevuši un neapnīkst gādāt, ka

šīs Avīzes būtu derīgas pie latviešu gaismošanas." Tā Šulcs prata
pievilkt un saistīt līdzstrādniekus savai avīzei. Pa laikmetiem

tomēr viņam, kā dzirdējām, bija žēlīgi jāgaudo par līdzstrād-

nieku un labu rakstu badu.

Tā pamazām esam nonākuši pie „L. A."
gara paša īstā ko-

dola — viņu pārliecīgā garīguma. Bet iekams to apskatām, jā-

pamet acis uz vispārējo tā laika gara virzienu visā plašajā Krie-

vijā, pie kuras toreiz ari Latvija piederēja. 19. g. s. sākumā baz-

nīcas lietās tur valdīja, vismaz taisījās valdīt stipri brīvs gars.

Pēterpilī tad justickoleģija. īstenībā viņas viceprokurors G. F.

Sālfelds nāca klajā ar ļoti radikāliem priekšlikumiem «apgaismo-
tas valsts baznīcas garā". Viņa izstrādātie projekti gribēja no-

stādīt baznīcu par «valsts iestādi", kas lai kalpotu vispārderīgās
lietderības viedoklim. Mācītājs bija pārvēršams par tautas sko-

lotāju, kas savās kanceles runās nevien ar bībeles tekstiem, bet

ari ar citiem labiem praktiskiem un morāliskiem teicieniem un

norādījumiem mācītu un vadītu tautu. (Pēc Lutera uzskata mā-

cītājam vajadzēja būt primus inter pares. pirmajam starp vien-

līdzīgiem, savā amatā brāļiem kalpotājam brālim.). Šie augstā-
kās valdības izstrādātie un aizstāvētie projekti bija tik radikāli,
ka Vidzemes un Kurzemes baznīcas pārstāvju komisija Pēter-

pilī 1805. g. tos noraidīja.1

) Tomēr ar to visu ari pie mums Lat-

vijā tolaik valdīja baznīcā un visā garīgā dzīvē labi sajūtams
brīvāks gars. Tam vien ari jāpateicas par Latviešu Draugu
Biedrības, tāpat par pirmā latviešu laikraksta nodibināšanu. Bet

nebija ilgi jāgaida, kad nāca pārgrozība, reakcija ievērojamā
kārtā valdības sfērās un ari mūsu dzimtenes dzīvē. Šo regresivo
virzienu Krievijā viņa vēsturiska attīstībā labi raksturoja J.
Kriškāns Konw. Wahrdn. 11. 2218. lp.: Kad 1847. g. Igaunijas
gubernators vispadevīgā ziņojumā uzrādīja, ka amatniecība vi-

ņam uzticētā guberņā panīkstot, tamdēļ ka amatnieki cenšoties

*) L. Adamoviča «Kristīgas Bazn. Vēsture", 1927. 263. lp.
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dot saviem bērniem augstāku izglītību ģimnāzijās un universi-

tātē — tautas apgaismošanas ministrs grafs Uvarovs lika pa-

augstināt min. skolās skolas naudu, jo augstākā iz-

glītība zemākajām šķirām esot nederīga, lieks greznums. Sāka

aizliegt ari privātskolas. Apstiprinādams ministra

priekšlikumus, ķeizars uzrakstīja tiem vēl šādu rezolūciju: Der

ari pārlikt, vai nav līdzekļu, kā apgrūtināt ietapšanu ģimnāzijās
raznočinciem (pēc nozīmes: vidus šķirām). Līdzekļus, zināms,
atrada: no zemākajām šķirām ģimnāzijās pielaida tikai 1. ģildes

tirgotāju dēlus. Zīmējoties uz grāmatu izdošanu tautai un viņu

izplatīšanu, Nikolajs 1. nolēma: „ne par ko nepielaist". 1849.

gadā uz visaugstāku pavēli aizzīmogoja visus grāmatu veikalus

Rīgā un Tērbatā, meklējot pēc aizliegtām grāmatām. Šis aiz-

liegums pastāvēja spēkā līdz 1852. gadam. Ar 1852. g. ukazu

ieveda visā valstī augstu pasta naudu laikrakstu izsūtīšanai, ne-

dēļas laikrakstiem 150 kap. uz katra eksemplāra, kas ļoti ap-

grūtināja laikrakstu izdošanu, tā kā mācītājam Šulcam bija jā-
raksta biedrības sekretāram: „Mūsu Latviešu Avīzes nākušas

lielās nāves briesmās! Kādas izbailes uznākušas visiem laik-

rakstiem, bet it sevišķi mūsējam, kas ar visiem pasta izdevumiem

jāizdod gadā par 1 rbl.!" 1850. g. Uvarova vietā nāca kņazs
Sirinskis-Sichmatovs. Viņa projekts bija: ari uni-

versitātē visas zinātnes nodibināt ne uz ko

citu kā uz Dieva vārdu. Visus pierādījumus un izskaidro-

jumus, pat tādās zinībās, kā matemātikā, medicinā, romiešu tie-

sībās smelt no svētiem rakstiem. Šai laikā ari Tērbatas teolo-

ģiskā fakultātē valdīja stingrs baznīcas gars un tāds visā mūsu

garīdzniecībā, ar visai maziem izņēmumiem. Te mēs pa daļai
varam meklēt izskaidrojumu — Kriškāns spriež, — kamdēļ pie
mums ap to laiku «Latviešu Avīzes" pilēt pil no Dieva vārda —

un pat „M. V.", kas sāka iznākt jau Aleksandra 11. valdīšanas laikā

(1856. g.), nepaliek „Latv. Av." pakaļ. Lasot to gadu „L. A.",
izliekas, itkā kāda reliģioza epidēmija būtu pārņēmusi to rak-

stītājus, — pat nedzīvas lietas, kaut kādas skolas ērģelītes, tiek

apkārt un apkārt nosvētītas un appātarotas, par viņu labklājību
tiek piesaukta Dieva žēlastība v. t. t., kur tad nu vēl cilvēki!

Kad pec Pantenius nāves naca mācītājs Šulcs pie „Latv. Avīžu"

stūres — lasām Jura x\llunāna apcerējumā par šo laikmetu, kas

glabājas Valdemāra rakstos, — tūliņ latviešu literatūrā sāka

pūst citi vēji. Visu. kas vien jel kaut kādi izgāja uz latviešu

gara apgaismošanu un prāta pacilāšanu, ņēmās vairāki līdzstrād-

nieki nolikt pagalam pie malas. Neskaitāms pulks dažādu garīgu
rakstu un rakstiņu (Traktātchen) pārplūdināja latviešu litera-

tūru, jā, garīgā aizrautība .nogāja tik tālu, ka pat laicīgus rak-

stus, kā, piem., ģeogrāfiskus un vēsturiskus, turēja par nepielai-
žamiem latviešu literatūrā, nepiejaucot tiem klāt baznīcas svē-

tuma smaršu.
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Ka spriedumam par svētuma pilēšanu «Latviešu Avīzēs"

taisnība, to lai rāda sekoši piemēri (no daudziem te būs atzīmēti

tikai daži). Šulcs pats raksturoja savu avīzi šādi (L. A. 1857.

Nr. 52): „Un ziniet (lasītāji) gan, kāds vārds Avīzēs uz jums
top runāts. Tas priecas vārds no ta Kunga mūsu Dieva un

Pestītāja atnākšanas — un uz šo dibināts tad ari tas vārds,
kas jums der un piepalīdz pie labas dzīves. Tādēļ mums mūsu

Avīzes liekas būt kā kāda lielu liela latviešu baz-

nīca, tik liela kā visa Kurzeme un Vidzeme un vēl lielāka ..."

Te skaidri pateikts, ka te sludinās, kā baznīcā no kanceles, diev-

vārdus. Tādēļ jau gluži dabiski, ka redaktors atvadās gada galā
— 1851. gadā — no lasītājiem un līdzstrādniekiem šiem vārdiem:

„Lai nepiemirst neviens to vienīgu lietu, kas par visām lietām ir

derīga un vajadzīga, kas ir Jēzus Kristus. lekš ta lai mēs visi

bagāti topam, tad nekāda svētība mums netrūks." Un 1864. gada
beigās atvadīdamies uzsver, ka «Latv. Avīžu" sakne ir «ticība
iekš Jēzus Kristus". Izspļauta baznīcas valoda! Skolu Šulcs

definēja (L. A. 1850. 13. nrā) šādi: «Kristīga skola ir atvērtas

durvis, kas ieved Dieva namā; skola ir Kristus jēriņu
kūts, kur tie no mātes piena atšķirtie top radināti pie tās ba-

rības un tās maizes, kas no debesim nākusi v. t. t."

Jāaizrāda ari uz to. ka šulcs laida pārliecīgi ģeķoties ar

dievvārdiem savā lapā E. F. Šonbergam un citiem tālaika

skolmeisteriem, kas gribēdami iztapt saviem garīgiem tēviem,
nekautrējās šaī lietā iet galīgās pārmērībās, no kurām mācītāji
paši, kā izglītotāki, pa daļai tā ka atturējās. Tā Šonbergs mā-

cīja (L. A. 1851. g. 17. nrā) garā raksta par skolām un izglītību,
ka vecākiem pienākoties savus bērnus izaudzināt «visvairāk par

derīgiem labiem ļaudīm priekš tās debesu Jeruzalemes. Jo māsu

dzīves laiks šeit ir dikti īss. Un kad nu mēs saviem bērniem tik

vien vieglu dzīvi šinī īsā mūžā sagādājam, bet priekš tās mū-

žīgās dzīvības, kas aiz kapa atkal sāksies, nebūt negādājam,
tad mēs esam it ģeķīgi un neprātīgi ļaudis v. t. t." Ari Voltēra,
skolu drauga, audzēknis \. Ber gm an s; spriežot pēc viņa
rakstiem «Latv. Avīzēs", nodevās pārspīlētai dievbijībai un

svaidītā patriarcha tonī sāka rāt un pamācīt savus amata biedrus.

Tā jau 1838. g. (44. nrā) viņš pārmet tiem, ka tie esot uzpūtīgi,
lepni, bezdievīgi, nemierā ar savu stāvokli, tamdēļ skolas nīkstot

un kungi un mācītāji par tām nerūpējoties. 1849. g. (16. nrā)

viņa «valoda top pilnīgi necienīga, ta ir verga valoda, kas rā-

podams pa zemi pie sava kunga kājām pats sevi nicina ar dziļu
nicināšanu, — apslēpta valšķība, kuras nolūks kaut ko priekš
sevis izsmilkstēt tomēr gaiši cauri redzama." 1 ) Pievedama kā

spilgts piemērs vēl 1862. g. bazn. ziņu 10. nra viņa atbilde kādam

amata brālim: «Jūs bēdājaties, mīļais amata brāk. kas vecumā

mums dos? Dos tas Dievs, kurā darbā mēs strādājam. Un

i) J. Kriškāns, Konw. Wahrdn. If, 2214. Ip.
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grib viena draudze savam vecam skolmeisteram spriest übagos
iet, — „Lai notiek Dieva prāts, tiem labums būs nekāds, mums

debess manta paliks." 1) Kāda gara nabadzība! Ari E. Diins-

ber g s nepaliek Bergmanim šaī ziņā neko pakaļā. Jāpalasa,
piem., viņa sprediķis, pildīts tikai ar dievvārdiem — nobeidzās

tiešām ari ar ..Amen!" — „Mīļiem kristīgiem amatbrāļiem"

(Latv. A. 1852. 39. nrā). Te parādās sabiezinātā kārtā mūsu tā

laika garīdznieciskā vadībā un atkarībā nostādītā izglītības
personāla — sevišķi Kurzemē — apbrīnojamais intelekta trū-

kums, turpretim pārliecīga ārīga zemošanās, askētisma pārpil-
nība — ko no savas puses ievērojami atbalstīja Latviešu Draugu
Biedrības orgāns «Latviešu Avīzes", kur bez Šulca ari daži citi

diezgan ievērojami šās biedrības darbinieki sludināja un mā-

cīja, ka latviešu zemniekam jādomā un jāgādā par visām lietām

par dzīvi viņā saulē un šaī zemē jāapmierinās ar mazumu.

Jāatzīmē, ka ari vecais A. Līventāls par brīnumu neko

neatšķīrās no savu amatbiedru augšējiem uzskatiem. Tā viņš

rakstīja «Pēterb. av." 1862. g. 10. nrā, atbildēdams Biezbārdim:

«Cerējām ari, ka viss tas, kas līdz šim mūsu tautas brāļiem skolās

mācīts, katķismis, bībeles stāsti un ticības mācība, turpmāk jo
stiprāki, jo gruntīgāki jāmāca un mums pieaugušiem
pašu labuma dēļ ikdienas vairāk jāmācās. Papriekš lai apstrā-

dājam sirdis un tad galviņas. [Biezbārdis tam pretim atbildēja:
«Gluži jauna un ērmīga lieta: sirdi kopt bez galviņas!
Līdz šim esmu domājis, īpaši skolās tiklab sirds kā galva reizā

jākopj.**] Dieva bi jāšana visas gudrības iesākums; bez dieva-

bijāšanas visa pasaules gudrība ir ģeķība! Tā-

Ī>ēc dievabijāšanai būs valdīt par pasaules gudrībām!" No vē-

ākiem laikiem var pievest spīdošu piemēru šai pašā lietā Lindes-

Birzgales draudzes skolotāju G. Ķ c r m c 1 i, kas „L. A." 1879. g.

25. nra piel. nokancelēja ģimnāzijas virsskolotāju J. Vinkleri par
to, ka viņš, pārrunājot pagājuša gada Kurzemes skolotāju konfe-

rences lēmumus, bija izteicis domas, ka pagastu skolās nevien

ticības, bet ari dabas mācība vajadzīga — norādams līdzi ari

visus tos, kas karojot pret sv. dievvārdiem. Ari tautiskos cen-

tienus mūsu servilie skolotāji palīdzējuši mācītājiem apkarot. Tā

Vidzemes mācītāju sinodes uzdevumā Krimuldas mācītāja V.

Valtera 1877. gadā nodibināto «Latviešu tautas biedri", kura
uzdevums bija «karot katram tautības reibumam preti", vēlāk

ar gluži mierīgu sirdi vadīja skolotājs H. Spalvings. Kad

tas 1913. g. nomira, tad Latv. Draugu Biedrībā priekšnieks T.

l ) Tas uz mata līdzīgs tam, ko mācītājs J. Neuļands sprieda 1882.

6
adā par skolotājiem Cimzes biogrāfijā: «Skolotājam cita palīga ne-

ūt nav, kā Dievs tas Kun g s [tieši paša autora retināti jeb uz-

svērti vārdiļ, tas vienīgais, kas grūtumu māk darīt vieglu un krustu vērst par

svētību." (Mag. XVI, 3, 20. lp.).
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Dobners tā gada sapulcē viņu godam minēja un saslavēja par to,
ka viņš labai lietai «uzupurējies".

«Latviešu Avīzēm" tūliņ pēc tam, kad tās nāca Latviešu

Draugu Biedrības rokās, t. i. no 1857. gada sāka dot pielikumus
„Missiones ziņņas", kur aģitēja par pagānu atgriešanu un mi-

sijas (agrāk lietoja tikai «misiones") dāvanu vākšanu un kvitēja
par ienākušām sumām misijai par labu, kaut gan tas nekādi ne-

saskanēja ar biedrības mērķiem un viņas apstiprinātiem statū-

tiem, kas prasīja tikai latviešu valodas un, pieņemsim pla-
šākā mērā, ari viņu vispārējās gara attīstības izkopšanu. Tālu

taču no tam bija «rūpēties par nabaga pagānu dvēseļu izpirk-
šanu un izvešanu no tumsības un ievešanas svētā Kristus gai-
šumā" („L. A. vārdiem runājot). Šulcs varēja jau 9. pielikumā
paziņot lasītājiem: «Vēl nav pusgada, kā mūsu Avīzes sākušas

par misionāru darbiem stāstīt, un redzi pie manim jau kādi

46 rbļ. atnesti. Kad gads ar tā Kunga palīgu būs beigts, tad,

ticu, no mūsu mīļām latviešu draudzēm Kurzemē un Vidzemē

laba naudas gubsniņa būs sakrājusies." Tā paša gada pilnā
sapulcē Šulcs, kā prezidents un „L. A." redaktors vienā per-
sonā, uzsvēra savā ziņojumā: «Līdz šim stipri sveša bijusi latvie-

šiem svētā pagānu misijas lieta, bet tagad caur mūsu Avīzēm

tā kļuvusi tiem tuva un mīļa."
1 ) Un misijas dāvanas ienāca

bagātīgi. 1859. gadā avīze varēja paziņot, ka jau ienākuši caur

mācītājiem redakcijā pagānu misijai par labu 1174 rbļ. Šie

ziedojumi misijai sanāca pa gaivenai tiesai nevis avīžu rakstu

dēļ, (kā to Šulcs biedrībā ziņodams uzsvēra, lielīdamies ar viņa
avīzes pieaugušu lielu svaru), bet aiz tam, ka mācītāji pastāvīgi
baznīcās lūdza pēc misijas dāvanām. Tā Daibes mācītājs K.

Kupffers, piesūtīdams minētā gadā Šulcam 14 rbļ. ienākušās

naudas, saka: «Es ik svētdienas iekš lūgšanas pēc sprediķa
ar īsiem vārdiem misionārus pieminu. Kad upurus priekš baz-

nīcas pieminu, tad ari pieminu dāvanas priekš misionāriem."

Un tas bija vispārīgs paradums pie mūsu mācītājiem. Taču ne

bez saviem izņēmumiem. Tā savu Bērzaunes mācītāju A. An -

d c r s v, Prūsijā dzimušu vācieti, kas mira sirmā vecumā, Rīgas
pilsētas meiteņu skolas bij. direktora Andersa tēvu, nevienu

reizi nedzirdēju baznīcā no kanceles lūdzam draudzi pēc mi-

sijas dāvanām. Kad reiz viņam par šo lietu ieminējos, šis goda
vīrs man atbildēja: «Redzot dien dienā, cik pašiem te uz vietas,

draudzē un pagastos, dažādu vajadzību un trūkumu (šī draudze

kopš sen dienām pieredzējusi lielus jo lielus trūkumus, smagus

1) Ka Šulcs izgāja stipri uz pagānu misijas piekopšanu, to rāda ari viņa
1861. g. izdotā «Pasaules-stahstu-grahmata". Tā sākās ar pasaules radīšanas

nostāstiem pēc bībeles stāstiem un beidzas ar piekto nodaļu «Missiones" un

pamācību, ka viss pasaulē noticis un notiek tikai ar Dieva ziņu, un pats Kungs
Kristus devis mums to priecīgu apsolīšanu, ka beidzot būšot «viens pats ga-

nāms pulks un viens pats gans!"
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kara, mēra un bada gadus — jāprasa, kura no mūsu lauku

draudzēm tos nav izbaudījusi?), es neesmu varējis dabūt pār
savu sirdi izlūgties un saņemt dāvanas priekš tālām pagānu
zemēm. Ja lut. palīdz, kases gada pārskatos kādreiz atzīmēta

kāda suma no Bērzaunes misijai par labu, tad to esmu pats no

sevis ziedojis."
Es neattaisnoju — nekādi nesaprotu ari mūsu taga-

dējo latviešu draudžu ganu resp. viņu virsības uzaicinājumu
uz ārējās misijas jo cītīgu piekopšanu, kuram nolūkam

par labu savāktas it prāvas sumas no mūsu nebagātām latviešu

draudzēm. Tā par 1926. gadu sanācis šim nolūkam (pēc „Svētd.
Rīta" kvitējumiem) kopā Ls 5607.23 jeb 280,361 rbl. 50 kap.!
(1869. gadā mūsu laikraksti varēja ziņot, ka „iekš gadslaika no

Baltijas guberņām kādi 6300 rbļ. priekš misionēm sala-

sīti un uz Leipcigu nosūtīti.")1) Ņemsim vērā visjaunākos faktus.

Vēl 1928. gadā latviešu ev.-lut. baznīcas izdotā «Ārmisiias" lapā
Nr. 8 lasu aizrādījumu un lūgumu: „Vai neatrastos kādi misijas
draugi, kuri ziedotu kādu artavu misijas slimnīcai Koim-

batorā (Indijā)?" Un turpat tālāk (121. lp.) lasāms: „Mūsu mā-

cītājs man (misionārei rakstītājai) vienmēr prasa: kāpēc Lat-

vijas baznīca nesūtot šurp (uz Indiju) neviena misionāra vīrieša,
kuram še būtu liels darba lauks? Būtu patiesi labi, ja no Lat-

vijas atnāktu kāds jaunāks teologs," nosaka rakstītāja Anna

Irbe, mūsu biskapa meita, kas zviedru misijas kalpībā tagad
darbojas Indijā. Un 1929. g. 6. nrā, 89. lp., viņa raksta min. ār-

misijas orgānā šādi: „Žēl gan, ka Latvija vēl nevar nostāties pati
uz savām kājām misijas darbā. Koimbatoras apgabals būtu ļoti

piemērots Latvijas misijai." Taī pašā nrā (14. martā rakstītā

vēstulē) viņa, kvitēdama par viņai no Rīgas piesūtīto un saņemto

misijas naudu, pastāsta sekošo: „Rīgas draudžu jaunatne atsūtī-

jusi tik daudz, ka
par to varēs uzturēt vienu bāriņu veselu gadu

patversmē. [Kas tas ir priekš milzīgās Indijas ar viņas 350 mil-

joniem iedzīvotāju? Tīrais piliens jūrā jeb puteklītis pasaules
visumā.] Balvu draudzes bērnu naudu laikam izlietošu skolas

grāmatām vai drēbēm un Baldones draudzes naudu vienam bā-

riņam 4 mēnešiem." Un nupat vēl 1929. gada dcc. 21. dienā pa-
sniedza šejienes avīzes

2) ziņu par jaunas luteriskas „Betlemes"
draudzes nodibināšanos Rīgā. No tās jaunatnes pulciņa jau aiz-

sūtīts viens jauneklis un viena jaunava izglītoties uz Vāciju mi-

sijas skolā. «Jaunā draudze uzņēmusies audzināt un sagatavot
3 bērnus Ķīnā Kristus evaņģ. druvai." Tā rūpējas vēl tagad
par ārējo tālo misiju mūsu mazā latviešu luteriskā baznīca! Ka-

mēr mūsu pašu iekšējā misija — apgādība, izglītība — cieš da-

žādu trūkumu. Labi jau ir sajūsmināties par augstiem un tāliem

») Balt. Vēstn. 24. un Māj. V. 15. nrā.

2) JLatvja" Nr. 2453 un
„Jaun. Z." Nr. 289.
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ideāliem, bet mūsu augstākais ideāls un pienākums gan ir un būs

«mīlēt" un iedomāties savu „t uvā ko". Pasaules lāpī-
šanai mēs nevaram nodoties — priekš tam mēs esam par ma-

ziem un vājiem, nespējīgiem.
1

)

Juris Allunāns sprieda 1862. gadā, savā polemikā ar

G. Brāzi, par mācītāju Šulcu un «Latviešu Avīzēm" kā biedrības

orgānu, kas ņēmās pārliecīgi propagandēt pagānu misijas lietu,

šādi:

„L. A. redaktoram mācītājam Šulcam var uzskaitīt par

nopelnu to, ka viņš pirmais ieveda mūsu žurnālistikā poli-
tisku ziņu sniegšanu, bet viņa pārējā cenšanās, kas parādī-

jās viņa lapā — atjaunot viduslaiku apstākļus un modināt

un uzturēt tautā viduslaiku uzskatus, viņu padarīja «strauji
attīstošos" [Brāžes terminsļ latviešos pavisam nepopulāru.
Mācītājs Šulcs ir reizē Latviešu Draugu Biedrības prezi-
dents, par kuras orgānu tagad izraudzītas Jelgavas Latviešu

Avīzes. Ja mācītājs Brāže spriež, ka kāda «izdevuma priekš-
vārdi raksturo izdoto grāmatu" [domāta Allunāna «Seta.
daba un pasaule"], tad mēs ar līdzīgu tiesību [pat lielāku

tiesību] varam teikt: Kādas biedrības orgāns
raksturo šās biedrības garu. „L. Avīzes" kā Latv.

Draugu B-bas orgāns sniedz savos pielikumos pārmaiņus
vienu nedēļu misijas ziņas un otru nedēļu ziņas par jaunu
mācītāju ievešanu, par vecu mācītāju miršanu v. t. t. Mi-

sijas ziņas sniedz tajā nolūkā, lai nabaga zemniekus, kas

paši atronas lielākā trūkumā un tumsībā, pamudinātu uz mi-

sijas dāvanu pasniegšanu tumšiem pagānu ļaudīm par labu
(kāds savāds literariskās biedrības uzdevums!), kamdēļ tās
sarakstītas raudulīgā stilā. Baznīcas ziņu pielikumam, pro-
tams, neiznāk vienumēr materiāla par mācītāju ievešanām,
viņu nāves gadījumiem v. t. t, tādēļ to vietā pasniedz tautai
dievvārdu pamācības pa daļai izlasītu pantu veidā no div-

padsmitā gadsimteņa. Visās tajās dievbijīgās pamācībās ar-

vienu galveno lomu spēlē mācītājs, ap kuru no pirmās radī-
šanas dienas sākot griežas visa pasaule."

1) Te man tīkas atzīmēt kādu vietu no slaveno «Pēterburgas avīžu" 1863.

g. gājuma, Zobgaļa pie 10. nra, kas runā par misijas dāvanām. Šā laikraksta

priekšējā gada 24. nrā bija ieklīdis kāds raksts par «misioni". Uz to tad nu

kāds raksta: «Kāpēc tad avīzēs vajag tādas tiekšanās par misionību? Mūsu

vācu avīzes tādas nemaz neieņem, un taču tie, kas pie mums vācu avīzes lasa,
ir mācīti un bagāti ļaudis: tie ir tie vienīgie, no kuriem ar labu sirds apzinā-
šanu var prasīt naudu priekš tāliem misionāriem." Ūn tālāk atkal: «Svēti apu-

stuļi, kas zemu zemes pārgrieza uz kristīgo ticību, tie nekur nelika sev naudu

samest milioniem. Cik es dzirdējis, tad mūsu laikos sanākot ik gadus daudz

milionu rubļu priekš misionāriem, bet misionu īstais darbs iet tik rāmi uz priek-
šu, ka skaidri varam sacīt: nauda it maz var palīdzēt, bet īsts mīlestības gars
misionāru sirdīs. Jo vairāk tiem nauda tiks samesta, jo mazāk tie izdarīs..."
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Latviešu Draugu Biedrība uzaicināja 1858. gadā uz dāvanu

mešanu ari Mārtiņam Luteram Vormsas pilsētā
ceļamam piemineklim par labu. „L. A." 10. nra pieli-
kumā Baznīcas ziņās lasām: Pats ķeizars esot atvēlējis „tādas

dāvanas klusi mūsu starpā salasīt". — „Ko tad nu vēl kavēties!

Ko tad vēl daudz runāt! Nevien tas spožais rubulis bagāta vīra

kulē, bet ari tas grasītis nabadziņa maciņā iespēj mūsu Mārtiņu

godināt priekš visas pasaules." Sanāca šim tālā Vācijas pilsētā
ceļamam piemineklim par labu no mūsu Latvijas 815 rbļ. zeltā!

Par „Latv. Avīžu" pārpildīšanu ar dievvārdiem nāca žēlo-

šanās tolaik jau no pašu lasītāju puses. Tamdēļ izcēlās 1852. g.

īpaša literariska saruna starp kādu krustdēlu un krust-

tēvu. Pirmējais izsacīja pārmetumu, ka avīzēs par bieži ru-

nājot par dievvārdiem un tikai dievvārdiem. Par to krusttēvs

Gr[ūners, mācītājs] aprāja krustdēlu, rakstu nobeigdams šādiem

vārdiem: „Vai tu gribi labāk ar Kubeles Ernestu dziedāt par

«kumeliņiem un līgaviņām," un citas tādas blēņas, kas pavisam
nav tādas „bezvainīgas" un šķīstas, kā Kubeles Ernests tās iz-

teic?" Uz to K. Hugenbergers nākošā (47.) numurā uzdzied

krustdēlam pasaciņu par putnu ķeršanu un zivju zvejošanu, kas

beidzās ar šādu „veca vīriņa" (autors, dzejnieks tiešām toreiz

bija 68 gadus vecs) dotu pamācību:

Tas tēize: „kas gribb putnus kahrstiht,
Tam ne buhs tohs ar sahlu bahrstibt,
Bet swilpodams kā putniņi,
Tohs eelenkt putnu tihkliti.

Un kas gribb siwis rohkā dabboht,
Tam buhs ar ehdamo tahs labboht;

Pehz leegi apmest jaddiņu,
Ne peemirsdams to mahzibu:

Jums, muhsu Kungam pakkaļ eijoht,
Tā buhs ir zilweziņus s

wei joht
Jums dohtas irr tahs atslehgas
No wiņņa debbess walstibas;

Teem zitteem lai zaur lihdsibiņahm
Ko mahzijām no debbess siņņahm!

Kā tschuhskas esseet mannigi;
Bes wiltus tā, kā balloschi!"

Retinātā daļa paša dzejnieka izcelta, retināta. Dzejolis bez

šaubām pieder pie tiem naivi muļķīgiem, bet šoreiz interesanti

atklāts par to «cilvēciņu zvejošanu" (tā jau bija visa mācītāju

politika šaī laiķmetā ar tām L. A. ari!), no kuriem Šulcs vēlāk

centās atkratīties savā lapā. 1)
Kā Šulca «misiones lapa" ari dažam no mācītājiem likās būt

*) Sk. 162. lp.
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par svētulīgu un avīzes izplatīšanai kaitīgu, to Šulcs dabūja
dzirdēt no sava jo tuva biedra — Kurzemes direktora Klās-

sohna mutes. Tas 1859. gadā, kad avīzei bija konkurences

cīņa ar „Mājas Viesi", rakstīja viņam, redaktoram, vēstulē, ka

viņš visu vainu par L. A. nesekmēm uzkraujot „m isio ne s

lapai" un pašam Šulcam (to Š. pastāsta sekretāram tā gada
20./L). Tikai redaktors gan sakās Klāssohnam par to pamazgājis
galvu ar aizrādījumu, ka abonentu skaits L. A-zēm audzis. Bet

skaidra lieta, ka šāda avīze gan Neikenam un viņa piekritējiem
nelikās nekādi būt cienīga izpildīt nopietnas zinātniskas, neteo-

loģiskas biedrības orgāna vietu.

Ka Latviešu Draugu Biedrības daži biedri, mācītāji būdami,

gribēja uzsvērt vai visur ticības un dievvārdu mācības pusi, rada

ari tas, ka biedrības pirmajos pastāvēšanas gados no mācītāja
Neandera ienāca priekšlikums, «Magaziņas" krājumos blakus

valodnieciskiem un citiem zinātniskiem rakstiem ievietot ari teo-

loģiskus rakstus, mācītāju runas dažādos reliģisku svinību gadī-
jumos v. t. t. Tāpat 1844. gada sēdē, kad apsprieda patlaban iz-

nākušo Šaca „Pirmo lassihschanas grahmatu", runājot par viņas
nākamo otro daļu, atskanēja balsis, kas prasīja, ka tajā būtu

uzņemamas ari ziņas par bībeļu biedrībām, misiju
v. t. t. Saprāts tomēr uzvarēja. Nedz „magaziņu" krāj_umos ienāca

sprediķi (atskaitot tikai 4. sēj. 3. burtn. ievietotās Ēdoles Kārļa
«sarunāšanās ar jaunekļiem", kuras tad ari A. Dobners nokriti-

zēja mācītāju orgānā), nedz Heervāgena „Skolas maizē", ko

skaitīja par Šaca lasāmās grāmatas otro daļu — misijas raksti.

Par citu tālaika avīžu saturu, zīmējoties sevišķi uz „Latv.
Avīzēm", nodeva jau tolaiku nopietni lietas sapratēji, kā J. G.

Būttners v. c. taisnu un nesaudzīgu spriedumu, to saukādami par
sūkalainu un tukšu, avīžu lapas pildot ar nieku stāstiem un nieku

ziņģēm v. t. t. 1) Kas zīmējas tieši uz šām „z iņ ģ ē m'\ kas starp
citu laikrakstu tekstu ieņēma sevišķi redzamu vietu, tad pats
rīmnieku meistars E. F. Šonbergs, kas nepalaida garam ne-

aprīmējis nevienas ģimenes un māju svinības, nekad jau kāda

svaidīta valdnieka ģimenē piedzīvotu dzimstības vai nāves gadī-
jumu, reiz analizējot «dziesmu taisīšanas" mākslu, noteica (L.
A. 1854. 49. nrā), ka ar «sliktām dziesmām nevarot ne

krāsni iekurina t". Šim Šonbergam iznāca 1859. g. «Mājas
Viesī" interesanta polemika ar J. Caunīti šās pašas dzejoša-
nas dēļ. Pēdējais uzsvēra to, ka «vecos laikos ja kāds otram

devis padomu, tad to darījis vientulībā ar vientiesīgiem vārdiem,

bet ja tagad kāds gudrs vīrs gribot izrādīt savu gudrību, tad to

izdarot ar rīmēm, t. i. sliktām dziesmām." Tam uzstājās asi

pretim Šonbergs, kaut gan pirmajā rakstā viņa vārds nemaz

nebija minēts. Uz to kāds trešais (Š.ļterns-Zvaigzne]) garākā

*) Sk. 18. un 21. lp.
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rakstā stipri nokritizēja Šonbergu, pie tam izteikdams vispārīgi
par tālaika ūdeņainajām rīmēm šādu raksturīgu spriedumu: „Kā

mūsu laika ,kroga papus' dažreiz mēdz ūdeni pie brandvīna liet,
tā mūsu dziesmu taisītāji ūdeni pie savas tintes lej, un viņu
dziesmas ir ūdenīgas, bez spēka. Tā tas ir gandrīz ar visām tām

dziesmām, kuras tāpat mājas viesī, kā ari avīzēs lasām. Es ne-

ticu, vai viens mājas viesa vai avīžu lasītājs būs, kas tādu

dziesmu vienreiz izlasījis, to otrreiz lasīs. Turpreti daudz esmu

redzējis, kas viņas pāršķir un nemaz nelasa." 1

) Kā raksturīgs
fakts atzīmējams tas, ka toreizējos pirmatnīgos latviešu avīž-

niecības apstākļos un paņēmienos nebija rets gadījums, ka kādā

laikrakstā parādījās kritika, kas asi nosodīja pat tā laikraksta

darbību, kurā kritika parādījās, kā, piemēram, šepat. Tagadējā
«izsmalcinātā" žurnālistika nepazīst un neatļauj šādu objektivi-
tāti pret sevi. Atzīmējama šī mazā gaismas pusīte toreizējā
tumšajā un tukšajā presē.

Pie „Latv. Avīžu" gara piederēja starp citu ari tas, ka viņas
manāmi aizstāvēja vācu intereses, pat slavināja viņa tautiskās
lietas. Tā, piem., vācu «dziedātāju svētki Rīgā" 1861. g. aprak-
stīti plaši gari trijos numuros (28.—30.) pilnīgi vācu pa-
triotisma garā, kas redzams no raksta katras rindiņas, bet

jo sevišķi no šādas vietas laicīgā koncerta aprakstā (pie tam ie-

vērojams, ka rakstītājs bija pats redaktors un toreizējais
Latviešu Draugu Biedrības prezidents Šulcs!):

«Visi gan gaidīja to teicamo visiem vāciešiem mīļāku

dziesmu «Kur ir vācu tēvuzeme?" To dziedāja ar tādu

sirdspilnību un karstu sirdi, ka it visi klausītāji, vīrišķi un

sievišķi, itkā no paša prieka gara sagrābti tik sirdīgi plauk-
šķināja, sauca «brāvo! brāvo! vēl! vēl reizi!" bij tik varens

troksnis un nepalika mierā, kāmēr viens kungs uzkāpe, visus

uzrunādams, šīs dziesmas rakstītājam, nelaiķa vectēvam

Arndtam, pateicību izdeve, par ko nu visi vienā balsī pa-
teicās, un otru reizi to pašu dziesmu ar jo priecīgu sirdi dzie-

dāja."

Pie tam Šulcs tā paša gada pēdējā numurā palielās: «Rakstu
tikai latviešiem un nekādam citam, ne vāciešiem, ne pus-
vāciešiem ..." Bet jau 1863. g., pasniedzot sekretāram jubilejas

gadījumā balvu ar simbolisko «vācu aku", viņš skaidri pateica,
ka iziet uz vācu lietas veicināšanu — uz latviešu pārvācošanu. 2)

Jo ciešāki viņš šo tendenci parādīja 1864. gadā, kad sāka izdot

blakus «Latviešu Avīzēm" vācu avīzi («Volksblatt fūr Stadt

und Land der baltischen Provinzen"), kuru ieteica latviešiem

savā latviešu avīzē (1863. Nr. 52) šādiem vārdiem:

*) Māj. V.» 1859, 143., 205 un 231. lp.
2) Sk. 181. lp.
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„Šīs Vācu Avīzes
... nodomājušas dot savu gara barī-

biņu [tiešām tā bija tik sīciņa un niecīga, ka pilnīgi atbilst

šiem vārdiem!] īpaši tiem latviešiem, kas no skolām mājās
pārnākuši savu labu mācību negrib piemirst, bet vēl vairot.

Tad nu godīgs tēvs, kas pie mīļa bērna izskološanas jau iz-

tukšojies un daudz vācu grāmatu nespēj jauneklim vēl pie-
pirkt klāt, šīs Vācu Avīzes mīļam dēlam gādādams gan va-

rētu tam labumu un lielu prieku sagādāt."

Ap šo laiku ari Kurzemes muižniecība pieņēma pilnīgi atklāti

latviešu pārvācošanas politiku un gribēja bērnus piespiest pie
kārtējas skolas apmeklēšanas. Tā piem. Vānes un Aizupes liel-

kungi noteica, ka katram bērnam vismaz 3 ziemas „grnntīgi"

jāiet skolā. Lielkungi nosprieda „par tām 3 ziemām visiem bēr-

niem vācu valodu un vācu rakstus mācīt un tāpat
ari zemes aprakstīšanu, dabas mācību, baznīcas un pasaules stā-

stus," kas līdz šim nebija (L. A. 1864. Nr. 3 piel.). J. Valde-

mārs, Jelgavā, rakstīja vēstulē 1863. g. 2. dcc. savam brālēnam

Kr. Valdemāram uz Pēterpili, ka Šulcs pabalstu savam vācu laik-

rakstam dabūšot no ārzemju garīdzniecības. Turpretim pats
Šulcs rakstīja vēstulē sekretāram uz Rīgu. vai viņš nevarētu

griezties pēc pabalsta pie „Baltische Monatsschrift" izdevniecī-

bas kapitāla, ko savākuši patriotiski vācieši derīgu propagandas
rakstu izdošanai še Baltijā. (Par šā kapitāla nodibināšanu pa-

stāsta tuvāk H. Dīderichs savā vēsturiskā apskatā par „Balt.

Monatsschr." nodibināšanos un attīstību.) Šis kapitāls vēl ne-

būt neesot izsmelts. Vai un no kādiem kapitāliem Šulcs saņēmis

pabalstu savam vācu laikrakstam, man neizdevās noteikti iz-

zināt. Tikai tas zināms, ka viņš griezās 1864. g. beigās pie vi-

siem amata brāļiem Kurzemē un Vidzemē ar lūgumu, lai gādā
viņa vācu avīzei abonentus un dod tai rakstus. „Mūsu zemē

kāda tautas lapa tikai tad var uzzelt, ja tai piegriež savu sirdi

un roku cienījamā garīdzniecība," viņš sprieda šaī uzaicinājumā.
Tā tad ari šoreiz pie savas vācu lapas uzturēšanas viņš lika visas

cerības uz garīdzniecības pabalstu un tās visspēcību. Tomēr šī

latviešu pārvācošanas nolūkam izdotā ..tautas lapa" varēja pa-
stāvēt tikai īsu laiku. Tā nomira ba d a nāvē. Šis bads zī-

mējās ari uz labu, dzīvu, krietnu rakstu trūkumu šaī avīzē.

Tas rāda droši ari to, ka viņa nebūs saņēmusi cerētos un meklē-

tos pabalstus, vismaz ne pietiekošā daudzumā. Kā zināms, vācu

avīzi („Baltische Zeitung") izdeva savā laikā ari latvietis Fr.

Veinbergs, bet tai bija pavisam cits nolūks nekā Šulca avīzei:

proti, atspēkot vietējās vācu preses uzbrukumus latviešu tauti-

skiem centieniem, citiem vārdiem sakot, strādāt latviešu nacio-

nālās lietas labā.

Bet ari citi «Latviešu Av." redaktori, pat dzimuši latvieši

būdami, ir aizstāvējuši dažādos gadījumos savā avīzē vācu pusi.
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To pārmeta piem. Sakranovičam pilnīgi dibināti Laubes

Indriķis savā brošūrā par vācu-franču kara aprakstiem, kaut gan
Bīlensteins ņēmās biedrības sapulcē redaktoru aizstāvēt. Mācī-

tājs P ci t an s, ari dzimis latvietis, iesāka 1884. g. savu redak-

cijas darbu pie „Latv. Avīzēm" ar to, ka tīīliņ pirmā nrā deva

vietu rakstam: „Vai būtu vajadzīgs, ka Jelgavas Latviešu bie-

drība vēl uz priekšu pastāvētu?" Atbilde skanēja, ka varētu

iztikt bez tās — jo Jelgavā esot Gewerbeverein, Mānnergesang-
verein, Liederkranz v. c, kurās varot piedalīties, jo tajās «kon-

versācija latviešu valodā neesot aizliegta.' T. Nean-

ders savā garā aprakstā par Berlīni 1887. g. nevarēja vien no-

dievināt veco ķeizaru Vijumu, Bismarku un citus vācu patriotus.
Šī sajūsmība un dievināšana — skaidri bija redzams — plūda
no īsta vācu patriota sirds.

Šulcs, kā „Latv. Avīžu" redaktors (toreiz to saukāja par

«apgādātāju"), protams, dabūja iepazīties ari ar cenzūras

spaidiem. Tos jau labi izbaudīja viņa priekšgājējs V. Pantenius,

kuram cenzūra nelaida cauri daudzus gabalus viņa rakstā «Vīrs
bez ēnas", tāpat ari 1848. gadā rakstu par choleras izplatīšanos
un apkarošanu Kurzemē. Par pēdējā raksta neizlaišanu autors

neapmierinājās un griezās personīgi Rīgā pie ģenerālguberna-
tora ar sūdzību un no viņa dabūja atļauju savu rakstu iespiest
nesaīsinātu — jā, vēl vairāk, ģenerālgubernators lika to papildi-
nātu uz valdības rēķina iespiest 50,000 eksemplāros un izdalīt

par velti Kurzemes un Vidzemes zemniekiem. Šulcs par saviem

piedzīvojumiem ar cenzūru pastāsta 1853. g. 11/23. maijā vēstulē

mācītājam Berentam Suntažos šādi: «Ar grūtu sirdi nosūtu Jums
klāt pielikto rakstu, kuram kā valsti, jeb īstenībā zemniekus ap-

draudošam, mūsu cenzoru kungi liedz tiesību parādīties klajā!!!
Viens no šiem kungiem man sacīja: «kamdēļ lai kaitinām zem-

nieku un to uzbudinām? Vai tas būtu kāds brīnums, ja viņš

mums turpmāk bungotu uz galvas? Kas viņam var liegt nēsāt

vācu drēbes, dzert šampanieti un vāciski runāt, ja viņš to grib
un spēj samaksāt? Pret to nav jākaro Jūsu latviešu avīzē."

(Dzirdat! dzirdat!) Kas gan iespēj pret straumi peldēt. Un tā

diemžēl Jūsu «Lepnība nāk priekš izdeldēšanas etc." palika bez

turpinājuma (prot' bargie kungi necenzē vis manuskriptā, bet

gatavā salikumā [kādēļ izšņēptā raksta manuskriptu iespējams
aizsūtīt autoram atpakaļ], un ari šis Jūsu skaistais raksts ne-

drīkstēja parādīties klajā. Viņam tas pats liktenis, kas Bāk-

manna un Lielauces Raisona rakstiem: Bākmanns bija uzrak-

stījis par Cilertales protestantiem un viņu izdzīšanu no Tiroles

un Raisons par Napoleona kāzām ar dažām piezīmēm — abus

cenzors nostrīpoja. Tas pats notikās ar to «blēdi" pie meldera

15. nrā, 57. lappusē [Berenta rakstā «No Vidzemes"], kas bez

žēlastības krita cenzoram par upuri, kaut gan ar to gā ja bojā
viss teikuma smalkums. Cik sāpīgi tas mani aizķer, to Jūs. augsti
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cienītais, varat gan iedomāties, zinot, ka mana sirds bija pilna

prieka un pateicības, ka man izdevies Jūsu spalvu iekustināt

priekš mūsu Avīzēm, — un Juvenala un Rableja tik ļoti vaja-

dzīgs latviešiem. Nevaru Jums diezgan no visas sirds pateikties

par Jāņa Miertura [Berenta pseidonimsļ skaistajiem vār-

diem. Tie ir gaiši saules stari, kas noklusināja gaismu baidošos

lēpjus —un atnesa patiesu mieru. Mīļo tēv! neatraujat šo

briesmīgo stingro kungu dēļ savu roku no mums. lesūtītu ūde-

ņainu rakstu man atliku likām — bet spēcīgas un garšīgas ba-

rības — maz. Es ar ilgošanos raugos uz Jums . .."
Augšējā Šulca vēstule ir vairāk kā vienā ziņā interesanta un

ievērojama. Vienkārt tā atklāj toreizējās cenzūras uzskatus par

to, ka jāatļauj latviešiem svabadi attīstīties viņu dzīvē un dzī-

ves paņēmienos, kā ari atsedz īstos autorus dažiem bez paraksta
un ar pseidonimu „Latv. Avīzēs" iespiestiem rakstiem. Raksts

«Lepnība nāk priekš izdeldēšanas etc", iespiests 1852. g. 11. nrā,

izrādās par nesen atpakaļ (no 1845.—51. g.) bijušā Latviešu

Draugu Biedrības prezidenta un toreizējā Vidzemes direktora

J. Berenta gara ražojumu, kura turpinājumu resp. beigas
cenzors tagad noliedza. levērojams tas, ka šā raksta pirmā daļa,
kas iespiesta, ir pilna ar vecu veco mācītāju sludināto tendenci,
lai latvieši necenšas tikt uz priekšu, uz augšu, bet paliek mierīgi

savā zemnieku kārtā. Tīri jābrīnās par šiem tik stipri satrunē-

jušiem ieskatiem šoreiz pie Berenta, kuru esam mācījušies pa-

zīt par diezgan ievērojamu kulturālu un idejisku darbu un pie-
nākumu paudēju biedrībā viņa laikā. Autors tagad pastāsta
savā rakstā, kā viņš pirmā vasaras svētku dienā, noklausījies
Rīgā baznīcā dievvārdus, braucis uz Jelgavu. Pa ceļam viņš
redz visu apkārtējo dabu, kāda tā bijusi un paliek joprojām, un

nāk pie slēdziena, ka «tikai neprātīgi cilvēki melš. ka pasaulē
visas lietas pār v ē rša s." Kāmēr viņš tā pārdomājis un sla-

vējis Dievu
. .

.
«cīrulis no sava cinīša cēlās gaisā augsti, augsti,

dziedādams visā rīklē, un pa ganību staigāja trīs sarkanas go-

vis, cetortais bullis, zāli nokozdami ar pilnu muti un brīžam

maurodami. To ieraugot man šāvās prātā: a rē. ka bullis un

govis neapskauž cīruli par to. ka tam tāda skaļa rīkle, un ka

nelaužas vis uz cīruļa dziesmu, bet ka cīrulis ari negrib palikt

par bulli vai par govi un maurot tā, kā tie mauro. Ne, bullis

palike bullis, govs palike govs un cīrulis palike cīrulis, ik viens

savā kārtā, tie mauroja, šis dziedāja, it pēc vecas tiesas. Tie

gudri lopiņi negrib zināt par nekādu jaunu modi un paliek
Dieva dotā kārtā, bet mēs negudricilvēki. mēs uzdomājam
jaunu modi, mums netīk dota godu kārta un tāpēc krītam kau-

nā." Tad tālāk stāsta un prāto: «Satiku gan aiz Rīgas, gan pie
Jelgavas daudz latviešus no Dieva nama nākdamus, bet ak, ma-

nu Dieviņ, gandrīz visi bija puskoka lēcēji un aplam maz re-

dzami ar paša austiem gariem pelēkiem svārkiem. Sievišķas
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bij izklīrotas ar bodē pirktām kleitēm un robēm un reti kādu

sievu vai meitu redzēju ar paša austiem kamzoļiem un svārkiem

mugurā un ar paša austu un balinātu snāni. 1) Neticu, ka vai

vienu pašu no baznīcas ļaudīm tiku redzējis, kam pastalas būtu

bijušas kājās, bet netiku ari redzējis nevienu plecīgu vīrišķu,
nevienu sārtu sievišķu, arvācumodēmbij dilušiunbā-

1u š a s." 2) Vai te cenzors (toreiz par tādu Jelgavā bija fon

Braunšveigs) nebija saprātīgāks, kas šāda veida rakstiem

liedza turpināties, uzsverot: „Kas latvietim var liegt nēsāt vācu

drēbes, dzert šampanieti, un vāciski runāt, ja viņš to grib un spēj
samaksāt?" — Augšējā raksta turpinājumu cenzors bija dzēsis,

tāpat ari to «skaisto rakstu", ko Šulcs piesūtīja vēstulē Berentam

atpakaļ, cenzūra bija uzskatījusi par neatļaujamu. Šis raksts

gan bija citāda gara bērns nekā augšminētā raksta pirmā daļa,
saprotamāks un pieņemamāks. Tas griezās pret t. s. kaunīga-
jiem latviešiem, kas kaunas savas tautas, savas valodas, savas

zemās kārtas v. t. t., kādu savā laikā nebija trūkums. Turklāt

izrādās, ka tas ņemts pēc Vidzemes kalenderī 1829. gadā — ko

toreiz rediģēja šis pats J. Berents — iespiestā raksta «Pamācī-

šana", ko Napjerskis savā konspektā uzrāda par Jāņa baznīcas

mācītāja H. Treya sacerējumu. Tagadējais Berenta iesūtījums
„No Vidzemes" minēto rakstu

pa daļai saīsinājis un valodu vis-

caur padarījis latviskāku. Šo rakstu lasītāji atradīs 5. pielikumā

iespiestu, lai interesenti to varētu salīdzināt ar min. kalendera

rakstu, kā ari redzētu, kādus rakstus 1852. gadā mūsu cenzori,
kad prātā iekrita, strīpoja. Tīri jāpabrīnās par šā raksta neiz-

laišanu. Tas izskaidrojams varbūt tikai ar to, ka rakstā uz-

svērta kā paļājama lieta, ka «latvieši iztaisās par vāciešiem",
kamēr taisni šaī laikā jau ari muižniecībā bija pamodusies ideja
par vajadzību latviešus pārvācot.

Pie Šulca raibiem piedzīvojumiem avīzes vadībā jāpieskaita
ari tas, ka daži avīzē ievietoti raksti sacēla kādā publikas daļā
uztraukumu un pretruņas un redaktoram sagādāja nepatik-
šanas, — lietas, kas jāizbauda gandrīz katram avīzes redak-

toram. Par vienu tādu gadījumu Šulcs pastāsta biedrības sekre-

tāram 1856. g. 18. maijā vēstulē šādi: „Ar māc ītāju G. Šillingu
Gulbenē man iznākušas nepatīkamas lietas. «Latviešu Avīžu"

7. nrā [16. februarīļ iespiests viņa skolmeistara (—b—g.) uzstā-

dīts teoloģisks jautājums, ko man iesūtīja viņa mācītājs. [Tas
bija: «Pamācait, kam būs ticēt?" par jautājumu: vai Jānis Kri-

stītājs sevis dēļ, jeb vai savu mācekļu labad sūtījis
pie Jēzus vaicāt: Vai tu esi, kam būs nākt, jeb vai mums būs

citu gaidīt? Viņš (skolotājs) dzirdējis vienu mācītāju viņa spre-

*) To pašu prasīja G. Braže par latviešu apģērbu turpat L. A. 1858. g.

Sk. 27. lp.
2 ) Retinājumi mani. A.
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diķī izskaidrojam, tāpat kā to darījis Bankavs savā sprediķu
grāmatā, ka Jānis sūtījis divus no saviem mācekļiem pie Jēzus
ne sevis, bet šo mācekļu labad, kamēr kāds cits mācītājs to lietu

izskaidrojis otrādi.] Starp rindām šaī rakstā bija skaidri izla-

sāma garīga augstprātība un uzbrukumi mācītāju kārtai. Uz

tam atbildēja pamatīgi (tikai par zinātniski — gelehrt) pieklā-

jīgā, pamācošā un izlabojošā kārtā avīžu 12. un 13. nrā 22. un

29. martā] Dobeles mācītājs T. Lambergs [vēlākais Kurzemes

ģeneralsuperdents]. Daudz, daudz rūgtas atbildes ienākušas

ari no citiem, kas palikušas neuzņemtas. Bet te nu atrakstījis
Šillinga mācītājs man niknu vēstuli ar vēl niknāku sava skol-

meistara aizstāvēšanas rakstu, un prasa tā uzņemšanu avīzē.

Bet to nevar darīt, ievērojot publiku un Lamberga personu. Te

nu man jādodas ugunī. Es rakstīšu viņam, ka pēc Latviešu

Draugu Biedrības lēmuma «Latviešu Avīzēs" nevar uzņemt ne-

kādas pretkritikas un vairāk kā vienu atbildi uz kādu jautā-

jumu v. t. t. Bez tam šis ir ari ļoti grūts teoloģisks jautājums, ko

arvienu var izskaidrot uz divējādu vīzi. Te nu bez ienaida es

netikšu galā." Polemika tālāk atklātībā nerisinājās. Tā, re-

dzams, izbeigusies tādā kārtā, kā to redaktors augšā paskaidroja.

Kāds bija Šulca rakstības stils? Viņš pats par savu dar-

bību un rakstības veidu izteicās (L. A. 1861. g. 52. nrā) šādi:

„Par īstiem latviešiem darbojos ar lielu sirdsprieku [šā paša
gada biedrības pilnā sapulcē, kurā izskanēja cīņa pret pamodu-
šos latviešu kustību, viņš savā ievada runā sacīja: „Meine ge-
ehrten Herren! Sie wissen — Schulz liebt die Letten — lebt den

Letten!"]; bet gar tādiem manim nekāda daļa nebijusi, nedz ari

būs, kas jau gudri diezgan, kam latviešu grāmatas nevajaga, jo
tie ar vācu grāmatām var pārtikt [bet tiem Šulcs vēlāk taisni

izdeva savu vācu laikrakstu — lai palīdzētu pie viņu pilnīgas
pārvācošanas]. Tādēļ rakstu latviski un vientiesīgi, un tik vē-

lējos, ka ir bērni mani varētu saprast." Šīs pašas
domas par Šulca rakstīšanas veidu turpināja tālāk attīstīt resp.

pastāstīt Fīrhuffs pēc Šulca nāves viņa nekrologā.
„ ...

Šiem

nemācītiem ļautiņiem un tiem pirmiem skolas gājējiem, kam vēl

tādas pilnīgas skolas nebija, kādas mūsu dienās ronas Vidzemē

un Kurzemē, —
šiem Šulca tēvs gaismu gribēja gādāt, priekš

šiem viņš uzņēmās tālāk vest Pantenius „Latv. Avīzes", priekš
šiem viņš izlaida ļaudīs savas landkartes, priekš šiem viņš gā-
dāja landkaršu izstāstīšanu un pasaules stāstu grāmatas. Katrs

cilvēks, kam tik drusciņ saprašanas, to izpratīs, ka priekš tiem

nevar tā rakstīt, kā priekš tiem, kam vecāki jau skolās bijuši un

kas paši skolās mācīti... Dažkārt pats viņam esmu lūdzis, vai

viņš pēc citu ļaužu vēlēšanās nevarot avīzes rakstīt vairāk

uz jauno modi. Bet viņš man arvienu lēnā garā atbildēja:
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to jūs jaunie varēsiet darīt pēc manis, es rakstu priekš tiem,
kas dziļākas lietas vēl nevar saprast un kam tomēr tāpat gai-
smiņa pieder, kā visiem, kas pēc Dieva ģīmja radīti. Kad es

būšu nomiris un līdz ar mani tie, kas līdz ar man auguši, tad

rakstiet pēc jaunas modes." Šulca vienkāršais, nemācītiem ļau-
dīm piemērotais, neizkoptais rakstības veids bija gan ar nodomu

tāds izraudzīts un pielietots (mācītāji jau vispārīgi vēlējās mīļāk
rakstīt tiem „mī]iem" nemācītiem nekā mācītiem latviešiem, ko

jau Šulcs, mācītājs Panks v. c. ari skaidri pateica), gan ari ne-

viļus-negribot tāds izveidojies pēc tālaika latviskās rak-

stības attīstības. R. Klaustiņš uzsver savā «Mērnieku laiku"

apcerējumā, ka pat tādi mūsu agrāku laiku rakstnieki, kuru

dzejas stils bija diezgan izkopts, kā Stenders, Girgensohns,
Hugenbergers, Līventāls v. c rakstīja savus prozas gabalus

diezgan kroplainā izteiksmē. Prozas stils prasa dziļāku valodas

izpratni. Garīgo rakstu laikmetā latviešiem trūcis teikumu mā-

cības, kamēr vārdu mācība jau bijusi diezgan pilnīgi izstrādāta

pēc latīņu valodas paraugiem. Labs un pie vairākiem pat tei-

cams stils izkopies tikai visbeidzamā laikā mūsu rakstnieku

darbos.

Pie tam ievērojama puse Šulca rakstībā tā, ka viņš visos

savos tautai nolemtos rakstos ielika zināmu garīdznieka ten-

denci. — mierināja iedzīvotājus viņu dzīvē un kad ļaunāki un

grūtāki klājās, tad sludināja pacietību un panesību, mācīja būt

pateicīgiem kungiem, kas savā «žēlastībā" gādā par latviešiem.

Tā «Latv. Av." (1850. 19. nrā) sludināja ļaudīm: «Kurzemes žē-

līgie kungi gādā par jums, mīļie arāji, tad nu esiet pa-

teicīgi v. t. t." Citā reizē atkal mācīja pateikties «cien. Latviešu

draugu biedrībai, kas latviešus mīļodama nevien viņu valodu

kop. bet no sirds ari rūpējas, ka latviešu tautai būtu tādas

Avīzes, kas mīļo Dieva vārdu, svētu ticību, dievbijīgu dzīvo-

šanu vairo un palīdz latviešus gaismot" (L. A. 1864. Nr. 53).
Savā ģeogrāfijas jeb zemes karšu izstāstīšanā viņš mēdza attēlot

citu tautu dzīvi tumšās krāsās. Tā par Vāczemes iedzīvotājiem
stāstīja, ka kaut gan viņi esot prātīgi, mierīgi un darbīgi ļaudis,
taču dzīve un pārtikšana viņiem esot «knapa". Tāpēc tur ..iet

ikgadus kādi 30 tūkstoši pār lielo jūru uz Ameriku, tur mokas

vecu vecos mežos, līdumus taisīdami un jaunu dzīvi sākdami.

Vai tad nenāk diezgan uz krievu zemi? un atnākuši vai labprāt
te nepaliek pavisam? Ja pie mums būtu grūtāka dzīve, tad gan

steigtos atpakaļ. Redzi, kāda dzīve citās zemēs! Kas nekaiš

tev savā tēvuzemē palikt, kur dzimis un audzis! Ja tevi ar

dzīšanu izdzītu, tad tik ar asarām un brēkšanu ietu!" Par Itā-

liju viņš stāsta, ka tā gan esot silta, no Dieva bagātīgi svētīta

zeme. bet iedzīvotāji tur esot sliņķi, ļauni, esot tur daudz laupī-

tāju v. t. t. ledzīvotāju grēku dēļ Dievs tiem esot uzlicis ari lielu

sodību — nāvīgas čūskas un kustoņus, kā ari divus niknus
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ugunsvēmēju kalnus, no kuriem ceļoties brīnišķīgas zemes trī-

ces. „Dievs lai ir slavēts, ka mēs savā zemītē, jebšu gan ari

ikkatram savs grūtums jāizcieš, tādas bailes un tādu slepkavu
nezinām. Lai tiem paliek sava karstā, bagātā, bet briesmu

pilnā zeme un tumsība. Staigāsim kā gaismas bērni, tā Kunga
ceļus mīļodami, tad mums īstenais labums netrūks." Zināmā

mērā tas tiešām lasītājus varēja apmierināt un priecināt, bet pa-

līdzēja viņus ari iemidzināt, uzsverot, ka pie mums viss ir labs

un teicams. Šādam Šulca rakstības stilam radās ari savi slavinātāji.
Tā viņa landkaršu izskaidrojumus Jelgavas J. I raut f c t -

ters (Trautvetter) saslavināja Inlandē 1856. 19. nrā par tik

izdevīgiem un lieliskiem (so Zweckmāssiges und Volksmāssiges),
kādus nevarot uzrādīt visa Vācija. „Ir prieks re-

dzēt, cik laimīgi Šulca mācītājs pratis uzķert tautas valodas

toni."

Kāds bija šis „tautas valodas tonis", to lai rāda kāds piemērs
no «Amerikas lantkārtes izstāstīšanas" (Jelgavā, 1857). lemi-

noties kartupeļus un tabaku, kas no Amerikas pie
mums ievesti, Sulcs vispirms, pārrunājot pirmējos, aizrāda, ka

ļaudis bijuši spiešus jāspiež audzēt kartupeļus savos laukos.

„Tahda |aw ta pasaule! Gohdigu padohmu paklausihl ta palehna,

negohdigu kahrdinataju jeb pahrgudru blehnu un maliņu mussinaschanu

ta paklausa gan! — Teesa! To israhda tabaka. Bes tahs tabakas

pasaule gan vvarretu pahrtikt, arri tuhkstoscheem gaddeem labbi bij

pahrtikkuse. Bet lai nu rauga baggatus un nabbagus, vvezzus un sehnus

ir puiķelischus! Kahds kahrums visseem pehz pihpites un ziggariņeem

un schņauzamas dohsites. Tikko kahju no gultas iszehluschi, pee darba,

zeeredamees, us eelahm, duhmi jalaisch no mtittes jeb ar prihschķini
deguns ja-eekuttina. /ik ta lābbuma? bet /.ik tahs naudas ar to jatehre!
zik to jaunekļu un behrnu ar to uesselibu maita, zik to breesmigu

ugguns-grehku ar to iszehluschees, zik reises muggurai muttes kahrums

un nejehga darbs ja-ismaksa, zik gruhti nahk jaunekleem to pihpeschanu

eemahzitees, —
tomehr us to kriht wissi, kā lahtschi us meddu! Neba

grehks pihpeht, —
tomehr tahdeem sehn c c m naw par gohdu un labbu

ar pihpi jeb ziggariņu sohbos tik drohschi un lepni staigaht un vfezza-

kajeem gan kristu tahdus mahziht. Bet woi tad ar savveem wahrdeem

no pasaules isdsihschu scho kabrumu? Tadehl teikschu kā sahzis teikt.

Nevveens nav speedis to tabaku liriihķelit. ka gan bij jaspeeseh lai kar-

tuppejus stahda. To suhro tabaku wissa pasaule peeņehma ar preeku."

Tautas saprašanai, interesei un pamācībai ar tādu autora

stilu tiešām piegāja tuvu. Bet ka Šulcs ari atzinās savn nespējā,
pilnīgi un pareizi aprakstīt visas vajadzīgās dabas lietas, to

viņš parāda taī pašā Amerikas aprakstā pārrunā par turienes

dažādiem dabas radījumiem. Tur 34. lp. lasām:

„Tas tik tā pa wirsu grahbstihts. Gruntigi tas Latweescheem gan

buhtu isstahstijams no kahda ihsti dabbasprattiga vvihra, kas Latweeschu



234

uallodu gruntigi mahk, jo ļohti gruhti tahdas gudribas-leetas Latvveeschu

wallodā isstahstiht tā, ka ļaudis to warr saprast."

Tendenci Šulcs lūkoja ielikt ari valdības izdotu likumu tul-

kojumos savā avīzē — zināms, vairāk muižniecībai par labu.

Tā viņš publicēdams 1863. g. jūlijā likumu, kas Baltijas guberņu
zemniekiem atvieglināja pasu dabūšanu, tulkojumu tā izgrozīja,
ka pasu iegūšana iznāca vēl grūtāka nekā agrāk; veseli likuma

panti bija sistemātiski sagrozīti un pārstrādāti. Pēc l 1 gada,
kad

par to iznāca uzrādījums, Šulcs šo lietu izskaidroja ar «ie-
spieduma kļūdu". 1

) Ar to ari izskaidrojas, ka Šulca tulkoto un

klajā laisto «Likkumu-grahmatu preeksch brihwlaisteem semnee-

keem Kreewsemē" valdība noliedza laist pārdošanā.2) Li-

kumu greiza un aplama tulkošana, pat tīša viltošana

likumos pie mums vairākkārtīgi pieredzēta. Sk. mūsu apskata
36. lp. Var aizrādīt vēl uz vienu piemēru: Vidzemes 1819. gada
likuma 13. pantu. Tas krievu valodā (oriģinālā) noliedz pēc
brīvlaišanas iziet no Vidzemes, kamēr latviskā tulkojumā pēc
Vidzemē nodzīvotiem gadiem to atļauj.

„Šo vīru — R. Šulcu — (jaunlatvieši) pamatīgi ienīda (jeb
kā brošūrā „Die lett.-nat. Beweg." 50. lp. teikts:

„ ...
dass ge-

rade dieser Mann so bitter von Jung-Lettland gehasst ist"),
kauču gan viņš taisni tik daudz bija dzīvojis un strādājis lat-

viešu tautai, viņas garīgai pacelšanai par labu", rakstīja Bī-

lensteins savā autobiogrāfijā, 406. lp. Par viņa ienaidnie-

kiem runāja ari pēc Šulca nāves viņa nekrologs „Latv. Avīzēs".

Brīnišķi, ka par to neko nebija dzirdējis un nezināja mācītājs
L. Heervāgens, kas tālaika mūsu literariskā dzīvē tik plaši
bija kustējies un darbojies, jo tas solās savā vēstulē mācītājam
Fīrhuffam 1866. g. 18. maijā pie satikšanās ar viņu apvaicāties
par šiem Šulca «ienaidniekiem", kas viņam esot nezināma lieta.

«Vidzemē Valkas apriņķī — viņš raksta — nepazīstu neviena

mācītāja [tie visi toreiz bija vairāk vai mazāk vācu gara pilni],
kas par Šulcu nerunātu pilnā cienībā. Kad par viņu bija runa,

tad tas skaidri parādījās. Ja viņa latviskajam stilam nevar pie-
krist, tas nestāv sakarā ar mīlestības un cienības jūtām." Re-

dzams ari, ka vidzemnieki, vismaz laba daļa no tiem, mazāk

sekojuši Šulca darbībai Draugu Biedrībā un «Latviešu Avīzēs".

Kā dzirdējām, taī pašā Gaujienas draudzē, kurā Heervāgens dzī-

voja un darbojās, latviešu atmodas sākuma laikā Šulca avīze

nonāca pavisam niecīgā skaitā, kamēr Pēterburdzniece un

„Mājas Viesis" visai prāvā. Šulca ienīšanas īsto iemeslu pa-

teica K. Kundziņš sen. savā Kronvalda Ata biogrāfijā.

*) Sk. Valdemāra «Die Lettenauswanderung>, 20. lp.
2) Sk. Magaz. XIV, 3. 36. lp.
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Kad Jelgavas avīzes līdz ar saviem draugiem apsūdzēja pēter-
burdzniekus par valdības un ticības pretiniekiem un ātrāki ne-

rima, kamēr ministrijā aizliedza «Pēterburgas avīzes" un aiz-

sūtīja projām viņu līdzstrādniekus (Biezbārdi, Dūnsberģi v. c.)

