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Priekšvārdi

Latvijas Nacionālo Skolotāju Centrs grib veici-

nāt mūsu tautas audzināšanu nacionālā garā. Tas

Centra pirmais un galvenais mērķis. Uz tiem pa-

matiem, kuri atrodami latvju tautas gara bagātībās
un tradicijās, mums jānostiprina un jāizveido sava

īpatnēja audzināšanas zistema. Tas ir liels un grūts

uzdevums, bet viņš jāveic, ja mēs negribam būt tikai

citu tautu mācekli, paši neizceldami, nenostiprinā-
dami un neizveidodami savas īpatnējās vērtības.

Tomēr, — daudz, daudz laba mēs atrodam ari

citu tautu audzināšanas metodēs un zistemās. Labi

paraugi — nepieciešama lieta. Tos izmantot savā

labā, iekausēt savā īpatnībā, — lai vienmēr paliek

par teicamu darbu.

Sakarā ar to savu krājumu izdošanu L. N. S.

Centrs uzsāk tieši un galvenā kārtā ar rak-

stiem par mūsu nacionālās audzināšanas pamata

jautājumiem, t. ir tādiem apcerējumiem, kam

latviski īpatnēja nokrāsa, ievērojot šinī ziņā ari mūsu

neseno pagātni. Tanī virzienā tad ari raksti ir gādāti,
lai gan, kā redzam, pilnībā viss nav paveikts.

Turpmākiem krājumiem spraudīsim tālākus mērķus.
Pie rakstu sagādāšanas un izvēles esam pietu-

rējušies pie principa, ka autoriem pieder brīva savu

domu un slēdzienu izpaušana. To ievērojot, jāpie-
zīmē, ka dažos rakstos izteikto domu atsevišķi no-

skaņojumi varētu ari nesaskanēt ar L. N. S. Centra

līdz šim ieturētiem slēdzieniem un principiem.

Sakopotājs.





7

K. Kundziņš sen.

Kā mēs savā laikā iekopāmies
nacionalā garā

Tas bija toreiz priekš 50 gadiem un vairāk.

Pirms „Peterburgas avižu" laika. Mēs stāvējām

jaunajā audzē un dabūjām palasīties ari jaunajā laik-

rakstā. Atminos, man kā skolas puikam gadījās

dabūt rokā avižu pielikumu, kur stāvēja pārtulkota
īru tautas dziesma par tēvzemi:

Ja tu butu, tevu zeme,

Kā es lūdzos nakt' un dien',

Liela, dārga jūras pērle,
Pasaul's paradīzes dārzs:

Tad gan augstāk' tevi teiktu,
Sveicinātu, slavētu,
Bet vai karstak' tevi mll et,

Nekā tagad paspētu?

Tad dziesminieks tēlo, ka tēvija, kas apspiesta,

„ķēdēs, vātīs" vārdzināta, jo karstāki top mīlēta.

Pie viņas krūtīm slēpjas viņas bērni, kas it kā „peli-
kanu" putnēni no mātes asinīm iezīš sev spēku un

dzīvību.
Šie vārdi man neizgāja no prāta. Tēvzeme esot

augstāka, mīļāka par visām lietām pasaulē. Un Pē-
terburgas avizes" modināja latviešus, uzsaukdamas:

Atminaties; apzināties! Jums ari sava tēvzeme!

Tikai apziņa īsta nozīme negribēja laga nostip-
rināties.

Par savu lielo tēviju turējām Krieviju. Labais

ķeizars Aleksandrs H. patlaban bija atcēlis dzimt-

būšanu krievu zemniekiem. Latviešiem tas dāvināja
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pirmos pagastu pašvaldības likumus. Dzimtbūšana

še bija atcelta gandrīz veselus 50 gadus agrāki. To

teicās izgādājuši vācu kungi, muižnieki. Tie palika

noteicēji mūsu mazajā tēvijā, dzimtenē.

Latviešu cilvēkam nācās klausīt krievu valdībai

un bīties vācu kungus. Tad tas mīlēja savu tēviju,

t. i. tas jutās drošs un laimīgs savā zemnieka kārtā.

Tēvijas apzina tam bija saistīta ar „savu pusi", tu-

vējo apkārtni, pagastu, draudzi. Izejot no tās ārā,

meklējot nodarbošanos ārpus zemnieku kārtas, tam

vajadzēja atsacīties no savas latvietības un pieslie-
ties vācu vai krievu nosacītāju iespaidiem.

Mēs, latviešu bērni, gājām vācu skolās. Retāki
krievu skolās. Tā bija noliktā kārtība tālākai iz-

glītībai. Tur piesavinājāmies uzskatus, ka latviešu

valoda esot nespējiga augstākai mācībai un tāpēc iz-

glītots lavietis neesot domājams. Tam vajagot pār-

iet vāciešos, vai krievos. Pēc dzimuma tas gan kādu

laiku vēl varot būt latvietis.

Tēvzemes jautājums tādos apstākļos palika ne-

izteikts, nedrošs. Pārvācotiem tas svērās uz Vācijas
pusi. Citi turējās pie Krievijas. Bet reizē ar skolas

vācināšanu vai krievināšanu, mums uzausa ari cita

gaisma. Mācījāmies vēsturē, ka mazā grieķu tauta

senatnē ar savu tēvzemes mīlestību atsituši milzīgās
Āzijas valsts, Perzijas, uzbrukumus un ar savām ga-

rīgām spējām palikusi par kultūras nesēju visā Ei-

ropā. Sekojām notikumiem, ka vecā Romas val-

stība izveidojusies par likumu devēju visām tautām,

ar savu tautas dēlu nesavtīgu nodošanos tēvijai par

labu. Lasījām, skaitījām vācu rakstnieku, Šillera un

citu, dedzīgos vārdus par tautas un tēvijas mīlestību.
Un sirds mums siltin iesila un prāts nesās ari uz tā-

diem pat krietniem darbiem.

Tikai vien laga nezinājām, kada ceļa to veikt

un panākt.
Kur bija mūsu tauta un kas bija mūsu tēvija?
Tur nāca mums palīgā Pēterburgas jaunie avīž-

nieki, skubinādami, ieskatīties mūsu tautas un tēv-

zemes sākumos, mūsu valodas dziļumos un spējās
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un likt vērā latviešu dzīves nodibināšanos un viņas

izredzes jaunākajos laikos. Nebīties, nekaunēties!

Bet stāties darbā. Tad būs panākumi.
Sākām mācīties savas tautas vēsturi, viņas va-

lodu un literatūru. Sagājām kopā pulciņos. Ārpus
skolas. Noturējām latviešu lasāmos vakarus. Mā-

cījāmies latviešu gramatiku, atskaitījām latviskas

dzejas. Radinājāmies latviski domāt, rakstīt, dziedāt,
turēt runas. Atjēdzāmies, ka mums ir dārgas tau-

tas un tēvzemes mantas. Apzinājāmies, ka mūsu

pienākums, tās celt gaismā un izlietot tautas un tē-

vijas labklājībai. Kad 700 atkarības gados mūsu

tauta nebija zaudējusi savu tikumisko spēku un mūsu

valoda bija uzglabājusi savu bagātību un dziļumu,

tad mums radās drošība, ka tā panesīs un pārspēs

ari vācināšanas un krievināšanas mēģinājumus.
Mēs ticējām savas tautas un tēvijas nākamībai.

Uz to mums sniedza roku ari vācu krietnie vīri,

kas ar savu darbību bija sekmējuši latviešu garīgo

un laicīgo labklājību. Vecais lielais Stenders, kas

mirdams vēl bija rūpējies, ka viņa kapa akmenī iekal
zīmīgo vārdu „Latvis". Lestenes mācītājs Vatsons,

kas pēc atceltās dzimtbūšanas Kurzemē, ar dažiem

domu biedriem bija pārliecināts, ka latviešu tautība

un valoda ari turpmāk ir izkopjama. Viņš nodibina

pirmās latviešu avizes Jelgavā. Un rakstīdams citā

vietā*), tas iesilst savā labvēlībā uz latviešu pagātni,
ņemdamies pierādīt, ka vecās Romas valsts gāzēju

vadons Odoakers (476. pr. Kr.) būtu bijis latviešu

cilts piederīgais. Vidzemes mācītāja dēls, Garlibs

Merķelis, ar saviem „cilvēku drauga" rakstiem par

latviešiem sakūra veselu tautas un tēvzemes mīle-

stības uguni mūsu sirdīs. Viņam sekodams, vēstur-

nieks, muižnieks Otto Ruthenbergs tēloja Baltijas
senčus, latviešus un igauņus, kā varoņus savā brī-
vības cīņā pret vācu bruņeniekiem. Un Šlippen-
bachs savās Kurzemes vēstulēs ilgojās, kad radīšo-

*) Sitzungsberichte der Kurlāndischen Gesellschaft ftir

Literatur und Kunst.
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ties latviešiem Homērs, kas apdziedāšot zemga-

liešu varonību Tērvietes pilskalna cīniņā. Bielen-

steins atkal savās latviešu valodas grāmatās mūs

pacēla priecīgā apziņā, ka mūsu tauta un valoda

kopā ar leišiem un vecprūšiem kā patstāvīgs „baltu
tautu" zars piederot pie indoeiropiešu valodu celma,
vidū starp slāviem un ģermāņiem, un noderot par

ievērojamu priekšmetu salīdzināmo valodu zinātnē.—

Šiem iekšīgiem dsenuļiem piebiedrojās latviešu

dzīves uzlabotie ārīgie apstākli saimniecības, izglī-
tības un sabiedrības ziņā. Latviešu zemnieki pār-

gāja no zemes rentniekiem zemes gruntniekos, īpaš-
niekos. Pagastos un draudzēs iekārtojās jauns lauk-

skolu likums ar patriotiskiem skolotājiem. Nodibinā-

jās Rīgas lielā Latviešu biedrība. Pēc tās uznāca

vesels latviešu biedrību laikmets pilsētās un uz lau-

kiem. Piedzima spirgtais „Baltijas Vēstnesis", ap-

klusušo „Peterburgas avižu" gara bērns un turpinā-
tājs. Mums bija savs tautas nams. Un tautā gāja
laikraksts kā tulks un aizstāvētājs tautas dzīves va-

jadzībām. Satikāmies un sapratāmies ar latviešu

vecākiem ievērojamiem darbiniekiem un patriotiem.

Mums nostiprinājās pamats; noskaidrojās mērķis
tēvzemes mīlestības darbam.

Visu papriekš meklējām paši sevi izkopt krietnus

un darīt spējīgus un derīgus dzīvē. Mācījāmies, lai

ko mācētu. Bijām skolas jaunatne un augstskolas
mācekli. Vācu skolas no mums prasīja pilnīgu spē-

jību un līdzdarbību visos arodos. Tas bija labi. Ar

to pārspējām visas svešās valodas grūtības un iegu-
vām noapaļotu izglītību. Ārpus skolas un blakām tai

kopām savus latviešu lasāmos vakarus. Tanīs neuz-

ņēmām nevienu, kas kaut kā palaidās skolas mācī-

bās. Tāpat kā tagad darot skautu un gaidu pulciņi,
nepieņemdami tādus, kam skolā kaut kādā arodā esot

nepietiekošais numurs — 2.

Bez tam vingrinājāmies aizstāvēt savu stāvokli

pretīm dažādiem pārmetumiem par jaunlatvietību,

par atšķiršanos un pretību vāciešiem. Skolotājiem
zinājām pieklājīgi atbildēt, atsaukdamies uz ceturtā
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baušļa vārdiem, kuri liek mīlēt ne tikai tēvu, māti,
bet tāpat ari tēvu zemi un mātes valodu, apsolīdami

labklājību tanī zemē, ko Dievs mums devis. Un kad

skolu svētkos dažkārt karstie vācieši aizrāvās dzie-

dādami „Deutschland, dv mein Vaterland", tad ne-

bijāmies izsacīt savas domas, ka mēs tam līdzi ne-

jūtam.
Tādu pašu kārtību meklējām sargāt ari augst-

skolā. Noturēties paši krietni un sevi izglītot dzī-

ves darbam. Vispirms savā arodā. Tad vispārīgi un

blakām vēl ari tautas un tēvijas jautājumos. Mazā

pulciņā esot tas pa daļai izdevās. Bet kad ari tur

lauzās iekšā studentu dzīves lielā svabadība, traucē-

dama un aizraudama sev līdzi dažu mīļu biedri, pa-

rādos, dzērumā un citās vieglprātībās, tad dažkārt ar

sāpju pilnu sirdi meklējām no tāda biedra atkratīties.

Daži vācu studentu korporāciju locekļi Terbatas

augstskolā allažiņ uzdūrās uz mūsu, viņiem nepara-
sto, nacionalību (latvietību). Cik spēdami stājāmies
pretīm viņu uzbrukumiem, līdz kamēr ar latviešu

korporācijas „Lettonijas" nodibināšanos latviešiem
tika iekarota pilnīga līdztiesība turienes studentu

valstī.

No skolas iestājoties dzīvē ar savu nacionālo sa-

jūtu drīz vien nonācām dažādās sadursmēs: ar vācu

kārtas priekšrocībām, ar krievu varas uzmācībām un

ar pašu laužu nevīžībām.

_Privileģijas mūsu dzimtenes iekārtā vācu no-

teicēju aprindas uzlūkoja par savu vēsturīgu manto-

jumu un negribēja no tām viegli atsacīties. Labākie

no tiem domāja saprasties reformu ceļā. Tikpat sīksti

tie turējās domās par latviešu nespējību izkopties
sava izglītībā un par viņu nederību, pilntiesīgi iestā-

ties zemes vadītāju lomā. Lai gan prātīgākie neno-

liedza, ka nākamībā būs jāpiekāpjas. No Krievijas
puses viņas varas nesēji labprāt izlietoja šejienes
pretestību starp vāciešiem un latviešiem, rādīdami,
itin kā tie stāvētu pēdējo pusē, bet īstenībā nevarē-

dami nogaidīt, ka latvieši galu galā saplūstu kopā ar

krievu tautu vienā tautībā, ticībā, valodā, kā dažādu
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upju ūdeņi Volgas māmuliņā. Pašu ļaudīs atkal val-

dīja daudz nesaprašanās; nevīžība, bailība un atka-

rība apspieda prātus un saistīja rokas.

Nacionālā apziņa mūs nostādīja šo jautājumu

priekšā: Esi papriekšu krietnis savā darbā, tad būsi

cienīgs un spējīgs tautas kopdarbībā. Tādā prātā

stāvēdami, meklējām saprast un veicināt mūsu tau-

tas un tēvzemes lietas, gan apkarodami vācu iedo-

mības, gan pretīm stādamies krievu uzmācībām, gan

modinādami pašu gulētājus, kaunīgos, bailīgos, ne-

vīžniekus. Lietas gājiens bija diezgan grūts un gauss

pēc tā laika apstākļiem, bet totiesu — skaidrs un

drošs, vadīts no stipras ticības un sirsnīgas mīlestī-

bas. Mēs stāvējām mūsu tautas atmodas pavasarī,
kur cerības plauka visās malās. Aizturētie sajūsmu

ūdeņi pārplūda visās sausās vietās. Mums, tā laika

lieciniekiem, nacionālais jautājums bija augsta, svēta

lieta. Turējām par grēku tanī šķelties. Uzlūkojām

par laimi, tanī spēt kaut kā nodarboties un to veici-

nāt. Viņa vienpusības un pārspīlējumi vēstures gā-

jienā paši izlīdzinājās. Apstākļiem šķirojoties, kriti-

kai saceļoties, zocialiem jautājumiem uzstājoties, —

aiz visa tā nacionālais stāvoklis ir un paliek mūsu

tautas un tēvijas dzīvības jautājums.

Pasaules karš un revolūcijas notikumi Latviju ir

izcēluši kā patstāvīgu valsti. Kā brīvu Latviju. Tas

nav noticis bez stipriem nacionāliem spēkiem. Valsts

nodibināšanai seko gādība to iekārtot un uzturēt.

Šis darbs prasa jo vairāk pārbaudītu spēku. Tie

būs jo spējīgi un izdevīgi, stāvēdami uz ētiskiem pa-

matiem, tautas un tēvzemes mīlestībā un darboda-

mies patriotiskā, nacionālā garā. Sākumā pieminētā
īru tautas dziesma par „mazo", bet „sirdsmīlo" tēvu-

zemi mums uzliek Jura Allunana sajusto pienākumu:

Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu

Zelta kviešu krājumu.
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Kaudzītes Matīss

Par nacionalās sajūtības gara
ievešanu Cēsu apriņķa lauk-

skolotāju sapulcēs

Neaizskarot pavisam neaizmirstamā Cimzes tēva

augstos nopelnus un viņa teicamās īpašības skolotāju
audzināšanas un mācīšanas nozīmē, jāsaka nevis kā

pārmetums viņam, bet gan kā sava laika un zemi-

nara priekšniecības rīkojums un prasība, ka vācu

valodai zeminarā vajadzēja būt nevien lielākai no

skolas priekšmetiem, bet pilnīgi patvaldīgai. Pa lie-

lai tiesai tas nu gan bij vajadzīgs tāpēc, ka tur mā-

cījās par skolotājiem divu tautību — latviešu un

igauņu — jaunekli, bet vispāri ne mazāk ari tāpēc,
ka tā laika muižniecība un vācu tautības mācītāji
to atzina par vajadzīgu abu tautību pārvācošanas
nozīmē. Aiz to tad īpaši un visvairāk līdz priekšējā
gadu simteņa septiņdesmitiem gadiem no Cimzes ze-

minarā nāca vienīgi pavisam savācināti skolotāji,

kuri latviski runāja vienīgi ja ar saviem kalpotājiem,

aizbildinādamies, ka latviešu valodā savu domu ne-

varot pilnīgi izteikt.

Un šie tad nu audzināja savukārt par vāciešiem

nevien savus bērnus, kuru mātes bij izmeklētas tāpat

no savāciskotām aprindām, bet, cik tik iespējams,

ari savus skolu audzēkņus par tādiem pašiem. Tā

rok' no rokas sniegta vācu valoda sāka izplatīties
tautā kā labprātīgi piesavināma izglītības un aug-

stākas apgaismības zīme, kamēr krievināšanas laik-

metā krievu valodu uzņēma un mācījās tik piespie-

stā kārtā, kālab ari nevajadzēja baidīties par viņas

ieilgšanu.
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Visas draudžu skolas, tā Vidzemē, kā Kurzemē,

bij pilnīgi, vai retums pa daļai, vāciskas, — vismaz

līdz priekšējā gadu simteņa septiņdesmitiem gadiem,
— atskaitot, — cik zināms — tikai vienu vienīgu

viscauri latvisku, kura bij Vecpiebalgas draudzes

skola. Visi tā laika draudžu skolotāji, būdami ari

baznīcu ērģelnieki, tika no apstākļiem spiedin spiesti
un vilciņ vilkti vācišķībā iekšā. Vispirms viņu
priekšnieki, to laiku vācu tautības mācītāji, pieņēma

šajos abējos amatos tikai vācu valodas mācētājus,

sarunājās un sarakstījās ar tiem tikai vāciski un lika

skolās vāciski mācīt. Otrkārt — vācu valodas mā-

cēšana tolaik bij ieskatāma par īstenāko izglītības

iezīmi, jo latviskā izglītība, ja par tādu tad pavisam

varēja runāt, nebij gandrīz daudz lielāka par vien-

kāršu lasīt mācēšanu garīgās grāmatās, bet vēl ne

visur pilnīgi pietiekami, un tikai reti kur drusku vai-

rāk. Treškārt — viņu sievām vajadzēja būt visādā

ziņā ari vismaz vācu valodas pratējām, bet starp

latviešu, jele īstenāk sakot, latviskām jaunavām,
līdz tam laikam tādas pavisam nebij atrodamas, un

ja kādas varēja būt, tad tās slēpās stipri aiz vācietī-

bas un dēvējās labprāt par tādām. Bet daži, īpaši
augstāk mācītie, latvieši, cik viņu pavisam tolaik bij,

meklēja sev īstenas vācietes, kā Valdemārs, Neikens,
Cimze un citi. Tās nu bij arvien mazturīgu muiž-

nieku vai pilsētnieku meitas, kurām savā tautībā

precinieku negadījās, bet pret dzimušiem zemnieku

kārtas latviešiem viņas varēja sajusties un ari rādī-

ties par pārāk augstām un lielām, aiz savas vācietī-

bas un iedomātā kārtas augstuma vien. Lai ari

mantas ziņā tukšinieces būdamas, viņas izturējās

pret saviem vīriem augstprātīgi, likdamas ikkatrā

gadījumā just, ka tie latvieši, kas pēc to laiku ieska-

tiem bij — viena alga — ari „bauri" un tāpēc viņu

augstumam nepiemērojami, bet ciesti un sev līdza

vilkti tikai aiz žēlastības, nevērojot nemaz viņu mā-

cības stāvokļa augstuma, salīdzinoties šaī ziņā ar

sievām, kas patiesībā stāvēja daudz zemāk par tiem.

Tāpēc tādas laulības reti kad bijušas laimīgas. Cik
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zināms, tad šaī ziņā starp citiem daudz ir cietis_ lab-

prātīgais Neikens. Bij ari vairākiem skolotājiem
sievas dzimušas vācietes, tāpēc visu tādu jauktu

pārinieku bērni auga it īpaši vienīgi par vāciešiem,

un no latviskās valodas tādās mājās nebij dzirdams

nekas, jo ne reti pat dienastnieces centās ieklausīties

un visvajadzīgākās lietās runāt līdza vāciski, zinā-

damas vismaz to, ka tādas tiek labāk algotas. Bet

patiesībā attālākos gados ari paši skolotāji bij vis-

pirms lielāko tiesu vācu tautības vīri, vai ari bērnībā

un jaunībā pilnīgi pārvācoti latvieši. Tā starp citu,

runājot par pieminēto skaidri latvisko Vecpiebalgas
draudzes skolu, šī liecība attiecās tikai gan uz A.

Rathmindera tēva 63 gadu ilgo darbības mūžu un

viņa pēcnācēju J. Sliedi, bet līdz ar to ir zināms, ka

priekš viņa bijuši viens pēc otra vismaz divi vāciska

gara priekšdziedātāji vecā baznīcā, kur ērģeļu nebij,

un tie paši mācījuši ari bērnus lasīšanā. No visa ta

redzams un saprotams, cik bezgala grūts uzdevums

bij latviešu nacionālismam, celties un stāties vācu

nacionālisma vietā pie skolotājiem priekšējā gadu

simteņa septiņdesmito gadu sākumā, kad tā laika

skolotāju kārta bij audzin ieaugusi vācietībā.

Līdz tam laikam pastāvēja bez maz tikai viena

šī savāciskotā skolotāju šķira, sastāvoša, kā jau rā-

dīts, tikai no draudžu skolotājiem. Bet ceļoties seš-

desmitos gados, un ari jau drusku agrāk, pagastsko-

lām, izauga gluži dabīgi otra, — gan pēc skaita lie-

lāka un maz vai pat nemaz nesavāciskota, bet caur-

caurīm zemāk stāvoša visā mācību un zinātņu jau-

tājumā, īpaši tad, kad stādīja viņai pretī Cimzes au-

dzēkņus un Kurzemē irlavniekus, kuru tolaik bij jau
krietni daudz, kamēr pirmo pagastskolotāju pulks
sastāvēja vispāri, jeb vismaz lielāko tiesu, no paš-
audžiem, kas gan ar draudžu skolu mācībām, gan

privātos ceļos aizcīnījušies līdz skolotāju stāvoklim.