— «tad Kronvalds šķīrās no «Latviešu Avīzēm" un nespēja
vairs strādāt viņu «vīna kalnā". Šulca mācītājs savā stāvoklī

tam palika par tekošā ūdens apturētāju latviešu

garīgajā dzīvē, par latviešu un viņu cen-

tienu «pretinieku attīstības cīņā, kā to lasām

vēstulē no 28. apriļa 1866. g., kad Šulcs bija miris."1 ) Tāpat

domāja un sprieda visi citi mācītie un nemācītie, bet sapratīgie
latvieši, kas juta līdzi latviešu atmodai un pat līdzi darbojās
šaī kustībā. Tādi kompetenti spriedēji šaī lietā bija sevišķi ari

Kr. Valdemārs un Juris Allunāns. Te bija tā jā-
spriež, jo Šulca un viņa draugu darbība bija tik skaidra un at-

klāta, pat paaklam rokām sataustāma. Tā cēlās un pieauga da-

biski no latviešu puses ienaids un pretestība pret Šulcu un viņa

avīzi, līdzi tam pret visu Latviešu Draugu Biedrību, kuras or-

gāns, tā sakot, pati dvēsele bija «Latviešu Avīzes". To gluži labi

paredzēja un saprata Neikens un citi, kas bija pret šīs avīzes

pieņemšanu par biedrības orgānu, ar ko tā patiešām nostājās
publikas priekšā par «partiju partiju vidū". To tik nesaprata
paši biedrības vīri, jeb saprata vēlāk ar sāpīgu sajūtu. Tā Vid-

zemes direktors T. Dobners 1894. g. sēdē, par laikrakstiem

runādams, nogaudās par naidu pret «Latviešu Avīzēm", kuras
toreiz vadīja mācītājs J. Veide, šādi:

«...
Tikai to vienu es ne-

saprotu, kādēļ vēl arvienu pastāv ienaids pret
«Latviešu Avīzē m" ? Šo avīzi taču izdod ar labāko vē-

lēšanos jeb gribu, darīt labu latviešu tautai, un to rediģē ar šim

nolūkam piemērotu apdomīgāko pārlikšanu. Vai tas kāds nozie-

gums, kad viņa šogad vienkāršo zemnieka cilvēku brīdināja, ne-

censties pēc tā, sagādāt visādā ziņā saviem bērniem augstāku
skolas izglītību (durchaus fūr seine Kinder die Ausbildung auf
einer hoheren Schule zu erstreben). Vai nav jau smelti dažādi

sāpīgi piedzīvojumi šaī ziņā?"
Par «apdomīgāko pārlikšanu" gan nevar saukt (jeb var

saukt tikai taī ziņā, ka tā gāja pret latviešu interesēm) šo pašu
karošanu pret augstākas izglītības iegūšanu latviešos, ko pieko-
pusi diezgan ievērojamā mērā mūsu garīdzniecība un muižnie-

cība, kā to redzējām pietiekoši mūsu pirmajā nodaļā. Bet kur

vēl daudz, daudz citas tādas pašas lietas! Piem., tepat kādu lapu
atpakaļ pievestais sagrozītais iztulkojums pasu likumā zemnie-

kiem par ļaunu. Tāpat šis pats Veide savā laikā, kad iznāca

brīvība, mazgruntniekiem uz savas zemes celt dzirnavas, kāda
tiesība līdz šim bija tikai lielgruntniekiem, to iztulkoja savu la-

*) K. Kundziņa „Kronv. Attis", 32. lp.
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sītāju priekšā tā, ka tas zīmējoties tikai uz vēja dzirnavām,
bet nebūt ari uz ūdens dzirnavām, tā tad izgāja uz zemnie-.

kiem dotās brīvības stipru sašaurināšanu. Zemnieku māju
regulēšanas laikam pienākot atkal „Latv. Avīzes", kopā ar vācu

laikrakstiem, tūliņ bija pie rokas ar aizrādījumiem, ka kroņa
zemnieki maksājot stipri zemu nomas naudu, iegūto turību no-

dzerot krogos v. t. t. — to visu tajā nolūkā, lai kronis paceltu
augstāku nomu, kas vairāk saskanētu ar muižnieku zemes no-

mām. Un tad tās dažādās apsūdzības un denunciācijas, kādas

pastāvīgi skanēja par latviešiem šaīs latviešu avīzēs (daudzi
gan viņas klaji saukāja par nelatviešu laikrakstu)! Piem.

1883. g. 27. nrā (tā tad taī pašā Veides laikā!) lielais apsūdzības
raksts par latviešu biedrībām: „Vai Jūs nevarat laika zīmes

saprast?", kurā klaji, nežēlīgi apsūdzēja tolaik plaši izplatītās
«labdarības biedrības", ka tās „ne mūžam nevienu grasi priekš
nabagiem nava devušas, bet tikai izrīkoja zaļumu svētkus, balles

un sapulces, kur dažs labs ir runu turējis, no ļauna padoma dzīts

...biedrībās iedabū jušies musinātāji un rīdītāji... citi gribēja

dumpi celt un gumdīja ļaudis, ka valdībai vairs nepaklausīja, ka

savām pretinieku ēkām uguni pielaida, ka ari vairs nebījās no

slepkavu darbiem..." Tas pats Veide, nobeigdams 1881. gadu,
pieminēja ari Aleksandra 11. briesmīgo nāvi

— tajā nolūkā, lai

modinātu neuzticību pret latviešu tautu, lai varētu klaji apsū-
dzēt, ka latviešu tautas attīstības pēdējie 10 gadi „ir iegūluši
slimībā, ko var saukt par tautisko cīniņu sērgu". Un uzņem-

dams jaunu gadu viņš salīdzina tos, kas viņam griež muguru,
ar «iekarsušām stirnām, kas āžiem pakaļ skrien". Viņš ari, kā

redzējām, grozīja paša ķeizara uz pagasta vecākiem teiktus vār-

dus latviešiem par ļaunu.1 ) To visu ievērojot A. Vēberam

bija dibināts iemesls «Latviešu Avīžu" redaktoram celt priekšā
sekošos jautājumus, uz kuriem viņš palika atbildi parādā: «Vai
Jūs kādreiz esiet stāvējuši uz zemnieku puses? Vai Jūs tur-

pretim neesiet mūžīgi karojuši priekš kungu labuma? Un
vai Jūs «Latviešu Avīzēs" neesiet uzkrāvuši latviešiem visādus

nelabumus? Vai Jās un vācu laikraksti neesiet aizvien kopā tu-

rējušies, kā Siameziešu dvīņi? Vai Jūs reiz esat runājuši priekš
tam, ka latviešu tiesības tiktu vairotas ?"2)

Ne velti Kurzemes muižniecība šis Dr. B-as avīzes pabal-
stīja ik gadus ar 500 r. lielu piemaksu no savas kases. Taču ta jā
nolūkā, lai tās aizstāvētu viņas intereses! To tauta redzēja,
sajuta un saprata. Kā viņa to novērtēja, to pateica skaidros vār-

dos ..Mājas Viesa" redaktors A. Leitans 1872. gada beigās

(53. nrā). kad bija izpaustas ļaudis valodas, ka ..M ā ja s Vies i"

muižniecība esot nopirkusi.

*j Sk. 199. lp.
2 ) Balss 1882, Nr. 2.
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«Cēlušies vīriņi — Leitans rakstīja, — kas izlaiduši un tautie-

šiem ieteikuši tādus skaidrus vella melus: Mājas viesis

neesot vis tautas draugs, bet tautas pārde-
vējs, jo viņš saņemot lielu naudu no riter-

saites un par to kungus pārstājot, nekad

īstu taisnību saviem tautiešiem nesacīdams,
bet melus vien daudzinādams... No patiesības tur

nav neviena graudiņa klāt. Lai Dievs mani katrā laikā pasargā
no tādām ļaunām domām, savus brāļus mānīt, tad jau nebūtu

vērtēs spalvu cilāt." Tā bijās un vairījās no aizdomām vien —

lai netur par nopirktu tautas nodevēju!
Ka latviešu tautiskā prese šo mācītāju un muižniecības or-

gānu par tādiem darbiem un tādu tendenci neglāstīja, pats no

sevis saprotams. To rādīja tepat Vēbers. Bet sevišķi asi pret
viņu bieži uzstājās Māteru Juris savos orgānos. Par

šīm polemikām pret «Latviešu Avīzēm" Kurzemes direktors

Rutkovskis uzsvēra 1876. g. sapulcē, ka tajās tūkstošu un

tūkstošu lasītāju priekšā pretinieks topot apstrādāts tā, «ka vi-

ņam nepaliek nei mats uz galvas, ka paliek melns kā zeme". Tā-

dēļ bija saprotama biedrības balss un vēlēšanās, kas atskanēja
pēc Mātera «Tiesu Vēstneša" apstāšanās: «Kaut taču šis tautas

vīrs vairs nekad nepaceltu savu balsi!! [Mātera orgānu ..Baltijas
Zemkopi" jo bargi notiesāja par uzbrukumiem brīvībai un avīzei

Bīlensteins un Rutkovskis 1878. gadā, tā kā „B. Z." redakcija uz-

aicināja abus. lai «pierāda, kad un kur «Balt. Zemkopī" tā-

das briesmīgas lietas ir rakstītas, kā to abi biedrības sapulcē
liecinājuši". Uz to viņi abi atbildēja (L. A. 1879. Nr. 3), ka viņi
to pierādīšot tiesas priekšā. Bet tur šī lieta nemaz neparādījās.ļ
Bet ari citi latviešu tautiskā virziena darbinieki bez izņēmuma

nosodījuši, kauču ari ne vienumēr tik asā formā, kā Māters,
Latv. Draugu Biedrības orgānu. Tā Fr. Veinbergs «Balt.
Vēstn." 1886. g. 276. nrā, uzstādamies pret kāda iesūtītāja domām,
kas ņēmās „L. A." aizstāvēt, sprieda: «Ja «Latv. Avīzes" kādu

reizi patiesi būtu aizstāvējušas baznīcas vai dievbijības lietu (ko

iesūtītājs uzsvēra), tad neviens tautisks laikraksts tādēļ viņām

nav uzbrucis. Bet gan notikuši uzbrukumi pret šās lapas izturē-

šanos politiskā ziņa. Mēs atronam, ka «Latv. Avīzes" tā-

dus uzbrueienus ikreizes bij izpelnījušās. Ja šie uzbrucieni skā-

dētu garīdzniecības lietai, tad vainīgi būtu tik tie. kas uztur

saiti starp garīdzniecību un minēto lapu, kuras nekrietnā poli-
tika arvienu saceļ pret sevi latviešu prātus. Kādēļ neatraujas
no lapas, kuras dzīves uzdevums ir apkarot latviešu tautiskos cen-

tienus? Tagadējais „L. A." gars nav atzīts un nekad netiks atzīts

par labu. Visiem zināms, ka šī lapa pastāvīgi pūlējas mazināt lat-

viešu tautas godu caur uzbrucieniem pret latviešu mācīto šķiru:
visiem zināms, ka šī avīze pūlējas uzturēt katru vecu būšanu,

kaut ari viņas nederība gaiši bijusi pierādīta un pārgrozījumi
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atzīti par vajadzīgiem; visiem zināmi daži citi avīzes grēki, kas

vispārīgi dod šai lapai tādu dabu, ka katram tā jāatzīst par
latviešu niknāko pretinieku."

Tādēļ gluži saprotams bija šis tikai T. Dobneram un viņa
biedriem nesaprotamais latviešu vispārējais naids pret «Latviešu
Avīzēm". Protams, ka tas samazināja ari šo avīžu lasītāju skaitu

līdz beidzamam, tā kā Veides vadības beidzamā (1884.) gadā mā-

cītājam Th. Neanderam — ko «Kurzemes riteršaftes

komiteja un Latviešu Draugu Biedrība bija ievēlējusi avī-

zēm [aizmuguriski] par augstāko vadītāju" [tā tad Kur-

zemes muižniecība nevien deva naudas pabalstu «Latv. Avīžu"

izdošanai, bet viņa ņēma ari tiešu dalību avīzes vadības no-

organizēšanā,] — slepeni laistā apkārtrakstā pie mācīta jiem bija

jāatzīstas, ka «Latviešu Avīzes" pēdējos gados pazaudējušas abo-

nentus pa tūkstošiem un avīzes uzturēšana neesot vairs

iespējama, ja visi mācītāji nenākšot palīgā. Pēc daudziem citiem

izmēģinājumiem, kā glābt un uzturēt pie dzīvības savu avīzi,

Draugu Biedrības vadoņi beidzot ķērās kā pie pēdējā glābiņa pie
nacionāli domājošā mācītāja Jāņa Veissmaņa, izraudzī-

dami to 1897. gadā par viņas redaktoru. Taču ar to izdevējiem
neizdevās uz ilgāku laiku nodibināt labu saskaņu. Izrādījās, ka

tautiskais redaktors nepiekopa diezgan viņu politiku. Viņiem

bija arvienu pret to daudz ko iebilst un piezīmēt. Prezidents

Sakranovičs sprieda 1901. g. sapulcē par L. A., ka tām va-

jagot būt «konservativām šā vārda labākā nozīmē" — tām

jāpaceļot «nopietna, skaļa balss par visa tā pasargāšanu un uz-

turēšanu, kas ir mūsu dzīves un mūsu savādību
— Eigenart [ar

ko vienmēr saprastas mūsu agrāko Baltijas vācu vēstu-

riskās savādības, viņu vecais stāvoklis] labi izturīgie pamati."
Kurzemes direktors Fr. Bernevics sprieda 1903. g. sapulcē:
«Tautiskos jautājumos būtu vēlējies reozēt stingrāku no-

teiktību [jāsaprot: cietāku uzstāšanos pretim]. Vidus ceļi nav

arvien tie labākie." Tāpat prezidents T. Dobners 1907. g.

sapulcē: «Mūsu «Latviešu Avīzēs" ļoti trūcis noteikta vārda un

taisni visļaunākā (revolūcijas) laikmetā." Redaktoram pārmeta
vispārim nestingrību, laipošanu v. t. t. Tādēļ viņam 1908. g. va-

jadzēja no avīzes šķirties. Bet šķirdamies viņš pateica saviem

maizes tēviem šos zīmīgos vārdus: «Vīri, kas latviešu tautis-

kos centienus uzskata par bīstamu aģitāciju un

dodas uz vienu roku ar tiem vācu laikrakstiem, kas visu lat-

viešu tautu pūlas nostādīt par revolūcionaru — tie, protams, at-

radīs laipošanu ari tur, kur ir tikai bezpartējiska un taisnīga
mūsu dzīves novērtēšana." Veissmanim aizejot biedrs Dr. mcd.

G. Reinhards pieprasīja pilnā sapulcē direktorijai, kamdēļ
notikusi redaktora maiņa. Prezidents atbildēja, ka tas noticis

cieši uz līguma pamata, kas noslēgts starp biedrību un mācītāju
Veissmani. Bet debatēt atklāti par to te neesot iespējams. Pēc
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tam Reinhards nāca ar priekšlikumu, likt biedrības nākamā sa-

pulcē uz dienas kārtības izspriešanai jautājumu, ka «Latvie-
šu Avīzes" būtu biedrībai pārdodamas. (Ne-
tika izpildīts.) Prāvests — tagadējais bīskaps — K. Irbe to

pašu reizi pieprasīja, kas uzņemoties risku, ja caur redaktora

maiņu izcelšoties avīzes kasē iztrūkums. Prezidents atbildēja,
ka direktorija šo lietu ari labi pārlikusi un risku uzņemoties
uz sevi.

Tagad pametīsim pēc kārtas acis vēl uz visiem «Latviešu
Avīžu" vadītājiem, kas nāca pēc Šulca. Kā pirmais no

viņiem minams (Kupfferu kā mazu starpinieku atlaižot) Slokas,

vēlāk Raunas mācītājs G. Fīrhuffs. Viņš izpildīja „L. A."

redaktora vietu no 1867.—69. g., pie kam pielikumu vadīja jau

no 1865. gada sākot. Par Fīrhuffa mācītāju jāsaka, ka viņš pie-
skaitāms mūsu saprātīgākiem latviešu mācītājiem, kaut gan

viņš pazīstams ari ar savām Vidzemes 1875. g. sinodē pieņemtām
12 tēzēm par jaunlatvietību un dažām nelabvēlīgākām atsauk-

smēm par latviešu rakstniecību un avīžniecību. Pēc 1880. g. bie-

drībā turētā viņa literariskā referāta A. Vēbers sprieda par

viņu: «Viņam pietiek tik viens jeb pāra iz grāmatas jeb avīzes

izlasīti teikumi, lai varētu nepatīkamu rakstnieku nosodīt. Ne-

gribu teikt, ka F. k. to dara aiz piedzimtas pelšanas kārības. Nē,
tik ļauns viņš nemaz nav. Viņš turpretim ir liels joku cienī-

tājs."1) Nesaskaņas, kas viņam izcēlās ar Neikenu, bija speciāli
«Latviešu Avīžu" lieta, kuru viņš kā Vidzemes direktors aizstā-

vēja — jeb tā tā bija jāaizstāv biedrības virzienā, kuram Nei-

kens bija straujš, pa daļai stipri nervozs pretinieks. Tuvākas

iepazīšanās dēļ ar viņu pievedīšu pāris paša Fīrhuffa par sevi

nodotas liecības, kuras uzskatāmas par diezgan ievērojamām.
Kad 1865. g. viņš noturēja vidzemniekiem Cēsīs sevišķi sarīkotu

biedrības sēdi, uz kuru bija ielūgti un ieradušies kādi 80 lat-

vieši2), viņš tajā izteicās par sevi savā latviski turētā ievada runā

šādi: Jūs man ticēsiet, kad jums liecināšu: Latviešu tauta mana

pirmā mīlestība; jo puika būdams, Kurzemē ar sava tēva

kalpiem dažkārt Kurzemes skābu putru esmu strēbis no vienas

muciņas; latviešu dziesmiņas pirmās bijušas, ko esmu dziedājis,
un latviešu draudzei mani spēki tagad visi pieder. Kad neesmu

tāds gudri un dziļi mācīts valodas pratējs, kāds Bīlensteins un

Neikens, tad ņemiet par labu, ka ar visiem saviem vājiem spē-
kiem savā goda amatā uz to gribu līdzgādāt, ka Latviešu Draugu
Biedrības darbs iet uz priekšu. Jūs strādāsiet, es būšu saucēja
balss." Otru liecību par sevi Fīrhuffs nodeva «Latv. Avīžu"

1869. g. 53. nrā, nobeidzis savu redaktora darbību pie šīm avīzēm,

*) Balss 1880. 72.

2) Sk. 180. lp.
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šādiem vārdiem: «Zināms, visiem pa prātam es tās Avīzes neesmu

spējis sarakstīt; bet to es zinu, ka es tīšā prātā nevienu pusvār-
diņu neesmu rakstījis pret gaismu un pret patiesību: to

es zinu, ka es ar visiem gaismas un patiesības mīļotājiem sirsnīgu
mieru esmu gribējis turēt, un ka es to rēķināju, ka tie tum-

sības un tās nepatiesības mīļotāji par labu un par kreisu roku

manām Latv. Avīzēm nav draugi." Par Fīrhuffa kā „L. A." re-

daktora darbību ar uzslavu atsaucās Laubes Indriķis savā

zināmā brošūrā par latviešu laikrakstiem: «Pēdīgos gados Latv.

avīzes ļoti uz priekšu gājušas pēc valodas skaidruma, pēc mācī-

bas pilnuma, pēc strādāšanas tautas garā. Par to nu jāpateicas
tālaika redaktoram Fīrhuffa kungam." Tāpat A. D6bn c r s sla-

vēja (Mag. XV, 1), ka Fīrhuffs raudzījies allaž uz to, lai viņa lapa
neklibotu pakaļ latviešu tautas attīstībai, bet ietu ar apdomu tai

pa priekšu un līdzi.

Tās ir skaistas un patiesas liecības. Jāatgādina vēl tas, ka

Fīrhuffs turēja sirsnīgu runu pie mūsu lielā tautas modinātāja
Kronvalda Ata kapa par tematu «sirds kurzemnieka gods". Ru-

nātājs neesot sūtīts ne no kādas biedrības, ne no draugu pulka —

viņš tur teica. Viņš esot kurzemnieks, bet tagad strādājot pašā
Vidzemes serdē, tāpat kā nelaiķis Kronvalds, kas nu jau esot tur,
kur neesot nedz latvietis, nedz vācietis, nedz jūds, nedz grieķis,
un kur neprasot vairs nekādu tautību. Kādam Kurzemes karo-

gam stāvot virsū: «Sirds kurzemnieka gods!" Vīri nemēdzot rā-

dīt savas sirdis, kā bērni vai sievieši. Pašas sirds gan ari neviens

nevarot parādīt, bet tā skatoties ārā no cilvēka. Vīra sirds pa-
rādoties vīra darbos. Nelaiķis neesot runājis tukšus vārdus;

viņa vārdi tūliņ bijuši darbi. Lai to liekot vērā skolotāji, amatā

iestādamies, ka vecumā netopot par apsmieklu bērniem, vairāk

runādami, nekā varēdami darīt. Un kas saucoties nelaiķa draugi,
lai savu mīlestību tie parādot pie viņa darbos. Jo viņš vēl ari

miesīgi dzīvojot mūsu starpā — atraitnē un bāriņos.
Par biedrības Vidzemes direktoru Fīrhuffs sabija no 1864.—

66. g., un 1878. g. viņu atkal ievēlēja no jauna šaī amatā.

No 1870.—79. g. «Latviešu Avīžu" redaktors bija Lutriņu
draudzes mācītājs J. V. Sakranovičs (Sakranovvicz), dzi-

mis latvietis. Valdemāra studiju biedrs un viņa domu piekritējs
pa studijas laiku, bet vēlāk pamatīgi grozījis savus uzskatus tau-

tību ziņā. Sākumā viņu vācu aprindas turēja pilnīgi par jaun-

latvieti, no kam viņš dabūja savā dzīvē ari ciest. Dzimis 1836. g.

Kurzemē, Misas muižā, kur viņa tēvs bija par muižas pārvald-
nieku. Teoloģijas studijas Tērbatā 1859. g. beidzis, viņš kādus

7 gadus bija par mājskolotāju dažādās vietās. Šaī laikā viņš
rakstīja Valdemāram vēstulē: Man... tik bieži nācās norīt sa-

vus uzskatus un pavēlēt mutei klusēt, kur es to gan labprāt būtu

darījis citādi. Par slepenu jaunlatvieti mani turēja un
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vēl vienmēr tur visai daudzi, kas uzskatīja par savu pienākumu
asi novērot manu izturēšanos. Tikai šo bažu dēļ divās mācītāju
vietās jau iecelti citi kandidāti, atstumjot mani. Tā biju jo vai-

rāk spiests, lai nezaudētu iespēju iegūt draudzi, drīzāk klusēt

nekā dot iemeslu varbūtējiem ļaunprātīgiem iztulkojumiem. Tā-

dēļ es biju gandrīz atlicis savu iespējamo darbību plašākās aprin-
dās uz to laiku, kad nodrošināts stāvoklis ari nodrošinātu izredzi

uz sekmēm
..

." Patiešām Sakranovičam tā gāja gaļām 1864. gadā
mācītāja vieta Ventspilī, kur latviešu draudze viņu karsti vēlē-

jās dabūt par savu ganu. bet veltīgi izcīnījās pret spēcīgāko vācu

virsību. Tā kā toreiz draudžu cīņas par saviem mācītājiem bija
vēl paretas, — šāda sacīņa starp latvieti un vācu pretkandidatu
vai pati pirmā tāda. — tad apstāsimies pie šī gadījuma tuvāk (pēc
kāda ventspilieša faktiska atstāstījuma Valdemāram: šis ziņas

glabājas Valdemāra atstātos papīros). Kā kandidāti toreiz uz

mācītāja vietu Ventspilī pieteicās Fr. Berndts un J. Sakranovičs.
Pēc noturētā mēģinājuma sprediķa draudze ka vienā mutē sau-

kusi un prasījusi pēc Sakranoviča. kas savu runu teicis brīvi un

spēcīgi, kamēr B. ar vāju balsi vairāk no grāmatas nolasījis. Tad

nolikta otra mēģinājuma sprediķa turēšana. Muižnieku partija,
dzirdēdama, ka draudze ļoti stāvot par Sakranoviču. dzimušu lat-

vieti, iztraucēti, ka izdzītā Ch. D.ļūnsberga?] vietā tie jo stiprāku
latviešu aizstāvētāju un padomnieku nedabū, piedabūja no pil-
sētas tirgotājiem Gutšmitu v. c. jo bagātus namniekus. lai tie vai

ar krāpšanu vai varu citus pilsētas vēlētājus piespiež savas balsis

B—am nodot; taču jau pēc pirmās balss listes S—am no pilsēt-
niekiem bijušas 7 balsis vairāk... Kā ar šo pilsētnieku balsu

nodošanu gājis? Gutšmidts stāvējis kā dusmīgs rātskungs pie
rātūža durvīm un katram pilsonim, kas pie balsošanas nācis, tā

uzsaucis: Vēli Berndtu, citādi tu nekad darbu vairs pie manis

nedabūsi! Tā daudz darba cilvēku, kas pie G. līdz šim darbu

dabūjuši, ar tādu piespiešanu vēlējuši B Draudze gan lūdza

un sūdzējās pie baznīcas tiesas — bel viss bija veltīgi pret torei-

zējo stipro muižniecības un vācu garīdzniecības partiju. k;ids

gara stāvoklis toreiz draudzē valdījis, rāda viņas sastādītais se-

košais trešais lūgumraksts šaī lietā baznīcas tiesai: „Visas
latviešu draudzes vārdā mēs nākam vēl trešu reizi ar rakstiem

pie Jums. un vēl jo pazemīgi Jūs Ilīdzam, mūsu vēlēšanos mācī-

tāja ievēlēšanas labad izpildīt. Berndta otrais sprediķis gan bija
jo patīkamāks neka pirmo reizi, ari balss bija (liktāka, bet tomēr

ar Sakranoviča gaišu balsi un skaidriem vārdiem nevaram līdzi-

nāt. Mēs to visu vecam Ēdoles prāvestam (K. (.. šmid t a m. lat-

viešu rakstniecībā pazīstamam Ēdoles Kārli m)
1

) izstāstījām.

*) Ēdoles mācītājs K. G. Šmi t s (f1875. g.) bija savos jaunības gados
liels skolu veicinātājs. Tā 1827. gadā viņš noturējis pat baztiīcā skolu eksā-

menus, lai modinātu plašāku interesi uz skolu. Viņš ņēma tad dalību ari Lat.
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Par to vecais tēvs (bija toreiz 70 gadus vecs) ļoti apskaitās un

lūdza par mums Dievu tā: Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko

tie dara. Vēl tas runāja daudz nesaprotamus vārdus: šodien jūs
nākat ar kātu, pēc divām nedēļām jūs nāksiet ar izkapti — un

kad jūs būsiet pūru sāls apēduši, tad jums ari vairāk mīlestības

pie Berndta būs. Pie viņa nekādas vainas nav, tas pēc divām ne-

dēļām taps apstiprināts. Vecais prāvests mums ari teica,
ja jūs (latvieši) priekš sevis gribat īpašu mācītāju, tad jums va-

jaga tik daudz naudas samest, ka intereses vien iznāk 1000 rubuļi
gadā. Te mēs atbildējām, ka tas mums neiespējama lieta, bet
tas mums vismīļāk patiktu, ka mēs otru mācītāju dabūtum, jo
mūsu draudze jau no dienas iet vairumā, un vienam mācītājam
nav spēka to apkopt, to mēs esam vērā ņēmuši pie nelaiķa Lan-
dzes mācītāja, ka viņš pie draudzes darīšanām nespēcīgs palik-
dams, panāca to, ka tamdēļ tur vispirms baptisti izcēlās. Tas ari

pie mums drīz var notikt, kur mēs topam padoti apakš uzspie-
sta mācītāja, un daudzi jau runā pie īstticības vai bapti-
stiem griezties, ja Berndts paliks par mācītāju ..

."x) Un viņš
tomēr palika.

viešu Draugu Biedrības darbos. Bet tautiskās atmodas laikmets pārvērta ari

viņu, līdzīgi daudziem citiem, par latviešu interešu pretinieku un apkarotāju,
un tamdēļ viņš piedzīvoja draudzē, kopā ar vietējo muižas īpašnieku, nīdēšanu

un vajāšanas. Sk. Kurzemes Draudžu Chronikas L, Rīgā, 1928. 103., 116. un

117. lp.

*) Ka pie mācītāju vēlēšanām ari agrāk, kad kandidāti parasti bija
tikai vienas (vācu) tautības, bet viņu skaits bija prāvs, notika pēc
treknām mācītāju muižām dzīvas aģitācijas no vienas un otras puses, tam pie-
vedīšu vienu piemēru no 1801. gada, kad bija mācītāja ievēlēšana

Vecpiebalgā, kur uz vakanto vietu konkurēja 3 kandidāti: Kvbers

(vēlākais Araižu mācītājs), Pegaus (vēlākais Rīgas apriņķa prāvests)
un J. F. Šillings, pie kam uzvaru guva pēdējais. Par ievēlētā un viņa

pārstāvju plašu aģitēšanu bija nākušas baumas ari ģeneralsuperdentam Sonn-

tagam ausīs un tas par to pieprasīja atbildi no vietējā prāvesta K. R. Gir-

gensoh n a, Jaunpiebalgā. Prāvests rakstīja intimā vēstulē baznīcas galvai

2/14. martā starp citu šādi: „Ka Piebalgas vēlēšanas konventā pašā
visam godīgi un kārtīgi vajadzēja noritēt, par to es gādāju; bet kas ārpus tā

un priekš tam varēja notikt un noticis, to aizkavēt nestāvēja manā varā. Ka

mācītāja Šillinga draugi darījuši visu, lai tik viņu dabūtu vietā, tas noticis par
daudz atklāti, ar pārāku troksni, ar jo lielu uzmācību un pat ar mazāku pie-
sardzību, nekā tas nāktos pret viņu pašu, lai varētu vēl šaubīties, ka viņam
par savu uzvaru pār pretiniekiem jāpateicas, vismaz pa daļai, šīm viņu pūlēm.
Vai viņu pie tam izlietotie līdzekļi bijuši atļauti vai neatļauti, to es nevaru

noteikt, tādēļ ka es par to visu neko vairāk nezinu, kā vien ko vispārīgas un

drošas, galvojamas valodas par to stāsta. Visvairāk par viņu liekas darīts

Rīgā un varbūt ari visiespaidīgāki. [Šillings bija dzimis Vācijā, Rudolštatā,

studējis Jēnā un Vidzemes kandidāts 1795. g.] Rīgā, kā piestāsta, ari viens

otrs no šejienes draudzes locekļiem atgadījumā pamielots, tiem izpalīdzēts
naudas lietās v. 1.1. No Pēterburgas kapitans Tornbergs, grafa Šeremetjeva
aģents, rakstījis šurp, ka grafam būtu patīkami, ja viņa pilnvarnieks balsotu

par Š.: tas rāda, ka ari tur meklēts un atrasts iespaidu līdzeklis. Piebalgā šad

tad atbraukusi no Rīgas šr. firmas viena otra persona, nezin kādā nolūkā, bet

laikam gan ari tajā, lai še uz vietas noskatītos, noklausītos un varbūt ari ko
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Kā jau teikts, Sakranovičs vēlāk nebija vairs nekāds karstais

latvietis, bet patiesībā tikai pārvācots latvietis. Ari savā ģimenes
dzīvē viņš bija pilnīgi atsvešinājies no latviešu sabiedrības. Ne

par velti viņš 4 gadus bija pa-

vadījis Jelgavas oberhoftiesas

prezidenta f. Hovena namā,

tad 3 gadus Dobelē
— ģene-

ralsuperdenta Lamberga
dzimtā un pēc tam pāra gadus
kā palīga mācītājs Dobeles

vācu draudzē. Bez šaubām,

tas bija darījis iespaidu, ko

pavairoja vēl tas, ka viņam,
kā latvietim, nebija ie-

spējams tikt patstāvīgā mācī-

tāja vietā. Apstākļi daudzus

nestiprākus raksturus locīju-
ši, vai pat pavisam salauzuši.

Sakranovičs piederēja pie
tiem. Viņš savus pārgrozīju-
šos uzskatus par latvietību —

tagad «nodrošinātā stāvoklī"

— parādīja tūliņ savā pirmā
redakcijas darbības gadā, kad

notika Rīgas Latviešu Biedrī-

bas pirmā nama iesvētīšana.

Šaī gadījumā „Latv. Avīzes"

sprieda par latviešu tau-
Mācītājs J. Sakranovičs.

atgādinātu un uzmudinātu. Bez tam vēl dzirdu, ka kāds šā apvidus zināms

cilvēks, kas vairāk kā nedēļu uzturējies veikala darīšanās starp šīs draudzes

zemniekiem jau priekš Šillinga sprediķa teikšanas izteicies, viņš esot par to
drošs, ka latviešu pērminderi balsošot par viņu." Pašu Šillinga mācītāju prā-
vests savā rakstā neapvaino šaī aģitācijas lietā — «atskaitot vienīgo lietu —

viņš saka, — ka viņš braucis draudzē apkārt, sevi ieteikdamies (sich
den Eingepfarrten zu empfehlen), ko es viņa vietā nebūtu darījis. Es varbūt

būtu gājis vēl tālāk un, ievērojot kompromitējošās baumas par piekukuļošanu
v. t. t., būtu licis noņemt savu kandidatūru, bet diemžēl! pirmējais paņēmiens
ir tagad pa lielākai daļai parastais, kā pieteikties pie mācītāju vietām, un ka

otro soli viņš nav spēris, to var attaisnot ar viņa, kā stāsta, līdzšinējiem kna-

piem apstākļiem un viņa ģimenes pavairošanos." Viņam bija liela ģimene.
Viņa četri dēli

— visi mācītāji, — ieņēma vēlāk vietas Tirzā-Velēnā.
Ļaudonā un Lubānā, Gulbenē un Ādažos Tā J. Fr. Šillings nopūlējies Vidzemi

apgādāt ar mācītājiem. Kurzemē par sevišķi lielu mācītāju apgādātāju sau-

cams Kabiles mācītājs Dr. H. Dullo, kura 50 gadu (1768—1818) jubilejas ap-
rakstā pastāstīts, ka starp viņa un viņa māsu.bērniem esot 12 mācītāji un

3 mācītāju atraitnes, tā tad pavisam 15 mācītāju ģimenes. Par Piebalgas Šil-

lingu, tāpat ētiska rakstura ziņā, kā dzirdējām tepat augšā un ari 132. lp.,
sūdzējās Sonntagam ari mācītājs Benj. Bergmanns 1815. gadā. Viņa raksts no-

beidzās ar šādu frāzi: «Dass also Pastor Scbilling mehr gethan hat, als

er brauchte und soli te, ist wohJ hier nicht zu bezwei f c 1 n." Viss
tas ir mazs raksturojums no mūsu veco mācītāju dzīves ētikas.
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tiskiem centieniem šādi: «Latviešu tauta, savu tautību

sākdama kopt, lai nedara tik pēc citas pasaules modes, bet pēc
Dieva svēta likuma (!)... lai neatkāpjas no citām tautām, t. i. lai

neizkopj savu īpatnību, un cita citai lai nepretojas ...
lai tauta

pēc ilgiem klausības laikiem mācās arvien vairāk pati
valdītie s." Tā ir skaidra tautisko centienu ierobežošanas, ja
neteiktum pilnīgas apspiešanas tendence. Nobeidzot 1873. gadu,
kurā bija noturēti pirmie latviešu lielie dziesmu svētki, pirmā
latviešu vispārējā skolotāju konference un otrā vispārējā zem-

kopju sapulce — tik lieli un svarīgi latviešu tautas sarīkojumi,
kādi līdz tam vēl nebija notikuši — laikraksts, ne ar vārdu ne-

ieminēdamies šos lielos latviešu kopdarbus, nodeva šādu kopīgu
spriedumu par visa gada notikumiem: „To neceļu daudz, tā

viltība nav bez gudrības, tai pussaprātībai netrūkst

drošības, tiem niekiem ir daudz draugu, tām blēņām savs

saldums." Te aplinkus un tieši nozākāta latviešu darbība un lat-

viešu centieni. To Sakranovičs parādīja jau taī pašā gadā agrāk,

f)iem., atreferējot un apspriežot to pašu minēto 1. vispārējo sko-

otāju konferenci Rīgā. «Latviešu Avīzes" uzsvēra, ka tādas kon-

ferences esot noturamas šķirti Vidzemes un Kurzemes skolo-

tājiem, ne kopīgi, — pēc zināmās politiskās regulas: divide et

impera! ««Latviešu Avīžu" pretestība pret vispārējām skolotā ju
sapulcēm — sprieda toreiz Varaidošu Sanders «Baltijas
\ cstnesī" — ceļas no bailēm, ka tik skolotāji netiktu stādīti uz

savām pašu kājām. Nebrīnēsimies, ka ari vācu avīzes iraid vienis

prātis ar «Latv. Av."" Cēsu apriņķa prāvests K. L. Kaehl-

brandts pateica vāciešu pretošanās iemeslus skaidri savā pro-
testa rakstā landrātam f. Oettingenam 1873. g. 11. dcc. — Vispā-
rīgo skolotāju konferenci rīkojot jaunlatviešu partijas skolotā ji.
Galvenais viņu nolūks esot nacionālo jūtu uzkarsēšana un stipri-
nāšana: «Der Traum dieser junglett. Partei geht dahin, ihr Volk

nicht nur eins und absolut selbstāndig zu machen, sondern es

zur Herrschaft im Lande zu bringen." To viņi gribot panākt ar

tautskolu palīdzību. Skolu gribot izņemt no baznīcas uzraudzī-

bas. 1

) Pret to, zināms, bija cieši jāuzstājas vācu lietas aizstāvjiem.
Par Kron valda pirmā konferencē noturēto referātu ortogrā-
fijas lietā «Latv. Av." spriedums skanēja: «... jāgādā visiem, ka

mierīgi tālākaugšana netop no blēņu kopējiem (!) trau-

cēta." Vēlāk redaktors šā sprieduma lietā sevišķi paskaidroja
(36. nrā): «Mēs izteicām savas domas, ka mums šī konference li-

kās skolas lietu greizā ceļā iegriežot (tādēļ ka

te noteicēji un spriedēji nebija garīdznieki!) un ka tāpēc ne-

spējam par viņu neko priecāties." Ka Sakranovičs

turēja Kronvaldu par «blēņinieku", to viņš apstiprināja ari pēc

*) A. Vica Latviešu skolu vēsture 111, 534. lp.
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viņa nāves atbildē „Latv. Avīzēs" 1875. g. Nr. 17 kādam iesūtī-

tājam, kas, acīm redzams, gribēja ari šaī lapā iekustināt jautā-
jumu par ziedojumu vākšanu aizgājēja bāriņiem par labu. (Cik
skaisti Fīrhuffs pie kapa mudināja aizgājēja draugus, parā-
dīt mīlestību aizgājējam darbos — pabalstot atraitni un bāriņus!
— jo aizgājējs par tautu jūsmodams un viņas labā upurēdamies,
šķīrās no valsts dienesta, nomirdams atstāja savējus bez pensijas,
bez jebkāda materiāla atbalsta.) Sakranoviča atbilde skanēja pa-
visam nejēdzīgi un rupji: „Nevaru uzņemt, jo to bungu sišanu

par nelaiķa vareno slavenību turu par niekošanos... Pa-

līdzību sniegt, kur tās vajaga, ir pareizi, bet nebūs ģeķību
dzīt, par ko visiem prātīgiem jākaunas." Vai šis Sakranoviča

spriedums par Kronvaldu nestāvēja varbūt sakarā ar to, ka viņa

tiešajam priekšniekam Bīlensteinam iznāca dzīvē vairāk reizes

asas sadursmes ar Kronvaldu? Bet ari tāda iztapšana priekšnie-
cībai — ja tā būtu —- par spriedēju nedotu labu liecību.

levērojot šādu Sakranoviča izturēšanos pret latviešu tauti-

skiem centieniem un viņu kopējiem, būs saprotams ievērojamais
fakts, ka Sakranoviča mācītājs bija no 1898.—1905. g. Kurzemes

konsistorijas garīgais loceklis — vienīgais gadījums visā

Latvijas baznīcas vēsturē priekš Latvijas valsts tapšanas, ka 1 a i -

vie t i s bija konsistorijas loceklis. Viņa ievēlētāji gan

pamatīgi zināja, kāda gara bērns ir viņu ievēlamais — kas no

viņa sagaidāms vācu augstākās garīdzniecības un muižniecības

interešu aizstāvēšanas labā.

Sakranovičs f 1908. gada.
Sakranoviča pēcnācējs avīzes vadībā bija jau vairākkārt mi-

nētais Jūlijs Veide, Valtaiķu mācītājs, kuru priekšgājējs, no

saviem lasītājiem atvadīdamies, stādīja tiem priekšā kā dzimušu

latvieti: „Cien. Veide mācītājs ir pats latviešu tautas dēls, ir pa-
zīstams caur saviem sprediķiem jau tālām pusēm, pazīstams ari

caur savu Valtaiķu skolu, ko viņa rūpība cēlusi un svētīgi vada:

viņš izpratis savas tautas centienus un vajadzības un varēs svē-

tībā strādāt to šinīs laikos jo svarīgu un atbildības pilnu avīžu

darbu pie mūsu mī|ās latviešu tautas." Par minēto skolu pastā-
stīts Kallmeyera-Otto Kurzemes baznīcu un mācītāju aprakstos,
ka tā bijusi Valtaiķu mācītājmuižā Veides dibināta ..draudzes

skola vācu amatnieku bērniem uz laukiem (t. s.

mazvāc i c š i c m)". Patiesībā šaī skolā gāja pa lielākai tiesai

tikai latviešu bērni; mācība notika vienīgi vācu valodā. Tā tad

Veide bija latviešu pārvācināšanas idejas piekopējs. Šo skolu

apmeklējis ari mūsu rakstnieks Jēkabs Janševskis. Tāpat toreiz

tajā gājuši mācītāja brāļa bērni Vītoli, kas rāda, ka mācītājs

pats skolodamies vai jau agrāk zem muižas iespaida pārkūņojies
no Vītola par Veidi ! Biogrāfijā tas apzīmēts par «lauksaim-

nieka" dēlu, kamēr baznīcas grāmatā Sunākstes mācītājs Sten-
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ders ierakstījis, ka tēvs kalējs Jēkabs Maz-Sunakstes Zaru-

krogā. Kristībā muižas kalēja dēls dabūjis trīs vārdus: „Johann
Robert Julius". — «Latviešu Avīzes" Veide vadīja no 1879.—84. g.
Kādā garā šī vadīšana resp. rediģēšana notika un varēja notikt, to

rāda augšējās ziņas par redaktora personu, kā ari vairāki pieve-
stie fakti no viņa darbības laika. Viņš rādīja savā kārtā, kā viņš

bija izpratis «savas tautas centienus un vajadzības".

Veides pēcnācējs (no 1884.—87. g.) bija Kroņa Vircavas mā-

cītājs V. Peitans —
ari dzimis latvietis (dzimušus latviešus

biedrība mēdza izraudzīt stipros tautas atmodas laikos par L. A.

redaktoriem, lai avīze vairotu un uzturētu lielāku popularitāti
tautā) — kuram kā augstāko vadītāju un «Latviešu Avīžu" glā-

bēju Kurzemes muižniecība un Latviešu Draugu Biedrība tūliņ

piedeva klāt vācieti mācītāju Th. Neander v.
1) Tā tad fak-

tiskais avīzes vadītājs bija nolikts Neanders, Peitans bija vairāk

vārda pēc. No Peitana dzīves atzīmējams kā raksturīgs fakts

tas, ka viņš, nācis Kroņa Vircavā par mācītāju, lika no turienes

baznīcas izsviest Jurim Allunānam bēru dienā no jelgavniekiem
uz kapa uzlikto lauru vaiņagu ar uzrakstu:

Tu karoji pret tumsas varu

Ar gaismas spēka ieročiem

Un karodams izlaidi garu,
Nu dusēsi pie sentēviem," —

kas tur, Peitana priekšgājēja, sirmā f. Bādera mācītāja novie-

tots, bija stāvējis vairāk kā 20 gadus.2) Peitana mācītājam, acīm

redzams, bijusi pretīga mūžīga atgādināšana draudzes priekšā,
ka Juris Allunāns «ar gaismas ieročiem" «karojis pret tumsas

varu". Ka viņš ari kā avīzes redaktors bijis it dūšīgs vācu va-

gas dzinējs, to jau redzējām. Avīzes pašā pirmā numurā, ko

viņš laida klajā — viņš apkaroja Jelgavā latviešu biedrības pa-

stāvēšanu. Par Peitanam kā sargu un glābiņu piedotā Neandera

vācu patriota sirdi ari jau ieminējāmies 228. lp. A. Vēb c r s

par viņu sprieda šādi: «Būdams karsts un dedzīgs vācu patriots
un latviešus pat kādā no viņa paša izdotā brošūrā noķengājis,
Th. Neandera kgs varējis to ar savu sirdsapziņu un pārliecināša-
nos savienot, piestāties par vadītāju kādam latviešu laikrakstam.

Ko lai domā no tāda cilvēka, kas maina savu pārliecināšanos kā

kādus nonēsātus svārkus vai, kas vēl ļaunāki, piederēdams ar

sirdi un domām citam lēģerim, nāk latviešu pulkā un liekuļojas
latviešu priekšā par latviešu draugu un pārstāvētāju?"

3

) Mēs

zinām, ka A. Vēbers. vācietis būdams, izdeva latviešu laikrakstu,

») Sk. 238. lp.
2) Sk. Ad. Allunāna ,Jura Allunāna dzīve", 1910, 46. lp.
3) Balss 1886. Nr. 39.
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kurā aizstāvēja pēc savas iekšējas pārliecības ar sirdi un dvē-

seli latviešu intereses, bet kad šī pārliecība viņā mainījās, t. i.

1905. gadā, viņš atstājās no latviešu avīzes vadības un izdo-

šanas un pat atgrieza Latvijai muguru. Viņš negribēja — neva-

rēja būt liekulis. Par atbildīgo redaktoru Neanders parak-

stījās „Latv. Avīzēs" no 1887.—96. g. Savu orgānu Neanders dē-

vēja gluži oficiāli par „Lavīzi". Kā nākamo redaktoru —kā bei-

dzamo glābiņu avīzei biedrība pieņēma 1897. g. nacionālo mācī-

tāju J. Veissmani (lettoni), ar kuru viņai 1908. g., kā dzirdē-

jām, iznāca bēdīga šķiršanās. Tam sekoja pie šīm avīzēm kā

pirmais redaktors nemāc ī tā j s — Pūriņu Klāvs, kas

avīzi vadīja līdz 1912. g. beigām kā biedrības īpašumu, pēc kam

to ieguva par savu īpašumu Latviešu Ekonomiskā biedrība.

1912. g. sapulcē priekšnieks T. Dobners ziņoja, ka ar direkci-

jas piekrišanu „Latv. Avīžu" redakcija no nākošā gada pāriešot
uz Rīgu un avīze pārvērtīšoties par dienas laikrakstu.

Tā esot cerams pavairot lasītāju skaitu un ar lētu pārdošanu pa

numuriem avīzi izplatīt taisni strādnieku starpā. Avīze apstājās
1915. gadā kara apstākļu dēļ. Tā tad kā mācītāju izdots un va-

dīts orgāns «Latviešu Avīzes" pastāvēja 91 gadu un speciāli kā

Latviešu Draugu Biedrības īpašums un orgāns 57 gadus.
Tāda bija šā biedrības un mācītāju orgāna raibā, liktenīgā

mūža gaita.
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Bīlensteina laikmets

(1864.—1895. g.)

Bīlensteins pats uzsver, ka 1864.. g. sapulce Rīgā, kurā viņš
ievēlēts par Latviešu Draugu Biedrības priekšnieku, bijusi at-

tiecībā uz viņa personu ļoti ievērojama (epochemachend). Viņa
priekšgājējs R. Šulcs bijis ārpus sava mācītāja amata ļoti aiz-

ņemts darbiem, sevišķi ar «Latviešu Avīžu" rediģēšanu, kurā
darbā nebijusi atrodama neviena cita tik derīga persona, un to-

mēr viņš uz sava mūža beigām bijis jāatvieglina darbos. Viņa,
Bīlensteina, persona ieguvusi biedrībā ievērību un uzticēšanos

viņa gramatisko pētījumu dēļ. Gadu priekš tam bija iznākusi

viņa vidējā latviešu gramatika «Handbuch der lettischen Spra-
che" un šaī 1864. g. iznāca Pēterpils Zinātņu akadēmijas godalgo-
tais darbs „Die lettische Sprache nach ihren Lauten v. Formen

erklārend und vergleichend dargestellt". Biedrība, viņu ievēlē-

dama par priekšnieku, varējusi sagaidīt no viņa biedrībā zināt-

niska virziena piekopšanu, kamēr Šulca laikmets nodevies vairāk

E
raktiskai pusei. 1) Patiešām Bīlensteina ievēlēšana par biedrī-

as priekšnieku bija ievērojama nevien pašam ievēlētam — tā

saistīja viņu pastāvīgi pie latviešu lietām, sevišķi viņu folkloras

un citu senatnes lietu pētīšanas un krāšanas — bet ari vispārīgi
biedrībai, kuļu jaunais priekšnieks atdzīvināja un padarīja kul-

turālāku un pieņemamāku latviešiem nekā tas bija Šulca laikā,
kas to padarīja pēdējiem taisni pretīgu un nīstamu, no kuras
drīzāk bēga, nekā pie tās lipa. No tam ari izcēlās tas, ka Šulca

laikmeta beidzamā pusē visa interese un darbība biedrībā pilnīgi
atslāba un izdzisa, kas sākumā bija it kā atdzīvojusies, tā ka tad

jau runāja pat par «sagaidāmu biedrības ziedu laiku Kurzemē".

Bīlensteinam 1862. g. sapulcē (21. novembrī) savā priekšnesumā
par biedrības stāvokli bija jāatzīstas: «Ja skatāmies uz mūsu bie-

drības tagadējo stāvokli, tad priecīgās cerības, liekas, nav varē-

jušas paliekoši piepildīties, kādas mēs lolojām 6—B gadus atpa-
kaļ. Interese par mūsu priekšnesumiem un darbiem, liekas, nav

pieņēmusies. Darba prieks uz mūsu mērķu veicināšanu liekas

taisni pamiris." [Tāpat kā priekš-Šulca laikmetā!] Iztirzājot

jautājumu, kas tur vainīgs, runātājs atzinās, ka vainīgi esot paši

■) Ein gluckl. Leben, 319/320. lp.
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biedrības biedri, jo viņos neesot uz šo darbību gribas, enerģijas,
aktivitātes. Patiesībā tā bija pa lielai daļai ari biedrības vadī-

tāju vaina, kas biedrību vadīja stipri obsknrantiskā un latvie-

šiem prettautiskā virzienā. Pats Šulcs, no priekšnieka amata aiz-

iedams un atvadīdamies, ari atzinās, ka viņa prezidija beidzama

laikā biedrībā cēlušies nemieri un šķelšanās. Taisni šaī laikā,

kad biedrība sākusi parādīties vairāk atklātībā, viņai visapkārt
radušies spiegi, pretinieki un apmelotāji, kas postījuši vienprā-
tību. Esmu ņēmis omā un apsvēris no Vidzemes pārstāvja (Nei-
kena) oficiāli izteikto

protestu pret biedrī-

bu, viņas prezidentu
un redakciju, kaut gan

biedrībā, kā ari direk-

torija man bijusi vien-

mēr majoritāte. Nav

i'au ari labi, ja kādas

iedrības priekšgalā
stāv ilgi viena un tā

pali persona. Atse-

višķu cilvēku spēki iz-

sīkst: pa ilgāku laiku

ierodas domās un dar-

bos vienpusība un sta-

bilitāte, kamēr dzīves

apstākļi un vajadzības
pastāvīgi plūst un at-

tīstās. Tādēļ laiku pa

laikam biedrību vadī-

bās jāienāk jauniem,

svaigiem spēkiem ar

jauniem uzskatiem un

plāniem — tādēļ ievē-

lat jaunu ministri-

j u ! (Šulcs vairākkārt

savās runās mēdza

Dr. A. Bīlensteins.

b-bas darbiniekus pielīdzināt valsts augstākiem amata vīriem, tā

saVā pirmā prezidija runā. IH>4. gadā. dēvēja sevi par
valsts ne-

atbildīgo galvu (Staatsoberhaupt). kamēr direktorus par atbildī-

giem ministriem un sekretāru par — valsts sekretāru.) Tagad

nu kā jaunais spēks biedrībā ienāca vadoņa loma — Bīlensteins.

Kā Bīlensteins uzņēma savu darbību biedrībā? Savus pa-

mata principus, pie kādiem viņš apņēmies turēties biedrības dar-

bībā, viņš izsacīja biedriem piesūtītā īpašā rakstā kopā ar 1864. g.

sēdes protokolu. Pie šiem principiem Bīlensteins sakās turējies
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visus tos 30 gadus, kamēr viņš stāvēja biedrības priekšgalā. 1) Pa-

tiešām tajos īsā. kristalizētā veidā izsacīta visa Bīlensteina dar-

bības ideju kopa un politika attiecībā uz latviešiem, kādu viņš

bija noņēmies piekopt un teicās piekopis šaī biedrībā, kā ari ār-

pus tās. Tādēļ lai te seko pilnīgā veidā šis viņa principu aplie-
cinājums:

„1. Vienprātībai — vienībai (Einigkeit) jāvalda mūsu

starpā, ciktālu vien mūsu statūti nosaka mūsu darbības ap-

joma ģeogrāfiskās robežas. Tikai šāda veida saite ap-
vieno Latviešu Literariskā Biedrībā abas māsu provinces. —

Šai saitei ari turpmāk jāpastāv spēkā. Ja rastos kādas dife-

rences abu provinču starpā, tām jāapklust mūsu biedrības

neitrālajā laukā. Šaī laukā savienojas literariskie un

zinātniskie centieni, kam jākalpo mūsu latviešu tautas kul-

tūrai, un tamdēļ mēs te — šaipus un viņpus Daugavas — va-

ram atzīt un pieņemt lielākais dažādus dzīves veidus un sa-

tiksmes laukus, bet nekādas citas, kā vien tik lat-

viešu draugu intereses. [Te Bīlensteins, acīm re-

dzams, gribēja apkarot un novērst dažādos diferenciālos uz-

skatus un naidus, kādi izcēlās un pastāvēja dažādos gadīju-
mos un veidos starp kurzemniekiem un vidzemniekiem, se-

višķi mācītāju starpā. Tie parādījās, piem., jau tūliņ pēc
biedrības nodibinājuma pirmajā personīgā sadursmē starp
Kurzemes un Vidzemes biedriem, tad pie Neikena v. t. t.ļ.

2. Vienprātībai — vienībai jāvalda starp abām

tautībām, vāciešiem un latviešiem. Šīs vienības

pamats (Bedingung) ir brīvība. Tautības jautājumam,
domāju, mums kā biedrībai jāstāv pilnīgi tālu un tālab

piešķirot katrai atsevišķai daļai brīvību un izkopjot ar zi-

nātnes palīdzību latviešu valodu kā vajadzīgu līdzekli, mums

nenākas dzīties ne pēc kādas specifiski latviskas, nedz

ari specifiski vāciskas, bet gan pēc humānas kultūras

radīšanas un piekopšanas latviešu tautā. Viss cits lai paliek
laika likteņa rokās.

3. Trešā vienība, svētākā, kas līdz šim valdījusi starp
dažādām kārtām un tautībām mūsu zemē, kā ari mūsu bie-

drībā, lai ari uz priekšu pastāv — proti, kristīgā gara
vienība. Latviešu Literariskā Biedrība, kaut gan viņas
lielākā daļa biedru ir mācītāji, nav nekāda teoloģiska bie-

drība. Mēs, mācītāji, viņā labprāt iestājamies ne aiz teolo-

ģiskām (baznīcas), bet gan aiz literariskām interesēm un to

tuvo sakaru dēļ, kādi mums ir ar latviešiem. Bet tomēr lai

mūs visus kopā sien kristīgs moments, t. i. mīlestība, kas

*) Autobiogrāfija 521. lp.
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sniedz nesavtīga kārta roku mušu latviešu brāļiem un viņu
labā izlieto savus zināšanu krājumus."

Kā šos principus Bīlensteins dzīvē izpildījis, to redzēsim turp-
māk, tuvāk iedziļinoties viņa vārdu realizējumā. Bet jau tagad
varam pateikt, ka viņa slavētā un kārotā „vienība" — vienlīdzība

starp latviešiem un vāciešiem iznāca dažos jautājumos stipri ne-

vienāda. Tā, piem., viņš 1870. g. sapulcē pārmeta latviešiem

«dzīšanos un grābstīšanos pēc visādām rektēm", kamēr par tiem

cieta klusu, kas dzīvoja vienās „rektēs" un priekšrocībās. Tāpat

viņš latviešiem negribēja novēlēt īpatnēju latvisku kultūru, vis-

maz biedrības darbībā to nenovēlēja, bet vāciem to nenoliedza.

Latviešu tautisko kustību viņš apzīmēja par „ļauno un nejēdzī-
go", kas valdībai pat ar represijas līdzekļiem apspiežama. 1) Tas

iesniedzās politiskā laukā, kur Bīlensteinam bija sava pārliecība
un atziņa un ari sava nenoliedzama darbība.

Tūliņ nākošā gada sapulcē Bīlensteins uzstādīja pro-

gramu biedrības darbiem un uzdevumiem. Pēc tās biedrībai pie-
nākas vispirms krāt leksikografiskus materiālus latviešu

vārdnīcai. Otrs viņas liels uzdevums: vākt kopā visas seno 1a t-

viešu tautas gara mantas: dziesmas, teikas, pasakas,
māņticības atliekas v. t. t. kā ļoti svarīgu materiālu tiklab pagāt-
nes izzināšanai, kā ari īsti latviskas izteiksmes normēšanai. Jo
sistemātiskāk šī krāšana notikšot, jo bagātīgāks būšot ievākums.

Latviešu tautas dzejas materiālu jau esot saplūdis biedrības pre-
zidenta rokās tādā lielā vairumā, ka ilgāk vaira nevarēšot vilci-

nāties ar viņa izdošanu. Trešais biedrības uzdevums: sniegt kri-

tikas par visiem jauniznākušiem latviešu rakstiem, lai lasītāja
publika tajos varētu orientēties. Diemžēl līdz šim tas vēl neesot

veikts, t. i. par katru izdevumu dot apvērtējošu, kauču ari

īsu, spriedumu. „Bet no tam mēs nedrīkstam spriest, ka tāda

spriedumu nodošana būtu neiespējama vai nederīga. Jāatrod ti-

kai šim darbam īstie vīri. kam laiks, patika un enerģija uz to.

Tā ir tagad mūsu cieša prasība." Ceturtais uzdevums — iero-

sināt tādu rakstu sarakstīšanu un pabalstīt viņu izdoša-

nu, kas veicinātu latviešu tautas kultūru. Te vispirmā kārtā pie-
krīt godalgu izsolīšana par tādiem rakstiem. Tālāk jāgādā par
bībeles valodas pārlabošanu, un beidzot jāparūpējas, lai

mūsu centīgie skolotāji tiktu pie sava skolas žurnāla, pai-
dagoģiska populāra laikraksta.

Jāatzīmē, ka šā paidagoģiskā laikraksta izdošanas lietu bie-

drība sāka enerģiski kustināt, bet sekmju nebija. 1868. g. sēdē

par to referēja Kurzemes direktors Rutkovskis, kā biedri uz

aptauju par šo jautājumu izteikušies, šādi: Paidagoģiskā laik-

») Sk. 90. un 193 lp.
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raksta izdošanu mūsu provincēm vispārīgi atzina, atskaitot tikai

dažas balsis, par vēlamu, bet runājot par atsevišķiem punktiem
šaī lietā izteiktas dažas tik ļoti pretīgas prasības, tā kā referen-

tam jau tamdēļ vien, un vēl vairāk ievērojot mūsu biedrības ka-

ses acumirkļa stāvokli, tai necerot uzliktos upurus (pasta sūtī-

jumu samaksas veidā), šī jautājuma realizēšana jāuzskata vēl par

nepieņemtu un atstājamu turpmākai nopietnākai apsvērša-
nai un — labākiem laikiem. Vidzemes direktors Aun i

ņ
š no

Vidzemes ziņoja to pašu: Ari semināra direktors C i m z c — viņš

uzsvēra — nodod savu svarīgu balsi pret nodomāto paidago-

ģisko laikrakstu, pa daļai aiz ārējiem, pa daļai aiz iekšējiem ie-

mesliem: 1) tagadējais stāvoklis zemē pie mums neesot tāds. ka

paidagoģisks laikraksts varētu turēties un uzturēties; 2) iekšējie
iemesli: viņa piedzīvojumi viņu mācījuši, ka skolai esot labāk,

ja tā daudz strādā un maz runā. Tie tiešām bija
Cimzes piedzīvojumi un viņa prakse. Kad viņš sākuma laikā se-

minārā bija drusku paskaļāks, viņam nāca virsū spaidi. Bet kad

viņš vēlāk visā klusumā darīja to pašu, vai gandrīz to pašu, viņu
un viņa iestādi lika vairāk mierā. Par šo skolas avīzes jautājumu
sarakstījās ar biedrības darbiniekiem 1869. gadā ari Kron-

val d s. Viņu uz šo lietu bija uzmudinājusi biedrības priekšnie-
cība. Tagad Bīlensteina laikā viņš bija atkal gatavs nākt biedrī-

bai talkā kā viņas līdzdarbinieks. Avīzei, pēc viņa domām, jā-
iznākot latviešu valodā (tādas domas bija ari R. A v n i ņ a m).
Citu domas griezās uz vācu valodu. Kā zināms, Kronvalds

jau agrāk sapņoja par skolas avīzi, šo jautājumu cilādams

1864. gada skolotāju sapulcēs Kurzemē. Viss varēja būt, ka no

turienes šī ideja ieplūda ari Draugu Biedrības prezidenta galvā,
kas labprāt vēlējās iekarot biedrībai tādu stāvokli, kas to nostā-

dītu (ik iespējams plaši vadones lomā. Kronvalds rakstīja
no Tērbatas par šo skolas avīzi Vidzemes direktoram R. Auniņam
1869. g. 4. sept. starp citu šādi: „Es par skolas-avīzes vajadzību
un viņas sagādāšanu jau senus gadus pats pārdomājis un daudz

ar citiem par šo lietu pārrunājis. Bet līdz šim man nebij nekur

pastāvīgas vietas, tādēļ nespēju neko izdarīt. Lielu jo lielu

prieku sajutu, kad caur mūsu prezidentu [Bīlensteinu] izgājušā
gadā tiku aicināts pie šādas avīzes redakcijas dalību ņemt. Gan

esmu savas domas izteicis, bet ne vārdiņa atbildei nedabūjis. Šo-

dien domāju tā: ja neviens negrib to darbu uzsākt, tad raudzīšu

uz savu galvu, cerēdams, ka ies, jo kārums pēc gaismas manāms,

un ka latvieši spēj ziedus (upurus) nest priekš tāda darba izve-

šanas, kas mūsu tautai par labklāšanu un par godu, to mēs re-

dzam. Jums. cien. kungs, mūsu tauta diezgan tuva. Bez tam

Jūsu spriedums, ka latviešu skolas-avīzei vajadzētu būt lat-

viešu valodā sarakstītai, mani pārliecinājis, ka Jūs pēc šās die-

nas veltīgām iegribēšanām [te domāta pārvācošanas kāre] ne-
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cīnāties."1) Redzams*, ka Latviešu Draugu Biedrība jau bija me-

tusi domas par skolas avīzes izdošanu pie malas, jo prezidents uz

Kronvalda piekrītošu atbildi nebija laidis nekādu ziņu atpakaļ.
Par šo pašu skolas avīzes jautājumu sprieda, Kronvalda vadībā,
ari otrā Latviešu visp. skolotāju sapulcē Rīgā 1874. g. (referents
Kaudzītes Matīss), kur nolēma: vispārīgai skolotāju konferencei

pienākas latvisku skolas avīzi sagādāt. Ari Kurzemes mācītāju si-

node 1877. g. gudroja par skolas avīzes izdošanu latviešiem — ti-

kai viņu vēlēšanas bija, ka tā jāizdod vii c v valodā. Tagad zi-

nām, ka latvieši pie savas skolas avīzes, tāpat kā pie citiem kultu-

rāliem ieguvumiem, tika tikai tad. kad bija nokļuvuši savā pat-
stāvīgā dzīvē.

Ari nākamā (1866.) gada sapulcē biedrības priekšnieks Bīlen-

steins izteica kādas principiālas domas par savu biedrību, kūjas

kongruē ar viņa pirmo principiālo uzstāšanos biedru priekšā zi-

nāmā punktā: «Latviešu draugi Vidzemē un X v r z c m ē. liekas,

atzīst, ka mūsu biedrības, pareizāk sakot. latv iešu tautas intereses

augstāk stādāmas nekā provinciālie uzskati un patiksmes.
šām jau gan var būt savā mērā savas tiesības. Taču lai neviens

nevēlētos, valdīt pār otru. bet gan katrs kalpot v otram un

vispārībai ar savām dāvanām un saviem spēkiem." Interesanti,

ka Bīlensteins savas beidzamās domas aizņēmies vai tīri

burtiski no Neikena. kas trīs gadus atpakaļ. 1863. g. sapulcē,
kā toreizējs Vidzemes direktors nodeva šādu spriedumu par bie-

drību: «Latviešu Draugu Biedrība, kuras uzplaukšanu vēlamies,

nav mums pašmērķis, bet gan tikai līdzeklis uz mēr-

ķi. Galvenā lieta ir, ka vēlamies piedzīvot savas tautas plauk-
šanu. Biedrībai jākalpo, ne jāvalda." Starpība ti-

kai tu. un galā stipri liela, ka Neikens savas domas izteicis pla-
šākā un dziļākā apjomā nekā Bīlensteins. Pēdējais uzsver tikai

kalpošanu atsevišķiem biedriem viens otram, vidzemniekiem jā-

kalpo kurzemniekiem un otrādi, kamēr Neikens prasa, lai bie-

drība kalpo tautai un nevis valda pār tautu!
Kas attiecas uz savādībām starp Kurzemi un

Vidzemi, kurzemniekiem un vidzemniekiem, tad šis jautājums

aizņemts dažādās biedrības sēdēs. Bīlensteins sava apskatā par
biedrību izsaka, ka ta esot vienīgā tada biedrība no v isam tamlī-

dzīgam visa Baltijā — „tā cieši apvienojusi divas provinces, kurās
aiz gariem vēsturisku apstākļu posmiem valdījusi katrā pavisam
citāda kartība, katrā bijušas pavisam citas ierašas un citādi dzī-

ves ieskati."") Kurzemes direktors Rutkovskis 1873. g. sa-

pulcē, salīdzinādams Kurzeme un Vidzemē izdotos literariskos ra-

žojumus, izteicās, ka Vidzeme iznākušie esot pa lielākai daļai
tendenciozas dabas, pilni nacionāla virziena, kamēr

*) Izglīt. M. M. 1921. Nr. 12.

*) Autobiogr. 322. lp.



254

no Kurzemes grāmatām tik viena tāda esot atzīmējama. Uz jau-

tājumu: kas tam par iemeslu? viņš atbild: „Es domāju, iemesls

tam meklējams tālāk un augstāk nekā šis gads vien — tas saska-

tāms mūsu provinču vēsturiskos apstākļos. Ari pie mums Kur-

zemē ir ļoti daudz nepilnību un mēs dažā labā ziņa stāvam vid-

zemniekiem pakaļ. Bet mums ir kaut kas pārāks: gadusim-

teņu ilga apstākļu mierīga attīstība, musu cī-

ņas no laika gala bijušas mierīgas dabas kas atvedinājušas
citas līdzīgas parādības: savas īpatnības mīlējot neienīst svešo,

citādo, saprasties, mēru ieturēt v. t.t." Ka Kurzeme nacionāla ziņa

stāvējusi Vidzemei pakaļ, to jau redzējām,
1) tāpat to, ka starp

Kurzemes un Vidzemes mācītājiem pastāvējis jau kopš sen tads

kā antagonisms. Ari dažā citā ziņā Vidzeme bija demokrātiskāka

un progresīvāka par Kurzemi. Tā Bīlensteins pastāsta,

viņš savos ceļojumos 60. gados pa Vidzemi novērojis, ka mācītāji
tur piekopuši intimaku personīgu satiksmi ar savas draudzes lo-

cekļiem. Pie prāvesta A. Dobnera Kalsnavā sēdējuši kopā ar vi-

ņiem ap sofa galdu vairāki zemnieku saimnieki, tāpat pie Neikena

kādā svētdienā pie pusdienas galda sēdējis mājas mātei pa labi

kāds vienkāršs latvietis. Tāda pat demokrātiska satiksme — sti-

pri demokrātiskāka nekā Kurzemē — bija sastopama to-

laik visā Vidzemē starp saimniekiem un kalpiem. Ap to

pašu laiku Bīlensteins Vidzemes draudzēs novērojis mā-

cītāju rokas un piedurkņu bučošanas vietā jau vien-

kāršu sarokošanos, kas tagad — ap 1903. g., kad viņš
rakstīja savus piedzīvojumus — ari jau Kurzemes draudzēs

bijis plaši izplatīts paradums. Varētu aizrādīt vēl, ka Kurzeme

rakstos pieturējās ari labi ilgāk pie vecās latviešu rakstības.

Prāvests Raisons — kurzemnieks — 1874. g. biedrības sēdē iz-

teica domas, ka jaunā ortogrāfija par daudz ātri esot ieve-

sta lietošanā! Cik daudz liberālāks bija vidzemnieks Ul-

manns, kas jau ap 1830. g. dzīvi kustināja ortogrāfijas refor-

mas jautājumu! Bet netrūka Vidzemē ari rakstības ziņā kon-

servatīvu garu. Turklāt jāiedomājas, ka kurzemnieki (Rivius,
Mancelis, Fūrekers, H. Adolfis) bija taisni paši pamata licēji lat-

viešu literatūrai! Par latviešu literatūras izcelšanos tajā laikā,
kad abas latviešu provinces politiskā ziņā bija šķirtas, runāja
T. Dobners 1890. g. sapulcē: «Politiska atšķirība — viņš sa-

cīja — rada dzimtenes interešu dažādību un tādēļ viegli var no-

vest pie tā, ka vienas tautas locekļi šķirti attīstās un pat vieni no

otriem pilnīgi atsvešinājās, ja kopmantu piederums nesavieno.

Kurzemes un Vidzemes latvieši paši nespēja apkopt savas kopī-
gās garīgās mantas. Toreiz, kad tie bija sašķelti pa divām šķir-
tām provincēm, viņu izglītības stāvoklis tam nolūkam bija par

zemu. To viņu vietā varēja izdarīt tikai vācieši. To tie ari da-

*) Sk. 80. lp.
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rījuši." Runātājs atgādināja 1689. g. Bībeles pārtulko jumu, otr-

reizējo 1739. g. izdevumu, tad citus darbus un beidzot Latviešu

Draugu Biedrības nodibināšanu.

Pirmais raksts, ko Bīlensteins laida klajā pašai tautai, bija,
kopā ar direktoriem Fīrhuffu un Rutkovski parakstītais, „Mi h ļ a

L a t w c c s c h v t a v t a" ar ziņām par Latviešu Literarisku Bie-

drību un uzaicinājumu, palīdzēt biedrībai: «Uzticies mums, tiem

biedrības priekšniekiem; nāci pate mums palīgā mūsu darbu pa-
darīt... Mēs no Tevis neprasīsim naudu, jeb mantu; tik lūgsi-
mies, atdari savu garīgu mantu, — dodi mums savus vecus

tēvu-tēvu stāstus, pasakas, dziesmas un ziņģes. Kad cits no

mums prasīdams ienāks kādā mājā, jeb caur avīzēm lūgsies, tad

stāsti mums savus vecus ieradumus, savu padomu, pēc kā Tu sa-

vus darbus strādā un savu mājas būšanu apkopi, ka lai mēs to va-

rētum grāmatās sarakstīt atkal tik priekš Tevis vien, ka lai mūsu

jaunos laikos Tevim tas nezūd, ko tēvu-tēvi cienā turējuši." Šādu

latviešu tautas gara mantu krāšanā un pievākšanā, ari to apstrā-
dāšanā (jāiedomājas viņa tautas dziesmu un mīklu izdevumus un

tautas ierašu un darbu aprakstu — viņam vienu laiku bija pat
nodoms izdot latviešu tautas dziesmas vācu tulkojumā ar ilustrā-

cijām!) Bīlensteins bija līdz mūža galam darbīgs un par to lat-

vieši viņam nevarēs diezgan pateikties. Ar latviešu tautas dzies-

mām Bīlensteins iepazinies un iedraudzējies jau Šulpfortas ģim-
nāzijā, Vācijā, būdams. Uz turieni viņa māte sūtījusi viņam vē-

stulēs latviešu tautas dziesmas, ko saklausījusi no tēva mācības

meitām, aicinādama tās pie sevis, pamācīt burtu šūšanu veļā. Tur

viņš ari sastādījis par latviešu tautas dziesmu ritumu kādu sko-

las rakstu, ko vēlāk, pārstrādātu un paplašinātu, laida klajā bie-

drības krājumā (Mag. X, 3): „Ueber lettische Volkspoesie". Tā

Bīlensteins jau no pašas mazotnes tapis vedināts iepazīties un ie-

draudzēties ar mūsu tautas gara mantām. Bez tam drīz vien tā

rietumos kā austrumos tautu pētnieki sāka zinātniskā nolūkā pie-

griezt vērību šīm tautas tradicijām. Tā viss palīdzēja Bīlenstei-

nam iekopties un iestrādāties par ievērojamu latviešu etnogrā-
fisku mantu krājēju un izpratēju. Jāaizrāda vēl it sevišķi uz to,
ka viņš ar savu sapratīgo skatu nāca klajā 1891. g. sapulcē ar se-

košu ļoti svarīgu un ievērojamu priekšlikumu šo pašu tautas

gara mantu pievākšanas lietā: „Es iedrošinos nākt klajā — viņš
sacīja — ar kādu priekšlikumu un lūgumu, kuru izpildīšana mūs

novestu pie tā, ka mēs tiktum reiz pie latviešu tautas pārzināša-

nas, pie latviešu etnogrāfijas šā vārda plašākā no-

zīmē. Vai nebūtu iespējams, visu to patiešām ne mazo materiālu

kopu, kas pa gadu desmitiem līdz šim sakrājusies latviešu laik-

rakstos, žurnālos, dažādās brošūrās v. i t., koncentrēt kādā

vietā, t. i. tiklab agrāk iespiestos savākt kopā, kā ari jaunpienā-
kušos pasargāt no izklīšanas. Es domāju, vai nebūtu iespējams
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pieprasīt no laikrakstu redakcijām, vai ari no autoriem, ka viņi
atsevišķos laikrakstu numurus vai rakstus ar tādu saturu, uzrak-

stot galvā «etnogrāfijas materiāls", laipni nodotu kādā zināmā

vietā vai ari vairākās, kur tad tādi. kam interese un saprašana par
šādiem darbiem, tos atrastu kopā un varētu pētīt un apstrādāt.
Par tādām krājvietām varētu noderēt mūsu Draugu Biedrība un

ari Zinību Komisija Rīgā. Šo biedrību sekretāriem būtu jāierīko
atsevišķas nodaļas ienākušo rakstu un ziņu novietošanai un kār-

tībā uzturēšanai." Debatēs dzīvi pārspriests šis jautājums. Bei-

gās direktorijai uzdots apsvērt tuvāk šā plāna izpildīšanu. Šī

Bīlensteina lielā ideja pilnīgi realizēta pie mums pēckara laik-

metā. 1925. gada. kad nodibināja pie Izglītības ministrijas (Rīgā,
Valdemāra ielā 36-a) ~L atviešu folkloras krātu v i",

kuļas pastāvīga sekretāre un vadītāja ilgāku laiku bija cand.

phil. A. Bērzkalne (tagad ir Dr. K. Strait b c r g s). Pēc va-

dītājas dotām ziņām šī folkloras krātuve paveikusi savos pirmos

trijos pastāvēšanas gados jau ievērojamu darbu: sakrājusi pa-

visam -H.2.579 variantus dažādu tautas tradiciju. Vecajā pant-
mērā sacerēto dziesmu jau drusku vairāk kā Kr. Barona l atvju
Dainās: 219,361 variac. tautas nostāstu, pasaku un teiku skaits

(20,949 var.) pat trīs reiz lielāks par Lercha-Puškaiša krājumu.
Te redzam, ko šāda centrāla iestāde tautas tradiciju krāšanas un

kopošanas darbā pat īsā laika var sasniegt, ja pie darba ķeras no-

kārtotā, sistemātiskā kārtā.

Taī pašā augšminēta sēdē Bīlensteins iekustināja ari jautāju-
mu par topogrāfisko o no mastiku jeb zinātni par vietu

nosaukumiem. Par to biedrība vēlāk daudz rūpējās, krājot mate-

riālus, kurā nolūkā izsūtīja visiem mācītājiem jautājumu listes.

1893. g. sēdē jau varēja paziņot, ka uz izsūtītām listēm ziņas pie-
nākušas no Kurzemes 36 draudzēm (trūkstot vēl no 60) un no Vid-

zemes 30 draudzēm (trūkstot no 34). Bīlensteins lūdza, lai vietu

nosaukumus viņam piesūta gan aiz patriotisma, gan aiz zi-

nātnes nolūkiem — „aiz patriotisma, ievērojot to. ka diezin

(denn ich v\ eiss nicht) vai kādā cii a oacio n a 1 i no-

slēgta ap'v i d ū tāda topogrāfiska onoma s t i ka

izmēģināta un darbā izpildīt a." 1894. g. sēdē Bī-

lensteins ziņo: ..Mūsu lielais onomastiskais krājums šogad atkal

paturpinājies. tomēr vēl arvienu trūkst daļas no sagaidāmiem
iesūtījumiem. Nokavējumu iemeslus es pārrunāju jau pagājušu

gadu." Tāgada Pēterpils Zinātņu akadēmijas 36. biļetenā Bīlen-

steins pasniedza īpašu pārskatu par šo vietu vārdu pētīšanas jau-

tājumu Latvijā: ~/ur topographischen Onomastik des Lettlan-

des." Diemžēl sirmajam pētniekam neizdevās savu uzsākto vietu

vardu sakopošanas darbu izvest pilnīgi gala. Tomēr viņa sakrātie

materiāli (kas iagad glabā jas pa daļai Rīgas pilsētas bibliotēkā, pa

daļai L. L. B. arehivā) derējuši un derēs vēl citiem pētniekiem.
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Tā viņus varējis izlietot savu vietu vārdu krājumos pa daļai ari

prof. J. Endzelīns. Interesanti atzīmēt, ka šo vietu vārdu pē-
tīšanas lietā „Dienas Lapa" 1892. g. 168. nrā ņemas izklīdināt šau-

bas, kas pie dažiem bija izcēlušās un pastāvēja tādēļ* ka Dr.

A. Bīlensteins esot ķēries pie šo vārdu krāšanas un varbūt tikai

savā privātā nolūkā: „Kad mūsu ievērojamais senatnes pēt-
nieks ņemas sakrāt visu mūsu tagadējo un senatnes vietu no-

saukumus, tad viņš tos krāj tikai zinātniskā nolūkā...

Tādēļ ir latviešu vietu nosaukumu krāšanas ziņā nesacelt un ne-

turēt nevienam ne mazāko šaubu — krāšanas darbus uzņēmies
vīrs. kuram sirds un prāts priekš tam īstā vietā."

Jau pašos pirmos prezidija gados Bīlensteins piegrieza lielu

vērību ari latviešu valodas izlokšņu, sevišķi to robežu,

izpētīšanai. Par,to viņš varēja sniegt 1866. g. sapulcē šādu pazi-

ņojumu: «Biedrības uzdevumā jau 1863. gadā manā ceļojumā pa
Vidzemi uzsāktā latviešu izlokšņu robežu noteikšana pēdējā va-

sarā pavirzījusies prāvu soli uz priekšu. Apceļojot Alsungu un

Ēdoli un ievācot ar vēstulēm ziņas no daudziem mācītājiem un

biedrības locekļiem par Vidus- un Rietumu Kurzemes apvidiem,
man bijis iespējams sastādīt latviešu izlokšņu robežu

ka r t i." Tāpat Bīlensteins kustināja ari jautājumu par sin o -

nimu krāšanu un izskaidrošanu latviešu valodā, par ko agrāk
bija domājuši un gādājuši jau Napjerskis un Kronvalds. Par
šo jautājumu runāts vairākus gadus no vietas (1874—78) pilnās sa-

pulcēs, kā ari rakstīts un mudināts biedriem piesūtītos misivos.

Tā 1876. g. misivā uzsvērts, cik ļoti vajadzīgs nodibināt latviešu

sinonimiku, kas veicinātu valodas pareizu izkopšanu, izprašanu un

lietošanu tulkojumos un skolās, mācot asi un loģiski domāt un jē-
dzienus izšķirt, kā piem. vārdos dzirdēt — klausīties, palikt —

tapt, prasīt, jautāt, vaicāt v. 1.1. 1878. g. misivs ziņo: «Latviešu

sinonimikai līdz šim sakrāti tikai visai nie-

cīgi materiāli. Tādēļ mēs lūdzam nākt vispā rību te talkā.

Pēc Brāžes vācu-latviešu vārdnīcas klajā iznākšanas būs mūsu

darbs un uzdevums, izstrādāt latviešu sinonimiku. kur vajadzēs
daudz palīga roku." Ar šo darbu maz veicies ari turpmāk. Trūka

vajadzīgo līdzstrādnieku. Tomēr ari šo jautājumu Bīlensteins ar

saviem palīgiem kustinājis.

levērojams Bīlensteina iekustinājums bija ari tas. ko viņš
cēla priekšā 1874. g. sēdē, lai veicinātu tautas tradiciju krāšanas

lietu: „Būtu jauki, ja mūsu tagad gan stipri aizņemtā kase to at-

ļautu, izsolīt mazas prēmijas par labākām patie-
sīgi no tautas mutes uzrakstītām pasakām.
Tas būtu mazs uzmudinājums un tiešām derētu, par to nest mazus

upurus." Te atkal redzams, cik viņam interesējis pētīšanas un

mantu krāšanas darbs un viņa paveicināšana, par ko ari ..upurus

nest" viņam nav izlicies par lieku un grūtu. Uz v iņa ierosinājumu
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biedrība ari nolēma 1880. g. pilnā sapulcē, izsūtīt sevišķu ekspe-
dīciju uz Augškurzemi turienes valodas, parašu un citu

mantu krāšanai,kā ari pilskalnu izpētīšanai;
1) ziedot tam nolūkam

no biedrības kases, ja brauktu 2 personas, 300 r. un ja viena —

ap 200 r. Prezidentam visādā zinā jābūt vienai personai. Par
šo ekspediciju Bīlensteins deva vēlāk aprakstu „Reiseskizzen aus

dem Oberlande" (Balt. Monatschr. 1882. g. 3 burtnīcās). Bez tam

viņš apceļojis vairākus lāgus biedrības uzdevumā un interesēs gan

Kurzemi, gan ari Vidzemi pa malu malām, sākot jau no 1863. g.

1888. g.
sēdē Bīlensteins runāja par senatnes pieminekļu

aizsardzību, kas visai vajadzīga. Nolēma, aģitēt latviešu

presē par šādu aizsardzību. Ari šis jautājums pēdējā laikā — pēc
Bīlensteina nāves — nodibinoties patstāvīgai Latvijai — oficiāli

realizēts.

Bīlensteins savu darbību biedrībā uzņemdams piegrieza vē-

rību ari latviešu valodas izkopšanai un vajadzīgu mācības grā-
matu apgādāšanai. Tā tūliņ pirmā (1864.) gada beigās izsolīja
(izsludināts L. A. 49. nra un Māj. V. 1865. Nr. 3) godalgas par
sekošām trim sarakstāmām grāmatām:

1) par zemes izstāstīšanas grāmatu, sarakstītu

priekš draudzes un pagasta skolām — 50 rubļ.
2) latviešu un vācu valodas mācību 2 daļās.

Pirmā daļa lai skaidri uzrāda latviešu valodas likumus, cik tos

līdz šim izdibinājuši Stenders, Rosenbergers, Hesselbergs un Bī-

lensteins. Otrā daļa lai, pa 1. daļas pēdām otru reizi iedama, vācu

valodas likumus tā salīdzina ar latviešu valodas likumiem, ka lat-

viešu bērns vācu valodas likumus vieglāki varētu saprast. — 50

rbļ. godalga.2

)

3) Latviešu vārdu grāmata — kas to sastādīs, da-

būs 500 rbļ. godalgas. (Šī godalga, gan mazāka, bija izsolīta jau
agrāk.)

Godalgošanu ņemt palīgā pie vajadzīgu manuskriptu un rak-

stu apgādāšanas, ko stipri kustināja priekš pāra gadiem Neikens,
Bīlensteinam ari bija tuvs jautājums. Šo viņa ideju stipri pabal-
stīja viņa labā roka Kurzemē — mācītājs Rutkovskis. Vis-

maz 1869. g. sapulcē viņš. runādams par godalgu izsolīšanu sarak-

*) Bīlensteins, sakarā ar viņa lielo darbu «Latviešu tautas un valo-

das robežām" (1892), izdarīja dažādus pētījumus par Latvijas pilskal-
niem. Veco pilskalnu uzmeklēšanu un izpētīšanu iekustināja sevišķi dzīvi

1884. g. decembrī Rīgā sanākušie Baltijas vēsturnieki un archeologi. Sastā-

dīja sevišķas jautājumu listes un tās izsūtīja lielā skaitā visām vietējām zi-

nātniskām biedrībām un visiem mācītājiem. 1885. g. sēdē Bīlensteins varēja
ziņot: Iznākums saucams par iepriecinošu, kaut ari no visām draudzēm nav

ienākušas ziņas un no tām, kur ienākušas, dažas ir trūcīgas. Bīlensteins lat-

viešu pilskalnus aprakstījis Magaz. krājumos XIV. 2. un XV. 2., kā ari Rīgas
archeol. kongresa protokolos, 1896. 20.—34. lp.

a) Šāds izdevums neparādījās klajā.
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stāmām labām grāmatām, noteikti izsacījās, ka jāizpilda Bī-

lensteina v. c. biedrības locekļu vēlēšanās par godalgu izsolīšanu.

„Man rādās, — viņš sacīja, — ka tie ir labi padomi, ko šie mūsu

biedrības locekļi spriež. Mūsu cienīgs mantas uzlūks varbūt kra-

tīs galvu, un taisnība gan, ka tie laiki grūti un naudas lāde nav va-

ren pilna, tomēr es domāju, ka te divi lietas mums labi jāapcerē:
1) ka tas var derēt mūsu pašu biedrībai ja pie dzīvības spēka,
kad tā izsola goda maksas priekš derīgām grāmatām. Ko der

nauda, dzīvība der! Kas sēj, tas ari pļauj. 2) pats Dieva

vārds māca, ka jāstrādā, kamēr gaisma ir
...

Tādēļ lai, ja tik vien

var iespēt, kādu goda maksu izsolām, pašos šinīs grūtos laikos."

Tā bija tā pati sapulce, kad Rutkovska mācītājs izteica jaundibi-
nātajai Rīgas Latviešu Biedrībai skaisto sveicienu: „Sveiks, kas

savus tēvus godā!" Kad 1877. un 1878. g. sapulcēs bija pārcilāts
jautājums par stipri nelatvisku valodu mūsu jaunākos rakstos,

tad Bīlensteins nāca klajā ar priekšlikumu, izsolīt ik gadus
vismaz vienu godalgu par tādu latviešu valodā iznākušu grā-
matu — viņā apstrādāts temats var būt kāds būdams, — kas sa-

rakstīta vistīrākā, visskaidrākā latviešu valodā. Varbūt tas bū-

šot rakstniekiem par pamudināšanu piegriezt savos rakstos lie-

lāku vērību valodai, raksta formai. Sēde tūliņ nolēma tam nolū-

kam ziedot 150 r. gadā. Sīkāks lēmums skanēja: „Direktori ja i

jāuzrāda pilnai sapulcei godalgojamās grāmatas, pēc kam sapulce
lemj, cik grāmatas godalgojamas un ar cik lielu sumu katra."

Ari J. Sakranovičs, Bīlensteina pēcnācējs priekšnieka
amatā, aizstāvēja šo godalgošanas jautājumu 1898. g. sapulcē šā-

diem vārdiem: „Mūsu biedrībai gan nav ievērojamu naudas lī-

dzekļu pie rokas, bet tomēr mēs šai darbības pusei sāksim atkal

piegriezt lielāku vērību. Mēs ar visu uzmanību būsim klāt. kad

mūsu direktoru kungi mums kaut ko ieteiks. Mazās goda bal-

vas lai palīdzētu veicināt mūsu literatūru, un mīļos rakstniekus,
kas pa lielākai daļai staigā ērkšķainu ceļu, laipni sveicinātu. Kad

varēs nodibināties tautas fonds, nav zināms [tāds tagad nodibi-

nājies Kultūras fonda veidā]; tādēļ darīsim ko spējam." Ka Bī-

lensteins novēlēja latviešiem labas grāmatas, slēdzams ari no viņa
1871. g. sapulcē nodotā sprieduma: „Tautai labas grāmatas gādāt
ir tas pats, kā labus draugus un ceļarādītājus gādāt." Zinām ari,
ko viņš sprieda 1873. gadā — ka „jāgādā tautai stiprāka barība

prātam un garam." To pašu viņš izteica 1869. g. sapulcē ar šiem

raksturīgiem vārdiem: „Un jo vairāk ronas ari nieku un gan-
drīz jāsaka sūdu grāmatu [ko tagad sauc par sēnalu litera-

tūru]1), kas tik varbūt laiku gan kavē, bet prātu, sirdsskaidrību

*) Šāda vulgāra izteiksme senus laikus bij parasta ļaužu dzīvē un ari

rakstos: to bieži vien sastopam mūsu vecajā literatūrā, pie Langes, Stendera

v. c. Bet to var sastapt ari vēl jaunākos laikos, kā še pat pie Bīlensteina. Ve-

cais Pantenius, liels tautas valodas noklausītājs, to labprāt lietoja ari ar
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un dvēseli posta, tad jātencina [jāslavē] vīri, kas labāku un stip-
rāku barību saviem brāļiem pasniedz."

Tā tad Latviešu Draugu Biedrībai nav trūcis labas gribas lat-

viešu rakstu godalgošanas lietā un ari daža laba ievērojama šīs

gribas izpildījuma, kaut gan biedrības kases stāvoklis pastāvīgi
bija sīks. Tā pabalstīti ar godalgojamiem latviešu gramatiku un

vārdnīcu izdevumi, tāpat ari daži citi raksti, kā piem. Kaudzīšu

«Mērnieku laiki", Lautenbacha «Zalkšu līgava", Dūnsberga tul-

kojums „Lapsas kūmiņš", Brāžes „īsa pamācīšana, kas savu valodu

labāki grib pazīt" (1857), Conradi „No Kanaānas jeb Jūdu zemes"

(1858), Panka „īsa ģeogrāfija jeb zemes izstāstīšana" (1867), J.
Dauges „Zvaigžņu jeb Debess mācība" (1865). Kā uz sevišķi/rak-
sturīgu faktu šaī godalgojumu virknē jāaizrāda uz Kaudzīšu

«Mērnieku laikiem". Ir izteiktas domas, ka vācu mācītāji tamdēļ
piesprieduši godalgu šim romānam, ka tur tēlotas latviešu tautas

ēnas puses. Viņiem paticis tas. ka latvieši paši sevi izsmej. Vai

tiešām tā? vaicā Līgotņu Jēkabs un atbild uz to, aizstāvē-

dams Latviešu Draugu Biedrības darbiniekus: Šie mācītāji tomēr

reiz pacēlušies tik objektīvā mākslas cienītāju augstumā, kādā

mūsu dienās mūsu tautības mācītāji kā šķira nepaceļoties un ne-

pacelšoties, varbūt pāris augstskolas teologus izņemot. Ķeņča
lūgšana, Kaspara prātojumi un Dieva atzīšana — tādu ķecerību
mūsu dienu mācītājs tagad neatzītu kādā daiļdarbā, vai citur, nele

vēl to godalgotu! „Bez šaubām — kritiķis nosaka beidzot, — god-
algotājiem patika, ka romānā bija rādītas tautisko centienu ēnas

puses, bet izšķirošais tomēr bija šī varenā darba skaidrā mākslas

un vēstures vērtība, kas «Mērnieku laikus" mūsu dienās padara
par nepieciešamu darbu skolas literatūrā."1) Patiešām jāatzīst,

vāciem sarunādamies un sarakstīdamies. Tā viņš iesāk 1844. g. 26. janv. Lieze-

res mācītājam, vecajam Punšelam (korāļu grāmatas autoram) rakstītu vēstuli
šādi: „Lai nāk sūds kāds nākdams, nur keine Correspondenze mit Freund
Punschel aus Loesern; ein lieber, guter Mann, darum darf ich ihn nicht kurz

abfertigen, aber er kann fragen — lai Dievs ne dod! Ich bin ganz mūde vom

Schreiben, v. s. w." Ka Pantenium no laika gala bijusi patika uz šādas tau-

tas valodas noklausīšanos un lietošanu, to rāda viņa radinieka Vatsona vārdi

uz viņu, kad viņš vēl bija jaunekļa gados: «Tev ausis īpaši niez pēc tiem pra-
stiem... vārdiem, dēls! tas nav labi." Latv. Av. 1853. g. Nr. 8 lasām mācītāja
Šulca dotu atbildi Neretas māc. B-e: „Tā tas der Latviešiem- Ja Jums ne-

apniktu to skunstīgu lietu tik smalki izārdīt, kā cīruļu sūdus, tad labi gan
būtu Latviešiem to iemācīt."

*) Sk. Jaunības Tekas 1928 Nr. 8. Vairākas kritikas izskanējušas gan ari

negativi par «Mērnieku laikiem", ievērojot viņu tumšo pusi. Tā jau Ven s k v

Edvarts savā laikā (Balsī 1880. 67) uzsvēra, ka sacerētāji „pa daudz atstāsta

jo riebīgas, rupji komiskas scēnas, vilšanas, muļķības, krogus dzīvi v. t. t.";
Laubes Indriķis (Pagalmā 1881. 6) sprieda, ka „Mērn. laiki" nav smelti

no «latvju dzīves tīriem avotiem, bet no viņas dūnaiņiem purvājiem", un vis-

jaunākā laikā Ed. Virza (Brīvā Zemē 1929. 29.) spriež, ka Kaudzīši «ieme-
tuši veselu sauju netīrumu mūsu atdzimšanas laiķmeta dzejas spogulī." Šais
uzskatos ari prof. J. Lautenbachs palika līdz mūža galam. Tādēļ vairāki

spriedēji ir ari pretējās domās par šī stāsta audzinošo nozīmi un vērtībuskolās.
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ka daudz jautājumos un spriedumos Latviešu Draugu Biedrība

parādījusi objektivitāti un lietpratību, taču esam redzējuši un re-

dzēsim vēl ari pretējādus faktus. Tā šo godalgu piespriešanas
lietu, kā ari dažu labu citu darbu latviešu kultūras veicināšanas

druvā biedrībā vairāk vai mazāk apturēja un traucēja vēlāk uz-

nākusi lielāka nesaskaņa un antagonismi tautību starpā.

Daudz spriests un runāts Bīlensteina laikmeta pirmos gados
par biedrības latvisko vārdu „Latviešu Draugu Biedrība", kas

daudziem, tā vāciešiem kā latviešiem, dūrās acīs kā nepiekritīgs
un nepareizs. Tā 1865. g. sapulcē bija ienācis no prāvesta Jung-
meistera, — tā paša, kas savā laikā prasīja, lai biedrība notur

savas sēdes aiz slēgtām durvīm, — sekošs priekšlikums: «Latviešu

Literariskai Biedrībai nav jāsaucas turpmāk par Latviešu draugu
biedrību — ja viņa grib paturēt sev literarisku raksturu un

negrib pārvērsties par latviešu nacionālu biedrību; labāk

lai tad tā sauktos piem. par «Latviešu valodas drau-

gi c m". Vidzemes direktors Fīrhuffs no savas puses tam

pievienoja sekošu pārlabojumu: «lai biedrība saucoties par

«Latviešu Rakstu Biedrību". (Tā tiešām biedrība dē-

vēta 1866. gadā bīskapam Ulmannam pasniegtā adresē.) Jau 1864.

gada sapulcē viņš iekustinājis biedrības vārda grozīšanu, bet ne-

nācis ar savām domām cauri. Otrās dienas (4. nov.) sēdes proto-
kolā norakstīts šādi: «Dienas kārtībā stāvēja priekšlikums: Bie-

drības nosaukumu ,Latviešu draugu biedrība' vietā pieņemt no-

sauk urnu ,L atviešu rakstu draugu biedrība. Sa-

pulce nevienojās par šo priekšlikumu, bet to uzticēja direktorijas
izšķiršanai." Nākošā (1866.) gada sapulcē Bīlensteins, šā

tautājuma iztirzāšanu turpinādams, izteicās: Direktorija, kas

auda «biedrības uzticību", gan nekad neuzņemšoties no sevis

grozīt vecu veco biedrības vārdu, ievērojot vēl to. ka ari ģeneral-
sapulce to noraidījusi. Trūkstot ari dibinātu iemeslu grozīt vis-

pārībā tik nozīmīgo un ar savu gandrīz 40 gadus vecuma svētību

apveltīto vārdu. Neesot jau ari te darīšana ar papīru («rak-

stiem"), bet ar personām — cilvēkiem, pārņemtiem mīlestības, uz-

ticēšanās un čakluma garu, t. i. ar «draugiem". Vēl reiz Bīlen-

steins runāja par šo pašu «Latviešu Draugu Biedrības vārdu"

1880. g. sapulcē. (Šī runa iespiesta Mag. XVI, 2.) «Dažs labs ši-

nīs gados brīnījies un piedauzījies, gudrojis un spriedis, runājis
un rakstījis par to, ka Latviešu draugu biedrībai latviskis citāds

vārds nekā vāciskis", viņš toreiz sacīja. Kamdēļ tā? Tamdēļ, ka

vācisko nosaukumu «Lettisch-Literārische Gesellschaft" šaī pašā
nozīmē grūti bijis pareizi izteikt latviski. Tad ņēmās paskaidrot,
ko biedrības cēlēji un locekļi gribējuši parādīt un izteikt ar pie-
ņemto latvisko vārdu. «Viņi gribējuši ar drauga prātu un
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ar drauga padomu latviešu tautai palīgā nākt pie valodas

un gara uzkopšanas un izglītošanas. Un tas ,Latviešu draugu'
vārds krīt jo labāki,'kad tik biedrības cēlēji un locekļi no iesā-

kuma visi bijuši no vācu cilts
...

Tos tēvus gan drīkstam slavēt

un pieklājās pie šīs reizes apliecināt, ka pēc tās runas, ar ko ve-

cais Ikšķiles mācītājs, Brokhūsens. pirmo Latviešu draugu bie-

drības gada sapulci latviskis apsveicinājis, un kas — pirmā ma-

gazines burtnicē ir nodrukāta, — kā veca Stendera gars un tā pati
mīlestība, kas vecā Stendera sirdi uz latviešiem sasildījusi, valdī-

jusi spēcīgi iekš tām Latviešu draugu biedrības cēlēju sirdīm. Un

kāpēc to «Latviešu draugu" vārdu lai šodien atmetam, kad tas

pussimts gadu, un ilgāki stāvējis? Vai tamdēļ, lai to saiti pārrau-
jam, kas tos krietnākos no abējām tautām, kas mūsu zemē mīt,
līdz šim ir savienojusi? jeb tāpēc, ka šodien labs pulciņš dzimušu

latviešu tai Latviešu draugu biedrībā iestājuši? Vai tad latvie-

tis, kam izdevies uz augstāku mācības pakāpeni pacelties vai sko-

lotāja, vai citā kādā amatā, un kas tad varbūt citas tautas valodu

ari mācījies un varbūt augstākas kultūras ierašas piesavinājies,
— vai tad tāds latvietis nedrīkstētu nosaukties un nevarētu būt

«latviešu draugs", kas taba vēl savas tautas valodai un rakstnie-

ci bai ir par kopēju." [īstenībā tā varētu saukties un tāds būt gan
tikai pārvācojies latvietis — tāds. kas no latvietības izstā-

jies, tai atgriezis muguru.] Bīlensteins galā nosaka: «Likums ne-

kāds mums to Latviešu draugu vārdu neaizliegs un neatņems, kad

tas ar labu ziņu kādus 60 gadus jau stāvējis. Likums nekāds

mums ari citu vārdu neuztieps un neuzspiedīs, un netik tas neiz-

dosies, kad tas uztiepjamais nosaukums nepiepas pie latviešu va-

lodas." Ari 1894. g. sēdē vēl Bīlensteins runāja par šo biedrības

vardu, uzsvērdams īpaši to, ka biedrības dibinātāji un galvenie
darbinieki viņā bijuši vācieši, kuri tad sev devuši «latviešu

draugu" vārdu. Taī pašā reizē viņš aizstāvēja ari to, ka vācu

valoda biedrībā piekopta un piekopjama.
Tāpat par «latviešu draugu" vārdu runāja, pie tam lielā sa-

jūsmībā, 1876. g. sapulcē direktors Rutkovskis, kuru mēs

pazīstam patiešām par patiesu, neviltotu latviešu draugu... Kas tur

tautā kustas — viņš uzsvēra, — ko viņa jūt, viņas labklūšanās,

viņas prieki un bēdas, viņas iešana uz priekšu, viņas maldīšanās

un kļūdīšanās, viss viņas liktenis atbalsojas te pie mums, mēs jū-
tam viņai līdzi, «Latviešu draugu" vārdu mēs esam mantojuši
no mūsu tēviem, kas priekš mums stāvēja šaī vietā, mēs gribam
palikt uzticīgi ari viņu jūtām, lai ieņemtu katrs kādu vietu ie-

ņemdams un piederētu pie kādas tautas piederēdams, kauču ari

atsevišķos jautājumos Būtnm dažādās domās. Būsim «latviešu

draugi" šā vārda labākā un cildenākā nozīmē!"

Jāatzīmē, ka Latviešu Draugu Biedrība šad tad saukta ari īsi

par Latviešu biedrību, sevišķi šulca laikā, kas mīlēja pa-
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rakstīties par «Latviešu biedrības vecāko" (sk. L. A. 1856. 23, 25,
1858. 13. piel. v. c.).

Pie ievērojamiem Bīlensteina darbiem pieskaitāma ari jau
agrāk minētā bībeles valodas pārlabošana, ko viņš

uzņēmās 1866. gadā. t. i. 2 gadus pēc biedrības prezidija uzņēmu-

ma, un pie tās sastrādāja 11 gadus no vietas. Strādājot darbs

augtin auga darbinieka rokās, — stāstīja par šo jautājumu mācī-

tājs P. Baerents atjaunotās biedrības 1926. g. sapulcē —

vārdu pēc vārda pārbaudot pirmtulkojuma tekstu. Bīlensteins un

viņa darba biedri nāca pie atziņas, ka pareizrakstība un jotēšana
visās bībeles daļās nebija vienāda, ka daudz vietās artiķels atme-

tams un ari citas gramatiskas kļūdas jāizlabo, turpretim tulkoša-

nas kļūdas atrada ļoti maza skaitā, jo Gliiks bija labs valodas pra-

tējs un cieši bija turējies pie pamatteksta. Dr. K.Kr. Ulmanns

savā laika liecināja, viņš oriģinālu ar tulkojumiem salīdzinot kon-

statējis, ka latviešu bībeles tulkojumā esot sastopams daudz ma-

zāk tulkojuma kļūdu — tikai viena trešdaļa no tām,

cik daudzas uzietamas Lutera vācu bībeles tulkojumā.1) Pie lat-

viešu bībeles valodas labošanas darba ņēma dalību Bīlensteina

virsvadībā — Latviešu Draugu Biedrībā kā centra apvienoti — iz-

raudzīti Kurzemes un Vidzemes mācītāji, labākie latviešu valodas

pratēji. lepriekš darbu iesāka, vispirms vajadzēja principā vie-

noties par to, kas nāca jaunizdodamā bībelē labojams un kas at-

stājams pa vecam. Kurzemes sinodi Bīlensteins drīzi vien pār-

liecināja par pārlabošanas vajadzību, uzrādot ar kādiem piemē-
riem bībelē sastopamu rupju gramatisku kļūdu daudzumu. Si-

node piekrita ierosinātajā priekšlikumam, ka katrā ziņa v isas

valodas kļūdas izlabojam as. Vidzemē lieta negāja
tik gludi. Jau kādi mācītāji bija sākuši labot bībeles valodu, tā

Ulmanns jau 1852. g. bija izdevis 1. Moz. gr. jaunā tulkojumā
un Neikens 1865. g. licis iespiest Romiešu grāmatu jaunā tul-

kojumā. No šiem ievērojamiem vīriem pamudināti ari citi mā-

cītāji jutās spiesti cilāt šo jautājumu, tā ka Vidzemes sinodes klēpī
jau kopš gadiem pastāvēja div a s pa r t ija s. no kurām viena

vēlējās pilnīgi pārstrādāt tekstu, otrā. pēc skaita lielākā, gribēja
pieturēt 1825. g. izdevuma tekstu, izlabojot tikai rupjākas kļūdas.
Cik dažādi šie spriedumi mācītāju starpā skanēja, te pāra pie-
mēri. Vecpiebalgas māci lajs Ferd. Šillings. runa jot par bī-

beles emendacijas darbiem, ņēmās pat apgalvot, ka latviešiem vis-

mīļākās dievvārdu grāmatas esot tās. kurās sastopams visvai-

rāk ģermānismu, kā piem. Bankava sprediķi. 2) [Tie vis

ļaudīm nepatika viņu ģermaniskās valodas, bet gan viņu intere-

santā, ļaudīm saprotamā un patīkamā apceres veida dēļ.] Turpre-

*) Mitteil. v. Nachr. 4. sēj. 318. lp.
2) Mitt. v. Nachr. 4. sēj. 320. lp,
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tim prāvests K. R. Girgensohns jau 1814. g. 26. febr. Dr.

Sonntagam vēstulē atzinās gluži pareizi, viņš nevarot iedomāties,
ka latvieši varētu būt nemierā ar pārgrozījumiem un labojumiem
bībeles tekstā, kas viņiem šo tekstu darītu saprotamāku, parei-
zāku un ar to ari cienījamāku un derīgāku. Ulmanns savu

jauntulkojumu attaisnoja ar aizrādījumu, ka mūsu latvieši vairs

neticot, ka Jēzus un viņa mācekļi sarunājušies latviešu valodā —

tā tad mūsu bibeles teksts uzskatāms tikai par tulkojumu, un la-

bāks tulkojums nevarot būt nevienampar ļaunu un kaiti. Beidzot

pievienojās ari Vidzemes mācītāji vienprātībā pie kopīgā bībeles

valodas labošanas darba. Cik gausi tomēr gāja ar pareizrakstības
nokārtošanu un ievešanu, to redzējām, pārrunājot ortogrāfijas
jautājuma lietu Latv. Draugu Biedrībā.1)

Kad Bīlensteins uzņēmās emendacijas darbu — stāsta

Baerents, — viņš cerēja to pabeigt 2 gados un bībeles biedrība

viņam deva līdzekļus, pieņemt kārtīgiem darbiem palīga mācī-

tāju. Bet viņam vīlās, darbs gandrīz bez pārtraukumiem ilga 11

gadus. Bīlensteins pats izteicies, ka šis garais laika sprīdis
esot uzņemtam darbam bijis par lielu svētību, jo ne tikai

mācot mācoties, bet arī strādājot. Ja darbs jau pēc diviem ga-
diem būtu nodots rakstos iespiešanai, būtu palicis daudz neno-

brieduša, negatava, kas otrā un trešā lasījumā tika atmests un

labots. Jo katru cauri skatītu gabalu lika priekšā pārbaudīšanai
sinodu uzticības vīriem, kuri noturēja 27 apspriedes,
no kurām katra parasti ilga 10 dienas.

Bīlensteins izteicās 1868. g. sēdē, kad bija nobeigta bī-

beles jaunā testamenta valodas pārlūkošana, šādi vispārim par

šo darbu: „Man šaujas prātā pie šī bībeles darba, ka mūsu bie-

drībai vienreiz ir pārmests, ka esot mācītāju biedrība

un pūloties par daudz ar ticības lietām, bet ne par latviešu tautas

gaismu un labumu. Toreiz bībeles darbs nebija ne uzņemts, ne

iedomāts. Ko tad tagad teiks tie skundētāji? Nezinu. Bet to

zinu, ka es nemāku šķirt tautas ticību un Dieva vārdu

vienam kārtam un otram kārtam nemāku šķirt tautas ticību

un tautas gaismu un labumu."

Jāpiemin vēl, ka Latviešu Draugu Biedrība rūpējās ari par
latvisku dziesmu grāmatu papildināšanu un valodas iz-

labošanu. Par šo darbu tuvākas ziņas sniedza mācītājs J. Ne v -

1 a n d s savā rakstā „Par mūsu baznīcas dziesmu grāmatām" (pie-
likums pie Mag. XX, 3, 1905).

Tagad pienācis laiks apskatīties, kā Bīlensteins izturēties pret
latviešu tautiskām lietām, viņu atmodas kustību, viņu valodas un

literatūras nozīmes un dzīvības jautājumiem un citām latviešu

i) Sk. 123. lp.
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īpatnējām lietām un vajadzībām — kā viņš to visu apspriedis
un novērtējis. Lai turpmāko varētu labāki saprast, vispirms jā-
ievēro viena, viņa paša principiāla atzīšanās, ko viņš atkārtoti uz-

svēris un kas, bez šaubām, nevarēja palikt bez pamatīga iespaida
uz viņu attiecībām ar latviešiem kā latviešiem.

Pēc savas 50-gadu amata jubilejas nosvinējuma Dobelē, kas

notika 1902. g. jūnijā, Bīlensteins rakstīja L/13, jūlijā Rīgas pil-
sētas bibliotekāram N. Buša kgam vēstulē starp citu šādi: «Ne-
kad es to neaizmirsīšu, kā kāds no maniem skolotājiem Šulpfortā

[slavēta klosteru skola Prūsijā, kurā Bīlensteins sagatavojās uz

universitātes studijām] mani, abituriju izturējušu, pamācīja uz-

ticīgi strādāt un cīnīties par vācu stāvokli

Baltijā (treu auf dem deutschen Postenim balt. Lande zu ar-

beiten und zu kāmpfen). Esmu gribējis sekot šai pamācībai, un

domāju, ka tas ir mūsu visu pienākums, to izturēt un izpildīt līdz

mūža galam." To pašu Bīlensteins atkārto savā pāris gadus vēlāk

iznākušā autobiogrāfijā „Ein glūckl. Leben" (1904), kur tuvāk

pastāsta par minēto viņa pamācības gadījumu Pfortā (56. lp.):
„Kad es pie atvadīšanās no skolas [1845. g. septembrīļiegāju profe-
sora Steinhardta dzīvoklī tam ardievas teikt, viņš uz mani

izteica nekad neaizmirstamo pamācību, ka man Baltijā jāstāv
uzticīgi sarga vietā par vācietības (deut-

sches Wesen) uzturēšanu. Kobersteinam [vācu
valodas profesoram] šādi vārdi uz mani nebija sakāmi, jo viņa
visas mācības dien dienā visus gadus cauri izgāja uz to. vācie-

tības garu un vācietības prātu mūsos tā no-

cietināt, ka tie nekad nevarēja no mūsu sirdīm izzust." Un

vēl trešu reizi Bīlensteins to pašu atklāti atkārtoja savā runā

„Welchen Wert hat fūr uns die deutsche Muttersprache?" (izdota
1907. g. Rīgā): «Profesors Steinhardts, mušu krietnais Sofokla in-

terprets, sacīja pie atvadīšanās uz mani: „Jūs atgriezīsieties savā

tālajā dzimtenē, vācu tautas ziemeļu daļā, turieties tur uzticīgi
savā vietā kā vācietības uzturētājs un kopējs.
Šie vārdi man palikuši visu mūžu atmiņā kā dzīva pamācība."
Skaidrāk un noteiktāk vairs nevar apliecināt savu politisko pār-
liecību, kā to Bīlensteins te darījis atkārtotā kārtā. To pašu

liecināja par Bīlenstēinu viņa tautieši, kas viņu taču caur un caur

pazina. Tā Dr. Ernsts Serafims (Seraphim) rakstīja
viņa nekrologā: «Bīlensteins bijā vīrs, kas ar visas savas dzīvī-

bas katru dzīsliņu bija nostiprinājies vācu kultūrā un vācu tau-

tībā. Viņš uzsvēra taisni savu vācietību, kas viņam bija kā paš-
saprotama lieta."1) Straujākā vācietības aizstāve, «Baltische Ta-

geszeitung", taī pašā reizē par Bīlenstēinu liecinājā, ka viņš bijis
«visā spēkā vācu baltietis". Tā tad var teikt, ka Bīlensteins ska-

») Duna-Ztg. 1907. Nr. 14!
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tījies uz latviešiem ar vācu brillēm, ar vācu sirdi un prātu, no-

stājies un darbojies viņu vidū kā vācu patriots, kā vācietības sargs

Baltijā resp. Latvijā, kā daudzi citi līdzīgi vācu patrioti to darīja.
No latviešu mācītāja vietas Jaunaucē viņš ari beidzot (1867. g.)
pārgāja uz Dobeli par vācu draudzes mācītāju, par kādu viņš
tur palika līdz 1906. g. (viņš f 1907. g.). Šo pāriešanu vācu drau-

dzē Bīlensteins pats izskaidroja ar Jaunauces mācītājmuižas kna-

pajām telpām, pie kam jaunajā vietā viņš varējis daudz vairāk

laika atlicināt dažādiem materiālu vākšanas un pētīšanas darbiem.

Ka par latviešu lietām Bīlensteins iesākot nav neko sevišķi

interesējies, bet tikai kā nejauši, necerēti šim darbam piegriezis
savu vērību, to viņš ari pasaka savā autobiogrāfijā. Vaļsirdība
pie Bīlensteina atradusies arvienu cienīgi augstā stāvoklī, tas vis-

pārīgi atzīstams. Par savām «latviešu studijām" viņš minētā grā-

mata saka (227. lp.): „Jā vīra gados Latviešu valodniecības laukā

dažu darbu esmu pastrādājis, tad man jāsaka, ka tas no sākta

gala nav bijis pilnīgi apzināts mērķis, turpretim
tādā virzienā esmu ieklīdis gadījuma ierosināts, pareizāki sakot,

ārējo apstākļu pamudināts." Kādā vietā viņš pastāsta, ka mācī-

tājs K. Šulcs savā rosīgā kustībā viņu uzmudinājis uz latviešu

valodnieciskiem darbiem. Sīkāk viņš to pastāstīja 1890. gadā savā

25 gadu prezidija amata jubilejas gadījumā turētā atbildes runa:

...Mācītājs šulcs mani uzvadīja uz ceļa, nodoties sevišķi latviešu

valodas studijām. Viņš mani uzaicināja sastādīt rakstu par at-

griezeniskiem substantiviem -ās, kas īsi priekš tam bija uzieti

tautas mutē. Šis mazais „Magazinā" iespiestais raksts bija par
iemeslu, ka man uzdeva pārstrādāt jaunizdevumam Hesselberga
gramatiku. No tam nekas neiznāca, bet 7 gados es nobeidzu savu

lielo darbu par latviešu valodu. Ar to bija izšķirta mana nākotne.

Šulcam ar -ās ir tas nopelns, ka es kļuvu par latviešu gr a -

mat i ķ i." Tālāk savā autobiogrāfijā viņš raksta par šo jautā-

jumu: „Pats biju taisni pārliecināts, ka mani darbi valodnie-

cībā kalpos garīgā amatā un baznīcas labā. pabalstīdami Dieva

valstību mušu starpā." (231. lp.) To viņš sacīja, zīmēdamies uz sa-

viem bībeles un dziesmu grāmatas valodas pārlabošanas darbiem,

l a tad Bīlensteins atzinās un izteica skaidri un gaiši, ka viņa no-

lūks pie nodarbošanās ar latviešu valodu un literatūru bijis tikai

— kalpot baznīcai, kura, kā dzirdējām, bija viens no mācī-

tāju un muižniecības stiprākajiem cietokšņiem. 1

) — atskaitot da-

žus folkloriskus un vēsturiskus darbus, kurus viņš pastrādāja aiz

tīras zinātniskas intereses. Kāds humānāks, augstāks, plašāks no-

lūks, piemēram, palīdzēt latvietim kā latvietim nākt pie gaismas
un spēka, viņam nebija, — tas gāja taisni pret viņa tendenci. 2)

Šo savu virzienu Bīlensteins apstiprina ari tālāk turpat (419. lp.)

!) Sk. 41/2. lp.
2 ) Sk. 90. lp.
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ar šādu apliecinājumu: «Latviešu laikrakstos savu spalvu
nodarbināt nekad nav bijusi mana vēlēšanās

(habe ich nie eine Neigung verspiirt)." Viņš rakstījis tikai tad,
kad bijušas jāatspēko vai rupjas maldibas vai jāuzstājas pret ti-

kumiski nepieļaujamām parādībām un partiju darbiem. Viņa
vienīgais populārais raksts, ko viņš latviešu valodā rakstījis
— viņš pastāsta savas lejāk minētas brošūras 21. lp. — esot 1884. g.

Mājas Kalendāri pasniegtais apcerējums par zemnieku ēku bū-

vēm, ko viņš sastādīja kopā ar F. f. Loventhalu, — bet tam ari

neesot nekādas nacionālas nokrāsas. [Bet pie tādiem tautas jeb
avīžu rakstiem katrā ziņā vēl jāpieskaita ari L. A. 1862. g. divi

raksti: „Kas zemniekam jāzin?" ar zinātni apkarojošu tendenci. 1!
Šī tāda vaļsirdība savas iekšienes, savas gribas vai negribas at-

klāšanā ir domāta īstenībā pret vācu publiku, kā taisnošanās un

skaidrošanās, tīrīšanās viņas priekšā, jo turpat priekšpēdējā ci-

tāta priekšējā lapas pusē lasām: „Man pārmetuši [protams, vā-

cieši], ka es esot bijis tautiskās kustības ierosinātājs (Urheber)
latviešu tautā." Jeb kādā c ita vietā teikts: „Viņa latviešu gra-
matiku turēja par visa ļaunuma un visu tautisko sajuku-
mu sakni Baltijas guberņās." Tas bija jāpierāda par nepatie-
sību. Jo skaidri tas pateikts ari viņa brošūrā „Die lett.-nat. Be-

wegung ii. die kurlānd. Geistlichkeit", kas iznāca anonimi Vācijā
vispirms žurnāla

..

Konserv. Monatsschr." kā «bezpartejiska balss

no Baltijas guberņām" (Leipz. 1886), kas ir patiesībā Bīlensteina

paplašināts priekšnesums, ko viņš turēja 1885. g. Kurzemes mā-

cītāju sinodē par
Kurzemes garīdzniecību un latviešu nacionālo

kustību. Tur 21. lp. lasām: «Bīlensteins savās studijās un pub-
likācijās nekad nav bijis tautas vīrs. tautas rakstnieks, bet arvienu

tik zinību vīrs. vai ari. kā viņa mūža otrā pusē latviešu bībeles

emendacijas darbā, kalpojis evaņģēlijam, kurš pēdējais
jau nekurina tautisku kustību, bet gan katrā ziņā
apkaro visas straujības." Šaī brošūrā viņš pateicis vāciem ari ci-

tas patiesības par savām un citu vāciešu attiecībām pret latvie-
šiem, kā ari par vajadzību, ar varu apspiest latviešu tautisko

kustību v. t. t.. kuras lietas viņš gan nekādi nevēlējās tieši lat-

viešiem pastāstīt un ari nav pastāstījis. Ka Bīlensteinam bi-

juši jāpiedzīvo pārpratumi tā no latviešu, kā ari vācu puses,
to konstatē mācītājs P. Baerents viņa biogrāfijā „Jahrbuch
des balt. Deutschtums" 1927. g. izdevumā, 133. lp.

Tā Bīlensteins bija un palika vācu patriots un kā tāds viņš

bija pret vāciešiem — to saka saprāta loģika — dziļāks un pa-

tiesīgāks, jāsaka ari gaišredzīgāks iekšķīgi un labvēlīgāks nekā

kā «latviešu draugs" pret latviešiem. Lai seko tam pierādījumu
fakti. Savas «Lettische Grammatik" (1863), sava pirmā lielāka

») Sk. 27. lp.
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valodnieciskā izdevuma, priekšvārdos viņš nodeva šādu sprie-
dumu par visu latviešu tautu: „Līdz šim latviešu tauta nav pa-

rādījusi nedz savā literatūras saturā, nedz savu darbu un savas

vēstures vērtībā, kā ari ar sava stāvokļa iespaidu to, ka viņai
blakus citām kultūras tautām būtu lemts spē-
lēt kādu lomu. ari tad ne, ja laipnāks liktenis latviešus pa-

mazām (allmāhlig) paceltu augstākā sabiedriskā un garīgā stā-

voklī." Un 1867. g. biedrības sapulcē viņš sprieda par latviešu

valodu šādi: „Būtu tīri trakums, kad gribētum cer cl.

ka mēs latviešu valodas un rakstu garīgo spēku celsim vienā vērtē

ar citu sen mācītu tautu rakstiem un valodām.'" 1) Drusku agrāk,
1863. gadā (Mag. XIII, 1) Bīlenšteins gan varēja runāt par «lat-
viešu valodas atdzimšanu". Bet tagadējais viņa spriedums vairs

neko neatšķīrās no G. B c r kli o 1c a domām, kas jau 1856. gadā
dēvēja latviešu valodu par «Sprache ohne Zukunft" un 1864. g.

(Balt. Monatsschr. rakstā «Zur Nationalitātsfrage", 573. lpp.) sa-

cīja, ka «latviešu valoda nekad nepacelšoties pāri bauru kārtas

x) Šādu nelaimīgu pareģotāju par latviešiem varētu uzskaitīt daudz. Te

būs vēl daži tādi. Fr. Bīnemanns atzīmē „Balt. Monatsschr." 76. sēj. 203. lp.:
«Kad 1824. gadā lūdza ģenerālgubernatoru markizu Pauluči, lai viņš pa-
balsta Latviešu Literariskās Biedrības apstiprināšanu, tas izteicies, ka pēc viņa
domām šim nodibinājumam gan nevarēšot būt ilgs mūžs, jo latvieši taču ne-

varēšot savu valodu un tautību uzturēt." R. Šulcs rak-

stīja pēc „saklaušinātām" baumām L. A. 1859. 39. nrā: „Saka, nebūs ne 50 gadi,
tad no latviešu valodas un tautas nebūs ne smakas vairs." Ak, jau pusgadu-
simteni agrāk — 1819. gadā Apriķu mācītājs Dr. Elverfelds sprieda, ka,

ievērojot latviešu lielo dziņu uz vācu valodu, viņu valoda «pat nepilnos 50 ga-

dos vairs nebūšot dzīva"! (Sitzungsber. d. Kuri. Ges. f. Lit. v. Kunst. 1908.

6. lp.) Vidzemes mācītāji 1857. gada sinodē, apspriežot Ansa Leitana lūgumu.

Ēabalstīt viņa «Mājas Viesi" ar reliģiska satura rakstiem, izteicās, ka tie ša v -

ā s par divu latviešu laikrakstu pastāvēšanas ie -

spēju — tādēļ tie nešķelsies un sūtīs savus rakstus vecajām L. A. (sk. Inlandē

1857., 216. lp.). Sevišķi čakls pareģotājs uz latviešu panīkšanu un iznīkšanu

bija ari mācītājs G. Brāž c. 1862. gadā viņš rakstīja L. A. 42. nrā par lat-

viešu laikrakstiem: «Mums latviešu valodā nu gan treijas Avīzes (L. A.,
Māj. Viesis un Pēterb. avīzes] un vairāk gan ari nerasies." [Tāda
tiešām bija vācu mācītāju doma un vēlēšanās, viņu domu grēks — jo viņi pret
katru jauniznākušu avīzi sāka karot! Taču jau 1896. gadā prezidentam Sa-

kranovičam savā ievada runā bija jāuzsver, ka latviešiem iznāk jau 12 laik-

raksti!] Par visas latviešu tautas likteni Brāžes spriedums skanēja (Balt. Mon.

1859, 268. lp.): «Par latviešu kā tādu atdzimšanu (uzmošanos) gan grūti tagad
vairs kāds domas. Jo mazāki un tumšāki drumslas gabali (ledus gabali!), ko

tautu straume piedzinusi straumes malā, jo ātrāk tie izkūst." Un

par šo pašu jautājumu viņš rakstīja L. A. 1856. Nr. 49: «Vai jūs, mīļi latvieši,
manim varbūt par ļaunu ņemsit, ka jūs lieku to tautu rindā, kas jo mazas un

nespēcīgas bijušas par citām, tagad acīm redzot vēl arvien iet mazumā?

Ej tiesājies ar Dievu, kas tikpat, kā viņš liek vienam cilvēkam mirt jau mātes

miesās, otram tikko dzimušam, citam tikko paaugušam v. t. t." Un 1876. g.
28. nov. šis pats Brāže pareģoja vēstulē Bīlenšteinam par latviešu valodas nā-

kotni: «Vai kādreiz pienāks tas laiks, ka no katedra latviešu valodā runās par

šūniņām, protoplasmām v. t. t. Par to es šaubos. (Das bezvveifle ich.)" (Mag.
XX, 4, 38. lp.)
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valodas stāvoklim". Cik pavisam citādi — tālredzīgāki un lab-

vēlīgāki — sprieda šaī latviešu valodas un rakstu lietā patiesais
latviešu draugs Merķels 1832. g. (Lit. Begleit. d. Provinzialbl.

Nr. 29): «Patiešām nevajadzēs ne cilvēku paaudzes laika, lai

nāktu pie šīs vispārējās atziņas: šo provinču īstā literatūra ne-

sastāv mūsu sīkās, bieži pat nabadzīgās piedevās vācu litera-

tūrā, bet iznākošos latviešu un igauņu rakstos. Tad

tie vīri. kas-tagad nodarbojas ar šo abu tautas valodu izkopšanu,
un viņu pūliņi parādīsies pavisam citādā gaisma nekā tagad, un

viņus godās ar siltu pateicību." Patiesi latviešu valodas un lite-

ratūras izkopšana un pieaugšana tiklab kvantitativi kā kvalita-

tivi samērā ar šejienes vācu literarisko darbību visā jaunākā
laikā brīnišķi attīstījusies un pēdējo stipri pārspēj. Redzams, ka

Merķels bijis daudz labāks spriedējs un pareģis šais tālos vēstu-

riskos jautājumos. Viņā piemitusi ticība uz latviešu tautu un

vēlēšanās, lai viņa dzīvotu un attīstītos savā garīgā un laicīgā
kultūrā līdz visaugstākam pakāpienam. To pašu vēlējās un ti-

cēja Ulmanns un Vatson s.
1) To pašu darīja vecais Be-

rents, izteikdamies Latviešu Draugu Biedrības dibinātājam
f. Klotam pasniegtā viņa sacerētā adresē, ka latviešu draugi sa-

devušies kopā, „lai tie tēvu tēvu mīļo valodu kopdami kopj tā,
ka tai nav kauns saderēties tecēt ar citu tautu va-

lodām un dabūt godalgu." Bet Bīlensteinam un viņa do-

mu biedriem trūka tādas ticības un droši vien ari tādas vēlēšanās.

Viņiem vairāk patikās, lai latvieši pārietu vāciešos. Tiešām ari

Bīlenšteinam Kronvalds pierakstīja šādu tendenci savā 1873.

gada 25. aprilī B. Dīriķim rakstītā vēstulē: „Manīm rokās liecī-

bas par Bīlensteina kārumu latviešus pārvācināt !"2) Pats

Bīlenšteins gan arvienu noliedza sev (un ari citiem vāciešiem

savā biedrībā!) tādu tendenci. Bet ka Bīlensteinam nav bijis
minētās ticības uz latviešu tautas augšanas un pastāvēšanas spēja
un vajadzību, to viņš pats skaidri pateica biedrības 1875. g. sa-

pulcē savā ievada runā. Tur viņš sacīja: „Pie šiem centieniem

— pacelt latviešu tautas un viņas valodas attīstību — nekrīt vien

svarā mīlestība uz latviešu tautu, bet ari gluži noteikts ticības

jēdziens, pilnīgi noteikta pārliecība par viņas nākotnes iz-

veidošanos un gaitu. Ja mēs kā latviešu draugi varam pilnīgi
vienprātīgi būt mīlestībā uz latviešu tautu, tad ticībā par nāko-

šiem laikiem un notikumiem, par latviešu tautas turpmāko kul-

tūras attīstību varam šķirties
...

Ko izdevās panākt itāļu, franču,
angļu, vācu tautām, ko droši vien sasniegs krievu tauta, tas vēl

tā nav nosakāms par somu un latviešu tautām. Apstākļi ir ci-

tādi un katrā ziņā neizdevīgāki." Katrā zemē valdījuši — viņš

*) Sk. 51. lp.
2) K. Kundziņa „Kronvalda Attis", 24". lp.



270

tālāk aprādīja — ari tautiski fanātiķi un tādi esot sasto-

pami ari pie mums (te bija domāts Kronvalds, Auseklis, Juris
Allunāns v. c.). Bet tiem nepiederot nākotne. Par šo ticības

trūkumu**uz latviešu augstāķa stāvokļa sasniegšanu runāja, kā

zinām, ari mācītājs O. Panks 1883. g. sapulcē, ieteikdams bie-

driem strādāt tikai mazāk izglītotiem latviešiem par labu, augstāk

izglītoto latviešu labā lai darbojoties tie, kas esot «pārliecināti
par to, ka latviešu tautai jātop līdzīgai citām kultūras tautām un

tā tāda ari taps."1) Tiklab Pankam, kā Bīlenšteinam nebija šās

ticības un pārliecības.

Jāaizrāda ari uz to, ka 1881. g. pilnās sapulces ievada runā

Bīlenšteins izcēla vajadzību, cieši pieturēties pie mū-

su zemes vēstures, lai neiekļūtu no humānā ceļa na-

cionālā, kas viņam bija pretīgs ce|š. «Mēs negribam iet pa-

līgos pie vēsturiskā attīstības pavediena pārciršanas." Ar to viņš
pateica, ka jāpaliek spēkā vēsturiskai attīstības gaitai, vācu stā-

voklim te Baltijā. Te Bīlensteins izpildīja tikai savu vācietības

sarga lomu. Tas parādījās pilnīgā mērā ari viņa vārdos 1870. g.

sapulcē, kad bija nodibinājusies Rīgas Latviešu Biedrība un vi-

ņam nācās runāt par latviešu tautiskiem centieniem. «Latviešu
tauta ceļas — viņš toreiz izsacījās — savā tautībā pēc tā gara. kas

tagad aizņem visas pasaides tautas
...

Bet kad nu ceļas, tad lai

neceļas tā, ka trūkst un irst vecās saite s. kas vienas zemes

bērnus sasien..
.

Lai neieviešas tāds ļauns gars, kas caur nepa-

ļaušanos, neuzticēšanos šķir sirdi no sirds, kārtu no kārtas, tau-

tību no tautības. Lai neronas tāda dzīšanās un grāb-
stīšanās pēc visādām rektēm un atkratīša-

nas no visa darāma un nesama. Lai neiesakņojas
tāds lielmaņa prāts, kas kārot karo un prasīt prasa..." Tā bija
pilnīgi mūsu muižniecības resp. vācietības privilēģiju aizstāvē-

šana un latviešu nosodīšana par to, ka viņi ari prasīja pēc tiesī-

bām un cilvēcīgas dzīves. Tā tad atkal ciešs vācietības aizstāvis.

„Atkāpšanos jeb šķiršanos no citām tautām," savu tautību

piekopjot. Bīlensteins, kopā ar Sakranoviču, pārmet pēc Rīgas
Latviešu Biedrības nama iesvētīšanas 1870. g. 19. februārī lat-

viešiem ari savā orgānā «Latv. Avīzēs". Lai latviešu tauta ne-

darot pēc pasaules modes. Tautība jākopjot ne pēc kādas «ģe-
ķīgas lepnības, bet pēc pazemīgas dievabijāšanas" (L. A. 1870,.

75. lp.).2

) Jāzin, ka par Rīgas Latviešu Biedrības nodibināšanu

») Sk. 145. lp.
2 ) Turpretim ne tik politiskais un zvērinātais vācietības sargs, kāds Bī-

lensteins, Kurzemes direktors Rutkovskis izteicās 1869. g. biedrības sapulcē
savā runā par Rīgas Latviešu Biedrību: «Diemžēl šinīs laikos gan tiek dzir-

dēts, ka daudz citas tautas pret citu ceļas un cita citu nīd. Bet vai tad te tā

notiek? Jaunā biedrība to neparāda vis, ka uz to tai prāts maz nestos. Lai

tādēļ kopi, lai pušķo mīļu tēvu valodu un savu mīļu tautu! īpaši mums, kas

teicamies latviešu draugi esam, jāpriecājas par to un jāsaka: .Sveiks, kas
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bija uztraukti vai visi straujākie Baltijas vācieši. To rādīja jau
steidzamības kārtā žurnālam „Die Grenzboten" nosūtīts sekošs

ziņojums: «Rīgā nodibinājusies kāda no jaunlatviešu ne-

miera cēlējiem vadīta Latviešu biedrība, kas savā darbībā

tīko iet pret to vācu un luturiešu dibināto Latviešu Draugu Bie-

drību un gādāt latviešu tautu pievest jaunajai Krievijai. Še sa-

vienojies visseklākais liberālisms ar neizglītību, par ko tik dump-
ja cēlēju bezkaunība vēl ir pārāka." Ari dažs mūsu mācītājs ne-

kautrējās dēvēt jauno latviešu biedrību par dumpinieku bie-

drību.1) Bīlensteins savā brošūrā „Die lett.-nat. Bevvegung".
41. lp., ieminēdamies par šās biedrības nodibināšanu, sprieda, ka

ar to iesākšoties latviešu tautiskā kustībā jauns laikmets. No-

tikšot «dzīvāka propaganda", vāciem bīstama: — «Atsevišķa iz-

šauta bulta drīzāk salūst nekā vesels bultu sainis", t. i. sabiedrība,

kopība. Kad vēlāk nodibinājās Jelgavas Latviešu Biedrība, tad

Bīlensteins 1880. g. Draugu Biedrības sapulcē atsaucās ari par to

kā tautībnieku p nicinātāju. Šaī nozīmē tad ari abas

biedrības dēvējoties par «tautas māmuliņām". «Protams, māmu-

liņām jāpulcina ap sevi savi bērni," sacīja runātājs.
īstu kapa runu mūsu tautiskiem centieniem Bīlensteins

noturēja biedrības 1885. g. sapulcē, kurā pasludināja — gluži tā

savus tēvus godā!'" Šaī pašā reizē Rutkovskis novēlēja latviešu tautai daudz

labu grāmatu — tādu, kas «nav viegla prece, bet svarīga, derīga,
laba un, kā dzejnieks Horacs saka: aera perennius. Tad būs nevien daudz

grāmatas — runātājs uzsvēra — ari daudz augli no tām visai tautai par labu.

Uz to lai Dievs palīdz īpaši mūsu Latviešu Draugu Biedrībai uz priekšu ne-

apnikušā prātā kustēt, strādāt, pūlēties labā vienprātībā un saticībā ir savā

starpā ir ar visiem, kas kopj, pušķo un tur godā miju latviešu valodu un lat-

viešu tautu!" Tā tad viņš skaidri pateica, ka jāsaprotas un jādzīvo saticībā

ari ar Rīgas Latviešu Biedrību, kas dibināta latviešu tautas interesēs, lai spēci-
nātu un kuplinātu savu tautu. Šis pats Rutkovskis 1880. g. sapulcē, toreiz jau
kā Dobeles apriņķa prāvests, izvilka kā kodolu no sava tā gada literariskā

pārskata: Latviešu tauta gribot palikt par latviešu tautu un

negribot pāriet citā tautā. Latvieši mīlējot un kopjot savu valodu un visu, ko

viņi no tēvu tēviem par savu dārgo mantu pārņēmuši. Tas esot pareizi. Jo
kas savu tautu mīlējot, tas cienījot ari savu tēvu un māti un sevi pašu. Tādēļ
gods un slava tādai tautai! A. Vēbers par to atsaucās „Balss" 72. nrā: „šie
vārdi rāda, ka prāvesta Rutkovski tēvs, lai gan sirmi mati sedz godājamo galvu,
vēl ar jaunības siltumu ņem dalību pie tautas priekiem un bēdām, darbiem un

cerībām. Ne ar skauģa, bet ar īsta labvēlētāja acīm viņš skatās uz visu to, ko

latvietis strādā un dara." Tā tad Latviešu Draugu Biedrībā bija ari pa tādam

biedram, kas lūkojās ar mījākām un skaidrākam acīm uz Rīgas Latviešu Bied-

rību un viņas darbību nekā Bīlensteins. _— Ad. Rutkovskis dzim. 1820. g.,

t 1890. g. ar trieku. 7. okt. 1864. g. ievelēts Latviešu Draugu Biedrībā par
Kurzemes direktoru, kurā amatā sabija līdz 1880. g. Viņš darbojās ari bībeles
valodas pārlabošanas komisijā, ka ari ņema dalību latv. dziesmu grāmatas
valodas izlabošanas darbos. Goda piemiņa viņam!

i) Balt. Vēstn. 1869. 7. un 98. nrā. Ta ari Balss_ 1880. 74. nrā A. Vēbers

pastāstīja, ka kāds draudzes mācītājs teicis, Balss mācot nihilismu un vi-

ņas lasītāji esot nihilisti. Pie mums t. s. «baltiešu" aprindām viss bija bī-

stams un neatļauts, kas vien skanēja vai sauca pec lielākas brīvības, taisnības

un tiesībām.
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kā papriecīgā garā — visā atklātībā (kad pašiem \ āciem kādreiz

uznāca pagrūtāks brīdis, to lūkoja izciest un panest, pie tam sti-

prinoties klusumā), — ka visas cerības uz «latviski-tautisko

lomu jāguldot kapā". Tas bija tolaik, kad uznāca skolu refor-

ma — pārkrievošanas laikmets. Vai latvieši paši nesajuta šo

grūtumu? Kā nu nei* Tā „Balss" rakstīja 1886. gadā: «Cerī-

bas, kas deva tautiskiem centieniem tādu dzīvību un sparu, tagad

stipri sašļukušas." Bet dažu prieki uz latviešu tautisko centienu

aprakšanu pavisam bija pāragri un veltīgi. Fr. Veinber-

ga m bija taisnība, dodot uz tam šādu atbildi: „Tie ļoti maz pa-
zīst latviešu tautu, kas domā, ka viņas tautisko centienu kopšana
tik drīz apstāsies vai paliks vājāka."

1) Bet vēl stiprāku bēru

runu latviešu nacionālismam noteica 1917. gadā toreizējais Kur-

zemes ģeneralsuperdents — ari Latviešu Draugu Biedrības

biedrs, dažus gadus bijis viņas direktors — A. Bernevics savā

pa vācu okupācijas laiku Jelgavā zem pseidonima Ozolu Jā-
nis iznākušā brošūrā «Patiesība par pasaules karu". Tajā viņš

nosprieda — uz vācu uzvaras un latviešu piespiestas pārvācoša-
nas iespaida pamata — šādi: «Kurzeme latviešu zeme

nekādā gadījumā vairs nebūs, viena alga, vai šeit

ieceļo vācieši, vai krievi... Latviešu liktenis tiktāl izšķirts jau
šodien, ka no katras patstāvīgas tautiskas po-
litikas viņiem jāatsakās un jāpieslienas kādai sti-

prākai kultūrai, vai nu vācu, vai krievu
.. .