Tāpēc, kā tas dabīgi saprotams, vāciskie draudžu

skolotāji raudzījās uz tiem nevien kā no augšas le-

jup, bet ari pagreiži pār plecu. Ari viss dzīves stā-

voklis bij šiem nesamērojami zemāks, nekā iedzīvo-
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jušiemies draudžu skolotājiem, būdamiem, kā jau zi-

nāms, ari baznīcu ērģelniekiem un, abus amatus sa-

vienojot, dabūjošiem — īpaši par pēdējo — no drau-

dzēm ikkatrs pilnas saimniecības zemi, labību un da-
žādus ienākumus naudā, lai ari starp viņiem dažam

labam, īpaši audzējot un skolojot bērnus, nenācās

viegli spiesties cauri. Turpretī pagastskolotāju al-

dziņa sākās no rubļiem trīsdesmit, labākā gadījumā
no piecdesmit un vēlāk ari no kādām trim dažāda

labuma pūrvietām zemes, kur klāt viņu palīgiem va-

jadzēja būt mierā vēl ar mazāku daļiņu. Salīdzinot

šādos samēros abas kārtas, iznāca viegli tas, ka

otriem vajadzēja justies stipri pazeminātiem pret

pirmajiem, kamēr šiem pieauga pat uzpūtība pret

mazākiem, ko visvairāk varēja nomanīt, kad izdevās

sadoties kaut kur vienkop, kā skolu konventos, kā-

dās nebūt saviesībās un it īpaši skolotāju sapulcēs,
kad tās sāka celties pēc apriņķiem. Tur visos starp-

brīžos un ari pašās sēdēs draudžu skolotāji un viņu
palīgi sarunājās nevien savā starpā tikai vāciski, bet

jo vairāk vēl ar sapulču priekšniekiem, kas vispāri
bij vācu tautības mācītāji, kamēr pagastskolotāji un

daži no jaunākiem draudžu skolotāju palīgiem, lai

ari daudzi no tiem vāciski mācēdami, atzina par labu

turēties tikai pie savas tautas valodas, daži nebū-

dami īsti droši par savu vācu valodas prašanu ru-

nāšanā, bet vispāri sajuzdami jau ari nacionālās pa-
modās laiku esam klāt.

Caur visu to pamazām abu šo kārtu starpā iz-

cēlās it kā labi nomanāma divu strāvu plaisa: viena

vāciska, otra pretvāciska. Vieni raudzījās uz otriem

ar augstības sajūtu, otri drusku nievāja šos viņu
vācišķības un augstprātības dēļ. Ar to tadnāca sko-

lotāju sapulcēs pirmām galam gan tāda vien kā ama-

ta biedru starpība, kas vēlāk — uz tautiskās pamo-

dās atbalsta — izveidojās diezgan sajūtama un pat

nepatīkama un nevēlama. Draudžu skolotāji, iera-

duši savās Turaidas sapulcēs visu darīt vācu valodā

vien, nevarēja pavisam apradināties, pēc viņu sa-

jūtības, ar tik visai priekš skolotāju stāvokļa neno-
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zīmīgo un tam nepiemērojamo latviešu valodu, pie-

biedrodamies pat „jaunlatvietības" daudzinātajiem
vācu tautības mācītājiem. Pagastskolotājiem tur-

pretī nebij patīkama vācu valoda, būdama daudziem

no viņiem vai pa daļai, vai pavisam sveša un uz-

mākta, bez tam — prettautiska.
Zināms gan, ka dažus izņēmumus varēja pierā-

dīt ari jau taī laikā un uz visām pusēm. Bij ari jau
septiņdesmito gadu sākumā daži draudžu skolotāji
ar pilnīgi nacionālu sajūtību un ari kādi pagastsko-

lotāji bez tās; bij daža pagastskola ienākumu ziņā

nostādīta pat labāk par kādām mazākām draudžu

skolām. Bet še ir runājams par vispārību, ne par iz-

ņēmumiem, — par daudzākumu, ne par mazākumu.

Cēsu apriņķa laukskolotāju sapulce, būdama

pēc gadiem vecāka par citu apriņķu sapulcēm, bij
ari pirmākā no visām, kas atkratījās maz gados no

vācu valodas un palika visu laiku, no 1872. gada
līdz 1886. gadam, tik vien latviska. Neatspēkojamu

atbīdījumu vācu valoda piedzīvoja jau tūlīņ pirmā

pieminētā gada sapulcē Dzērbenē 11. jūl. Tur uz-

stājās starp latviskiem priekšnesumiem tā laika

Araižu draudzes skolotājs Lutzs ar vācisku priekš-

nesumu, lai gan latviski viņš ari labi mācēja. Kad

sapulces priekšnieks Keusslera tēvs to pasludināja,
tad īpaši pie pagastskolotājiem tūlīņ bij nomanāms

nemiers, lai gan ne atklāti. Bet oians brālis pacēlās
un vaicāja, ko tad tie lai tikmēr darot, kas vāciski

neprot. Šis laikam gan negaidītais jautājums sa-

cēla uz brītiņu sapulces vadībā, kur bez priekšnieka
Keusslera tēva bij klāt ari tā laika Raunas mācītājs
Vierbuffs, mazu apjukumu, ka nezināja acumirklī, ko

atbildēt, un pēc sačukstēšanās sacīja, ka vācu valo-

das nepratēji vai negribētāji pa to laiku varot iziet.

Uz to Reinis vēl aizrādīja, ka šaī sapulcē, kurā ap

70 dalībnieku, neesot neviena, kas nemākot latviski,
bet labi daudz esot vācu valodas nemācētāju, tāpēc

laukā iešanas ieteikums šādā lietā esot uzskatāms

par aplinku izsacītu izraidību vācu valodas nemācē-

tājiem, kamēr taču latviešu valodai pēc skolu no-
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zīmes, kur mācāmi tikai latviešu bērni, pienākoties

pirmā rinda. Bet uz to atbilde nekāda nenāca un

Reinis izgāja. Sapulces darbi turpinājās gan ari pēc

šā mazā, bet — kā likās — vispusīgi sajūtamā trau-

cējuma un dalībnieku gara spirgtums rādījās tā kā

nozudis.

Pirmās daļas darbus beidzot tika zināms, ka

pēcpusdienā nāks vēl viens vācisks priekšlasījums

no Skujenes draudzes skolotāja Krebsa. Kopmielasta

starplaikā jaunākie skolotāji un daži ari no vecā-

kiem, kur un kad vien kādu vienatnīgāku brīdi no-

tverdami, pulcējās ap Reini kā ap kādu varonīgu

ceļa lauzēju, izsacīdami viņam savu uzskatu vienā-

dību ar vii;a uzskatiem sapulcē dodamo vācisko

priekšnesumu lietā un atzinību par viņa uzstāšanos

pret to, kā ari apvaicādamies, kā izturēties pēcpus-

dienā, attiecībā uz gaidāmo Krebsa priekšnesumu.
Uz plašāku atraušanos gan Reinis nemudināja, sa-

cīdams, ka pārāk liela atšķiršanās varot būt par

daudz acīs krītoša un dažiem skolotājiem pat par

kaiti, saceļot lielas aizdomas par jaunlatvietību, īsti

pie tiem, kas vāciski mākot, ja tie nepaliktu iekšā.

Bet kas pavisam neprotot, tiem iekšā palikt nevarot

būt nozīmes. Pietikšot priekš turpmākības ar šo

pašu lietas iekustinājumu vien vācu valodas izspie-

šanas ziņā. — Lai nu tas bij noticis ar nodomu, vai

bez nodoma, bet pa Krebsa priekšnesuma laiku sa-

pulces zāle nerādījās tik pilna, kā latvisko priekš-
nesumu stundās. Reinis, kā jau reiz iesācis, palika
ārā ari pa šā otrā vāciskā priekšnesuma brīdi.

Ar to pašu beidzās vāciskie priekšnesumi vi-

sām turpmākām sapulcēm un neatkārtojās vairs ne-

viens. Ari abi tie skolotāji, Lutcs un Krebs, kas

sniedza šos vāciskos priekšnesumus, netika vairs

redzēti nevienā vēlākā sapulcē. Līdz ar to mazinājās

skolotāju pašu starpā vāciskā sarunas valoda, do-

dama vietu latviskai, ko sāka veicināt ari vairāki

no jauniem draudžu skolotājiem ar tautisku sajūtu,
kā Dzērbenes Gailītis, Vietalvas Kalniņš, Araižu Pe-

lekss, Vecpiebalgas Pilsatnieks, kā Rathmindera tēva
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palīgs un citi. Bet it liels iespaids nākamās divās

sapulcēs šaī zinā bijis .Kronvalda līdzdalībai — otrā

1873. g. Jaunpiebalgā un trešā 1874. Vecpiebalgā.
Jau viņa vārda slava un uzskats vien aizrādīja un

runāja uz to, ka sapulcēm vajaga būt latviskām. Lielu

tiesu uz šo savas valodas iecīnījuma pusi darīja ari

abas vispārīgās skolotāju sapulces, noturētas Rīgā
Latviešu biedrības namā (1873. un 1874.) Kronvalda

vadībā, kur latviski vien tika runāts un rakstīts, ko

zināja visur un visi skolotāji, lai klāt bijuši vai nebi-

juši. Tomēr šos iespaidus sajuta it īpaši gandrīz tik

Cēsu apriņķa sapulce pilnīgi, kamēr citās līdzīgās sa-

pulcēs vēl pat ap astoņdesmito gadu sākumu vācu

valoda nebij apstājusies, visvairāk vēl Kurzemē.

Lai gan valodas tiesības ar to bij gandrīz iegū-

tas, bet domu un uzskatu brīvība palika atkarībā no

priekšniecības, turpmāk pat vēl vairāk, nekā iesā-

kumā. Kad nu ari valoda kur valoda, bet tautiskā

gara asni baidīja sapulces vadību gadu no gada vai-

rāk. Klusām tika dzirdēts, ka līdz ko tautiskais gars

tikšot vairāk nomanāms, pazīstams, tad varot viegli

notikt, ka valdība šādas sapulces drīz un pavisam

aizliegšot, jo tās neesot nemaz no augstākas vietas

atļautas, bet tiekot tikai paciestas, kamēr viņās nepa-

rādoties nekas pretīgs. Zināms gan, ka no visas tā

laika lielās Krievijas tik še, Baltijas guberņās, skolo-

tāju sapulces nebij pavisam cieši noliegtas un vietējā

vācietība, kuras varā stāvēja nevien Baltijas lietas,
bet lielu tiesu visas Krievijas vadība, varēja būt

viegli viņu aizliedzēja, tāpat kā neaizliegšana nāca

ari tik no viņas pašas!
Tiesa ir, ka skolotāji nedarīja nekādu pretliku-

mību, atturējās tālu no tā laika Krievijas gara sēr-

gas — nihilisma, lai ari mēģinājumi nāca, ievilkt vi-

ņus līdz, bet visa censība tiem tiecās tik uz prāta gai-
smas nešanu tautai, uz savas valodas izkopšanu, uz

rakstniecības un avīžniecības pacelšanu un arāju kār-

tas izaudzināšanu tautības nozīmē. Caur to nu, pro-

tams, naca nomanāma attālināšanās no vācietīgās
aizgādības, griežoties cik necik tāļāk uz krievu pusi,
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kur cerēja aizsniegt drusku vairāk patstāvības savas

tautības gara izkopšanā. Bet šis virziens nu vācie-

tībai bij ass dadzis acīs, kur klāt sāka parādīties sko-

lotāji ari no Baltijas zeminara ar krieviskiem dzīves

uzskatiem un citādām mācību metodēm, palīdzēdami

savu tiesu griezt tautas apgaismības virzienu no rie-

tumu uz austrumu pusi. Skolu valdes sāka ar lielu

bažīgu vērību raudzīties uz skolotāju garu un dar-

bību, izpratinot viņus ticības drošuma lietās līdz sirds

dziļumiem un raugot aizdomīgākos gādāt projām.

Pavisam nepatīkama parādība bij skolu priekš-
niecībām ari skolotāju darbība jaunlaiku biedrībās,
kādas cēlās vispirms Cēsu apriņķī, kā Vecpiebalgā
1869. g., Vietalvā 1870. gadā, drīz ari Dzērbenē, Cē-

sīs un citur. Tur nu skolotāji stājās nevien kā līdz-

strādnieki, bet kā īstenie biedrību vadītāji, būdami

tām gan par priekšniekiem, gan par koru un teātra

izrāžu vadoņiem. Šajos darbos skolu valdēm nebij
spējams, būt viņiem par liedzējām vai pārlūkotājām,
kad tikai nekavēja skolu stundu, darbojoties biedrī-

bās pa svētdienām, ko skolotāji loti ievēroja jau aiz

savas pienākuma apziņas vien, bet ari — lai netiktu

vainoti. Nelīdzēja nekā, kad biedrību darbību —

visvairāk teātru izrādes — raidīja laukā no skolām,

jo telpas atrada pagaidām arvienu citur līdz savu

namu uzcelšanai. Varētu jau nu gan tolaik skolu

valdes tādus liekus darbus skolotājiem ari liegt, bet

neliedza vismaz tāpēc, ka tautiskie laikraksti, atraz-

damies tad jau zem krieviskas un tādā ziņā zem pret-
vāciskas cenzūras, birdinātu virsū vienmēr asus pār-

metumus par skolotāju brīvlaika nebrīvību. Bet visi

tādi pirmie atklātības, jeb sabiedriskie darbinieki bij
atzīti un klusumā zināmi par jaunlatviešiem, kurus

uzlūkoja ja ne par noziedzniekiem, tad stipri vien

par aizdomībā turāmiem, kālab vietu dabūšana tā-

diem, kad vēlējās kurp pārcelties, bij neiespējama.

Atnāca ari Manaseina revizijas laiks ar savām

posta bēdām priekš vācietības, ceļoties gaismā vi-

ņas tumšajām pusēm. Zināms gan, ka politiskā no-

zīmē pret krievu valdību, tāpat kā pret agrākām
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valdībām, Baltijas vācietība gadu simteņiem ir pra-

tusi izmanīgi izturēties ar lielu padevības un uzti-

cības nokrāsu, lai jo drošāk var uzturēt savas vidus

laiku privijeģijas un izmantot pirmatnējos iedzīvo-

tājus. Bet nu šim tam vajadzēja nākt pasaules acu

priekšā, kas stāvēja nerādāms. Tur skolu valdēm

aizdomas griezās atkal uz skolotājiem, vai tie šur tur

nav vainīgi pie noslēpumu atklāšanas, pie vainu un

agrākās varmācības un tiesu partejību uzrādīšanas,

lai ari tādas lietas, būdamas noilgumā, nebij vairs

labojams, bet vien nāca gaiši redzams un zināms

tālu pasaulē, kā rīkojusies muižniecība caur tiesām,

kuras stāvēja viņas ziņā, sākot pilnīgi no draudžu

tiesām, līdz hoftiesai un pat vēl savā ziņā līdz Krie-

vijas senātam. Gan pagasttiesas stāvēja latviešu

zemnieku rokās, bet tas nekā nenozīmēja, jo trīs

tāļākas tiesas varēja viņu spriedumus gāzt, un drau-

džu tiesneši bij viņu pārlūki. Bez tam pret muiž-

niekiem un pilsoniskām kārtām sūdzības varēja sāk-

ties tikai no draudžu tiesām, kuru priekšnieki bij
vai nu muižnieki vai citi Baltijas vācieši, bet latvi-

skie piesēdētāji daudz nevarēja nozīmēt. Tāpēc vi-

sas prāvas, kas tika celtas pret muižām un viņu

īpašniekiem, zemnieku pusei mūžam nācās zaudēt.

Tas viss nu kļuva redzams tiesu archivos, un skolo-

tājus līdz ar pagastu rakstvežiem turēja par vainī-

giem šādu lietu uzmeklēšanas un uzrādīšanas ziņā.

Pa starpām šai augstai revizijai nāca nomanāms ari

tas, ka vācu muižniecība Baltijā turās pie Krievijas
tikai ārēji, izveicīgi slēpdama savu īsteno politisko
nokrāsu.

Bet, lai nu pierādītu krievu valdībai taču savu

uzticību un skolotājus vispārīgi iebaidītu ar savu

varu, kura taču tiem esot un pastāvot, tad Cēsu

bruģu tiesa astoņdesmito gadu sākumā sarīkoja lielas

medības uz dažiem pareizticīgiem skolotājiem, īpaši

Cesvaines draudzē, apvainodama viņus nihilismā.

Brauca lielā virknē turp bruģu tiesas ierēdņi ar žan-

darmēriju caur Vecpiebalgu un ari atpakaļ laikam

1881. gada vēlā rudenī un aizveda uz Cēsīm apcieti-
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nājumā dažus, kā jau sacīts, pareizticīgus skolotājus
līdz ar kādu pagasta rakstvedi. Lai gan bruģu tiesa

niknā v. Kietera vadībā bij izlietojusi pret viņiem
visu savu bardzību un zemes tiesa visu savu izvei-

cību apvainošanā par nihilisma līdzdalību, bet pie-

rādījumu trūkuma dēl viņi visi bij jāattaisno, — var-

būt pa daļai ari tāpēc, ka Manaseina revizijai visās

tiesu aktēs bij spējams ieskatīties, kālab vajadzēja

ļoti apdomāt, ko dara. Tika pat dzirdēts, ka vienā

— lai bruģu tiesas, vai zemes tiesas — izklaušinā-

jumā laikam revizijas kanclejas priekšnieks v. Klu-

gens, ko vācieši sauca par renegatu, sēdējis klāt un

pēc izklaušinājuma sacījis izklaušinātājam: „Es gri-

bēju mierīgi nolūkoties apvainoto sejās, lai no

vaibstu izteiksmes varētu spriest, kāds tiem dvēse-

les stāvoklis īstenības ziņā, attiecoties uz apvaino-

juma patiesību vai nepatiesību, bet jūsu bardzība

pret pārklaušināmiem to izjauca, tāpat kā vēja sa-

viļņotā ūdenī dibens nav saredzams." Nāca ari dzir-

dams, ka loti neieredzētais un niknais bruģu kungs

v. Kieters, kas rīkojās ar pagastu vecākiem un viņu

palīgiem riebīgāk nekā ar suņiem, tikšot nodots tie-

sām par savas varas daudzkārtīgiem pārkāpumiem,
un tālab esot šo veltīgās apvainošanas traci sarīko-

jis, lai valdības acīs nāktu ieskatā un lai Manaseinam

nebūtu «.iobko» (ērti), nodot viņu tiesām, īpaši jau

tad, ja izdotos kaut ko pretpolitisku uzrādīt. Lai-

kam sakarā ar visu to neizdevību drīz pēc tam v.

Kieters nebij vairs „bruģu kungs".
Tā nu veltīgi izpūlējušies vainot pareizticīgos

skolotājus, kurus domāja stāvam tuvāk Krievijai un

ari viņas jaunam garam, muižniecība kopā ar ga-

rīdzniecīgām skolu valdēm domāja neatstāt nevaino-

tus ari evanģeliski-luteriskos skolotājus. Nihilismupie
tiem atrast būtu pavisam veltīgas pūles, un varbūt

vēl veltīgākas nekā pie priekšējiem. Bet ko tad?

Kaut kas jel bij jāatrod. Tomēr cita nekā nevarēja
atrast, kā tikai to pašu tautiskā jeb nacionālā gara

centienus. Un kur lai tā gara īpašības pamana? Kur

lai viņas gaiši pierāda? — Nekur gaišāk un drošāk,
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kā rakstos, īpaši laikrakstos, kuriem sleju pildītāji
tolaik atradās vēl vienmēr skolotāju kārtā, un uz

tiem nu bij laižamas soda bultas.

Desmitā gada sapulcē Araižu draudzes skolā

1881. gada jūlija mēnesī priekšnieks R. Guleke pla-
šākā ievadu runā rādīja, kādas netaisnības no dažiem

skolotājiem tiekot rakstītas par vācu tautības līdz-

iedzīvotājiem tautiskos laikrakstos un nepielaida šai

runai debatu.

Cēsu apriņķī tādu sodāmo skolotāju bij same-

klēts pavisam „pilns vārds", kas ir trīs: — Vietal-

vas Kalniņš (Prātkopis), Dzērbenes Gailītis (Gaidu-

lis), R. Kaudzīts (R. Vidzemnieks). Tie tolaik bij
izcilu stāvoši tautisko laikrakstu līdzstrādnieki. Pats

neieredzētais no visiem trim laikam bij Kalniņš, tad

Reinis un beidzot Gailītis, bet krustu lika nest visiem

vienādā smagumā. Lai gan viņi visi rakstīja zem

pieņemtiem vārdiem, kas redzami še iekavās, taču

izzināti bij viņu īstie vārdi ari, ko gan nebūs izdevu-

šas redakcijas, bet kas ar netīšības un nevainības

maskām sataujāti šur un tur vietējībās no vientiesī-

giem zinātājiem. Pa daļai tos uzzīmēja ari no viņu
rakstības īpašībām un savādībām.

Caur draudžu mācītājiem, kas bij savās drau-

dzēs ari skolu priekšnieki, aicināja visus trīs tā laika

augstākā skolu priekšnieka barona Fr. Vulfa pār-

rāšanā uz viņa muižu Alūksnes draudzē, pa ziemas

svētku brīvdienām, braucot vai ejot ap simts verstu

tālumā pa zemes ceļu, kā tas toreiz bij. Kalniņam

gan bij izdevies aizturēt to augsto kungu Kalsnavā

pie mācītāja Dobnera vēl „melnā pēdā" un tur uz-

klausīt viņam nodomātos piekodinājumus un rājie-

nus. Pēc Kalniņa paša atstāstījuma viņš ticis sa-

ņemts tur no Vulfa šādiem izteikumiem, kur saruna

gājusi vācu valodā:

„Nu, jus esat liels laikrakstu korespondents?
Kad jums ir laiks uz to?"

Tur Kalniņš atbildējis: „Ekselenc, es esmu gan

kaut ko rakstījis, bet ka es tāpēc būtu liels korespon-

dents, tas man pašam nav zināms un tādu pielīdzinā-
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jumu es nevaru atzīt. Attiecība uz laiku man jāaiz-
rāda, ka skolotājiem ir ari savi brīvlaiki."

„Ja gan, bet tie ir skolotājiem priekš sagatavo-

šanās vienmēr no jauna uz mācību pasniegšanu un

priekš dziļākas iedibināšanās metodēs."

„Ekselenc, vai tad ir sūdzēts, ka es eju stundas

nesagatavojies?"

„Nav vis gan, bet var jau vienmēr talak cen-

sties."

„Ekselenc, to es neesmu nekad nokavējis,"
v. t. t.

Pēc tam, protams, saruna turpinājusies labi ilgi,
kur mācītāja Th. Dobnera klātbūtnē Vulfs, gan bez

barguma, bet ar visu sirdi centies Kalniņu piedabūt

uz atraušanos no tautiskā virziena, un īpaši no līdz-

darbības pie tautiskiem laikrakstiem, ko Kalniņš gan

apsolījis nav.

Mans brālis, būdams par locekli Cēsu apriņķa

kara klausības komisijā, izlietoja gadījumu pēc kādas

sēdes aizbraukt uz Rīgu un stādīties baronam Vulfam

tur priekšā, kur viņš, būdams ari „landrāts" (zemes

padomnieks), uzturējās lielāko tiesu visā gada laikā,
bet tikai ar īpašu laipnumu vēstīja skolotājus uz savu

tālajo rezidenci — Kalnamuižu, it kā rādīdams, ka

viņam citādi nav laika tos pieņemt, neskatoties ne-

maz uz to, kādas grūtības tiek uzliktas nabaga sko-

lotājiem, ceļojot turp. Ar Reini, kā zināms, ir ticis

runāts latviski, ko Vulfs ari prata itin skaidri. Visa

saruna vilkušies še ari labi ilgi, tāpat un tādā pašā
garā, kā Kalsnavā ar Kalniņu, bet itin pieklājīgā lab-

prātības un laipnības skaņā. Tomēr patiesībā no

Reiņa nav ticis panākts nekas, jo viņam netrūka tā-

dos brīžos vajadzīgās apķērības atbildēs un asprā-

tības apvainojumu atspēkojumos. Lai gan bijis no-

protams no aplinkiem izteikumiem, ka lieta var iet

līdz atstādīšanai no vietas un Reinim būtu apmēram

pēc tā laika algas jāpiecieš savi 50 rubli gadā, kur

viņam bij gan daudz mazākā svarā šī nieka aldziņa,
nekā darba prieks skolā, taču ari ar atlaišanu tieši

nav vis draudēts, bet tikai mēģināts pārliecināt,
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ka viņam, vismaz kā skolotājam, jāatstājas no tauti-

skiem laikrakstiem, ko Reinis taču nedarīja vis, bū-

dams dziļi pārliecināts, ka neiet aplamu ceļu.
Trešais no šiem tiesājamiem — Gailītis — pie-

pildīja burtiski augstā priekšnieka pavēli un brauca

tieši uz Kalnamuižu, lai gan viņam, kā baznīcas ēr-

ģelniekam, pa ziemas svētku brīvdienām nenācās

viegli atrast tādu spraugu ar vairākām darba die-

nām no vietas, — ka var izbraukt tik tālu gabalu,
kur nebūtu vidū kāda svētku diena, lai netiktu ka-

vēts no kalpošanas baznīcā. Pa ceļam viņa brau-

ciens jau bijis zināms, un viņš visur ticis saņemts un

pavadīts kā Luters ceļā uz Vormsi, tāpat ari atpakaļ

braucot, kad visur bijis jāstāsta piedzīvojums, kas

aizbraucot jau piekodināts. Tā tad Gailīša brauciens

bijis beidzot īstens slavas ceļš. Saruna Kalnamuižā

notikusi atkal vācu valodā un tādā pašā gaitā, kā

agrākās divas un vilkušies tāpat labi ilgi. Taču ap-

solījuma ari Gailītis nekāda nebija devis. Kalnamui-

žā viņš esot ari gan laipni pamielots, dažām kun-

dzēm ar viņu sarunājoties, bet pie galda būdamam

vienam pašam pēc it augstu namu parauga, kur pa-

mielojamiem lieta jāsaprot tā: — ja mēs tev rādām

labprātību pēc tava dzīves stāvokļa mēra, tad tu jau
nevari vis iedomāties mums līdzīgs būt.

Sūdzētājiem un tiesātājam bij gan panākums tik

tāļu, ka Kalniņš un Gailītis pamazām apklusa no

rakstniecīgiem atklātības darbiem, bet Reinis palika

joprojām, kas bijis un rakstīja kā iesācis, bet gan

bez ienaida pret vācietību, — tikai lietišķi par ne-

samērīgām attiecībām abēju starpā, t. i. starp zem-

niekiem-latviešiem un muižniekiem-vāciešiem, kad

par to nācās runāt rakstos vai vārdos.

Vēlreiz vietējais mācītājs R. Guleke aicināja

Reini pie sevis par kādu rakstienu, kur runāts bij
kaut kas viņam nepatīkams ārējas misijas ziņā, un

man bij ari jāiet līdza drusku laikam kā palīdzētā-

jam Reini piedabūt pie padevības. Tur nu Reinis vis-

pirms vaicāja, vai tad jel viņa vārds esot apakš at-

tiecīgā rakstiena. Uz to atbildēja tiesātājs, ka R.
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Vidzemnieka īstais vārds vispāri esot zināms. Bet

Reinis vaicāja tāļāk, vai viņam to sacījusi redakcija.
Pēc mazas stomīšanās atkal tika atbildēts, ka ne-

esot vajadzīgs tik zināmā lietā izvaicāt vēl redak-

ciju. Tad Reinis aizrādīja, ka tādiem pa sānu ce-

ļiem sadabūtiem izzinājumiem neesot tiesīgas nozī-

mes, tāpēc viņš atbildot tikai tad, ja to liecinājusi

redakcija, jo rakstīt ar to pašu parakstu varot ari

cits, tāpēc tad tas, ko viņš šaī sarunā sacīšot, neva-

rot tikt uzskatīts kā Reiņa attaisnošanās atbilde, bet

tikai kā domu un uzskatu izmaiņa.

Kad neizdevās Reini piedabūt pie atkāpšanās
no virziena, jo viņš aizrādīja, ka paganu misijai aiz

muguras slēpjoties valstu politika, un latvieši vēl

paši esot maz apgaismoti un mantā trūcīgi, tālab pie
ārējās misijas darbiem nebūtu vajadzējis viņu vēl

vilkt klāt, lai ari tik mīlestības dāvānu nozīmē. Bet

pratinātājs ar to nebij mierā, atsaukdamies uz zinā-

mo pavēli: „Eita caur visu pasauli, darāt par māce-

kļiem visus ļaudis, tos kristīdami v. t. t." Bez tam

viņš aizrādīja ari uz mani, kas ari gan rakstot, bet

tik negants neesot. Izbeidzās šī saruna laikam ar to

piekodinājumu, no tādiem rakstiem atrauties, ko Rei-
nis ari še vis neapsolīja. Lai gan es biju uzteikts

par labāku, tomēr nāca mana rinda ari 1876. gada
vasarā par kādu patiesi pārgalvīgu dzejoli (..Nekur

tā neiet kā pasaulē") „Baltijas Vēstnesī", lai gan ne

visos viņa eksemplāros, jo apmēram no pusskaita

redakcija vēl bij apķērusies, ka jālaiž laukā un jāliek
cits kaut kas vietā; bet līdz tam iespiestos eksem-

plārus taču izsūtīja, negribēdama tos laist makula-

tūrā, un viens no tiem, kā par posta liecību, pienāca
ari man un citiem. Tur mani piespieda atvainoties.

Bet satiksme visās citās attiecībās ar mācītāju un

vēlāko prāvestu R. Guleke Reinim un man pastā-

vēja vienmēr itin labvēlības pilna no viņa puses, ne-

būdama traucēta no šiem notikumiem. Viņš palika
vienmēr laipns un labprātīgs.

Zināma lieta gan, ka skolotājus spaidīja skolu

valdes, — vispāri ari citos apriņķos Vidzemē šā pa-
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ša tautiska gara dēj, bet šoreiz runājams tikai par

Cēsu apriņķi.
Turpmākās sapulcēs citi skolotāji uzskatīja šos

trīs par tādiem kā ar slavu kronētiem, nesalauža-

miem cietējiem un par visas sapulces domu izteicē-

jiem joprojām. Līdz ar to viņu cienība sāka celties

ari visā tautā augstāk nekā līdz tam laikam, bet jo

vairāk jau skolotāju aprindās un citu apriņķu sa-

pulcēs, kurās ari ap to laiku valdīja tik vien pašu
valoda.

Ap 1884. gadu jau sāka skanēt baigu ziņas abām

pusēm — vācietībai un latvietībai, jo tuvojās sko-
lām un skolotājiem smags krievinājuma laikmets.

Tad piestājās ari skolotāju vajājumi savas tautības

apziņas labad, bet taī laikā tie jau ari tik tāļu bij no-

stiprinājušies tautības sajūtā, ka varēja to aizsargāt,

griežoties tikpat pret rietumu, kā pret austrumu.

Var droši liecināt, ka skolotāji panesa gadus trīs-

desmit garo „mongoļu jūgu", klausīdami un krieviski

mācīdami cik prata, bet nenododami pārkrievoju-
mam pat neviena bērna.
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Teodors Zeiferts

Audzināšana veclatvju mājās

Par audzināšanu veclatvju mājās dod visskai-

drāko liecību tautas senās gara mantas. Vēsture

cieš par to klusu, kā senie latvieši savus bērnus au-

dzinājuši; un ja tā ari par to sniegtu zinas, tad šaī

lietā tā tomēr nevarētu dot īstu ieskatu. Ārējie pa-

ņēmieni, par ko vēsture varētu ziņot, vēl neiztaisa

audzināšanas būtību; viņā dziļāk ieskatīties varam

tikai tad, ja nojaužams tas gars, kas dod virzienu un

vada audzinātāju rīcību. Un tasni tas runā no senat-

nes tradicijām, no tautas gara darbiem. Tomēr at-

klāsies ari daži audzinātāju paņēmieni.

Ar visu to audzināšanas lieta senajos latviešos

nav no viņu kopējās dzīves tik visai savrup izceļama
un par sevi aplūkojama. Latviešiem senatnē nav ne

sevišķu skolu, ne skolotāju, ne mācības grāmatu, ne

pedagoģisku rakstu. Un tomēr nevar sacīt, ka par
audzināšanu viņā laikā nevar runāt. Ja audzināša-

nas darbam nav sevišķu orgānu, tad to uzņemas

visa tauta, tomēr ari izvirzīdama zināmus lo-

cekļus, kas piegriež vērību īpaši šim uzdevumam.

Tie darbojas svabadi tautas vidū, ne vienīgi šim

darbam nododamies, bet iedami savās parastajās

dienas gaitās, tikai šad tad pa brīdim saviem au-

dzēkņiem veltīdami un gan ari visu savu dzīvi tā

iegrozīdami, ka tā audzina. Tad nu visa tautas zeme

liels audzināšanas nams, kurā viena paaudze otru

ņem savā vadībā, tālāk nezdama un attīstīdama tau-

tas audzināšanas tradicijas. Audzināšanas lieta tā

patiesi dibināta uz ciešiem un drošiem pamatiem.
Vislabākie pedagogi nekā nesasniegs, ja apkārtne, ja
tauta neaudzina. Un ja latviešos izkopās patiesi tei-
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camas īpašības, ja viņi varēja pastāvēt, garīgi un

tikumiski neapsikdami, visgrūtākos apstākļos ilgus

gadu simteņus, tad tas ir ne mazumu viņu rūpīgās

audzināšanas panākums.
Audzina vārdi, audzina darbi, audzina apkārtne,

bet tikai tad, ja visam tam par pamatu lielo audzinā-

šanas mērķu un cilvēka būtības cieņas un svētuma

patiesa izjūta. Kas nepazīst un neizjūt cilvēka vēr-

tību, nekad nevar būt audzinātājs. Turpretī kas cil-

vēku tura augstu, kas viņā meklē un atrod kaut ko

dievišķu, audzinās, kaut ari viņš no pedagoģikas un

audzināšanas metodēm nekā nezinātu. Lai vērotum,
kādā vērtībā turāmas seno latviešu audzināšanas

tradicijas, mums jāaplūko, kā viņi skatās uz cilvēku,
uz viņa nākšanu pasaulē, uz viņa dzīvības devēju un

izauklētāju.
Jau tas vien, ka latviešu tradicijās nodala par

cilvēka ierašanos, ievadīšanu dzīvē ieņem plašu vie-

tu, liecina, ka še lielā mērā piesaistās tautas vērība.

Ne tikai liela dala dziesmu, pasaku un citu gara

mantu piemērotas bērniem, bet ap cilvēka mūža sā-

kumu vijas vesels cikls māņu, apzīmēdams dzemdē-

jamā jeb jaunpiedzimušā tuviniekiem katru soli, lai

tam pašķirtos ceļš uz laimīgu mūžu. Nevien vecāki,
bet ari radi, draugi, paziņas, visa apkārtne ņem pie
ta dalību ar vislielāko nopietnību un svinību, kā pie

svēta akta.

Bērnu audzināšanā vislielākā loma mātei.

Viņa nav vienkārša audzinātāja, viņa ziedo sevi sa-

vam bērnam. Ar to māte dabū tādu apskaidrojumu,
ka tā paceļas dievības tuvumā. Šai ziņā mūsu tau-

tas dzeja apveltī māti ar tikpat dievišķu daiļumu, kā

vidus laiku lielie gleznotāji (piem. Rafaels) Diev-

māti. Bērniem ir māte vairāk nekā saule: gara tā

diena, kad neredz sauli, vēl garāka tā, kad neredz

māmiņas. Meita deg skalu, deg sveci, istaba tumša;

ienāk māmiņa, istaba tūdaļ gaiša. Kad māte nomirst,
bārenīte viņu meklē: aptek ezeru, šķiet par māmu-

liņu baltu puķi; uziet divi zaļas velēnas, cel vienu,

cel otru; izlasa smilšu kalnu pa vienam graudiņam,
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meklēdama to vietu, kur gul māte. Galā bārenīte

ierauga māti debesīs un lūdz Dievu, lai taisa zelta

trepes, ka var māti apraudzīt. Kad gaisma nāk lī-

godama kā bitīte ābolā, bārenīte vēlas, kaut redzētu

atnākam savu māmiņu. Viņa klāj ceļu liepu lapām,

gaidīdama māmiņu; vējš aizpūš liepu lapas, māmiņa
nenāk. Bārenīte tad sūta ar sauli māmiņai labas die-

nas. Un beidzot saule pati ir māmuliņa. Saule ka-

vējas aiz kalniem, sildīdama bāru bērnus; viņa tek

kalnam apkārt, kur nogūluši sērdienīši; viņa vakarā

noiedama atskatās atpakaļ, kur paliek tie bērni, kam

nav tēva, mātes; viņa lec rītā agri, lec pa logu istabā,
kur tumšajā kaktiņā sasēduši bārenīši. Kad bārenīte

jautā saulītei, ko māmiņa dara, saulīte atbild: Zelta

slotu ceļu slauka, gaida tevi aizejot. Mātes dievi-

nāšana, mātes kults še savienojas ar saules kultu.

Tas saplūst kopā ari ar Māras kultu, tādā kārtā ie-

gūdams tiešas attiecības ar Dievmātes tēlu. Bāre-

nītei ir Māra dziesmu teicēja. Māra tek pacēlusi
zīda svārkus: aiz kalna nosaluši simtiem sērdienīšu.

Vēju skubina, lai pūš rāmi: Māra nāk pār Daugavu,

pilna laiva sērdienīšu, pilna sauja asariņu. Māras
tēls tālāk mainās ar Laimas tēlu. Laima cel bāre-

nītei krēslu. Bārenītes Laima nāk bez saules vaka-

rā kā balta viešņa. Laimas istabā spīd gaiša ugun-

tiņa: Laima liek sērdienei sudraba vaiņagu. — Mā-

tes spēlē vispār latviešu mitoloģijā daudz lielāku lo-

mu nekā radu tautās. Mātes kā dievietes pieder pie
latviešu mitoloģijas īpatnības. Kur latviešiem māte,
tur leišiem daudzkārt „patis" jeb tēvs: Žemepatis
(Zemes māte), Laukopatis (Lauku māte). Latviešu

ticējumos tādu māšu vairāk par četrdesmit (Sk.
Šmidta Latv. mitol. 85. lp.)._ Latviešu vidū tad māte

pacēlusies lielākā cieņā nekā citās tautās.

Kur māti tā godina, tur audzināšanai drošs pa-

mats. Tādā godā jau viņa nāk ar to, kas viņa sa-

viem bērniem. Šos tad nu apņem dievišķa dvesma,
kas viņu attīstībai tas pats, kas saules gaiss stādiem.

Matēs rūpes par bērnu sakas pirms bērna

dzimšanas, tiklīdz māte jūtas uz grūtām kājām.
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Viņa ievēro veselu rindu priekšrakstu, lai dzemdinā-

mam bērnam būtu labas īpašības un laimīgs mūžs.

Mīla Māra tura uz jaunām sievām dusmas, ka tās iet

pliku galvu, basām kājām. Bērns saka mātei pal-
dies par vieglu dvēselīti: māte nav grūtajās dienās

sēdējusi uz akmens. Kad māte tādu laužu, viņa ne-

drīkst uzskatīt cilvēku, kam kādi miesas trūkumi,
nedrīkst brīnīties, redzot ko sliktu, ļaunu, nedrīkst

sēdēt uz sliekšņa, lai bērns nebūtu neieredzēts,

zems, stāvēt apakš ziedoša koka, lai bērns vīrā ne-

mestos ātri sirms, kāpt pāri žagariem, lai bērns ne-

piedzimtu līkām kājām, kāpt pāri nestāvām, slotai,
malkas pagalei, lai bērns staigādams nekristu, staigāt

pa kapiem, lai bērnam nepiemestos kādas ligas.
Mātei jāsargās otram ko aiztikt, lai bērns neaugtu

zaglis, nav jābļaustās, lai bērns būtu klusīgs, nav

otram nekas jāprasa, lai bērns turpmākā dzīvē iztiek

pats ar savu, jāsargās melot, būt niķīgai, turēt dus-

mas, izsmiet. Un vēl ir daudz tādu noteikumu, ko

sieva, uz grūtām kājām būdama, centās ievērot sava

bērna labā. (Sk. Petersona Latviešu māte ar bērnu,
Jelg. 1901.)

Radībām tuvojoties, poš ceļu uz pir t i. Ši ir

dzemdējamā vieta. To turējuši vecie latvieši augstā

godā. Vecās sievas, nopērušās, nometās ceļos uz

lāvas beņkīti, noskaitīja tēvs-mūs un nobučoja lāvu

un slotu. No pirts iznākot, pārmeta krustu, noskai-

tīja tēvs-mūs un sacīja: Peries nu, mīlā Māriņ, mūsu

pērtā gariņā. (Petersona Māte un bērns, 17. lp.)
Sakarā ar radībām pirti dēvē par Laimas jeb Māras

pirti. Teks uz pirti slaukāms, ravējams, lai Laima,
Dēkla, Māra, pa to ejot, nepakrīt, neaizķer stērbeles,

neapskaišas, netura dusmas. Māra pati ravē pirts
teku. To redzēdama, meita vai sieva atstāj visu

darbu un tek, lai līdzētu noravēt. Pirms sieva ieiet

pirtī, to izkurina. leiedama, sieva aicina līdz Laimu

jeb Māru, vai nu tautu dēlu raidot projām, jo „kad

žēloja tautu dēls, tad Māriņa nežēloja", jeb vai ari

tautieti līdz aicinot, jo viņam Laimiņa nāk līdz ce-

purītes ēniņā. Tas ir nopietns brīdis. Pirtī iedama,
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sieva izpin garus matus, aizver pirts durvis: Dievs

zin, vai vina vairs iznāks saulītē. Viņa lūdz Laimu,
lai nāk basām kājām; ja aus kājas, kavēsies, būs

grūti gaidītājas mūžiņam. Māra tad ari attek liepu
slotu padusē pa ābeļu līdumiņu, zīda svārkus pacē-

lusi; viņa paklāj sievai grūtajā dieniņā savu zīda pa-

ladziņu.
Tik rūpīga gatavošanās, godbijīgi piesaucot lē-

mējas varas, liecina par brīža nopietnību un par lielo

cienību pret bērnu. Skaisti tad ari apzīmēta

viņa ierašanās: spoža zvaigzne notek pie līgavas

namdurvīm; tā nav spoža zvaigzne, tā bērna dvē-

sele. Šo māte tad nu tin baltajā vilnainē. Tēvam

prieks par to, ka pārlaists nopietnais brīdis. Līgava,
kaut gan izbālējusi, ienāk pati istabā un atnes jaunu

arājiņu vai malējiņu. Gaiša deg uguns tumšajā kaktā:

Laima raksta mūžu mazajam bērnam. Ar bērna muti

izsacīta vēlēšanās, lai Laima un māte domā vienas

domas: liek viņam vieglu mūžu. Pie tam par mātes

labvēlību nav ko šaubīties: kaut būtu Laima tāda kā

māte, viņš izprasītu mūžu, kādu pats gribēdams, tad

nenorietētu mūžā nevienas gaužas asaras. Bērns

vēlas mūžu apenīša vieglumā, bērzu slotas kuplumā;
ja Laima neliek labu mūžu, lai neliek ilgi dzīvot.

Mazā meitiņa lūdz, lai nedod viņas augumu ne-

vēkļam maldināt, lai neliek viņai mūžā virināt treju

durvju. Laima viņai jož jostu, kam trīskārtējs lē-

mums: augt lielai, stāvēt godā, valkāt zīļu vaiņagu.

Bērns piedzimst bez naudas, bez gudra padoma;
Dievs dos naudu, Laima gudru padomu. Še redzam

pamirdzam tās vadošās zvaigznes, uz kurām virzās

latvieša mūžs un audzinātāja uzdevums.
_

Tikpat gaiši ieraugāmi vecāku un Audzinātāju
ideāli krist i b ā s. Kūmās lūdza tādus, kas var iz-

staigāt; kūmu teki svēti, pādes (kristāmā bērna) dvē-

sele dārga. Kūmām aicina lasītus ļaudis, „kas var

uguni saujā nest", kas neņem no cita maizes, ne pa-

vasari zirgu, kam neklūp kumeļš, nejūk valoda. Kū-

ma iepriekšējo nakti negul: pušķo vilnaines, baro
kumeļu. Gatavojoties uz kūmām mēro kviešus, ka-
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pina izkaptis, lai pāde aug knašs puisis, labs maizes

arājs; mazgājoties ņem vairāk ledus ne ūdeņa, lai

pādēnam vairāk zelta ne sudraba; sedz lielu rakstu

villaini, lai krustmeita aug lielu rakstu rakstītāja; iz-

cilā visas savas villaines, lai krustmeitai aug kūtī

baltas aitas; ģērbjas kupli, lai pāde kupli aug; velk

kažoku, lai pādei sprogainas aitas; apaunas kājā kur-

pes, lai krustmeita aug dzelteniem matiem; mij dāl-

derus, lai Dievs dod pādem mīt dukātus; stāda rozi,

lai pāde kā roze zied. Tāpat pādi ģērbjot, ceļā ga-

tavojot, patura acīs mūža labklājību un ideālus. Pā-

dei acis mazgāt Dievs ienes skaidru ūdeni, Māra zel-

tītu dvieli. Māte šuj kreklu deviņām vīlēm, devītā

vīlē liek gudru padomu. Vedot krustmāte aptura

zirgu pie ievas un appušķo pādi ievas ziediem, lūdz

Vēja māti, lai valda savas kalpones: baznīcā jānes
maza dvēselīte. Krustmāte, pādi turēdama, apcer

visu labu, lai tā aug skaidra meita, visa darba darī-

tāja. Kad kristībnieki pārbrauc no baznīcas un nes

bērnu iekšā, Dievs iet kūmām namā papriekšu, Māra
rotā no pakaļas. Vedēja, namā iedama, tūlīņ sāk

runāt, lai pāde pusgada staigā, pa gadu runā. Kūmu

mielastā uzdzer krustbērnam laimes: lai Dievs dod

kāpt kalnā, ne no kalna lejā, otram dot, ne no otra

lūgt, lai viņam būtu miežu klēts, rudzu klēts, treju
klēšu atslēgas, pilna kūts govju, vēršu, pilns stallis

kumeļu, lai tura zeltu vien un niecina sudrabu, lai

aug kā viņa bāliņi: ne baras, ne kaujas, nav kroga

dzērāji. Pēc mielasta sākas kūmu deja, kurā dīda

pādi, zīlējot un iespaidojot viņas mūžu. Pādi laiž no

rokas rokā, lai tā drīz aug, drīz runā; iesāk vadāt

paviegli, lai tai paviegls mūžs; cel dīdot augstu ro-

kas, lai pāde aug cilināta, skaidra darba darītāja, lai

ir smuidra auguma kā liepa vasarā. Pādi dīdot bāž

puķi azotē, lai pāde kā puķe aug; mauc zelta gre-

dzenu, lai pāde aug zelta naudas skaitītāja; sien

priekšā priekšautu, lai pāde dzīvodama visu mūžu

priekšiniece; tura rokā kapli, lai pāde liels drav-

nieks; tura rokā šautuvi, lai pāde raibu audēja. Tāpat

pareģo līksti cērtot. To cērt augstā kalnā, lai ārdava
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valoda; cērt ceļa malā, lai ved jaunu tautās; cērt

krustdēlam ozola kārti, lai tas aug smuidrs, garš kā

āra ozols. Bērnu šūpulī likdama, māte liek tam līdz

trīs mūžā nepieciešamas lietas: maizi, naudu, gudru

padomu.
Gaiši nojaužamas tās domas un jūtas, ar ko ve-

cāki un visi piederīgie bērnu ievada dzīvē. Visur

manāma audzinātāju lielā rūpība par saviem bēr-

niem. Tā neaprobežojas ar to, ka bērns ārēji ap-

gādāts; tam jābūt gudram, krietnam, ar labu pado-

mu. Gādību par praktiskām lietām pavada tikumī-

bas un daiļuma prasības. Jauki tas izsakās dziesmā:

Mana balta māmulīte mani baltu audzināja:

Apvilkusi baltu kreklu, ieliek zelta šūpolī.

Latviešu mātes mīlestība uz bērnu ir neizmēro-

jami liela; tā var nest viņam par labu katru upuri.
Bet tā nav akla, un tikumības prasījumiem māte var

ziedot ari savu bērnu. Starp tautas dziesmām par

meitas godu ir šāda:

Būt māmiņa to zinājsi, ka izaugu netiklīte,
Būt māmiņa mani mazu ūdenī iemetusi.