Mūsu redaktoru un

viņiem līdzīgu tautībnieku sapņi par lielo lomu. ko latvieši vēl

spēlēs Eiropas vēsturē, tie ir izsapņoti uz visiem laikiem." Šis pats
Bernevics izteicās šaī vācu okupācijas laikā: ...Atļaujat mums

vaļu, tad pēc desmit gadiem vairs neviens gailis nedziedās lat-

viski." («Latv. Sarga" 1928. 13.)2)

*) Sk. 124. lp.
2) Aleksandrs Bernevics (Bernewitz) nāca 1895. gadā biedrībā*

kad Bīlensteins atkāpās no priekšnieka amata, Sakranoviča vietā, ko ievēlēja
par priekšnieku, — par Kurzemes direktoru. Viņš dzimis Kurzemē, Jaunpils
mācītājmuižā 1863. g. Viņa tēvs bija prāvests Aleks. Bernevics un māte Jo-
hanna

— vecā Pantenius jaunākā meita. «Mana māte — rak-

stīja A. Bernevics man 1897. gadā «Austruma" redakcijā, būdams toreiz Jaun-
pils mācītājs — man allaž stāstījusi par savu tēvu, sacīdama, mēs esot viena

gara bērni, — ko labprāt apstiprinu." Un tomēr tagad — tikai divi gadu des-
mitus vēlāk — viņš varēja latviešu tautai, viņas nacionālai idejai ar vieglu
sirdi pasludināt resp. novēlēt nāvi! Jā, šie latviešu tautiskie centieni bija vā-

ciem nāves grēks. Varbūt pat vecais Pantenius, ja šaī laikmetā vēl dzīvotu,
būtu pārvērties un apgriezies uz otru pusi. Tam gan negribētos ticēt. Bī-

lensteins rakstīja 1882. gadā («Balt. Monatsschr.", 577. lp.) par šo pārvēr-
tības iespējamību, pat vajadzību, pārrunājot vecā Stendera latvisko kapa
uzrakstu, ko viņš nosauc par agrāko nevainīgo, bezpartejisko (unbefangenen)
laiku dokumentu. «Tagad gan viņš — Bīlensteins sprieda — nebūtu licis tādu
uzrakstu. Raksturīga zīme šaī uzrakstā ir pāreja no latviešu valodas latīņu
valodā. Pēdējā toreiz vēl bija zinātnieku ziedošā valoda. Tēvs sajūtas par

latvieti, bet dēls —

par kosmopolitu. Nevienu, likās, nebija pārņē-
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(Te iekavās jāatzīmē, ka laba daļa «baltiešu" — to pulkā droši

vien būs ieskaitāms ari «Ozolu Jānis" — nepareģo un nenovēl labu lat-

viešu (un ari igauņu) pa kara laiku iegūtajam patstāvības stāvoklim. Kā

īsts reprezentants šaī ziņā atzīmējams bijušais valsts domes deputāts no

Kurzemes, barons Hamilkars Foelkersams (f 1929. g. augustā).

Tas pagājušā (1928.) gadā divos orgānos, vienā Vācijas («Deutschlands Er-

neuerung" Nr. 1) un otrā šejienes («Baltische Monatsschrift" Nr. 5) no-

teikti izteicās, ka latviešu un igauņu patstāvība nebūs pastāvīga. Noti-

kusē attīstības gaita vēl neesot nobeigta un «tagadējās robežas nepalik-
šot ilgi." Tāpat atzīmējams šaī pašā vecbaltiešu vadošā politiskā or-

gānā (1928. g. 162. lp.) ievietotais viņa vadītāja R. V(i 11ram a) uzsvē-

rums mūsu agrarjautā juma lietā: «Bevor das Unrecht der Enteignungs-

und Entschādigungsgesetze gemāss unserer Rechtsauffassung als solches

anerkannt ist, scheint uns eine Aussohnung mit dem lettischen und

estnischen Volke unmoglich zu sei n." Un gada beigās (689. lp.)
cits šī žurnāla vadītājs, vēsturnieks V. V(u 1 f f i v s) atbildēja uz jautāju-

mu: ko pie ba 11 ieš i c m 1) noz īm ē vēsturiski domāt? —

šādi: «Tas neko citu nenozīmē, kā vien to, ka tagadnei (mans retinā-

jums. A.) jāpiešķir samērā ar pagātni un nākotni maza, aprobežota loma,

bet nekad un nekad (nie und nimmer) tā nav jāuzskata par ko nobeigtu,

noslēgtu... Man šķiet, ka baltiešu «vēsturiskās" acis laikam gaišāki redz

nekā viņu bargā kritiķa «faustiskās" acis [tas attiecas uz E. Keuchela no-

dotu spriedumu šaī pašā žurnālā par barona V. Vrangella rakstu „Von

der baltischen Denkweise"|, kas savu ~intimāko" [samierinošo] stāvokli ai

tagadni guvis, upurējot savu pagātni un ar to līdzi savu spēku un aiz-

stāvēšanos pret nākotni. Mēs vēsturiski izglītotie vismazākais zinām to,

kā viss noticis (mans retināj. A.): tas dod mums cietu pamatu zem

musi tautiskā sajūta, kas tautas šķir citu no citas." Skaidra lieta, ka ve-

cais Stenders jutās pilnīgi kā latvietis, stāvēja uz viņu, apspiesto, pusi un ne-

uzsvēra nekādu vācietību, kamēr viņa dēls vēlējās, lai latvieši pārietu vācie-

šos, tādēļ pie pēdējā jau bija pilnīgi vien redzama vācu tautiskā sajūta un tās

uzsvēršana. AI. Bernevics sekoja savā laikā diezgan vērīgi latviešu rakstnie-

cībai, ko rādīja jau viņa Draugu Biedrībā noturētais priekšnesums «Ueber die

iūngste Entwickelungsperiode der lett. Schriftsprache" (Mag. XIX, 3, 1894). Ti-

kai tur viņš stipri kļūdījās, runādams par Kronvalda varmācībām jaunvārdu
radīšanā, pie kuriem viņš pieskaitīja ari tādus vārdus, kā omulība, šaubas, kāre

v. c, kas ir seni tautas vārdi un nav nekādi Kronvalda darinājumi. Pat lat-

viešu dzejas laukā B. mēģinājies. Tā viņš sāka latviski atdzejot angļu dzej-
nieka Tennisona darbus. Daži paraugi («Maja svētku līgaviņa", 3 dziedājumi)
iespiesti «Austrumā" 1897. g. 210. un 211. lp

1
A. B. bija Kurzemes šulrāts un

beidzot ģeneralsuperdents. Pēc kara emigrēja uz Vāciju, kur ieņem tagad
kādā turienes valstiņā (Braunšveigā) bīskapa vietu. Tā tad par savu vācu

patriotismu var sajusties diezgan pietiekoši atalgots.
l) Kad te par «baltiešu" politiku un uzskatiem ieminamies, tad der at-

zīmēt, ka mūsu tagadējā dzimtenes valsts politikā saprātīgais, demokrātiski no-

skaņotais vācu frakcijas lideris Dr. Pauls Šīmanns uzsver kā kļūdu to,
ja tagad vēl šejienes vācieši savā politiska un nacionālā ideoloģijā nostāda
centra vietā specifisko «baltiešu" apzīmējumu «vāciešu" vietā. Tāpat Šīmanns
brīdina savus tautiešus domāt, ka baltiešu domāšanas veids esot «aristo-
krātisks", jāprasot pēc «aristokrātiskas" vadonības — «demokrātiskas" vado-

nības vietā. (Sk. Rig. Rundsch. 1929 Nr. 4.)



274

kājām un liek mums pastāvēt (iiberdauern) — (pastāvēt pāri visai tagad-
nei] — kā tas allaž bijis baltiešu uzdevumā. Cieņa pret pagātni, cerības

uz nākotni nejauj palikt kaunā. Bet cilvēks, kas dzīvo tikai tagadnei
[ar to apmierināts — t. i. ar Latvijas patstāvību!], izzūd tai līdzi bez pē-
dām." Šīs domas savos pamatos sedzas pilnīgi ar barona Foelkersama

domam.]

No līdzšinējā esam redzējuši, cik kāri, naigi un viegli mūsu

līdziemītnieki vācieši, pat viņu labākie gari, taisījuši dažādus

nelabvēlīgus spriedumus par latviešu nākotni gan viņu vēstures

gaitā, gan viņu valodas un literatūras laukā. Tik šie lēmumi un

pareģojumi palikuši pagalam tukši, neizpildīti. No tam tālāk no

līdzšinējā varam redzēt un spriest, cik tāda vēsturiska iepriekš-,
noteikšana ir grūta, vai pavisam neiespējama lieta, ja runa iet

vēl par veselas tautas likteni. Tādēļ varēsim būt gluži mierīgi ari

attiecībā uz baigajiem pareģojumiem resp. novēlējumiem mūsu

Latvijas patstāvības lietās no tagadējās paaudzes puses.

Var aizrādīt vēl uz sekošiem Bīlenšteina negativiem spriedu-
miem latviešu dzīves un kultūras lietās. Par latviešu tautas

dzeju viņš sprieda, ka tā gan daudz sniedz valodniekiem, etno-

grāfiem, senatnes pētniekiem (šaī ziņā to gan augstāk vērtēdams

nekā J. Berents) 1), bet ka, ievērojot latviešu vēsturi, viņu garīgo
un tikumisko izglītību, šīs dzejas aistetiskā vērtība ne-

var būt nekāda lielā (Mag. X, 3. 103). levērojot šaī dzejā
tik lielā mērā sastopamo jūtu elementu, kas ir dzejas pats gal-
venais elements, un ši elementa ieliešanu labi izkoptā formā, pa-
tiesībā mūsu tautas dzejas aistetiskā puse ari būs nostādāma aug-
stākā vietā nekā tā pēc Bīlenšteina sprieduma iznāk.

Kad Bīlenstēinu 19. g. s. otrā pusē kāds Leipcigas grāmatu

apgādātājs uzaicināja sarakstīt latviešu rakstniecības vēsturi, tad

viņš atbild, ka latviešiem literatūras tikpat kā nav

(„Ein glūckl. Leben", 334. lp.), kaut gan viņš turpat ari atzinās,

ka „tauta bez literatūras ir kurlmēma" (329. lp.). 1886. gadā
biedrības sēdē viņš sprieda tāpat: „Kas līdz šim iespiests no lat-

viešu tautas tradīcijām, ir īstenībā vienīgais, ko var saukt

par latviešu tautas literatūru." To Bīlensteins sprieda pēc tam,
kad latviešu literatūrā jau bija iznākuši tādi ievērojami oriģināl-
darbi, kā Neikena stāsti un Kaudzīšu «Mērnieku laiki", kuriem

pēdējiem Latviešu Draugu Biedrība pati piesprieda 1881. gadā
pat pirmo godalgu; tāpat jau bija klajā nākuši Žvaigznīša, Hu-

genbergera, Jura Allunāna, Līventāla, Kr. Barona v. c. darbi, ne-

ievērojot publicētos tautas dziesmu krājumus. Tampretim
Ulmanns jau 1858. gadā (Inlandes 13. nrā) sprieda, ka 1 a t -

viešiem ir sava tautas literatūra. „Protams, ši lite-

ratūra vēl nav nekāda ievērojamā, — kas zin to, ka mūsu tauta

*) Sk. 153. lp.
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tikai vēl priekš nedaudz gadu desmitiem atsvabināta no dzimt-

būšanas, tas par to nebrīnēsies, — bet m ums taču tāda i r."

(Paša Ulm. uzsvērti, retināti vārdi.) Šis pats Ulmanns taī pašā
Inlandē (1844. 49. nrā) atsaucās ar atzinību par Napjerska lat-

viešu literatūras konspektiem. Tie „parādot latviešu literatūras
sākumus tādā pilnībā, kādu laikam nevarēšot uzrādīt neviena

cita literatūra, un kam šaī laukā turpmāk būšot jādarbojas, tam

vairāk kā vienā ziņā būšot jāizsaka pateicība šiem konspektiem".
Tampretim viņa, vecā bīskapa, dēls, Lugāžu mācītājs K. Ul-

manns vairāk desmitus gadus vēlāk varēja jautāt pilnīgi Bīlen-

steina garā: „Haben denn die Letten wirklich eine eigene
Litteratur?", 1) pie kam atbilde, protams, ari skanēja šaī garā.
Skaidra lieta, ka vecais Ulmanns novēlēja latviešu tautai lie-

lākus panākumus kultūrā un tos tad ari savām acīm redzēja
jau zināmā mērā sasniegtus. Prof. J.Lautenbachs atsau-

cās (savā lit. vēst. I. 1922, 3. lp.) par Luffāžu Ulmanna un biedru

cilāto jautājumu: Vai latviešiem ir ari literatūra? gluži dibināti

šādi: „Tā jautāt jautāja priekš nu jau sen aiztecējušiem gadiem
taisni tie, kas lielijās latviešiem kultūru nesuši, kad es pie Tēr-

patas universitātes iesāku lasīt ievadījumu latviešu literatūras

vēsturē. Ja latviešiem patiesi nebūtu literatūras, kam tad par to

būtu vairāk jānosarkst un jākaunas, kā tiem, kas teicas viņiem
nesuši kultūru? Tak starp šiem kultūras nesēju tukšām lielībām

atradās ari daži patiesi kultūras darbinieki un tiem pateicoties
ir mūsu rakstniecība tikpat veca kā reformācija."

Līdzīgu atbildi sniedza prof. Dr. P. Zālīte 1926. gada (Jaun. Ziņu

84. nrā) uz Reichla filozofiskā almanachā (1925/26.) nodoto Dr. Feld-

ke 11 era spriedumu — taisītu pēc ziņām, kas autoram bija ienākušas

no Rīgas Herdera institūta — par īpašu latviešu kultūru, ka „par to

vēl nevarot būt ir ne runas", šādiem vārdiem: „Kad gan

Latvijas vācieši paudīs, ka latviešiem ir kultūra? 700 gadus

viņi mums kultūru sakās nesuši. Ja vēl pēc tiem mums nebūtu kultūras,

sak, kas tad butu vainojams — ~skolotajs" vai skolnieks?
..

."2)

Tālāk.Bīlensteins apš a v b ī ja zinātnisku rakstu vajadzību
un derīgumu latviešu valodā. Par to lasām viņa 1904. g. izdota

autobiogrāfijā (412. lp.) šādu spriedumu: „Dzeja vel var ai rasi

pie lielākas daļas tautā piekrišanu: jā ari izprašanas te trūkst, tad

taču jūtas dara savu iespaidu,bet cik daudz latviešu tautas locekļu

*) Balt. Monatsschrift XXVI (1879), 237. lp.
2 ) Herdera institūtu Rīga, ko Latvijas valdība uz vācu frak-

cijas neatlaidīgu pieprasījumu autonomizēja un legalizēja blakus Latvijas uni-

versitātei kā privātu augstskolu, uzskata tiklab šejienes, kā valsts-vāci klaji
par augstāko vācietības gara posteni Baltijā un to kā tādu uztur un

pabalsta. Stutgartes laikraksts „Neues Tageblatt" ar lepnumu uzsvēra 1929. g.
vasarā par šo institūtu rakstot: «Baltiešiem izdevies Rīgā nodibināt vienīgo
vācu augstskolu ārzemēs." Bet, diemžēl, redzams, šis institūts stāv

latviešu kultūras ignorantu pusē.
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spēj un ari grib jel tikai lasīt kādu Tacīta tulkojumu vai kādu

valodniecisku pētījumu un filozofisku apcerējumu? Tādas lietas

likt iespiest pielīdzināms sitienam ūdenī, ir tautas vajadzību pār-
vērtēšana pār mēru, ir murgu iedomas, ka tas varētu tautai derēt."

Kad Bīlensteins reiz ari šaubijās, vai «latviešu valodas vārdi bez

jukšanas tiesas lietas spēj izteikt," un ka «jābaidās, ka no proto-
koliem, kas pēc valodas nav riktīgi, kādām reizēm vēl lielas prā-
vas celsies un dažus taisnus spriedumus vēl apgāzīs," — Māteru

Juris, konstatējis, ka visi juridiski termini gan vēl nav latviešu

valodā nodibināti, jo neviens par to nav rūpējies, raksta: „Un kas

pazīst latviešu valodas bagātību un valkanību, otrkārt prāvas
ievērojamākās daļas, tas nebūt nešaubīsies, ka latv. valodas vārdi

spēj gan bez jukšanas izteikt tiesas lietas."1)
Par latviešu valodas piekopšanu Latviešu Draugu Biedrībā

Bīlensteins izteicās 1869. gada sapulcē šādi: „Tēvu valodu latvie-

šiem atņemt un zaudēt, to nav kārojuši Baltijas vāci. Mūsu

biedrība to pašu latviešu valodu kopusi, bet jāsaka tiešām, ne

priekš vēja, bet priekš to tautu, kāda katrā laikā bijusi. Kā

latviešu tauta spārnus plātīs, un celsies augstāki, kā vairāk kādās

citās dzīves kārtās iemetisies, tad mūsu biedrība

savas darba robežas cels tālāk un augstāk." Nepārvācināšanas
ideja, kā zinām, bij pa laba.i daļai saistīta ar vēlēšanos, lai latvieši

paliktu joprojām zemnieku kārtā. Augšējie vārdi izsaka to, ka

Draugu Biedrība darbojusies latviešu valodas izkopšanā tiktāl,

ciktāl tā bijusi vajadzīga šai zemnieku kārtai. Kad tā «celšoties

augstāk — iemetīšoties citās dzīves kārtās," tad gādāšot par

tālākām, augstākām valodas vajadzībām, jeb īsteni sakot, kā to

dzirdējām — lai par to tad gādā paši latvieši un tie, kas tic, ka

latvieši izaugs lieli līdzīgi citām kultūras tautām. Latv. Draugu
Biedrība tik gājusi pakaļ latviešu attīstības soļiem, bet nepa

priekšu, rādīdama un taisīdama ceļu progresam. Ka Bīlen-

steins bija pretim latviešu valodas augstākai piekopšanai dzīvē

un augstākās skolās, to viņš skaidri pateica savā priekšnesumā par
latviešu tautiskiem centieniem Kurzemes un Vidzemes mācītāju
sinodēs 1872. gadā šiem vārdiem: „Das Lettische als Lehr-

gegenstand auf dem Gvmnasium sei weder nothvvendig, noch

moglich, noch nūtzlich." 2)

Par vācu valodas lietošanu biedrībā Bīlensteins

izteicās vairākus lāgus biedrības sanāksmēs. 1875. g. sapulcē viņš

par to sprieda šādi: „Ka Latviešu Draugu Biedrība savos izde-

vumos un ari apspriedēs lieto vācu valodu, tad tas notiek tamdēļ,
ka viņa negrib sev atraut to labumu, kas ceļas no vācu valodas

lietošanas, kurai ir savi noteikti cieti termini, kas atļauj sapro-

*) Ligotņu Jēkaba «Māteru Jura Kopoti Raksti", 237. lp.
2 ) Sk. Kurzemes māc. sinodes 1872. g. protokolā.
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tamāki un skaidrāki izteikt savas domas, savus uzskatus un ap-

galvojumus, — tamdēļ, ka viņa liek svaru uz „atslēgu" (pie tam

atzīmēts: cf. Auseklis, Gratulation an die lett. lit. Ges. zu deren

iubilāum 1874) lin mīļāk grib runāt vāciski nekā

:aldejisk i." Vai ar šiem vārdiem latviešu valodu nav gribēts
pielīdzināt senajai kaldiešu valodai, kurā nevar labi izteikties un

saprasties? Kas zīmējas uz Ausekļa novēlējumu, kas uzrakstīts

biedrības jubilejas gadījumā, tad to Bīlensteins vai nu nav sa-

pratis vai nav gribējis saprast. Auseklis savā sveicinājumā saka:

māsas pūru var diezin cik skaistu darināt un to pielocīt kaudzēm

vizošiem gabaliem — jā tam nebūs pielikta tautības at-

slēga, vaļani slēdzama tautieša garīgā acs neraudzīs

[neredzēs] to, kas tur slēpts. Tā tad Auseklis runā tieši
par tau-

tisku atslēgu, latviešu valodu, ķāmēr Bīlensteins par tādu ap-

zīmē — vācu valodu. Ari 1892. g. sēdē Bīlensteins ņēmās izskai-

drot, kādēļ viņš savas ievada runas biedrībā noturot vāciski.

lesākas gados viņš gan daudzreiz runāja ari latviski, pat
vairākus gadus no vietas tā, bet vēlāk vairs ne, kad viņš, kā

jādomā, bija vairāk pamatīgi samācījies un prata latviski. Jeb
ari vairāk piemirsis latviešu valodu, pāriedams par vācu draudzes

mācītāju? „Es lūdzu ievērot, — viņš šoreiz sacīja, — ka vācu

valoda, ko mēs pa lielākai daļai parasti lietojam, ir nepieciešams
palīga līdzeklis, kas nebūtu noraidāms... Es lūdzu savus latvie-

šu tautības locekļus, to man neizskaidrot ļaunā; tā ir patiesībā
tik manis paša taisnošanās, kad es savas runas te mēdzu noturēt

vāciski. Es turu par neiespējamu zinātniskus jēdzienus latviski

skaidri formulēt, jo latviešu valodā trūkst vēl noteikto, skaidro

termini technici." Tur Bīlensteinam bija taisnība, ka toreiz mūsu

valoda noteiktu zinātnisku terminu ziņā bija vēl nabaga. Šos

terminus sāka sistemātiski vākt un nodibināt tikai vēl pēc mūsu

valsts nodibinājuma, kad nodibinājās mūsu augstskola un citas

augstākas mācības iestādes, kurās nācās pasniegt visas zinātnes

latviešu valodā. Tomēr tādus vispārīgus apskatus, kādi Bīlen-

steinam bija jānodod par biedrības un ārienes locekļu darbību,

varēja sastādīt ari latviski, jā tikai šo valodu prata nevien teorē-

tiski, bet ari praktiski un gribēja šaī valodā runāt. Tāpat ari

1894. g. sēdē Bīlensteins, runādams par biedrības latvisko nosau-

kumu, aizstāvēja savas vecās domas, ka vācu valoda biedrībā

piekopjama. Tas saprotams par zinātnisku biedrību, kura gribēja

savas domas darīt pieietamas ari citu tautu zinātniekiem. Bet ko

lai saka par Kurzemes laukskolu konferences komitejas
1876. g. lēmumu, ka konferences darīšanu valodai jābūt vāciskai,

kurā vienīgi varot pareizi izteikties. Te pilnīgs iemesls bija Mā-

teram par to sacelt savā lapā tracīti.
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Jāsaka taisni: Pret neko citu vācu sabiedrība pie mums tā

nav uzstājusies, kā pret latviešu tautiskiem centieniem, latviešu

tautisko atmodu, viņu cenšanos, nostāties uz savām pašu kājām,
atsvabināties no vācu vadonības. Viss, kas to norādīja un uz to

izgāja, atrada valdošajās vācu aprindās pretestību, nīšanu un

apkarošanu. To rādīja pirmo nacionālo laikrakstu parādīšanās,
to mēģinājums nodibināt Rīgā tautisku rakstnieku biedrību, to

ari nodibinātā Rīgas Latviešu Biedrība. Daži šo gluži dabiski iz-

cēlušos un vēsturiskā gaitā attīstījušos latviešu nacionālo kustību

nosauca par „mākslīgi darinātu" 1), citi atkal par„jaunizgudrotu" 2)
un vēl dažādi citādi. Bet jau Bīlensteins sprieda gluži pareizi
1870. g. biedrības sapulcē, ka mūsu zemīti pārņēmis tas pats at-

modas (nacionālisma) gars, „kas tagad aizņem visas pasaules
tautas un ko it neviens no mūsu robežām neaizgaiņās.*" Tā bija
viņa tālredzība un saprātība. Bet visi viņi pie mums bija cītīgi
šīs kustības, šā gara nīdētāji un apkarotāji, ko uz ārieni viens

izrādīja atklātākā, otrs apslēptākā, diplomātiskā veidā. Vai tas

bija muižnieks, vai mācītājs, vai kāda vācu komunāla vai zināt-

niska iestāde, visi tagad sāka izturēties manāmi aukstāki un

pretīgāki pret latviešu lietām nekā agrāk. Sākās tīri kā politiska
cīņa — pretnieks pret pretnieku. Piemēram, Rīgas pilsētas
bibliotēka līdz apmēram 1862. g. iegādāja savā bibliotēkā ari līdz

tam iznākušas latviešu grāmatas un laikrakstus, bet pēc tam vairs

ne. Ari Latv. Draugu Biedrība aprāvās no 1862. g. ar latviešu

grāmatu izdošanu plašākai publikai lasīšanai no sava „avīžu
nama". Vācu prese no šā laika par latviešiem ieminējās tikai tad,
kad bija kaut kas par tiem nelabs sakāms, vai nokritizējams, vai

oponējams. Citādi tas bija gadusimteņa sākumā, priekš Latviešu

Draugu Biedrības nodibināšanas un viņas iesākas gados. Tad, kā

dzirdējām, latviešu rakstus, pat rokrakstos, vāca kopā ari tālas

vācu universitatu bibliotēkas. Tad ari mūsu vietējie vācu laik-

raksti un žurnāli, kā Rekes „Neue vvochentl. Unterhalt." un

Sonntaga „Ostseeprovinzenbl." sniedza bieži vien garus ziņoju-
mus un apspriedumus par iznākušām latviešu grāmatām. Tāpat
labvēlīga pret latviešiem un viņu lietām no paša sākuma bija
„Inlande". Bet jau, no 50. gadu beigām ari tā sāka izturēties

vēsāk un atturīgāk, šad tad ari tieši panaidīgi pret igauņiem un

latviešiem, jeb pareizāk sakot uzstājās politiskā vācu garā. ko

pa bieži mainīgie redaktori savās programās ari uzsvēra, kā, piem.,
1562. gadā Dr. K. Hech c 1 s, ka laikraksts sniegs ziņas par

„mūsu vācu provinču dzīvi". Tā iesākās un tapa izvesta dzīvē tā

sauktā latviešu boikotēšanā. Tas viss tā pārgrozījās, pieņēma

*) Die Lettische Revolution", 3. lp.

») Rig. Zeitung 1862. Nr. 199.
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tādu virzienu, kad uznāca latviešu tautiskā atmoda, kad latvieši

sāka domāt un runāt par tautiskiem centieniem un viņu attīstī-

tākie, dzīvākie locekļi sāka strādāt šaī garā. Pat tāds zemes re-

formu piekritējs un latviešu zemnieku aizstāvis pret muižniecību,

kāds bija agrākais Smiltenes mācītājs un Vidzemes šulrats

J. H. Guleke1), tūliņ nogriezās uz citu pusi, kad bija runa par

šiem latviešu centieniem. „Ar latviešu nacionālo kustību —

raksta K. Kūndziņa mācītājs par viņu — viņš nespēja saprasties,
kura toreiz pamodās ari Smiltenes draudzē. Tā izrādījās tam ka

kaitīga „jaunlatvietība", kas apspiežama. Zinādams, ka 1864. gada

Cēsu bruģu kungs fon Grūnblatts vadījis plašas kratīšanas pret

„jaunlatvietības" piekritējiem, īpaši skolotājiem, viņš paredz

draudzē briesmas no jaunlatvietības. Izkratīts ticis ari Smiltenes

draudzes skolotāja palīgs, Dambergs. Bet noziegums nekāds ne-

bija atrodams."2) 1873. g. decembrī skolu virsvaldes sēdē, kurā

apsprieda jautājumu parKronvalda Vecpiebalgas skolas augstāko
klasi, Guleke sniedza pārskatu par «tagadējo vācu stāvokli", kurā

nāca pie slēdziena, ka jādarbojas enerģiski un bez

bailēm — cieši noorganizējoties un vienojoties ar stipru

administrāciju. 3) Šo centienu vadīts, Guleke savā Vidzemes skolu

vēsturē ari izrāda manāmu prieku par to, ka gubernators no-

liedza skolotājiem viņu sapulces. Tagadējos „aģitēšanas un

oponēšanas un brutalizēšanas laikos" nederot nekādas sapulcē-
šanās, kas tikai uztraucot prātus. Tādēļ t°s laikus tik daudz ap-
sūdzību, gan atklātu gan slepenu, ienāca piekritīgās vietās sevišķi
par latviešu sapulcēšanās vietām — viņu biedrībām un presi.
Kas attiecas uz skolotāju sapulcēm, tad ari Kandavas mācītājs
Fr. Bernevics vēstulē Latv. Draugu Biedrības direktoram
Fīrhuffam 1866. g. 28. febr., piesūtot sava apriņķa skolotāju lū-

gumu, izgādāt atļauju skolotāju sapulcei, ieminas, ka pie šīm

sapulcēm vairāk vai mazāk apzināti spēlējot lomu līdzi emancipā-
cijas kāre unjaunlatvietība. A. Vičs spriež par šulrātu

Guleki: „Šulrāts Guleke, kas savu darbību uzsākdams runāja par

kopdarbību „ar visiem zemes spēkiem", vēlāk apkaroja kā Kron-
valda darbību, tā ari visus mūsu tautā pamodušos nacionālos cen

tienus. Saprotams, ka tādā gadījumā, kopdarbībai bija jāizjūk
un „zemes spēki" tapa šķelti naidīgos lēģeros."4

) Ģeneralkonsi-
storijas loceklis, vēlākais Kurzemes ģeneralsuperdents O. Pa n k s

liecināja 1885. g. Kurzemes mācītāju sinodē, ka jaunlatviešu
kustība bijusi un vēl esot smags krusts, kas jānesot mācītā-

jiem. Vēl lielāku krustu šī kustība atnesa visai vācie-

*) Sk, 13. lp.
2) Svētdienas Rīts 1926. Nr. 36.

3) Protokoli d. O. L. Behorde d. 8.—16. Dcc. 1873. P. 47,

*) Audzinātājā 1928. Nr. 10, 240. lp.
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t īb a i pie mums, ko pasacīja Dr. A. Serafims (Seraphim
savā 1918. g. izdotā brošūrā „Deutsch-baltische Beziehungen im

Wandel der Jahrhunderte" (31. lp.) šiem vārdiem: Latviešu v

igauņu nacionālā kustība esot blakus pārkrievošanas faktam

vissvarīgākais notikums visā Baltijas 19. gadusimteņa vē

stūrē, jo tā kopā ar pēdējo noveduši pie tā iznākuma, ka vācbalt

valstsdzīves vienība, kas līdz tam par spīti dažādām tautībām

bija uzlurējusies vesela, sakritusi drupās.
Jaunlatvietības izcelšanās vēsturi aizņemot, jācitē šā laik

meta nosirmojušā celmlauža Kr. Barona „Atmiņās" (58. lp.
dotās ziņas par to: «Latviešu pirmos vārīgos izglītoto latvieš

mēģinājumus, nostāties uz sa

vām pašu kājām, uztrauca mū

su vācu politiķus, un mācītā,
Brāže savos polemiskos raksto

iedēvēja Tērbatas vakarniekus

un viņu piekritējus par „jaun-
latviešiem", Jungletten [pēc to-

laik Vācijā izplatītā brīvprātīgā
virziena, ko sauca par „jaunvā-
ciešiem"]. Šis nosaukums toreiz

nebija tik nevainīgs, kā viņš

mums tagad liekas, tas nozīmē-

ja vecā s iekārtas apgā-
z ē j v s un vēl ilgus laikus no-

derēja par aizrādījumu polici-

jai." Šis pats minētais mācītājs
G. Brāže, „jaunlatvietības"
vārda devējs, rakstīja „Latv.
Avīžu" redaktoram R. Šulcam

1858. g. 28. augustā — taisni ap
Tērbatas vakarnieku laikmetu,

— vēstulē par „jaunlatvietības"
vārdu šādi: „Es piekrītu
domām par jaunlatvietību. ti-

kai Jaunlatvijas — jaunlat-

Gustavs Brāže.

viešu vietā būtu vēlējies labāk citu vārdu, piem., jaunzem-
nieku kārta (Jung-Bauernstand) ļtas taču tūliņ atgādināja
vecu vecos zemniekus — veco zemo latv. zemnieku kārtu!], vai

industrijas bruņinieki, v. t. t."1) Kā zināms, par „indu-

*) šī Brāžes vēstule nobeidzās ar dažiem viņa spriedumiem par laik-

rakstiem. „Man par laikrakstiem — viņš saka, — ko sniedz vēl tik neiz-

glītotiem lasītājiem, kā latvieši, ir tāds ieskats, ka tie iedarbojas tikai ierosinā-

šanas, ne izglītošanas veidā (dass sie nur anregend, aber nicht eigentlich bil-

dend \virken) un tādēļ var būt pat kaitīgi. Pie tam laikraksti nāk par labu

tikai aristokrātijai, tiem kungiem, kas pa virsu peld. Bet nabaga kalpu
bērni un augi, ja pat pieaugušie tagad paliek vēl dumjāki nekā agrāk, kā es
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strijas bruņiniekiem" sauc tādus blēžus, kas uzstājas kā bruņ-
nieki, t. i. kas izdara savus māņus un blēdības ar izsmalcinātiem

paņēmieniem. Tā tad «jaunlatviešu" vārda devējs beidzot ap-
ķēries atzina paša doto vārdu par neīstu, par smalku, par labu

jaunajiem latviešu patriotiem, pēc viņa pārlabotiem uzskatiem

tiem pienācās īsts viltus bruņnieku nosaukums! īstenībā tādi

industrijas bruņnieki bija tie, kas liedza veselai tautai un viņas
atsevišķiem locekļiem viņu dabiskās tiesības, justies, darboties un

cīnīties kopā kā vienas saimes locekļiem. Par „jaunlatvietības
M

dibinātāju apzīmēja resp., apsūdzēja Kurzemes gubernators
Breverns 1864.g. sākumā savā ziņojumā ģenerālgubernatoram
Līvenam Krišjāni Valdemāru — to pašu. kas savukārt

sprieda, ka turēt augstu savu tautību jaunlatvieši esot mācīju-
šies no Baltijas v ā c i c m, kuru uzpūtība un nacionālais lepnums

pa daļai radījuši ari pirmos jaunlatviešos latvietības uzsvēršanu.

Šis Valdemāra spriedums bija smelts no dziļas dzīves patiesības.
Tikai dīvaini resp. pēc vecās baltiešu loģikas un taisnības iznāca

atkal tas, ko vāci pie sevis augstu cienija un vērtēja, t. i. savas

tautības uzsvēršanu, viņi nosodīja un pieskaitīja pat „viltus

bruņniecības" paņēmieniem — ja tas notika pie latviešiem!

Kas bija jaunlatvietiba un jaunlatvietis? Uz to deva Kau-

dzītes Matīss šādu puslīdz izsmeļošu atbildi:

„kas, vāciski prazdams, citu tādu pašu pratēju vidū gri-
bēja runāt latviski, tas bij jaunlatvietis; kas sacīja, ka latvie-

tim ari jāzin vairāk nekā tikai vadīt tīrumā arklu un ecēšu,
tas bij jaunlatvietis; kas sacīja, ka latvietim ari jāsāk sajust
savu tautības apziņu, ka viņš nav vis kādas darba kārtas, bet

īpašas tautas loceklis, tas bij jaunlatvietis; kas sacīja, ka

tiesības un nastas zemes iedzīvotāju starpā dalāmas pēc

iespējas vienādi v. t. t., tas bij jaunlatvietis. Un kas nu tā

bij apzīmēts par jaunlatvieti, to raudzīja notraipīt par bīsta-

mu cilvēku, no kā visiem jāvairās. Tāds lai nedomāja atrast

kaut kur kādu algas vai amata vietu Baltijas iemītniecības

paspārnēs, ja ari visādi uz to būtu cienīgs. Un ja kāds kaut

kur kādā vietā vai amatā atrazdamies, bij apzīmēts par jaun-
latvieti, tad tādam vajadzēja vākties drīz projām. Un ja
kādam gribēja dažs kaitēt, sariebt vai atriebties, tad vaja-
dzēja viņu krāsot tikai par jaunlatvieti, tad viņš priekš Bal-

tijas dzīves bij tikpat kā pazudināts, it ka noziedznieks pret
valdību un likumiem. To dabūja izbaudīt skolotāji, rakst-

to ari savā pieliktā rakstā esmu mēģinājis izteikt." šis raksts „Par ļaužu uz-

kopšanu" iespiests „L. A." 18. septembra nrā 38 — īsts reakcionarisma gabals.
(Sk. 27/28. lp.) levērojami līdzīgu domu, ka toreizējā skolu izglītība nākusi

par labu tikai latviešu aristokrātijai, G. Braže izteica savā apcerējumā
„Zur Geschichte unseres ,Volkes* m Kurland" (Balt. Monatsschr. 1859).
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nieki, rakstveži, muižu pārvaldnieki, pat ari vienkārši un maz

mācīti cilvēki." 1)

Cik nevainīgi un pie tam skaisti un diži bijuši toreiz no vā-

ciem nīstie un apkarotie latviešu tautiskie centieni un viņu iz-

jutēji un darbu darītāji, rāda kāda maza vieta K. Skalbes ap-
rakstā par augšējā tik patiesā jaunlatvietības attēlotāja Kaudzī-

tes Matīsa bērēm (Jaun. Ziņ. 1926. 295):

«Vecpiebalgā, Kaudzītes Matīsa bērēs, man pretim pie
galda sēdēja vecs vīrs, brīnišķīgiem sirmiem uzaēiem, kurus

viņš runādams enerģiski cilāja, un viņa balsī vēl skanēja
kaut kas no īsta veclaiku spēka. Viņš stāstīja, ka ziemu kail-

salā, bez sniega, laika starp jaungadu un Zvaigznes dienu

vienkāršos kokasu ratos braucis no Piebalgas uz Tērbatu,

pierunāt Kronvaldu, lai tas nāk uz Piebalgu par skolotāju.
Vecais vīrs bij viens no tiem retiem, kas rīta vējus
bij sajutuši pašā tautā. „Mēs sapulcējāmies va-

karos Ineša ezera pussalā, kurinājām saīmu uguni un runā-

jam, kas latviešiem vajadzīgs. Tur bij dakters Jurjāns, Pil-

sētnieks, Kaudzītes un citi. Un slēpdami savas domas no

kungiem, kuri jaunlatviešus visādi vajāja, mēs runājām, ka

latviešiem vajaga tikai skolu, tad viss mums būs."

Šādi skaisti ideāli gaismas un rosības centieni toreiz bija pa-
modušies plašās tautas aprindās, — sevišķi apgaismotākos apvi-
dos, kas celtin cēla tautu uz augšu, uz atziņu un uz kopī-
giem tautiskiem pasākumiem gara inteliģences un tiesību izcīņas
laukā. Tāda kopīga lieta tautas sajūsmā un uzstāšanās no jau-
nākām dienām atzīmējama mūsu brīvības izkarošana ar ieročiem

rokās.

Par Bīlenstēinu sakarā ar latviešu tautas centieniem jau

esam dzirdējuši vienu otru reizi: ka viņš 1856. gadā turēja
biedrībā priekšnesumu par «literariskiem Jaunumiem", ar to zī-

mēdamies uz tautiskās kustības pašiem pirmajiem darbiniekiem,

pie kam kautrējās priekšnesumu publicēt; ka viņš aizstāvēja (ne
atklāti latviešos, bet aizmuguriski, anonimi ārzemju presē) tau-

tiskās kustības apspiešanu ar varas līdzekļiem; bet ari to, ka tūliņ
savā pirmajā apkārtrakstā pie biedriem viņš uzsvēra, ka biedrībai

jāturas tāli no tautiskiem jautājumiem. Faktiski tomēr šie jau-
tājumi pastāvīgi cilāti un apspriesti biedrības sēdēs, kā to pats
Bīlensteins apliecina savā 1886. g. vācu brošūrā par latviešu tau-

tisko kustību (56. lp.): «Katru gadu tepat drīz veselas pa-
audzes laikā stāvēja uz dienas kārtības tautiskās

kustības jautājums Latviešu Literariskā Biedrībā, kur

sastapās un apvienojas liels skaits abu kaimiņu provinču ga-
rīdznieku. Gandrīz visas prezidenta atklāšanas runas un tāpat

M Atmiņas 110 ..tautiska laikmeta" 1 (19241.94. lp.
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vairāk vai mazāk direktoru literariskie ziņojumi aizņēma šo ku-

stību un pavadīja to ar savu bezpartejisko [ne katrreiz un visās

lietās, kā to vēl dzirdēsim], pa lielākai daļai lēnīgo, bet bieži vien

ari nopietni brīdinošo liecību un spriedumu." Tāpat daudz par
šo latviešu garīgo kustību Bīlensteins runājis mācītāju sinodēs.

Tā viņš to darīja Kurzemes sinodē 1872. gadā, sniedzot ziņas par

Rīgas Latviešu Biedrības nodibināšanu, kad nevarēja paiet garām
ari savam iemīļotam terminam «tautiskais švindeli s".

Viņa gala spriedums tomēr atkal izskanēja viņa vecajā «neitrali-
tātes' ieturēšanā: «sevišķi mācītājiem jāizturas cik iespējams
neitrāli un nav jāiziet nedz uz latviešu pārvācošanu, nedz vācu

pārlatvināšanu, bet gan uz latviešu un vāciešu evaņģēlizēšanu."
Šo pašu priekšnesumu «Ueber die nationale Bewegung unter den

Letten" Bīlensteins turēja taī pašā gadā ari Vidzemes mācītāju

sinodē, ko vēlāk iztirzāja apriņķu sinodēs, līdz beidzot nonāca

šaī jautājumā pie pazīstamajām Fīrhuffa tēzēm. Šaī pašā 1872.

gadā Bīlensteinam norisinājās sīva polemika tautas jautājumu
dēļ ar Kronvaldu «Baltijas Vēstnesī" un savstarpējā korespon-
dencē, kas sīki attēlota Kundziņa mācītāja Kronvalda biogrāfijā
(238.—252. lp.). Šo strīdus lietu biedrības priekšnieks Bīlensteins

pārnesa ari uz Latviešu Draugu Biedrības tāgada sapulci, kurā

nu notikās tas —kā to biogrāfijas autors uzsver, — «ka viņš
reizē uzstājās par sūdzētāju un tiesātāju."
Šaī strīdū nomaļus iejaucās ari «Rigasche Zeitung", kura sevišķi
asi apstrādāja Kronvaldu un viņa aizstāvētos centienus, šos dē-

vēdama taisni par «tautības švindeli" un Kronvalda domu biedrus

par «Gesellen". Tautības švindeļa vārds, ko lietoja ari Šulcs par
latviešu tautiskiem centieniem biedrības apspriedēs (piem. 1863. g.

sapulcē), atbilst pilnīgi Brāžes «industrijas bruņinieka" apzīmē-
jumam, kā ari Sakranoviča «blēņu kopēja" vārdam, ar ko viņš
apbalvoja Kronvaldu. Bīlensteins apliecina savā minētā brošūrā

(54. lp.), ka «viņš sacēlies visiem spēkiem pretim
tautības švindeļa iedomībām, neiecietībai, nepatiesībai, ģēķībai un

netaisnībai".1

) Par lielo sastrīdu starp Bīlenstēinu un Kronvaldu

nosaka K. Kundziņš: «Tur izcīnījās jaunā patstāvīgā latvietība ar

vācietības veco aizbildniecību."

Kurzemes mācītāju sinodē 1885. g. Bīlensteins nolasīja savu

no mums jau īsumā minēto darbu: «Kurzemes garīdzniecība un

latviešu nacionālā kustība", kurā par latviešu tautiskās kustības

cēloņiem viņš uzskaitīja sekošus «faktus": vācu politiskās virsības

faktu; augstāko šķiru sociālo spiedienu uz pārējiem slāņiem; lat-

*) Par švindeli nosauca —
kā mācītājs J. Vo 11 er s pastāsta, — Kur-

zemē ari Irlavas* skolotāju semināra ierīkošanu. „Varbūt šie skolu pretinieki —

viņš sprieda — mācīsies lietas pareizi novērtēt caur notikumiem Vidzemē [to-
reiz tur sākās zemnieku kustības un pāreja pareizticībā) un atzīs, ka i r gan
jārūpējas par pamesto latviešu audzināšanu un izglītību."
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viešu tautības patiesu un iedomātu vājināšanu, sagādātu no vācu

puses; kaimiņu Somijas un Čechijas paraugu („pie latviešu tau-

tisko centienu pieaugšanas piepalīdzēja pa daļai čechu paraugs,

izspiest vācu valodu un tautību no Bohemijas, pa daļai ari kaimiņi
somi, kam bija palaimējies iegūt somu valodai cienīgu stāvokli

visās skolās un seimā blakus zviedru valodai; tikai latvieši ne-

prata izšķirt somu tautas kultūras pakāpi un sevišķi Somijas
valststiesisko stāvokli lielajā Krievijā"); beidzot subjektivo
lieluma trakumu (Grossenwahn). 1) Latviešu tautiskie cen-

tieni esot patiesībā tikai pa vismazākai daļai vai pat nemaz neesot

tautiski, bet gan sabiedriski (sociāli) resp. politiski

[tamdēļ tad ari tos vairāk ar politiskiem, nekā citiem līdzekļiem

apkaroja]. Kas attiecas uz sinodi, tad tā neizejot uz aģitēšanu,
bet gribot ar saviem apskatiem un apspriedumiem panākt tik sa-

prašanos. Tālāk runātājs sniedza pārskatu par to, kas un kad

Kurzemes sinodē runāts un spriests par latviešu tautu un viņas
tautisko kustību: 1842. g. Cīravas mācītājs Vo 11 er s runājis vis-

pārīgi teoretiski-akademiskā kārtā par latviešu pārvācošanu;
1862. g. mācītājs R. Š v 1 c s no Jelgavas par «Pēterburgas avīzēm"

un jaunlatvietību, aprādīdams briesmas, kādas no tām draud baz-

nīcai un «kultūras progresam" (!); 1872. g. viņš, Bīlensteins,

par Rīgas Latviešu Biedrību, par tautibas ētisko nozīmi un tau-

tības švindeli; 1881. g. Jaunauces mācītājs Š m id t s noskaidrojis
starpību starp tautu un tautas drumstalu, kāda ir latvieši.2) Pie

visām šām apspriedēm sinode paturējusi acīs vienīgi garīgus mēr-

*) Šo lieluma trakumu Bīlensteins pierakstī ja latviešu tautisko centienu

aizstāvjiem un sludinātajiem diezgan bieži un stipri. Tā biedrības 1884. g. sa-

pulcē, citējot vietu no Zinību komisijas 2. Rakstu krājuma, ka latviešiem ne-

esot centra, kur varētu pulcēties viņu rakstnieki, dzejnieki un zinātnes vīri,
viņš sprieda: «Latviešu Draugu Biedrība bijusi 50 gadus šāds centrs, līdz uz-

nāca nelaimīgais neuzticēšanās un lieluma trakuma, ja ne-

teiktu stiprāk , laikmets. levērojot pēc tā paša ziņojuma viņu mazo patieso
rakstnieku, dzejnieku vai pat pētnieku skaitu, būtu varbūt tik par svētību, ja
tie neatdalītos atsevišķi, bet lietišķā vienprātībā ar visiem pie mums sastopa-
miem spēkiem mācītos ko krietnu pastrādāt." Domas par šo kopā nākšanu un

kopā strādāšanu ir jau ļoti skaistas un pareizas, tikai tai ..neuzticībai" bija
savs stipri dibināts iemesls un pamats: visi zināja, ka šaī centrā — Latviešu

Draugu Biedrībā — neieredzēja, nīda latviešu tautiskos centienus: tā bija ari

Bīlensteina teorija un prakse. No tās tad ari izauga viņa spriedums, ka tos,

kas dzenas pēc patstāvīgas latviskas domas un tautiskiem darbiem, ir pār-
ņēmis ..lieluma trakums".

Jāatzīmē, ka stiprus vārdus par latviešu tautiskiem centieniem lietoja ari

citi tā laika mācītāji. Piem., 1881. g. Vidzemes sinodē Jaunpiebalgas
E. Kaehlbrandts tiem uzkrāva virsū pat lielu «nekaunību un nešķīstību."

(Atref. „St. Petersb. Ztg." un «Balsī" 1881. 59.) Barons f. d. Ropps piesū-
tīja vēl 1906. gadā valsts domniekam J. Čakstem par viņa valsts dome turētam

runām, aizstāvot latviešu tautas intereses, atklātu nicināšanas rakstu, apzīmē-
dams šādu viņa darbību par «nacionālu trakumu". (Sk. Jāņa Čakstes

Fiemiņas rakstu krāj., 1928, 51. lp.)
2) Sk. 94. lp.
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ķus un tos gribējusi sasniegt vienīgi ar garīgu līdzekļu palī-
dzību, viņa nekad nav saukusi palīgā valsts vai policijas varu.

Piezīme: Bet pats Bīlensteins šādu varas saukšanu palīgā teorē-

tiski aizstāvēja ārzemju vācu presē! Tāpat grūti saprast, kā sa-

sniedzama saprašanās tautu starpā ar tādiem priekšnesu-
miem, kādi bija, piemēram, Šulca un Šmidta priekšnesumi sinodē.

Ari šim pašam beidzamam Bīlensteina priekšnesumam sekojošās
debatēs atskanēja ievērojama pretēja taisnīga balss, kas uzrādīja
šo svētulīgo kritizētāju vainas un trūkumus. Tas bija profesors
Dr. A. fon Oettingens, kas izteica sekošo (pēc sinodes pro-
tokolējuma): priekšnesumā trūcis svētīgās paŠKritikas un

visa tā uzrādīšanas, ko mēs paši esam noziegušies šaī lietā; nā-

košo sinodu uzdevumam nu vajadzētu būt uzrādīt, ar ko mēs

paši esam vainīgi pie šām latviešu tautiskajām maldi-

nām. Sevišķi augstāk izglītoto vācu kultūras slāņu pārstāvjiem
(muižniecībai, mācītājiem, literātiem) jāsargās no neīstā

aristokratisma, kas zemākās tautas šķiras izmanto un

pie tam tās neciena pienācīgi. To pašu liecina „Kāds Baltietis"

savā jau minētā brošūrā „Die deutsch-lettiscben Beziehungen"
(1916, 52. 1p..), ka «Baltijas vācieši skatījušies kā no augšas uz lat-

viešiem", ko pēdējie uzņēmuši par vāciešu «tautisko augstprātī-
bu" un viņu (latviešu) «nicināšanu un apvainošanu", no kam iz-

auga tā sauktais «tautiskais ienaids", ko vāci pārmeta mūsu tau-

tiskiem centieniem. Ari vecais goda vīrs Ulmanns sprieda jau
1857. gadā, ka jauno tautisko kustību latviešos palīdzējuši radīt

dažādi «nevērīgi nedibināti uzbrukumi" latviešiem no

vācu puses.
1) Pat tāds stingrs konservatīvs vācu aizstāvis Baltijā,

kāds bija «Rigasche Zeit un g", atzinās šaīs vācu grēkos,
rakstot 1862. g. Nr. 199 pie pārrunas par latviešu tautisko kustību:

«Visiem mūsu vācu iedzīvotājiem attiecoties uz viņu stāvokli pret
šejienes pirmiedzīvotājiem ir jau kopš sen tāda nepatīkama sa-

jūta, vismaz stipri līdzīga nelāgai sirdsapziņai; par daudz vēl stāv

apziņā vecie un jaunie aplamie izdarījumi un grēki
(Missgriffe und Šūnde), lai vācu-latviešu tautības jautājumam va-

rētu ar mierīgu pašapziņu raudzīties acīs." Tā tad nav trūcis

vācu pusē ari dažas atzinības par viņu vainām un grēkiem pret

zemes pirmiedzīvotājiem. Tik šādas balsis pazuda lielajā pār-

svarā, kas turējās līdz beidzamam pie vecās augstprātības un pri-
vileģēto kungu lomas uzturēšanas mūsu zemē, — tās izgaisa kā

sauciens tuksnesī. Par vācu vispārīgu niknumu uz latviešu tau-

tiskiem centieniem rāda tas, ka vēl 1924. gadā Tērbatas pazīstamā

teoloģijas profesora Fol ka dēls Adalberts savā grāmatā «Vol-

kisches Erleben und Wollen", 17. lp., lietoja šādu frāzi par tiem:

«No 19. gadusimteņa 70. gadiem sākot ar velnišķu aprēķinu

modināja un bikstīja latviešu un igauņu tautas apziņu; viņus no-

») Sk. 206. lp.
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stādīja tā sakot par avangardi pret Vāciju (!) ar to uzdevumu, vā-

jināt vācietības varu Krievijā." 1852. gadā Raunas mācītājs
Sokolovskis par to vien uztraucās, ka Cimze bija latvie-

tis, kas viņu pavedināja uz šādu patiešām lieluma trakumam

līdzīgu spriedumu: „das ist die Pistole, die ja die ganze Nation

Einem (t. i. vācietim) immer auf die Brust setzt." 1)

Ar latviešu tautisko centienu apkarošanas lietu stāvēja tiešā

sakarā ari 1881. gada lielais skandāls biedrībā ar K. Kalniņu, B.

Dīriķi un A. Vēberu un viņu izslēgšana no biedrības. Tas bija taī

laikā, kad sasprēgums un naids pret latviešu tautisko kustību bija
sasniedzis visaugstāko pakāpi mūsu muižniecības un mācītāju ap-
rindās. Jāievēro tik tāgada Vidzemes sinodes saspīlētais stāvoklis

latviešu lietā. Latviešu Draugu Biedrība uz minēto 1881. g. sa-

pulci gatavojās jau laikus neparasti dzīvi un nopietni: jau au-

gusta mēnesī izlaida paziņojumu par noturamo gada sapulci 8.

un 9. decembrī Jelgavas muzeja telpās. Ziņojuma beigās direk-

torija uzaicināja biedrus ierasties sapulcē jo pilnā skaitā:

„Stipra piedalīšanās esot vēlama ari tāpēc, ka vairs nepietiekot
ar to vien, ka biedrība izsaka kritiku pret dažu vienmēr vairāk

ļaužu prātus sakustinošu latviešu laikrakstu izturēšanos, bet va-

jadzēšot pret viņiem ko darīt un viņu redaktorus, kas

taču pa lielākai daļai šīs biedrības biedri, uzaicināt, lai tie strādā
rakstniecības laukā tā, kā biedrības mērķis un uzdevums to no

saviem biedriem prasa." Ari abas vietējās vācu avīzes mudināt

mudināja biedrus uz sapulci. Tādēļ tur bija kas sevišķs sagai-
dāms. To ievērojot, uz šo sapulci devās ari toreizējā latviešu in-

teliģence no Rīgas diezgan prāva skaitā. Tajā piedalījās starp
citiem: Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieks Kr. Kalniņš, redak-

tori B. Dīriķis, A. Vēbers un J. Laube, advokāti J. Einbergs un J.
Zaķītis.

Sasauktajā sapulcē vispirms prezidents Bīlensteins savā

ievada runā runāja par divējām šķirtām tendencēm, kādas esot

Latviešu Draugu Biedrībai un Rīgas Latviešu Biedrībai. Star-

pība starp abējām esot tā, ka pēdējās biedrības tendences esot

nacionālas, bet mūsējās zinātniski humānas. Mūsu cenšanās iziet

uz vienošanos, bet tur —uz šķelšanu un apkarošanu. Par šo pašu
tematu Bīlensteins runāja ari 1885. g. sēdes ievada runā, atgādi-
nādams toreiz Lietavas apstākļus, kas esot gandrīz uz mata

līdzīgi mūsējiem. Ari tur nodibinājusies blakus vāciskajai Leišu

Rakstniecības Biedrībai (Litauische Literārische Gesellschaft)
sava Leišu biedrība, „Biruta" vārdā. „Gan citos apstākļos, bet

tās pašas pretestības tur, kā te, — teica runātājs. Vienā pusē no-

darbojas ar pētīšanu un zinātni, otrā ņemas ap dzīves pārveido-

*) Sk. 134. lp.
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šanu. Tamdēļ vienā pusē sastopama vairāk vēsa, apdomīga lie-

tišķība, otrā pusē vairāk jūtu iekaisuma, kaislības, no kam ceļas
atkal maldības, fantāzijas, māņi, kas ar laiku kā dūmi izgaist
vējā." Cik daudz vēsas, apdomīgas lietišķības bija Latviešu

Draugu Biedrībā, to rādīja gaiši šī pati 1881. g. vētrainā sapulce.
Pēc prezidenta runas Vidzemes direktors T. Dobners

sniedza savu literarisko pārskatu, kura beigas daļā viņš sakuri-

nāja karstu pirti Vidzemes latviešu laikrakstu redaktoriem ar

savu kritiku par šiem laikrakstiem. Šās daļas ievadā viņš iztei-

cās šādi: «Politisku virzienu apspriešana īstenībā gan ne-

iekrītot Latviešu Draugu Biedrības uzdevumos, bet gan kritika

par to darbības veidu, kā šie laikraksti izrāda savu politiku, ne-

vien raugoties uz valodnieciski-gramatikalo pusi, bet ari uz to

tikumisko iespaidu, kādu tie panāk ar saviem rakstiem sa-

biedrībā. Politisko jautājumu tagad pārvēršot par tautību jau-

tājumu un visu vainu par dažādiem trūkumiem un vainām uz-

veļot vāciešiem. Ja vēl ievērojot to, ka aizķertie vācieši atrodo-

ties autoritātes stāvoklī, un ar viņiem kopā līdzīgos amatos

stāvot citu tautību izglītotās šķiras, kas zemē darbojoties tādā

pašā garā, jo pieturoties pie tiem pašiem vieniem likumiem, —

tad esot saprotams, ka tādi uzbrukumi ķerot visas zemes

autoritātes. Tas rādot, ka šiem laikrakstiem esot kaitīgs ie-

spaids uz lasītājiem, kas nespēj lietas kritiski izšķirt. Pēc tam

runātājs pārgāja uz faktiem, pie tam sevišķi atsaukdamies uz

„Balss" nemitīgajām lauku korespondencēm, kurās nedibināti un

nepieklājīgi uzbrūkot gan lauku mācītājiem, gan vācu muižnie-

kiem, gan ari valdības vīriem, kā, piemēram, Cēsu bruģu kungam
fon Kīteram viņa dažādo pārvaldes un kārtības rīkojumu dēļ u.t.t.

Uz mata tās pašas vispārīgās apsūdzības un denunciācijas, kādas

atskanēja biedrībā «Pēterburgas avīžu" iznākšanas laikā par
tām.1) Pēc šā priekšnesuma piecēlās prezidents Bīlensteins

un ziņoja, ka Rīgā iznākošā latviešu laikraksta «Balss" redaktors

A. Vēbers, kas, kā jau teikts, pats ari bija sapulcē klāt, savā laik-

rakstā esot iespiedis divas apsūdzības pret Latviešu Draugu Bie-

drību: 1) 8. nrā rakstīts: «Mācītāju sapulcēs un Latviešu litera-

*) Ka Bīlensteins jau paredzējis šo sadursmi ar latviešu tautiskā vir-

ziena aizstāvjiem — viņam jau oija piedzīvojumi šaī ziņā no „Pēterb. avīžu"

laikiem —
to viņš izteica savā pirmā prezidija runā 1865. gadā, kas patiesībā

saucama par viņa programas runu: „Mums
_

(biedrības darbinie-

kiem) nav darīšana tikai ar nedzīvām lietām
— viņš toreiz

uzsvēra, —
kā tas ir pie zinātņu vīriem, kas nododas sa-

vām studijām, turēdamies tālu no pasaules ķildām un dienas trokšņa. Mūsu
biedrība nostājusies ar saviem praktiskiem centieniem taisni mūsu sarisušās

tagadnes pašā cīņu un partiju centrā. Galvenais, mūsu biedrībai ir un būs

jāieņem stāvoklis: 1) pret dažādām partijām mūsu pašu vidū (tāda toreiz bija
Neikena lieta], un 2) pret Jaunlatviju — tādas bija Valdemāra, Biezbārža un

tagad Kalniņa, Vēbera un Dīriķa lietas. Tā tad Draugu Biedrības beidzamā

laikā nospraustā programā jau taisni stāvēja šādu politisku cīņu izkarošana.



riskā biedrībā, kur senāk gandrīz mācītāji vien bija, tika sagata-
votas bultas, kas tika izšautas pret latviešu tautiskiem centie-

niem", un 2) Latviešu Avīzes nosauktas par čūsku azotē. Šo

lietu apspriežot sēdē izcēlās tik karstas debates, kādas vēl nekad

biedrībā nebija notikušas, — Bīlensteins atzīstas savā autobio-

grāfijā (424. lp.). „Glāze bija pilna, trūka tikai viena piliena, un

tai vajadzēja iet pāri. Taču vēl reiz izdevās nodibināt izskata pēc
zināmu mieru, jo redaktors Vēbers šim gadījumam izvēlētā triju
vīru komisijā apņēmās iespiest „Balsī" kā gandarījumu zināmu

paskaidrojumu. Bet tas bija liekuļots miers, kā to dalībnieki pēc
savam sajūtām un savas pārliecības sprieda. Tā tad bija zināma

vajadzība, ka nākošās dienas sēdē uguns atkal uzšāvās liesmās.

Tā nebija izdzisusi, bet tikai kvēloja zem pelniem. Redaktors Vē-

bers nāca ar priekšlikumu, ka no dienu iepriekš turētā Vidzemes

direktora Dobnera referāta pie iespiešanas protokolā būtu jāiz-
dzēš tās vietas, kur nokritizēta latviešu nacionālā prese, jo šī daļa
no jauna sacelšot atklātībā rūgtumu un asus spriedumus." Bet

šis priekšlikums tika noraidīts. Tad Vēbers prasīja — seko-

jot paša Vēbera atstāstījumam (Balsī 1881. 51), — „lai noraksta

sapulces protokolā viņa protestu, ka viņš izsaka klaju prete-
stību pret to, ka mācītājs Dobnera k. savā pārspriedumā ir pār-

kāpis biedrības statūtus [runājis par politiku, kas biedrībai nav

atļauts] un biedrības priekšniecība pielaidusi tādu pārkāpšanu.
Kad ari šis taisnais un likumīgais prasījums atraidīts un [Lu-

gāžu] mācītājs Ulmanns ar draudēšanu griezās pret „Balss"

redaktoru, ka viņš, ja tas neņemšot atpakaļ savu prasījumu, lik-

šot priekšā, lai «Balss" un «Baltijas Vēstneša" redaktorus izslēdz

no Latviešu liter. biedrības — tad „Balss" redaktors paziņoja, ka

viņš izstājas no biedrības, jo redzot, ka biedru lielākās da-

ļas izturēšanās izpostot katru cerību uz sekmīgu un draudzīgu

kopā strādāšanu. Pēc tam, bez kādas tālākas apspriešanas iz-

slēdza „Balt. Vēstneša" redaktoru B. Dīriķi un Rīgas Lat-

viešu Biedrības priekšnieku K. Kalniņu" — „jo tas, pēdējais,
—

kā prezidents savā apskatā tālāk uzsver, — vakaru priekš tam

apliecinājis savu solidaritāti ar Vēberu un Dīriķi un debatēs uz-

stājies tādā pozē, ka biedrība turpmāk vairs nevarējusi padoties
šādiem gadījumiem [jeb kā „L. A." notikumu atreferēja: «biedrī-

bā tā izturējies, kā biedrība to nebij radusi"] un ar. lielu majori-
tāti nolēmusi ari viņa izslēgšanu no biedrības. Ar to nu visādā

ziņā bija izcēlusies plaisa, kas bija zināmā ziņā nožēlojams, bet

ari nenovēršams gadījums. Laulību šķiršanas ir arvienu nelaime,
bet tās vajadzīgas, ja starp laulātiem pāriem tādā mērā traucēta

iekšējā harmonija, ka tā nav vairs izlīdzināma. Bet jāatzīst ari

tas, ka pie laulību šķiršanām ir lielākā vai mazākā mērā abas pu-

ses vainīgas." (425. un 426. lp.). Vēlāk izaicinātā polemikā ar iz-

slēgto biedru Kr. Kalniņu Bīlensteins nodeva šādu spriedumu:
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„Caur Vēber k. 9. dcc. priekšlikumu skaidri nāca redzams, ka

starp Jums, tām tautiskas partijas galvām, un Latviešu Draugu
Biedrības lielu lielās puses garīgā starpība tik lie 1 a, ka vie-

nā biedrībā abi kopā nevarēja palikt" jeb kā K.

X v n d z i ņ š, kas ķildīgajā sapulcē bija ieceltās triju vīru komi-

sijas loceklis, vēlāk sprieda: „Galu galā principiem jau
vajadzēja sadurties un šķirties un nodibināties

katram savās īpatnējās interesēs."1) Niknums vispāri vāciešiem

pret latviešiem šaī sapulcē bija tik liels, ka otrā dienā pie jaunu
biedru uzņemšanām balsošanā ar lielu balsu vairākumu izkrita

cauri visi (4) latviešu tautības kandidāti un

uzņēma tikai vāciešu tautības kandidātus. Tāpat nākamā gada
(1882.) sapulcē uzņēma par biedriem tikai 15 priekšā liktos vācu

kandidātus. Tā tad vācieši bija nolēmuši no latviešiem pilnīgi at-

kratīties.

Vēbers savu atreferējumu par notikumu Jelgavā nobeidz

šiem vārdiem: „Tas notika 9. decembrī Jelgavas muzejā. Derētu

muzejā uzkārt piemiņas tāpeli, ka 9. dcc. 1881. g. „Latviešu

draugi" nomīdīja kājām patiesību, taisnību un pieklājību". Un

„Balt. Vēstn." 286. nrā paziņojums par izslēgšanas faktu nobeidzās

šiem vārdiem: „Tā tad t. s. Latviešu draugu biedrība ir izstū-

musi iz sava vidus tos, kas visvairāk aizstāv lat-

viešu interese s." Četrus numurus tālāk šaī pašā avīzē Fr.

Veinbergs apvērtcja kritiski šo latviešu tautisko vadoņu iz-

slēgšanas lietu. Tajā viņš uzsvēra vispirms kā neglītu darbu bie-

drības politisko aģitāciju, kad ievēro, kādiem līdzek-

ļiem tā karojot. „Šie ieroči ir un paliek gadu no gada tie paši —

apmelošana. [Šī apmelošana, sevišķi no biedrības orgāna Latv.

Av. puses, savienībā ar vācu presi, kā ari dažu mācītāju spredi-

ķos no kanceles, notika sevišķi lielā mērā taisni 1881. gadā pēc zi-

nāmā marta atentāta Pēterpilī. kad latviešu tautiskai partijai un

viņas vadoņiem pārmeta vai pašu nihilisma radniecību, kas pa-

strādājusi lielo atentāta noziegumu pret pašu svaidīto valsts gal-

vu.] Latviešu tautiskām avīzēm un t. s. tautiskiem vadoņiem pār-

meta ļaužu uzmusināšanu pret valsts amata vīriem, pret baznīcu,
ticību un labiem tikumiem. Šos pārmetumus dzirdot, kā lai pār-

metējus vēl paturam cienā! Katrs latviešu tautisko laikrakstu

lasītājs zin, ka šie laikraksti gan karo pret nekārtībām un

nelikumībām, kas kaut kur tiek padarītas caur kadu amata

vīru, bet nekad no viņu puses nav sacīts ne pušu plēsts vārds pret
pašu amata godu jeb pastāvošās kārtības likumīgo spēku. Karo-
šana pret nekārtībām un nelikumībām ir katras godīgas avīzes

pienākums. Tāpat katrs tautisku laikrakstu lasītājs zin, ka

katram strīdam, kas šiem lasītājiem izceļas ar kādu mācītāju,

') Druvā 19*3 l 44. lp.
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arvienu ir viens un tas pats cēlonis, proti mācītāja nai-

dīgā izturēšanās pret latviešu tautības kop-
šanu. Lai latviešu draudzes mācītājs nepūlējas kalpot vācu tau-

tības mērķiem, lai tas nestrādā pret latviešu tautiskiem centie-

niem, un katrs tautisks laikraksts būs viņa sirdīgākais draugs un

aizstāvis." Par tautisko darbinieku izslēgšanu no biedrī-

bas viņš saka: „Ko šī izslēgšana gan nozīmē? Vispirms tā apsti-
prina to, ka Latviešu draugu biedrība ir politiska biedrība,
jo tik no politiskām biedrībām var tikt izslēgtas personas savu

politisku domu dēļ."
1) Beidzot Veinbergs aizņēma Bīlen-

steina ievada runā uzsvērtus vārdus par humanitātes pie-
kopšanu biedrībā un šaī jautājumā sprieda šādi ari ar diezgan
dibinātu argumentāciju: „Kad aplūkojam mūsu tautisko centienu
īsto sakni un dabu, tad redzam, ka šo centienu vajātāji it īpaši ir

niknākie cilvēcības jeb humanitātes pretinieki. Mūsu tautiskie

centieni grib, ka latviešu (un igauņu) zemākās un nabadzīgākās
šķiras naktu pie labākas mācības, mantas, tiesībām un goda sa-

dzīvē. Mums šķiet, ja kāds mūsu zemē var sevi izdaudzināt par
«humanitātes" kareivi, tad to it īpaši var darīt mūsu tautisko cen-

tienu aizstāvētāji. Turpretim Latviešu draugu biedrī-

ba savos politiskos darbos strādā pret humanitāti, jo viņa aiz-

stāv domas, ka mūsu zemē uzturama pēc iespējas vecā būšana;
viņa tautiskiem laikrakstiem to pārmet par lielu grēku, kad šie

uzrāda kāda vācu amata vīra nekārtīgus jeb nelikumīgus darbus;

viņa audzina to garu, kas apmierinājās, kad tik pašam iespējams

mierīgi un jauki dzīvot un runāt par humanitāti un citām skai-
stām lietām, bet kas atstāj bez ievērošanas, kā tautas zemākiem

un nabagākiem locekļiem klājas."