Paturot acīs tikumības prasījumus, audzinātāji
bērnus nebūt neaprobežoja uzbāzīgiem priekšrak-
stiem. Bērni auga svabadībā, dzīvodami savu

īpatnīgo bērna dzīvi, nejuzdamies apspiesti

savā bērna dabā. Notika otrādi: lielie nolaidās viņu

dzīvē. Vienmēr ģimenē bija kādi locekli, kas node-

vās bērniem. Pa lielu lielai daļai tā bija vecmāmiņa,

tad vectēvs, māte, tēvs, dažreiz ari citi mājinieki.
Tie viņus šūpoja un auklēja, gāja ar viņiem rotaļās
un jokoja, dziedāja viņiem dziesmas un stāstīja pa-

sakas. Visos šinīs nodarbošanās veidos bija iekšā

ari savas pamācības, tomēr pasniegtas tik neuzbā-

zīgi, ka bērns tās piesavinājās neviļus.
Nodarbošanās ar bērniem norisinās sakarā ar

viņu attīstību, pakāpeniski. Šī pakāpenība atzīmējas
tautas dziesmās. Pirmās ir šūp v ļ a dziesmas.

Visagrākās no tām pastāv vienīgi no izsaucamām,

aijājamām skaņām, tā saskanēdamas ar dziesmu sā-



35

kūmiem vispār. Šūpuli kustinot, aukle dzied iemi-

dzinošā, vienmuļīgā balsī: Aijā—aijā, žūžū-žūžū.

Turpmāk žūžošanā iepinas kādi sakarīgi vārdi, tā

dziesmā: Aijā, žūžu, lāča bērni. Vēlāk šūpļu dziesmu

teksts stiepjas garumā, tomēr parasti paturēdams
kādu atkārtojamu piedziedājumu, refrēnu. — Šūpo-
šanai seko auklēšana, lecināšana. Ari to pavada at-

tiecīgas dziesmas, kas pieslēdzas kustībām, tā kā iz-

nāk zināms rotaļu veids. Bērnu nosēdina uz ce-

ļiem, lecina un taktā saka: „Jājam, jājam rāceņu

zagt..." Lecināšana top aulošanai līdzīga, nonākot

pie pēdējiem vārdiem: „Lipata, ļipata — atpakaļ!"
Ar rokām izdara attiecīgās kustības, sakot: „Cepu,

cepu kukuli, ko braukt ciemā", un pēdīgi attēlo ēšanu

pie vārdiem: „ņem, ņem, ņem." Tādā kārtā bērnu

uzjautrina, pasmīdina. Citā reizā bērnu apmierina,

aptura raudāšanu. — Kad bērns sāk kaut ko saka-

rīgu nojēgt, viņam teic stāstu dziesmas, pie-

virknējot priekšmetu pie priekšmeta, gadījumu pie
gadījuma. Tāda dziesma ir „Es grib vienu micīt

šūt". Vista liek klāt snīpi, gailis grezni, pīle pleznu
un t. t. —

Šīm pievienojas visādas joku dzie-

smas. Še ir skaitļu panti (Vieniņ, otiņ ...), nedēļu
dienu skaitījumi (Pirmo dienu rudzus kūla), blēņu
baušļi (Pirmais bauslis: kaltiņš kulī), mīklas v. t. t.

Bērna īpatnīgajā uztverē atspoguļojas visa pasaule
un sniedz viņam pirmās nojausmas par lietām ārpus

viņa.

Pamazēm no raibās apkārtnes nošķiras radījumi,
kas sevišķi saista bērnu uzmanību. Tie ir k v s to ņ i.

Bērnam tās nav būtes, kas no viņa pilnīgi atšķira-
mas. Kustoņi ir viņa biedri, draugi, kam tādas pat

īpašības un tādi pat piedzīvojumi kā viņam. Pele

velk viņam miegu, kaķis brauc Rīgā ar pelu vezmu,

azis mal sudmalās, briedis pūš tauri meža malā. Ku-

stoņi savā starpā ķildojas, sacenšas, taisa dzīrās.

Sīki putni dzer kāzas; pie tām ņem kustoņi dalību
katrs pēc savām īpašībām un spējām: līkkājis zaķis
ir ceļa taisītājs, lūsītis asiem nagiem kamanu turē-

tājs, žiglā cielava viesu saņēmēja, garaste žagata
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istabas slaucītāja, vārnas bērni gaļas kapātāji. Līdz

ar to, ka bērnu dzīve paplašinās satiksmē ar kusto-

ņiem, asinās viņu novērošanas spējas un aug viņu

atziņas. Jau šūpuļa dziesmās par viņiem ziņas da-

būdami, tie vēlākās dziesmās raibā virknē stājas
viņu acu priekšā līdz ar tiešiem novērojumiem. Pa-

sakās par tiem dabū dzirdēt episkā plašumā, tos ie-

saistot raibos sarežģījumos, kuros atspoguļojas cil-

vēku dzīve.

Kustoņu rīcībā saņemamas ari tikumiskas

pamācības. Bērns ierauga sevi tanī kā spo-

gulī. Viņš pats sevi novēro, vērtē savu uzvešanos

un taisa attiecīgos lēmumus. Audzinātāja loma ar to

norobežojas, ka viņš šādu spoguli no kustoņu pa-

saules pavirza bērnam priekšā; priekšraksti viņam
nav jādod. Ja bērnā nomana skopumu, viņam saka

dziesmiņu:

Skopa, skopa vāverīte, otras māsas nemīlēja:
Pūriņā sapelēja kodoliņa gabaliņš.

Līdzīgi apkaro citus netikumus: stūrgalvību, nepa-

klausību, slinkumu, mēlnesību, nesaticību v. c.

leaudzināt bērnā labus tikumus,
tas ir galvenais mērķis, ko centās panākt audzinā-

tāji veclatvju mājās. Šim nolūkam derēja nevien

kustoņu pasakas, bet ari daudz cita materiāla un

īpaši metodiski paņēmieni. Kad kristīgā ticība iz-

platījās latviešu vidū, ņēma piemērus un pamācības
ari no šejienes, pie kam stingrie baušļu prasījumi gan

nekad nederēja par derīgu līdzekli īsto audzinātāju
rokās. Pirmajā vietā še stāv tikumisko cīnītāju tēli:

Jāzeps, Dāvids v. c. Senču un Bībeles gara mantas

deva latviešu tikumiskai audzināšanai ciešu pamatu.

Noteikti audzināšanas principi nodibinājās lat-

viešu vidū pa gadu simteņiem. Tie darbojušies ari

tanī paaudzē, kas jaunākajā laikā radījuši latviešu

kultūras darbus un ir ari Latvijas valsts īstais pa-

mats. Mūsu kultūras darbiniekiem mēdz būt

krietni vecāki, kas pratuši savos bērnos

ieaudzināt īstus tikumus. Neikena māte sniedz

bērniem pamācības līdzībās, zīmīgos teicienos. Ja
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pamet nazi uz galda augšpēdu, viņa saka, ka eņģe-
līši var sagriezt kājas. Darīdama bērnu uzmanīgu,
ka viņam netīrs deguns, viņa saka: „Azis pie siena

kaudzes". Bērniem ķīvējoties, viņa pacel rādāmo

pirkstu uz augšu un skaita: „Tā dzīvot bērniņiem,
kā baltām aitiņām." — Mūsu tautas dziesmu sakopo-

tājs Krišjānis Barons stāsta savās atmiņās, kā māte

viņu mācījusi kārtīgi saimniekot. Kad bērni bijuši

paaugušies, viņi dabūjuši sviestu katrs savā bundulā

uz veselu nedēju. Dabūdams pirmo nedēlu savu

bunduļu sviesta, Krišjānis tūliņ sācis to plaši tērēt:

smērējis biezu kārtu uz maizi, devis māsai, pieaici-

nājis ari kaķi. Māte par to nav likusies ne zinis. Bet

te par nelaimi jau ceturtdien bundulam rādījies di-

bens. Jaunu sviestu bija izredzes dabūt tikai pirm-
dien. Krišjānim nu jāpietiek ar pliku maizi, kamēr

citi var ēst smērētu. Māte gan to redz, bet nesaka

ne vārda. Nākamā pirmdienā piepilda Krišjāņa bun-

duļu. Viņš nu dzīvo pavisam taupīgi. Atnāk turp-
mākā pirmdiena un viņa bunduls vēl nav tukšs. Citi

nu viņu piezobo par skopuli. Pēc dažām nedēļām
Krišjānis zin ieturēt īsto mēru.

Redzam, ka latvieši turējuši audzināšanā par

svarīgu katru sīkumu. Aiz tiem viņi tomēr nav pa-

zaudējuši lielos audzināšanas mērķus. Paaudze pa

paaudzei izcēlu šisavus ideālus, nostādījuši
sev priekšā raksturus ar īpašībām, ko tā turējusi par
cildamām. Fiziskas cīņas laikos ar ienaidniekiem

uzskatīja miesīgu spēku par to īpašību, kas cilvēku

dara par pārāku. Un Lāčplēsis, Kurbads, Misiņbār-
dis top par tautas varoņiem. Uz fizisku cīņu tautai

allaž jābūt gatavai. Tāpēc šiem varoņiem joprojām
sava nozīme kā audzināšanas ideāliem. Tomēr mie-

sīgu stiprumu pārspēj gudrība: gudrais Dievs uzvar

stipro, bet neapķērīgo Velnu; gudrais mežsarga dēls

izdzen kungu no muižas; jaunākais dēls, mīklas uz-

minēdams, iegūst princesi un ķēniņvalsti. Bez gu-

drības ir tagad cilvēku starpā nekas nav panākams.
Bet galā ari gudrība nav izrādījusies par to īpašību,
kas nodrošina sekmes cilvēka darbam, pamatus cil-
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vēku labklājībai. Tēvam trīs dēli, divi gudri, viens

muļķīgs. Bet ja nu jāķeras pie liela uzdevuma, tad

gudrie paliek kaunā un muļķīgais to veic. Kāpēc?
Viņam ir īpašības, kas cilvēkā visaugstāk vērtēja-

mas, īstie tikumi: mīlestība, labsirdība, uzcītība, pa-
zemība. Šīs īpašības cilvēku izlasē apzīmē dažus

par pārākiem. Viņus daudzkārt neredz. Viņiem tas

ari nav vajadzīgs. Bet viņi ir tie klusie pīlāri, uz

kuriem atbalstās tautas dzīve, un pārbaudījuma brī-

žos viņi izvirzās priekšā. Neviena tauta bez viņiem
nevar pastāvēt un cīņā uzvarēt. Un kad tā uzvarē-

jusi, tā nespēs bez viņiem saņemt savas uzvaras

augļus un nodrošināt savu nākotni.

Šādas tradicijas aizgājušās paaudzes pametušas
jaunākajām. Tās pazaudēdama, tauta pazaudēs savu

labāko cerību pamatus un ari savus panākumus.

Rīgā, 18. novembrī 1923. g.
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Aleksandrs Dauge

Kronvalda Atis

(Siluets)

„Draugi, biedri, tautas brāli!

Ļoti derēs, kad brālīgā mīle-

stībā dienu no dienas jo ska-

ļāki viens otram uzsauksim:

Mosties, celies, strādā!"

Kr. A.

Es vēl biju zēns, kad savu tēvu, nelaiķa Saukas

draudzes skolotāju, pirmo reiz dzirdēju minam Kron-

valda Ata vārdu, kuru tam bij laime personīgi pazīt.

Mans tēvs loti reti runāja par Kronvaldu. Tikai se-

višķi svinīgos vai intimos brīžos. Un man tad ik-

reiz likās, itin kā runātājs pavisam pārvērstos. Sejā,
kustībās, intonacijās bij kaut kas jauns, neparasts.

Kā kad dievticīgs cilvēks runā par kādu svētu Dieva

vīru, kad muzikants-entuziasts min liela mūzikas ģē-
nija vārdu, vai kad kareivis stāsta par iemīļota va-

doņa brīnišķīgiem varoņdarbiem.
„Tādu cilvēku vairs nav mūsu starpā," tā stā-

stītājs mēdza nobeigt savu valodu par Kronvalda

Ati. „Un ari nebūs vairs. Jo dzīve visus mūs ir sa-

maitājusi. Mēs visi esam kļuvuši pārāk praktiski
un pārāk daudz par pašu lietām domājam un rēķi-
nam."

Es tad daudz domāju par to: kāds gan šis cil-

vēks ir bijis, ka neviena paša tāda vairs pasaulē nav

un ari nebūs?

Reiz tēvs par viņu bij teicis tādus vārdus:

„Kronvalds par to, ko mīlēja un kam ticēja, būtu ļā-
vis sevi krustā sist."

No tas reizes es Kronvaldu sev stādījos priekša
līdzīgu Kristum. Es iztaujāju par viņu savu tēvu, un
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kad viņš man attēloja visu viņa dzīves gaitu, kādu tas

cīņu vedis ar pretiniekiem, kā šam dzīvē gājis grūti,
kā tas_ cietis un kā miris, tad manā zēna fantāzijā
veidojās veselas leģendas par šo lielo un svēto cil-

vēku.

Kad izaugu liels un kad sāku iepazīties ar Kron-
valda rakstiem, ar viņa pedagoģisko un sabiedrisko

darbību, kad man noskaidrojās viņa pasaules uzskati,
tad visā atradu daudz kļūdu un nepilnību, bet līdz
šim neesmu mainījis savu pārliecību, ka Kronvalds

kā cilvēks tiešām bijis tāds, kādu maz bij un ari ta-

gad vēl maz ir mūsu starpā.
Nav grūti mūsu dienās atrast trūkumus, kļūdas,

pārsteidzību, diletantismu Kronvalda darbībā. Ņem-
sim kaut viņa attiecības uz zinātni. Kā zinām, viņš
ļoti interesējās par dažādām zinātnes nozarēm: par

filoloģiju, vēsturi, dabas zinātnēm. Bet viņam pa-
visam nebij zinātnieka gara un izjūtas. Viņu nekad

nevadīja zinātnieka augstākais, vienīgais viedoklis
— tīrās objektivās patiesības meklēšana, bet vadīja
tieksme — zinātnē atrast derīgas, tieši lietā lieka-

mas pamācības un vērtīgus ētiskus ierosinājumus.

Vēsturē, kuru viņš tik loti mīlēja un uz kuras pētī-
šanu aicināja citus, viņš pirmā kārtā meklēja un rā-

dīja citiem pamācošus un aizraujošus lielu cilvēku

darbus, cēlus paraugus, augstus ideālus. Viņš no

vēstures gribēja mācīties, kā jādzīvo bagāta dzīve,

„mīlā, ticībā un cerībā". Tāds viedoklis, protams, ir

tiešs pretstats vēsturnieka-pētnieka, zociologa vie-

doklim.

Valoda Kronvaldam bij tautas dārgākā manta un

svētums. Viņš zināja, ka tā ir tautas garīgās kultū-

ras stiprākais pamats, un, karsti mīlēdams savu tau-

tu, viņš mīlēja viņas valodu, kopa to un aicināja ci-

tus palīgā tās izveidošanas un atjaunošanas darbā.

Bet viņš nemaz nebij filologs-zinātnieks, nedz pēc

sava skata uz valodas īsto būtību, nedz pēc savas

pētīšanas un jaunradīšanas metodēm.

Nevar liegt, ka Kronvalds, visam skaroties klat

ar siltu sirdi, svaigiem instinktiem un lielu smalk-
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jutību, daudzreiz ari te pareizi uztvēra to, ko varbūt

ne arvienu pareizi saprata cilvēki ar vairāk izsmal-

cinātu zinātnieka prātu, strādādami stingrām, pār-

baudītām metodēm. Bet tomēr valodnieki mūsu

dienās iet pa citiem ceļiem, nekā pa tiem, kurus ie-

minis Kronvalds.

Tāpat kā Kronvalds nemaz nebij zinātnieks, tā

viņš ari pavisam nebij mākslinieks savā dvēselē.

Mūza nekad nav skūpstījusi viņa pieri. Viņa rak-

stos un runās ir spējas jūtas, stipra pārliecība, va-

rens etoss, bet maz ir gleznu, poēzijas, dzejas. Tas,
ka viņš mīlēja mūsu tautas dziesmas, dzeju un mu-

ziķu un uz nacionālas mākslas kopšanu citus mu-

dināja un pulcināja, pierāda viņa mīlu uz visu lat-

visko un viņa simpātijas uz cilvēkiem, ar kuriem

jutās sevišķi stipri saistīts tādos brīžos, kad, dzie-

smām skanot, „visas sirdis sit unisono".

Dziesmās viņš izjuta nevis viņu īsto būtību un

dvēseli, viņu muziķu, bet viņu zocializējošo, cil-

vēcīgi vienojošo spēku. Un pirmajos lielos dziesmu

svētkos, kuros Kronvalds atradās sava spožuma,
savas aizrautības un laimes augstumā, nevis mūzi-

kas gars to cēla uz augšu, bet viņa karstais patrio-
tisms, viņa tautas mīlestībā kvēlošā sirds.

Kronvalds vispirmā kārtā bij „sirdscilvēks", cil-

vēks ar bagātu, karstu dvēseli, ar mūžam dzīvām

simpātijām uz līdzcilvēkiem, ar siltu interesi par to

dzīvi un likteņiem un ar spēju tieksmi darīt ko

priekš tiem. Viņš gribēja un prata būt īsts draugs
un biedrs, viņš bij mīlas pilns dēls saviem vecākiem,

bij ideāls savas ģimenes tēvs. Un tāpat, kā viņš

stipri pieķērās saviem tuviniekiem, tā viņš cieši sai-

stīts bij ar savu tautu. Šās saites nekāda pasaules
vara nebūtu varējusi pārraut.

Kalpot savai tautai, vest to pie brīvības, labklā-

jības un izglītības, tā bij Kronvalda vadošā, par visu

valdošā doma. Kā skolotājs, runātājs, rakstnieks,
kā organizators, biedrību un sapulču vadītājs, viņš

par to vien domāja. Ar to visu saistīja, pēc tā visu

mēroja un vērtēja. Viņš neredzēja un negribēja cita
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nekā redzēt; viss, kas ir pasaulē, viņu tikai tiktāl tie-

šām dziļi interesēja, cik tas varēja kalpot šai viņa
vienīgai idejai.

Kronvaldam palika nepieietamas un apslēptas

visdziļākās un pēdējās vērtības, kuras guldītas vis-

cilvēces radītā garīgā kultūrā: zinātnē, mākslā, fi-

losofijā, reliģijā. Viņš saprata un izjuta iekš visa tā

kā vērtīgu tikai to, ko tieši varēja likt lietā, apmie-

rinot latvju tautas zināma laika prasības un vaja-
dzības. Tāds objektivs utilitārisms, protams,

nebūt nerunā pretīm viņa zubjektivam viscēlākam

ideālismam. Par to nevar šaubīties. Viņa mī-

lai un ticībai uz tautu nebij robežu. Viņa griba kal-

pot tautai vārdos un darbos bij tik liela, ka viņš va-

rēja aizmirst un nicināt visu šauri personīgo un va-

rēja pacelties līdz īstai varonībai.

Viens no Kronvalda jaunības draugiem, viņu

raksturodams, man teica tā: „Es un mēs visi, kas

Kronvaldu tuvāki pazinām, nezinājām un ari tagad
neviena tāda nezinām, kurš mazāk domātu par per-

sonīgo labklājību un laimi, nekā Kronvalds. Ja

daudz būtu tādu cilvēku, kāds viņš bij, tad pasaulē
nebūtu viltus, skaudības, neuzticības un personīga

naida, bet būtu vienīgi skaista savstarpēja sacensība

labos darbos."

Tie, kas Kronvaldam dzīvē tuvu stāvējuši, ne-

zin viņu diezgan cildināt kā uzticīgāko biedri, kā ide-

ālāko līdzdarbinieku pie iemīļota darba, kā spēcīgāko

ierosinātāju uz visu labu. Viņa tuvumā visi jutu-
šies pacilāti. Viņa, no karstas dvēseles plūstošiem
vārdiem, viņa runu varenam patosam ir bijis ma-

ģisks spēks, tāpēc ka aiz tā stāvēja liela personība,
kā izteikto vārdu patiesības dzīva liecība. Jo nekad

neviens nav šaubījies par to, ka viņš tā ari dara

pats, kā runā. Un neviens nekad nav šaubījies par

to, ka visi viņa vārdi un visi viņa darbi plūst no

vistīrākiem avotiem.

Viņam pašam priekš sevis nekā nevajadzēja:
nedz mantas, nedz goda un popularitātes. Kronvalds

nemaz nebij sīki godkārīgs un, kaut gan lielā mērā
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ir mantojis, tomēr nekad nav karojis skaļas piekri-
šanas un godināšanas.

Ka visam tam, ko viņš runāja un darīja, arvienu

bija vistīrākie motivi, par to nekad nav šaubījušies
ari viņa godīgie pretinieki un viņu personīgi arvienu

ir dziļi cienījuši. Kronvalda runās, ari visasāki po-

lemiskās, nevar atrast ne mazākās jezuitisma pa-

zīmes, nekad viņš tanīs nelietoja negodīgus paņē-

mienus, nekad neteica nepatiesa vārda par pretinie-
kiem, lai satricinātu to poziciju. Nekad Kronvalds

nerunāja „caur logu", jo viņš nepavisam nebij diplo-
māts un vēl mazāk bij demagogs. Viņš varēja aiz-

rauties līdz naivitātei, līdz apjukumam, un tad bij

spējīgs apgalvot tādas lietas, kuras neizturēja ne-

kādas kritikas, bet ar nodomu viņš nekad nekā ne-

sagrozīja sev par labu un pretiniekam par sliktu.

Viņa cīņās un polemikā arvienu lielākā mērā bij tas,

ko angli sauc par fair play (godīga spēle).
Kronvaldam bij nepanesama katra varmācība,

katra brutālu cīņas līdzekļu lietošana.

„Tā nay mana lieta," tā viņš raksta vienā vē-

stulē, „kauties ar dūri, lai gan es uz to dzenos, ar-

vienu runāt atklāti un sacīt patiesību..."
„Laiks nāktin nāks, kaut gan lēnām," tā viņš teica,

„kur tikai karos ar gara ieročiem un kur paliks par

uzvarētāju tikai tas, kam lielāks un stiprāks pārlie-
cības spēks. Bet rupja varmācība būs sodāma, kā

cilvēka prāta maldi un apsmiekls. Mans dzīves uz-

devums būs veicināt šādu garu."

Kronvalds ari citus pastāvīgi mudina rādīt „go-

da prātu, vīra sirdi un cilvēcības likumu cienīšanu".

Viņš runā par to, ka īsta patriota darbs pirmā kārtā

ir „miera darbs īstas cilvēcības garā" — „rīkojoties
pēc cilvēcības mūžīgiem likumiem". Runā par to,

ka arvienu jāuztur „tīra sirds un tīras rokas".

Patiesa tautas dēla, īsta patriota vārds, pēc viņa

domām, piederas tikai tam, kas tautas labā pozitivu
darbu dara, bet nevis tam, kā viņš izteicās vienā

svētku runā, „kas tikai tura piktu prātu uz mūsu
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līdziedzīvotājiem, lai citādi darītu ko da -

rīdām s".

Jabut „bagatam idejas, spēcīgam domas, stip-

ram darbos". Un sevišķi darbos.

Pozitivais radošais darbs viņam bij visa sākums

un gals. Un vārdi bez darbiem tam skanēja kā

zaimi.

Viņa gars arvienu pirmā kārtā bij vērsts uz po-

zitivo, radošo, dzīvei auglīgo. Nevis apkarot to, kas

ļauns, bij viņa pirmais darbs, bet veicināt to, kas

labs. Viņš ticēja, ka ļaunais pats sevī sabruks, tik-

līdz labais nostiprināsies. Viņam izlikās kā neaug-

līga enerģijas izšķiešana — visur pirmā kārtā no-

liegt, kritizēt, pelt, jaukt. Viņš visur meklēja to, kas

vesels un dzīves spēcīgs, un uz tā tad pamatojās, no

tā iesāka savu darbu. Viņam bij sevišķas dāvānas

katrā lietā, vietā un cilvēkā atrast kaut ko pozitivu,
lai uz tā balstoties, vissekmīkāki veiktu radošu

darbu.

Modināt tos, kas snauda, pulcināt tos, kas no-

maļus stāvēja, dot ticību tiem, kas šaubījās, iedvest

interesi un mīlestību tiem, kas bij vēsi, to viņš prata
tā, kā neviens. Kā elektrisku dzirksti viņš vienal-

dzīgās dvēselēs meta iekšā savu karsto vārdu, un

no viņa entuziasma liesmas iesila katra sirds.

Un tos, kurus viņš bij uzmodinājis un pulcinājis
uz darbu, viņš prata saturēt kopā. Kā apustuli sa-

vām draudzēm, tā viņš šiem visā zemē izkaisītiem

pulciņiem sūtīja savus sveicienus, pamācības, mudi-

nājumus.

„Draugi mīļie!" tā viņš raksta vienā no šādām

„apustula vēstulēm", „kopiet čakli vienprātību un

mīlestību savā starpā! Draugi, amata biedri, tautas

brāli! mīlējiet savu darbu, mīlējiet mūsu skolu, mūsu

bērnus, mūsu tautu! Savās sirdīs ierādiet visdziļāko
vietu tiem, kas ir miesa no jūsu miesas, asins no

jūsu asinīm." „Aizmirstiet un niciniet savas pašu
sīkās lietas!" „Mīlie, mīļie draugi! Biedrojaties,

biedrojaties! Jo tikai biedrībā spēks. Un kopā bū-
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dami tad neaizmirstiet ari manis, sava biedra, kurš

jūsu vidū vienmēr strādājis ar kustinātu sirdi."

Kronvalds arvien un visur bij katras sabiedrī-

bas dvēsele. Un kur kas sāka jukt un brukt, tur ne-

viens neprata glābt un no jauna celt tā, kā viņš. Viņš

prata rādīt, cik niecīgi un smieklīgi daudzreiz bi-

juši iemesli šķelšanai un jukām, un ne vienreiz vien

viņš izirušus sakarus no jauna ir nostiprinājis. Un

lielu ideju, vai tā būtu bijusi saistīta ar skolu, vai ar

vispārīgo izglītību, vai ar visas tautas lietu, viņš

prata nostādīt tik augstu un to padarīt tik dārgu, ka

viss personīgais un šauri partejiskais aizmirsās.

„Bridīsim, draugi, bridīsim uz priekšu!" ta viņš

uzsauc biedriem. „Dzelzcelu mums Kurzemē vēl

nav, tāpēc jābrien ar brišanu. Bet mērķis ir jauks!"

„Jāsvīst, biedri, jāsvīst, kamēr dienas laiks!

Jāsēj, jākopj, jāpļauj! Kas var jaukāks but par to!

Redziet, nupat stādītais kociņš mus iepriecināja ar

pirmām lapiņām. Kopiet to, un mēs vēl piedzīvosim,
ka tas taps par kuplu ozolu. Un kad atnāks gals
mūsu gaitai, kad nogurs rokas, kad saulē izsvīdinātie

kauli sāks ilgoties pēc dzestra mūža mājokļa, kad

balināti mati greznos mūsu galvu: tad, draugi, savu

dzīves vakaru pavadīdami šā ozola paēnā, varēsim

atskatīties uz savu mūža gājienu. Niecīgā miesā

vēl esot, mūsu laicīgās jušanas pārvērtīsjes par de-

bešķīgām jausmām ...
Bet kas nestrādā, kam nav

darba dzemdētāja mīlestības, tas novītīs kā maitāts

auglis un iznīks, iekams pļaušanas laiks atnāks. Pēc

vairs neatradīs ne tās vietas, kur tas satrūdējis."

Kronvalds prata padarīt mīlu katru darbu, to

vissīkāko, saistīt to ar kautko lielu un likt tam kalpot.

„Nu drīz pavasaris klāt," tas reiz raksta amata

biedriem; „un tad jau lielie un mazie kustoņi celsies

kājās. Ap to laiku var dabūt dzirdēt dažādo kustoņu

nosaukumus no vecļaužu mutes. Lūdzami, palīdziet

man, kam vēl prieks, vaļa un spēks uz tādu „niecīgu"

vārdu krāšanu! Katrs vārds, kuru man atsūtīsiet,

no kaut kāda kukainīša, atvieglinās grūto darbu, kas
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vel darāms, iekam skolas latviešu valoda varēsim

runāt par dzīviem radījumiem."
Paša Kronvalda darba prieks bij neizsīkstošs.

Viņš strādāja caurām dienām un, ja bija vajadzīgs,
caurām naktīm. Strādāja, „ka kauli krakšķēja", kā

man teica viens no viņa veciem draugiem, žēlumā

pie tam atceroties Kronvalda vārgās miesas un sli-

mos kaulus.

Mīlā uz savējiem, uz draugiem, uz latvju skolu

un tautu viņš guva arvienu jaunus spēkus, smēla ar-

vienu jaunu enerģiju.
„Vislielākie ezeri var aizsalt," tā viņš vienā

vietā saka, „kā mazā cilvēka sirds lai neaizsalst, ja
tai nav mīlestības un ticības. Mazticības miglā, pat-

mīlības tvaikā tā sastingst."
Visu mūžu Kronvalds strādāja ari pie savas paša

izglītības. Šī nebūt nebij plaša un dziļa. Viņš bieži

par to gaužas, ka viņa izglītības gaita „gājusi robu

robiem". Atzīstas, ka nekad nav diezgan pamatīgi
un zistematiski strādājis pats pie sevis. Runā par to,
ka esot „vieglprātīgs un nespēcīgs, ar vietu vietām

pilnīgi tukšu, nepietiekošu izglītību". Viņš apzinās
tā, ka daudzreiz nespēj padarīt, ko gribētu, tāpēc ka

„trūkst zināšanu". Bet tā apzinoties, vēl jo ciešāki

apņemas strādāt un mudināt citus, „ne acumirkli ro-

kas neturēt klēpī", bet „ar pacilātu sirdi" iet uz gai-

smas avotiem" un no tiem dzert un dzert.

Bet tomēr zināšanas viņam neliekas vajadzīgas
pašu zināšanu dēļ. Visam jākalpo dzīvei. Visam jā-

top par darbu. Un viņa straujais temperaments, vi-

ņa nespēja paiet garām tiešam dienas un acumirkļa

steidzamam uzdevumam, tam nedod izdevības un

laika pamatīgi nodziļināties kaut vienā zinātnes no-

zarē. Kronvalds tā ir un paliek visu mūžu diletants

viņās visās. Tikai mīlā, draudzībā, pašaizliedzīgā
kalpošanā nav diletants, bet ir un paliek līdz šai die-

nai mums visiem spīdošs paraugs un zimbols.

Par viņa īsto ideālismu un ģeniālo sirdi visiem,
kas tam dzīvē tuvu stāvējuši, ir vienas domas. Un

viņa draugi visi
4

uzsver tikai to, ka viņam šā ideali-
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sma esot bijis pārāk daudz, un ka viņš savā entuzias-

mā daudzreiz gājis tik tālu, ka neesot bijis iespē-
jams tam sekot.

Vecais hofrats Dīriķis, kurš pats sevi nosauc

par „tīri praktisku vīru", stāsta, ka Kronvalds daudz-

reiz pārsteidzies līdz nesamaņai, ka viņam, Dīriķim,
bieži nācies grūti to atturēt no pārāk neapdomīga

sola, apturēt dažu labu nenosvērtu rakstu, to pie-
spiest lietu mierīgā garā apskatīt no visām pusēm,

un tikai tad galīgi izšķirties par ko. Kronvalda drau-

gi daudz stāsta par viņa neapdomību un par viņa,
īsta „Pērkoņa", nevaldāmo straujumu. Viens no

tiem man teica, ka nosvērtākiem, apdomīgākiem un

praktiskākiem draugiem Kronvalds esot bijis „itin kā

stipros iemauktos un grožos jātura, lai tas nesalaustu

ilksis."

Kronvalds arvienu visu stipri ņēma pie sirds,
visu uztvēra pārāk traģiski, uz visu reaģēja pēkšņi
un vētraini. Viņam, kaut gan viņš mīlēja jautrību
un omulību, tomēr trūka īstā un lielā humora, šās

retās Dieva dāvānas, šā lielā garīgā spēka, ar kuru

apbalvots cilvēks spēj valdīgi pacelties pāri visām

dzīves aplamībām un pretrunām, ar tām tikt galā un

sava spēka un pārākuma apziņā par tām smiet.

Kronvaldam, lai no augsta viedokļa varētu pār-

redzēt, saprast un pareizi vērtēt citu darbību un to

motivus, trūka ari cilvēku dabas un dažādo raksturu

dziļākas izpratnes. Kronvalds bij slikts cilvēku pa-

zinējs, un viņa zimpatija un antipātija, viņa straujā
piekrišana vienā, un sīvā opozicija otrā gadījumā
bieži bij pilnīgi nepamatota un pat naiva. Viņš bieži

traģiski uztvēra to, ko cits būtu uzņēmis mierīgu,

varbūt pat jautru prātu; pie tam daudzreiz izteiktus

vārdus uzņemot un saprotot pārāk burtiski, neiz-

jūtot viņu dziļākos motivus, Kronvalds ne reti daudz

ko pamatīgi pārprata un tad, protams, no visa tā

taisot izšķirošus slēdzienus, daudzreiz stipri kaitēja
sev un savai lietai.

Šada nenosvertiba, nevaldarniba, šads mera sa-

jūtas trūkums, kā ari pastāvīgā gatavībā ik brīdi do-
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ties sīvā cīņā pat ar iedomātu pretinieku, ir nenolie-

dzams don-kichotisma vilciens Kronvalda dabā.

Kronvaldā, līdz viņa mūža galam, bij kaut kas no

liela bērna. Tiešām, viņa dvēseles satversme bij

dziļi radniecīga jaunatnes garīgai struktūrai. Kā

jauneklis, viņš varēja sajūsmināties, jūsmot, aizrau-

ties, varēja visu aptvert siltā mīlas panteismā un,

aizrauts un pacelts no kaut kā jauka un liela, varēja
aizmirst visu un viss nodoties dzīves plūsmai un

ļauties no tās nest, vienalga — kurp.
Šī viņa mūžīgi jaunā sirds, un viņa dvēseles ne-

izdziestošais siltums viņam deva lielu spēku un iz-

skaidro viņa lielo iespaidu uz cilvēkiem. Izskaidro
ari to, ka viņš, kaut gan nebūt nebija pamatīgi izsko-

lots audzinātājs, nebūt ari nebija dziji mācīts „psi-
chologs", tomēr visam un visiem skaroties klāt ar

visu savu būtni, arvienu atdodoties viss, katru darbu
arvienu darot spējā dvēseles pacilātībā, viņš tik va-

ren lielu un svētīgu iespaidu darīja uz saviem skol-

niekiem, draugiem, biedriem, uz sabiedrību un uz

visu tautu, lielāku, nekā kaut kurš cits no mūsu lie-

lajiem tautas darbiniekiem. Un tā patiesībā bij vis-

lielākais tautas audzinātājs, lielākais latvie-

šu pedagogs.
Pats arvienu ceļā būdams, citiem bij īsts ceļa

biedris un vadonis. Pats mūžam jauns savā sirdī,
citus uzturēja un darīja jaunus. Pats gaišs un

skaidrs, citiem nesa dvēseles gaišumu un skaidrību.

Un pats ar sevi mūžam nemierā, tiekdamies arvienu

vēl un vēl augstāki, citos modināja tādas pat tiek-

smes. Mans nelaiķa tēvs par viņu vēl teica tā:

„Kur Kronvalds bij, tur nevarēja snaust. Tur vis-

miegainākie cilvēki sev berzēja acis un brīnēdamies

tad ieraudzīja tādas lietas, kādas līdz šim nemaz ne-

bija redzējuši. Kronvalds bij kā raugs, no kura viss

sāka rūgt un briest." Un reiz noteica tā: „Ja mums

būtu desmit tādu cilvēku, kāds viņš bij, tad mūsu

tauta desmit gados kļūtu tālāk, nekā bez tādiem cil-

vēkiem simts gados."

Lūkojoties Kronvalda dzīve, gaita un darbos,



sākam ticēt šādai cilvēka personības lielai nozīmei

priekš sabiedriskas dzīves veidošanas un atjauno-
šanas. Sākam noģist, cik daudz dzīvē atkarājas ne

tikai no tam, cik daudz kurš zin un prot, bet vēl

daudz vairāk no tam, kāds kurš ir kā cilvēks.

Un tad saprotam ari šos Kronvalda vārdus:

„Lai nepiemirstam, ka mūsu nākotne esam

mēs paši, pēc sava izdailojuma mēra."

49
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A. Vičs

Fricis Brīvzemnieks

Fr. Brīvzemnieks kādreiz, domādams par Kr.

Valdemāra darbība savas tautas labā, dzejojis:

„Bet atnāks ziedonis, kad brīvas rokas

Dos latvjiem to, ko liedza ilgi, bargi, —

Tad tauta uzsauks jusu darbiem: „Slava!"

Tagad tas laiks ir pienācis, kad tauta var brīvi

uzsaukt saviem labākiem vīriem — „slava!". Fr.

Brīvzemnieks pieder pie tiem, kam šī „slava" pienā-
kas pašā pirmajā rindā. Ja mēs vispāri protam un

gribam godināt savus viscēlākos tautas darbiniekus,

ja gribam viņu dzīvi, centienus un darbību izmantot

kā turpmāko paaudžu audzināšanas faktoru, — tad

gan jāatzīsta, ka Fr. Brīvzemnieku vēl visai maz

esam izmantojuši. Vai mums ir apgrozībā un lieto-

šanā Fr. Brīvzemnieka nopietna biogrāfija, viņa me-

muāri, vēstules v. t. t. Nav. Neesot līdzekļu izdo-

šanai, lai gan ir nopietns cilvēks, kas spēj un grib
Fr. Brīvzemnieka atstātos materiālus apstrādāt.
Bet — līdzekli, līdzekli — uz kādām pusēm tik viņi
neaiztek

...
Bet — jāgaida!

Fr. Brīvzemnieka darba lauks ir bijis loti plašs
un viņa centieni latvju tautas labā visai spēcīgi.

Ja mēs tagad kā tauta un valsts stāvam un krītam

kopā ar nacionalisma_ideju,_tad Fr. Brīvzemnieks un

viņa domu biedri savā laikā guva spēku, izturību un

izveicību aizstāvēt savas tautas kulturelās vajadzī-
bas tikai pateicoties tam, ka viņos nacionālisma ideja
jau bija ieņēmu s i c s, un ka viņi stipri ticēja
šai idejai, ticēja savai tautai. Bez šīs idejas un ti-

cības ari Fr. Brīvzemniekam pietrūktu spēka, — pa-
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gurtu sirds un prāts tanī ciņa, kura viņam Liktenis

bija lēmis svīst savas tautas labad.

Paskatīsimies tikai maķenīt Fr. Brīvzemnieka

darbos, kurus viņš savā laikā veicis, kā latviešu na-

cionālās skolu politikas vadītājs. Tas bija tad, kad

B. darbojās kā tautskolu inspektors, vispirms Kur-

zemē, pēc tam Rīgā.
Pārkrievošanas skolu politika Latvijā atnāca ne

kā ienaidnieks, bet itin kā draugs un palīgs. Palīgs

pret to stipro spēku, kuru turēja tā laika Baltijas

vācietība; kā draugs — pamodušai tautai, kas līdz

tam laikam bija pazinusi tikai ciešanas, nicināšanu,

pazemojumus. Šis „draugs" nāca un, kauču varbūt

ne sirsnīgi, glaudīja pacēlušās tautas apziņu, kā ari

deva viņai cerību atrast pie „drauga" vienā, otrā

gadījumā pabalstu, aizstāvniecību. Kr. Valdemārs,
Fr. Brīvzemnieks un citi tā laika darbinieki bieži

vien atrada ari personīgus un pat sirsnīgus draugus
krievu inteliģencē. Tikai vēlāk, pārkrievošanas po-
litikai pieaugot, apstākli visai nepatīkami pārgrozījās.

Brīvzemnieks 1887. gadā atstāj Maskavu un

pārnāk Kurzemē par tautskolu inspektoru. Ne ar

vieglu sirdi viņš šķīrās no Maskavas, kur bija droša

vieta, labi draugi, iespēja strādāt latviešu labā. Ar

skumjām no B. šķīrās ari „maskavieši". J. Kriš-

kāns par to raksta B. 20. zept. 1887. g. „...
Ar jūsu

aizbraukšanu, aizbrauca ari mums, kas mēs Maskavā

palikām, viens loti mīļš ceļš un proti, ceļš uz

«HBUKHitt Jl'fecHOH». Kamēr vēl nebij visi salasīju-
šies, kamēr vēl ziemas sezons nebij iesācies, tamēr

to mazāk sajūtām, bet tagad... Ir jau gan pie kā

noiet, bet tas nav tas, kas bija — Jūsu vieta paliek
tukša, to visi sajūt un saka ..."

_

Brīvzemnieks jaunā darba laukā grib strādāt ne

citādi, kā Maskavā, — centīgi un latviešiem par labu.

Jaunie apstākli pirmā laikā sola visu labu. Bet darba

gan daudz. 27. febr. 1888. g. Brīvzemnieks raksta*)

*) No Brīvzemnieka vēstulēm citēju tikai to, kas attiecas

uz skolu lietām.
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Kr. Valdemāram par jauno darba lauku šā:

„Ziema, labs ceļš atnesis daudz darba — braukšanas

pa skolām. Kādas 30 skolas gan jau esmu revidējis,
bet tā vēl maza dala no tām, kas atrodas manā ap-

riņķī. Esmu izstrādājis plašāku rādītāju tām ziņām,
ko par katru skolu krāju. Šis rādītājs tik plašs, ka

katrā skolā man iziet vesela stunda, iekam sarakstu

visas krājamās ziņas. Bet ātrāki tad ari nevienu

skolu neatstāju, pirms viss nav kārtībā. Bez šīm

ziņām pārbaudu skolotājus un skolēnus mācīšanā un

mācībās, dodu pats pa kādai pusstundai priekš-

zīmīgu" mācību klasē, turu siltas uzmudinošas runas

tiklab skolas bērniem, kā ari pagasta aizstāvjiem,

kurus, cik vien spēdams, lūkoju piedabūt, lai tie būtu

klāt pie revizijas, lai tie redz un dzird visus trūku-

mus, kas pie skolas ir. Kur vien vajadzīgs, sastādu

protokolus par viskaitīgākiem trūkumiem, uzdodams

un piekodinādams, lai trūkumus tuvākā nākotnē no-

vērš. Cik tā darbodamies iespēšu, nezinu, bet daudz

cerību ir. Prieš IV2 nedēļām izrevidēju Ventspils

apgabala skolas kopā ar turienes „pirmajiem" (ba-

ronu Bēru no Ēdoles, baronu Rone no Širām, baronu

Grothuzu no Posiekstes, prāvestu Hillneru no Sū-

rām, māc. fon Janau no Piltenes, māc. Berndtu no

Ventspils). Un kas to būtu domājis, ka īstais, ja pat

vienīgais revidents visur biju es, visur citi klātbū-

damie kungi palīdzīgi noklausījās manās rīkošanās,
manās runās, ko es turēju skolēniem un pagastu aiz-

stāvjiem mūsu gaismas garā, — apsolīdamies palī-

dzēt, lai tas tiešām notiktu, kas skolā vajadzīgs, lai

tā labotos. Tiešām, visu, kas man darāms un ko

daru pārdomādams, man izliekas vēl itin kā sapnis,
tik savāds tas ir pret to, ko drīkstēju domāt vēl

Maskavā būdams. Daudz, daudz kas būtu Jums

un citiem Maskavas draugiem sakāms, bet laika maz,

tādēļ lai daudz kas paliek
...

Visās ķirspīles komisi-

jās (skolu), kurās līdz šim līdzspriedu, es izvedu

cauri, ka protokoli rakstījām un parakstījām visi

augsti un zemi pa latviski."

1888. g. novembrī Brīvzemnieks raksta Kr. Vai-
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demaram, starp citu, sekošo:
„...

29. oktobri man

bija Grobiņā pirmā ķirspīles skolu komisijas sēdē-

šanā jābūt klāt kā loceklim no valdības. Bija tur

grafs Keizerlings (priekšsēdētājs), barons no Medzes

(vārds piemirsies), mācītājs Veide un 2 pagasta ve-

cākie. Pirmais jautājums bija: kādā valodā vest

protokolu. Es liku priekšā latviešu un krievu un

izvedu savu priekšlikumu cauri... Mēs tagad sā-

kam strādāt jau enerģiskāki, jo vecās skolu iestādes

par daudz pārgalvīgas. Tās visur, kur tik var,
strādā pretī. Darba, pūles un ķezas jau diezgan.
Lai Dievs dod, ka ari sekmes būtu ar laiku tikpat
lielas. Bet, ko var zināt, — ko visu nākotne slēpj
savā tumšā klēpī. K. (Kapustina. A. V.) veselība,
kā dzirdu, maz labojusēs. Kā nu jums, visiem mī-

ļiem maskaviešiem labi klājas? Vai vakarojat silti,
censīgi, jauno tautiešu pulkā? Ja, to s jaunos
mums vajagadrīz palīgā, lai spēkiem
gurstot nav jāatkāpjas no grūtās, bet

svarīgās pozicijas..."
Trešā Brīvzemnieka vēstule Valdemāram rak-

stīta 7. dcc. 1888. g. „...
Nupat iz Rīgas pārbraucis

dabūju jūsu vēstuli. Rīgā biju dažu lietu dēļ, kas

man izliekas diezgan svarīgas. Ja viss tiešām no-

tiek, kā man solīts, tad gan varētu sacīt, ka man viss

izdevies, ko Rīgā gribēju izdarīt. Svarīgākās no mi-

nētām lietām šādas: 1) Lūkoju pierādīt K—nam (Ka-
pustinam. A. V.), ka nav iespējams jau 3. ziemā

mūsu pagasta skolās mācīt visus priekšmetus krievu

valodā, kā to nosaka šā gada 7. maija likums. Man

izdevās pārliecināt. Stādīšot drīz ministrim priekšā
šādu papildinājumu: Ka visās trīs ziemās, kā līdz

šim, jāmāca latviešu pagasta skolās latviešu valodā,
bet pie līdzšinīgi likumīgām 3 skolas ziemām pievie-
nos klāt vēl ceturto klasi tiem, kas gribēs panākt zi-

nāmu atvieglināšanu kara klausībā. Zināms, ka šo

nosacījumu iesākumā izpildīs tikai loti maz vietās,

jo ļot[ retais skolotājs prot tik daudz krieviski. 2)

Izdabūju atļauju, ka protokolus ķirspīles skolu sa-

pulcēs varēsim vest ari vienīgi latviešu valodā, bez
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krievu teksta klāt. 3) Man atļāva nākošu vasaru

pārvietoties no Kuldīgas uz Liepāju. Tas bija loti

vajadzīgi. Iz Liepājas es bieži vien varēšu aizšau-

ties uz Rīgu un tur strādāt skolas lietai par labu lie-

lākā un plašākā mērā. 4) Man grib atļaut izrīkot

nākošu vasaru sava apgabala skolotāju konferenci.
Šādu konferenci es izliku par vajadzīgu īpaši tādēļ,
ka man uzdots izstrādāt mācīšanas programu pro-

jektu tautas skolām un šādu projektu bez skolotāju
domām un padomiem būtu neiespējams sastādīt. Zi-

nāms, ka visas šīs lietas vēl nav notikuši fakti, bet

solījumi, bet ceru gan, ka tie paliks par faktiem, ja
tik nenāk kāds negaidīts notikums, kas visu izjauc
(K. slimo diezgan stipri)... Pats strādāju, kā Jūs

jau varat domāt, dienām un naktīm. Līdz šim, varu

sacīt, ka pie visām lietām un daudzām nepatikšanām,
bez kurām tautas skolu inspektors Baltijas guberņās
nav domājams, — man vēl nevienā cik-necik svarīgā

lietā nav izsliktējies. Lai Dievs palīdz tālāk."
25. janv. 1889. g. B. raksta Valdemāram:

„...
Manā tagadējā dzīvē gaidāma atkal stipra pār-

grozīšanās. Skolas priekšniecība cieši vēlas, lai pār-
eimu par inspektoru uz Rīgu. Rīga līdz šim bija
tieši zem skolu direktora uzraudzības, bet nu Rīgas

pilsēta ar apriņķi iztaisīs jaunu inspektora apgabalu.
Tiesa gan, ka Rīgas inspektors varēs būt augstākai
skolu priekšniecībai tuvāk, nekā citi inspektori, jo
dažreiz tam būšot pat pagaidām jāizpilda direktora

vieta. Bet toties jaunā vieta ir daudz grūtāka, kā

mana līdzšinējā. Ilgi negribēju jauno vietu pieņemt,
jo jūtos jau stipri nokusis, bet pēdīgi, apcerēdams,
ka vēl iz Baltijas projām iet par agri un, Veinberga

kunga padomu ievērodams, pamēģināšu vēl Rīgā.
Manā vietā Lejas-Kurzemē par inspektoru laikam

nāks Fricsons iz Ņižņij-Novgorodas, jo nezināju cita

latvieša, kas gribētu no mierīgas ģimnāzijas skolo-

tāja vietas doties Baltijas karstā un mazienesīgā

pirtī."
Fr. Brīvzemnieks 1889.. g. tiešam parnak uz Rī-

gu. Tautskolu direktors te ir humānais vīrs Pokrov-
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skis, kas pārkrievošanas politiku neuzlūkoja par vi-

sas skolu politikas augstāko gudrību. Tomēr Brīv-

zemnieks jau itin labi sajūt, ka apstākļi ar katru die-

nu iet uz slikto pusi. Kuratoram Kapustinam Peter-

pilī sāk pārmest „mīkstčaulīgu" rīkošanos
...