*) Jāatzīmē, ka tādu biedru un viņu orgānu izslēgšana no biedrības, kas

rīkojušies pret biedrības interesēm vai viņai par kaunu, praktizēta ari citur,

piem., taī pašā Rīgas Latviešu Biedrībā, kuras priekšnieks šoreiz da-

būja ciest. Bet tā bija savā ziņā politiska biedrība, latviešu tautiskās partijas
biedrība. 1872. gadā no šīs biedrības izslēdza B. Dīriķi (nākamā gadā to atkal

uzņēma atpakaļ), 1880. g. Māteru Juri un 1883. g. pat pašu Kurzemes guber-
natoru — goda biedru Lilīnfeldu „par meliem un apmelošanu" — tikai pēdējo
lēmumu neiedrošinājās atklātībā izsludināt. No turienes izbalotēja laukā opo-
zicionalos „Dienas Lapas" redaktorus un no 1895.—1904. g. ari pašu „Dienas
Lapu" (tā tad tās boikots vilkās 9 gadus). 1903. g. runas vīri nolēma boikotēt

ari ~Dūna-Zeitung'u" par to, ka tā, pārrunājot Alūksnes dedzināšanas prāvu,
biedrību bija apmelojusi. Dīriķa un Kalniņa izslēgšana un Vēbera izstāšanās

no Latviešu Draugu Biedrības sacēla tik lielu traci tādēļ, ka šīs personas tie-

šām tolaik bija. tās, kas visnoteiktāk un visredzamāk aizstāvēja latviešu in-

tereses, un izslēdzēja biedrība atkal tā, kas ar savu orgānu «Latviešu Avīzēm"

apslēpti un neapslēpti apkaroja latviešu dzīvākos tautiskos centienus, kas tos

laikus jau bija pārgājuši visā tautas miesā. Tā tad šāda biedrības uzstāšanās

bija tā sakot sitiens tautas sejā. Pie tam Dīriķa un Kalniņa izslēgšana notika

pavisam ārkārtīgā, nepieļaujamā kārtā: nepaziņojot viņiem apsūdzību un ne-

aicinot viņus uz aizstāvēšanos. Tas bija klajš kara pieteikums — cīņas gājiens

pret latviešu tautisko pusi, kas nobeidzās pēc gadiem ar pēdējas vairāk vai

mazāk nozīmīgu piekāpšanos. To latvieši, diemžēl, bieži vien pratuši izdarīt.
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Par Latviešu Draugu Biedrību sprieda J. L ap i ņ š (Pēdējā
Brīdī 1928. Nr. 54) šādi: «Biedrības darbiniekiem, bez šaubām, ir

ļbija] latviski-vāciska orientācija. Tie nav ļaudis, kas gājuši lat-

viešu tautā, lai viņus pievienotu vācu tautai vai kultūrai, bet lai

vispārcilvēcisko kultūru ceļot, latviski izglītotu tautu no-

vestu pie pateicības jūtām par vācu kultūras darbu. Tik daudz

biedrības darbā ir bijis politika s." Tā gan bijusi biedrības

darbinieku vissīkākā, nevainīgākā politika. Tā bijusi visu (vācu)

mācītāju audzināšanas un mācīšanas politika, ja to par tādu var

saukt. Patiesībā biedrības vadoņu (piem., Šulca) tiešā uzstāšanās

un cīņa pret latviešu tautiskiem centieniem, latviešu patstāvī-
bas domu, atraušanos no vācu muižniecības un garīdzniecības do-

mas un pavadas, bija viņu lielākā politika biedrībā. Šī

no Veinberga uzrādītā darbība bija tīra, tieša liela politika, kaut

to ari diezin kā noliedza.

Interesanti paklausīties beidzot kāda aculiecinieka nostāstu

par šo lielo vēsturisko sēdi Latviešu Draugu Biedrībā, kas sacēla

tik daudz putekļu un pārrunu vēlāk abās pusēs. To atstāstīja
šo rindiņu rakstītājam mutes vārdiem tūliņ pēc notikušās sēdes

šis aculiecinieks, N. P. (P uri ņ v Klāvs), ilggadējs avīžnieks,

tagad Saeimas bibliotekārs, ko viņš tagad atzīmējis ar rakstu

„Latv. Sarga" 1926. g. 150. nrā. Te viņš stāsta: „Pēc abu direktoru

sniegtiem pārskatiem sekoja galvenā apsūdzētā A. Vēbera aizstā-

vēšanās, kura notika vācu valodā un stipri uzbudinātā gara stā-

voklī, kāpēc tā laikam ari diezin cik laba neiznāca. — Bet te kā

glābējs īstā brīdī pie vārda pieteicās Kr. Kalniņš. Prezidents

Bīlensteins, itin kā paredzēdams, kas sagaidāms un nāks, pa-
steidzās savā tievā balstiņā

1

) piezīmēt (zināms, atkal vācu valodā):
„Es jau jums, konsulenta kungs, labprāt vār-

du dodu, tikai ļoti lūgtu, nenoklīst uz poli-
tisko ceļu, jo mūsu biedrība jau nav poli-
tiska, bet ir litera riska biedrība." Uz to Kalniņš,

izprasījis vispirms, lai viņam kā latvietim ļaujot latviešu litera-

riskā biedrībā runāt pa latviski, uz vietas atbild prezidentam:
„Ļoti gudri! Mums te pāris stundas mierīgi jānoklausās, kā runā

par politiku, par C ēsu bruģu kga suņu pavēlēm*) v. t. t.. par lie-

tām, kurām nekāda sakara ar latviešu literatūru, bet kad mēs tai-

sāmies sevi aizstāvēt, tad mums pateic: «Lūdzu, kungi, par politiku

*) Kaudzītes Matīss raksturoja Bīlensteina balsi šādi: „Bīlensteins
biz gan pilnīga auguma vīrs, bet viņa balss skanēja stipri vien diskantā."

2 ) Par šo visvareno un bargo Cēsu bruģu kungu (Ordnungsrichter) A.
fon Kīteru (Kieter), kura rīcību Latviešu Draugu Biedrības direktorija šaī

sapulcē tik karsti aizstāvēja, autors pastāsta turpat kādā piezīmē sekošu: Viņš
daudzkārt iedeva pārāk bargas pavēles, kuru vismazākās neizpildīšanas ga-
dījumos tas stingri sodīja daudzus pagastu vecākos, gan ar naudas sodu, bet

vismīļāk un biežāk ar ieslodzīšanu «aiz restēm". Tā it sevišķi bēdīgu slavu

ieguva viņa drakoniskie rīkojumi par „suņu klamburiem" (itin kā suņu tra-
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nerunāt." Bet es jums jau sen gribēju rādīt spoguli (te runātājs

paceļ kreiso delnu pret klausītājiem), kurā jūs varētu saredzēt

savu īsto vaigu. (Te sapulcē saceļas negants troksnis, grīdas skrā-

pēšana kājām, kā ari atskan nikni saucieni: „Unverschāmt" ...

„Unerh6rt!" v. t. t. — bezkaunīgi! .. .
nedzirdēts v. t. v.). Runā-

tājs īsu brīdi apstājas un noraugās ar savu aso skatu mierīgi vis-

apkārt, noteikdams: „Lūdzu, es varu pagaidīt." Un tad sakās viņa

drošā un spīdošā latviešu tautisko centienu aizstāvēšanas runa.

kurā mūsu toreizējo vācu varas kungi dabūja dzirdēt īsto patie-

sību un redzēt savu liekulīgo vaigu." Pēc šī nostāsta tagad sapra-

tīsim Bīlensteina atzīšanos viņa biogrāfijā, ka konsulents Kalniņš
tā nostājies debatēs, „ka biedrība turpmāk vairs nevarējusi — ne-

gribējusi padoties šādiem gadījumiem" (dass die Gesellschaft sich

dergleichen Vorgāngen m Zukunft nicht mehr aussetzen wollte),

t. i. biedrībai bija jāatsvabinās no šāda biedra, lai tas viņu

ar savu pārdrošību turpmāk vairs netraucētu un neizbaidītu.

Te aizņemta Bīlensteina taktika sapulču vadī-

šana. Protams, šaī cīņas momentā, kur viņam bija jāaizstāv

sava un savas biedrības politiskā līnija, viņš nevarēja būt un ne-

bija pilnīgi objektivs — iecietīgs līdz beidzamam pret saviem pre-
tiniekiem. Citādi viņš nebūtu cīņas vīrs. Jāatgādina ari jau mi-

nētais gadījums ar Kronvaldu, kuru viņš kā prezidents un sapul-
ces vadonis reizē pats apsūdzēja un pats tiesāja. Tāpat grūti vi-

ņam nācās nostāties tīrās objektivitātes robežās Neikena tiesāša-

nas gadījumā, ievērojot vēl ari to, ka tiklab toreiz, kā šoreiz tau-

tisko vadoņu izslēgšana, viņam aiz muguras biedrībā stāvēja

stipra majoritāte, kas viņu spiešus spieda pret pretinieku izturē-

ties ar noteiktu stingrību un nesaudzību. Bet viņš varēja būt un

bija mierīgi tin pacietīgi izlīdzinošs dažādos strīdīgos jautājumos,
kas attiecās uz kādu zinātnes priekšmetu vai kādu kritiku, kas

neaizņēma pašas biedrības iekšējās lietas. Par to ir ari liecības.

I <i Araižu mācītā js P. B a c re n t s savā priekšnesumā 1926. g. sa-

pulcē, raksturodams Bīlenstēinu. par viņu liecināja sekošo: «Ka-
tram, kam gods bijis Bīlensteina vadībā piedalīties pie biedrības

darbiem un centieniem, ar prieku atminēs brīžus, kad sirmais pre-

zidenta savā laipnīgā balsī atklāja sapulci ar labi pārdomātu un

izstrādātu pārskatu par ievērojamiem notikumiem latviešu tautas

garīgā dzīvē, atminēs ari. cik labi sapulces vadītājs prāta sa-

kuma apkarošanas labā, pie kam dīvainā, bet nozīmīgā kārtā muižu suņi bij
atsvabināti no „klamburu" valkāšanas), kā ari ceļu bruģēšanas lietās. Vai!

tam pagasta vecākam, kura novadā bruģu kungs sastapa zemnieka suni ar

vieglāku vai īsāku „klamburu", kā viņš to bij noteicis, vai pat vēl kādu bez

klambura! Tūdaļ tam bij jāmēro ceļš uz Cēsīm, kas daudziem bija līdz 100

verstu tāļš, kur to bez kādām ceremonijām ievietoja aiz restēm kā kādu no-

ziedznieku. Visas, ari visdibinātākās sūdzības par varmācīgā bruģu kunga
rīcību palika bez sekām, jo Vidzemes prokurors bija bruģu kunga tēvs...
Būtu tiešām brīnums, ja par šāda kunga darbību neparādītos ziņojumi laik-

rakstos!
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līdzināt pretējus uzskatus, cik laipni viņš sveicināja
katru sapulces dalībnieku, kas viņam stādījās priekša, cik pa-

cietīgi viņš atļāva izteikt reizēm nenobriedušas domas
...

Se-

višķi man atmiņā palikusi viņa laipnā pacietība pie sapulces vadī-

šanas, kura tomēr reizēm bija vienota ar lielu noteiktību. Tā p.

p. kad redaktors Dr. Zālīts gribēja aizstāvēt savus laikrakstus pret
kritiku un dabūjis vārdu, atpogāja svārkus un izvilka veselu paku
sava laikraksta numurus, no kuriem gribēja, par atspēkošanu kri-

tikai, lasīt veselu virkni ievadrakstu. Sapulce, redzēdama šās

biezās papīru bruņas, sāka uztraukties, bet Bīlensteins prata uz-

turēt mieru un kārtību, bet ari runātājam laipni, bet noteikti aiz-

rādīt, ka aizstāvēšanai ir ari robežas liktas, kuras pārkāpt sapul-
ces vadītājs nevarot pieļaut. [Šaī gadījumā sapulces vadītājs būs

bijis puslīdz tādā pašā stāvoklī, kā cīņā pret Vēberu.ļ Otrs ga-

dījums bija ar Vissendorfu, kad tas ļoti asi kritizēja mag. Voltēra

krievu valodā sarakstīto grāmatu par latv. tautas dziesmām. [Šī
kritika iespiesta 3Vlag. XX- 1, 19.—40. lp.] Vissendorfam bija tais-

nība. Volters daudz vietās nebija sapratis tekstu un vietām pilnīgi
sakropļojis, p. p. zīlei nelika vēsti nest, bet valkāt, bet Bīlensteins

prata, piekrizdams Vissendorfam. tomēr uzsvērt Voltēra nopel-
nus." Šo Bīlensteina konciliatorisko dabu, tīkamo taktu, izlīdzi-

nāt radušās pretestības, uzsver ari mācītājs R. Aun i ņ š viņa
bībeles valodas labošanas darbos. „Ar visu vienprātību vispārē-
jos pamata noteikumos, uz kādiem vajadzēja dibināties emenda-

cijas darbiem, radās tomēr atsevišķos konkrētos gadījumos šo

principu pielietošanā domstarpības. Bet prezidenta sapratīgais
un smalkais takts prata tomēr beidzot arvienu novest pie apmieri-
nošas vienprātības, kauču tas dažreiz notika varbūt tikai vēl nā-

košā dienā." 1) Un Māt c r v Juris rakstīja pēc 1875. g. sapul-
ces, kurā tapa apspriests un pa daļai saplūkāts Fr. Mēkona

priekšnesums par latviešu valodu, šādi: „Beidzot nevaru vis at-

stāl nepieminētu, ka Bīlensteina k. šinī sapulcē atkal no jauna
pierādīja, ka viņš vienīgi kalpo zinātnībai un latvju valodas uz-

plaukšanai un neļaujas sevi no partiju jeb šķelšanās gara aizņemt.
Lai viņš saņem ari mūsu sirsnīgo pateicību!" 2) Vēlākos gados gan
Māters sprieda ari citādi, ne tik labi. par Latviešu Draugu Biedrī-

bu un viņas vadoņiem, ari Bīlenstēinu, bet sevišķi gan pēdējais
neatsaucās vairs slavējoši par Māteru, kā. piem.. savā priekš-
nesumā par „Zemkopja" humoru un satiru.

Ka izbeidzas Latviešu Draugu Biedrības kara stā-

voklis ar Rīgas Latviešu Biedrību? lekams pie šā gala nonā-

») Sitzungsber. d. Ges. f. Gesch. U. Alt. aus d. J. 1907. 58. lp.
2) Balt. Zemkopis 1875. Nr. 34.
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kam, jāmet papriekšu īss skats uz starplaikmetu līdz šim miera

noslēgumam.
Kā Latviešu Draugu Biedrība resp. viņas galva Bīlensteins

uzņēma Rīgas Latviešu Biedrības nodibināšanu, to dzirdējām.
Šī uzņemšana nebija priecīga un draudzīga, bet gan drīzāk jāsaka
auksta un stipri aizdomīga, atskaitot mācītāja Rutkovska nodoto

atsauksmi. Kad Rīgas Latviešu Biedrība 1878. gadā svinēja sa-

vus 10-gadu svētkus, tad Bīlensteins savas biedrības tāgada

pilnā sapulcē atsaucās par viņu, ka pēc viņa domām šās biedrības

galvenais iespaids (darbs) izejot uz tautas ierašu pārveidošanu, ti-

kai ne nacionālā, bet gan kosmopolītiskā virzienā,

kā tas citādi nemaz nevarot būt. Kur tagad starp Ilūksti un Dun-

dagu, starp Valku un Rucavu nedzirdot par viesīgiem vakariem

un teātra izrādēm? Tas jau gan esot solis uz priekšu no rupjā-
kām izpriecām uz smalkākām. Tikai saviesību un izpriecas vei-

dos jāieliek kāds saturs. Tad nāca 1881. gadā skaļais un

asais kara pieteikums latviešu tautiskai pusei, kuras priekšgalā
stāvēja Rīgas Latviešu Biedrība. Tas vien rādīja, ka šī biedrība

bija taisni tautiskā ziņā pie latviešiem liels faktors un spēks.

Tagad ar viņas cienītā, enerģiskā priekšnieka stipri nemotivēto,

formalīgi pavisam nepieļaujamo izslēgšanu no Draugu Biedrības

tai bija cirsts stiprs pliķis vaigā. Draugu Biedrība šo soli ārīgi
nenožēloja, kaut gan labi saprata un ari pati sajuta notikuma

stipro iespaidu. „Bet praktikas nopietnajiem ievērotājiem lieta

lika ko domāt un ķērās pie sirds, — sprieda biedrs latvietis K.

Kund z i ņ š sen. Pats Bīlensteins cieta līdz. Varbūt sajuzdams,
ka ar stiprāku vadību tas būtu varējis novērst katastrofu. Tad

ari paredzēdams, ka ar šo notikumu biedrība pati sev bija iegrie-
zusi rokā un sarāvusi dzīvās saites, kuras to turēja kopā ar lat-

viešu tautības locekļiem. Jo līdz tam tā bija uzlūkojama par vis-

derīgāko iestādi, kur spēja satikties latviešu tautas draugi, valo-

das un rakstniecības kopēji no vācu ,un latviešu dzimuma un sa-

prasties dažos dzimtenes jautājumos. Bet pēc tam tā sašļuka un

palika vairāk par izrunāšanās vietu — mācītājiem no vācu dzi-

muma." 1) To pašu atzina ari Bīlensteina tuvs draugs un centienu

biedrs, prāvests H. Seesemanns: „Ireniskajam (-kas mīļo
mieru) Bīlensteinam šis strīdus bija ļoti sāpīgs; viņš ari

sajuta, ka mūsu zeme, kurā vāci un latvji kopš seniem laikiem

dzīvojuši kopā. cieta no šādām ķildām."2) Šīs asās sadursmes

redzamas sekas bija vispirms tās. ka biedrības turpmākā darbībā

bija izmanāma itkā maza atturēšanās latviešu centienu nokriti-

zēšanā. Bet taču ari ne pilnīga. Tā drīzi vien pēc šī asā notiku-

ma, t. i. 1883. g. sapulcē, tas pats T. Dobners, kas 1881. gadā

*) Druvā 1913 I, 44. lp.
2) Rig. Almanach 1904, 96. lp.
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bija sīvākais nokritizētājs, atkal nolika pie malas latviešu tau-

tisko virzienu: tā pārstāvji pierādot joprojām, ka viņi tautai neko

labu un derīgu nevarot dot, protot tik savus piekritējus lielīt,
caur ko dažs labs krietns un apdāvināts gars garīgi un tikumīgi
bankrotējot. Taī pašā reizē viņa Kurzemes kolēģis uzsvēra to —

ko esam jau minējuši, — ka biedriem (vāciem) jāstrādā tikai ma-

zāk izglītotiem, ne «izglītotiem" latviešiem par labu. Par pēdē-

jiem lai gādājot paši latvieši. Un Bīlensteins nāca 1885.

gadā ar savu zināmo pravietisko apgalvojumu, ka latviešiem sava

„tautiskā" doma un loma jāguldot kapā. Latviešu cerībām pār-
vilkta strīpa pāri. „Latviešu tauta — viņš toreiz sacīja — tagad

pārdzīvo tādu laikmetu savā vēsturē, kā viņa laikam kopš 13. ga-

dusimteņa, kad vācieši ienāca zemē, vai kopš Gotharda Ketlera

laikiem, kad ieveda baznīcas reformāciju, nav piedzīvojusi."
Bet tad nāca architektk J. Baumanis 1886. g. Rīgā noturētā

biedrības pilnā sapulcē ar tiešu priekšlikumu, rehabilitēt

1881. gadā no biedrības izslēgtos biedrus — konsulentus Kr. Kal-

niņu un A. Vēberu un hofrātu B. Dīriķi — tādā kārtā, ka tos uz-

skatītu un izsludinātu par neizslēgtiem. Priekšlikumu

„aiz dažādiem iemesliem "atzina šādā veidā par nepieņemamu, to-

mēr mierīgu izlīgšanu savā ziņā par vajadzīgu, kamdēļ iecēla se-

višķu komisiju, sastāvošu no sekošiem locekļiem: Mežamuižas

mācītāja H. Seesemanna, Cesvaines mācītāja R. Auniņa, šulrāta

Gulekes no Rīgas, Blīdenes mācītāja J. Boettchera un architekta

J. Baumaņa, kuļas uzdevums bija, piešķirt Baumaņa domām kādu

pieņemamu formu. Pēc noturētām vairākkārtējām konferencēm

un apspriedēm komisija nāca pie gala sprieduma, ka pēc lietas

apstākļiem 1881. g. notikumi nav vairs grozāmi, bet sasniedza gan

to (kā protokolā norakstīts), ka no abām pusēm, t. i. no Latviešu

Draugu Biedrības un Rīgas Latviešu Biedrības jācenšas ievadīt

turpmāku koleģiālu kopēju darbošanos. 1) Šo komisijas gala iz-

nākumu paziņoja pats prezidents Bīlensteins 1887. g. sapulcē, pie
tam pats no sevis sekošo uzsvērdams: „No 1881. g. sākot es savos

gada pārskatos mitējos sniegt kritiskus apvērtējumus par latviešu

tautiskās partijas tālāku attīstību. [Bet viņa 1885. g. pravieto-
jums?] Manu cienījamo kolēģu literariskās kritikas ari aprobe-
žojās šaī ziņā ar vismazāko mēru. Pa tam šaīs sešos gados stā-

voklis nopietni grozījies . . . Sāk arvienu vairāk un vairāk ataust

atziņa, ka «tautiskiem centieniem" draud briesmas, kas ir lielākas

par iedomāto vācu pretestību." Un 1889. g. ziņojumā ari Dob-

ners varēja vēstīt par mierīgāku un apdomīgāku izturēšanos

nacionālistu aprindās. „Latviešu tautā — viņš sacīja — pamazām

*) Jāatzīmē par architektu B au m a n i tas, ka viņš turēja savu beidzamo
ievērojamo runu 1890. g. 4. dcc. Latviešu Draugu Biedrības jubilejas svētku

sapulcē Rīga Jāņa ģildē. Viņš runāja tur par mācītāju pienāku-
miem pret latviešu tautu.
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attīstījusies tāda šķira ļaužu, kas sasniegusi augstāku izglītību

par agrāko viduvējo, par kuras vajadzībām ari top gādāts, un ta-

gadējā latviešu literatūras valoda viegli pieslienas jaunajiem

jēdzieniem un jaunpienākušām atziņām. Ar veselīgu tak-

tu ari izvairās no visa netikumīga un nekristīga, tāpat lasītāja

fantāzija vairs netop mulsināta ar dēkainām situācijām, autori

atturas no politiskām ķildošanām, kas agrāk gandrīz katrā vielā

ievijās iekšā, v. t. t." Kas uz šo mierīgumu un apdomību zīmē-

jas, tad Dobners jau savā 1884. g. referātā par Vidzemes laikrak-

stiem raksturoja «Baltijas Vēstnesi" un „Balsi" tikai ar šo īso

piezīmi: «/Tautisku centienu' aizstāvētāji. Tomēr abas lapas

gluži tanī pilnā spēkā, kā agrāk, vairs nerunā."

Tā pamazām gatavojās ceļš izlīgšanai starp asi strīdīgajām

pusēm. Tā notika, ka 1890. g. decembrī, kad Latviešu Draugu
Biedrība svinēja sava prezidenta Bīlenšteina 25-gadu amata ju-
bileju, no R. L. B. Zinību komisijas puses izsacīja viņam latviešu

tautas pateicību un atzinību Zinību komisijas priekšnieks A. Vē-

bers — tas pats, kuru «latviešu draugi" deviņus gadus atpakaļ
tik sīvi apkaroja, ka tam no Draugu Biedrības bija jāizstājas.
Tā tad Rīgas Latviešu Biedrība pirmā nāca pie Draugu Biedrības

ar atzinības vārdiem. Un pilnīgu piekāpšanās un izlīgšanas soli

tā spēra 1893. g. 10. novembrī, svinot savu 25-gadu pastāvēšanas
dienu — kad viņa iecēla starp citiem, ari Latviešu Draugu Biedrī-

bas prezidentu Dr. A. Bīlenstēinu par savu goda biedru.

Turpretim Draugu Biedrība tikai vēl savos 75-gadu pastāvēšanas
sveikos — 1889. gadā! — iecēla par goda biedru savā laikā tik sīvi

apkaroto «Pēterburgas avīžu" galveno līdzstrādnieku Kriš-

jāni Baronu! Šo godinājumu Bīlensteins paziņoja savas

biedrības pilnā sapulcē šiem vārdiem: «Reti kāds goda parādī-
jums mani tik patīkami aizkustinājis, kā šis

.. .
Ar Rīgas Lat-

viešu Biedrību mēs bijuši draugos. Bet tad uznāca laiki, kad mēs

izš ķ ī rāmies un mūs turēja par ienaidniekiem. Te nav vietā

aizņemt iemeslus, kas mūs toreiz noveda pretestībā. Bet to es ta-

gad nedrīkstu noslēpt, ka ari tādi, kam pienākas dzīvot vienprā-
tībā un strādāt draudzīgi kopā. ļaunos laikos var nonākt un īpašos
gadījumos tiem pat jānonāk lietišķos konfliktos, un tad aiz cil-

vēcīga uzbudinājuma tā no vienas, kā otras puses izdara kļū-
das vārdos un darbos. Bet Latviešu Biedrība piedzīvo jusi, ka mēs

nekad neesam mitējušies būt «latviešu draugi" .. .
Miers neatkā-

rās no valodas, bet no gara, uzskatiem, pārliecības (Gesinnung).
Jā te ir saskaņa, tad panākama saprašanās. Bet mēs no savas pu-

ses darīsim visu. lai pastāvētu vajadzīgais zemes un mājas
miers starp latviešiem un .latviešu drau-

gie m
.

Šis izlīgšanas gadījums rāda to. kas parādījies ari citos, gan

agrāk gan vēlāk notikušos, politiskos strīdos ar kaimiņiem, ka lat-
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vieši visumā viegli piekāpjas, nav stūrgalvīgi ietiepīgi savās

prasības, jo viņi mīlē mieru, kaut gan ir bijušas atsevišķas per-

sonas — kā izņēmuma gadījumi. — kas šīs piekāpības nav pazi-
nušas un drīzāk gājušas bojā par savu «taisnību

, tiepdamās un

prāvodamās, nekā devušās mierā. Pie šīs izlīgšanas tomēr spē-
lēja lomu ari uznākušie ārējie apstākļi —jeb Bīlensteina vārdiem

runājot, — kad sāka «ataust atziņa, ka tautiskiem centie-

niem draud briesmas, kas ir lielākas par iedomāto vācu prete-
stību", ar ko bija domātas pārkrievošanas briesmas un varbūt ari

strādniecības internacionālais virziens, kas ir pie mums sāka pa-
celt galvu. Tas viss apdraudēja tiklab latviešu, kā vācu nacio-

nālismu un tādēļ bija jādomā par savstarpēju mieru, lai ārējais
ienaidnieks mazāk varētu kaitēt. Bez tam Bīlensteins kopā ar sa-

vu biedrību tiešām redzami pūlējās mūsu valodas un folkloras

piekopšanas un mūsu senatnes izpētīšanas laukā, ka vajadzēja
būt tik nelielas atziņas mēra, lai varētu resp. vajadzētu patiešam
viņam no latviešu puses parādīt cieņu un pateicību.

Vel citi Bīlensteina darbi un viņa līdzstrādnieki biedrība.

Biedrība Bīlensteina laikā, kā jau īsumā minēts, pieauga ie-

vērojami tā biedru skaita, kā ari dažu sistemātiski padarītu dar-

bu ziņā. Biedrībā sapulcējušies, kā to Bīlensteins pats stāsta savā

autobiogrāfijā, līdzās vāciešiem, kas kā «latviešu draugi" biedrī-

bu dibinājuši, gadu no gada arvien lielāks skaits latviešu, kuru

izglītība ar labāku skolu palīdzību pastāvīgi augusi. Nekur ci-

tur visā zemē nenotikuši tāda abu tautību kopā sanāksme tā ap-

spriežamās sēdēs, kā vēlāk saviesīgā kopdzīvē parastos mielastos

pēc sēdēm. Šaī kopā sanākšanā un kopā strādāšanā varējušas ra-

sties un ari radušās dažas zināmas grūtības, piem.. vienas vai otras

valodas lietošanas ziņā, bet tai bijušas savas nenoliedzami labas
sekas pie abu tautību tuvināšanās un saprašanās tādos jautāju-
mos, kas abas puses vienlīdzīgi interesējuši. Te satikušies lielā

skaitā mācītāji, kas taisni bijuši aicināti uz latviešu valodas un

rakstniecības piekopšanu, ar latviešu tautas darbiniekiem, taut-

skolotājiem un citiem latviešiem tādā laukā, kas taisni nepiede-
rējis garīgam amatam, te latvieši satikušies ari ar citu kārtu ļau-
dīm, kā muižniecību un literātiem. Jo biedrībā bijuši par bie-

driem nereti ari ārsti, juristi, laikrakstu redaktori, muižu īpaš-
nieki, augsti muižniecības pārstāvji v. t. t. Tautību jautājumam
arvienu akūtākam izvēršoties Baltijas guberņās, publikas inte-

rese pie Literariskās Biedrības gada sapulcēm pēdējos trijos gadu
desmitos — no 60. gadiem sākot — arvienu un arvienu pieņēmu-
sies un sasniegusi 80. gados savu visaugstāko stāvokli. «Mūsu zi-

nātniskie priekšnesumi — Bīlensteins stāsta v spriež — tikai pa
mazākai daļai varēja modināt šo interesi. [Galvenā interese bija
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un palika, dzirdēt, ko biedrības vīri spriež par latviešu tautiskām

lietām, viņu vajadzībām un padarīšanām.] Noturot mūsu sēdes

Jelgavā vai Rīgā pildījās Kurzemes Provinces muzeja
vai Rīgas Doma muzeja zāle ar lielu pulku visādu kārtu

viesiem [piem. 1881. g. sapulcē ņēma dalību 40

viesu], un pat notika tā, kas agrāk vēl nekad nebija noti-

cis, ka vācu laikraksti vēlējās iespiest un iespieda mūsu prezi-
denta vai ari direktoru runas jau dienu priekš sēdes noturēšanas.

[Prezidents Bīlensteins tad savas runas nolasīja no redakcijas ie-

sūtītām korektūras loksnēm. Šis vācu avīžu paņēmiens, steigties

ar biedrības galveno spriedumu un pārskatu publicēšanu, rāda

tik to, ka taisni vācu publika toreiz, latviešu tautiskās kustības

galvenajos laikos, piegrieza ārkārtīgu vērību Draugu Biedrības

domām un spriedumiem latviešu jautājumos.] Pats no sevis sa-

protams, ka šī dzīvā dalības ņēmšana tiklab no biedru, kā ari

plašākas publikas puses mūs. direktorijas locekļus, sacildināja
mūsu apziņā un deva mums jaunu darba prieku. Tā ari mans

paradums bija savas prezidialrunas otrā daļā pēc paziņojuma par
biedrības darba stāvokli, par mūsu allaž acīs turamiem uzdevu-

miem, par soļiem, kas sperti viņu sasniegšanai, par mana paša

personīgo zinātnisko darbību katru gacļu mest skatu uz mūsu ze-

mes iepriecinošām vai bēdinošām parādībām, uz latviešu tautas

mainīgajiem sociāliem kultūras apstākļiem, kādi tie iztēlojās ari

latviešu literatūrā vai ar šās palīdzību tapa iespaidoti, un kādi

tie parādījās t. s. jaunlatviešu partijas darbos." 1) Ari latviešu

prese atsaucās par šo pieaugošo interesi par Latviešu Draugu Bie-

drību. Tā «Baltijas Vēstnesis" rakstīja par 1876. g. sapulci, ka

tā bijusi «apmeklēta no tik daudz biedriem, kā reti ka d", un

pēc 1879. g. sapulces: «Latviešu Draugu Biedrības sapulces bei-

dzamā gadu desmitā palikušas daudz dzīvākas nekā senāk, kas iz-

skaidrojas ar intereses vairošanos, kuru tagad mūsu

zemē vispārīgi sajūt priekš latviešu attīstīšanas.

Bedrības gada sapulces tiek tagad no daudz lielāka biedru pulka
apmeklētas: tā piem. tagad bija sanākušas kādas 70 personas." —

Bet pienāca Latviešu Draugu Biedrībai Bīlensteina laikā ari savi

paguruma un klusuma brīži. Tā drīz vien pēc lielās sadursmes

ar latviešu nacionālistiem uznāca šāds apklusuma laikmets. 1889.

g. sapulcē Bīlensteinam bija jāziņo: «Mūsu biedrības zinātni-

skiem darbiem uz ārieni pienācis taī ziņā nožēlojams apklusums,
ka jau kopš 2 gadiem nav iznācis neviens rakstu krājums, pat di-

vu pēdējo sēžu protokoli tikai nule iedoti iespiešanai." Un 1891. g.

sapulcē priekšnieks ziņoja ar nožēlošanu, ka abu pēdējo (1889. un

1890.) gada sapulču protokolu iespiešanai necerētā kārtā

radušies kavēkļi [laikam no cenzūras puses], kurus vēl

līdz šim neesot izdevies novērst.

*) Ein gliickl. Leben, 323.-325. lp.
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Augšām aprādītā Latviešu Draugu Biedrības sapulču pieaug-
šana apmeklētāju skaita ziņā atgādina Rīgas Latviešu Biedrības

Zinību komisiju, kura vienu laiku ari apbrīnojami pieauga vis-

pārējās intereses un viņas sapulču apmeklētāju skaita ziņa — vēl

daudz lielākā mērā nekā Draugu Biedrības sapulces. Tā par 1903.

g. Zinību komisijas vasaras sapulci (ap 900 dalībnieku!) mācītāja
J. Roz en a «Apskats" sprieda: „Šis sapulču plašums sāk

mūs b aidī t." Te, zināms, interese nāca un pieauga pavisam citā

pusē un virzienā. Te ieinteresētie bija paši latvieši un tikai tie,
kamēr vācieši pret šo latviešu (agrāk te lietoja «jaunlatviešu" var-

du) kulturālo darbību izturējās vairāk negativi. Zinību komisi-

jas vasaras sapulces bija viņu dzīvākā attīstības laikmetā kā ie-

vērojams literarisks parlaments, kur izcīnījās dažādu mākslinie-

cisku un sabiedrisku strāvu piekritēji savā starpā, sevišķi ari tā

sauktā «jaunstrāvniecība" ar vecstrāvniecību. Debates sapulcēs
dažkārt attīstījās asu asās un bija stipri interesantas. Tas vairoja

gadu no gada interesi plašās aprindās uz šīm sapulcēm, tā kā Ro-

zenam bija jāsāk spriest par viņu plašumu ar «baigu" sajūtu.
Kaudzītes Matīss šīm Zinību komisijas vasaras sapulcēm piešķīra
tik lielu lomu latviešu tautības jūtu cilāšanā un stiprināšanā, kā

nekādām citām tādām sapulcēšanām. «Šajās sapulcēs ir pukstējusi
vienumēr un vienkop latviešu tautas sirds vairāk kā jeb kaut

kurā citā savienībā," viņš atzīmējis savās «Atmiņās".

Taču nevien negativi vai vienaldzīgi Bīlensteins ar saviem

līdzdarbiniekiem biedrībā izturējās pret latviešu nacionālo mo-

šanos, bet lūkoja tai vajadzības gadījumā zināmā mērā ari pie-
slieties un to veicināt, lai nezaudētu savu vēsturisko latviešu va-

doņa lomu. To jau aizrādīju piemērā par Bīlensteina nodomu,
nodibināt latviešiem skolas avīzi, kas lai vadītu zināmās sliedēs

latviešu skolotājus, tautas masu galvenos garīgos vadītājus. Ti-

kai šis nodoms palika neizpildīts. Šajā pašā nolūkā biedrība

1870. gadā ķērās pie ievērojamā tautas pulcināšanas un kopo-
šanas darba Kurzemē — pie lielu dziesmu svētku sarīkošanas.

Par šo jautājumu, zīmējoties uz Bīlenstēinu un viņa vadīto Lat-

viešu Draugu Biedrību gluži pareizas domas izsacīja A. Dc g-
laus savā «Latviešu attīstības solī" (1893, 87. un 88. lp.). Uz-

rādījis Rīgas Latviešu Biedrības un viņai tuvi stāvošā «Baltijas
Vēstneša" nodibināšanos, viņš saka: «Gars. kas valoteja «Baltijas
Vēstnesī", nesakrita ar viņa programu; ja latvieši tādā ceļā attī-

stījās talaki, tad tiem no viņiem nebijā nekāda prieka. Viņiem
vajadzēja ar jaunajiem vadoņiem sacensties, nevis latviešu

tautu noliegt, bet to turpretim cildināt, stāties ar lie-

lāku čaklību pie viņas izkopšanas un attīstīšanas [zināms, savā

virzienā] un tādā kārtā palikt joprojām savās vecās — vecu ve-

cajās tradicijās. Šāds sparīgs gars parādījās Latviešu Draugu
Biedrībā ap 1870. gadu, kura auglis ir ari 26. jūnijā Dobelē
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noturētie dziedāšanas svētki, kuri izdevās krāšņi

un vareni un pie kuriem piedalījās 16 [pēc Bīlensteina aprēķina
vairāk kā 20] dziedātāju kori." Šaīs svētkos ņēma dalību visas

oficiālās augstākās personas Kurzemē, kā gubernators, ģeneral-
superdents, muižnieku vecākais, Dobeles pilskungs ar visiem pa-

gasta priekšniekiem, tad 3 Dobeles pagasta vecākie ar visām goda
zīmēm pušķojušies. Tos apmeklēja ari latviešu tautiskie vadoņi
no Rīgas. Pats Draugu Biedrības prezidents Bīlensteins turēja
svētku runu. Bīlensteina aprakstā par šiem svētkiem lasām starp
citu:

„Vairāk ka 20 latviešu dziedātāju kori no Vidus Kurzemes starp

Bausku, Durbi un Arhīvu ņēma svētkos dalību. Bija ļoti skaists skats,

kad noteiktajā dienā ap pusdienas laiku sabrauca Dobeles tirgus lauka

zaļumiem pušķotie div- un vairākjugu rati ar gaišā plivinošiem karogiem,
iepriekš sagatavotos dzīvokļos novietoja un paēdināja dziedātājus, kas

pēc tam devās uz pinniem kopējiem mēģinājumiem. Otrā dienā notiku

baznīcā garīgs koncerts un pēcpusdienā pie latvieša mācītājmuižas me-

ži ņ< i atsevišķa biedrību koriem dziesmu karš. Gājiens turp, ar policijas

priekšnieku leitenantu A. fon Stempeli un mūzikas kori priekšgalā, bija

veselu versti garš. Publikas no visas apkārtnes bija saplūdis ap 8000

galvu. Ļaudis šāda kopa sanākšanu vēl nekad nebija redzējuši un dzir-

dējuši, un kāda sieviņa uz manis i/teicas, viņa jūtoties ka debesis..."

Būs interesanti paklausīties šaī reizē, ko Bīlensteins

sprieda par vēlākiem lielajiem latviešu dziesmu svētkiem, ko sa-

rīkoja Rīgā vietējā Latviešu Biedrība, bez kādas Latviešu Drau-

gu Biedrības piedalīšanās tajos. Pēc otriem noturētiem dziesmu

svētkiem 1880. gadā — t. i. gadu priekš lielās sadursmes ar Rīgas
latviešu patriotiem — viņš biedrības pilnā sapulcē, mezdams skatu

uz latviešu tautas kulturālo attīstību, protams, aizņēma ari Rīgas
dziesmu svētkus. «Diemžēl ari te sastopams kāds „bet" un tas

man jāizsaka. — izteicās Bīlensteins šaī gadījumā . . . Daudzi lie-

kas neredzējuši un nesapratuši iemeslus un apstākļus, kas darījuši
iespējamu, sarīkot šādus svētkus. Šaī pašā notecējušā gada laikā

esam lasījuši daudzas apliecības par spaidiem, kas gulējuši un vēl

guļot uz latviešu tautas pleciem, bet neatminos nekur lasījis par

to, kamdēļ šādus skaistus dziesmu svētkus bijis iespējams no-

svinēt un tādus mākslas darbus parādīt tikai šaipus Peipus ezera

un ne ari no Daugavpils līdz Arcbangelai. līdz Ochotskai un līdz

Odesai. Sūdzēšanās par spaidiem (tie spiež cilvēku pie zemes)
un pašapziņas izplūdums par kultūras panākumiem (kas ir doša-

nas uz augšu), liekas nesakrīt kopā." Bīlensteins šaī salīdzinā-

jumā aizmirsis to vienu faktu, ka apvidus šaipus Peipus ezera

gandrīz jau veselu pusgadusimteni dzīvoja brīvībā, lai nu kāda

tā bija, kad plašā Krievija no tam vēl neko nezināja. Savā auto-

biogrāfija (1904) viņš atminas 1. visp. dziesmu svētkos pirmo reizi
kori ..briljanti nodziedātās" latviešu lautas dziesmas, kas klausī-
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tājus gandrīz elektrizējušas". Par 3. dziesmu svētkiem (1888. g.)
Bīlensteina spriedums biedrības sapulcē skanēja: «Vispārīgi pair

šiem dziesmu svētkiem jāsaka, tie kija iepriecinoša zīme par lat-

viešu tautas augošo kultūru, i— tas tāds sasniegums, kāds citā

tautā nav piedzīvots. Uz dziedāšanu čaklā Vācu lauta ir svinē-

jusi lieliskākus un mākslas ziņa. zināms, ievērojamākus dziesmas
svētkus, bet nekad tādus, kur gandrīz 3000 vīriešu un sieviešu

dziedātāju nākuši vai vienīgi no zemnieku mājām.
Citas tautas šai laukā stāv vēl stipri pakaļ."

1 ) Tā tad Bīlensteins

nav skopojies ar atzinības vārdiem par latviešu lieliem panāku-
miem dziedāšanas mākslas ziņā. —

No Bīlensteina tuvākiem

līdzstrādniekiem viņa zinātni-

skos darbos ārzemēs minami

sevišķi Karalauču profesors
Adalberts Beccen-

bergers un pilsētas biblio-

tekārs Danciga Dr. M a nn -

hardts, Beccenbergers bija

ievērojams baltu tautu valo-

du un etnogrāfijas pārzinā-

tājs un pētnieks un tādēļ glu-
ži dabiski nāca drīzi vien tu-

vos sakaros ar BMensteinu,

kas interesējās un darbojās
latviešu valodas un etnogrā-
fijas laukos. Beccenbergers,
kura interese par latviešiem

un viņu valodu bija ārkārtī-

gi liela, apceļoja 1882. g.
visu Vidzemes latviešu daļu.
bez tam ari vairākus Kurze-

mes apgabalus. Šī gara ceļa
auglis bija «Lettische Dialect-

Studien" (Mag. XVII. 2). Tā-

lāku studiju dēļ viņš 1893. g.

apceļoja vēl Kurzemes dien-

vidus un vakarus. No viņa
Dr. A. Beccenbergers.

darbiem vairāki iespiesti vēl biedrības ..Magaziņu" krājumos,
kā. piem.. «Über die Sprache der preussischen Letten" (Mag.
XVIII), bez tam 1896. g. «Austrumā" viņa apcerējums «Prūsijas

*) Līdzīgu, latviešu resp. Latvijas sacildināšanu kādā citā jautājumā iz-
teica Merķels 1832. gadā (Provinzialbl. 15. nrā)_: «Latvijai (Lettland) ir
tas gods, but pirmai provincei Krievijas valstī, kura iznāk zemnieku kār-
t a i savi laikraksti UU tie labi izplatās."
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latvieši", kurā sevišķi ievērojams bija viņa gala slēgums pa

Prūsijas latviešu ciešo pieturēšanos pie savas tautības. Turiene

latvieši runājot gandrīz visi ne tik vien savu tēvu valodu, bet be

tam ari vēl vāciski vai leitiski, vai abas valodas (tādēļ, ka ar ab

šo tautību iedzīvotājiem kopā jādzīvo un jārunā). Jā, iedomē

joties to, ka nekur Prūsijā, kur latvieši dzīvo, viņu valoda na

lietota nedz baznīcās, nedz skolās, tad nevarot vien apbrīno
uzticību, ar kādu viņi pie savas tautības ti

rējušies. Kopā ar Bīlensteinu Beccenbergers izdeva latvieš

rakstniecības 300 gadu jub
lejai pirmo dziesmu grāmat

„Undeutsche Psalmen" (1886

levērojamu paziņojumu Bī-

lensteins sniedza 1883. g. bie-

drības pilnā sapulcē, kas in-

teresēs mūsu rakstniecības

vēsturniekus. Beccenbergers

pārtulkojis ar lielu

veiksmi vairākus Neikena

s lāstus kādam vācu laik-

rakstam. Beccenbergers f
1922. g.

Ar Mannhardtu Bīlen-

steins personīgi iepazinās
1864. gadā, kad viņš to apme-

klēja Dancigā. (Ar vēstulēm

viņš jau agrāk bija saticies

ar viņu.) Tur viņš pirmoreiz
ari dabūja zināt, ka ievēroja-
mais agrāro ierašu un māņu
krājējs un pētītājs bija pa-
tiesībā menonitu mācītājs.
„Mannhardta nama dzīves

princips no cienījamiem ve-

Dr. V. Mannhardts.

cākiem līdz dēlam un meitām bija dievalūgšana un

strādāšana un abi šie darbi noritēja harmoniskā saticībā

un mīlestībā un nepostītā jautrībā." Mannhardts, blakus Jēka-
bam Grimmam, iespaidoja Bīlenstēinu uz tautas tradiciju iemī-

ļošanu un krāšanu. Augu dienu viņi toreiz sajūsmināti apmai-
nījušies nostāstiem par latviešu pagātni un mitoloģiju. Diemžēl

Mannhardta agra nāve (1881) iznīcināja iespēju izdot, blakus ci-

tiem sakrātiem materiāliem, ari viņa lielo darbu par latviešu-

leišu mitoloģijas avotiem (Denkmāler letto-preussischer Gotter-

lehre"). manuskriptā 1311 lappušu biezs. Tas bija savākts pēc
ziņām un liecībām par šo jautājumu, kādas atrodamas vācu, poļu
v. c. vēsturnieku un chronistu darbos, biogrāfijās un ceļojumu
aprakstos, oficiālos dokumentos v. t. t. Pēc autora nāves apņē-
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mās šo darbu rediģēt G. Berkholcs Rīgā, kas pats daudz ziņas
šim krājumam bija devis, bet tas ari drīzi pēc tam nomira (1886).
Tad manuskripts pārgāja starp citu daudz nodarbinātā prof.
A. Beccenbergera rokās. Tā kā šā aroda zinātne bija beidzamā

laikā jo spēji stipri paplašinājusies, tad tas prasīja manuskripta
nopietnu pārstrādāšanu. Bet notikās tā. ka tas nonāca beidzot

tāpat nepārstrādāts Latviešu Draugu Biedrības rokās. Tur pirmo
atsauksmi par"šo darbu deva H. Dīderichs 1907. gada sa-

pulcē, silti izteikdams biedrībai viņa izdošanu, tas esot biedrības

goda pienākums pret mirušo biedru. Biedrībā nu ilgāku laiku

nodarbojās ar viņa caurskatīšanu un sakārtošanu viņas torei-

zējais priekšnieks T. Dobners. Tas par šo krājumu un viņa
autoru un tā sakariem ar G. Berkholcu sniedza ari Baltijas Vē-

stures un Senatn. Pētīšanas B-as 1910. g. rakstu krājumā

(Sitzungsberichte), no 160.—174. lp., garāku rakstu. Ari savā

biedrībā viņš ik gadus ziņoja biedriem par manuskripta pārstrā-
dāšanas un rediģēšanas darbiem, no 1907. g. sākot līdz sava mūža

beigām. 1909. gada ziņojums: „Seine Arbeit am Manuskript
habe er bald bee n d c t", un direktorija lūgusi virsskolotāju
H. Dīderichs v un mācītāju P. Baerentu, to priekš dru-

kas vēl reiz skatīt cauri, ko abi ari uzņēmušies. Dīderichs

(f 1913. g.) rakstīšot grāmatai ievadu. 1912. g. sapulcē: manu-

skriptu jau sagatavojis pilnīgi drukai, tnīkstot tik vēl

ievada un gala noslēguma, kas jāpieliekot. 1913. gada ziņojums
skan: „Pie Mannhardta manuskripta esmu strādājis tālāk. Ta-

gad vairs nav runa par šā manuskripta redakciju, bet gan par

viņa tālāku turpināšanu, ko ceru marta mēnesī [1914. g.ļ nobeigt."
Bet nobeigts vai nenobeigts manuskripts palika guļam līdz Dob-

nera nāvei. Uznākušais kara un revolūcijas laikmets pārtrauca
visu darbību. Tagad atjaunotā Latviešu Literariskā Biedrība

apņēmusies veco Mannhardta mitoloģisko krājumu pievākt un

reiz lietā likt, uz kam saņēmusi jau Kultūras fonda materiālos

pabalstus. Ar interesi varam sagaidīt tā klajā nākšanu, ievē-

rojot to, ka prof. Gerullis Leipcigā. kura rokās ari bijis šis darbs,

tam piešķir lielu zinātnisku vērtību. Visbeidzamā laikā manu-

skripta rediģēšanas darbi nākuši vēsturnieka Dr. A. Bau-

er a rokās.

No ārzemju zinātnes vīriem vēl vairāki citi stāvēja sakaros ar

Bīlenstēinu resp. Latviešu Draugu Biedrību, kuri viņu nopelnu
dēļ uzņemti biedrībā vai nu par goda biedriem, vai ari tikai par
viņas korespondējošiem locekļiem, kā Jenas profesors Šleichers,

Varšavas profesors Merži n s k i s v. c. Te nu ievērojams tas,

ka Bīlensteins gan lika priekšā, iecelt par goda biedru biedrībā

Nesselmannu Kara la ueos. kamēr Fr. Kurš āt v turpat
visu laiku atstāja neievērotu, kaut gan pēdējais savos darbos un

nopelnos stipri pārspēja pirmējo. Abi bija leišu valodas pēt-
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nieki, tikai ar to starpību, ka viens bija vāc v gara bērns, kamēr

otrais cieši tautisks leitis. Tomēr reiz (1859. g.) Bīlensteins ari

ar Kuršātu personīgi saticies Karalaučos, un šaī gadījumā tad

viņš raksturo tiklab viņu, kā ari tautiskos latviešus, kas savos

centienos atš ķ i i a s no vāciešiem. Viņa autobiogrāfijā par to

lasām šādi (143./4. lp.): „Karalaučos ņēmos laiku, apmeklēt Kur-

šātu. kas kā dzimis leitis un viens no pirmajiem leišu tautības mā-

cītājiem likās ieņemam savu amata biedru vidū tādu kā atšķirtņa
stāvokli. Viņš bija palicis svešinieks vācu pulkā, kā mēs to esam

piedzīvojuši ari pie mums Baltijā un pa daļai vēl tagad piedzīvo-
jam, ka pastāv joprojām neizlīdzināma plaisa starp augšup vir-

zošiem nacionaļiem un kopš daudziem gadusimteņiem ari pilsoņu
tiesības ieguvušiem vāciem domāšanas un spriešanas veida, sa-

jūtu, ierašu ziņā, tamdēļ ka nacionaļi nemaz neiepazīstas pietie-
koši ar vācu dzīves uzskatiem un tos tad ari nekādi neiemācas

čieilīt, turpretim pavisam otrādi, aizspriedumu dzīti, tos nokriti-

zē un apkaro. Es atradu, ka ar visu kopīgo pētīšanas darbu

leišu valodniecībā nebija nekādu personīgu sakaru Kuršātam ar

Nesselmannu. Kuršāts strādāja pie leišu gramatikas un vārdnīcas

sarakstīšanas un izdeva bez līdzstrādnieku piepalīdzības torei-

zējo vienīgo leišu laikrakstu (..Kaleiwis"), pusloksnes nedēlā.
Kuršats ir. bez šaubām, ievērojamākais leišu valodas pratējs,
kaut gan viņš, vismaz toreiz, vēl nebija pilnīgi izmantojis valodu

salīdzināšanas un Šleichera darbus. Tomēr viņš bezpartejiski
deva man padomu, manos lingvistiskos darbos pieturēties pie
Šleichera rakstības." Par Kuršāta neievērošanu I at\ iešu Draugu
Biedrībā pievedu tikai faktu, atstādams par to slēdzienu lasī-

tājiem.

Kas attiecas uz Bīlensteina tuvākiem līdzstrādniekiem valod-

niecības un citas zinātniskas darbības laukā iekšzemē, tad viņš

pats par tādiem uzskaita vispirms sekošus mācītājus: G. Brāzi

Nīcā, Biittneru Kabīlē un A. Dobneru Kalsnavā, tad

Dr. Baaru Kuldīga un Dr. A. Buch o 1 c v Rīgā. Par tiem

visiem pie gadījuma jau atkārtoti runāts, kādēļ tie lasītājiem jau
labi pazīstami gan pēc viņu gara un darba spējām, gan viņu at-

tiecībām pret latviešiem. Tādēļ atliek vēl paraudzīties pēc tā-

diem, kas gan ari jau minēti, bet nav vēl pietiekoši raksturoti. Pie

tādiem jāpieskaita sevišķi divi: bīskaps Ulmanns un Ces-

vaines mācītājs BL A v n i ņ š.

Kārlis Kr. Ulmanns (dzim. 1793. g. Rīgā. tirgotāja
dēls, studēja teoloģiju Tērbatā. pēc tam turpināja studijas IS|">.

un 1816. g. vēl Jēnā un Getingā, no 1816. g. 24. dcc. mācītājs Kri-
muldā un IVterupē, no 1835. g. profesors Tērbatā, 1858. g. bīskaps,
f 1871. g. 8. okt.). Latviešu Draugu Biedrības līdzdibinātājs. saī

biedrībā no paša pirmā gala daudz strādājis, idejas do-

dams un tas aizstāvēdams un realizēdams, valodu pie-
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kopdams, dažādas latviskas grāmatas izdodams un vairākus

gadus biedrībā par viņas Vidzemes direktoru nokalpodams. Se

višķi liels latviešu valodas un dzejas draugs un cienītājs viņ

bija. Jau 1823. gadu viņš turēja Rīgas apriņķa mācītāju sapulc
ievērojamu priekšnesumu par latviešu tautas dziesmām. Viņš ar

f)irmais uzaicināja vispārību uz mūsu tautas dziesmu krāšanu, i/

aizdams atklāti lūgumu (Mag. 111., 1831), nākt viņam talkā ša

krāšanas darbā. Kā zināms, pats pirmais pie mums krāja un iz

deva latviešu tautas dziesmas Rūjienas mācītājs Gustavs f. Berg
manns (2 krājumi. 1807. un 1808. g.). Tā tad ari vācu mācītāj

„Es pats jau esmu sarak-

stījis labu tiesu šo dziesmu

— Ulmanns uzaicinājumā

sacīja. — citi ari jau snie-

guši palīdzīgu roku un

drīkstu apgalvot, ka iznā-

kums nevarēs būt neinte-

resants. Jau tamdēļ vien

ne, ka katrā tautas dzejā

slēpjas īpaša vērtība un ka

šīs dziesmas — ziņģes (vis-

maz liela daļa no tām) vie-

gli vien var būt vienīgais,
kas latviešu tautai uzgla-
bājies no viņas senajām
dienām." Šis uzaicinā-

jums pamudināja Prieku-

les mācītāju Dr. H. E.

Katterfeldu, Kron-

valda audžu tēvu. griez-
ties pie biedrības priekš-
nieka Klota ar sajūsminā-
tu vēstuli (1832. g. 25. aug.),
kuļā viņš izteica savu prie-
ku par šā jautājuma ieku-

stinājumu. Ari viņš esot

krājis un vēl arvienu krā-

K. Kr. Ulmanns.

jot latviešu tautas dziesmas un viņš apņēmies par šīm

dziesmām rakstīt tuvāk kādā biedrības rakstu krā-

jumā, —ja Ulmanns tādu rakstu neiesniegtu. Tāds

Katterfelda raksts tiešām iespiests Mag. V. 1. un 2. un tas

rādīja, ka viņš bija ļoti labs — priekš tiem laikiem
— latviešu

tautas dziesmu, tā viņu ārējās formas, kā iekšēja gara. pazinējs.
Nebija ilgi jāgaida, kad iznāca G. F. Būttnera prāvais tautas

dziesmu krājums ..I.atveeschu ļauschu dseesmas un siņģes" (Mag.
Vlll.).kas bija augšējo rakstu un uzaicinājumu tiešs auglis. —

— Tālāk jāzin. ka Ulmanns nodibināja Tērbatā 1839. g. mācītāju
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orgānu «Miitheilungen und Nachrichten", ko viņš novadīja 15

gadus. Ari liels skolu draugs un veicinātājs un no 1844.—56. g.
Vidzemes skolu padomnieks bija Ulmanns. 1848. gadā nodibi-

nāja skolotāju konferences. Bīskapa amata izpildīšanas laikā

viņa redzamākais idejisks vispārības darbs bija cv. lut. palīdzī-
bas kases nodibināšana visas Krievijas apmērā. 50 gadu laikā šī

palīdzības kase savāca un izdeva draudžu palīdzībām, baznīcām

un skolām par labu ap 3 milj. rbļ. (zeltā). Latviešu Literariskā

(toreiz taisni latviski nosauktā Rakstu) Biedrība iecēla Ulmannu

1866. g. 7. dcc, viņa 50 gadu amata jubilejas gadījumā, par savu

goda biedru, pasniedzot viņam adresi un Bīlensteina mazo gra-
matiku kā goda balvu. Adresē starp citu bija teikts: «Palīdzējis
šo biedrību uzcelt, 7 gadus (1844—51) bijis par viņas direktoru

un kas caurus 50 gadus priekš latviešu tautas un valodas vairāk

strādājis nekā cits kāds starp mūsu Latviešu Draugu Biedrības

locekļiem." Savā atbildes rakstā Ulmanns izteicās:
„ ...

Tik

daudz gan ir un paliek tiesa, ka es savā mūžā
latviešu tautu esmu mīlējis un pie viņas

garīgas apkopšanas un apgaismošanas no

visas sirds esmu gribējis piepalīdzēt, ka

tādēļ ari latviešu valodu mēģinājis kriet-

ni izmācīti e.s." 1

) Tos atzīstu par nepārspīlētiem pa-
tiesības vārdiem. Ulmanns patiešām bija viens no tu-

vākiem un latviešiem viscaur labvēlīgākiem gariem mācī-

tāju un vispārim visu vācu vīru aprindās. Jāiedomājas tikai

viņa novēlīgie, atzinīgie, pravietiskie vārdi latviešu brīvības

pirmajā piesaulītē par latviešu «tautiskās" attīstības būtību un

vajadzību. Tādēļ ari saprotams, ka Auseklis par viņu va-

rēja dziedāt:

Klausoties tautas dainas Tev tautas gars iededzās krūtīs;

Tautīgas rotiņas Tu sāki iz gruvešiem rakt.

Skolas sāki tautiski celt, kā tagad neviens vairs.

Latviešu valodas gars nāvē vēl smaidīja Tev.

Bija skaista atzinības zīme no latviešu puses, kad lielajā
jubilejas dienā Pēterburgā starp simtiem augstiem viesiem iera-

dās ari viens no jubilāra tālās vecās lauku draudzes, pelēkā uz-

valkā ģērbies latviešu draudzes loceklis, un aizkustinātā balsī

savā tēvu tēvu valodā sveicināja sirmo bīskapa tēvu. Sveicinā-

tājs no latviešu puses bija Krimuldas vecais pērminderis Jānis
Tītmanis, kas jau amatā bija priekš 50 gadiem, kad Ulmanns

savu darbu Krimuldā iesāka; bez tam vēl no Augstrozes drau-

dzes saimnieks Grūnbergs. Sirmais jubilārs pateicās pir-
mie m latviešiem latviešu valodā un noteica uz viņu sūtītiem

pārstāvjiem, lai mājās griezušies saviem sūtītājiem saka, ka

*) Mans retinajums. A.
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viņš latviešu tautu mīlējis, tā ari būšot mīlēt līdz savam pēdī-
gam dvašas vilcienam. Viņa „vecais akadēmiskais brālis" Dr.

K. B a c r s, ievērojamais dabas pētnieks, šaī jubilejas gadījumā
piesūtītā apsveikuma vēstulē liecināja par viņu: «Pilnīgu darbu

izdarīt un pilnīgu laimi sasniegt nav piešķirts nevienam mirstī-

gam pasaulē, — bet tik pilnīgu cienību pie tuviem un tāļiem
iegūt, kā Tu baudi un paņemsi līdzi kapā — to gan tikai ļoti
reti kam pasaulē lemts piedzīvot."

Jāatgādina vēl pēdējais un pats vislielākais Ulmanna pastrā-
dātais darbs latviešu valodniecības laukā: viņa latviskās-vācis-

kās vārdnīcas sarakstīšana, ko viņš uzņēmās un izpildīja savās

vecuma dienās, kad dzīvoja, no amata atvaļinājies, Valkā savu

dēlu tuvumā, no kuriem viens bija mācītājs Lugāžos un otrs

Valkas apriņķa ārsts. Šī grāmata — «Lettisch-deutsches W6r-

terbuch" —
iznāca 1872. g., īsi pēc sarakstītāja nāves. Priekš

nāves grāmatas lielākā daļa jau bija iespiesta un pats autors iz-

lasījis korektūru līdz burtam Š. Pat pēdējā dienā, bez valodas

būdams, viņš turējis korektūras loksni rokās un ar zīmēm rādī-

jis, ka tā tik nosūtāma spiestuvē revizijai. Uz to tad zīmējas
Ausekļa vārdi: «Latviešu valodas gars nāvē vēl smaidīja Tev."

Uz šīs grāmatas izdošanu Latviešu Draugu Biedrība gatavojās
ilgus gadus. Jau 1844. gadā tā izsolīja godalgu vārdnīcas sarak-

stīšanai, bet neradās vien tāds, kas šo darbu varētu uzņemties un

izvest galā. Tikai vēl J. Neikens visā nopietnībā ķērās pie šī

darba. Taču viņu pārsteidza nāve. Tad 1868. g. vārdnīcas tur-

pināšanu un nobeigšanu uzņēmās Ulmanns. Viņas priekšvārdus

sarakstīja biedrības prezidents Bīlensteins. Tur lasām, ka Nei-

kens šai vārdnīcas daļai atstājis ļoti maz sastrādāta materiāla

(fūr den lettisch-deutschen Teil hatte Neiken nur sehr wenig
gearbeitet), bet vairāk gan vācu daļai. Tur ari atzīmēts, ka

Kurzemes un Vidzemes muižniecība pabalstījusi vārdnīcas izdo-

šanu ar 500 rbļ. lielu siimu, kas darījis iespējamu, izgādāt Nei-

kena ģimenei no grāmatas apgādātāja (Brutzera) attiecīgu ho-

norāru, jo Ulmanns no tā pavisam atteicies. Šā saņemtā pabalsta

dēļ grāmata ari pārdošanā nākot par stipri mērenu cenu (120
kap. eksemplārs).

Šās vārdnīcas priekšvārda un titula lapas dēļ — kur kā sa-

rakstītājs nostādīts tikai Ulmanns — izcēlās 1880. g. polemika

starp A. Bandreviču un Bīlenstēinu. Pirmējais pār-
meta pēdējam (Balt. Zemk. 41. nrā), ka viņš «Nejkena vārdu no

tituļa lapas izdzēsdams, gribējis panākt, lai ari vēl pēcnākamiem
būtu redzams, ka vārdnīcas pastrādājuši «mīļai latviešu tautai"

Ī>ar
«svētību" vācu vīri «kultūras nesēji" un ne latvietis,

ai ari tas būtu tik silti vācu klēpī iesēdies, kā nel. Neikens." No

Bīlensteina atbildes (Rig. Ztg. 1880 Nr. 57 Beil.) redzam, ka tie-

šām Ulmanna vēlēšanās bijusi vārdnīcai dot šādu tituli:

„.. .

nach den vorhandenen Vorarbeiten, namentlich denen
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weiland Pastor Georg Neikens unter giitiger Bei-

hilfe von Freunden, zusammengestellt von Bischof Dr. C.

Ch r. Ulm a n n." Bandrevičs saņēma polemikas gala iznāku-

mu šādos vārdos: «Atlikušajos sirmgalvja (bīskapa Ulmaņa) pa-

pīros Bīlensteina k. gan atron Ulmaņa vēlēšanos, lai vārd-

nīcas virsrakstā Ulmaņa vārdam blakus liek ari Neikena

vārdu; bet B. k. sirmgalvja vēlēšanos neievēro, atrazdams Nei-

kena vārdu nevietā un par garu, un izdzēš viņu iz vārdnīcas no-

saukuma." 1

) Ka Bīlensteinam, lielajam vācu patriotam, bijusi
tendence atraut latviešu nopelnus un sekmes tamlīdzīgos
darbos un uzņēmumos, kādos darbojās Latviešu Draugu Biedrī-

ba, to rāda gaiši gadījums ar Fr. Brīvzemnieku, kad to ap
1870. gadu Maskavas universitātes Dabaszinātniskās biedrības

Etnogrāfiskā nodaļa sūtīja latviešu etnogrāfisku materiālu krā-

šanas nolūkā uz Latviju un viņš šaī reizē nonāca, pilnīgi sapro-

tamā kārtā, ari Dobelē pie Latviešu Draugu Biedrības priekš-
nieka, mācītāja Bīlensteina. Pēdējais viņu saņēmis vēsi un

atsacījies viņu pabalstīt, kamdēļ nedarījis viņam
pieietamus ari savus krājumus, tikai piezīmējis: „Es nevaru

Jūsu nodomiem stāties ceļā." Tā tik vēl trūktu — tautiskā dar-

ba, uzņēmuma klajas, oficiālas apkarošanas! Turpretim citādi,

laipnīgi, silti un izpalīdzīgi izturējies šaī pašā reizē pret Brīv-

zemnieku un viņa darbu Kabiles Būttners, pazīstamais tautas

dziesmu izdevējs. 2

)
Te vietā vēl atzīmēt Latviešu Draugu Biedrības 1865. g.

sēdes protokolā to vietu, kas runā par Neikena darbību

vārdnīcas sarakstīšanā: «Mācītājs Neikena k. ziņoja par sa-

viem darbiem latviešu vārdnīcas izdošanā, kas nonākuši

jau tuvu pie beigām (die der Beendigung nahe gelangt
waren). Viņš apzīmēja par vadošām domām savā darbā, sniegt
vārdnīcu vispirmā kārtā pašu latviešu vajadzībām, un izlūdzās,

piedot viņam klāt no Vidzemes un Kurzemes biedru pulka ie-

vēlētu sevišķu padomi, lai iepriekš manuskripta nodošanas dru-

kā varētu izklausīt un ievērot dažus dotus padomus šaī lietā."

Par tādiem padomniekiem tad ievēlēti: no Vidzemes A. Dobners

un Fīrhuffs un no Kurzemes —
Brāže un Czernavs. No šīs sa-

pulces dienas līdz Neikena nāvei bija pagājis vairāk kā pus
treša gada, kurā laikā taču Neikens virzīja pastāvīgi savu

darbu uz priekšu, un gala iznākums — «tikai ļoti maz" kas

pastrādāts..., kamēr 1865. g. rudenī «jau bija tuvu pie beb

gām"! Kā tas saprotams un saskaņojams? Šis savādais fakts

izaicina uz mazu salīdzinājumu ar tagadni šādā pašā lietā. Gan-

drīz līdzīgs gadījums ir ar Mūlen b a c h a vārdnīcu, ko pēc
viņa nāves tagad izdod, ar Kultūras fonda līdzekļiem, prof. J.

*) Balt. Zemk. 1880. 322. lp.

*) Sk. Teodora Zeiferta Brīvzemnieks. Rīgā, 1929, 177./8. lp.
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Endzelīns. Miilenbacha darbs un vārds tapuši un top sau-

dzēti līdz visaugstākam mēram.

Beidzot vēl pāris atsauksmes par bīskapu Ulmannu, kas at-

skanēja pēc viņa nāves. Tērbatas latviešu vārdā sēru atsauksmi

par aizgājēju izteica Kronvalda Atis vietējā vācu orgānā
(„Neue Dorpt. Ztg." 1871 Nr. 235) šādiem vārdiem: „Nevien
„ciktal vāci apdzīvo plašo ķeizarvalsti" šī sēru vēsts sāpīgi sa-

triec sirdis, tā aizķer tāpat ari mūs latviešus. Jo bīskapā
K. Kr. Ulmannā mēs redzam dziļi apbēdināti kapā grimstam
latviešu garīgās uzplaukšanas daiļāko ap-

kopēju. Nevien pa savu darbības laiku kā mācītājs Vidzemē

un kā Latviešu Draugu Biedrības dibinātājs un ilggadējs biedrs

aizgājušais daždažādā veidā nenogurstoši darbojies ierosinošā

un iedvēsmojošā kārtā pie latviešu intelekta un morāles pacel-
šanas (viņš sarakstīja priekš 35 gadiem astronomisku vadoni

latviešu valodā semināru audzēkņiem); bet ari vēlākā dzīvē

citos savos amatos būdams šis augsti cēlais cilvēks nekad neaiz-

mirsa savas dzimtenes tautu
... ai, par agri nogājusi pie miera

šī uzticīgā tēva roka." Un Bīlensteins par viņu liecināja
1871. g. pilnā sapulcē: „Viņam bija tik pazemīga sirds, bez ne-

kādas lepnības un lielības
... viņš bija īstens cilvēku mīļotājs.

Viņa darba spēks tencināms. Viņš vairāk strādājis nekā mēs

visi. Vidzeme neaizmirsīs savu pirmo skolu uzraugu, pārvald-
nieku, padoma devēju. Kas uz viņa latviešu valodas prašanu
zīmējas, tad jāsaka, ka, piem., par Stendera un Hesselberga gra-
matikām neviens cits nav gudrākus vārdus rakstījis, kā Ul-

manns."