To-

mēr, kamēr sēd Kapustins Rīgā, Brīvzemnieks jūtas

mazliet kā aizvēnī, bet kad aizies Kapustins, — viss

var jukt un izšķīst. Tāpēc jāstrādā, kamēr vēl var.

Sagadās labi apstākli. „Streiko" Rīgas vāciskā

skolu kolēģija un Rīgas elementāro skolu skolotājus
tādā gadījumā izrauga tautskolu direktors, bet ap-

stiprina kurators. Direktors Pokrovskis pilnīgi uz-

ticas Brīvzemniekam, un — Rīgas elementarskolu

skolotāju faktiskais izmeklētājs ir Brīvzemnieks.

Šis apstāklis tiek izmantots un B. vienā pašā 1889.

gadā pieņem Rīgas skolām kādus 20 latviešu skolo-

tājus, kuru starpā ir vairāki visai centīgi tautieši.

Starp šiem 1889. un 1890. g.g. pieņemtiem bija: Vold.

Zālītis, Indr. Cīrulis, Ed. Mednis, Jānis Kriškāns, J.

Dreiberģis v. t. t. Ar Brīvzemnieka gādību Rīgas
tuvumā apmetās ari T. Zeiferts, Plūdonis. Brīvzem-

nieks meklēt meklēja centīgus un nacionālus skolotā-

jus, lai tos ieliktu Rīgā kā skolu darbiniekus. Šādai

politikai bija liela nozīme, jo tikai pret nacionāliem

skolotājiem tanī laikā varēja sasisties pirmie pār-

krievinātāju nodomi. Ja skolotāji savā garā bija

pret pārkrievošanas politiku, tad šai politikai varēja
būt vienīgi čaumala, bet ne saturs. Un tā ari galu
galā bija. Bet Rīgas skolas un skolotāji atstāja ie-

spaidu uz visu Latviju. Rīgas Latviešu Biedrība ar

Derīgu grām. nodaļu tanī laikā bija nacionālo skolo-

tāju „galvenais štābs". Brīvzemnieks pamudināja
latviešu skolotājus strādāt Derīgu gr. nodaļā. Ar

tuvāki pazīstamiem skolotājiem viņš klusiņām ap-

spriedās savā dzīvoklī, — dodams padomus un aiz-

rādījumus, kā jāstrādā un jācīnās pret pārkrievinā-

tājiem. Pats viņš bija nomodā pie kuratora, taut-

skolu direktora. Tā bija nikna spēle, bet Brīvzem-

nieks bija šinī ziņā veikls spēlmanis. Bet cik ilgi?
Pārkrievošanas īstie gari un gariņi drīz vien no-
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jauta, ka Brīvzemnieks ir kaitīga persona viņu dar-

bības rajonā. Un paklausīsimies, ko Brīvzemnieks

raksta Valdemāram 13. martā 1891. g. „...
Mans

stāvoklis še Rīgā ir gan ļoti grūts. Cik noprotams,

pret Kapustinu Pēterburgā varen intriģē un es

esmu ieraudzīts par šīs intrigas tīkla pirmo mezglu,
ko Kapustina pretinieki grib raisīt tādā ziņā, ka jau-

najam kuratoram mani jāatrod par nederīgu līdz-

šinējā vietā. Tādēļ tagad notiek stipra revizija par

visām skolām, kas manā pārraudzībā. lesākumā iz-

likās, ka viss ies diezgan bezpartejiski. Bet ar katru

dienu vairāk izrādās, ka rezultāti nospriesti jau ie-

priekš. Viss notiek tā, ka nevar iznākt nekas labs.

Tādēļ var jau gan būt, ka man drīz būs jāatstāj mana

tagadējā vieta. Ja tas notiktu, tad gan nezinu, vai

pieņemt — ja piesolīs — pārcelšanos uz citu vietu,
vai aiziet pavisam iz kroņa dienesta, — lai vismaz

literariski aizstāvētos, kā pienākas. Kā Jūs domā-

jiet?..."
Tanī paša laika krievu laikraksta «Mockobckw

Brīvzemniekam uzbruka par viņa lat-

viski-nacionalu darbību, ka ari par to, ka viņš Rīga
sapulcinot nacionālus latvju skolotājus. Brīvzem-

nieks sakarā ar to raksta Valdemāram: „Ja no sa-

vas puses spējat ko sarakstīt priekš «Pvcck. B-b/iom.»,
tad darāt to lūdzami." Te jāpiezīmē, ka «Pvcck.

bija brīvprātīgāks laikraksts, nekā «Mockob.

1891. g. «Phjkck. B-bcth.» 60. numurā ari

parādījās ass raksts pret latviešu nacionālismu, un

Brīvzemnieks 18. martā 1891. g. nosūta Valdemāram

kādu pretrakstu, lūgdams to, kā savu (t. i. Valde-

māra) iedabūt «Pvcck. Tā Brīvzemnieks

centas atsist uzbrukumus viņam personīgi, bet ari

uzbrukumus latviešu nacionālistiem vispari.
4. martā 1891. g. Brīvzemnieks raksta Valde-

māram:
„... Pēdējā laikā dažādi nemieri un nepa-

tikšanas manu veselību atkal stipri maitājuši. Esmu
atkal tik nervu vājš, ka garīgs darbs vairs labi ne-

veicas. Redzēsim, ko dos tuva nākotne."

Atnāk Kapustina vietā jaunais kurators Lavrov-
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skis. Kas par likteņa lēmumu? — Izrādās, ka viņš

jau Maskavā Brīvzemnieku cik necik pazinis. Pār-

krievotāju plāni gāzt Brīvzemnieku sāk izjukt. Brīv-

zemnieks raksta Valdemāram (21. jul. 1891. g.):

„Mēs ar Lavrovski pēdīgi izrunājāmies diezgan no-

pietni, bet arvienu tā, ka bija jāsaprot, itin kā man

jāpaliek savā līdzšinīgā vietā vēl ilgus gadus. Bet

vai man ari tiešām der palikt — dēļ vispārīgā
labuma ? (Pastrīpojums Br.) Lauzu par šo lietu

galvu, bet nespēju pats šo rēķinumu izrēķināt. Re-
dzēsim, kāds būs jaunais direktors (Pokrovskis ari

aizgāja no Rīgas. A. V.), vai tas nepalīdzēs izrēķi-
nāt šo rēķinumu ...

Priekš pāris dienām Rīgā bija
Kapustins, kā liekas, atspirdzis ārzemēs. Viņš mani

visādi drošināja, kauču nedabūjām vis vienatnē par

dažām lietām vaļsirdīgi izrunāties. Nelabi ir, ka man

ar veselību pēdējā laikā klājas vāji. Krūtis sāp, acis

tik vājas, ka lasīt lasu loti grūti. Viss tas laikam iz-

skaidrojams caur nervu vājumu. «PumcK. B'Baom.»

pēdējā laikā vienādi vien uzbrūk latviešu un igauņu
tautas skolotājiem. Bet Vidzemes gubernators, kam
«Phjkck. B-BCTH.» nepatīk, nupat iecēlis par „Vidze-
mes guberņas avižu" redaktoru lielu Vitvicka

(«Phskck. BtcTH.» redaktora) pretinieku, bijušo
«Phjkck. Btcra.» līdzstrādnieku Troicki. Bandre-

vičs Troickim liels draugs." — Par bijušo tautskolu

direktoru Pokrovsku Brīvzemnieks raksta tanī pašā
vēstulē: „Vispārīgās skolas lietās še gan priekš ne-

dēļas izcēlās liels robs, jo līdzšinīgais skolu direktors

Pokrovskis atstāja no sava amata. Baltijas taut-

skolām tas liels zaudējums." 30. jūlijā 1891. g. atkal

Brīvzemnieks raksta: „Kapustins bija Rīgā, mani

visādi drošināja un ieteica, lai savas krūšu slimības

dēļ, atvaļinājos uz kādu laiciņu. Šim padomam ari

gribu paklausīt. Zināms, ka atvaļinājumā jau ātrāki

negribētu un ari nevarētu iet, kamēr atbrauks jau-

nais skolu direktors, ar kuru cik necik jāiepazīstas,
lai zinātu, kā skatīties nākotnē, jo divi mēneši (at-
vaļinājums. A. V.) nav diezin cik ilgs laiks.

Beidzama Valdemāram rakstīta vēstule ir at-
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zīmēta ar 12. oktobri 1891. g. (Kr. Valdemārs mira

1891. g. 25. novembrī), kurā, starp citu, Brīvzemnieks

raksta:

„...
Vispārīgi man šķiet mans stāvoklis šim brīžam

atkal labāks; grūto negaisu zobus sakodis pārcietu;

ja pats neeimu, citi projām nedzen... Ar veselību

iet diezgan labi, ja nebūtu varen daudz jāstrādā,

īpaši ar kanclejas darbiem. Šie darbi augtin aug līdz

ar nežēlīgo formālismu visās lietās. Lietas labā

paciešu visu, vairāk gandrīz nekā

spēju, bet cik ilgi to varēšu, nezinu.

Gribēju uz kādu laiciņu atvaļināties, atdusēties, bet

manu, ka tas diezin vai šimbrīžam būtu politiski
darīts. Nupat kā atbraucis jaunais skolu direktors.

Redzēsim, kāda gara bērns būs. Dzirdu, ka no kon-

zervatīvās puses to slavēt slavē. Redzējos ar viņu
vienu acumirkli; viņš sacīja, ka rītu mani apmeklē-
šot un ka par mani no bijušā direktora Pokrovska

Pēterburgā dzirdējis." Var noprast, ka Pokrovskis

par Br. teica tikai labu.

Tā ari notika. Brīvzemnieks paliek savā sarga

vietā, bet ar grūtu sirdi, jo pārkrievošanas politika
pieauga spēcīgā tempo. Tomēr mums ir zināms, ka

ari vislielākā pārkrievošanas pieaugumā, Brīvzem-

nieks dara visu, ko spēj, lai strādātu pret to. Viņš

joprojām pulcina Rīgā un ap Rīgu nacionālus lat-

viešu skolotājus. T. Zeiferts Plūdoņa biogrāfijā
raksta: „Par to, ka Plūdonis nonāca Bigauņu ciemā,

jūrmalā, viņam jāpateicas Rīgas rajona tautskolu

inspektoram Treilandam-Brīvzemniekam, kas ar au-

dzinātāja-diplomata aci to tā vēroja jaunam dzejnie-
kam labi esam ..."

Ar „audzinātāja-diplomata" aci Fr. Brīvzem-

nieks tiešām daudz ko vēroja, bet daudz ko ari darīja,
un darīja viņš visu latviešu tautas labā. Rīga viņa

darbības laikā bija Latvijas skolotāju „stiprā pils"
pret tā laika pārkrievošanas politiku. Rīgā iebraucot

vajadzēja sastapt, ja ne pašu Fr. Brīvzemnieku, tad

viņam tuvāki stāvošos skolotājus-rīdziniekus un —

tūdaļ saņēmi jaunu sparu strādāt latviešu tautas labā
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vinātājiem.
Fr. Brīvzemnieks bija mūsu nacionālās skolu

politikas vadītājs loti grūtā laikmetā, bet savu uzde-

vumu viņš visai godam veica. Domājot, runājot un

plānojot par mūsu nacionālās audzināšanas nostipri-

nāšanu, mums pienākas atminēt šīs audzināšanas

pirmajos darbiniekus, mācīties un sajūsmināties no

viņiem. Fr. Brīvzemnieks te liekams pirmā vietā.

Viņa darba gars lai pastāv pie mums.

Rīgā, 1923. g.

Mirušo pieminēšanas dienā.
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J. Krodznieks

Kā es tapu par latvieti

Tu, cienījamo lasītāj', izlasījis virsrakstu, ne-

domā spriest par mani, ka es vācietis vai citas kā-

das tautas, kas it kā Vecais Stenders, sirdsjūtu va-

dīts un aiz mīlestības uz savu ganāmu pulku, nav

kaunējies sevi dēvēt par latvi. Nē, tik iedomīgs ne-

gribu būt, un lielīties ari ne. Es tāds pats vienkāršs

latvietis, kā varbūt tu, lasītāj', un cēlies no tiem pa-

šiem kunga dzimtslaudīm, kā visi citi latvieši.

Mans dzimtskoks nesniedzas tālu senatnē. Es

varu tik runāt par savu tēvu un vectēvu — cik to

man tēvs stāstījis un Valmieras draudzes baznīcas

grāmatās atzīmēts.

Nule 100 gadi pagājuši, kamēr mēs, latvieši,
esam „uzvārdoti". Kas mūsu aiztēvi bijuši senāk,
to grūti izdabūt ari no baznīcas grāmatām.

Mans tēva-tēvs Mārcis dzimis Koceniešu Vīte-

ļos, saimnieka Pētera un Mares dēls. Mans tēvs

Dāvis ari dzimis Vītelos, bet tēvs vairs nav bijis
saimnieks.

Tēva-tēvs Mārcis apprecējis Kokumuižas „stro-

ža" meitu un laikam tas bijis iemeslis, ka ticis par

Reicīša, Kokumuižas dzirnavu kroga krodzinieku.

Kad 1823. gadā zemnieki dabūja uzvārdus, tad

viņam, kā krodziniekam, deva uzvārdu „Krūger" un,

laikam, drīz pēc tam pārcēla viņu uz Jēra krodziņu,
kas gan Valmieras pilsētas robežās, bet piederēja
Kokumuižas īpašniekam.

Tēva-tēvs 1828. g. miris. 1834. g. revizijā sa-

stop manu tēva māti Līzi kā atraitni ar dēlu Jēra

muižiņā.
Skola mans tevs Dāvis gan sūtīts, — mate esot
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viņu pati aizdevusi uz Liezeri pie sava brāļa, Lie-

zeres skolmeistera Inselberģa, bet ar skološanos vi-

ņam lāga neveicies. Pavasarī novestam mazam Dā-

vītim esot visu vasaru bijis jāiet ganos un, sargājot
sava krusttēva lopus, viņam daudz nācies kauties

ar vilkiem. Deviņus mēnešus sabijis Liezerē, viņš
saslimis un māte atbraukusi pakaļ un pārveduši
mājās.

Tad viņu māte nodevusi mācībā pie skrodeļa.
Sasniedzis puiša gadus, viņš apprecējies ar valmie-

riešu Antiņ-Lūķa mājas saimnieka Guķa meitu Annu

un ielikts Jēros par krodzinieku. Te es piedzimis
1851. g. 29. martā.

Es gan esmu bijis vienīgais bērns, citi pārējie —

četri — visi nomiruši bērnu gados.
Divi gadus vēlāki tēvs nopircis Valmierā dārza

gabalu, uzbūvējis mājeli un pārgājis tur dzīvot, pie-
kopdams savu skrodeļa amatu, nekā „cunftigs" skro-

delis, bet kā kāds „kakta skrodelis", ko vācieši sauc

par „Bonhase", t. i. „bēniņu zaķis", — kam jāslap-
stās pa bēniņiem. Abiem vecākiem dūšīgi strādājot,
sava dienišķa pārtika netrūka.

Ābeci mani māte iemācīja pie ratiņa vērpjot.

Bībeli lasīt es jau varēju savā 6. dzīvības gadā un

man ļoti patika tie raksti, kuros bija runa par ka-

riem, īpaši es biju iemīļojis grāmatu par „tiem Ma-

kabieriem" un viņu varoņu darbiem.

Mani nodeva skolā, kad biju septiņus gadus

vecs. Es māktin mācos uz skolu, nevis aiz lielas

mācīšanās gribas, bet lai tiktu vaļā no māsas šūpo-

šanas, kas man bija jādara, kad mātei nebija vaļas
un vaļas viņai nebija gandrīz nekad.

Mani nodeva Valmieras elementarskola, kur par

~skolas kungu" bija Švarcbachs.

Te ar mani notikās tas, kas toreiz bija parasta

lieta: lika pamatu manai turpmākai vācietībai. Lie-

lākā dala skolēnu bija latvieši no laukiem, un te nu

viņi vācinājās.

Tolaiku latviešu bērni atradās ceļa jutis. Zem-

nieku sadzīvē radās jauni laiki: klaušas beidzās, ren-
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tes laiki sākās un lobījās saimnieku šķira. Šie sa-

vus bērnus sāka sūtīt skolās, pēc iespējas pilsētās,
lai viņi, iemācījušies vācu valodu, tiktu pie labākas,

vieglākas dzīves un „kungu kārtā", bet ar šo kārtu

bija savienota vācietība.

lestājas pārvācošanas laikmets.

Ta ari es elementarskola un kreisskola saku

spert pirmos solus uz vācietības pusi.

_

Kad iestājos ģimnāzijā, un tiku laukā no latvi-

skās apkārtnes, es jau sāku justies it kā īsts vācietis,
palikdams pat par tik jocīgu ķēmu, ka, runājot lat-

viski, sāku lauzīt tā šo valodu, it kā būtu īsts Rīgas

birģelis.

Ģimnāziju nepabeidzu līdzekļu trūkuma pēc.
Līdz ar to jutos it kā noguris un bija apnicis mā-

cīties.

Gadījās skolā, ka direktors piedāvāja aptiekas
mācekļa vietu Maskavā." Es viņu pieņēmu un tā no-

kļuvu 1869. g. Maskavā.

Bet te ar mani notikās savāda lieta. Es te uz-

dūros uz aptiekas provizoru Zinku, Rīgas Jēkaba

baznīcas mācītāja brāli, īstu vācieti. Bet šis vīrs

bija nodzīvojis ilgus gadus starp krieviem un ieguvis

plašāku, teiksim, cilvēciskāku uzskatu par tautām un

valodām. Viņš nemaz negribēja vairs saprast šauro

Baltijas mietpilsonību (Spiessbūrgertum) un verdzi-

sko klanīšanos turienes augstāko šķiru priekšā.
Viņš ari brīnījās, ka latvieši ņemoties ģeķoties un ar

varu iezagties vāciešos, domādami, ka vācietis citāds

cilvēks, nekā latvietis.

Es gan pirmo laiku lāga negribēju padoties šā-

dai, kā man likās, ķecerībai, bet viņa vārdi darīja to-

mēr uz mani tādu iespaidu, ka satricināja manu skolā

iegūto kārkla-vācietību.

Te nejauši dabūju dzirdēt, ka Maskavā uzturas

mans bijušais kreisskolas līdzskolēns mērnieks Dā-

vis Jurjans un caur viņu iepazinos ar Fr. Treilandu

(Brīvzemnieku).

Izrādījās, ka Fr. Treilandam nenācās grūti mani

pārvērst par latvieti. Taisnību sakot, es ar savu vā-
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cietību biju tikai ķēmojies, pār mani bij pārlaidusies

tik tāda kārtiņa vācu lakas, bet sirds dibena un sa-

vās jūtās nemaz nebiju atsvešinājies no savas tautas.

Šī iepazīšanās ar Brīvzemnieku pārveidoja visu ma-

nu turpmāko dzīves gaitu.

Viņš mani pierunāja izstāties no aptiekas un ga-

tavoties uz ģimnāzijas abiturienta eksamu.

Es iesākumā kādreiz uzcītīgi ķēros pie visa ta,

kas vajadzīgs farmaceitam. Teorētiskās lietas man

patika, bet praksē negribēja veikties, — manai rokai

trūka izveicības, viņa nekādi negribēja pierast pie

plāksteru smērēšanas un pilulu taisīšanas. Nu es visu,

kas attiecās uz farmāciju, atmetu un stājos atkal pie

skolas grāmatām.

Grūti man nacas ielauzīties senslāvu valoda, jo

nebija ari lāga mācības grāmatu.

Bija atkal jāņem roka latiņu un grieķu grāma-

tas, matemātika, fizika v. t. pr.

Apgrūtināja šo mācīšanos ari tas apstāklis, ka

viss bija jāmācās krievu valodā.

To pašu, ka Brīvzemnieks teica, uzsācis darīt

Jēkabs Vinklers.

Vispārīm jāsaka, ka Brīvzemnieks, kur un kad

tik varēja, visus lūkoja pierunāt, tiekties uz univer-

sitāti. Un tādu, kas uz viņa mudinājumu to darīja,

bija vairāki jaunekli. Ari Brīvzemnieks pats tiecas

uz universitāti.

Kad biju izstājies no aptiekas, tad vispirms gata-

vojos uz mājskolotāja eksamu latiņu valodā._ To iz-

turējis, es trīs gadus pavadīju kā mājskolotājs kadā

Maskavas privātā panzionatā un pa šo laiku ari sa-

gatavojos uz abiturienta eksamu, ko ari 1874. gada
noliku. Tā ar lielām mokām biju beidzis savas mā-

cīšanās pirmo laiku. Pa tam biju tādā mērā pārvēr-

ties no vācieša par tādu dedzīgu latvieti, kāds tik

var būt jauns cilvēks, kas miesu un dvēseli nodod

zināmai idejai, kāda bija pārņēmusi visus Maskavas

latviešus, kas pulcējās ap Brīvzemnieku un Valde-

māru.
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Es gāju pat tik talu, ka gribēju savu vācisko uz-

vārdu atmest un pārkristīties par „Krodznieku".
Tēvs manu nodomu bija mēģinājis izpildīt, bet

no Valmieras policijas kunga krietni ticis nobārts.

Un tā man bija joprojām jāpaliek par „Krūgeri".
Ko es še esmu sacījis par sevi, to nevar saukt

par kādu atsevišķu gadījumu toreizējā latviešu zēnu

dzīvē. Jāsaka, ka daudzi latviešu jaunēkli atradu-

šies tādos pašos apstākļos un viņiem bija Jāizper
vācietības sari", lai tiktu atpakaļ pie savas tautas un

valodas..

Skolas bija vācu, t. i. kungu, kā ļaudis to sa-

prata, un iekļūt tādā kārtā bija loti vilinoši, kamēr

grūti nācās attapties atpakaļ latvietībā. —



65

K. Kundziņš jun.

Reliģijas nozīme audzināšanā

Domājot par „visaugstāko un visgrūtāko no

problēmiem, kādus dzīve mums uzdod" (Kants), par

mūsu jaunatnes audzināšanu un revidējot līdzšinē-

jās audzināšanas tradicijas, mūsu uzmanību aiz-

vien no jauna saista reliģija, kā audzināšanas

faktors. Ar to izpeld mūsu priekšā jautājums, kurš
ari Latvijas skolotāju intensīvi un ilgi nodarbinājis.