Ulmanna vārdnīcā bija sakopots bagātīgs latviešu vārdu un

frazeoloģijas krājums, taču drīzi vien izrādījās, ka vārdnīcā ir

ari lieli robi un trūkumi, tādēļ Bīlensteins uzaicināja 1878. g. sa-

pulcē, kad bija sarakstīta Brāžes vāciskā-latviskā vārdnīcas daļa
(iespiesta 1880), biedrus un nebiedrus, iesūtīt vārdnīcai papildi-
nājumus. Šādu papildinājumu ienāca biedrībā no dažādām

pu-
sēm prāvs daudzums un tie nav nekur vēlāk izlietoti, bet alfabē-

tiski sakārtoti glabājas biedrības archivā. Tie visādā ziņā vērā

ņemami Mūlenbacha vārdnīcas izdevējiem. Par vārdnīcas vā-

ciskās-latviskās daļas vēsturi Bīlensteins pastā-
stīja šaī pašā sapulcē, kurā ziņoja par Brāžes darba nodošanu ie-

spiedei, sekošo: ~1844. gadā mūsu biedrība izsolīja pirmo reizi

godalgu par latviskas-vāciskas un vāciskas-latviskas vārdnīcas

sarakstīšanu. Vajadzēja paiet veselas cilvēku paaudzes mūžam,
līdz šis uzaicinājums būs pārvērties izpildītā darbā. Vispirms
neradās vīrs, kas uzņemtos šo grūto darbu. J. Neikens pir-
mais pie tā pielika savu roku. Bet viņam un diviem citiem (U 1 -

m a nn a m un A. Dobneram) darba vidū vajadzēja nomirt.

Tikai vēl ceturtajam (Brāžem) bija nolemts darbu nobeigt."
Kas attiecas uz šo Brāž c s vārdnīcu, tad tā latviešu valodas
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tīrības un skaidrības ziņā, kauču vēlāk iznākusi, stāv ievērojami
zemāk par Ulmanna-Neikena darbu un tīri jābrīnās, kā Latviešu

Draugu Biedrība šādu darbu, pie tam pārbagātu dažādām kļū-
dām, laidusi klajā. Savā laikā to esmu tuvāk aprādījis plašākā
rakstā Balt. Vēstnesī 1880. g. 279.—281. nros.

Taču patiesībā nav nekāds brīnums, ka šī vārdnīca tāda iz-

nākusi, zinot to, kā tā cēlusies, par ko nolasīts referāts

biedrības 1911. g. sēdē. Brāže dusmojies par latviešu valodas

kuplinātājiem 70. gados, nesaudzēdams ir Kronvaldu, ir Valde-

māru, ka tie latviešu valodu no ļaužu valodas pataisīšot par kun-

gu valodu, ka tie vairs viens otru nesapratīšoties.
1

) Tā tad Brā-

žes ideja un tendence bijusi (tā pati, kas bija R. Šulcam): sargāt
Latvisko „ļaužu valodu", lai tā ari būtu diezcik nelatviska, jaukta
ar vācu kankariem. — Par šo vārdnīcu izsolīto godalgu 200 r.

izdalīja biedrības 1880. g. sapulcē šādi: Neikena ģimenei 100 r.

un Brāžem 100 r.; bez tam pēdējam vēl izmaksāja no biedrības

kases par viņa pūlēm 550 r., kā ari no apgādātāja viņš dabūja
honorāru 350 r., tā kā kopā viņš saņēma par savu darbu 1000 r.

zeltā. Pēc visa šā pastrādātā darba un atalgojuma saņēmuma
G. Brāže rakstīja biedrības prezidijam pateicības vēstuli un so-

lījās turēties ar biedrību un tai palīdzēt uzcītīgi strādājot „cik
vecie kauli spēs" . .. „bet tad apsolos Jums, atdusēties uz maniem

sakaltušajiem latviešu lauriem, līdz — na, līdz latviešu valoda

būs pacēlusies par pasaules valodu (bis Latweeschu \\aloda

Weltsprache geworden ist).2) Šis izteiciens jāuzņem kā ironija
jeb izzobojums par latviešu valodu no Brāžes mutes, ievērojot
to, ko viņš četrus gadus atpakaļ sprieda par latviešu valodas at-

tīstības un pieaugšanas spējām resp. nespējām.
3) Ka Brāže ar

augšējiem vārdiem tik pazobojies par latviešu valodu jeb, parei-
zāk sakot, par latviešu tautiskiem centieniem, tam varu pievest
vēl otru lielu apstiprinājumu. Kurzemes Literatūras un Mākslas

Biedrības sapulcē 1912. g. 3. oktobrī Vecsaules mācītājs H. B ī -

lensteins turēja priekšnesumu par G. Brāži pēc vēstuļu sa-

tura, kādas viņš bija apmainījis ar viņa tēvu pa vācu-latv. vārd-

nīcas sarakstīšanas laiku un citad. No Bīlensteina referāta iz-

ņemu sekošu vietu: „Visa latviešu nacionālā kustība pēc Brāžes

mācītāja domām nebija nekāda pacelšanās uz augšu,
bet gan grimšana uz leju. Pēc viņa domām visa latviešu

tauta negāja pretim uzplaukšanai, bet gan pazušanai; mazākā,

inteliģentākā daļa pāriešot vāciešos, kamēr lielākais vairums

krievu pusē." — G. Brāže nomira Liepājā 1883. g. 7. jūnijā.
A. Bīlensteins pasniedza pēc Brāžes vārdnīcas klajā

iznākšanas „Rigasche Zeitung'ā" (1880 Nr. 195) savā ziņā ievē-

») Atreferēts „Dzimt. Vēstn." 1911. 283.

2) Mag. XX, 4, 46. lp.

») Sk. 268. lp.
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rojamu rakstu „Unsere Landessprache". Kā galveno viņš te aiz-

rādīja uz Brāžes vācu-latviešu vārdnīcas klajā iznākšanu, ko

viņš nosauca par tiltu starp divām tautībām, pie tam izteikdams

šādas vispārējas domas un novēlējumus: „Mēs taču nevēlamies,
lai pie mums tā būtu, kā pie Bābeles torņa celšanas, un latvieši

un vācieši, pastāvēdami uzpūtībā katrs uz savu valodu, grieztu
vieni otriem muguru, bet gan ka latvieši un vācieši arvienu vai-

rāk vieni otriem garīgi tuvinātos, ja ari viņi gadusimteņiem
ilgi pieturētos katrs pie savas valodas. Tur vajadzīgs tikai tā,
lai latvieši pieaugtu patiesā garīgā izglītībā. To viņi saņem vis-

pirmā kārtā ar vācu gara sasniegumu palīdzību. Šīs izglītības
saņemšanai latvietim nu vajadzīgs viena līdzekļa — vācu va-

lodas, un vācu-latviešu vārdnīca te palīdzēs viņam atvērt dur-

vis tā uz vācu valodu, kā uz vispārīgu izglītību (tā bija Neikena

dzīves un darbības pamata doma, par ko Auseklis viņu aprāja),
Bet mēs vēlamies ari to, lai vācieši tuvinātos latvie-

šiem, arvienu lielākā rūpībā piesavinādamies latviešu valodas

skaņas un formas, ko viņi ari darīs, jo vairāk latviešu tauta savā

garīgā dzīvē attīstīsies." — Par Brāžes vārdnīcas nederīgumu
ari Bīlensteins drīz vien nāca pie atziņas, jo jau 1906. gadā viņš

sprieda (biedrībai piesūtītā vēstulē): „Das Brasche'sche deutsch-

lettische Worterbuch genūgt fiir heute nicht mehr."

Mācītājs Roberts Auni ņ š, jeb kā viņš pats saucās

A unin g s, bija nodevies sevišķi mitoloģisku jautājumu tirzā-

šanai. Šaī laukā viņš sniedzis materiālus un apcerējumus bied-

rības krājumos: par latviešu dievību Ūsiņu (Mag. XVI. 2. un

XX. 3) un par pūķi (XIX. 1). Bez tam viņš bija ilgāku laiku

(1867—74. g.) par Vidzemes direktoru biedrībā un izdeva 1870.

g. Neikena kopotus rakstus. 18 gadus viņš darbojies pie bībeles

valodas labošanas; labojis ari mazā Lutera katķisma valodu.

R. Auniņš dzimis 18./30. jūnijā 1834. g. Pēterupes draudzē,
Inču krogā, kur viņa tēvs, Jānis vārdā, būs bijis par krodzinieku

(«Livonijas" albumā gan viņš apzīmēts par dārznieku un lauk-

saimnieku); māte Marianne, dz. Vidberģe. Toreizējais Krimul-

das-Pēterupes mācītājs Ulmanns ierakstījis baznīcas grāmatā ar

savu parasto glīto, skaidro rokrakstu dēla vārdu: Kahrl Robert

Auniņ. Tā tad dēls savu -ingu piesavinājies vēlāk kopā ar vācu,

mācītāju un muižnieku, dēliem studēdams un «Livonijas" korpo-
rācijā līdzi dzīvodams. Šaī korporācijā iestājās savā laikā

(1854. g.) ari Juris Neikens. bet Auniņu uzņēma (1857. g. martā)
ari t. s. korporācijas «slepenajā nodaļā". kas sasta vēja no

aristokrātiskākajiem elementiem, kuras biedrus parasti izraudzī-

ja par korporācijas «vecākiem" (senioriem un šaržētiem). Par

tādu bija vienu laiku ari R. Auniņš. Pret šo slepeno nodaļu sa-

cēlās, sevišķi no 1859. g.. sīva opozicija. kas izkaroja korporācijā
dažus komanga noteikumu mīkstinājumus. Uz laikmetu šī sle-

penā nodaļa (Geheimbund) likās kā iznīkusi, bet kā Dr. M.
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Trevmann s,.viens no opozicijas vīriem, savos memuāros (kas

glabājas ģimenes rokās) par šo korporāciju pastāsta, ka vēl 1903.

gadā pastāvējusi pilnā spēkā šī slepenā nodaļa, tagad saukta

„Missa Fidelium". Tā apvienojusi jaunus vidzemniekus, kas

nodevušies Vidzemes feudalās muižniecības idejas kalpībā, ku-

ras īpašumi bijuši apdraudēti. Notikusi dzīva aģitācija šaī ziņā

tā starp Rīgas, kā Tērbatas filistriem, lai puslīdz piemirstajai
korporācijas dibināšanas dienai, 20. septembrim, piedotu jaunu
dzīvību. «Kustība Tērbatā un Rīgā — spriež Trevmanns —

ceļās, kā domājams, no tā paša avota: mūsu melnās muižniecības

centra, kam der lieti krietni biedri, ari no pilsoņu vidus, savu

īpašumu un feudalo tiesību aizsargāšanai, ko tie atklāti nevar

nedz atzīt, nedz aizstāvēt, nele vēl izkarot, kamdēļ jādodas cīņā
slepeni un ar viltu

...
Taču ari Vidzemes muižniecība no šā-

diem savtīgiem soļiem galu galā negūs nekādus labumus, bet

tikai postu, tādēļ ka viņa savā tuvredzībā atraujas no Vakar-

Eiropas progresa, īstās kultūras ..." Tādā korporācijā un viņas
slepenā darbībā ņēma dalību mācītājs Auniņš students būdams

un no šī vācu aristokrātiskā gara viņš ari vēlākā dzīvē nav neko

atkāpies. G. Hillners sprieda par viņu: «Auniņš bija savā

izglītībā pārvācots latvietis. Turpretim Neulands Val-

mierā kā bija, tā palika latvietis, bet ar vācu gara dzīvi augtin
saaudzis latvietis." 1

) Ļoti raksturīgi un skaidri patēlo Bīlen-

steins savā autobiogrāfijā (263. lp.) Auniņu kā sajūsminātu
vācieti. Viņš atstāsta momentu, kad Auniņš ar citiem bībeles

emendacijas komisijas locekļiem darbojušies pie viņa Dobelē un

pienākusi ziņa. ka izcēlies lielais franču karš pie Reinas. «Uz-
traukums, kas toreiz pārņēma visu Baltiju, ir neaprakstāms ...

Šaīs konferences dienās gāja mans mīļais draugs Auniņš, smalks,
ideāls cilvēks, dzimis latvietis, bet no mazotnes vāciski glītots,
caur manu dārzu un ieķērās pusizmisis ar rokām matos un ie-

saucās, ja nebūtu sievas un bērnu, būtu jādodas projām aiz-

stāvēt Vāciju pret frančiem!" 2) Tā tad Auniņš
bijis vācietis nevien pēc sava ārējā tērpa, sava vārda, bet ari pēc
savas iekšējās pārliecības, sava sirdsprāta vācu patriots.

3) Bī-
lensteins, kā zināms, pārtulkoja latviešu toreizējo un vēl tagad
vācu patriotu sirdis saviļņojošo (kā to rādīja 1928. g. vasarā pa

*) Brošura «Roberts Auniņš un Jānis Neulands", 1916, 14. lp.
2) Nevien savās jūtās šejienes vācieši un viņu piekritēji steidzās toreiz

aizrobežas vāciem palīgā cīņā pret frančiem, bet ari centās tos pabalstīt ma-

teriāli: mācītāji no kancelēm lūdza ļaudis dāvāt prūšu zaldātiem apģērbus,
\ilnainas kapzeķes v. t. t. (Balt. Vēstn. 1870. 40.)

3 ) Reiz man tomēr nācās mācītāju Auniņu aizstāvēt — pēc viņa nāves

(f 1914. g.) pret profesoru P. Šmitu, kas apšaubīja viņa publicētās tautas

dziesmas par Ūsiņu (sk. ~Latvijas Sargā" 1920. Nr. 111, 195 un 207). Man pa-

līgā te nāca ari tagadējais Cesvaines mācītājs A. Vītols (I.M.M. 1921. g.

1209. un 1525. lp.).
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dižajiem dziesmu svētkiem sarīkotās patriotiskās demonstrācijas
Vīne) slaveno vācu kara dziesmu „Die VVacht am Rhein: Es
braust ein Ruf wie Donnerhall", kuru toreiz dziedāja ar lielu

sajusmību ari visa vāciskā Baltija.

. To dziedāja —kā kuriozums jāatzīmē — ari daži latv i c -

š v kori: tā Vietalvas dziedāšanas biedrības koris savos gada
svētkos 1872. g. skolotāja J. Kalniņa vadībā un ap to pašu laiku
Bērzaunes dziedātāju koris — skolotāja R. Grīviņa vadībā. To

dziedāja ari Cimzes semināra sienās un Jelgavas latviešu ģim-
nāzistu pulciņā.

Bīlensteina tulkojuma šī Reinupes sargu dziesma skanēja:

„Tur saucin sauc, ka pērkons duc,

Ka bruņas skan. ka bangas rūc:

Kas airi jel pie Reinupes k|fis'^

Kas mūsu robežu sargi bus?

ļ\ictalviešu tulkojuma šis refrēns skanēja:

Lai steidzamies pie Reinas kļūt
Tur visi gribam sargi but.ļ

Nebēda, tēvzeme, nebēda!

Tie robežu sargi nomoda!

Vēl vairāk: — Vecpiebalgas draudzes skolēni ap 1866. un

67. gadu laiku, t. i. pēc „Pēt. av." beigām, dziedājuši J. Pilsāt-

nieka vadībā uz balsīm: „Deutsches Herz, verzage nicht" un

„Ich bin ein Preusse, kennt ihr meine Farben?" 1 ) Tas bija taī

laikmetā, kad vācietības vara un iespaids vēl stāvēja augsti pie

mums un latviešu tautiskā apziņa vēl nebija vispārīgi sacēlusies

un nostiprinājusies. Tolaik pārvācošanas ideja stāvēja ziedos tā

muižniecības, kā garīdzniecības aprindās. Tikko pēc Valdemāra

nomākšanas bija atskanējusi „Nationalzeitungas" prieka balss...

«vāciešu lietai latviešos uzvara iegūta uz visiem laikiem." Bet

šāds stāvoklis nevilkās ilgi. Drīzi vien pēc tam tas pats J. Pil-

sātnieks bija jau vācu ienīstais «jaunlatvietis", kas dziedāja un

mācīja dziedāt: «Latvju vīri, gribam droši cīnīties..." un: «Mēs
mostamies uz jaunu jauku dzīvi. Mūs modināja laika gars".

Augšējo ievērojot, nav nekāds brīnums, bet tikai jāatzīst par laika

— šejienes vācu valdības apstākļu augli ari tas, kad 1861. gadā Šulcs

«Latviešu Avīzēs" vācu dziedātāju svētkus Rīgā aprakstot uz-

svēra, ka klausītāji ar ilgošanos gaidījuši atskanam visiem vāciešiem mī-

ļāko dziesmu: „Kur ir vācu tēvuzeme?" un Sbrgs „Mājas Viesī" par

1863. g. Turaidā noturēto skolotāju sapulci pastāstīja, ka «brīnum

jauki" atskanējusi klints kalnos skolotāju nodziedātā „Was ist des

deutschen Vaterland?"

*) Kaudzītes Matīsa Atmiņas no «tautiska laikmeta" J. 148. lp.
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Augšām uzrādītais par Auniņu v. t. t. pavedina uz jautāju-
mu: Vai bēgšana no latvietības vēl tagad varētu notikt

un notiek — pēc tam, kad Latvija kļuvusi par patstāvīgu
valsti un latvieši viņā ieņem valdošo stāvokli? Agrāk daudzi ie-

līda vācu vai krievu ādā tādēļ, ka latvieši piederēja pie apspie-
stās, zemākās kārtas un kā tādi nevarēja ieņemt cienījamas vie-

tas. Tādēļ daudzi Ozoliņi pārvērtās par Eichiem, Kalniņi par

Berģiem v. t. t. Tāda bēgšana no latvietības tagad vairs neno-

tiek (kamēr vēl 1901. g. marta mēnesī bija lasāms Vidzemes gu-

berņas avīzē paziņojums, ka atvaļinātam postiljonam Jēkabam
Pumpuram atļauts savu vārdu pārdēvēt par „Knospi"), bet gan
vecā vieglā — ar to „ingošanu' galotnēs — turpinājās jopro-
jām, pat pastiprinātā kārtā, pieturoties pie kāda „spīdoša" pa-

rauga. Šis lielais paraugs ir Ringolds Kalnings. Viņā

raugoties laikrakstos sāka drīz vien parādīties pat mūsu šacha

meistara jau piemirstais Bētinga vārds, Bētiņa vietā. Tā visā at-

klātībā tagad droši uzstājas tādi cienījami vīri, kā agron. Albe-

rings, inženieris Fr. Magazings v. c. Rīgas pilsētas uzņēmumu no-

daļas paziņojums par patērēto ūdeni 1928. g. vasarā parakstījās
bieži „Bērzing Kari, Krūming Fritz" v. t. t. (Sk. „Latvijas Sar-

ga" 28. nru.) Kad man pienāca publicēšanai «Valdības Vēstnesī"

pirmais finanču ministrijas oficiāls rīkojums ar Ringolda Kal-

ninga parakstu, es biju ļoti pārsteigts un domāju, ka tā taču ne-

ies
— nedrīkst iet. Pirmoreiz tāds augsts latviešu valdības vīrs,

turklāt ievērojama tautieša dēls, atklāti uzstāsies — citiem ne-

lāgu paraugu dodams
—

vāciskā rakstībā! Par to stājos tūdaļ
sakarā vispirms ar iekšlietu ministru A. Bergu. kā latviešu lietu

labu pārzinātā ju un apspriedēju. Viņš ari domāja, ka tādu rak-

stību pielaist būtu nepareizi. Bet viņš ari atzinās, ka Kalniņš
esot noteikta un diezgan stūrgalvīga persona, kas diezin vai savā

vārda rakstībā gribēšot ko grozīt. Protams, man neatlikās ne-

kas cits, ja te gribēju ko panākt, griezties iepriekš raksta ie-

spiešanas pie paša rakstītāja. Viņš vispirms izteicās, ka pēc
viņa domām viņa vārds esot gluži latviski uzrakstīts, kad tam

pielikta latviska galotne — s. Kad es to sāku apstrīdēt, ministrs

solījās par šo jautājumu parunāties ar valodnieku Endzelīnu.

Tomēr man atļāva viņa vārdu rakstīt tā. kā es to domāju esam

pareizāku. Tā ari notika, ka finanču ministra Kalniņa pir-
mais rīkojums «Valdības Vēstnesī" iespiests
ar parakstu: Ringolds Kalniņš. Bet tā kā tālākos rīkojumos at-

kārtojās joprojām vārda parakstā -m g s, un man par šo rak-
stību netapa doti nekādi tālāki norādījumi vai paskaidrojumi,
tad man neatlikās nekas cits. kā ar savām domām piekāpties, jo
es taču nevarēju grozīt uz savu galvu oficiālu rakstu parakstus.
Tāda ir Ringolda Kalninga vārda rakstības vēsture mūsu oficiā-

lajā orgānā, no kurienes tā legalizēta pārgāja visā mūsu sabied-

riskā dzīvē un presē. Bet fakts ir. ka šis paraugs darīja, kā tas
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bija paredzams, tūdaļ manāmu iespaidu uz mūsu skaidri latvisku

vārdu pārvācināšanu.
Ka mūsu tautiskākā Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieka

Kalniņa dēls Ringolds nav minis un nemin sava tēva pēdās, rāda

ari tas, ka viņš, atskaitot divus studenta gadus, nav nekad bijis
un ari tagad nav šās biedrības biedrs.1)

Jau Neikens centās latviešu valodu tīrīt, tādēļ rakstīja:
„N espraudīsim skujas lapās! un Nokratīsim

gružus ! Vācu valodā nav ņ, bet tai vietā raksta: ng; vai lat-

viešiem tādēļ ar jāraksta: Luhsing, Wilcing v. t. pr.? Nē: lat-

viešiem jāraksta: Mīļais A. Lūsiņ! Es esmu Jūsu draugs B.

Lūsiņš." Kādēļ tad parakstāmies: Sillinš, Steins, Lovskis v. t.

pr.?"
2

) Tādēļ viņa avīzē ari redakcija rakstīja: „G. Šilliņš, Gul-

Denes prāvests", „J. Guleķis, Smiltenes mācītājs", „Sokolovskis,

Raunas mācītājs" v. t. t. ar 1 a t v i s k v galotni. Tomēr beidzamā

numura atbildēs redaktors atkāpās no sava taisnā prasījuma ar

šādu paziņojumu: „Lai parakstās, kā pašiem tīk: Verners, Zariņš
jeb Verner, Zarring, — Ceļa biedrim vienalga. Reiz esmu aiz-

ņēmis to lietu, rādīdams, kā būtu riktīgāki, bet likumu sludināt

nebūt neesmu domājis." Acīm redzams, Neikenam būs gūlušies
virsū kluči ari šaī lietā no viņam pretējās «majoritātes" puses.

Jāiedomājas vien, ka viņa mācība griezās vispirms tieši pret viņa

amata biedru „Auningu", kam biedrībā un ari vispārīgi toreizējo
mācītāju un muižnieku aprindās bija liels noteicošs vārds. Tā

tad viņam, Neikenam, toreiz izgāja gandrīz uz mata tāpat, kā
tagad man ar «Ringoldu Kalningu".

*) Diemžēl fakts, ka vairāku ievērojamu latviešu dēli nav staigājuši un

nostaigā savu tēvu pēdās. Tā, piemērām, latviešiem pazuda Kronvalda un

Neikena dēli. Pēdējā dēls Georgs Josefs Ferdinands, dzim. 1860. g. Dikļu mā-

cītājmuižā, vēlāk par mācītāju izstudējis, 1892. gadā pārgāja pilnīgi uz dzīvi

un darbu Vācijā, Bīlefeldā. Pie bērnu atsvešināšanās no savas tautības daudz

gadījumos bijusi vainīga apprecēšanās ar cittautietēm, kas agrākus laikus mū-

su pamācītāko un studēto latviešu aprindās bieži vien notika, kad vēl maz bija
uzietamas mācītas tautietes. Tāds liktenis vispārīgi visu tautību iedzīvotā-

jiem, kas dzīvo zemēs ar stipri jauktām tautībām, ja atsevišķā tautība vai

konfesija neturas tik negrozāmi pie savām tradīcijām, kā piem. žīdi. Sevi-

šķi daudz latvieši tautības ziņā sajaukušies, jau no vācu kundzības laikiem
sākoties. Kas attiecas uz Neikenu, tad grūti būtu iedomājams tāds iznākums

ar viņa dēlu, ja tēvs nebūtu apprecējis muižniecisku vācieti un pats nebūtu
tik agri nomiris. Bet šādās laulībās bērni bieži vien pazūd tautai, ja ari tēvi

nomirst sirmā vecumā un pie tam paši bijuši labi pazīstami tautieši. Tādi bija,
piem., J. Velmē un J. Krodznieks (Krūgers). Atstāja tiešām savādu iespaidu
nupat nesen pie Velmēs kapa atgadījums, kad bīskapa tēvam pavada vārdi

bija jāteic divi valodās —
latviski un vāciski, pēdējie tamdēļ, ka piederīgie

(māte un meita) «neprotot latviski". Par tādam jauktam laulībām jau ari Bī-

lensteins sprieda, ka tās viegli novedot pie pārtautošanās: «Latviete sieva

ieved līdzi vācu vīru latviskās dievkalpošanās un vācu sieva ievada latviešu

vīru tīri klusām — nemanot vācu ierašu un vācu dzīves aplokā. Tā tad ari te

iznāk patiesība vārdiem: Vīrs atstās tēv' un mati un pieķersies savai sievai.»

(Balt. Monatsschr. XXIX, 1882, 590. lp.)
2) Ceļa biedris 1865. Nr. 2.
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Kaudzītes Matīss mēģina aizstāvē! Auniņa vārda vācisko

galotni — „ing" šādi: „Nav taī ziņā Auniņa vismaz viena ko vainot, ka

viņš rakstīja savu uzvārdu ar vācisku galotni. Tur tā lieta tāda, ka uni-

versitātes grāmatās latviešu studentus rakstīja ari cik spējams vāciski

un tāpat viņi tad atradās ierakstīti ari savā laikā viņu diplomos. [Tā tas

ari bija ar daudziem Cimzes semināristiem.] Tā izcēlās no Jura Allu-

nāna „Georg A.", no Jura Neikena „Georg N." v. t. t. Pēc tam vēlākā

dzīvē tie vīri negribēja rakstīties citādi nekā viņu vārdi ierakstīti dip-

lomos. Ari vecākās draudžu grāmatās latvisku galotņu pavisam trūka." 1)

Auniņa vārds, kā redzējām, baznīcas grāmata gan bijā ierakstīts gluži

pareizi latviski. Auniņa vārds, kā redzējām, baznīcas grāmatā gan bija
ierakstīts gluži pareizi latviski.

Kādi latvieši savu tautību labāk un il-

gāk uzturēs? Uz šo jautājumu Bīlensteins deva at-

bildi savā ceļojuma aprakstā „Reiseskizzen aus dem Oberlande"

(Balt. Monatsschr. 1882, 588. v. t. lp.): Ir dīvains fakts tas — viņš

sacīja, — ka tie, kas visskaļāk daudzina savas frāzes par tau-

tību, visbiežāk vilto (maina) savu tēvu valodu un savu tautību

un tie pirmie pāries svešo pusē, kad no tam viņiem atlēks perso-

nīgs labums. Ir ievērojams fakts, ka tur, kur nav par dzenuli

personīgs labums vai godkārība, bet kur uz kristīga pamata
meklē satvert mūžīgas mantas, taisni kristīgais gars dara ari

uzticīgus un stiprus savai tautībai un liek pārciest bargas vēt-

ras. Ev. kristīga ticība uztur nevien atsevišķam cilvēkam līdz

sirmam vecumam jaunu spirgtu sirdi, bet ari veselās tautās

ielej jaunu dzīvu garu un arvienu atjauno un nostiprina viņu

spēkus. lzraē|a tautai viņas ticīgais gars ari visos posta laik-

metos piešķīra neiznīcināmu dzīvības spēku .. .
No sacītā izriet

šāda morāle: evaņģēliski ticīgam latvietim ir izredze palikt lat-

vietim, kamēr ticību zaudējošais (der irreligios vverdende) ne-

uzglabās ari savu tautību, t. i. pāries internacionālismā.

Par šo pašu jautājumu Bīlensteins izteica 1887. g. biedrības

sapulcē puslīdz tās pašas domas: «Latviešu tautas pastāvēšana
un uzzelšana atkārās no divām lietām: no cv. ticības pa-
stāvēšanas tajā un — šodien man jāpiemetina klāt

— no

viņas tēvu valodas pastā vešanas tautas sko-

lās." Kas uz pēdējo jautājumu attiecas, tad šai ziņā bija tādās

pašās domās ari paši latvieši. Tā „Balt. Vēstn." rakstīja 1871. g.

20. nrā: „Kas grib. lai latvieši bojā neietu, tam ar visiem spēkiem
jāgādā, lai skolas no iesāktā ceļa grieztos, lai latviešu skolas mā-

cītu latviešus, kā latviešus, viņu īpašā valodā... ka vācu

valoda no pagasta skolām pavisam zustu, ka draudzes skolās ne-

būtu vis vācu valoda mācības valoda, bet latviešu valoda."

*) Atmiņas no «tautiskā laikmeta" 11. (1924), 240, 241. lp.
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Bīlensteina prezidija beidzamos gados (un nākot ari Sakra-
novičam pie stūres) biedrības darbībā sāka ņemt dalību ari daži
latviešu speciālisti no tautiskā virziena, kā J. Lautenbachs

Tērbatā (viņa raksts „Ueber die Religion der Letten" iespiests
Mag. XX, 2), X.Barons (Mag. XIX, 4: „Das Kurze 5 im Hoch-

lettischen — eine Umlautserscheinung"), L. Bērziņš (Mag.
XIX, 4: „Metrik des lettischen Volksliedes") un valodnieki K.

Mūlenbachs un J. Endzelīns. Abi pēdējie ar savu līdz-
darbību atdzīvināja biedrībā valodniecisko jautājumu apsprie-
šanu, kas beidzamā laikā tajā bija vai pavisam apklususi. Viņi
uzstājās abi reizē divās biedrības sapulcēs, 1900. un 1902. gadā,
abas reizes runādami pa gaivenai tiesai par speciāliem latviešu

valodas jautājumiem, tā 1900. g. Mūlenbachs par galotni -ums

latviešu valodā un Endzelīns — par mūsu valodas intonāciju,
kamēr beidzamā reizē: Mūlenbachs par sakņu vārdu maiņām lat-

viešu valodā un Endzelīns par senlatviešu Ūsiņa celšanos. Pie
šiem latviešu valodnieku priekšnesumiem Latviešu Draugu Bied-

rības sapulcēs atzīmējams kāds raksturīgs fakts, kas norisinājās
pirmās sapulces beigās pie parastā kopmielasta. Tur mācītājs
Fīrhuffs savā galda runā uzsvēra priekšnesumu bagātību sa-

pulcē un ari to, ka jauni valodnieki tajā uzstājušies ar priekš-
nesumiem. — tikai lai nedomājot vien. ka visi priekšnesumi kas

te celti biedrībai priekšā, jau bāšot jādrukā. Ar to viņš šos

priekšnesumus aplinkus nostādīja zemā stāvoklī, kas nepelna ie-

spiešanu un uzglabāšanu. Bet ievērojams tas, ka piem. šis pats
Endzelīna priekšnesums par latviešu valodas intonāciju drīz

vien parādījās iespiests Pēterpils Zinātņu akadēmijas rakstos;
Mulenbacha raksts atkal uzņemts Zinību komisijas 1901. g. (13.)
Rakstu krājumā. Laikam šīs runas iespaida sekas bija tās, ka

ari citi Endzelīna un Mulenbacha priekšnesumi un darbi nav pa-

rādījušies Latviešu Draugu Biedrības ..Magazīnu" krājumos, bet

gan citos izdevumos, atskaitot tikai biedrības pēdējā (XX.) rak-

stu krājumā praktiska nolūka dēļ iespiesto mazo paraugu no

Mulenbacha vārdnīcas manuskripta. Taču fakts ir tas. ka bied-

rības 1900. g. sēdes protokolā abi mūsu valodnieku priekšnesumi
atzīmēti kā sevišķi ievērojami (sekretārs toreiz bija mācītājs
H. Bīlensteins). Tā pie Mulenbacha priekšnesuma piezī-
mēts: „Ar lielāko uzmanību sapulce sekoja runātāja valdzino-
šiem aprādījumiem" un pie Endzelīna: «Sirsnīgu pateicību iz-

pelnījās autors par viņa interesanto priekšnesumu."

Bīlensteina darbu novērtējumi. Bīlensteins savu darbību

vispārības labā iesāka valodniecības laukā. Par latviešu valodu

viņš sarakstījis jau īsumā minētos 3 darbus: savu lielo, pa 6 ga-
diem veikto valodniecisko darbu ~l)ie lettische Sprache nach
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ihren Lauten v. Formen vergleichend und erklārend dargestellt",
2 daļās, ko Pēterpils Zinātņu akadēmija godalgoja 1861. g. ar

Eusi no Demidova prēmijas: tad t. s. vidējo gramatiku «Hand-

uch der lettischen Sprache", 1863. g., un beidzot mazo — „Ele-
mente der lett. Sprache", 1866. g. Visus šos latviešu valodniecis-

kos darbus Bīlensteins nobeidza savā Jaunauces (latviešu drau-

dzes) mācītājmuižā dzīvodams. Par pirmo, lielāko, darbu at-

sauksmi akadēmijai deva akadēmiķi O. Bohtlingks, F. V ī -

demanns (Wiedemann) un A. šīfners (Schiefner). Šī at-

sauksme iespiesta tulkojumā ari Latviešu Draugu Biedrības Mag.
XIII, 1. Spriedums skanēja kodolā: Kā katra ievērojama garīga
piepūle ierosina un apauglina, tā ari šis Bīlensteina darbs pa-
mudinās citus uz tālāku pētīšanu; tāpat nav slēpjams, ka šis

darbs vēl tāli nav izsmēlis to, kas par latviešu valodu sakāms.

Tā, piem., būs jāpapēta turpmāk tuvāk par somu valodas ie-

spaidu uz latviešu valodu, un otrādi. Kritiķi kā pilnīgi neizde-

vušos un izmetamus no krājuma atzina Bīlensteina hipotētiskos
norādījumus uz sanskrita, grieķu un gotu valodām, kur autoram

neesot patstāvīgu novērojumu, kādēļ tie varot lasītāju tik mal-

dināt. Tāpat kritiķu negativās piezīmes attiecās uz autora da-

baszinātniskām un filozofiskām ekskursijām viņa darbā. At-

tiecoties uz Bīlensteina latvisko ortogrāfiju, top atzīti viņa jau-
ninājumi patskaņu apzīmēšanā, kamēr pie līdzskaņiem diemžēl

esot paturēta vecā rakstība, kaut gan Dr. Baars jau 1847. gadā
licis priekšā daudz vienkāršāku rakstību. Par Bīlenstēinu kā

«valodnieku" nodod mūsu tagadēju laiku lielākais latviešu va-

lodas pratējs, prof. Dr. J. Endzelīns šādu spriedumu: «Bī-

lensteins ir studējis tā laika valodnieku rakstus un lūko atka-

rībā no to uzskatiem izskaidrot zinātniski ari latviešu valodas

parādības, bet, nebūdams īstenībā valodnieks, tas pie tam lielā

mērā alojas un bez kritikas pieslienas tā laika valodnieku pa

daļai nepareiziem uzskatiem. Izlieto Bīlensteins plašā mērā ari

savus priekšgājējus, pie tam nereti bez kritikas uzņemdams ari

nepareizas formas; pat par sava laika valodu tas ne arvienu

sniedz pareizas ziņas." 1)

Profesors P. Š m i t s sprieda par Bīlenstēinu kā valodnieku,
to salīdzinādams ar Šleicheru, šādi: «Bīlensteins nestāv sava

laika zinātnes augstumā. A. Šleichera leišu gramatika (Hand-
buch der litauischen Sprache, 1856—57) iznāca agrāki par A.

Bīlensteina latviešu gramatiku (Die lettische Sprache, 1863—64)

un tomēr tā stāv pārāki par pēdējo. Turklāt A. Šleichers bija
Lietavā svešinieks, bet A. Bīlensteins bija dzimis un audzis Lat-

vija.
2)

Valodas darbībai nobeidzoties, pat jau iepriekš tam, Bilen-

*) Konvvcrs. Wahrdn. 11. 1908. 2199. lp.
2) Zinību Kom. Rakstu krājums XVIII, 1926. 14. lp.
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steins sāka piegriezt lielu vērību latviešu tautas gara mantu

krāšanai un izmantošanai, kur viņam atzīstami no-

pelni. Par tiem jau tuvāk runāts. Bīlensteina sakārtojumā iz-

nāca uz biedrības 50-gadu pastāvēšanas svētkiem 2 burtnīcas lat-

viešu tautas dziesmu — tikai puse no sakrātā materiāla. Krā-

jums palika tālāk neturpināts. 1885. g. iznāca viņa ~1000 latv.

mīklas, tautai par prieku salasītas", ar tulkojumu vācu valodā.

Vāciskā tulkojumā, ar biedrības piepalīdzību, izdeva latviešu

tautas dziesmas bīskapa dēls, mācītājs K. Ulmanns. Bīlensteina

salasītie latviešu tautas pasaku krājumi pārgāja Lercha-Puškai-

ša krājumos. Bez paša vecā Bīlensteina ari trīs viņa dēli nodar-

bojušies ar mūsu tautas dziesmu un citu tautas tradiciju pētīšanu
un izmantošanu atsevišķos rakstos. Tā Emils Bīlensteins,
Sātu mācītājs, vēlāk Liepājā, sniedza garāku rakstu pēc šiem

avotiem par to, kā latvieši precējušies (Mag. XIX, 4) un Rīgā ar-

cbeologu kongresā turēja priekšnesumu par latviešu tautas

dziesmu nozīmi archeoloģijā (Mag. XX, 2); Hanss Bīlen-

steins, Reņģes mācītājs, rakstīja par latviešu zvēru pasaciņām
(Thiermārchen) un pēc tautas dziesmām par „dieva dēliem"

(Mag. XIX, 1 un 4), kamēr Mežotnes mācītājs Valters Bīlen-

steins ar savu māsu Martu Bīlenstein palīdzēja nobeigt
sava tēva atstāto, vēl pilnīgi nenobeigto darbu par latviešu māju
rīkiem.

Bīlensteina pats galvenais vēsturiskais darbs bija „D i c

Grenzen des lettischen Volksstammes und

der lettischen Sprache m der Gegen w ar t

und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ethnologischen
Geographie v. Geschichte Russlands" (Petersburg, 1892). Šis

darbs ir, blakus lielajam izdevumam par latviešu valodu — stā-

sta autors savā autobiogrāfijā, — pie kura esmu strādājis ar lie-

lāko mīlestību un lielāko laika patēriņu. Veselos triju gadu
desmitos izaugusi šī grāmata no maziem izbraucieniem pa dzim-

teni, pētot tās pilskalnus. Personīga iepazīšanās ar visām mūsu

dzimtenes malām bijis ārējais galvenais faktors, kas man da-

rīja iespējamu, taisni šo darbu pastrādāt. Mana personīgā in-

terese piegriezās šiem pētījumiem taisni tamdēļ, ka te atklājās
manu acu priekšā vēl pilnīgi neapstrādāts lauks. Es te sajutos
kā ceļa meklētājs pilnīgi nezināmā pasaules daļā, patiesībā gan
mazā pasaules daļā. Kā zināms, šo viņa lielo darbu uzņēmās
1890. g. izdot tā pati augstā iestāde, kas izdeva viņa lielo valod-

niecisko grāmatu — Pēterburgas Zinātņu akadēmija, pēc tam,
kad par to bija nodevuši atzinīgas atsauksmes profesori Dr.

Baudouin dc Courtenay un Dr. R. Haus-

man n s. Pirmais no tiem atzina darbā valodniecisko avotu kri-

tiku, kā ari valodniecisko materiālu apstrādāšanā un slēdzienu

taisīšanā pielietoto lingvistisko metodi par labi izdevušos. At-

sevišķās šur tur gadījušās kļūdas lielajā pulkā neapšaubāmu
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mentālais darbs rādot patstāvīga zinātnieka pētījuma viengaba-
lainības nokrāsu. Tāpat ar atzinību sprieda otrs kritiķis, darbu

apskatot no vēsturiskā stāvokļa. Bīlensteina pētījumi stipri pār-
spējot visus agrākos pētījumus šaī laukā gan ar savu materiālu

bagātīgumu, gan vielas apstrādāšanu un drošiem slēdzieniem.

Dažos punktos varot būt citādās domās, šur tur esot sastopamas
ari maldības v. t. t., bet visumā jāatzīstot, ka Vidzemes (Livo-

nijas) senās etnogrāfijas un vēstures izpētīšanas laukā te pa-

sniegts daudz.1

) Akadēmija parādīja savu atzinību autoram ari

ar to. ka viņu iecēla 1890. g. beigās valodnieku nodaļā, mirušā

Jēkaba Grimma vietā, par korespondējošu locekli. Grāmatu bei-

dza iespiest 1892. gadā, pēokam iesākās tās plašāka atklāta ap-

spriešana.
Viens no galvenajiem iztirzājamiem jautājumiem Bīlen-

steina grāmatā bija tas, kāda tauta pirmā apdzīvojusi Baltijas
jūras piekrastes. Kur latvieši vai somi (lībieši) mita tolaik, kad

vāci ienāca šaī zemē, un kā izskaidrojamas lībiešu iedzīves vie-

tas mūsu jūrmalā? Bīlensteina domas un slēdzieni skanēja, ka

lībieši ielauzušies pa jūru mūsu zemē. Šīm

domām pieslējās akadēmiķis Kuni k s, vēsturnieks K. Ši r -

re n s un valodnieks Thomsens. Bet pretojās tām Vir-

chovs no archeoloģiska un antropoloģiska stāvokļa un Bec-

cenbergers, pamatodamies gan uz archeoloģiskiem, gan va-

lodnieciskiem pierādījumiem. Pēdējā uzskatus ievērojami pa-

balstīja mūsu valodnieks K. Mūlenbachs, sniegdams par šo

jautājumu veselu virkni rakstu „Balt. Vēstnesī" 1901. g. 83.. 85.,

90., 9b., 103. un 105. nros. Šaī pašā reizē Mūlenbachs nodeva šādu

vispārīgu uzslavas spriedumu par Bīlensteina rakstiem, ar to,

protams, zīmēdamies sevišķi uz šo viņa vēsturisko darbu: „Dr.
Bīlensteins pieder pie tiem zinātnes vīriem, kas ar sevišķu rū-

pību un nopietnību apcer savus izpētāmos jautājumus; tāpēc vi-

ņa raksti ir tādi, kurus lasot nevar diezgan ne nopriecāties, ne

nobrīnīties." (83. nrā.) No Mulenbacha kritiskiem slēdzieniem

lai seko pāris vietas. Tā pēc Bīlensteina uzrādījuma par lībiešu

dzīves vietām taisni mūsu jūrmalu apvidos, viņš spriež šādi

(96. nrā): Bīlensteina pierādījums ari tā stāvēs, kā viņš tagad
stāv uz drošiem, nešķobāmiem pamatiem, t. i. ka lībiešu

vietu nosaukumu atrodami visvairāk pie
juras un upju grī v ā m un ka lībiešu nosaukumu skaits

pakāpeniski mazinās, no ziemeļiem uz dienvidiem ejot. Bet vai

ar šo jautājumu jau pierādīts, ka lībieši no jūras pa upēm ie-

lauzušies latviešu apdzīvotā zemē, par to ļoti jāšaubās. Šis pa-

reizais Bīlensteina pierādījums, šis Bīlensteina vislielākais no-

pelns citādi apspriežams. Latviešu vietu nosaukumu lielākais

») Skat. Mag. XIX, 3. 52—56. lp.

— 320 —
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vai mazākais skaits aizrāda uz ilgāku vai v ē I ā k v laiku, kur

latvieši iespiedušies lībiešu starpā... Miilen-

baeha gala spriedums šaī strīdīgā jautājumā skanēja: Tāmnieku

valoda liecina, ka lībieši nav no jūras ienākuši latviešu zemē.

bet latvieši, no dienvidiem uz ziemeļiem dodamies, iespiedušies
lībiešu starpā, tos pamazām atspiezdami pie Baltijas jūras pie-
krastes. levērojot, ka jau 13. gadusimtenī atrodam latviešu

vietu nosaukumus pie Baltijas jūrmalas, jāspriež, ka jau tanī

laikā latvieši dažās vietās iespiedušies lībiešu starpā līdz pat
jūrmalai.

1) Šis uzskats ir tagad valdošais zinātnē, kas atzīst, ka

visu Vidzemi un Kurzemi priekš baltu cilšu ienākšanas (VI g. s.

pēc Kr.) apdzīvojušas somu ciltis. Beccenbergers savā at-

sauksmē par šo Bīlensteina darbu (Zinātņu akadēmijas rakstos)
izteica šādas vispārīgas domas: baltu cilts priekšvēsturiskā attī-

stība, ciktāl tā Austrum-Prīīsijā norisinājusies, bijusi lielumā un

visumā vienkop ē ja, un ka še līdz vācu ordeņa atnākšanai

un atskaitot dienvidus un rietumu robežu apgabalus, nav noti-

kusi nekāda tautu sajaukšanās.
Bīlensteina pēdējais lielākais darbs bija: „D i c Holzba v

ten und Holzgerāte der Letten. Ein Beitrag zur

Ethnographie. Culturgeschichte und Arehaeologie der Volker

Russlands im VVestgebiet" (St. Petersburg, 1907—1918). 838 lp.
bieza grāmata. Pirmā daļā bija raksti ar ilustrācijām par lat-

viešu koka celtnēm, kamēr 2. daļā, kas iznāca tikai pēc autora

nāves, par dažādiem latviešu pagatavotiem un lietotiem koka

darba rīkiem. Bīlensteins te sakopojis materiālus, kā latvieši

v isādās dzīves vajadzībās izlietojuši savu pārbagātīgo koka ma-

teriālu, kur citas malas un tautas tā vietā vairāk vai mazāk lie-

toja dzelzi. Tēlojumi izriet pa gaivenai tiesai no tagadnes un

tad, atkāpdamies uz pagātni, met skatu ari uz priekšmetu vēstu-

risko attīstību. Šo grāmatu izdeva ļoti glīti tāpati Zinātņu aka-

dēmija, kas apgādāja ari autora agrākos darbus. Gadu pēc pir-
mā sējuma klajā iznākšanas

par to sniedza referātu Latviešu

Draugu Biedrības 1908. g. pilnā sapulcē Mežotnes mācītājs V.

Bīlensteins, kuram pēc tēva nāves nācās sarakstīties šās

grāmatas dēļ ar ārienes darbiniekiem un kas par to bija saņēmis

no dažādiem zinātņu vīriem vēstules un atzinīgas kritiskas at-

sauksmes. Tā indogermaņu senatnes lielais pazinējs O. Šrā-
ders Jēnā nosauca izdevumu par priekšzīmīgu, kuru viņš pat-
laban pamatīgi izņēmis cauri: tas sniedzot kultūras vēsturniekam
daudz jauna materiāla. Profesors R. Meringers Gracā. spe-
ciālists namu celtņu vēstures pētīšanas laukā, sprieda, ka ..autora

cienīgā, brangā grāmata esot pētniecības laime". Tikai viņš no-

žēloja, ka autors savā darbā neesot ievērojis beidzamā laikā tik

») „Balt. Vēstneša" 1901. 105: „Latviešu izlokšņu svars jautājumā par

Baltijas pirmiemītniekiem."
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bagātīgi pieaugušo ēku pētniecības literatūru; tā viņam bijusi
sveša. Dodams aizrādījumu par iznākušo grāmatu Vīnes antro-

poloģiskās biedrības orgānā (Mitteilungen etc. 38. sēj., 1908), viņš
izteic ari spriedumu, ka senajai latviešu dzīvojamai ēkai (ista-
bai) esot liela radniecība ar augšvācu t. s. kukņas namu, kas liek

domāt, ka latvieši stāvējuši kultūras sakaros pat ar augšvācie-
šiem, iepriekš lejasvāciešu ienākšanas Latvijā. Tāpat atzinīgas
atsauksmes par jauno izdevumu Bīlensteins bija saņēmis starp
citu ari no prof. L. fon Šroedera Vīnē (kam autors savu

darbu bija veltījis) un no prof. A. Beccenbergera Kara-

laučos. Beidzot referents pieminēja īsi ari kādu latvieša M. Si -

1 i ņ a kritiku par šo Bīlensteina izdevumu, ko viņš nodevis Zi-

nību komisijā noturētos priekšnesumos, kas atreferēti „Latvijā".
Šaīs priekšnesumos Šiliņš, kā referātā teikts, esot apgāzis dau-

dzus Bīlensteina apgalvojumus. „Negribu ar Šiliņa kgu par to

strīdēties
— jaunais Bīlensteins sprieda, — vai „nams" jeb vai

..pagrabs" ir vecāks. Aizrādu tik uz Šrāderu, kas abus atzīst par
blakus parādībām: viens ir vasaras, otrs ziemas dzīvoklis. Tā-

pat negribu strīdēties par to, vai „skurstenis" cēlies no „Schorn-

stein", vai ne. Tie beidzot sīkumi, par ko var būt dažādās do-

mās. Bet citādi ir ar to, kad Šiliņa k. par Latviešu Biedrības

goda biedru šaī pašā biedrībā nodod šādu spriedumu (pēc laik-

raksta atstāstījuma): „Viņš (Šiliņš) konstatē, ka šis zinību vīrs

neliekas bijis diezgan objektivs savos spriedumos, bet gan licies

vadīties no zināmiem aizspriedumiem pret latviešiem." 1)
Šis pats M. Šiliņš, Latvijas vēsturiskā muzeja direktors,

kas mūsu senatnes jautājumos gan nosaucams par sapratēju,
nodod mums tagad par šo pašu Bīlensteina darbu šādu precizētu
spriedumu: „A. Bīlensteins savā grāmatā „Holzbauten der Let-

ten" iziet no viedokļa, ko viņš min sava darba sākumā. Bīlen-

steina atziņa par latviešu tautas kultūras līmeni 13. g. s. tāda, ka

tā toreiz nebijusi augstāka par to, kādu tagad sastop, piem., pie
Āfrikas mežoņiem. [Šis teiciens zīmējas uz Latgali un nācis no

kāda ārzemju pētnieka spalvas un nav paša Bīlensteina apgal-
vojums.] Viņam latviešu tagadējās dzimtenes senkulturas iz-

teiksme archeoloģiskās mantās neliekas būt pazīstama, jo citādi

viņam būtu nācies spriest daudz mazāk noliedzīgi. Tas tālāk ari

par iemeslu, kamdēļ viņš ķēries apstrādāt latviešu „koka celt-

nes". Tā viņam kultūras pakāpe, kādu latvieši piekopuši no pat
senatnes jau, kauču gan patiesībā tā īsti iezīmē sevišķi smago
verdzības jūga laikmetu, kurā iegrima latviešu tauta visumā

pēc vācu iekolonizēšanās Baltijā. Pie tam Bīlensteins visos sa-

vos slēdzienos parasti cenšas atzīmēt vācu kultūras iespaidoju-
mus. Tā. piem., latviešu istabas ēka neesot nekas cits kā „das
Niedeutsche Haus", t. i. pārņemta no Vestfalijas, no kurienes

*) „Balt. Monatsschr." 1908. 245. lp.
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pirmā laikā Baltijā saradās viss vācu vairums. Tas gluži greizs
atzinums. Latviešu, sevišķi kurzemnieku istabas ēkai nav gluži
nekā kopēja ar lejas vācu „Saal", ar tās „golfiem" un „fluriem".
No tam Bīlensteinam cēlusies ari atziņa, ka latviskais „skurste-
nis" nekas cits kā vācu „Schornstein". Bīlensteins grib būt auto-

ritativs valodnieks, bet nezin, ka vācu „Schornstein"am valod-

nieciski nav vāciskas saknes. Vācu filologiem šī vārda etimo-

loģiskā nozīme ir neatminama mīkla. Turpretim latviskam

«skurstenim" skaidrs jēgums. Tam attiecības vai nu uz „skorn"
(jumtgalu) jeb vai tas redzams sakarā ar uguns „skurstīšanos",
ko panāk ar skursteni. Turklāt šis pats latviskais skurstenis,
kurzemnieku „lielais skurstenis" jeb „nams" ir vienīgais tāds

visā pasaulē. Tā droši vien vācu „Schornstein" drīzāk atvasinā-

jums no latviskā skursteņa nekā otrādi. Varētu te atzīmēt ari

vēl daudzumu citu nepareizu kulturāli valodniecisku atzinumu.

Nav veicies Bīlensteinam ari ar savu „Grenzen des lettischen

Volksstammes". Tajā darbā gan savākts kopā daudz visāda ma-

teriāla, bet tos apskata Bīlensteina vācu acs, un tie ari paliek
pēc savas vērtības pa lielai daļai kā materiāli. Par Bīlenstēinu

kā zinātnisku darbinieku raksturīgu spriedumu savā laikā iz-

teicis kāds no viņa tautiešiem, Dr. Hildebrands: „Mate-
rialiensammler".

Mūsu senatnes, sevišķi etnogrāfiskās lietās īsts speciālists,
prof. P. Š m i t s nodeva par šo Bīlensteina pēdējo darbu, „Holz-

bauten der Letten" I. daļu, Zin. kom. 16. Rakstu krājumā it at-

zinīgu spriedumu. Tajā neesot atrodama nelabvēlīga politika
pret latviešiem. Taču krājums neesot ari bez savām lielām kļū-
dām. Tik nemaldīgs šis autors nemaz neesot, kā to Baltijas vā-

cieši (un ari daži ārzemnieki) esot izslavējuši. „Par to ari ne-

maz nav jābrīnās — spriež Šmits — jo Bīlensteins nav ne latvietis

no dzimuma, ne valodnieks pēc specialitātes. Turklāt B. nodar-

bojas ne tikai ar valodniecību un etnogrāfiju, bet ari ar vēsturi,
tā kā viņam nebija iespējams pilnīgi sekot visiem jaunākiem
pētījumiem zinātnes laukā."

Pie Bīlensteina viena lieta nav noliedzama nevienam — pati
svarīgākā viņa darbā. levērojot viņa lielo un ilgo krāšanas un

tirzāšanas darbību — valodnieciskā, vēsturiskā un etnogrāfiskā
laukā — jāatzīst katram viņa lielā iedzimtā un ieaudzinātā inte-

rese un mīlestība šaī darbā. Viņa galvu un roku pie latviešu
senatnes un tagadnes lietu pētīšanas nav vadījusi — var uzsvērt

— nekāda sevišķa mīlestība, vai pat „sirsnīga mīlestība" uz lat-

viešu tautu1

), kā to ne vienīgais viņa cildinātājs uzsvēris, piem.

*) Ar to mīlestību uz latviešu tautu, par „mīļo latviešu" vārda daudzinā-

šanu, ir tāda savāda lieta. Šie jēdzieni cilāti un cildināti bieži vietā un ne-

vietā pie mums. Man te tīkas atzīmēt kā klasisku piemēru par mīlestības

vārda lietošanu nevietā Jāņa Čakstes dotu atbildi baronam f. d. Rop-



324

Sakranovičs 1), — bet gan šī viņa lielā darba interese un mīle-

stība, par ko mūsu kultūras vēsturnieks R. Klaustiņš spriež
šādi: „Ja Dr. Bīlensteins 7 gadus nosēdējis pie latviešu valodas

un 7X7 gadus pie citiem.vēl lielākiem darbiem, kas nav sakarā

ar valodas praksi un baznīcu, tad it skaidri noskārstam, ka viņu
lielākos darbos vadījusi zinātniska interese, liela

pētnieka gars, kam pats garīgais darbs ir uzmudinātājs un

atalgotājs. Mūsu priekšā tīrās atziņas sfēra, kas neatzīst utilārā

un nacionālā v. t. t. momenta."2) Ka Bīlensteins savus zinātniskos

rakstus būtu sacerējis un izdevis goda un slavas dēļ, kā to kāds

dalībnieks izteicās 1926. g. Zinību komisijas sēdē, ko sarīkoja
Bīlensteina 100-gadu dzimšanas dienai par piemiņu, to gan ne-

varēs teikt, vismaz ne vairāk, kā par
kuru katru cilvēku, kas

dzīvo un strādā pasaulē un domā ari par sevi, par ko nedomāt

pilnīgi nemaz nav iespējams. Bīlensteina krājēja un pētnieka
darbībā bez šaubām ievērojams dzineklis būs bijusi pašā darbā

radusies un arvienu lielumā pieaugusi interese un mīlestība pie
šā darba; tas jo vairāk jāsaka, ievērojot viņa skaidri izteikto un

parādīto vācu patriota tieksmi — par viņa latviešu lietu

pētīšanas darbiem. Par Bīlensteina nopelniem Latviešu Draugu
Biedrībā sprieda viņa ievērojamākais līdzstrādnieks šaī biedrībā
un bībeles valodas pārlabošanas darbos, mācītājs R. Auniņš
1907. g. Baltijas Senatnes un Vēstures Pētītāju biedrībā šādi:

„Ar savām laimīgām, augstām dāvanām, ar savu lielu darba prie-
ku un enerģiju viņš sagādāja Latviešu Draugu Biedrībai atzīšanu

tālu pāri mūsu dzimtenes šaurajām robežām. Pie tam vispirms
piepalīdzēja viņa ievērojamie, no kompetentas zinātniskās puses

atzītie darbi, kā ari laimīgā dāvana, ir citus ierosināt uz zināt-

nisku darbību." 3) Virsskolotājs H. Dīderichs nosauca „Rig.

Ztgā" sniegtā biogrāfijā
4) laikmetu, kad Bīlensteins bij min.

biedrības priekšnieks, par šās biedrības „spīdošāko laikmetu".

„Viņš iedvēsa biedrībai savu garu, pacēla to zinātniskas darbības

augstumā, pie tam no viņas neizraidīdams laukā gluži populāro
elementu."

pam 1906. gadā. kad virjtš tam ka Krievijas valsts domos loceklim bija nicīgā
vēstulē rakstījis par to «nacionālo trakumu", t. i. ka čakste savās domes runās

uzstājas par savas tautas interesēm. Čakstes atbilde sadusminātajam baronam

skanēja: „... Jūsu apgalvojums, ka Jūs mīlot „to latviešu tautu",

var jau būt pareizs, tikpat pareizs, kā tas, ka Jūs mīlat ari savu jājamo zirgu
un jaktssuni. Tikai to Jums vajadzēja iegaumēt, ka tādam, kas savu mīle-

stību klajā sludina, neviens īsti negrib ticēt. Bet mēs nemeklējam Jūsu mīle-

stību, kas mums ir jau labi pazīstama: mēs meklējam taisnību un tie-

sības. To Jūs negribiet saprast, ka bez Jums vēl kādam citam varētu but

tiesības..." (Jāņa Čakstes Piemiņas grāmatā, 1928, 52. lp.)
J ) L. A. 1873, 274. lp.
2) Latvju Grāmatā 1926. Nr. 4.

3) Sitzungsber. d. Ges. fur Gesch. v. Altert. J. 1907. 57. lp,

*} Separat-Abdruck, 6. lp.
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levērojot Bīlensteina darbību un nopelnus zinātniskā laukā,
netrūka viņam ari atzinības no dažādu zinātnisku iestāžu puses.
Tā jau dzirdējām par Zinātņu akadēmijas godinājumu. Vairākas

universitātes (Karalauču un Tērbatas) iecēla viņu par goda dok-

toru (filozofijā un teoloģijā) un gandrīz visas vācu zinātniskās

biedrības Baltijā (Rīgā, Tērbatā, Rēvelē) par savu goda biedru.

Dzirdējām, ka ari Rīgas Latviešu Biedrība viņu iecēla šaī godā.
Par šām godināšanām pats Bīlensteins izteicās šādi: „Es pats vis-

labāk zinu, cik liela starpa ir starp manu cenšanos un mana

mūža zinātniskās darbības rezultātiem, tāpat starp to, ko citi va-

rējuši izdarīt zinātnes labā, un ari šai manis pieskaitīšanā mūsu

zemes un ārzemju ievērojamu vīru pulkā esmu piedzīvojis no

jauna to, ko jau no savām jaunības dienām vairākkārt esmu

pieredzējis, — proti, ka mani tura par labāku, bagātāku

nopelnos nekā es esmu."1

) To pašu viņš uzsvēra savas grā-
matas ievada vārdos: „No jaunām dienām mani arvienu turējuši
par labāku nekā es biju; dažādi godinājumi man parādīti, ku-

rus es nebiju izpelnījies." Šos vārdus gan var pieskaitīt smalk-

jūtīga cilvēka pieklājības pazemībai. Jeb tie tiešām aizrādītu

uz viņā no jaunības dienām ieaudzinātām — ar pastāvīgu slavi-

nāšanu pieradinātām domām un ilgām pēc slavas un godi-
nāšanām?

Taču Bīlensteins savā mūžā piedzīvoja ari dažu neizdevību,

Ear
kuru viņam nācās dzirdēt nevis uzslavu, bet pa]as. Tāds

ija viņa „Tiesas-likumu" tulkojums (Pēterburgā 1882). Par to

viņš saņēma asu kritiku no juristu puses, it sevišķi no toreizējā
hoftiesas advokāta A. Vēbe r a, kuj š par tulkojumu sprieda
šādi: „Vainas un k]ūdas tulkojumā ir tik lielas, ka latviešu li-

kumu teksts daudzkārt nemaz nesakrīt ar oriģinālu, ka daudz

likuma noteikumi ir pavisam nesaprotami v. t. t. Jūs — griez-
damies tieši pret tulkotāju viņš sacīja — nekā neprotiet no tie-

sas lietām un tādēļ nemācējāt likumus latviski tulkot." Bīlen-

steins jau vēlāk ari pats atzinās, ka viņš nebijis īstais strādnieks

šaī darbā. Ar jokiem viņš mēdza pastāstīt, ka „zem palmām ne-

viens nesēžot bez soda". Pēterburgā apmeklējot tā laika tiesu

ministru Lielauces grafu Pālenu, viņš esot nosēdināts zālē zem

palmām un tur tam piedāvājuši tulkot jaunos tiesu likumus, ko

tas, pēc ilgas liegšanās, beidzot uzņēmies. Par to tas ari esot

tagad dabūjis pelnīto sodu. Jāatzīmē, ka līdz šim pie mums ar-

vienu bija parasts, likumus likt mācītājiem pārtulkot latviski,

jo tos turēja par labākiem latviešu valodas pratējiem (par tādu

visi slavēja ari Bīlenstēinu!), tādēļ ari nav nekāds brīnums, ka

vecajos likumu tulkojumos, tos salīdzinot ar oriģinālu, var uz-

iet daudz greizumu un nepareizību no precizas juridiskās ter-

*) Ein gliickl. Leben, 365. lp.
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minoloģijas stāvokļa ņemot. Tā prāvests Harders pārtulkoja
latviski 1804. un 1809. g. zemnieku likumus un dažādus citus li-
kumus mācītāji J. Kohlers, K. Vatsons, A. Dobners, J. Berents

v. c. Bet jau R. Šulca 1861. g. izdoto tulkojumu „Likkumu
grahmata preeksch brihwlaisteem semneekeem Kreewusemmē",

nepareizā pārtulkojuma dēļ, valdība noliedza laist pārdošanā.
Tāpat notika ar Bīlensteina pārtulkotiem „Tiesas-likumiem",
tos ari neatļāva laist lietošanā, bet likumus tieslietu ministrijas
uzdevumā no jauna tulkoja Stērstu Andrējs (1889). Tā tad šo

lielo darbu (grāmata bija 635 lapp. bieza) Bīlensteins bija vel-

tīgi nostrādājis, valdības izdevumi par tulkošanu un grāmatas
iespiešanu bija nelietderīgi izšķiesti.

Bet Bīlensteinam bija jāizbauda viņa mūžā vēl ari citi sma-

fi pārdzīvojumi — kaut gan viņš savu mūžu dēvē vispār par
ai m ī g v (savā 1904. g. iznākušā autobiogrāfijā, pie tam pa-

teikdams ari, iekš kam šī viņa laime pastāvējusi: „viņš tapis
mīļots — darbojies ar zināmām sekmēm — un stāvējis savienībā

ar Dievu"). Jau desmitiem gadu ilgi viņš cieta aiz acu gaismas
zaudējuma. Un tad nāca 1905. gads, kas sirmgalvim lika izciest

jo rūgtas sāpes. Revolucionāru bari izpostīja viņa bagātos grā-
matu un manuskriptu (vēstuļu etc.) krājumus un citas mantas

un nebūtu ari pašu taupījuši, ja viņš šaī brīdī būtu atradies

mājās. Paredzēdams šādu iznākumu, viņš jau agrāk bija pār-
cēlies uz pilsētu — Jelgavu. Par šo savu traģisko piedzīvojumu
1905. gada revolūcijā Bīlensteins atstājis ievērojamu dokumentu

— savu 3. augustā no Dobeles rakstītu vēstuli akadēmiķim K. G.

Zālemannam Pēterpilī, kurā viņš attēlo spilgtās krāsās visas

latviešu tautas revolucionāro darbību Vidzemē un

Kurzemē un sevišķi apbruņoto iebrukumu 1. augustā Dobelē

viņa dzīvoklī. Vēstule rakstīta acīm redzams taī nolūkā, lai ar

šādu uzrādījumu palīdzību paveicinātu glābiņa dabūšanu no

augšienes, Pēterpils, revolūcijas apspiešanai Latvijā. Jo pats
pirmais teikums jau rāda. ka vēstule patiesībā adresēta Zinātņu
akadēmijas prezidentam lielkņazam Konstantinam Kon-

stantinovičam, kam taču bija iespaids visaugstākās sfērās.

Šo vēstuli lasītāji atradīs 6. pielikumā iespiestu pilnīgā veidā.

Ka Bīlensteins, līdzīgi visam šejienes vācu elementam, bija ļoti
uztraukts un saniknots par 1905. g. latviešu revolūciju, kas grie-
zās galvenā kodolā pret muižniecību un garīdzniecību, pats no

sevis saprotams. Par šo revolūciju viņš izteicies reiz —t. i.

priekš augšējā traģiskā notikuma viņa namā — amatniekam Jā-
nim Francevskam: „Tagad tie ļaudis kā traka suņa sakosti. Nāk

virsu ka ļauna migla. Nekas — priecīgi rokas saberzējis, saka

mācītājs [jādomā, iedomājoties revolūcijas apspiešanu un vi-

ņas sekas, uz kādām „baltieši" cerēja un kas uznākušā reakcija

ar viņas sodu ekspedicijām pa labai daļai ari jau saka paradi-
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tiesļ, tagad es braucu ar 2 bēriem, bet drīzi es braukšu ar 7 zem-

nieciņ'!"1)
Pēc minētā uztraucošā atgadījuma Dobeles vācu mācītāj-

muižā Bīlensteins vairs neatgriezās savā Dobeles miteklī, bet

nometās un palika uz dzīvi Jelgavā, kur viņš, atteicies no mācī-

tāja amata, nomira 1907. g. 23. jūnija pēcpusdienā — taisni taī

laikā, kad tauta gatavojās uz Jāņa dienas svinēšanu ar līgo-
dziesmām un citām jautrībām, ko nomirējs bija tik sīki aprak-
stījis un pētījis. Profesors Otto Šrāders jēnā rakstīja par
Bīlensteina beidzamiem piedzīvojumiem viņa dēlam vēstulē:

„Das Schicksal Ihres Vaters, dem die Letten doch verdanken,
dass man von ihnen spricht, hat m Deutschland aile tief er-

griffen."
Beidzot jāpieved vēl kāda liecība par Bīlenstēinu — mūsu

pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes spriedums par viņu.
To atronu izteiktu bijušās Centrālās Latviešu Jaunatnes Savie-

nības priekšnieka A. Laiviņa rakstā „Jaunatnes drauga pie-
miņai".2) Griežoties pie prezidenta ar ielūgumu, piedalīties
1926. g. vasarā sarīkojamos Dobeles jaunatnes svētkos, dabiski

ienākusi runa par Bīlenstēinu, kas sarīkoja pirmos dziesmu

svētkus Dobelē. Pie tam Čakste nodevis stipri negativu spriedu-
mu par Bīlenstēinu: „viņš nebijis patiesīgs latviešu tautas

draugs, bet gan tipisks vācietis, kas tikai īpašas patikas dēļ no-

darbojies ari ar tautas gara mantām; savus dēlus viņš izaudzi-

nājis par latviešu kultūras un brīvības nīdētājiem v. t. t." Pēc

tādas kritikas es apsolījos — stāsta Laiviņš tālāk — Dobeles

svētkos nepieminēt Bīlensteina vārdu, uz kam „baltais prezi-
dents noteikti apsolījās: Tad es piedalīšos!" Te Čakste tikai

uzsvēris no mums jau zināmo Bīlensteina vācu patriota dabu.

Ka viņš savus dēlus audzinājis šaī pašā vācu patriotisma garā,
tas pilnīgi saprotams, citādi tas nemaz nav domājams, bet ka

viņš tos būtu izaudzinājis par latviešu kultūras «nīdētājiem", to

negribas lāgi ticēt. Jāievēro jau tas vien. ka Bīlensteina dēli

mācītā ji visi priekš kara aktivi darbojās līdzi Latviešu Draugu
Biedrībā, sacerēdami un publicēdami vairākus rakstus par lat-

viešu tautas gara mantām. Tas rādīja taču zināmu interesi un

labvēlību uz šo kultūru. Vairāk jau dibinātas tiesības ir ap-

galvojumam par tiem „brīvības nīdējiem", kas saskan ar šejie-
nes veco vācu patriotu tieksmi, apkarot latviešos katru cenšanos

pēc lielākas brīvības un patstāvības domas. Kas attiecas uz Bī-

lensteina dēlu vācu patriotismu, tad to rādīja jo gaiši tas. ka
viens vecā Bīlensteina dēla dēls pa kara laiku ņēma aktivu dalību

*) K. Beierbachs. Dobeles revolucionārās cīņas 1905/6 (1929.) 18 un 19. lp.
Tamlīdzīgs lasāms ari „Pēd. Br." 1929. Nr. 209 rakstā «Dobeles sastingums pār-
varēts."

2) Jaunākās Ziņas 1927. Nr. 62.
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Vācu karaspēkā (kur ari krita), kā daža laba cita šejienes vācu

muižnieka un vācu mācītāja dēli, kamdēļ viņa tēvam nācās emi-

grēt. Droši vien ari šis fakts Čakstem viņa sprieduma nodošanā

būs kritis svarā. Viens no Bīlensteina dēliem, emigrējušais mā-

cītājs Valters Bīlensteins, parādīja nupat šovasar, svi-

not 10 gadu piemiņas dienu, kad Rīgu no lieliniekiem atsvabi-

nāja, iesūtītā rakstā baltiešu orgānā „Baltische Blātter" (1929.
Nr. 10) savu īstu plašu vācu patriotismu. Viņš runā tur sajūsmā

par divām vācu uzvarām Rīgā: 1917. gadā Rīgu ieņemot („par
to mēs uzgavilējām — simtiem gadiem lolotais sapnis piepildī-
jās") un 1919. g. 22 maijā to atsvabinot no lieliniekiem. „Pirmā
Rīgas uzvara mums iekrita rokās kā Dieva dāvana, kamēr otro

mēs baltieši drīkstējām paši izcīnīt." [Šīs „izcīņas" nolūks pa-
tiesība toreiz mūsu muižniecības iedvesmotam un vadītam lan-

desvēram sniedzās ļoti tālu — atkarot sev atpakaļ visu Baltiju.)
~Kopš šīm Rīgas dienām mēs zinām, ka mēs baltieši esam ap-
vienoti ieroču brālībā ar visas pasaules vāciem uz krišanu un

augšāmcelšanos," nobeidz Bīlensteins. Tā tad izteikta pilnīga
visvācu tendence, kāda izskanējusi ari lielajās 22. maija svinī-

bās Berlīnē, kurās ņēma aktivi dalību ari šis pats Bīlensteins.

Jāatzīmē beidzot, ka viens Bīlensteina dēls, Reņģes mācītājs
Hanss Bīlensteins, izcieta 1919. g. sākumā, lielniecisma

Laikā, mocekļa nāvi. Kas attiecas uz pašu veco Bīlenstēinu, tad

viņš ar visu savu vācu patriotismu un visiem augšām pievestiem

nelabvēlīgiem spriedumiem par latviešu dzīvi un kultūru tomēr

gribējis būt un bijis vispārīgi cik vien iespējams objektīvs un

labvēlīgs latviešiem. To rāda bez viņa ilggadējiem pētīšanas
un krāšanas darbiem latviešu senvēsturē un etnogrāfijā piem.
ari viena vieta viņa vēsturiskā darbā par Latvijas robežām —

tā. kur viņš nepiebiedrojas Koskinena izsacītām domām,
itkā senie latvieši novārtā liekami kā zemāka, niecīgāka tauta,

kas pati nespēdama savu brīvību uzturēt, raudzījusi no sveš-

nieku jūga atkratīties, meklēdama glābiņu jaunu iekarotāju
paspārnē. Tāpat dzirdējām, ka viņš aizstāvēja latviešu tautu

pret nepatiesiem pārmetumiem, ka tai svešas pateicības jūtas.1

)
Ari par citām labām latviešu īpašībām viņš izteicies ar atzinību.

Prof. P. Š m i t s, apskatījis Bīlensteina grāmatas „Die Holzbau-

ten der Letten" I. daļu, sprieda 1912. gadā: „Mūsu pārrunājamā
rakstā nekur nevar manīt, ka Bīlensteins būtu tīšām nostādījis
latviešus zemāku, nekā patiesībā nāktos. Pavisam otrādi! Šur

tur viņš vēl sevišķi uzsver seno latviešu kultūru, lai lasītāji ne-

domātu, ka latvieši senāk būtu dzīvojuši kā mežoņi. Uz 148. lap.
puses viņš raksta: ..Latviešu tauta ir no seniem laikiem savā

zemnieku kārtā bijusi šķirta pa pakāpēm, un ir tādēļ jau sen

') Sk. 33. lp.
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stāvējusi uz augstāka kultūras stāvokļa, nekā kaimiņu tautas."1)
Jāievēro ari Bīlensteina vispārējais humānais un mīlības pilnais
raksturs. Tādēļ būs vien jāpieņem par pamatotiem, patiesiem
vecākā dēla Emiļa vārdi, kādus viņš izteica, paziņojot biedrībai

par tēva nāvi: „Ohne Rūcksicht auf Anerkennung oder Verken-

nung, erfreuliche oder betrūbende Erfahrungen ist er selbst ein

wahrer Freund des lettischen Volkes gew e-

s c n." Labi tai zemei, kura var lepoties, ka radījusi tādus vīrus,

kāds Bīlensteins! — sacīja akadēmiķis K. Zālemanns, noslēdzot

Bīlensteina beidzamā darba „Die Holzbauten der Letten" otro

daļu (1918).

M Sk. Z. Koni. 16. Rakstu kraj. 5. lp.
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Pēc-Bīlensteina laikmets

Prezidenti: J. Sakranovičs 1895.—1903.

T. Dobners 1903.—1919.

Dr. J. Zēvers no 1925. g.

Dr. A. Bīlensteinam pēc 31 gada prezidenta amata ieņemša-
nas biedrībā, viņam 1895. gadā no šī amata atkāpjoties, viņa
vietā par biedrības priekšnieku ievēlēja klātesošie 40 biedri ar

21 balsi Lielauces mācītāju J. Sakranoviču (pretkandidati
bija T. Dobners, kas dabūja 10 balsis, un R. Auniņš — 2). Bīlen-

stēinu taī pašā reizē uz visu viņa mūžu ievēlēja, ārpus visiem

statūtu noteikumiem, par biedrības goda prezidentu. Ar

Sakranoviča personu un viņa rakstiem latviešu tautas lietās,
kas bija negativi, jau iepazināmies gadījumā, kad viņš vadīja
biedrības orgānu «Latviešu Avīzes". Kas zīmējas uz viņu kā

Latviešu Draugu Biedrības vadītāju, tad jāsaka, ka viņš nepie-
derēja pie vājākiem biedrības vadoņu pulkā. Viņš bija diezgan
rosīgs un kustīgs biedru pulcināšanā un mudināšanā uz darbu,
kaut gan neieveda nekādu jaunu programu biedrības darbībā,

ja neieskaita tūliņ pašā sākumā nodomāto latviešu rakstu resp.

manuskriptu nolikšanu sistemātiskas kritikas foruma priekšā.
1 )

Viņa laikā iznāca no „Magaziņu" krājumiem 3 burtnīcas (19
sējuma 4. burtn.. viena no visbiezākajām biedrības pastāvēšanas
laikā, un 20. sējuma 1. un 2. burtn.). Tajās uzņemti vairāki

raksti vēl no vecā Bīlensteina un viņa dēliem, citi no K. Barona,
L. Bērziņa, Lautenbacha, Voltēra v. c. Sakranovičs, kaut gan
latvietībai bija stipri muguru atgriezis, ticis par

biedrības

priekšnieku tomēr piegrieza diezgan lielu vērību tam, kā vai-

rāk latviešu mācītos vīrus saistīt pie biedrības. Viņa laikā ie-

stājās biedrībā starp citiem ari mūsu abi valodnieki: K. Mūlen-

bachs un J. Endzelīns, kas abi ari turēja vairākus lāgus valod-

nieciskus priekšnesumus biedrībā. No citiem jaunuzņemtiem
biedriem minami Ludis Bērziņš, Arveds Bergs, J. Čakste. Dr.

G. Reinhards, Dr. Butuls, E. Felsbergs, Pārstrauts, Veissmanis,
K. Avots un A. Niedra. Viņa laikā, svinot 1899. g. biedrības

75 g. pastāvēšanas svētkus, ievēlēja goda biedros Krišjāni Ba-

ronu. Sakranoviča laikā no Vidzemes direktora amata atkāpās
1896. gadā mācītājs T. Dobners, kas 16 gadus no vietas bija

J) Sk. 173. lp.
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izpildījis šo amatu, un tā vietā ievēlēja G. Hi 11 ner v, Kokne-

ses un Krapes mācītāju, kas 5 gadus sabija šaī amatā. G. Hill-

ners bija ievērojams ar savu skaidro latvisko valodu viņa rak-

stos. Viņa māte bija dziesminieka Kār|a Hugenbergera meita,
tāpat kā otra laba latviešu valodas pratēja mācītāja, A. Berne-

vica, māte bija vecā Pantenius meita. Hillners sastādīja vairā-

kus gadus Hākera Vidzemes Kalendāra pielikumu, kuram sa-

vus rakstus deva ari R. Blaumanis, kas ar mācītāju Hillneru stā-

vēja labā draudzībā, un izdeva biogrāfiskus apcerējumus par
daudziem mācītājiem, kas darbojušies latviešu kultūras laukā,
kā Gliiku, Ulmannu, Auniņu v. c. 1901. gadā viņa vietā par Vi-
dzemes direktoru ievēlēja Bērzaunes mācītāju, tagadējo prā-
vestu Rīgas Doma baznīcā un atjaunotās Latviešu Literariskās
Biedrības viceprezidentu O. Erdmannu. Kurzemes direktori

bija: A. Bernevics (1895.—1901.) un Fr, Bernevics

(1901.—03. g.).
Atzīmējams, ka A. Bernevics — vēlākais Kurzemes ģe-

neralsuperdents, ko mēs vācu okupācijas laikā mācījāmies pazīt
kā ciešu vācu Vilhelma varas piekritēju un kas latviešiem slu-

dināja, ka tiem visai tautiskai iedomai un tautiskai politikai jā-
saka ardievas, — izsacīja savā 1898. g. referātā ievērojamas do-

mas par latviešu un vācu presi un savstarpēju sapra-

šanos. Toreiz viņš taisni uzsvēra, ka katram patiesam latviešu

draugam jāvēloties, „kaut latviešu centieni visur atrastu labvē-

līgus apspriedējus." [Kā apstākļi domas ātri grozīja!] Vācu

presē bieži tas nenotiekot. Lai to sasniegtu, viņš ieteica vācu

laikrakstiem pieņemt īstus latviešu lietu pazinē-

jus, kas novērstu liekus un kaitīgus pārpratumus. „Vācu laik-

rakstos atronam daudz ziņojumu no latviešu laikrakstiem, bet

reizēm trūkst pamatīgu ziņu par latviešu garīgās sadzīves sirdi,

tamdēļ tur ari vietām lasām par pārāk asu un skarbu karu ar

latviešu presi, kas ir savu interešu strauja un dedzīga aizstāvē-

tāja un tā dažreiz jūtas bez iemesla aizkārta. Pie saprašanās

pieder vispirms savstarpīga pazīšanās!" Tie bija taisnīgi vārdi.

Ļoti labvēlīgi un atzinīgi Bernevics toreiz izsacījās vispārīgi par
latviešu laikrakstiem šādi: „Latv. literatūras apspriedējam ne-

kad nav jāaizmirst, ka mūsu laikraksti aizņem visvairāk darba

un spēka, kas par to mēru pāri, tas parādās īpašos izdevumos.

Tamdēļ ari mūsu avīžniecība patiesi plaukst. Redakcijas nedo-

mā uz to, kā avīžu slejas pildīt, bet darbojas nopietni, saviem la-

sītājiem patiesi ko laba pasniegt — zināms, katra pēc savām do-

mām par to, kas labs, kas kaitīgs. Kad kādu avīzes numuru iz-

lasa no sākuma līdz galam, tad gan katru reiz būs jāsaka: ba-

gāts saturs, vērts lasīt! Tā man vismaz jāspriež par Kurzemes

laikrakstiem." Pēc tam aplūkoja katru laikrakstu atsevišķi, at-

zīmēdams par „Tēviju" to, ka „tā esot vienīgais Kurzemes laik-

raksts, kam ari pagājušā gadā dažreiz iznākusi saduršanās ar
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šejienes vācu presi, pie kam nebūt nav vainīga „Tēvija" vien;

sava daļa vainas, ka tik bieži izceļas domu nevienprātība ar vācu

biedrenēm, meklējama ari vācu avīžu redakcijās." Pēc tam kri-

tiķis nāca klajā ar augšām minēto aizrādījumu šejienes vācu

presei. Turpretim Vidzemes direktors G. Hillners sarāja taī

pašā reizē „Baznīcas Vēstneša" izdevēju par to, ka Oberpāles un

Apukalna mācītāju vēlēšanas lietā bija rakstījis tiem par labu,
kas bija nemierā ar uzspiesta mācītāja ievešanu draudzē.

Jo ievērojams svinību gadījums Sakranoviča laikā biedrībā

bija augšminētie 75- gadu pastāvēšanas svētki, kurus

pavadīja Jelgavā 1899. g. 10. septembrī. Svinības iesākās ar

prezidenta svētku runu, kurā viņš deva plašāku koncentrētu ap-
skatu par biedrības līdzšinējo darbību. „No manis atzīmētie

darbi — viņš sacīja nobeidzot — jau visi gan nav liekami tieši

uz biedrības konta, bet ir atsevišķu personu nopelns — mēs zi-

nām ari par daudziem svarīgiem darbiem, kas pastrādāti ārpus
musu biedrības, tomēr es domājos nedarām nepareizi, ja es no

šejienes izplūdušās straumes, ierosmes un aizrādījumus, noskai-

drojumus un darbu sākumus turpmākiem darbiem un pašus fak-

tiskos darbus augsti vērtēju un pāri par daudziem citiem. Pēc

tiem daudziem gadu desmitiem, kad šejienes vācieši gādāja par
latviešu garīgām vajadzībām, par darbības centru izraudzīda-

mies Latviešu Draugu Biedrību, tagad pienācis laiks, kad lat-

viešu tautas tālāka garīga attīstība sāk atplaukt pašas spēkiem
un arvienu vairāk par valdošo sāk palikt patstāvīga, īstena lat-

viska literatūra. Blakus agrākam centram tagad radies Rīgas
Latviešu Biedrībā jauns centrs. Bet ar to vēl nebūt nav aptum-
šota tā vieta, kas atraisījusi spēkus, tos rūpīgi kopusi un piegā-
dājusi visus vajadzīgos līdzekļus un tos vēl tagad apsargā, kas

darīja iespējamu, ka mums tagad ir latviešu tauta,

kas pati sevi apzinās un var tagad tālāk attīstīties, — t. i. vecais

centrs, kam tiklab no kulturālās, kā zinātniskās puses skatoties

ir vēl daudzi lieli darbi pastrādājam i." Tā tad

pēc Sakranoviča sprieduma Latviešu Draugu Biedrības nopelni
ir, ka latviešu tauta pavisam pastāv. Droši vien šo spriedumu
varēsim pieskaitīt tiem, kurus ierindojām šīs biedrības lielas ie-

domības un dižošanās kontā. Itin zīmīgi un kulturāli izpratīgi
biedrības un viņas darbinieku nozīmi izteicis šaī pašā jubilejas

gadījumā Krišjānis Barons savā apsveikuma rakstā šā-

diem vārdiem: „Sirsnīgi apsveicu Biedrību viņas 75 gadu jubi-
lejas dienā, pie tam apcerēdams Biedrības svētīgo darbošanos

latviešu tautas un valodas labā. kā ari godbijīgi pieminēdams

viņas liberālos, uzcītīgos dibinātājus, veicinātājus un čaklos

biedrus darbiniekus savrup." No latviešu puses vēl sveicināja
gavilnieci: no Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieks Fr. Gross-

v a 1 d s. apzīmēdams biedrības līdzšinējo darbību par „līduma
līšanu neiestrādātā laukā", no Jelgavas Latviešu Biedrības
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priekšnieks J. Čakste, vairākas latviešu redakcijas un atse-

višķas personas. Protams, vispirms nāca muižniecība un garīdz-
niecība ar saviem sveicieniem un tad dažādas vācu biedrības:

no Kurzemes Liter. un Mākslas Biedrības virsskolotājs H. Dī-

derichs novēlēja jubilārei viņas darbībā: „Zinātnei arvien

jāstāv pamatā, bet pie tam nedrīkst atslābt mīlestība uz tautu;

taču īstā mīlestība nepastāv vien draudzībā, bet ari k r i t i kā."

Laikam pazīdams biedrības priekšnieka naigumu pēc kritikām,
Dīderichs savā sveicinājumā aizņēma ari šo jautājumu.

Pēdējā pilnā sapulcē, ko

Sakranovičs vadīja (1902. ga-

dā, jo nākamā gada sapulce
viņš slimības dēļ vairs neņē-

ma dalību un ari pavisam at-

teicās no priekšnieka amata),

viņš starp citu aizņēma ari

kādu polit i s k v Jautā ju-

mu — tikko notikušas pilsē-
tas vēlēšanas; tās rādījušas

bēdīgu ainu: lepnība un ne-

prāts, partejība un faktisko

apstākļu ignorēšana iejauktī-
šas vēlēšanās gandrīz jau ap-

klusušo tautības jautājumu

— atskanējis atkal vecais

sauciens: vācietis! latvietis'

kas sacēlis naidus, kas tik

drīz neaprimšoties. Biedrības

darbinieki vācieši — pie tiem

pilnīgi bija pieslējies ari to-

reizējais priekšnieks pārvā-

cotais latvietis —
atrada par

sodāmu lietu to, kad latviešu

pilsoņi centās iekarot pilsētās
savu pelnītu un ari likumīgi atļautu stāvokli.

T. Dobners. uzņemdams 1903. g. beigas biedrības priekš
nieka amatu, tajā sabija līdz sava mūža beigām (1919. g. febriu

rim), tā tad piedzīvoja un pārlaida ir 1905. g. revolūciju, ir kari

ir lielniecisma laikus. Savā pirmā viņa vadīta sapulcē 1904. gad
viņš uzsvēra vienu diezgan pamatotu faktu: „M usu gad

sapulcēs koncentrējas mūsu biedrības da r

bība." Šaīs sapulcēs tiešām parādījās visa Latviešu Draug

Biedrības darbība, viņas gars atsevišķos spriedumos par vis;

dām latviešu lietām, vajadzībām un notikumiem, literariskiei

un sabiedriskiem. Šaī pašā reizē Dobners meta skatu uz Rīga
Latviešu Biedrības «apbrīnojami daudzpusīgo darbību": viņ

darbojās tolaik kādas 20 dažādas komisijas un no jauna tikk

Teodors Döbners.
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bija nodibinājusies Valodniecības nodaļa. Nākošais — revolū-

cijas gads pagāja «draugiem" pilnīgā apjukumā un postā. Di-

vus gadus no vietas nenotika neviena biedru sapulce. Pirmo

pilno sapulci pēc tam noturēja 1907. gadā, kas bija ievērojama
ar savu atskatu uz postīgo pagātni un biedrības tīrīšanos

no kaitīgajiem elementiem. Kāds apkaunojums pie-
nācis iedomīgajiem, ka latvieši paši vien saviem spēkiem, bez

vācu palīdzības tikuši pie izglītības — tā T. Dobners sprieda
atklāšanas runā — iedomātā izglītības celtne sabrukusi kā kār-

šu būdiņa — mazais revolucioneru pulciņš aizrāvis līdzi trakā

mutulī visu latviešu tautu! Gan jau mēs redzējām nāvīgo indu

ieplūstam tautas miesās un karojām pret to, kā, piem.. pret visu

nacionālo (jau no Šulca un Bīlensteina laikiem dzirdēto) lieluma

iedomību, vācu nīdēšanu un ar to savienotiem meliem, bet tas

nelīdzēja neko. Revolūcijas paroksisms atklāja visu sabruku-

ma, tautas dvēseles saposti juma lielumu, kas viss bija neprātīgu
avīžnieku un ļaunuma apsēstu aģitatoru darbs, pie kam lielu

lomu spēlējuši mūsu tautskolotāji. [Te analoģiju atrodam Prū-

sijas vēsturē. Ari tur 1848. gadā skolotāji — paglītotākā,
progresīvākā šķira — izrādījās par lielākiem revolūcijas dalīb-

niekiem, par ko viņi saņēma no mūsu Tērbatas profesora J.
Kurca (Kurtz), konservatīva vācieša, viņa baznīcas vēsturē

šādu bargu notiesājumu: «Blakus izsalkušu literarisku proletā-
riešu baram gan neviena šķira nav pamatīgāki un sekmīgāki
strādājusi pie vācu tautas saindēšanas, kā tautskolotāju šķira."]
Bet tagad atkal valdības vara savilkusi grožus cietāki, slimnieks

piespiests apmierināties un no viņa organisma izmet ārā kaitīgos
elementus. Tā Dobners. Tā tīrījās ari šī mācītāju biedrība.

Par to priekšnieks pastāstīja sekošu: «Mūsu biedru pulkā bijuši
tādi locekļi, kas atklāti gājuši kopā ar revolūciju, avīžnieki, kas

to kurinājuši un par tās uzliesmošanu priecājušies, revolucio-

nārā skolotāju biroja locekļi v. t. t. Bet bijuši ari tādi, kas vī-

rišķīgi uzstājušies pret revolūciju. Daži viņā ari cietuši. Tā-

dēļ mums sīki jūsijā mūsu biedru saraksts, jo kauču gan mēs

neesam nekāda politiska biedrība, tad taču skaidra lieta, ka

mēs noteiktus revolucionārus nedrīkstam paturēt savu biedru

pulkā. Daži no biedriem pa šo laiku ari nomiruši un citi paši
izstājušies. Šīs sijāšanas iznākums ir tas, ka no mūsu pēdējā
saraksta 199 biedriem bija dzēšami 55, tā kā palikuši pāri tikai

144 biedri." Patiešām no šī saraksta, kas pielikts klāt 1904. g. sē-

des protokolam, priekšniecības privātā eksemplāra, kas man bija
rokā, redzams, ka izdzēsti (ar pāršņēpumu un pierakstījumu
klāt: «gestrichen") šādi biedri: prāvests K. Avots, Daugavgrīvas
mācītājs M. Bankins, Džūkstes skolotājs R. Bērziņš (atzīmēts,
ka pazudis), agronoms J. Brazda, cand. phil. E. Felsbergs, Jaun-
jelgavas aptieķnieks H. Feierabends, mācītājs A. Jeske, Dr.

mcd. E. Kalniņš Tērbatā, ērģelnieks Kr. Klaustiņš. lauksaim-
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nieks K. Kļaviņš Koknesē (bij. „Rotas" redaktors), skolotājs

Liepiņš Jaunaucē, agr. J. Mazvērsīts, Mag. mcd. vet. E. Paukuls,

J. Straume, mācītājs J. Rozens un vēl kādi, kamēr kā izstā-

jušies („ausgetreten") apzīmēti starp citiem: advokāts Arveds

Bergs Rīgā, virsmācītājs E. Bernevics Rīgā un Fr. Bernevics

Jelgavā, Dr. A. Butuls, skolotājs J. Grūnfelds Jaunpilī, mācītājs
J. Kāhlbrandts Rīgā, mācītājs V. Kellers Rīgā, virsskolotājs E.

von Reibnics Jelgavā, H. Zīle Tērbatā. Ka no dzēstajiem bied-

riem visi nav skaitīti par „revolucionāriem" un tamdēļ dzēsti,
to rāda jau augšējo dzēsto pazīstamu personu vārdu saraksts,
tā kā bija jādomā, ka dzēšana pie vairākiem notikusi dažādu

citu iemeslu dēļ. No tam pārliecinājos ari, apvaicādamies par
šo lietu, piem., pie pirmās izdzēstās personas, prāvesta K. A v o -

t a kga Ļaudonā. Viņš atbildēja man uz manu pieprasījumu
šaī lietā, pie kam reizē ievaicājos par viņa event. satiksmi ar

Dobneru, 1926. g. 31. VIII. šādi: „Mana vārda dzēšana stāvēs gan

ar to sakarā, ka nebiju samaksājis par dažiem gadiem savu bie-

dra naudu, kādu laiku krievu-japāņu karā būdams un pēc tam

savu pienākumu pret Latviešu Liter. Biedrību piemirsdams. Ka

manas attiecības ar Dobnera tēvu ir bijušas arvien labas, to pie-
rāda ari tas fakts, ka es uzaicinājis viņu, toreiz mācītāju eme-

ritu, izpildīt manu vietu Ļaudonā krievu-japaņu karā, kurā aiz-

gāju kā kara mācītājs. Viņš to ari labprāt darīja un apmetās uz

dzīvi kopā ar savu kundzi. Visi manas draudzes locekļi ir nā-

kuši viņam pretī ar pienācīgo cienību, tā kā viņš še 1905. gada
sākumā ir pavadījis patīkamu laiku. Tikai vēlāk, revolucionā-

rai kustībai pieaugot, ari viņš ir piedzīvojis ļaunas dienas un

ticis izcelts no Ļaudonas kanceles pirmā vasaras svētku dienā

no revolucionāriem, sastāvošiem pa lielākai daļai no nemiernie-

kiem iz kaimiņu draudzēm un no pareizticīgiem. Tie ir vazā-

juši viņu pa baznīcu, noplēsuši viņam talāru un gribējuši viņu
piespiest, nest viņu sarkano karogu. Laukā uz zemes gulēdams
un no revolucionāriem apsmiets, viņš tomēr nav viņiem pade-
vies, — kamēr tie beigās no viņa atstājušies. Pēc šī bēdīgā no-

tikuma konsistorija slēdza Ļaudonas baznīcu. 1906. gadā no

kara lauka mājās pārnācis, turēju par savu pienākumu, drau-

dzes priekšā Dobnera tēvam no sirds pateikties par viņa pūli-
ņiem manā vietā un par viņa varonību minētā vasaras svētku

dienā. Ari vēlāk mēs bijām arvien labi draugi." Pie nemiera

gariem varēja pieskaitīt un droši vien ari pieskaitīts un tamdēļ
no biedru skaita izdzēsts, piem., mācītājs I. Rozens, Viļņas
kara apgabala mācītājs un „Apskata" redaktors (biedrībā viņš

bija uzņemts 1896. gadā), par kuru iekšlietu ministrs ziņoja
1906. g. 11. martā Kurzemes konsistorijai, ka kara ministrs tu-

rot viņu „par ļoti šaubīgu cilvēku, kura politiskā darbība nesa-

krīt ar viņa garīdznieka amatu" — tā tad tas esot kaitīgs kapa

apgabala kara spēkam, kamdēļ lūdza to atcelt no amata. Uz
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ģeneralkonsistorijas pavēli Kurzemes konsistorija iesniedza tā

paša gada 1. maijā sūdzību pret Rozēnu par smagiem amata

pārkāpumiem. Bet tā kā Rozens uz aicinājumu nenāca priekšā
un nekur ari nebija atrodams, tad izsludināja senāta orgānā un

Kurzemes guberņas avīzē viņa meklēšanu. Ari bez sekmēm, jo
meklētais bija emigrējis uz Ameriku. Viņš nomira 1927. g. 14.

martā Sanfranciskā. Par Rozēnu kā redaktoru esmu node-

vis savā laikā, mūsu preses lielajā jubilejas gadījumā, atzinīgu
atsauksmi, to nostādīdams savā ziņā — avīzes vadītāja iniciatī-

vas, rosības un čakluma ziņā — pat Velmem priekšā (abu vadībā

esmu savā laikā dabūjis strādāt un tādēļ abus kā redaktorus

tuvu pazinu.) 1)
Šaī pašā 1907. g. sapulcē biedrības priekšnieks ziņoja ari

par vairākiem šaīs gados mirušiem biedriem, kā: bijušo ilgga-
dējo biedrības vadoni un viņas dvēseli, Dr. A. Bīlenstēinu

(„Kaut gan viņš sava mūža lielāko daļu bija vācu draudzes

mācītājs, tomēr viņa dzīvais gars ņēma allaž dalību nevien zi-

nātniski pie visa latviska, bet ari dzīvē pie visiem latviešu tau-

tas priekiem un bēdām. To viņš pierādīja vēl tad, kad revolū-

cijas drudzis sāka apņemt zemi un jau notika baznīcu apgānīša-
nas un pirmās slepkavības. Sevišķā proklamācijā viņš mēģināja
aicināt tautu uz apdomību. Bet tai vairs nebija prasmes klausīt

nopietniem vārdiem. Drīz Bīlensteinam pašam pie sevis bija

jāizbauda revolūcijas šausmas
...

Bet ar visu šo piedzīvojumu
rūgtumu viņa sirds tomēr sējās pie tautas labklājības. Sevišķi

neaprima līdz beidzamam viņa zinātniskā interese un blakus

tam rūpes par mūsu biedrību, kas viņa sirdij stāvēja tik tuvu

ka miesīgs bērns. Uz slimības gultas gulēdams, gandrīz jau ka

mirējs, viņš ar apmierinājumu saņēma ziņu, ka esam nolēmuši

noturēt gada sapulci un turpināt darbus. „Tas pareizi," viņš
teicis. „biedrībai izpildāmi vēl savi uzdevumi."); par Cēsu mā-

cītāju G. Fīrhuffu, mācītāju Emīlu Kāhlbrandtu

(„liela augsti stāvoša persona ar savām gara dāvanām, plašo
skatu un drošo, spēcīgo uzstāšanos: 1873. g. sapulcē viņš asi ap-

karoja ..Balt. Vēstneša" vācnaidīgo tendenci un uzbrukumus

mācītājiem), mācītāju K. Valteru, ilggadējo biedrības sekre-

tāru v. t. t.. kopā pavisam par 15 biedriem.

Par biedrības darbību šaī notecējušā garākā laika sprīdī
priekšnieks ziņoja: Revolūcijas gadā iznācis jauns „IVlagazinu"

krājums (XX, 3) ar 5 dažādiem rakstiem un J. Neulanda ievēro-

jamu vēsturisku pielikumu „Par mūsu baznīcas dziesmu grāma-

tām." Direktorija vairāk reizes sanākusi uz sēdēm, kurās ap-

spriests sevišķi ari jautājums, vai biedrības darbību

turpināt, vai ne. levērojot Bīlensteina garākā Aēstulē pie-
sūtītās domas, ka darbība jāturpina, direktorija ari pievienoju-

*)Sk. Žurnālista piezīmes IMM. 1922. g.



337

sies tām. Tāpat direktori nesnauduši, bet skatījuši cauri jaun-
iznākušās latviskās grāmatas. Pacēlies jautājums, vai kritiskos

apskatus par tām neiespiest atsevišķās burtnīcās un tad tās ne-

piesūtīt biedriem. Bet ievērojot kases naudas stāvokli, tas at-

mests. Nolemts, sēdē atzīmēt tikai ievērojamākos darbus, lai tā

paveiktu sakrājušos vielu. Šaī pašā reizē priekšnieks ziņoja ari

par „Latv. Avīžu" toreizējo redaktoru Jāni Veissmani, ka

ar tā darbību nevarot būt mierā, jo viņš nav pienācīgi apkarojis
revolūciju, kamdēļ viņam uzteikts.

No šī brīža līdz 1914. gadam, kad izcēlās pasaules karš, kas

apturēja katru mierīgu kulturālu dzīvi, Latviešu Draugu Biedrī-

bā nenotika nekas ievērojams, noturēja tik kaktru gadu para-
stās gada sapulces ar zināmiem referātiem un ziņojumiem un

beidzamā, 1913., gadā iznāca pēdējais rakstu krājums (Mag.
XX, 4), 116 lapp. biezs. Tajā ievietoti starp citiem divi raksti,
kas celti priekšā 1912. g. sapulcē: mācītāja H. Grunera par

„Baznīcas terminoloģiju etimoloģiskā apgaismojumā" (87.—116.

lp.) un T. Dobnera par latviešu „līgo" (75. —97. lp.). Pie pir-
mā priekšnesuma debatēs izteica virsskolotājs H. Dīderichs

šaubas par to, ka latvieši savu „baznīcu" būtu aizņēmušies no

krieviem, tādēļ ka krievi ar savu „božņica" neapzīmējot ne-

kādu ēku, bet gan vienkārši svētbilžu kastiņu. Mācītājs R. Au-

niņš aizrādīja vēl uz to, ka „bogs" dieva apzīmējumā pie lat-

viešiem esot tikpat vecs, kā pie krieviem un tamdēļ ari „bož-

ņica" (baznīca) esot abās tautās vienu vecumu. Ari mācītājs E.

Gross aizstāvēja domas, ka te darīšana ar vecu kopēju īpašu-
mu. Otrā priekšnesuma debatēs mācītājs H. Grūners izsa-

cīja domas, ka „līgo" esot atvasinājums no sanskr. lingang-
priapus un „līgava" no verba līgt-vereinbaren. Mācītājs Au-

niņš uzmeta jautājumu, kas gan varot būt Jāņu dziesmās dau-

dzinātais „Jānītis"? Viņš domāja, ka to varot identificēt ar

„Usiņu"; vecās dziesmās vēl varēšot uziet Ūsiņa vārdu vēlāk uz-

nākušā „Jānīša" vietā. Bez tam šaī 1913. g. sapulcē priekšnieks
T. Dobners runāja vēl par šādu tematu: „Die Entstehung des

lettischen Volkes und seine kulturelle Entwickelung von ihren

Anfāngen bis auf den heutigen Tag nach lettischer Darstellung",
tajā atstāstīdams un pakritizēdams latviešu sniegtos apcerēju-
mus par šiem jautājumiem, kas iespiesti latviešu un franču

presē (Latv. Avīzēs Lietgalieša (J. Krieviņa) tā gada
277.— 282., 284., 287., 310. un 311. nros un franču „Les Annales

des Nationalitēs" īpašā latviešu numurā). Šaī franču žurnālā

bija iespiesti īpaši raksti uņ apcerējumi no J. Krodznieka,

T. Zeiferta, Kr. Barona, K. Kundzi ņa sen. v. c. par
dažādiem latviešu dzīves un darbības jautājumiem, kā: mūsu

vēsturi, literatūru, mūsu dzeju, skolām v. t. t., kas savā laikā

vācu presē sacēla lielu pārrunu un protestus un pie kam izrādī-

jās, ka patiešām viņu tulks H. Simsons bija dažus spriedumus uz
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savu galvu īsinājis, koriģējis un papildinājis. Bet citādi tur visā

visumā no latviešu stāvokļa bija pareizi un dibināti spriests un

izteikts. Dobners tomēr notiesāja šos rakstus, pamatodamies uz

„Balt. Monatsschr." tā paša gada 7/8. un 9. burtnīcās dotā sprie-
duma. „m schlagender VVeise tritt die Balt. Mon. allem Ueber-

schwang entgegen, lehrt den Gang der Geschichte richtig ver-

stehen und beurteilen und vviderlegt die zahlreichen Falša mit

I akten und Daten aus dem reichen Schatz ihrer Geschichts-

kenntnis und Spezialitāten," skanēja Dobnera spriedums. Tā-

pat tik noteikti, kā zinām, viņš savā laikā šaī pašā biedrībā no-

vērtēja „Lettische Revolution" vēsturnieka lielo faktu bagātību
un ticamību, kā ari lietišķību, kamēr cits labāks lietas zinātājs
pateica, ka sniegtais apcerējums pilns nezinības un veca ienaida.

Nākamā gadā uznākušais karš
— pilnīgi saprotams — pār-

trauca uz visu garo kara laiku pilnīgi Latviešu Draugu Biedrī-

bas darbību. Tikai vēl vācu okupācijas laikā — 1918. g. 30. ap-
rilī — sasauca atkal Rīgā biedrības sēdi, kas saucama par jo ie-

vērojamu šīs biedrības vēsturisku sēdi. Sēdē ņēma da-

lību 10 biedri un 6 viesi. Priekšnieks T. Dobners, atklādams

sapulci, izteicās, ka kāra apstākļu dēļ biedrības sapulces nav

noturētas gandrīz 6 gadus — ari vēl tagad biedri izklīduši. Ru-

nātājs apsveica biedrības goda biedra, profesora A. Beccen-

bergera klātbūtni, kas atbraucis ar dažiem citiem vācu zi-

nātņu vīriem no Vācijas Rīgā un tagad sēdē ņēma dalību. Tā-

lāk priekšnieks uzsvēra sekošu svarīgu faktu: starp daudz ci-

tām pārgrozībām esot minama mūsu dzimtenes piederība
pie jaunas valsts, t. i. Vācijas, zem kuras biedrība

varēšot iesākt jaunu un sekmīgāku darbību, jo netrūkšot

jaunās valdības labvēlības. Nevarot jau gan teikt, ka ari krie-

vu valdība būtot bijusi pret biedrību nelabvēlīga; bet biedrību

kādā ziņā veicinājusi viņa ari neesot. Biedrība jau ap 90 gadus
veca un pirmajos 60 gados valdība atļāvusi biedrībai brīvu pa-

stu (kā zinātniskai oficiālai iestādei). Ari pēdējos gados, kad

dažas citas biedrības slēgtas un dažām citām bijuši jāizslēdz no

biedru skaita Vācijas pavalstnieki, Latviešu Draugu Biedrība

atstāta mierā. Tas tomēr nenoticis aiz labvēlības pret biedrī-

bu, bet aiz pārpratuma. Tiklab vāciskais, kā latviskais bie-

drības nosaukums licis domāt, ka biedrība ir latviešu bie-

drība un tāpēc ka tāda likta mierā. Vecā valdība tā tad netrau-

cējusi biedrības darbību, bet ari nekādā ziņā nepabalstījusi un

neveicinājusi: bet no jaunās valdības esot cerama biedrības tie-

ša veicināšana.

Profesors Beccenbergers pateicās par godinājumu un

viesmīlību, ar kādu viņš jau senāk uzņemts biedrības sapulcēs.

Jau ilgus gadus viņš esot biedrības biedrs (no 1885. g.). Cildi-

nājis biedrības darbību, profesors aprādīja biedrību

par tik vajadzīgu, ka, ja viņas nebūtu, viņa
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butot tūliņ jādibina. Šurp griezīšoties daudzi jauni
zinātņu vīri, kam būs vajadzīga pieturas vieta un — tāda būšot
šī biedrība. Tad aizņēma latviešu gūstekņus, kuru esot tagad
Vācijā pie 270,000, pēc kam pārgāja uz latviešu valodu. Latvieši

varot lepni būt ar savu valodas skaņu bagātību, kas esot ār-

kārtīga pret citu tautu valodām. Par vārdu „s vei k s" taī

pašā reizē izteicās kā par ļoti radniecīgu leišu vārdam, pie kam
vairāki biedri gan aizrādīja, ka šis vārds latviešos esot ieviesies
tikai visjaunākos laikos.1

)
Tā paša 1918. g. decembri Dobners sasauca biedrus uz kar-

tēju gada sapulci, kas iekrita jau jaunproklamētās patstā-
vīgās Latvijas valsts laikā. Tā tad Latviešu Draugu
Biedrība paguva tik īsu laiciņu — tikai vienā sēdē — papriecā-
ties, ka pieder pie Vācijas, kas to pabalstīs un sekmēs vairāk

nekā vecā Krievijas valsts. Šī sapulce bija ari pēdējā, ko priekš-
nieks T. Dobners noturēja, jeb pareizāk sakot: gribēja noturēt,

jo viņš sēdes sākumā ievada runu turot noģība un tā sapulce
tapa pārtraukta un izputēja. Ar to ari izbeidzās Latviešu Drau-

gu Biedrības vecais laikmets — t. s. Krievijas laikmets un iesā-

kās Latvijas resp. atjaunotās biedrības laikmets. T. Dobners
nomira 1919. g. 22. februārī sirmā vecumā, 84 gadus vecs. Viņa
tēvs, A. Dobners, prāvests un ilggadējs biedrības darbinieks,
nomira 1873. gadā 73 g. vecumā. Tēvs bija apgaismības epigoņu
laikmeta bērns, tādēļ tas visu savu laiku savā darbībā, ari bie-

drībā — uz ko mums vairākkārtīgi nācās aizrādīt, — bija pro-

gresīvāks, pret latviešiem atzinīgāks un noliecīgāks gars, ka-

mēr dēls bija audzis laikmetā, kad sāka greizi skatīties uz lat-

viešu atmodas kustību un to lūkoja visādi apturēt un apkarot.
Kā viņš pret latviešu tautiskiem centieniem uzstājies, to pastā-
sta bijušais Vietalvas draudzes skolotājs Juris Kalniņš
(Prātkopis) savā kultūrvēsturiskā nostāstā „Tautības cen-

tienu dēļ" (Dzimtenes Vēstneša 1911. g. pielikumā no 258.—286.

nram). Skat. par šo jautājumu ari A. Vica «Latviešu skolu

vēsturē" 111. 630—634. Lp. Tur lasām ari (604. lp.), ka T. Dob-

ners, vadīdams Cēsu apriņķa XI. skolotāju konferenci (Drustos
1882. g.), tur parādījis „valdnieciska vadītāja roku", tā ka sa-

fājis
lielā konfliktā ar skolotājiem. Dobnera vadītā sapulce

ijusi visvētrainākā no visām Cēsu apriņķa sapulcēm.

Tā kā biedrība pēc T. Dobnera nāves stāvēja ilgu laiku bez

kādas darbošanās un dzīvības zīmēm, tad tai nācās 1925. gadā
uz izlaistu noteikumu pamata automātiski likvidēties. Lai viņu
no tam glābtu, tad sevišķi vācu aprindas parūpējās par to, ka

iesniedza apgabaltiesai reģistrēšanai atjaunotas Latvie-

») Sk. Rīgas Latv. Av. 1918. Nr. 100.
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š v Literariskās Biedrības statūtus. Biedrības jauno
statūtu i. pantā izteikts viņas mērķis šādi: «Latviešu Literariskā

Biedrība sev spraudusi par mērķi, savienot uz kopdarbību per-

sonas, kam rūp latviešu rakstniecības, valodniecības un senatnes

pētīšanas jautājumi." Tā ta(

atjaunotās biedrības statu

nosaka citādā veidā un cit

dos apmēros (plašāki, kau

gan nenoteikti) biedrība

mērķus nekā vecās biedrība

statūti, kas uzsvēra tikai la

viešu valodas piekopšan
Biedrība atjaunojās, kā pi
mīī paziņojumā biedriem p

teikts, lai uzglabātu un i

mantotu viņas vecos grāma

un rakstu krājumus un tu

pinātu savu agrāko darbīb

noturot apspriedes, krājo
grāmatas un rokrakstus, izd

dot gada pārskatus un citu

ziņojumus v. t. t. Jaunos st

tutus reģistrēja 1925. g. s

kumā. Pēc tam 17. martā no

turēja pirmo pilnu sapulc
par biedriem ieskaitīja visu

vecos biedrus, kas izte

vēlēšanos ņemt atjauno
biedrībā dalību un iemaksā

Dr. J. Zēvers.

nolemto biedru maksu (2 lati gadā). Sapulcē ievēlēja priekš-
niecībā jeb valdē piecus locekļus, no kuriem par priekšnieku iz-

raudzīja virsskolotāju Dr. J. Zēv c r v Jelgavā 1

) un par viņa

*) Jānis Zēvers dzim. 1868. g. 16./28. jūnijā Vidzemē, Leimaņu Lūķēnos
ka saimnieka dēls. Apmeklējis Vecpiebalgas 4 kl. draudzes skolu un pēc tam
no 1885.—88. g. Tērbatas skolotāju semināru, pēc kura beigšanas bija par sko-
lotāju Madlienas un Umurgas draudzes skolās un Igaunijā Port-Kundas 2 kl.
fabrikas skola. 1892. g. izturēja mājas skolotāja eksāmenu matemātikā un

1902. gatavības pārbaudījumu Pernavas klasiskajā ģimnāzijā. 1905. g. pēc
virsskolotaja eksāmena nolikšanas pārgāja par vācu valodas virsskolotāju Ar-

changelskas guberņas ģimnāzijā. No 1910.-14. g. studēja filoloģiju Cīriches

universitātē, kur 1914. g. vasarā izturēja doktora eksāmenu, aizstāvēja savu

doktora disertāciju par vācu patapinājumiem latviešu valodā un ieguva dok-

tora grādu filoloģijā. No 1918.—19. g. (vācu okupācijas laikā) Jelgavas sko-
lotāju semināra direktors, pēc tam virsskolotājs vācu ģimnāzijā (Landes-
schule), lielinieku laikā Jelgavas vidusskolas direktors un pēc Latvijas valsts

nodibinājuma virsskolotājs Jelgavas vācu vidusskolā un vēlāk ari Jelgavas
klasiskajā ģimnāzijā un skolotāju institūtā, kurās skolās ari tagad šo vietu ie-

ņem. No viņa darbiem iznākuši vācu valodā: viņa doktora disertācijas raksts

„Die deutschen Lehnvvorter im Lettischen. Ziirich, 1918", žurnālā Zeitschr. f..
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biedru prāvestu O. Erdmannu Rīgā. Biedrība savā tagadējā
sastāvā noturējusi līdz šim 4 sapulces, katru gadu pa vienai:

1926. g. 16. jūnijā (Rīgā Doma muzejā, vācu nodibinājumā un

iestādē, kur senāk ari pastāvīgi Latviešu Draugu Biedrība sa-

pulcējās Rīgā uz sēdēm, kamēr Jelgavā tās noturēja Provinces

muzejā), 1927. g. 15. jūnijā (Pilsētas bibliotēkas telpās), 1928. g.
6. martā (atkal Doma muzejā), svinot biedrības 100-gadu pastā-
vēšanas atceri un 1929. g. sākumā parasto gada sapulci Doma

muzejā. Tagadējā biedrība atšķiras no Draugu Biedrības dar-

bības un gara taī ziņā, ka viņas priekšnieks nesniedz pārskatus
par tekošiem ievērojamākiem literariskiem un kulturāliem dar-

biem latviešos un ārienē, kas uz latviešiem zīmējas, bet notur

tikai zinātniskas, t. s. akadēmiskas runas par dažādiem latviešu

kultūras jautājumiem no vēsturiski-valodnieciska stāvokļa rau-

goties; tā 1926. g. runāja par «Latviešu skolu kultūras vēstures

gaismā" un 1928. g. — par latviešu apģērbu no kultūrvēstures

stāvokļa. Tā kā tagad nav biedrībā parasto Kurzemes un Vidze-

mes direktoru, kas referēja un apsprieda gadā iznākušos latvie-

šu rakstus, tad ari šī puse viņā atkritusi. Araižu mācītājam P.

Baerentam jaunradītais referenta amats gan itkā at-

bilst agrākā direktora amatam vārda pēc, bet ne pēc izpildīju-
ma. Viņš pastāvīgi gan sapulcēs uzstājies ar darbiem, bet ne li-

terariski-kritiskiem, kā agrākie direktori. Viņš sniedza 1926. g.

sapulcē ziņas par vecā Bīlensteina darbību biedrībā, sevišķi vi-

ņa bībeles emendacijas darbiem, 1927. gadā gabalu no saviem

baznīcu un tiesu archivu pētījumiem — par zemnieku dzīvi

Araižu un Cēsu draudzēs 17. gadusimtenī, un jubilejas sapulcē

vergi. Sprachforschung: „Die lett*Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts"
(53) un «Lettische sprach- v. kulturgeschichtliche Studien" (54), žurnālā „Zeit-
schr. fiir slavische Philoīogie" (1929): Das Heerwesen der Letten m kulturge-
schichtlicher Beleuchtung" un šacha studijas _„Endspielstudien". Latviski rak-

sti iespiesti Izgl. Min. M-rā: „Vācu patapinātie vārdi latviešu valodā" (1921,
2. un 3. nr.), „Ko patapinātie vārdi liecina par latviešu aizvēsturisko senatni?"

(1921, 6.), „Vācu pareizrakstība un Latvijas vācu izruna" (1921, 11.), „Dārz- un

sakņkopības attīstība" (1922, 7.), „
Vecākais kalendārs latviešu valodā" (1922,

9.), „Naudas kultūrvēsturiskā attīstība" (1923, 10.), ..Latviešu mājas un saim-

niecības lietu kultūrvēsturiskā attīstība" (1924, 1.), ~Latviešu mūzikas instru-

menti" (1924, 8.), „Johannes Langius" (1924, 9.), „Kāds 150 gadus vecs līdz

šim nepazīstams katķisms latgaliešu izloksnē (1924, 6), „Latviešu ārstniecība
kultūras vēstures gaismā" (1925, 10.), „Karš kultūras vēstures gaismā" (1927,
2. un 3.), „Jura Manceļa Vade mecum un daži līdz šim nepazīstami apsvei-
kumi" (1927. 5/6.), „Latviešu skola kultūrvēstures apgaismojumā" (1927, 7/8.;,

..Latviešu valodas mācības grāmatu (gramatiku) pārskats" (1927, 11.), „Divu

garīgu dziesmu vēcs tulkojums latviešu valodā" (1927, 12.), „Mērs un svars

kultūras vēstures gaismā" (1928, 9), „Prof. J. Endzelīna etimoloģija Mulenba-
cha vārdnīcā" (1928, 10), „Kas Zviedrijas bibliotēkās un archivos atrodams

par seniem latviešu un igauņu valodas pieminekļiem" (1928, 12), „Latviešu ap-

ģērbs kultūras vēstures gaismā" (1928, 7/8 un 9) un „Latviešu baznīcas kultū-

ras vēstures gaismā" (1929). Tā tad Zīvers ļoti daudz rakņājies un pētījis da-

žādos latviešu kultūras vēstures laukos, pie kam var uzrādīt vairākus ievēro-

jamus pirmatklājumus, piem. par Rehehūzena, Langius un Fiirekera darbiem.
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— atskatu uz Latviešu Draugu Biedrības nodibināšanos un viņas

līdzšinējo darbību. Tā tad Baerenta mācītājs pieskaitāms, bla-

kus prezidentam, atjaunotajā Latviešu Literariskā Biedrībā pie
viņas galvenajiem atbalstiem. Biedrības sekretārs M. Aron s

ari runājis pāris sapulcēs. 1926. gadā viņš, sniedzis mazu at-

skatu uz biedrības pārorganizēšanos, aizņēma ari jautājumu par

viņas nākotnes nodomiem un izredzēm, pie kam gan viņā izska-

nēja kā šaubas par kādām visai labām izredzēm. Kad šī biedrī-

ba dibinājās (1827. g.) — viņš izteicās — tā bija vienīgā tāda mu-

šu zemē un ap to pulcējās visi, kam interesēja latviešu valodas

izkopšana un viņas piesavināšana un citas garīgas lietas mūsu

tautā. Tagad šādu literarisku un kulturālu biedrību pie mums

ir vairākas, lā. piem., pie mūsu universitātes nodibinājusies jau
priekš vairākiem gadiem speciāla Filologu Biedrība, kas rūpē-
jas tikai par mūsu valodas (ari vēstures) jautājumiem, kas ag-
rāk iekrita taisni Latviešu Draugu Biedrības darbības aplokā,
un biedrība ar saviem daudziem speciālistiem jo naigi strādā

(1929. g. sākumā jau iznāca viņas IX. Rakstu sējums). Bez tam

mūsu tagadējos vairāk nošķirtos apstākļos un dzīvē (piem.,
mūsu baznīcas un skolas tagad cieši nošķiras latviešu un vācu

baznīcās un skolās) tāda kulturāla biedrība ar jauktu, pie
dažādām tautībām piederīgu biedru sastāvu diezin vai neatdur-
sies uz dažām grūtībām pie saskaņotas kopā strādāšanas. To-

mēr sekmes, jādomā, biedrībai neiztrūkšot, ja tik tā pratīšot
un gribēšot noturēties un darboties vienīgi tīri zinātniskās

robežās. Šis jautājums sapulcē tomēr netika tālāk kustināts un

apspriests.
Par bibliotekāru un kasieri jaunajā biedrībā izraudzīts lie-

lais bibliofils J. M i s s i ņ š, kas ari rūpējās no savas puses, lai

vecā biedrība neietu bojā un tamlīdz visi viņas grāmatu krā-

jumi paliktu kopā Rīgā viņa tuvumā. Tas tad ari noticis. Bie-

drības bibliotēka atradusi vietu pilsētas bibliotēkas augšstāva
telpās jau kopš priekškara laikiem un tur tā vēl tagad glabā-

jas —
diemžēl priekš publikas maz pieietama un izlietojama, tā-

dēļ ka bibliotēkai trūkst jebkāda sakārtojuma un katalogu.
Tamdēļ jau ari bijušais priekšnieks T. Dobners izteicās 1913.

gada sapulcē, paziņojot par ilggadējā bibliotekāra Ru d.

Bergmanna nāvi, kas nomira tā gada 17. jūnijā, 84 gadus
vecs: «Ļaunums, kas nāk no tam, ka mums nav savu telpu, ir

tas, ka mūsu bibliotēka ir gandrīz nepieieta-
ma un neizlietota. Bet mums jāpateicas Bergmannam

Ear
tām pūlēm, kādas viņam bijušas, kad tas 1907. gadā no bi-

liotekara amata atstādamies, tomēr paturēja savā glabāšanā
viņa līdz tam pārvaldītos grāmatu un rakstu krājumus." Berg-
manns ievietoja biedrības bibliotēku savā namā, Jēzus baznīcas

tuvumā (viņš bija šīs draudzes mācītājs no 1863.—1906.), un kad

beidzot tur aptrūka telpu, tad lika tam nolūkam sagatavot baz-
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Nīcas bēniņos telpas ar plauktiem, kur novietoja jaunpienāku-
šās grāmatas un laikrakstus. Bergmanns bija biedrībā bibliote-

kārs no 1873. g., sākumā tikai kā Dr. Buchnolca palīgs, bet pēc
viņa nāves patstāvīgs un pilnīgs bibliotekārs. Cik ārkārtīgi rū-

pīgs un gādīgs viņš bija grāmatu apgādāšanā un izdošanā lūdzē-

jiem, to esmu pastāstījis kādā

citā vietā. Telpu trūkuma dēļ
vecās biedrības bibliotēku

beidzot bija nolemts pārvest
uz Jelgavu un tur novietot

Provinces muzejā. Jau ievē-

lēja īpašu komisiju, kam bija

jāizdara pārvešana. Par bi-

bliotekāru izraudzīja virs-

skolotāju H. Dīderich-

su. Bet jauniz vēlētā biblio-

tekāra nāve un uznākušais

karš izjauca nodomu. Un ta-

gad atjaunotā biedrība patur,

protams, savu bibliotēku Rī-

gā. — Jāatzīmē vēl, ka Lat-

viešu Draugu Biedrības bib-

liotēkai pamatu lika tūliņ
biedrības nodibināšanas sā-

kumā Petersa-Steffenhagena

grāmatu spiestuve, dāvināda-

ma pa eksemplāram no ka-

tras viņas apgādībā un spie-
stuvē iznākušas grāmatas, ku-

ras tad papildināja tāpat ar

labprātīgiem grāmatu ziedo-

jumiem sekoši biedri: Brok-

hūsens. Vāgners, Napjerskis, Velligs Ulmaņus. Palmstraueh

Runclers, Ageluths, Kroons, Klots un Berents. Piepi ika pie tai

vēl klāt par 25 rbļ. visu nel. ģeneralsuperdenta Sonntaga atstāt

latvisko grāmatu krājumu. Tas bija bibliotēkas iesākums. B

bliotekā ir sakrājies bez daudzām diezgan retām grāmatām pt
latviešiem un viņu senākiem latviešu izdevumiem ari labi daiu

dažādu vecu rakstu manuskriptos. Būtu gan jāvēlas, lai visnu

viņas manuskriptu krājumi taptu reiz katalogizēti un tā atvie

glināta pieeja pie viņiem visiem interesentiem un latviešu lite

raturas vēstures pētniekiem.
Piedalīšanās atjaunotajā biedrībā bijusi līdz šim pavisai

vāja, pa 5—6 biedri katrā pilnā sapulcē, gluži tupat kā treci

biedrības klusuma laikos, atskaitot tikai 1928. g. sarīkoto biedr

bas 100-gadu atceri 6. martā, kad uz sevišķiem ielūgumiem —

pie tam atcerot tik ievērojamu gadījumu — bija ieradies pr<

R. Bergmanns,
biedrībās ilggadējs bibliotekārs.
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vāks skaits dažādu viesu un sveicinātāju. Šie apstākļi pavedi-
nāja sekretāru Aronu piesūtīt prezidentam 1927. g. 17. jūnijā
paziņojumu, ka viņš izstājas no biedrības, kurā tas bija par
biedru no 1892. g., pamatodams savu soli ar aizrādījumu, ka vi-

ņam zudusi patika piedalīties un strādāt tādā biedrībā, kura sa-

stāvot gandrīz tikai no valdes locekļiem. To viņš redzēja pagā-
jušā gada pilnā sapulcē, to ari tagadējā. Savu uzskatu par šo

jautājumu paredzējuma veidā viņš izteicis jau pagājušā gada
sapulcē. Dzīva piedalīšanās no latviešu puses šaī vecā vācu

mācītāju dibinātā un uzturētā biedrībā, kas savā laikā diezgan
noteikti nīda un apkaroja latviešu tautisko kustību un viņu pat-
stāvības domu, nav domājama. Bet vai tā būtu sagaidāma šaī
biedrībā, kas grib darboties latviešu interešu labā (biedrību
taču sauc Latviešu Literariskā Biedrība), tagad, pēc Latvijas
patstāvības nodibinājuma, — varbūt no vācu puses? Ari nē,
kaut

gan tas būtu ļoti vēlams. Kur tagad varēsim uziet starp
šejienes vāciešiem, kas jūtas itkā cietēju, kā sarūgtinātu lomā

nostādīti, ievērojot viņu agrāko stāvokli te, tādus patiesus «lat-
viešu draugus" ar sirdi un dvēseli, kādi agrāk tiešām daži bija
sastopami, sevišķi priekš latviešu tautiskās atmodas laika? Tādu

nav un nevar būt, ja iedziļinājās vācu psichē, kuriem sava pā-
rākuma un iedomības izjūta bijusi no laika gala kā iedzimta, —

patiesībā gadu simteņu vēstures gaitā ieaudzināta. To visu ie-

vērojot, dziļāka kopības saskaņa šaī biedrībā starp abu tautību

piederīgiem ir šimbrīžam vēl stipri traucēta. Jānogaida vēl

laiciņš, lai prāti nolīdzinās. Kas attiecas uz atjaunotās Latviešu

Literariskās Biedrības darbību, tad tā līdz šim koncentrējusies

vienīgi viņas sapulcēs. Tas tā bija pa daļai ari vecajā biedrībā,
kā to viņas prezidents taisni uzsvēra 1903. g. sapulcē. Bet vecā

Draugu Biedrība tomēr atšķīrās ievērojamā kārtā no tagadē-
jās ar to, ka viņas direktorija uzturēja pastāvīgi dzīvus saka-

rus ar saviem biedriem, jo katrs direktors piesūtīja ikgadus vai

pusgadus sava apvidus biedriem tā sauktos misivus jeb apkārt-
rakstus ar paziņojumiem un pieprasījumiem par visādiem bie-

drību interesējošiem jautājumiem, kā ari protokolu norakstus

no noturētām sapulcēm, lai visi biedri pastāvīgi būtu informēti

par biedrības tekošiem darbiem, nodomiem un lēmumiem. Tā-

da dzīva sakara ar biedriem tagadējai biedrībai nav.
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Biedrības nopelni pagātnē un nākotnes uzdevumi

lekams piegriežamies tuvāk Latviešu Draugu Biedrības

darbu un nopelnu jautājumam, jāpastāsta vēl, kā pašā biedrībā

atkārtoti — laiku pa
laikam

— kustināts jautājums, vai biedrība

savus darbus un pienākumus nav jau izpildījusi un vai tamdēļ
ta nebūtu slēdzama. Kā zināms, ap 50. gadiem biedrību uzska-

tīja tuvu kapa malai pienākušu, vai ari par nedzīvi dzimušu

bērnu un tikai meklēja pēc brīnumdaktera, kas to varētu atdzī-

vināt. Tāds brīnumdakters radās Šulca personā. Bet viņa zāles

līdzēja tikai U£ neilgu laiku. Viņa valdības beidzamos gados

jau uznāca atkal paguruma un vājuma pazīmes un Bīlen-

steinam 1862. gadā nācās iejautāties, vai biedrība pēc dažām

šīm pazīmēm nav uzskatāma par novecojušos un izbeidza-

mu. Taču viņa atbilde galu galā skanēja, ka tā nebūt nav. Bie-

drības mērķis, „mīlējot latviešu tautu, mācīt cienīt un mīlēt lat-

viešu valodu un pierādīt cieņu un mīlu latviešu tautai ar to, ka

mīlē viņas valodu" — neesot nekādi novecojies, bet taisni tagad

piekopjams, kad tautības aiz iekšēja dzenuļa sākot viena pār
otru pacelties un viena no otras atšķirties. „Mūsu rokās tagad
atrodas skaistais pienākums — Bīlensteins uzsvēra, — mūsu

dzimtenes zemē, kur kopā dzīvo divas tautības, par to gādāt, ka

šāda šķelšanās nerastos, jeb kur tā parādītos vai parādījusies, to

izlīdzināt. Jeb vai beidzot man vēl būtu jāaizrāda uz faktu, kas

mūs pagājušā gada sapulcē tā pārsteidza un saviļņoja? [Ziņa,
ka latvieši gatavojas nodibināt savu latvisku rakstnieku bie-

drību.] Ja mēs savas Draugu Biedrības mērķus uzskatītu par

«novecojušiem", tad latvieši paši ņemtos tos no savas puses vei-

cināt, protams gan, ar sīkākiem līdzekļiem nekā mums tie pie-
ietami, bet varbūt ar lielāku mīlestību un enerģiju. Jo vaja-
dzība tiešām ir. izkopt kā kultūras līdzekli valodu." Bīlen-

steins, viens no jūtīgākiem tautu kopdzīves vērotājiem un sa-.

pratējiem, te runāja skaidri taī nolūkā, lai pieglaustos, tuvinātos

tiem, kas sāka atšķelties no biedrības vīriem un viņu darbības.

Zīmes par šo atšķelšanos jau sāka skaidri parādīties. Pie tām

nepārprotami piederēja spriešana un taisīšanās uz otras — skai-

dri latviskas — literariskās biedrības nodibināšanu un nupat iz-

nākušās jaunās «Pēterburgas avīzes". Tādēļ Draugu Biedrībai

vajadzēja pieņemt un klaji uzsvērt tadu tendenci, kas lai ap-
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mierinātu ari t. s. apzinīgo latviešu prātus. To tad Bīlensteins

pateica 1862. gada sapulcē.
Piecus gadus vēlāk — 1867. gadā — Kurzemes direktors

Rutkovskis atbildēja uz līdzīgu jautājumu: „Vai mūsu bie-

drība savu misiju jau izpildījusi?" citādiem vārdiem, kā Bīlen-

steins. «Biedrībai tagad savu darbību tikai vēl vajag ie-

s ā k t, — viņš sacīja, — ievērojot tautā notikušās lielās ārējās
un iekšējās pārgrozībai, viņas atjaunošanos, materiālo uzplauk-
šanu, atvieglotu politisko stāvokli, viņas straujo dziņu pēc izglī-
tības un ar to savienotām dažādām briesmām

...
Mēs nodarbo-

jamies ar latviešu literatūru bez kādām tendencēm un partejī-
bām [Neikena aizrādījumi un uzsvērumi šaī lietā skanēja gan

citādi] un cieši pieturamies pie sava uzdevuma, piegādāt
latviešu tautai viņas valodā patiesas kristīgas izglītības dār-

gumus, kas sakrāti pa gadusimteņiem." Šo kristīgā gara ieau-

dzināšanu un uzturēšanu latviešu tautā uzsvēra, līdzīgi visai ga-
rīdzniecībai, pastāvīgi ari Draugu Biedrība savā darbībā. Par

šādas darbības vajadzību biedrībā taisni šaī laikā iztei-

cās ari Vidzemes direktors R. Auniņš 1874. g. sapulcē. Ja bie-

drība nebūtu nodibināta, tad tagad tā būtu dibināma — viņš

teica, un tad savā tālākā apcerējumā sprieda šādi: „Mūsu bie-

drība varētu tautas labā daudz vairāk darīt nekā tas līdz šim

noticis, ja tā nostātos kā kritikas forums latviešu valodas

un literatūras laukā." Taisni spriedumos, kritikās biedrības va-

doņi varēja piekopt un ari piekopa iespējami plašā mērā savu

tendenci, savus nolūkus. Kritikas jautājumi biedrībā jo dzīvi

tapa kustināti jau no Šulca laikiem, tikai bieži vien šaī laukā

bija jāpieredz neizdevības un nepilnības, ko atzina ari Auniņš,
kas tamdēļ te ieteica stipru saņemšanos un papildināšanos pa-

strādājama darbā. Kad pēc trauksmainā 1881. gada iestājās
biedrībā jūtams pagurums, tad direktors T. Dobners 1890. g.

sapulcē atkal biedrus mudināja uz nepaguršanu. „Lai nepa-

gurstam, — viņš uzsauca biedriem, — iedomājoties, ka uzbudi-

nājums, uztraukums vairs neieskan mūsu telpās un uztraukuma

ir ukst mūsu darbos. Strādāsim klusu studiju istabas darbu un

nejausim mūsu gaismas svecei izdzist." Ka šādu strādāšanu

biedrībā atzina joprojām par vajadzīgu, lai ari apstākļi laiku

maiņā dažādi grozījās, tas izskanēja gadu no gada biedrības

galveno darbinieku balsīs. Biedrību vēl neturēja nekādi par

novecojušu. Tā prezidents Sakranovičs 1898. gadā atkal

tieši sprieda: „Mūsu biedrība, viena no vecākām mūsu zemē,

vēl sen nav novecojus i."

Bet desmit gadus pēc šīs pēdējās balss — 1908. gadā — at-

skanēja kāda cita balss, kas atzina gan biedrību vienā ziņā jau

par nevajadzīgu jeb lieku. To izteica tā laika biedrības

prezidents T. Dobners šiem vārdiem: «Latviešu valoda attī-

stījusies par pilnīgi patstāvīgu rakstu valodu un latviešu izglītī-
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bas stāvoklis tā pacēlies, ka daudzi viņas locekļi pārvalda viņas
rakstu valodu un to vispārīgi lietodami attīsta arvienu tālāk.

Tā tad vairs nav vajadzīgs pirmo vadošo darbu, kādus darījusi
mūsu biedrība, un vairs nav vajadzīgs nekādas

biedrības valodas kopšanai, ko tagad paši latvieši

neviļus izdara. [Jau 1907. gadā Vidzemes direktors J. Ērma-

nis varēja spriest par latviešu valodas attīstības stāvokli: «Pē-
dējos gados mūsu valoda tapusi tik daiļa un kupla, piemērota
visām dzīves vajadzībām, tā kā ari par visdziļākām lietām var

izteikties skaidri un saprotami."] . ..
Tikai mūsu biedrības kri-

tikām nav jāapklust," nobeidza runātājs savu spriedu-
mu, uzsverot joprojām pastāvīgas kritikas vajadzību. Tas pats
Dobners divus gadus vēlāk — 1910. g. sapulcē — atbildēja uz

jautājumiem: Vai mūsu biedrība nav savu uzdevumu jau izpil-

dījusi? Vai viņai ir vēl kāds tālāks mērķis? šādi: «Kauču ari

latviešu valodas tagadējais augstais izglītības stāvoklis un viņu

bagātīgā literatūra vairs neprasa mūsu biedrības palīdzības,
taču neapslābst interese par latviešu garīgo dzīvi — pavisam
otrādi, ar tās augstāku attīstības stāvokli tai jākļūst jo lielā-

kai ..."

Ka Latviešu Draugu Biedrībā tik bieži cilāts jautājums, vai

biedrība nav novecojusi, vai tā savus uzdevumus jau nav izpil-

dījusi un tādēļ tā vairs nav vajadzīga, tur nav nekāds brīnums,

ievērojot biedrības vecumu un apstākļu stipru pārgrozīšanos pa

visu šo garu laiku, jo sevišķi beidzamā laikā. Pat par Rīgas
Latviešu Biedrības Zinību komisiju pēc kara laikiem viņas ju-
bilejas sapulci atklādams, priekšnieks prof. P. Šmits iejautā-
jās tāpat: «Ceļas jautājums, vai Zinību komisija nav jau savu

laiku nodzīvojusi, atstādama savu vietu citām plašākām iestā-

dēm un biedrībām?" uz kam deva pats šādu atbildi:

„
Nav gan nekādu šaubu, ka agrākas vispusīgas lomas Zinību Komi-

sija vairs nevar spēlēt, bet tas nebūt vēl nenozīmē, ka viņai sava dar-

bība būtu jābeidz. Mums vēl nav otras tādas biedrības, kurai būtu savas

telpas plašākām tautas sapulcēm. Mums ir gan daudz zinātnisku biedrī-

bu, bet zinātnes popularizēšanai tomēr vislabāki varēs kalpot tā pati vēcā

zinību komisija. Atjaunojot savu darbību pēc kara laikiem, komisija ir

ari gluži kārtīgi gādājusi par populāriem priekšnesumiem vēstures, et-

nogrāfijas, rakstniecības un paidagoģijas laukā. Viņa nav beigusi ari

savu zinātnisko darbu, jo Valodniecības nodaļa strādā tagad ar vēl lie-

lāku intensitāti neka priekškara laikos."1 )

Zinām, ka Dobners jau 1907. gadā izteicās par Latviešu Bie-

drības darbības turpināšanu, sekojot īpaši Bīlensteina pra-

sījumam par tādu turpināšanu. Slims būdams, pēdējais īpašā

vēstule priekšniecībai izteica savas domas par to. Viņš uzsvēra

i) Zin. Kom. Rakstu krājums 18., 1926, 11. lp.