No vienas puses reliģija sola mums spēkus, kas

stiprāki par ikdienišķiem. Viņa sola dzīvei piešķirt
augstāko vērtību un skaidrību, labam, daiļam un pa-
tiesam pievienojot „svēto". Viņa cilvēkam grib at-

dot viņa dvēseles baltumu, nomazgājot putekļus un

traipus no viņa dvēseles drānām, paceļot to tīru un

skaidru pretīm pilnībai. Viņa sola pat to, kas mums,
relativitātes laikmetā dzīvojošiem cilvēkiem, izliekas

nesasniedzams un mūžam netverams — dot

mums dalu pie mūžības, pie abzolutā, pie paša
Dieva.

No otras puses, reliģija tik bieži ir tērpusies ne-

pievilcīgā tērpā, izlietodama dziņā pēc abzolutā, pēc

viņpasaulīgā varas līdzekļus, tik daudzreiz, nove-

dusi pie dabiskās-cilvēcīgās dzīves noliegšanas,
un citādi . domājošiem mēģinājusi uzspiest sa -

v v patiesību, tērpdamās pat sarkanā fanātisma mē-

teh\ ka dažos modernajos filozofos un audzinātājos
lielākā vai mazākā mērā radušās bažas, vai tikai re-

liģijas mūžības noskaņas un tendences uzņemšana
audzināšanas zistemā nemaksās pārāk dārgi, vai

līdz ar reliģiju neieplūdīs ari viņas citreizējās pava-

dones — neiecietība, varas tieksmes, brīvās zināt-

niskās domas un pētīšanas ierobežošana un t. t.
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Lai gan šie iebildumi lielā mērā dibinājās uz

vienpusīgas, pa lielākai daļai no viduslaiku vēstures

ņemtu faktu izcelšanas un modernās civilizācijas
pārāk augstas novērtēšanas, tomēr jāatzīst, ka vini

apskatāmā jautājumā ienes nopietnas grūtības, kuri
to padara diezgan sarežģītu.

Lai radītu sev vajadzīgo objektivo bāzi lietas

noskaidrošanai un sniegtu uz to pārliecinošu atbildi,
mums uz brīdi jāpiegriež sava uzmanība reliģijas no-

zīmei tautu un visas cilvēces vēsturē, it īpaši viņas

iespaidam uz vispārējo gara dzīvi un cilvēces tiku-

mību.

Reliģijas evolūcijā diezgan skaidri saskatāms
zināms attīstības ritms, zināma polāra svārstība,

kura, liekas, nav sveša ari individa attīstībai. Šis
ritms izpaužas kustībā resp. cīņā starp divām pre-

tējām reliģijas pusēm, no kurām pārsvaru ņem drīz

viena, drīz otra. Es še no vienas puses domāju
iekšējo,, radošo reliģijas spēku, kurš

iemiesojas lielajās pravietiskās personībās, kā ari

veselu laužu slāņu, garīgās atmodas kustībās, no

otras puses — nedzīvo, dogmatisko, sa-

cietējušo reliģijas čaulu, reliģiskās
dzīves „noguluma" produktu, kurā cenšas objekti-
vizēties radošo reliģijas laikmetu ieguvumi. Neviens

nenoliegs, ka tādi laikmeti reliģijas vēsturē, kā sen-

indiešu bagātās gara pasaules izveidošanās, kristī-

gās ticības sākumi, reformācija, Husītu un brāļu
draudzes kustība, — pieder pie skaistākām lappu-
sēm cilvēces gara dzīves vēsturē, kā reti kur garīgi

ideāli tik spēcīgi saviļņojuši un apgarojuši plašas

ļaužu masas. Tomēr, tuvāk apskatot, izrādās, ka

gandrīz katram spēcīgākam gara reliģijas uzliesmo-

jumam piemīt tendence, pēc kāda laika pāriet mazāk

dzīvās un elastīgās formās, objektivizēties mācībās,
priekšrakstos un stingrā baznīcas iekārtā. lekšē-

jiem radošiem spēkiem atslābstot, reliģiskās dzīves

smagumpunkts pamazām no iekšējās dzīves pāriet
uz ārējo, ilgu un ticējumu vietu ieņem dogmas, pra-

viešu un entuziastu vietu — ārēja vara. Tomēr gars
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neļaujas noslāpēties un tāpēc, jūtot stindzinošās

dogmu reliģijas spiedienu, rodas reliģiska opozicija,
jaunas dzīvās reliģijas uzliesmojumi, kuri cenšas aiz-

pildīt robu baznīcas dzīvē, apmierinot tautas dvēse-

les slāpes, bet nereti ari izvēršas baznīcai par bī-

stamu sāncensi, kas iet karā pret viņas dogmu cie-

tokšņiem un lauž viņas ārējo varu, lai atkal atjau-

notu sirds un gara reliģijas tiesības.

Ar piemēriem ir bagāta visa reliģiju vēsture.

Kad ebreju senatnē oficiālā Jahve reliģija bij tapusi

par ķēniņa un priesteru varas līdzekli, pret to uz-

stājās lielie pravieši. Kad Mozus reliģija bija sa-

stingusi „bauslības formās" un farizeiska svētulība

biedrojās ar hierarchu varas tieksmēm, atskanēja
Kristus sauciens un pulcināja ap sevi pēc taisnības

izsalkušos un izslāpušos. Kad kristiešu draudze pa-

mazām izvērtās hierarchiski pārvaldītā, bagātīgi ar

laicīgu varu un mantu apveltītā baznīcā, tad turpat

viņas klēpī izauga jauni tautas un gara reliģijas dīgļi.
Pretīm Inocentam stāv sirdsšķīstais Francisks, pre-

tim baznīcas klerikālām varas tieksmēm — Savona-

rola, Huss, Viklefs, Luters. Kad reformētā baznīca

sastinga ortodoksismā, radās ar nepieciešamību pie-
tisms. Neviens piemērs mums gan nebūs tik tuvs,

kā brāļu draudzes kustība Vidzemē, kurā latvju tau-

tas dvēsele, dziji neapmierināta ar „kungu baznīcu"

un viņas ledaino aukstumu, pati izlauza sev ceļu uz

gaišāku reliģijas un dzīves izpratni. Tā gandrīz it

visur skaidri varam saskatīt šīs divas pretējās ten-

dences reliģijas dzīvē. Tikai nedaudzu tautu attī-

stība šaī ziņā liekas būt bijusi laimīgāka. Pie tādām

pieder senā Grieķija, kuras brīvais raksturs nav pa-

zinis tādas priestervaldības un dogmu varas, kā ori-

ents un viduslaiki. Tas pats sakāms ari par seno In-

diju. Lai gan grūti būs atrast otru tik reliģiozu tautu,

ka indiešus, tomēr senā Indija nekad nav pazinusi
hierarchiskas baznīcas formā organizētu reliģiju, kas

butu atbalstījusies uz priesteru vai pat valsts varu

un zobiņu. Tikai iedzimtās tieksmes un dziļi iesak-

ņojušās ģimenes un tautas dzīves tradicijas viņai no-
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drošinājušas tik cienīgu vietu nacionālā dzīvē. Kā

liekas, tāda pat loma piekritusi reliģijai ari pie sena-

jiem latviešiem, vismaz nekur nav uzglabājušās pē-
das par priesteru kārtas hierarchiskām varas tiek-

smēm, par ārējo formu pārsvaru par saturu, par sīki

izstrādātām un kanonizētām dogmu zistemām.

Viegli redzams, ka visi lielie reliģijas vēstures

brīnumziedi ir auguši radošās, brīvās iJirds un gara

reliģijas dārzā. Praviešu varenā reliģiozā dzeja,
Kristus līdzības un makarismi, Sv. Franciska dzie-

smas saulei, puķēm un visai radībai, Paskala dzijās
domas par reliģiju, Lutera labākie sacerējumi un

dzejojumi, — ar vārdu sakot, visi skaistākie reliģio-
zās literatūras ziedi plaukuši brīvās reliģijas atmo-

sfērā. Dzijas saknes grieķu tautā laidušas joniešu

rapsodu un Homēra dzejojumi. Pieslejoties tautas

kultam, no Dionisa mistērijām izaugusi grieķu traģē-

dija un brīvi veidojot svēto nostāstu vielu, Aischils

un Sofokls radījuši savas nemirstīgās drāmas. Tas

pats sakāms par tēlniecību un architekturu. Grieķu

reliģija devusi impulsus un sižetus tautas lielākiem

tēlniekiem. Viņas klēpī auguši tie radošie spēki, kas

uzcēluši doriskos un joniskos tempļus, grieķu gara
mūžības lieciniekus. Citādi tas nav bijis ari ar otru

reliģiskās mākslas ziedu laikmetu Eiropā — gotiku.
Pavirši lūkojoties gan varētu domāt, ka gotisko diev-

namu celšana viduslaikos ir hierarchiski organizētās

baznīcas darbs. Tomēr tuvāk iepazīstoties ar viņu

celšanas apstākļiem, izrādās, ka tas nebūt tā nav.

Visa tauta, visi pilsoņi viņos objektivizējuši savas re-

liģiskās tieksmes un jūtas. Visi pilsētas iedzīvotāji,
visa apkārtne nesuši savas artavas. Vienkārši mei-

stari tapuši par māksliniekiem savos akmens, koka

un metāla izstrādājumos, pat sievietes piedalījušās
ar saviem izstrādājumiem un bērni ar ziediem un ci-

tām balvām
.

Tā lielie ierosinājumi literatūras un mākslas

laukā nākuši visvairāk no radošās, brīvās, nacionā-

lās reliģijas klēpja.
Vēl vieglāk to pierādīt attiecībā uz ētiskā lī-
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mena pacelšanu un tautas rakstura spēka izkopšanu.
Kamēr lielajās priesteru baznīcās viegli ieviesušās

varas kāre, korupcija un mantkārība, kamēr atbal-

stoties uz ārējo varu tur fanātisms sarīkojis asins kā-

zas, vajādams citādi domājošus, tikmēr, jaunām re-

liģijas vēsmām pūšot, atraisījušies tīrākie tautas ti-

kumiskie spēki. Nesasniegtos augstumos šaī ziņā

stāv pirmskristiešu brālīgā kopdzīve. Dvēsele tik

bagāta, tik pilna reliģiozas svētlaimes, ka grib da-
līties ar citiem mīlēt, piedot, izlīdzināties, dot tam,

kam nav. Sevišķi „mazajiem", nabagiem, beztie-

siskiem un bērniem piegriežas ētiskās jūtas. „Dievs

pretīm turās lepnajiem, bet pazemīgiem viņš dod žē-

lastību". „Kas vienu no vismazākiem dzirda ar malku

ūdens, tam ir pravieša alga". „Kam divi svārki, tas

lai dod tam, kam nav". Bet paralēli šim altruismam

iet individuālas ilgas kļūt baltam un tīram. Prasība

atsacīt visam netīram un sākt jaunu, skaidrāku dzīvi,
ir tik stipra, ka atstāj manāmu iespaidu uz plašākām

aprindām, pat uz lielu dalu izvirtušās romiešu sabie-

drības locekļiem. Loti līdzīgu ainu sniedz ari citi

reliģijas atmodas laikmeti. Pazīstami ir iespaidi, kas

izgājuši no brāļu draudzes kustības viņas ziedu lai-

kos: cik lielā mērā tā veicinājusi sirdsskaidrības

tieksmes, cik lielā mērā viņai jāpateicas, ka atraisī-

jušies aktivi spēki tautā, mazinājusies žūpība, nesa-

ticība un c. netikumi.

Ar sacīto pietiek,lai pagaidām taisītu divus slē-

dzienus: l)Reliģijai daudzreiz ir piemitusi varena

loma tautu dzīvē radošo spēku atmodināšanā un pa-
celšanā. Viņa ir iedvesmojusi rakstniekus, stāvējusi
kūmās pie lielo filozofisko zistemu dzimšanas (sen-

indiešu, grieķu), radījusi resp. apgarojusi lielākos

mākslas darbus celtniecībā, tēlniecībā un mūzikā

(ērģeles). Lielās tikumiskās skaidrošanās un atdzim-

šanas kustības stāv sakarā ar reliģiju. Vajāšanas
laikmetos viņa bijusi spēka avots cietējiem, pārbau-

dījumu laikos nav ļāvusi izdzist cerības dzirkstelei.

2) Šie nopelni gandrīz vienīgi pierakstāmi brī-

vās, dziļi ar tautas dvēseli saaugušās reliģijas vei-
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diem, resp. reliģijai viņas atmodas stadijā. Turpre-
tim tos nevar attiecināt uz reliģiju viņas sastingu-

šajā veidā. Ja lielajām priesteru baznīcām un dog-

mu zistemām ir bijuši kādi nopelni, tad tie meklēja-
mi lielo reliģisko ieguvumu konzervēšanā, tradiciju
uzglabāšanā vētru un pārvērtību laikmetos, ne jaunu
vērtību radīšanā.

Šiem slēdzieniem pievienojama vēl viena sva-

rīga atziņa. Radošais, modinošais, atraisošais spēks
no reliģijas izplūst visvairāk kādas tautas bērnī-

bas rītā. Bagātā grieķu mitoloģija un lieliskais

varoņu eposs, no kā vēlākā māksla un pedagoģija
pie grieķiem aizvien smēlušas savus galvenos iero-

sinājumus, ir bijis viņas jaunības laikmeta zieds, vi-

ņas skaisto bērnības sapņu izpaudums. Tas pats

pilnā mērā sakāms par indiešu svētajām grāmatām,

viņas „Vēdām". Un vai ar bībeli nav gandrīz uz

mata tāpat. Vai Vecā Derība ar viņas svētām tei-

kām par pasaules radīšanu, par tautas sentēviem,
ar saviem tēlojumiem par Jahve parādīšanos pieZinai

kalna, par Elijas un citu praviešu ticības cīņām, nav

ebreju tautas jaunības laikmeta, viņas sapņojošās
(mītiskās) apercepcijas produkts. Ar zināmiem ie-

robežojumiem tas pats sakāms ari par „trešās tau-

tas
4*), t. i. kristīgās pasaules svēto grāmatu, Jauno

Derību. Ari še, jaunai pasaules ērai sākoties, sakarā

ar Jēzus personu, literariskā veidā iemiesojas kristī-

gās cilvēces, jaunās ēras nesējas brīnumsapnis par

Dieva valsts nākšanu virs zemes, par šīs valsts ķē-
niņu — Kristu, par dziedinošiem un atdzemdino-

šiem spēkiem, kas izplūst no viņa uz iztvīkušām sir-

dīm, par brāļu saimi, kas lasās ap viņu, par naidīgo

spēku salaušanu un Dieva dēla galīgo uzvaru.

Noskaidrojuši jautājumu par reliģijas dažādiem

izpausmes veidiem un viņas garīgo, rosinošo tenden-

ču iespaidu uz tautas kultūru un tikumību, būs ari

vieglāk atbildēt uz jautājumu, ciktāl reliģi-

*) Ta bieži baznīcas tevi sauc kristiešus, nostādot tos

pretīm Vecās Derības tautai un grieķiem.
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skam faktoram jāierāda vieta audzi-

nāšanas zistemā, kādi viņas izpausmes veidi

spēj apaugļot augošās jaunatnes dvēseli un atraisīt

tur snaudošos brīnumspēkus.
Pēc sacītā jau apriori liekas skaidri, ka tādu

lomu var spēlēt vienīgi reliģija savā radošā, vēl ne-

sastingušā un nestindzinošā veidā. Tikai viņa, lie-

kas, var iekļauties audzināšanas darbā un runāt

ari uz jaunajām dvēselēm, tikai viņa var papildināt
techniskos un racionālos audzināšanas uzdevumus,

ienesot tajos kopā ar mākslu pārracionālo, formu-

lām, stingrai likumībai un technikai nepieejamo ele-

mentu, kas dzīvi dara krāsainu, mirzdošu un vēr-

tīgu.

Un taisni šo slēdzienu apstiprina dāti no peda-
goģijas vēstures, kā ari atsevišķu ievērojamu kultū-

ras darbinieku, augstākās cilvēcības aizstāvju un

daudzu mazāk ievērojamu personu biogrāfijas. Vi-

sās tautās pirmā varoņu un celmlaužu paaudze iz-

augusi zem tautas reliģijas un viņas gara mantu ie-

spaida._ Un ari vēlāk, reliģijas dzīvajiem spēkiem
pamazām itkā izsīkstot, lielie gari vēl joprojām dzē-

ruši no tām lāsēm, kas uzglabājušās viņas dziļajās
akās (piem. Karleils, R. Vāgners, Tolstojs, Bjern-

sons, Nīče; pie latviešiem — Auseklis, Kr. Barons,
Poruks un c).

Senā Grieķijā, taisni tajos gadusimteņos, kad

tauta krāja savus spēkus lielajiem kultūras darbiem,

mājas audzināšana norisinājās ciešā vienībā ar reli-

ģiju un mājas resp. novadu kultu. Svētās himnas,

varoņu teikas, dievu mīti bija neatdalāmi no bērnu

un jaunatnes dzīves. Vēl lielāku lomu spēlēja mā-

jas un novadu kulti ar saviem dieviem un viņiem vel-

tītiem svētkiem. Tādā pašā garā audzināšanas dar-

bu turpināja „polis" — valsts. Viņa regulēja kultu,
rīkoja svētkus un sadalīja starp pilsoņiem reliģiskus

pienākumus, no kuriem viena daļa piekrita ari jau-
nekļiem un jaunavām.

Pirmkristiešu dzīve ārējais kults spēlēja daudz

mazāku lomu. Tomēr ari še mācību pasniegšana un



72

lūgšanas, klusfis sapulces un misionāru runas norisi-

nājušās jauniešu klātbūtnē, kuri še agri nokļuva zem

jaunās gara vēsmas iespaida. Bērns tiek iecelts sa-

vās tiesībās, jo „mazajiem" Kristus bij piešķīris iz-

cilu vietu nākošā Dieva valstī. Dziļa ciena pret
šiem „mazajiem" ilgu laiku skaitās kā īsti-kristīgas
tikumības būtisks elements.

Pazīstams ir reformācijas (husitisma, viklifisma,
luterisma) iespaids uz tautas izglītību. Pārliecība, ka

katram apzinīgi jāpiedalās reliģiskā dzīvē, dievkalpo-
jumu nostādīšana uz tautiskiem pamatiem, kā ari vē-

lēšanās darīt viņu pieejamu visai tautai, noveda pie

tautas izglītības veicināšanas daudz plašākā nozīmē,

kā viduslaikos, un vispārējas tautskolas sākumiem,

kura vēl tagad protestantiskās zemēs sasniedz savu

augstāko līmeni. Blakus reformatoriskai kustībai

jāmin brāļu draudzes laikmets. Latviešu gara vē-

sture nekad nevarēs paiet garām tiem iespaidiem,
kādus brāļu draudzes saiešanas, dziesmas, bērnu

svētki atstājuši uz bērniem un jaunekļiem. Reliģio-
zais vilnis, kas nāca pār latviešu ciemiem un mājām,

netikvien daudzos pieaugušos modināja dziņu pēc

cilvēcīgas dzīves, bet neizdzēšamus rakstus ierak-

stīja ari daudzu bērnu un jaunekļu dvēselēs (Poruks,

Apsīšu Jēkabs, Neilanda „mani jaunības laiki"). Lielu

lomu ārzemēs spēlējušas brāļu draudzes audzināša-

nas iestādēs (Šleiermachers).

Sacīto kopā saņemot, būs jāsaka, ka galvenie

reliģijas elementi, kuri, pastāvot reliģiskai audzinā-

šanai, visos laikos atstājuši iespaidu uz bērna psichi,
tā sakot reliģijas saturu tulkojuši bērna valodā un

nemanot ielējuši viņa dvēselē, ir 1) kults ar sa-

viem svētkiem, muziķu un dziesmām, kurās visspilg-

tāk izceļas reliģijas dinamiskais elements. 2) uz re-

liģiski-tikumiskiem pamatiem izkopta mājas dzī-

ve, sirsnīgā kopdzīve starp dzimtas un saimes lo-

cekļiem. 3) mācības, stāsti un svētas grāmatas,

kurās iemiesojas vairāk reliģijas intelektuālais ele-

ments. Visos gadījumos ierosinātāja bijusi ne tik-

daudz priesteru — hierarķijā organizētā baznīca, kā
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pati tauta ar saviem orgāniem — dzimtu, saimi, no-

vadu, — kurām valsts un lielajās kulta savienības

nākušas talkā.

Tā tas ir bijis pagātnē. Bet vai ir iespējams
taisīt praktiskus slēdzienus, attiecinot tos uz audzi-

nāšanu, mums, kas dzīvojam citādos laikos? Kur

mūsu tautā ir tas spēcīgais reliģiskais vilnis, tie ra-

došie spēki, kuri varētu nest un atbalstīt reliģiozo
audzināšanas darbu? Kur ir mūsu tagadnes litera-

tūrā, mūzikā, celtniecībā tautas reliģiskā gara izpau-
dumi? Ir tiesa, nevar teikt, ka mūsu laikmets pie-
der pie ziedošiem reliģiskā zinā. Ja tas tā būtu, tad

tūkstoš sejas aizdegtos kauna sārtumā par to mate-

riālismu, netīrību un vienaldzību, kādu novērojam
tikumiskā dzīvē. Rastos ari spēki, kas tiektos da-

rināt jaunas kulta formas, celt jaunas svētnīcas, ra-

dīt jaunu literatūru; rakstnieki radītu jaunas reliģi-
skas dziesmas, muziķu — jaunus korāļus. No visa tā

pagaidām vēl, atskaitot dažu atsevišķu personu mē-

ģinājumus, maz kas redzams.

Bet tas ta nav pie mums Latvijas dzīvē vien. Tas

pats sakāms par lielāko dalu no Eiropas kultūrtautām.

Un tā nav_ nejauša laika parādība. Neauglība reli-

ģiska dzīvē dziļi saistīta ar visu Eiropas civilizācijas
būtību, ar viņas attīstības virzienu beidzamos divi,

trīs gadusimtenos. Šī pēc savas galvenās būtības

materialistiski-techniskā civilizācija, atbalstīdamās

uz utilitārām tieksmēm, kā savām galvenām ierosi-

nātājām un radītājām, ir jau savā tapšanas stadijā

nostājusies krasā antitēzē pret pārējām, garīgām

dziņām. Vienpusība, kas caur to draudēja ra-

sties, nav palikusi nepamanīta. Bet utilitārās civili-

zācijas vadošie gari pret to izturējušies vienaldzīgi,
mierinādami sevi un sabiedrību ar to, ka materiālā

labklājība pati no sevis atraisīšot skaistos dvēseles

spēkus, ētiskās un mākslinieciskās dziņas.
Pasaules karš un lielie apvērsumi, kas viņam ir

sekojuši, tomēr rādījuši, ka lieta var ņemt pavisam
citu virzienu. „Civilizētās" cilvēces mežonības darbi,

sagrautās valstis, pilsētas un rūpniecības apgabali
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liek mums skatīties uz šo vienīgi-utilitaro kultūru ar

citām acīm, liek mums ar visu spēku domāt par to, kā

līdzšinējo Eiropas civilizāciju papildināt un pārveidot,
apgarojot vinu ar jaunu augstāku principu, kas vairs

neļautu šķirai iet pret šķiru un nācijai pret nāciju kā

savu ienaidnieku, noliedzot dievišķo principu citās

būtnēs, bet mēģinātu atrast kādu bāzi viņpus naida

un konkurences*). Ir skaidri, ka šādam principam,
kas grib izvest tautas no kara asins tvaikiem, ir va-

jadzīga ari sava ideoloģija, savs abzolutais ideāls,
sava reliģija. Reliģija, kura stāv viņpus skaudības

un naida, kuras centrā stāv savstarpējas cieņas un

kalpošanas ideja, kas izcel no pārāk-cilvēcīgo tiek-

smju chaosa atkal mūžīgos, garīgos, nepārejošos ele-

mentus.