348

tajā, ka latviešu draudžu mācītāju pienākums esot, nodziļināties
savu draudzes locekļu baznīcas valodā un iepazīties ar latviešu

rakstniecības ražojumiem. Biedrība spējot vienot Kurzemi un

Vidzemi, latviešus un vāciešus un ar saviem vācu valodā izdo-

tiem rakstiem izplatīt ārzemēs ziņas par atradumiem latviešu

valodniecībā, vēsturē, mitoloģijā v. t. t. lebildumiem, ka Lat-

viešu Draugu Biedrība esot izpildījusi savu uzdevumu un tai

nekāda darba vairs neesot, Bīlensteins stingri noliedza un pie-
minēja kādus darbus, kas esot darāmi: p. p. pārlabot viņa mazo

gramatiku, izsmelt no tautas dziesmām un pasakām skaidru lat-

viešu valodu, bet ari ziņas par mitoloģiju un kultūru, pārtulkot
tautas dziesmas vācu valodā ārzemju pētniekiem, izmantot lielo

vietu nosaukumu krājumu, kuru pats bija savācis, izdot Mann-

hardta manuskriptu v. t. t. Pat uz miršanas gultas gulēdams,
Bīlensteins sajutis prieku par ziņu, ka nolemts, noturēt biedrī-

bas sēdi. Jo šī biedrība bija un palika viņa mīlule. Tāpat dzir-

dējām, ka vācu okupācijas laikā noturētā sēdē prof. Beccenber-

gers izteicās par Latviešu Literariskās Biedrības vajadzību: ja
tās vēl nebūtu, tad tā tagad būtu dibināma. Zināms, tad

— ia

Latvija nāktu Vācijas piederumā — šai biedrībai būtu patiesībā
citāds nolūks: krāt un vākt ziņas un materiālus no bojā ejošas
tautas, jo pārvācošana, latviešu tautas iznīcināšana tad notiktu

ļoti ātrā tempā.
Ari Latviešu Draugu Biedrības darbības un nopel-

nu novērtēšana notikusi atkārtoti pašā biedrībā. Kā dzir-

dējām, vairāki viņas biedri, labi un tuvi zinātāji, pat apzinīgi
līdzstrādnieki būdami, vairākkārt nodeva spriedumus par šo

lietu, un pat stipri negativus. Pie tādiem pieskaitāmi sevišķi J.
Berents, A. Dobners, Ulmanns un Neikens. Tie

bez kādas vairišanās uzsvēra un atklāja dažādus dibinātus trū-

kumus un vainas viņas darbība: ka tā nestrādā praktisku, dzīvē

vajadzīgu darbu, neievēro un nepilda tautas brēcošās vajadzī-
bas (Dobnera teiciens), laiks ar savām vajadzībām aizsteidzies

biedrībai priekšā, biedrības orgāns Latviešu Avīzes runā stipri
nelatvisku valodu, ari paši biedrības vadoņi nav labi latviešu

valodas pratēji, biedrības darbība ir vienpusīga un partejīga,
netaisna pret tiem, kas nepieder viņas kliķē (kā sevišķi „Mājas
Viesa" un «Pēterburgas avīžu" iznākšanas laikā). Un tā vēl.

Asāk un pareizāk nevar ari ārenieki nokritizēt šīs biedrības dar-

bību, — ko gan darījuši, piem., Juris All un ā ns, A. Vē-

bers, Fr. Veinbergs un Māteru Juris, sevišķi attie-

coties uz «Latviešu Avīzēm" un viņu garu, — kā to sprieduši
šie biedrības tuvinieki. Bet bija biedru pulkā, sevišķi pašā va-

donībā, ari tādi, kas biedrības darbību stipri sacildināja. Tādi

bija sevišķi R. Šulcs un J. Sakranovičs. Tā pirmējais,
biedrības prezidents būdams, ņēmās saslavēt «Latv. Av." 1856. g.

40. nrā — «Mājas Viesa" iznākšanas gadā — šādā kārtā biedrī-
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bas darbību (pēc tikko noturētas biedrības sēdes): „Ja jūs mīļie
latvieši būtu dzirdējuši un zinātu, cik sirsnīgi šī biedrība rūpē-
jas un cik tā pūlējas nevien par jūsu valodu, bet daudz vairāk

vēl par to, kā mūsu latvieši jo dienas jo vairāk nāktu pie labas

gaismas un varētu palikt par godīgiem, teicamiem
un laimīgiem

cilvēkiem virs zemes un debesīs, tad jūs šai biedrībai no sirds

gan pateiktu par tādu sirdsmīlestību." Šaī uzslavā ļoti labi ie-

krīt iekšā visā kodolā biedrības sekretāra mācītāja K. Mū 1 -

lera apliecība par biedrības darbiem un ideāliem viņas pirmo
50 gadu pastāvēšanas gadījumā (1874. g.) viņa jubilejas aprak-
stā: «Biedrība centusies audzēt, uzturēt un stiprināt krietnas

vērtības (Zucht) un paklausības, ticības un dievbijības garu, tā-

pat miera un mīlestības garu. Viņas ideāls ir — krietna tauta,

kas uzticīga savam Dievam un savam valdniekam." [Ar to va-

rēja būt domāts ir augstākais zemes valdnieks, ir vietējs zemes

kungs.] 1) Tā pilnīga mācītāju valoda — viņu tendence un viņu
darbība: censties uzturēt latviešus paklausības, ticības un diev-

bijības garā un rūpēties par viņu labklājību „še virs zemes un

debesīs". Mācītāji ari šaī biedrībā negribēja un nevarēja iz-

laist no acīm savu dvēseļu gana un sarga uzdevumu. Šaī vir-

zienā strādāja visu laiku un vispilnīgākā mērā īpaši viņu tautai

nolemtais orgāns Latviešu Avīzes. Bet šī biedrība, kurā bija

apvienojies pulciņš inteliģentu mācītāju, kam bija interese pie
latviešu valodas un citām viņas gara mantām, piekopa blakus
savai ētiskai (pēc Bīlensteina pastāvīgā uzsvēruma „humanai")
tendencei ari intelektuālus — kulturālus un zinātniskus nolū-

kus. Un šis bija un paliek biedrības galvenais ievērojamais no-

pelns latviešu tautā, kas nācis, bez šaubām, tautai par labu.

Šo darbu priekšnieks Sakranovičs vērtēja biedrības 75-ga-
du pastāvēšanas svinību gadījumā pat tik augstu, ka ņēmās ap-

galvot, tikai Latviešu Draugu Biedrība darījusi iespējamu, ka

mums tagad ir latviešu tauta.2) Tas, zināms, ir pārspīlē-
jums visaugstākā mērā un tukša iedoma. Fakts taču ir, ka šīs

aprindas, ari Bīlenstēinu neizņemot, latviešus vēl ilgi neskaitī ja

par „tautu" un nevēlējās tiem piešķirt „tautas" locekļu godu un

tiesības. Bet patiesība gan būs, jā nebūtu Latviešu Draugu
Biedrības ilggadējās darbības latviešu valodas izkopšanā, da-

žādu latvisku rakstu, sevišķi dažu vajadzīgu labu skolas grā-
matu apgādāšanā un visādu latviešu lietu tirzāšanā, tad latviešu

attīstība un viņu inteliģences tautiskā atmoda būtu par labu

solīti nokavējusies. Biedrības „Magazinu" krājumos ir sako-

pots liels daudzums interesanta un ievērojama materiāla par

*) Mag. XV, 4, 21. lp.
2 ) Latviešu glābšanas nopelnus pierakstīja sev, kā dzirdējām, ari katoļ-

ticības pārstāvji ar apgalvojumu, ka viņu archibīskapi Livonijā valdīdami

latviešu tautu saglābuši. Tā iznāk, ka glābēju un pestītāju mums vesels

daudzums!
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latviešu valodu, literatūru, etnogrāfiju, dabas zinātnēm (stādu
un dzīvnieku latviskie nosaukumi) un pa daļai ari vēsturi (piem.
daudz pētīts un rakstīts par seniem pilskalniem), kas darīja ie-

spaidu nevien uz vāciem, bet ari uz attīstītāko latviešu daļu, to

aplinkus un tieši tālāk modinot un mudinot.

Visiem modrākiem latviešu gariem lielā mērā interesējuši
šie biedrības rakstu krājumi. Tā par Juri Allunānu vi-

ņa biogrāfs stāsta, ka viņš visus magazinas valodnieciskos rak-

stus vai no galvas izmācījies. Neviens latvietis, kas vien inte-

resējies par tautas pagātni un viņas kulturālo attīstību, sevišķi

par viņas valodu, nevarēja paiet garām šiem krājumiem. Ari

es pats par sevi varu liecināt, ka šie krājumi mani daudzkārtīgi
pamācījuši un sevišķi ierosinājuši interesēties tuvāk un dziļāk
par manu tautu un viņas valodu. Jāievēro, ka tas bija tajos
laikos, kad ziņas un apcerējumi par šiem jautājumiem bija sa-

stopami vai vienīgi šajās „magazinās". Dzirdējām, ka vāci

pārmeta Bīlensteinam, ka viņš ar savām latviešu valodas grama-

tikām, ar savu darbību latviešu valodas izkopšanas labā bijis
īstenībā tautiskās kustības sacēlējs latviešu tautā. Pareizāk sa-

kot, pēc vācu sprieduma to izdarījusi Latviešu Draugu Biedrība

ar savu darbību. Vai nav tur maza daļa patiesības? Tā vien ari

saprotams, ka ir Auseklis bija sajūsmināts par šo biedrību

un to — viņa dēvēto „Gudriņu" — uz viņas 50 gadu jubilejas
svētkiem sumināja dzejā un tai novēlēja simtiem gadu piedzī-
vot savus dēlus, savas meitas tautas garā audzinot.

..Kl ietņus dēlus lasi, krāji.
Lielos pulkos pulcini!
Atnācis tad lielā diena

Visi tevi daudzinās."

It kā atjēgdamies, ka novēlējumā uzsvērta pa daudz tau-

tiskā puse, kuras biedrībā patiesībā bija pavisam maz resp. ne-

maz, mūsu lielais tautas atmodas dzejnieks kādā citā dzejolī

tadpat novēlēja biedrībai: pielikt pie sava liedināmā pūra „tau-

tības atslēgu", vaļani slēdzamu, bez kuras tautieša garīgā
acs neredzēšot to. kas pūrā slēpts. Ar šo „atslēgu" Auseklis tai-

sni domāja latviešu valodu, kamēr Bīlensteins to aplam saprata

par vācu valodu. Ari Kronvalds bija tajās domās, ka Lat-

viešu Draugu Biedrībai jātop latviskākai, tad tā izpildīs vis-

labāk savu uzdevumu, pulcēt un vienot visus „latviešu draugus"
no vāciešiem un latviešiem.1)

Tāpat Theodors Rolands (Māteru Juris) ņē-

mās savā 10. „vēstulē par Baltijas sadzīvi" (Balt. Zemk. 1877.

g.) sacildināja Latviešu Draugu Biedrību, starp citu lie-

todams šādus sajūsmas vārdus: „Uz Latviešu draugu biedrības

*) Kundziņa „Kronv. Attis", 240. lp.
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darbiem nolūkojot, mums viņai jātuvojas ar augstcienību
un dziju pateicību! Viņa ir ar mīlestību un uzcītību saudzējusi
un vairojusi latv iešu gara mantas

...
(Tad minējis darbus valo-

das un rakstības piekopšanā, jautā): Kas mums no visa tā būtu.

ja šī biedrība nebūtu bijusi? Cik bēdīgi tad vēl būtu ar mūsu

valodu un rakstību!" Mākslinieks Jānis Rozentāls (R.)
«Vērotājā" 1905. g. 1256. lp., apskatot Latviešu Draugu Biedrī-
bas rakstu krājumus, uzsver, „ka šos materiālus nevar pamest
neievērotus it neviens, kas grib dabūt daudzmaz skaidru bildi

par mūsu rakstniecības gaitu un attīstību notecējušā
gadusimtenī, ja, dažā ziņā šie materiāli ir pat vienīgie par
šo priekšmetu, tā piem. Napjerska latviešu literatūras kon-

spekti." To vecais Ulmanns uzsvēra jau 1844. gadā. Tur-

pretim A. Deglaus piegāja pie biedrības jau kritiski, pil-

nīgi dibināti šķirojot savā „Latv. attīstības solī" (1893), 48. lp.,
viņas pirmā laika darbiniekus no vēlākā laika darbiniekiem,

kas nīda un apkaroja latviešu tautiskos centienus: „Kur viņas
(Latviešu Draugu Biedrības) dibinātājiem par godu jāsaka, ka

tie pirmie nolikuši gaišāku sveci uz tautas altāra un pirmie lat-

viešu lietu aizkustinājuši, tur viņu pēcnācēji vairs negribēja

ļaut latviešiem dabīgi attīstīties un garā pieaugt, bet noņēmās

viņus uzaudzināt vācu vajadzībām en facon. Ārpus tie uzglū-
nēja naidīgi jaunlatviešu soļiem un darbībai biedrības sadzīvē,

pastāvēdami uz savām domām, izturējās nelabvēlīgi pret tā-

diem, kas bija citādos uzskatos: gribēja sniegt jaunlatviešiem
roku un viņu centienus pabalstīt." Lasītāji par Deglava vārdu

patiešību var pārliecināties no visas Latviešu Draugu Biedrības

vēstures.

Pievedīšu vēl Vidzemes direktora, vēlākā prezidenta T.

Dobnera spriedumu par Latviešu Draugu Biedrības lielo no-

zīmi, ko viņš izteica 1890. gada sēdē, svinot Bīlensteina 25-gadu
prezidenta amata jubileju: „N a v iespējams nevienam

uzrakstīt latviešu tautas vēsturi, neņemot pie
tam palīgā viņas garīgās attīstības gaitas pareizai novērtēšanai

mūsu protokolos tik pārbagātā mērā (allerreichst) uzkrāto ma-

teriālu." Tādēļ jau ari es lūkoju šo bagāto materiālu, smeltu

nevien no biedrības 100-gadu protokoļiem, bet vēl labi daudz

Ī>apildinātu ar dažādu archivu materiālu, cik vien iespējams iz-

ietot šaī savā vēsturiskā apskatā, jo bez šā materiāla pārzinā-
šanas nav iespējams patiesīgi pārredzēt un novērtēt sava laika

mušu līdziedzīvotāju vācu darbību un centienus latviešos, kā

ari viņu attiecības pret latviešiem. Tā tad nav iespējams uzrak-

stīt nevien latviešu, bet sevišķi gan seno Baltijas vāciešu

vēsturi bez šiem materiāliem.
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Par atjaunotās Latviešu Literariskās Biedrības nākotnes

uzdevumiem runājot, jāatgriežas gribot negribot pie Bīlen-

steina labi pārdomātām un dibinātām domām par šiem uzde-

vumiem, kuras viņš izteica īsi priekš savas nāves biedrības va-

dītājiem, kad pēc 1905. g. revolūcijas lielā daļa biedru taisījās
biedrību slēgt. Tur izteiktās domas ir piemērotas ari tagad at-

jaunotajai biedrībai. Bīlensteins, kā dzirdējām, ieteica biedrī-

bai neaprimties darboties, piegādājot īpaši ārzemju pēt-
niekiem viņiem pieietamā kārtā — vācu valodā

—
materiālus par

šejienes latviešu kulturālām un zinātniskām lietām, pārtulkot
vācu valodā latviešu tautas dziesmas un citas gara mantas, iz-

smelt skaidro latviešu valodu no tautas dziesmām un pasakām
(kas tagad darīts Mulenbacha—Endzelīna vārdnīcā), izdot

Mannhardta manuskriptu v. t. t. Jau drusku agrāk Dr. N.

Bušs griezās ar tamlīdzīgu priekšlikumu pie Bīlensteina: lai

biedrība sniedzot savos «Magaziņu" krājumos pastāvīgi vēsturi-

skas ziņas vācu valodā par visu, kas ievērojams parādītos klajā
latviešu mitoloģijas, etnogrāfijas un vēstures laukā. Izcēlās ti-

kai gudrošana par to, kur ņemt palīgus un līdzstrādniekus šā-

dam darbam. Bīlensteins ieteica projektētājam uzstāties ar re-

ferātu un uzaicinājumu šaī lietā mācītāju sinodēs. Tur personī-

gā satiksmē un tiešās sarunās būšot daudz kas vairāk panākams
nekā ar desmitām vēstuļu izsūtīšanu. Bet uznāca tie paši ne-

miera laiki, kas projektus izputināja. Jāaizrāda ari vēl uz to, ka

biedrībā savā laikā kustināts ari jautājums par labu lat-

viešu rakstu izdošanu vācu valodā un šaī lietā

pat taisīts pozitivs lēmums. Par to prezidents T. Dobners ie-

minējās 1904. g. sapulcē, paziņojot par tamlīdzīgu nodomu

„Zalkša" izdevniecībā. „Ari mēs reiz nolēmām rūpēties par
labu latviešu rakstu pārtulkošanu vācu valodā — izteicās Dob-

ners, — diemžēl šo labo un teicamo ideju mums līdz šim nav bi-

jis iespējams izvest dzīvē. Bet mēs varam tik priecāties, ka to

„Zalktis" realizēs." „Zalktis" dibinādamies bija apņēmies iz-

dot nevien latviešu rakstnieku darbus vācu un varbūt ari kā-

das citas valodas tulkojumā. Taču ari „Zalktim" ar šā nodoma

izpildīšanu, latviešu rakstnieku darbu tulkošanu vācu valodā,

tāpat neveicās, kā Draugu Biedrībai, jo tas prasīja daudz līdz-

strādnieku un materiālu līdzekļu, kuru diemžēl nebija vaja-
dzīgā daudzumā.

No augšējām domām un ieteikšanām izlobāms tas. ka tiešām

atjaunotajai Latviešu Literariskai Biedrībai, ja tā grib pastrā-
dāt ko īpatnēju un derīgu, pakalpojot zinātnei un latviešu tau-

tai, un pie tam grib savā ziņā atšķirties no citām līdzīgām
latviešu zinātniskam biedrībām, piem. Filologu Biedrības, kas

būtu vēlams, tad viņai jāņem omā tiklab Bīlensteina. kā biblio-

tekāra Buša domas un projekti. Šīs domas izteica uz mani per-

sonīgā sarunā pēc atjaunotās biedrības noturētās pirmās sapul-
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ces ari profesors P. Šmi t s, tagadējais Zinību komisijas priekš-
nieks. Paradušas tagad jau ari citas mūsu zinātniskās biedrī-

bas savus latviski sniegtos pētījumus un rakstus vismaz pa daļai
izvilkumā atstāstīt kādā lielā kultūras valodā. Mazu tautu lite-

rariskiem un zinātniskiem darbiniekiem tā jārīkojas, lai pasaule
dabūtu zināt par viņu nomaļus darbību. Ja atjaunotā latviešu

Literariskā Biedrība uzņemtos par savu galveno nolūku, piegā-
dāt taisni ārzemju pētniekiem viņiem pieietamā kārtā — vācu

valodā — materiālus par šejienes latviešu kulturālām un zināt-

niskām lietām, tad viņa ar to, kas ir it ievērojama puse šaī lieta

— uzturētu zināmā mērā dzīvas ari savas vecās trad.ic.i-

-j a s. kuras, patiesību sakot, stāvēja kā galvenā ideja acu priek-
šā šejienes vāciem biedrību atjaunojot.



1. pielikums.

Namentliches Verzeichniss der Griinder und Mitglieder der Allerhochst

bestātigten lettisch-literarischen Gesellschaft.

(lespiesti Mag. L 3. — 1829.)

a) Ģriin d c r.

1. Herr Pastor Ageluth zu Lemburg.
2.

— Candidat Albāņus zu Riga. (Pastor zu Diinamunde seit 1828.)

3. — Pastor Berent zu Sunzel.

4. — Archidiaconus von Bergmann zu Riga.
5. —

Pastor Bosse zu Wolfahrt.

6.
— Propst und Ritter von Brockhusen zu Uxkiill.

7.
— Pastor Brosse zu Diinamiinde. (f 1827.)

8. — Pastor Croon zu Sissegall.
9. — Pastor und Ober-Consistorial-Assessor Dingelstadt zu Dahlen.

10. — Candidat Fehre. (Gegenwārtig Pastor zu Jiirgensburg.)

11. — Pastor Girgensohn zu Oppekaln.

12. — — Girgensohn zu Schwaneburg. (f 1826.)

13. — — Hackel zu Neuermuhlen. (f 1829.)

14. — — Harf zu Setzen.

15. — — Hassenstein zu Smilten.

16. — — Hilde zu Übbenorm.

17.
— —

Keilmann zu Adsel.

18. — — Kleinenberg zu Palzmar.

19. — —
R. von Klot zu Nietau.

20.
— Candidat Ant. Knieriem zu Riga.

21.
— Pastor Kiiber zu Arrasch.

22.
— — Lienig zu Kokenhusen.

23. — — Lundberg zu Buschhof und Holmhof.

24. — — Miithel zu Seswegen.

25. — — Napiersky zu Pebalg-Neuhof. (Im Jahre 1829 zum Gouverne-

ments-Schuldirektor m Livland ernannt.)

26. Herr Candidat Neander. (Seit 1827 Pastor zu Kursiten.)

27. —■ Pastor Neuenkirchen zu Ascheraden.

28. — — Oehlmann zu Allendorff.

29. — Kirchspielsrichter von Palmstrauch zu Kokenberg. (Gegenwārtig zu

Walk.)

30. Herr Pastor Parrot zu Burineek.

31. — — von Pauffler zu Kursiten. (Seit 1827 Pastor zu Windau v. Gol-

dingscher Propst.)
32. Herr Pastor Pegau zu Segewold.

33. — — Pohrt zu Trikaten.

34.
—

— Punschel zu Losern.
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35. Herr Pastor Rostkovius zu Egvpten und Birkenhegen.

36. — — Runzler zu Durben.

37. — — Sokolowsky zu Roop.

38. — — Schatz zu Luhde und Walk.

39. — Schiemann zu Salven und Daudsewas. (t 1825.)

40. — — Schilling zu Pebalg-Orrisar.

41.
— — Schilling zu Tirsen.

42. —
Candidat Schilling. (Pastor zu Schwaneburg.)

43. — Capitain und Ritter Freyherr von Schilling zu Mitau.

44. — Pastor Schirren zu Riga.

45. — — Schmidt zu Schlock.

46. — — Schreiber zu St. Matthiii.

47.
— Propst von Schroder zu Lemsal.

48. —
Pastor Schweder zu Loddiger.

49. Sr. Magnificenz, der Herr General-Superintendeni Dr. und Ritter Kari

G. von Sonntag. (f 1826.)

50. Herr Pastor Stender zu Selburg und Sonnaxt.

51. — — Stoll sen. zu Jiirgensburg. (Starb 1826 als Pastor zu Sissegall und

Altenwoga.)
52. Herr Kirchspielrichter-Substitut Tieling zu Wilkenhoff.

53. —
Pastor Ulmann zu Cremonen.

54. — Hofrath Otto von Vegesack.

55. Frau Hofrathin E. von Vegesack, geborene von Vegesack.

56. Herr Pastor Wagner zu Nerft.

57. — —
Dr. Walter zu Rodenpois. (Gegenwārtig Prediger zu Wolmar.)

58. — — Watson zu Lesten. (t 1826.)

59. — — Wellig zu Pernigel.

60. — — Weyrich zu Erla.

61. — — Wilpert zu Sjuxt.

b) Nachher hinzugetretene Mitglieder.

1. Herr Landrath und Ober-Kirchen-Vorsteher Baron Campenhausen zu

Orellen.

2. Fr. Landrathin Baronin v. Campenhausen zu Orellen.

3. Herr Pastor Wendt zu Riga.

4. — — Kbhler zu Mitau.

5. — Gouvernements-Buchdrucker Peters-Steffenhagen zu Mitau.

6. — Pastor Hugenberger zu Erwahlen.

7. —
Oberlehrer Friedr. Gustav Bienemann. (Gegenvvariig Oberpastor zu

Dorpat.)

8. Herr Deutscher Kirchspielsprediger Dav. Diston zu Doblen.

9. — Titulair-Rath und Oberhofgerichts-Secretaire George Friedr. Neander

zu Mitau.

10. — Krons-Kirchsp. Pred. von Raison zu Grossautz.

11. — Candidat Cari Friedberg zu Trikaten.

12. — Pastor Cari George Fausi zu Bickern.

13. — —
Friedr. Bernevvitz zu Neuenburg.
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v. Herr Pastor Neumeister zu Linden und Festen.

15. Herr von Behr auf Stricken.

16. — Stud. theol. Peter Polchau zu Riga. (Jetzt Stadtprediger daselbst.)

17. — Pastor \\ illu'lm Dullo zu Cabillcn.

18. — Titulair-Rath Wilhelm Diederi«hs, Secretaire der Kuri. Einfiihrungs-

Commission. (Jetzt auch Regierungs-Assessor uhd Ritter.)
19. — Pastor AVilhelm Walter zu Rodenpois.
20.

— Otto von Souchay zu Wattram. (Jetzt zu Eck.)
21. — Candidat Dobner zu Lennewarden. (Jetzt m Rodenpois.)

22.
— —

Buchholz.

23. — —
Kahlbrandt

24. — Ober-Pastor und Ritter Dr. von Gravē.

25. Se. Excellenz, der Herr vvirkl. Etatsrath, Senats-Ober-Procureur und Ritter

von Peuker.

26. Herr Kirchspielsrichter von Urichen.

27.
— Candidat Cari Friedr. Bornhaupt.

28.
— — Baader aus Kurland.

29. — Pastor Berkholz zu Riga.
30. — von Magnus auf Berschof. (f 1828.)

31. — Ober-Directorialrath von Tiesenhausen.

32. — Ober-Pastor, Senior des Stadtministeriums, Ritter und Dr. von Albāņus.

53.
—

Pastor Thiel.

54.
— Candidat Mbller.

35. — Kirchspielsrichtcr-Substitut Larsen zu VVittenhoff.

36. — Pastor Kiihn zu Eckau.

37. — — Mvlich zu Blieden.

38. — Kirchen-Vorsteher Gustav Schwalbe, Besitzer von Lodenhof.

39. — Pastor Stoll zu Sissegall.
40. Herr Candidat Taube.

41.
— Pastor Schulz zu Birsgalln.

42. — Baumann, privatisierender Gelehrter zu Riga. Jetzt Hauslehrer m

Mitau.)

43. —
Pastor Bockhorn m Edsen.

44. — - Katterfeld m Preekuln.

45. — —
Katterfeld m Neuhausen.

46. — — Gulike m Salisburg.

47. — Gemeindeschreiber zu Linden, Mahrtin Wannag.
48.

— Candidat Hacker.

49. — Kirchspielsrichter von Buddenbrock aus Gulbern.

50. — Pastor Gensz zu Lassen.

c) Ehrenmitglieder.

1) Herr Hofrath Peter von Kbppen zu Simpheropol. bekannt als Schriftsteller,

und

2) Herr Joachim Baumann zu Klein-Jungfernhof, ausgezeichnet als Thier-

maler.
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2. pielikums.

In der Versammlnng der lettischen Gesellschaft zu erinnern.

(K. R. Girgensohna — f 1814
— manuskripts, ko lasīt Latviešu Literariskā

Biedrībā priekšā. Sk. 101. lp.)

Jede geschlossene Gesellschaft muss ihren bestimmten Zweck haben— den

gewohnlich ihre Benennung aufzeigt — Es ist also, m Hinsicht auf unsere ietti-
sche Gesellschaft die Frage:

1. Was haben wir bisher dabev fur einen Zweck gehabt? und vvie ist er

erreicht?

Wir haben lettische Aufsātze und Sprachbemerkungen circuliren lassen

etc. — und m der Versammlung soli daruber discutirt werden
— Das kann

doch keinen andern Zweck haben, als uns selbst m der lett. Sprache zu ver-

vollkommnen: aber theils vvāre dieser Zweck fiir den Nutzen, den eine Ge-

sellschaft stiften kann und soli, zu eingeschrānkt: theils wird er auch nicht

erreich*, weil dadurch m keiner Art etwas festgesetzt vvird und ein jedcr doch

bey seiner Meinung und Methode bleibt. Das Korrigiren unter Amtbriidern

ist überdem so wohl dem Korrigirenden, als dem Korrigirten eine zu unange-

nehme Sache, besonders wenn Ersterer ein junger, und der Zvveite ein alter

Prediger ist, aber auch wenn beyde sich gleich sind —

Mein Vorschlag wāre daher keine Aufsātze mehr zur Korrektur

circuliren zu lassen —

2. Worauf muss ihr Zvveck gehen, damit er gemeinnūtzig vverde? und

vvie wird er erreicht?

a. Der Zvveck einer lettischen Gesellschaft, vvie die unsrige ist, kann

gehen:

entvveder auf die lettische Sprache.

Zu ihrer Bereicherung und Ausbildung ist es vvohl noch zu friih, vveil

dažu die Begriffe m den Kopfen der Letten noch fehlen, von denen sie aus-

gehen muss. Mii diesen vvird sie sich schon von selbst finden.

Zuforderst miissen vvir suchen uns den Letten verstāndlicher zu machen,

als es bisher geschehen ist und hierin ist noch viel zu thun
—

Dažu vviirde eine allgemeine Buchersprache fiihren, vvie sie m andern

Sprachen kultivirten Nationen gevvbhnlich ist (die zugleich auch der erste

Schritt zur Kultur der Nation und der Sprache vvāre). Das Lettische ist m

Letiland eben so verschieden, vvie das Deutsche m Deutschland, nicht nur m

Ansehung der Aussprache, sondern auch m derKonstruction, m der Bedeutung
und Formation der Wbrter und iri Redensarten. Wer also schreibt, vvie m

seiner Gegend gesprochen vvird, der ist andern Gegenden nicht verstāndlich.

Ueberdem haben vvir Deutsche uns zu viel Willkiihrlichkeiien m der lett.

Sprache erlaubt, unter denen viele dem Sprachgebrauche der Nationalen ganz

zuvviderlaufen, oder ihm nicht entsprechen, und daher von ihnen gar nicht,

oder falsch, oder doch nur mit Miihe recht verstanden vverden. Das ailes

vviirde anders seyn, vvenn jeder Schriftsteller sich nach allgemein festgestellten

Sprachregeln und Wbrterbedeutungen richtete; denn daran vviirden sich die

lesenden Letten gevvbhnen und es dann überall verstehen. Natiirlich miisste
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aber die Konstruction etc. aus der lettischen Sprache selbst hergeleitet werden,

und sich nicht nach den deutschen seyn, wie m der Bibel v. s. w.

Oder auf die Aufklārung, Veredlung und überhaupt Ausbildung der

Nation, wozu wir wohl nicht anders beyzutragen vermogen, als durch be-

lehrende und unterhaltende Aufsātze, die vvir den Letten m die Hānde geben.
b. Beyde Zvvecke lassen sich wohl nur dadurch erreichen, dass wir jāhr-

lich etvvas sie Beforderndes auf gemeinschaftliche Kosten drucken lassen.

Denn

eine allgemeine Biichersprache konnen vvir unter uns nicht fest-

setzen, sondern die Sache muss mit dem ganzen lett. schriftstellerischen Publi-

kum abgehandelt vverden, dem vvir also offentlich Vorschlāge, mit Anfiihrung

unserer Griinde, machen und den wir zu Priifung unserer Meinung, und Mit-

stimmung einladen mūssten. Wenn vvir m unserer jāhrlichen Versammlung

unsere Vorschlāge (die allenfals vorher circuliren konnte) verabredeten, so

konnten vvir im folgenden Jahre die eingegangenen Beurtheilungen priifen und

nach denselben (oft durch die Stimmenmehrheit, die nicht zur Gesellschaft ge-

horenden Beurtheiler mitgerechnet) Sprachregeln etc. durch den Druck fest-

setzen. Es vvāre freylich nachher auch noch m eines Jeden Willkuhr, ob er sich

nach unsern Regeln richten vvollte; ich glaube aber, vvem es darum zu thun

vvāre, von der Nation iiberall verstanden zu vverden, der vviirde es thun, so vvie

m Deutschland auch der Schriftsteller, der nur fiir seine Gegend schreibt, sich

doch immer nach der Biichersprache richtet und ailes vermeidet, vvas sie als

unschicklich vervvirft.

Um den Letten Biicher m Hānden zu geben, konnte man sie ankaufen

und unentgeltlich vertheilen: das miissen vvir aber reichen Leuten überlassen

und auch diess konnte es nicht thun, vveil die Biicher dažu nicht vorhanden

sind. Wir konnten aber jāhrlich zvveckmāssige Aufsātze verfertigen, sammeln,

auf gemeinschaftliche Kosten drucken und so vvohlfeil verkaufen lassen, dass

es den Letten nicht schvver vviirde sie sich anzuschaffen. Hierzu vvāre ein

Fond erforderlich, vvozu vvir jāhrlich selbst ein Paar Thaler beytrūgen und

andere reichen Leute, die Sinn dafiir hātten, auch zu Beitrāgen vvillig machten.

Wenn der Verkauf der Druckschriften auch nur einen kleinen Gevvinn gābe,

so vviirde der Fond sich um so mehr jāhrlich vermehren.

3. pielikums.

Hardera vēstule Rosenplanteram Pernava.

(Sk. 103. lp.)

Hochehrvviirdiger und Hochgelahrter Herr Pastor,

Hochzuehrender Herr.

In Ihrem geehrtesten Schreiben ist es mir allerdings fast schmeichelhaft,

dass Sie mich fiir einen bekanten grossen Letten halten, vvelches Epitheton ich

mir selbst doch vveder beilegen kan noch mag. Es vviirde auch eine gar zu

grosse Arroganz seyn, wenn ich mich zum Orakel m der lettischen Sprache

aufvverfen vvollte. Wenn nun aber andere es thun, und mich gleichsam mit Ge-
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walt zu solcher Ehre hinauf drengen vvollen, so bezeuge vielmehr, dass mein

Streben dahin eigentlich gar nicht zielet, ich auch demselben wirklich gar

nicht gevvachsen bin. Ich habe zwar einige Anmerkungen zu Stenders letti-

scher Grammatik geliefert, muss aber auch gestehen, dass dies die Arbeit und

Erfahrung von mehr als 40 Jahren ist: und jezt, es koste auch was es wolle,

bin ich nicht im Stande, noch eine zvveite solche grammatikalische Arbeit zu-

sammen zu schreiben. Ich habe nun auch einige Berichtigungen und Ergān-

zungen zu Stenders lettischen Lexikon bearbeitet, die auch zum Drucke fast

fertig seyn mochte, und da ich einem Freunde communiciret habe, der mir

versprochen, seine Bemerkungen dariiber mir ebenfals mitzuiheilen: vvelches

aber bisher noch nicht geschehen ist. Wenn ich nun diese meine Arbeit wieder

zuriik erhalten werde, so wird es auf die Umstande ankommen, ob solche, so

wie meine Anmerkungen iiber die Grammatik, besonders gedrukt vverden sol-

len: oder ob sie m der lettischen Zeitschrift, die Sie vorschlagen, stiikvveise

vielleicht aufgenommen vverden konnen. Dažu aber kan ich mich nicht ent-

schliessen, sichere Beitrāge zu versprechen, und zu bestimter Zeit eine gevvisse
AnzaM Bogen zu liefern, denn vvie gross kan vvohl bei einem einzelnen Mann

der Vorrath an Materialen dažu seyn, und vvie bald hat man sich selbst aus-

geschrieben? Da alsdann nur solche Zeitschrift von selbst vvieder aufhoren

muss.

Mit aller Hochachtung habe die Ehre zu seyn

Evv. Hochehrvviirden

ergebener Diener

H ar d c r.

Papendorfs Pastorat

d. 12-ten Oktober 1915.

4. pielikums.

Vatsona vēstules Sonntagam.

(Pirmās divās vēstulēs Vatsons runā par savu personīgo dzīvi un stāvokli Le-

stenē, trešā — par Latviešu Avīžu lietu un ceturtā — par lībiešiem.)

Lesten Pastorat, 26. Febr. 1819.

Magnifice!

Mancherley Umstānde und Erfahrungen, deren ausfiihrliche Angabe ich

mir vorbehalte, vvenn mir vvieder einmal die Freude vvird, mich an Ihrem krāf-

tigen Daseyn und Wirken zu vvārmen und zu stārken, haben mich zu dem

Entschluss gebracht, meine āussere Lage zu verāndern. — Konnen Sie mir dažu

mit Rath und That behulflich seyn? — Ist es vvohl moglich und thunlich, dass

ich zu Ihnen nach Livland ziehe? — Konnen Sie einen Mann vvie mich brau-

chen? —

Die Luft vvird mir hier gegenvvārtig zu druckend und die Aussicht m

die Zukunft hat hier nichts Erheiterndes, Siārkendes fiir mich. Die Menschen

verstehen mich nicht, besser ich gehe ihnen aus dem Wege solange ich noch

kann.
— —
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Doch lielu* iet mein \ ntorlaud und habe soviele theure Menschen da-

rin —desvvegen mochte ich kiinftig gern an Curlands Grenzen vvohnen, am

liebsten m oder bey Riga.

Giebt es einige Aussichten fiir die Erfiillung dieses meines Wunsches, so

antvvorten Sie mir bald, hochverehrter Freund: ich komme dann sobald als

moglich heruber und vvir besprechen ailes ausfuhrlich.

In meinem Leben habe ich mich nicht selbst angeboten, es ist dies

das erstemal und —es ist mir saver genug gevvorden.

Kein \\Ort \<>n Entschuldigung, denn ich kenne Sie. und, ich glaube Sie

kennen mich.

Mii unbegrenzter rlochaehtung und Liebe

[hr Wuts o n.

Lesten den 10-ten Maerz 1819.

Magnifice!

Empfangen Sie meinen herzlichen Dank fiir Ihren Brief vom 4-ten Maerz,

er hat mich m Wahrheit erfreut und gestarkt, das erste durch die Ausdriicke

Ihrer Zuneigung, das zvveite durch den mānnlichkrāftigen Geist, der m den

wenigen Zeilen vveht. —

Was ich brauche?
— Eine Stellē, am liebsten eine Predigerstelle, die mich

ernāhrt und — der ich gevvachsen bin, denn arbeiten kann und vvill ich, aber

im 42-ten Jahr passt man nicht mehr m aile Facher, est modus m rebus.

Also am liebsten eine Predigerstelle, allein gleichviel vvelche kann ich nicht

annehmen, ich habe ein ziemlich grosses Haus, fiinf eigene kleine Kinder und

eine Waise als Pflegetochter, vvir sind m allem 9 Personen. Auf dem Lande

kann ich unter 1000 bis 1200 S. Rubel reiner Geldeinnahme nicht bestehen, m

der Stadt vveiss ich den Bedarf zu meinem Auskommen aus Unkunde nicht

anzugcben.

Sobald es mir moglich ist mache ich mir die Freude Sie zu besuchen,

dann miindlich aile die vielen Veranlassungen, vvarum ich mich zu verāndern

wiinsche; ,es ist jedoch nicht periculum m mora, ich kann vvarten, bis sich et-

vvas trifft, Monate, Jahre lang vvenn's seyn muss, denn Schulden und Mangel

drucken mich Gottlob nicht, sondern der Menschen Sirmu. Treiben.

Lesten ist zvvar ein kleines Pastorat, etvva von 600 S. Rubel Geldeinnahme,

allein ieh mache mir ebensoviel durch den Unterricht fremder Kinder und so

bin ich nun ins 16-te Jahr immer ohne Deficit durchgekommen.

Es ist ein schvverer, saurer Schritt das Vaterland und vvas es Liebes haf

zu verlassen, drum vviinsche ich m dessen Nahe zu bleiben und m īhrer Nahe,

hochverehrter Freund, an dessen Kraft und Licht ich mich so gerne ermu-

thige und erleuchte. —

Mit dankbarer Liebe und inniger Hochachtung

īhr

Sie verehrender

W a t s o n.



361

Verehrter Freundl

Es ist ganz eigen, dass eine miindliche oder auch nur schriftliche Unter-

lmltung mit Ihnen, mich jedcsmal ganz auffallend ermuthigt und erkrāftigt,
ich kann mir das nicht anders erkluren, als dass ein grosses Kapital an Kraft

m Ihrer Personlichkeit liege, dass auf mich überstromt, natiirlich muss die

Empfānglichkeit dafiir vvieder m mir vorhanden seyn und so schmeichelt mir

meine Eigenliebe, dass eine gevvisse geistige Vervvandschaft zvvischen Ihnen

und mir statt finde. Sie sehen, dass Ihr Brief vom 21. Nov. mich sehr erfreut

hat und dass ich Ihnen fiir denselben sehr dankbar bin. — �

Zuerst also, nach Ihrem Bevspiel, abgezankt, und so ist's vvahrlich besser,

nachher ist Herz und Muth frischer. —

\Vir sind ganz und gar nicht abgeneigt. uns c r Volksblatt auch

auf unsere lieben Nachbarn und Stammgenossen m Livland auszudehnen und

vverden es gevviss sehr gerne sehen, vvenn es dort Leser und Beifall finden

sollte, jeder zvveckmassige Beitrag von dorther soli uns hochst vvillkommen

seyn und schnell aufgenommcn vverden; allein ohne Hiilfe aus Livland konnen

vvir nichts Interessantes fiir dasselbe liefern; unser kleines Land kennen vvir

durch und durch und haben gegen 30 stehende Correspondenten m demselben.

Livlands Verhālinisse und Localitāt ist uns zu vvenig bekannt, als das vvir es

hatten vvagen diirfen, unsere Unternchmung auch auf dasselbe auszudehnen.

VVollen Sie und Ihre Herrn Prediger uns helfen, so ist die Sache gemacht, auch

soli gleich m der 1-sten Nr. des Blattes eine Erklārung hieriiber erscheinen.

Was den Preis betrifft, so fallen vvir aus den Wolken, dass Sie ihn zu

hoch finden, da vvir uns einbildcten, ihn spott\\ohlfeil ausgesetzt zu haben,

auch hat uns m einer grossen Menge Briefe, Niemand hieriiber eine missbilli-

gende Bemerkung gemacht, — Bedenken Sie, verehrter Freund, dass die Porto-

freiheit und 52 im Jahr zu machende Converte, keine Kleinigkeit sind, noch

sind vvir mit den Postmeistern hieriiber nicht ganz im Reinen, es vverden 33

Procent gefordert und vvir vvollen mit 25 abkommen. Bey dem Rig.

Stadtblatte fallt ja das Porto vveg. Ueberdies erfordert mein, des Redacteurs,

6 Meilen vom Druckort entfernter Wohnort, einen besonderen reitenden Boten

vvochentlich zur nāchsten Station 17 Werst, vielleicht gar nach Mitau, fails

Verzbgerungen das nothvvendig machen sollten. Auch ist das Porto m Cur-

land sehr hoch und vvird m Silber entrichtet, ein Brief vvochenilich aus Mitau

macht fiirs Jahr, nach der Entfernung, bey mir 214 Rbl. S., m anderen Gegen-
den 5 ja 7 Rbl. S. M. jāhrlich, an Porto allein aus.

A d tert i v m so sind die Kircheinvveihungen nichts vveniger als eine

stehende Rubrik unseres Blattes, sie sind einmal nicht hāufig und nur als Auf-

zāhlung von Gegenstānden, die wir berichten vvollen, m die Ankiindigung ge-

setzt, vvelche iiberhaupt aus Griin d c n, die ich Ihnen einmal rnund-

lich sagen vverde, sehr buntscheckig, fast confus ausfallen musste.

Der eigentliche Zvveck unseres Blattes ist dieser: den Let-

ten iiber seinen bisherigen egoistischen und stumpfen Particularismus zu er-

heben, das homo sum et nil humāni a mc alienum puto1 ) m seine Seele brin-

gen; ferner soli das Blatt ihm sein Volk als Nation, seinen Stand als

J ) ..Esrnu cilvēks un neturu neko cilvēcīgu sev svešu", Terenca. izteiciens.
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Landsmann und seine angestammte, schone Sprache, lieb und ehrwiirdig ma-

chen: es soli ein Wachter der Lettischen Volkseigenthūmlichkeit und Sprache
werden und im Ernst und Scherz, der Germanomanie, die sich unter unseren

Letten allgemein aussert, entgegenvviirken, vveil wer sein Volk und seine Mut-

tersprache verachtet, selbst verachtlich wird, und weil das Verloschen von

Nationen und Sprachen einzig und allein Gottes Sache ist, nicht aber aus

Eitelkeit und Hochmut hervorgehen darf, ohne grossen Schaden fiir den Einzel-

nen, wie fiirs Ganze zu stiften, so wie auch die Erfahrung zeigt, dass unsere

verdeutschten Letten m der Regel unbrauchbare Gecken sind, nicht Fisch,
nicht Fleisch.

—

Ailes dies liess sich nicht m der Ankiindigung sagen, die Umstānde sind

bey uns so, dass der Lette unser Blatt als feindlich gesinnt betrachtet hātte.

Ueberhaupt, verehrter Freund, ist die Redaction des Blattes darum so hochst

schvvierig, vveil es gerade darauf ankommt, nichts zu schreiben, vvas dem

Stande der Herrn missfāllig ist v. doch den Bauern zu interes-

siren; diese Aufgabe grenzt oft ans Reich der Ohnmoglichkeiten und muss

doch geloset vverden. Unser Landesbevollmachtigte hat m der That, unter

uns gesagt, formlich im Namen der Kurlandischen Ritter und landschaft bey
der Einfiihrungscommision gegen das ganze Unternehmen protestirt, das ist

aber beseitigt worden und ich bitte Sie, nicht viel daruber zu sprechen, vveil

das vvieder boses Blut setzen konnte und ich den Grafen Medem jetzt be-

ruhigt habe. — Denken Sie an aile diese Schvvierigkeiten und Hemmketten,

vvenn Manches m unserem Blaite Ihnen nicht gefallen sollte. —

Unterstiitzen Sie mich mit Ihren Zurechtvveisungen iiber das vvas verfehlt

vverden vvird, und bleiben Sie mir und der Unternehmung so gevvogen als ich

mit unbegrenzter Hochachtung, Verehrung und Liebe bin.

Ihr Wats o n.

Post Post Scriptum

Mitau, d. 14. Dcc. 1821.

Einen lieben Brief von Ihnen, verehrter Freund, und reiche Spende fiir

das lett. Volksblatt finde ich hier vor, vvie Beydes mich und Steffenhagen er-

freuet, kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrlich, solche krāftige Worte als Sie spre-

chen und solche reelle Hiilfe, die fast dem Versprechen voraneilt, kann beym

Beginnen unseres Blattes nicht anders, als Gliick ominirend seyn. —
Wir haben

bis jetzt zvvar nur 150 Abonenten, aber sind voll Zuversicht, dass unser Blatt

lebhaftere Theilnahme unseres lett. Publikums erregen vvird, sobald es nur

erscheint. Aile Ihre Beytrāge sind uns vvillkommen und herzlichen Dank

Watson.

Lesten Pastorat, den 27-ten Aug. 1823.

Magnifice!

Wahrlich die Ehre und der Vortheil Ihres zweyten Vaterlandes Livland's

scheint es mir zu fordern, dass von Livland her, etvvas fiir die Liven

geschieht. Stiitzt man doch m zivilisirten Staaten (Wurtemberg) die Ruinen

alter Schlosser, und befestigt sie, vvo sie vvanken, mit eisernen Klammern, vvie
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sollen vvir die Ruinē eines Gottes Werkes, die ehrvvūrdigen Ueberbleibsel ei-

nes ehemals grossen Volkes, das Livland den Namen gab, unbeachtet, unbe-

nutzt fiir Geschichte, Sprache und Menschenkunde lassen. Ich mochte mit

Peter von Amiens rufen: Gott vvill es! — Hat Er denn umsonst dies

Volks Alterthum 6 Jahrhunderte hindurch so vvunderbar m unvermischter

Reinheit erhalten! — Sagen Sie nicht: Paul, dv rasest; ich vviirde Ihnen

antvvorten, vvie Festus geantvvortet vvurde, und das hātten Sie nicht verdient,

denn Sie sind kein Felix od. Festus, sondern unser hochverdienter General-

superintendent und mein hochverehrter Freund, wiewohl Sie immer anderer

Meynung sind als ich. — (Uebrigens ist die ganze Sache mir fremd, aber

nicht gleichgiiltig und ich erinnere nur andas Eine: Fronte capillata est post-
haecoccasio calva). Wer vveiss, vvie lange die Liven unvermischt bleiben vver-

den? Freylich zu einem solchen historischen Morde, als Jannau ervvāhnt

(dass die Liven um ihre unverstandliche Sprache zu vertilgen, einzeln m Let-

tische Gesinder sind vertheilt vvorden,) ist es Gottlob hier noch nicht gekom-

men, indessen hat Unvvissenheit und die Maxime: tel est notre bon plaisir

(— tā mums patīk) auch hier schon, den Liven geboten: m Gegenvvart
der Amtsleute und Aufseher sich nicht zu unterstehen,

ihre vertračkte Sprache zu reden. Die Krievviņen sind iibrigens

bereits so gut vvie untergegangen. Wenige Greise vvissen noch etvvas von der

Sprache.
Sollten, vvas ich nicht befiirchte, meine Herzensergiessungen Ihnen unan-

genehm, stohrend oder lāstig seyn, so bedarf es nur eines Winkes, so zudring-
lich ich scheine, so scheu bin ich m der That, und, vvie schon die Extreme

sich beruhren, so steht meine Demuth dem Stolze zur Seite.

Mit treuer Liebe und aufrichtiger Hochachtung

Ihr Sie verehrender Cari Watson.

5. pielikums.

No Widsemes.

(Sk. 230 lp.)

Islasijis avvisēs, li. Nr., tos rakstus, kas usrahda, ka lepniba nahk

preeksch isdeldeschanas un lepns prahts preeksch bojā eeschanas, man schah-

vvās prahtā, ka, nu jau labs laiks, es esot lasijis ziius wahrdus, kas norahj

latvveeschu lepnibu un meklējis, meklējis savvos papiros tos usgahju schahdus:

Kad mehs pa vvisām zitām semem un vvalstim staigātu un tā apmeklētu

tās daschdaschadas tautas, kas pasaulē dsihvvo, tad mehs gan nevveenu pasoliu

zilvveku neuseetu vvis, kas mums neisteiktu ar preeku, no kahdas tautas

vviņsch. Kad satizis ar Eņlenderi, to prasis: kam ļauschu vviņsch, tad droschi

un preezigi atbildēs, vviņsch esots Eņlenderis; kad issiaigās pa vvisām Eiropas

semem, vvai kad noees ari us tām semem, kur ļaudis vvehl bes mahjam dsihvvo

it kā svvehri meschā, nekur nevveens nekaunesees vvis saziht, kam ļauschu

vviņsch. Lai gan vvisur rodas tahdi zilvveki ari, kas ar leelu lep-

nibu nosmahdē zitu tautu, ļaudis un zitas semes leetas, pati schi lepniba skai-
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dri parahda, ka savvu lautu un savvu semi palu- vvisām zilātn zeeni un mihļo.

Tāpat ari ikkatrs praĶtiģs /il\\rks sa\vu tefrvvu tehwu nirlili zeeni un mihļo,

un lai gan no bchrnu deenam buhtu cemahzijees zitas mehles ari, tak sawu

paschu muhscham neatmetīs, bet dsihsees to saprast jo deenas jo gruntigi un

jo skaidri.

Brihnums tadehļ, ka juhsu tauta, mihļi latvveeschi, atrodas tahdi, kas par

sawu tehwu semiti un par sawu tehwu mehli neko wis negrib sinat. Un kas

tee tahdi? Par leclaku daļu tee, kas pa muischam un pilsehtam dsihvvo vvah-

žeeschu starpā un tadehļ uspub.sdam.ees ka puhpedis istaisās paschi par vvah-

žeescheem. Par to jau dauds ko nesazischu, ka ueģehrbjas, k<ī tehwu tehwi

ģehrbuschees, bet kā vvahzeeschi, jo drehbes lai vvalkā ikvveens kahdas tam

tihk, kad ween nelepojas ar savvām drehhem, kad weēn ti/. ka vvilka muh-

scham nebuhs avvs, lai gan staigā avvju drehbes. Bet teem ar savvu pamahzi-

sehanu gribu eet vvirsu, kas ļaudim grib slehpt, ka tee nabagu ļauschu behrni

ween; kas Deewam pahrmet, ka tos lizis pirti peedsimt, un labāki mistru

mistreem svveschu mehli jauz nekā runā ar tehvvu tehvvu mehli; gribu useet

vvirsu latvveescheem, kam kauns, ka latvveeschi vveen. Wai tad paschi vvai-

nigi pee ta, ka latvveeschi, vvai paschi islasijuschi to pirti, kur peedsimuschi;

vvai paschi sameklejuschi sevvim to tehvvu un mahti, karu zita mehle navv, kā

latvviska vveen: vvai latvveeschu tauta vvispehdigā, vvai vvissliktakā par zitām?

To pirti Deevvs teem isredsejis, tos vvezakus Deevvs teem devvis, to tautu Deevvs

islasijis. Nu, tad lai ar Deevvu eet sodā. Ak, zilvveziņ, kas tu esi, ka tu gribi

ar Deewu teesatees? (Roni. 9, _'(). 21.) Wai tu kuraē par io. ka ar svveedreeni

sava waiga tevv seme jastrhdā, kavvehr prahts tevv stahvv us vveeglakeem
darbeem un leelaku godu. Bet gods panahkams ikkatram, kas godigi strahdā

\sai ar arklu vvai ar spalvu, vvai pa lauku \vai
pa

istabu. Un wai tad zitas

semēs kungi vveen dsihvvo? Wai tur navv tihrumi un lauki, ko semneeki ap-

strahdā? vvai tu paschā Widsemē un Kursemē pats daschkahrt neredsejis

darba zilvveku, kalpu, arāju, kas naw lai wcelis, bet /itas tautas vvihrs. \Vai

savva tehvvu semitē vvehl neesi peedsihvvojis, ko peedsihvvo vvispahr pasaulē,
ka tam nahk, kas mahk, ka tadehļ latweescheem, kas labu mahzijees, labi

strahdā nahkusi maise un nahzis gods. Paldeevvs mihļam Deevvam, ka mums

vvaldischana, kas vvihru neraug ne pee zepures, ne pee svvahrkeem, l>et pee

mahzibas un pee darbeem. Kad jau dsimtu ļauschu laikos zits latvveets eekuh-

lees sāhbakos, zik vvairak brihvvi latvveeschi vvarēs zeltees augstākas kahrtas

godā. Ko tad tu nu kaunees, ka tu latvveets vveen? Warbuhi ka tu satizees

ar labak'eem zilwekeem, kas savvu kuplu lajisas asti pazehluschi jo augsti un

tevvi pahrsmehjuschi par to, ka tevv navv vvis tahda aste? Ko gan maksā tahdu

muļķu pahrsmeešchana! Ko tee tahdi tevv vvar pahrmest? Ka tevv vvihses un

pastalas bijuschas kahjās? Manis pehz! Peeluhko vveen, ka tevv nevvar pahr-

mest, ka tu sāhbakos eekuhlees palizis par tahdu zilvvēku, kam negods pee

pastalneekeem tāpat kt pee sahbakneekeem. Jo suhdu min, jo suhds smird,

jo Jaudis mana, ka tevv kauns par to, ka tu latvveets vveen, jo tee tevvi pahr-

smees. Bet kad tu neleegsees un nekaunesees buht tahdu ļauschu behrns,

kahdu Deevvs tevvi lizis, tad mulķigeem smchjejeem aisbahsisi lepnu, leelu

muti un prahtigu zilvveku mute tevvi usteiks un tavva -slavva buhs us vviņu

luhpam. Tapehz saki, lai tu latvveets vvai par ģenerālu buhtu tizis, un goda
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sihmju pee krabis tevv leela. gara reise: Latweeschain man pirti kuhra, lat-

weescham man kapu raks!

(Pastor Berent m Riga.)
A. P.......S

6. pielikums.

Mācītajā Bīlensteina vēstule akadēmiķim K. G. Zalemannain.

(Par latviešu 1905. gada revolūciju.)

Excellenz

vvollen die Giite haben diese meine Zeilen zu lesen und vvenn Sie es fiir mog-

lich erachten, Seiner Kaiserlichen Hoheit dem verehrten Prasidcnten unserer

Akademie vorzulegen.

Es ist gevviss bis an die hdchsten Stellen m Petersburg geniigend bekannt,

dass das lettische \olk m Livland und Kurland m voller Revolution sich be-

findet, dass die Aufstandischen m einer grossen Anzahl von Gcmeindegerichts-
und Vervvaltnngshausern die Akten verbrannt und die Kaiserbilder zerstort, m

vielen Kirchen die Gottesdienste gerade bei dem Gebet fiir den Kaiser unter-

brochen, durch revolutionare Lieder und durch Misshandlung von Geistlichen

entvveiht, dass sie auf vielen Privatgiitern durch Brandstiftung und andere

Zerstorungen grosen Srhaden gemacht, 'dass sie ausser den Fabrikarbeitern

auch die Dienstleute auf dem Lande zur Arbeitseinstellung gehetzt und ge-

zvvungen, 'dadurch die Erndtearbciten verhindert, kiirzlich auch eine Kirche

durch Feuer vernichtct und endlich m letzter Zeit im Mitauschen Kreise an-

gefangen haben durch Einbruch bevvaffnetcr Banden die fiir die Gescluchte

und Rechtsverhaltnisse des Landes so vvichtigen Archive aus Pastoraten zu

rauben (vvir Pastoren sind ja die Standcsbeamten fiirs Reich). Dariilier hier

einen Berichi zu erstatten, ist nicht meine Sache, aber ein Punkt beriihrt die

illustre Akademie der Wissenschaften, die Intelligenz des ganzen Landes und

auch meine Person.

Am 1. August spat Abends brach eine grosse Bande von bevvaffneten

Letten durch ein Fenster m mein Pastoratsvvohnhaus, nannte sich als vom let-

tischen socialistischen Comite beauftragt, forderte die „Kirchenbiicher und Bi-

beln", raubte aber schliesslich aus meinem grossen Archivschrank ailes bis auf

das letzte Blattchen (obschon ihn%n von meinen Sohnen gesagt vvurde, dass

nur ein Teil davon Kirchenbiicher seien, ein anderer Teil Privatstudien),

schleppten ailes hinaus und verbrannten es auf dem Felde. Der Anfiihrcr ent-

schuldigte sich mit der Ausserung, dass die Kugel seinem Herzen drohe, vvenn

er den ihm gegebenen Befehl nicht ausfuhre. Meine Sohne verhinderten die-

ses Mal die Vertilgung mciner grossen vvisscnschaftlichen Bibliothek durch ih-

ren energischen Protest. Im Archivschrank vvar, um nur einiges zu nennen,

eine grosse Menge von Exemplaren meiner verschiedcnen gedruckten Schriften

und meine ganze private Correspondenz seit 65 Jahren (v. 1840—1904) v. s. vv.

Zufāllig vvar vor Kurzem viel handschriftlich Wissenschaftliches von mir an-

dersvvo untergebracht. Eine grosse Menge von Materialien archaologischer



366

und historischer Art habe ich noch im Hause, die zu verarbeiten 'vvaren. Die

umfangreiche Handschrift des 11. Teils der „Holzbauten und Holzgerate der

Letten" mit vielem noch einzutragendem Stoff, woran ich ja noch immer ar-

beite, liegt noch bei mir, aber unter den gegenvvartigen Umstānden gefāhrdet,

denn es ist nicht zu berechnen, was der Fanatismus der lettischen Sozialdemo-

kraten noch zu vernichten beabsichtigt. Die terroristischen Drohungen vver-

den immer allgemeiner und lauter. Eine Justiz ist augenblicklich bei uns

lahmgelegt, die Polizei ist viel zu schvvach, nachdem sie seit Monaten durch

Ermordungen fast decimiert ist; das vorhandene Militar ist m unseren Provin-

zen zu wenig zahlreich und den instāndigen Bitten der bedrohten oder be-

reits geschadigten besitzlichen Landeseinvvohner wird wohl daher nicht genii-

gend Folge geleistet, wo um Schutz nachgesucht wird. Im Grossen und All-

gemeinen lasst sich sagen, Intelligenz, Besitz und Recht ist vvehrlos der bru-

talen und auch mordenden Anarchie preisgegeben.

Wenn der 11. Teil meines Manuscripts ganz fertig vvare, vviirde ich ihn

sofort an Eure Excellenz absenden, aber er bedarf noch der Durchsicht und

der Vollendung einiger Partien am Schluss; Unfertiges kann ich nicht m die

Druckerei geben. Dažu kommt, dass die Unsicherheit und Unruhe des Lebens

jeden Menschen hier aufreibt und die Sammlung zum Studium fast unmdglich
macht.

Gott gebe m Gnaden, dass die ndthige Macht baldigst entfaltet vviirde,

um Recht, Friede und Ordnung bei uns vviederherzustellen. Die Zustande sind

trostlos.

Hochachtungsvoll Eurer Excellenz ergebenster

Dr. A. Bielenstein.

Doblen, den 3. Aug. 1905.
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172, 173, 176, 212, 240—245, 228, 238,

259, ka prezidenta darbība 330/31 un

332.

Sālfelds, G. F. 217.

Samarins 50.

Samsons, H. f. 35.

Sanders, .ī. 19, 43.

Sātības jautājums 13/14.

Seebergs, J. 139, 148.

Seesemanns, H. 294/5.

Seevalds, Pēteris 179.

Senatnes pieminekļu apsardzība 258.
Serafims (Seraphim), Dr. A. 280.

Serafims (Seraphim), Dr. E. 265.

Sikstelis, mācītājs, 47.

SilicĻŠ. M. 322.

Simsons, H. 337.

Sinonimika 257.

Sīvers, barons, 28.

Skalbe, X.. 282.

Skolas avīze £51 '53.

Skolas, tās pabalstījuši mācītāji 4/9,

38; cēlusi un uztur tauta 39/41.

skolotāju pievilkšana L. Dr. B-ā 179,

skolotāji pārspēj mācītājus pātaro-

šanā_ 219/20.

skolotāju semināri, ierosinājumi uz to

atvēršanu 7/8.

skolotāji revolucionāri, sk. latviešu re-

volūciju.

Skujenieks, M. 92.

Spāģis, A. 22, 38, 64, 66, 76, 183.

Spalvings, H. 220.

Spīss (Spies), .1. 67.

Sokolovskis, E. 53, 134.

Sokolovskis, G. 121.

Sonntags, Dr. K. G., pārmetumi muiž-

niecībai 12, 14; 45, 47, 53, 57; viņa

raksturojums 98/99: vioa „Aufsātze

v. Nachrichten" 102; 103, 110, 111,

116, 131, 152, 243, 264, 343.

Sproģis, Krišs 165.

Stael v. Holstein 46.

Stālbergis, K. 124.

Stārks, K. 65.

Steinhardts, prof. 265.

Stempels, A. f. 300.

Stenders, vecais, grāmatniecības vei-

cinātājs 5; 108, 113, 117/118, 273.

Stenders, jaunais, pārvācošanas veici-

nātājs 60, 66, 127.

Steffenhagens, J. F. 117, 343.

Stepermanis, Marģers 91.

Stērstu Andrejs, vioa gramatikas no-

tiesāšana 175.

Stīda (Stieda), Dr. Ludv. 165.

Stolls, li. V. 147.
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Stolls, F. E. 152.

Straubergs, Dr. K. 256.

Stresemanns, Dr. G. 91.

Sugenheim, W. 46.

Sunte, A. 54.

Šaaks, Fr. 142, 154.
Šacs (Schatz), P. E., apgaismības lie-

tas veicināšana 6, vina lasāmā grā-
mata 139/140; 148.

Šīfners (Schiefner), A. 318.

Šillings, Ferd. 59, 132, 243, 263.

Šillings, G. G. 148, 230.

Šillings, .[. 18.

Šīmanns, Dr. Pauls 273.

Širinskis-Šichmatovs 218.

Širrens, K. 95, 320.

Šķelšanas biedrībā 126/134.
Šleichers. Dr. A. 137, 164, 165, 318.

Šmidts, K. G. (Ēdoles Kārlis) 241/2.

. Šmidts, Dr., mac. 94.

Šmidts-Vartenbergs 165.

Šmits, P., prof. 174. 318. 323. 347.

Šonbergs, E. F. 219, 225.

Šrāders, O. 321. 327.

Šroeders, Dr. Leop. f. 165, 322.

Šulcs. R„ red., latvieši bērna lomā 21.

lai nemācās pasaules gudrību 23; 78.

143, biedrībai ir konīga cenšanās ar

valsti un baznīcu 143: 159, nret Hu-

genbergera pantiem 162: 164. 166/7
Buchholca godināšana 181: 182. cīnā

pret ..Māj. Viesi", otro liter. biedrību

un ..Pēterb. avīzēm" 183—200; 205,

muižnieku interešu aizstāvis 214.

raksturo savu avīzi 202/3, 219, 232;

227, viga rakstības stils 231/234, vina

nīšana'un tās iemesli 234—238; 248.

260, 266, 268, 284, 310, 326, biedrības

saslavēšana 348.

Šulcs (Schoultz)-Ašerādens 84.

Šulcs, Konrāds 124, 127. 129.

Švechs, E. A. 143.

Šveders, J. G. 152.

Švemmšuchs, J. G. 59.

Zaķītis, J. 286.

Zālemanns, K. G. 326, 329.

Zālīte, Dr. P. 275, 293.

Zeiferts, T. 83, 308, 337.

Zēvers, Dr. J. 340/41.

Zīle, H. 335.

Zinovjevs, muižniecības saslavešana

35, 36; 38, 63.

Zvaigznīte (Sterus), J. 225, 2/4.

Tautisko centienu apkarošana. „Mājas

Viesa", «Pēterburgas avīžu" un ot-

rās Latv. liter. biedrības 182.

Tentelis, A. 40.

Tībe (Tiebe), H. Fr. 56, 164.

Tībergs, Semens 186.

Tīdemanns, Pēters 186.

Tīdemanns (Tiedemann) P. latviešu

žurnāla izdošana 103/105.
Tilings, J. N. 35, 56, 93.

Tītmanis, Jānis 306.
Thomsens, valodnieks 320.
Tobīns (Tobien), A. f. 35, muižniecības

saslavešana 36; 64, 84, 90.

Topogrāfiskā onomastika 256.

Transehe, E. f. 55.

Trautfetters (Trautvetter), Dr. E. 62.
233.

Treičke, H. f. 48, par latviešu nepār-
vācošanu 86.

Treymanns, Dr. M. 75, 312.

Treys, H. 20, 93. 121.

Ūders, M. 143.

Ulmanns, K. Kr., ziņojums par skolu

stāvokli 8, zinātuu piekopšana 18.

pret tam 16, latviešu tautiskuma aiz-

stāvēšana 51; 75, 80, 108, 109.110.

122, uzmudinājums piedalīties kūtros

biedrībā 130; 134, 135, par Baaru

137, par skolas grāmatām 139/141,
142; 152, 154, 155, 163, 164, 174, aiz-

stāv „Majas Viesi" 183, žēlo Dūns-

bergi 201; 203, opozicijā pret biedrī-
bu 205; 211, 263/4, 269, 274/5, 285,

304—306.

Ulmanns, K. (Lugažos) 275. 319.

Ulmanns, K. Konr. 143.

Urbāns 10. 33.

Uvarova, Prakovskaja 165.

Uvarovs, grafs 218.

Vāgners, Fr. V.. apgaismības veicinā-

tājs 9: 110, 147. 343.

Valdemārs, J. 227.

Valdemārs, Kr. 21, 40, 46, 64, 77, 146.
149, 185. 190, 192. vina nesavtības

gars 199/200, vēstule L. A. redakci-

jai 216: 235. jaunlatvietības dibinā-

tājs 281, 310.

Valodas izloksnes 136. 257.

Valters, Ferdin. 8, 70, 74, 75. 141.

Valters, K. 336.

Valters, Dr. M. 64.

Valters. V. 220.

Valujevs, P. A. 196.

Vatsons, muižnieku protests pret L. A.

dibināšanu 14, vina nolūks L. A. iz-

došanā 20, 66, 70; 51, latv. žurnāla

izdošana 106; 109, 110; mudinājums

uz Latv. Lit. B-as dibināšanu 111:

113, 116, 152, 269, 326.
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vācu interešu aizstāvēšana, avīzē, bie-

drībā 226/28.

vācu valodas lietošana b-ā 276/77, 311.

Vēbers, A. (Varaidošu Sanders) „Die
Lett. Revolution" notiesāšana 175:

236, 239, 244, 246, 271, saķilda bie-

drība 286 v. t. t., 296, spriedums par

Bīlen-a likumu tulkojumiem 325.

Veide, J. 235/6, 245.

Veinbergs, Fr. 85, tautiskie centieni

124; 227, nosoda L. A. 237, 289, 291.

Veissmanis, Jānis 238, 247, 336. 337.

Vevrichs, Erglu, 147.

Velmē, J. 4, 174, 315, 336.

Vendts, D. 54, 125.

Vensku Edvarts 260.

Verdermanns, li. 59.

Vičs, A., par mācītājiem 12: 39, 40,

76, 80, 99, 141, 244, 279.

Vīdemanns (VViedemann), F. 318.

Vilhelms 11. 91.

Vilperts, X., 71, vioa raksturojums
128/129, 164.

Vinkleris, J. 220.

Virchovs, R. 92, 320.

Virza, Ed. 260.

Vippers, R. 1.

Vissendorfs, H. 293.

Vītolina Pauls 43.

Vītols, A. 312.

Vittrams, R. 273.

Volffs, barons i. 20.

Volters, J„ aizgādība par nabagiem 4,

skolas draugs 8, muižniecības sasla-

vešana 34/35: 71, 76, 83, 284.

Volters, E. 165, 293.

Vrangells, V. 273.

Vulffius, V. 273.

Vulfs, Emils f. 30.

Vulfs, Jūlijs f. 29.

Vurstembergers, L. f. 37.
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