Un tikpat skaidra ir otra patiesība, kura saistās

ar mūsu augšējiem slēdzieniem, proti, ka tautām, ku-

ras grib dzīvot, kuras tic, ka viņām pieder nākotne,
jāstājas lielās gara un cilvēcības reliģijas liecinieku

pirmajās rindās. Viņām pirmajām jāatrod tas

radošais pirmspēks, kas liek pretekļiem: grupām, šķi-

rām, daļām un elementiem just, ka viņi ir vienas kop-
būtnes orgāni, zari pie viena koka, ka tas, kas citiem

ir darīts, ir pašam darīts, kas vienam sāp, sāp visiem.

Šī gara reliģija bez šaubām satur sevī dažas para-

doksijas, proti, ka „pēdējie" bieži no mūžības vie-

dokļa raugoties ir „pirmie", ka mazais bieži ir „lie-
lāks" nekā lielais, ka nabagais bieži bagātāks nekā

„bagātais", ka mirušie bieži ir „dzīvāki" nekā dzī-

vie, ka daudziem nāve ir lielākas dzīves sākums un

sabrukums augšāmcelšanās. It īpaši mūsu tautai

šādai gara un dzīvības reliģijai vajadzētu celt altā-

rus. Jo taisni viņas, kā ari citu kara vētrās uz pat-
stāvību dzimušo tautu liktenis ir saistīts ar šīm reli-

ģiskām paradoksalitatēm, ar šiem „iracionaliem"
faktiem. Jo racionāla dzīves izpratne prasīja, lai uz-

*) Sal. 111. ētiskās audzināšanas kongresa materiālus, kas

1922. g. sanāca Žeoevā un kurā piedalījās redzamas pedag. au-

toritātes.
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varētu lielais, bagātais, varenais, bet „lielais", bagā-

tais" un „varenais" sabruka un turpina grūt, bet uz-

varēja mazais, jaunais un nabagais — Lielas Taisnī-

bas vārdā, tāpēc ka „Dievs bija ar viņu". Tapec, ne-

maz nenoliedzot, ka mūsu vidū acumirkli ir loti maz

radošu reliģisku spēku, ka mēs vēl nespējam radīt

jaunas svētnicas nacionālā stilā, darināt jaunas garī-

gas dziesmas, kuru skaņas celtu mus līdz debesim,

neprotam vēl pietiekoši noskaidrot jaunās gara reli-

ģijas izpratni, tomēr mums savas un visas cilvēces

nākotnes vārdā jādomā un jāstrādā pie šā

uzdevuma. Jo lai izbēgtu jauniem sabrukumiem,

mums ir jāsakopo radošie spēki; lai ietiektos ar

savu dzīvi mūžībā, mums i r jāatrod lieli un mūžīgi

mērķi. Papildināt un pārveidot vienpusīgo, uz uti-

litārām un egoistiskām tieksmēm uzbūvēto Eiropas

civilizāciju, ar dziļām, nesavtīgām reliģiskam jutām

un atziņām, ir mūsu pienākums, lai nesagata-

votu zemi jauniem sabrukumiem, bet ari lai dzīvotu

dzīvi pāri visiem sabrukumiem, lai mēs patiesi butu

jauna tauta, kam pieder nākotne, kas ir spējīga dar-

bus radīt, kas paliek.

Izejot no šīs atziņas, ka pāri-utilitarais un pari-

racionalais gara dzīves elements, kas izpaužas_ reli-

ģijā - ētikā - mākslā, ir nepieciešams papildinājums

pie beidzamo gadusimteņu vienpusīgās utilitari-racio-

nalās kulturstrāvas, un ka šis elements taisni sevī

glabā radošā pirmspēka dīgļus, kas ir
_

katras

tautas un individa ideālo sasniegumu ķīla, jāpārvar

vēl pēdējās grūtības, jānobīda no ceļa šķēršļi, kas šo

spēku saprātīgai kultivēšanai stāv ceļā. Galvenais

šo grūtību cēlonis ir Eiropas civilizācijas dievinā-

tāju dabiskā aversija pret visu pāri-racionalo. Pati

dzīve ar saviem liktenīgiem notikumiem jau daudz

šaī ziņā ir darījusi, līdzinot ceļu jaunām atziņām. Pā-

rējais jādara mums, atsvabinot reliģiju no viņas dog-
matiskā ietērpa un izkopjot taī vietā daudz vairāk

viņai piemēroto — māksliniecisko. Otrs sva-

rīgs solis ir — radīt nelaimīgās līdzšinējās reliģijas

orientācijas vietā (uz „kungu un hierarķijas pusi") —
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orientēšanos uz tautas pusi. No otras puses —

utilitari-racionalam audzināšanas un dzīves virzie-

nam jāatsakās ari no savām patvaldnieciskām un

dogmatiskām tieksmēm un jāatzīst reliģijas-etikas-
mākslas pilntiesība cilvēka veidošanā.

Viss, ko mēs prasām, ir šo līdz šim pretējo ten-

denču nostādīšana līdzsvara stāvoklī. Nebūt nav jā-
cenšās pēc pārmērībām, kas nestu sevī līdz jaunus
satricinājumus. No reliģijas elementa jaunatnes un

tautas dzīvē vajadzīgs tik daudz, cik tā var uzņemt

un asimilēt, sakausējot to ar pārējo kultūru.

Sevišķi tas sakāms par skolu. Skolai, taī ziņā
visi ir vienis prātis, pirmā vietā jākalpo darbam.

Svētdienas brīži skolā ir retums. Tāpēc viņai ne-

vajag uztiept no reliģijas un no reliģijas kulta vairāk,
nekā viņa var nest. Vajag no pagātnes mācīties, kur

un kā liekami pamati reliģiozai audzināšanai. Rau-
goties uz seno Grieķiju, seno Indiju, Eiropas tautu

pirmreliģiju, — jāsaka, ka viņas stiprākiem spēka
avotiem jāverd mājas (dzimtas) klēpī no vienas un

nācijas kopdzīvē no otras puses.

Pirmais noteikums reliģiskai audzināšanai ir re-

liģiskā elementa ievērošana mājas dzīvē. Daudzi

tēvi un mātes šaī ziņā diemžēl ir pārāk vienaldzīgi.

Viņiem pašiem grūti pacelties pāri ikdienai, tie ne-

prot iesmelt savā dzīves traukā pa dievišķai mūžības

lāsei. Mēs bieži novērojam, ka pat svētku, bēru un

citas mājas dzīves tradicijas netiek vis padziļi-
nātas un apgarotas, bet mechanizētas un iztukšotas.

Mums vajadzētu ievērot, ka šāda dzīves mechaniza-

cija un banalizēšana laupa bērnībai visskaistāko mir-

dzumu. Kur ziemas svētki nav vairs Kristus bērna

nākšanas zimbols, bet vienkāršs izpriecas vakars,
kur bērnu diena pārvēršas par tīri ārēju parašu, ku-

ras galvenā dala ir ēšana un dzeršana, kur vakars un

rīts paiet bez dziesmu skaņām, tur bērnībai trūkst

klusā sapņu maiguma, mirdzuma un dziļuma un lie-

lais pienākums pret tautas dvēseli pašā saknē paliek
neievērots un neizkopts.

Dzimtas darba tieša turpinātajā un talak veido-
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tāja ir naci ja, šī lielā kopbūtne. Tikai nācija, ne

atsevišķs viņas orgāns, ir dzīves pilnības nesēja un

paudēja, līdzīgi dzimtai. Ko nācija, tauta katrā at-

sevišķā gadījumā izlieto kā savu orgānu nacionālā

kulta veidošanā, tas nav no tik liela svara; no svara

ir, lai tāds kults rastos. Lielajos nacionālajos pār-

dzīvojumu brīžos reliģija top par visas tautas lietu,
te vairs nedrīkst būt sīkas dalīšanās sektēs, konfesi-

jās vai pulciņos, te ir tikai viena tauta, kura kopīgi
tiecas pretīm Mūžībai. Mums ir vajadzīga visas nā-

cijas reliģiska svētnica, tā kā mums ir tautas kopējā

lūgšana, kuru dzied kopīgi luterāņi, katoli, pareizticī-

gie, baptisti. Kopējo reliģiju vajadzētu ari izcelt dzie-

smu un citos svētkos, neatdalot reliģisko pusi no

svētku galvenās daļas, lai ari še visi dalībnieki mācās

justies kā viena draudze un aizmirst ticības naidu.

Tādiem nacionāla kulta brīžiem, kuri nav vienkāršs

vienas vai otras baznīcas sarīkojums, kā tas redzams

no indiešu, grieķu un c. tautu pagātnes, var būt emi-

nenta audzinoša nozīme.

Grūtāks ir skolas uzdevums. Viņa savās sie-

nās vieno un pulcina jaunos pilsoņus darba

dienā, pie tam taisni straujās intelektuālās at-

tīstības gados. Viņas darbs ne bez pamata vairāk

veltīts zināšanu un izveicību iegūšanai, ar kuru pa-

līdzību jaunais pilsonis, izgājis dzīvē, var droši no-

stāties uz savām kājām. Augsti svinību brīži, svētku

jūsmas pārdzīvojumi še ir reti. Kults skolai stāv

tālāk, nekā dzimtai un nācijai, lai gan būtu aplam

teikt, ka viņam tur nevar būt vietas. Bet tas, va-

doties no dziļas jaunatnes dvēseles izpratnes, jāsaista

ar patiesi nozīmīgiem skolas dzīves brīžiem.

Galvenais skolas uzdevums reliģiozā audzinā-

šanā, ievērojot viņas vairāk intelektuālo raksturu, ir

cits — ari visai svarīgs mūsu dienās — dot pareizu

apgaismojumu un novērtējumu reliģiskās dzīves

faktiem, nostājoties uz vispārējās kulturdzīves vie-

dokļa. Še būtu laiks mūsu reliģijas-etikas un citu

priekšmetu (vēstures) pasniedzējiem reiz atraisīties

no katra dogmatisma. Tiklab no tā, kas pazīst un
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atzīst reliģiju tikai viņas sastingušā veidā, saistītu ar

hierarķiju un baznīcas varas politiku, kā ari no tā,

kas vispār nekā negrib zināt par reliģijas lielajiem
nopelniem kulturelo spēku atraisīšanā un rakstura

stiprināšanā. Laiks ir šaī ziņā reiz nostāties uz

vienīgi pieņemamās, no dogmu fanātisma (abpusēja)
neaptumšotās zinātniskās atziņas pamatiem un topo-

pularizēt mūsu jaunatnes vidū, lai dotu tai, kā nā-

kotnes nesējai, iespēju, objektīvi orientēties pretējo,
vienu otru noliedzošo dogmatisko uzskatu chaosā.

Veicot šo vairāk intelektuali-teoretisko darbu,
skola pamazām varētu pāriet ari pie viņa praktiskā

turpinājuma: likt pirmos pamatus, jeb pareizāk, sa-

gatavot zemi un sniegt pirmos ierosinājumus brīvā-

kas un nacionālākas reliģiskās dzīves radīšanai

tautā. Skola ir tā vieta, kur sakarā ar muzikālo

spēju un izpratnes izkopšanu, blakus skaistākiem ve-

cākiem korāļiem, var mācīt jaunas, mūsu tagadnes
izjūtai piemērotas reliģiskas dziesmas ar jauniem

tekstiem. Kas pazīst skolas dzīves iespaidus, tas

zin, ka daža kora vai kopdziesma, kas dziedāta vai

nu pie kāda skolas biedra kapa, vai iesvētot jaunās
skolas telpas, vai citā tamlīdzīgā gadījumā, paliek po-

pulāra, pavada klausītājus ari viņu turpmākā dzīvē.

Taīs samērā nedaudzos brīžos, kuriem ir kultiska no-

zīme, kā nacionālo piemiņas dienu svinēšanā, mi-

rušo biedru pavadīšanā, kritušo kara vīru piemiņas
godināšanā un citos tamlīzdīgosgadījumos, skolai de-

rētu ienest lielāku izteiksmes bagātību un dziļāku
simbolismu līdzšinējās vienmuļības vietā,atvēlot, pie-

mēram, atsevišķiem skolēniem ar vienkāršu

simbolu (zaļu zaru, degošu svecīti) un piemiņas vārdu

(citātu) aktivi piedalīties svinībās jeb rūpējoties par

visa kopiespaida pacelšanu ar piemērotu izteiksmes

līdzekļu palīdzību (gājiens, zvanīšana tuvējā baznīcā,

lāpu nešana v. t. t.). Kopdarbība ar baznīcu varētu

notikt pēc apstākļiem, skatoties uz to, cik lielā mērā

vietējā baznīcas dzīve pieejama jaunas radošas reli-

ģijas vēsmai.

Radošais moments butu jāievēro ari tieši reli-
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ģijas-ētikas stundās, ejot brīvākus ceļus vielas iz-

meklēšanā, viņas sagatavošanā un izveidošanā. Pro-

tams, šis ir viens no grūtākiem uzdevumiem un

daudzi jauni sācēji šaī ziņā pēc pirmajām neveiksmēm

jūtas dziļi neapmierināti. Bet taisni meklēšanas un

veidošanas darbs še ir vajadzīgs. Teorētiska ana-

lizē mums maz ko var teikt par to, kādi stāstošās,
liriskās, didaktiskās vielas elementi visvairāk var ie-

rosināt un apaugļot bērnu reliģiskās tieksmes. To

var tikai pieredze, mēģinājums, darbs, roku rokā ar

šī darba darītāja personības iespaidu. Cik novēro-

jumi līdz šim rāda, tad sekmīgai stundu vešanai va-

jadzīgi divi pamatnoteikumi: pasniedzamās vielas

idejiskais dziļums, saistīts ar formas (tēlu, ainu, sim-

bolu) tuvumu mūsu (bērnu un tautas) dzīvei. Aiz-

vien jauns pievilkšanas spēks — to varēs novērot

uz katra soļa — piemīt tiem tēliem un simboliem, no

reliģisko tēlu pasaules, kuros iemiesojušies cilvēces

mūžīgie meklējumi un jautājumi: par vismazāko un

vislielāko, par sirdsskaidrību un mīlestību, par cilvēka

laimi un likteņa drausmīgo varu, par noziegumu un

piedošanu, grēku un pestīšanu, dabu un dvēseli, nāvi

un dzīvību. Domāju, ka būs pareizi, par visa centru

apzīmēt lielo mīlestības mistēriju. Bagāti ir tie iz-

teiksmes līdzekli, kuros iemiesojušies šie un citi sa-

turi. Senindiešu gudrības vārdos, grieķu mītos,

ebreju svētajos nostāstos, mūsu latvju daiņās — vi-

sur atradīsim šaī ziņā īstus dārgakmeņus, dažādā

slīpējumā, kuros dažādās krāsās mirdz pretīm tas

pats „Mūžības Stars" („Logos"), tā pati Lielā mī-

lestība. Tomēr, par visspēcīgāko gara reliģijas ne-

sēju, par centrālo figūru līdz šim aizvien ari skolas

darbā izrādījies Kristus tēls, kurš tik labprāt runā

uz katru dvēseli, gan klusāki, gan skaņāki — viņas

pašas īpatnējā valodā.
Še nu reliģijas skolotājam un katram, kam rūp

apskatītais jautājums, atveras bagāts darba lauks: ap
galvenām skolu programās nospraustām linijām, ap
lielākiem mūžības tēliem, kopot visu to, ko viņi at-

radīs savās studijās un meklējumos par vērtīgu. Pa-
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sniedzot labāko no tā atklātībai*), ar laiku varētu

rasties kopējas tradīcijas un materiālu krājumi, no

kuriem ar sekmēm varētu smelt aizvien jaunus iero-

sinājumus reliģijas-ētikas pasniegšanai skolās. Savā

turpmākā gaitā šis darbs varētu nest vēl lielākus

augļus, ierosinot mūsu tautā jaunu mūžības atziņu
meklēšanu un nepārejošu darbu radīšanu, atdodot un

vairojot viņai to, kas viņai piederējis viņas attīstības

labākos brīžos, — viņas dvēseles neizsmeļamo bagā-
tību, skaisto cilvēcību un dievišķo mirdzumu.

*) Loti apsveicami būtu, ja personas, kas šaī laukā

strādā, pasniegtu religijas-ētikas skolotājiem savus materiālu

kopojumus no dainām, reliģiskām teikām, veciem gudrības vār-

diem, dzejas, literatūras, ar īsiem aizrādījumiem, kādā sakarā

un kādā tērpā viņi tos snieguši jaunatnei.
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J. Velme

Skolotāji un tautas dvēsele

Ja salīdzinām tagadējo laiku ar priekškara lai-

kiem, tad mēs redzam tautu politiskos uzskatos lielu

pārmaiņu. Internacionālisms zaudē savu pievilcību,
nacionālisma pievilcība aug. Jau kara laikā inter-

nacionālisms sabruka: tautas dažādās kārtas jutās

tuvāki saistītas viena ar otru, nekā dažādu tautu at-

tiecīgās kārtas. Zocialisms un komunisms pilnīgi
ieplūda nacionālismā, lai gan viņu vadoņi un teorētiķi

pūlējās tos uzturēt. Pēc kara dažās vietās atkal uz-

liesmoja zocialisms un komunisms, bet tur drīz pa-

rādījās saimnieciskais sabrukums, kā Krievijā un ta-

gad Vācijā. Citas tautas izbēdza šim sabrukumam,

pāriedamas nacionālisma sliedēs, kā Itālijā un Spā-
nija. Ari Vācijā šī internacionālisma un nacionālisma

cīņa tagad sasniegusi augstu pakāpi un tai drīzumā

jāizšķiras. No šīs cīņas iznākuma atkārās Vācijas
nākotne.

Ari citās zemēs internacionālisms zaudē savu

pievilcību. Mēs redzam, ka visur zocialisrna pie-
kritēji iet mazumā. Zocialismu jau sāk dēvēt par pa-

gātnes partiju, kas cēlusies pagājušos absolūtisma

laikos. Tanīs laikos tā bija opozicijas partija un ie-

guva stiprumu, kritizēdama absolūtisma ļaunās pa-

ses. Kā opozicijas partija tā prata tikai kritizēt un

tada veidā izkopa tikai negativo pusi, bet nekā ne-

bija darījusi pozitivā ziņā. Tā bija strādājusi tikai

deduktivi, bet nebija ievērojusi cilvēku dabu, viņu

dziņas un tieksmes. Tas lieku reizi pierāda kāda

vēsturnieka izteikuma patiesību, ka no vēstures mēs

mācamies to, ka tautas no vēstures nekā nemācās.
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Tas ir tāpat, ka reti kads cilvēks paliek gudrāks no

citu cilvēku nelaimes un kļūdām.

Tā tad mums jādomā, ka tikai tās tautas būs sti-

pras un pastāvēs, kuras iekšķīgi izkops savu nacio-

nālo garu un paļausies visvairāk uz pašu spēkiem,
īsts nacionālisms ievēro visus tautas locekļus vie-

nādā mērā, ne tikai kādu sevišķu tautas šķiru. Ne

šķiru cīnu, bet visu tautas locekļu kopdarbību.
Tādēļ sevišķi skolotājiem būs būt nomodā un labi

apdomāt, ko tie dara, lai neapgrēkotos pie tautas

dvēseles. Tiem nav jāveido kāda sevišķa šķira, bet

visi tautas locekli. Nav veselīgā tautā sevišķas
strādnieku šķiras, bet visiem tautas locekļiem jā-
strādā katram savā arodā; jo tautas bagātība pa-

stāv tikai viņas darbā. Tādēļ visi jāmāca darbu

darīt, jāmāca, ka neviens ražīgs darbs nav augstāks

par otru, ka starpība pastāv tikai taī zinā, kā katrs

savu darbu strādā: labs zemes rūķis stādāms aug-
stāki par sliktu profesoru vai ministri.

Lai skolotāji sasniegtu savu mērķi un pareizi iz-

pildītu savu uzdevumu, tad tiem pamatīgi jāiepazī-
stas ar savu audzēkņu dabu, ar vinu dvēseli. Tas

visvieglāki un vislabāki panākams, ja skolotāji, cik

pamatīgi tik vien var, iepazīstas ar tās tautas dvēseli,

pie kuras pieder viņu audzēkņi. Tā tad latviešu sko-

lotājiem jāiepazīstas ar latviešu tautas dvēseli, t. i.

ar visiem tiem garīgiem spēkiem un tām īpašībām,
kas parādās tautā.

Ja mēs gribētum iepazīties ar tautas dvēseli, tad,
konzekventi tājāk ejot, mums būtu jāiepazīstas ar

katra tautas locekļa dvēseli. Bet ja mēs tā darītum,

tad mūsu gala spriedumā parādītos visai daudz ne-

savienojamu pretrunu. Tādēļ mums būtu jēdziens
drusku jāierobežo un mums būtu jāuzmeklē vispirms

tas, kas visos tautas locekļos būtu vienāds, un ja tas

nebūtu iespējams, tad vismaz tas, kas lielākajā tau-

tas locekļu daļā būtu vienāds. Kad tas būtu pa-

nākts, tad atkal būtu jāizpētī, cik no tam būtu īpat-

nējs latvisks un cik būtu ienācis no citurienes. Tā

kā latvieši nedzīvo un nav dzīvojuši pilnīgi atšķirti
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no visas pasaules, bet arvienu stāvējuši tuvākā vai

tālākā sakarā ar citām tautām, tad pilnīgi saprotams,
ka šīs tautas ari darījušas zināmu iespaidu uz lat-

viešiem. Tādas tautas, cik tagad varam spriest, ir

somu, krievu un vācu tautas. Kādu iespaidu katra

no šīm tautām darījušas, tas sevišķi jāizpētī.
Tagad ceļas jautājums, kur atrodami tie avoti,

no kuriem varētu smelt atbildes uz šiem jautāju-

miem. Tādi avoti pēc manām domām būtu: lat-

viešu vēsture, latviešu tautas dziesmas, teikas, pa-

sakas, sakāmie vārdi, mīklas, ierašas un valoda. Pir-

mais no šiem avotiem, t. i. latviešu vēsture, mums

vēl maz pazīstams. Agrākie Baltijas kronisti un vē-

sturnieki devuši mums zinas tikai par vāciešiem; par

latviešiem tur atrodams rets graudiņš. Šie graudiņi
mūsu vēsturniekiem jāsalasa un jāpavairo, cik vien

iespējams, no dažiem vēl neizsmeltiem arķiviem se-

višķi ziemeļu valstīs un Itālijā. Tā tad šis avots ta-

gadējā veidā mums vēl maz var līdzēt.

Drusku vairāk mums var dot tautas dziesmas,
jo tās mums tagad pieejamas jo plašā mērā un labā

izdevumā. Bet lai tās ar sekmi varētu izlietot, tad

ari tur būtu vēl jāpēta, kādā laikā katra dziesma cē-

lusies un vai tā īpatnēja vai cēlusies un pārveidoju-
sies zem sveša iespaida.

Vēl vairāk šis pēdējais jautājums no svara pie

pasakām. Še grūtāki noteikt svešus iespaidus nekā

pie tautas dziesmām. Pasakas drīzāk pāriet no vie-

nas tautas uz otru, nekā tautas dziesmas, tādēļ ka

pēdējās ciešāki saistītas ar ārējo formu. Pasakas

ceļo no vienas tautas uz otru un nokļūst vistālākajos
apgabalos. Bet tās visur nav pilnīgi vienādas. Ka-

trā tautā tās maz pa mazam pārveidojas un piemē-

rojas tautas dabai. Tādās pasakās no svara ir šie

pārveidojumi; jo tie aizrāda uz to, kas no ārienes

dabūtajās pasakās bijis pretīgs tautas dvēselei un kas

tai bijis pa prātam. Bet ari šaī ziņā darbs tikai

sākts.

Pie tautas dzejas pieder ari miklas; ari vi-

ņas izteicas tautas īpatnības. Tāpat ari sakāmos
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vārdos, kas ir tautas praktiskas filozofijas rezul-

tāts.

Ļoti daudz varētu mums sniegt tautas ierašas,
sevišķi tās, kas attiecas uz tautas tiesiskiem jēdzie-
niem. Bet šaī ziņā vēl maz kas darīts, lai gan mums

arvienu bijuši vairāk juristu, nekā citu zinātņu pie-

kopēju.
Pēdējais no minētiem avotiem ir valoda. Šis

avots ir visvairāk pētīts, vismaz par viņu diezgan
daudz rakstīts un runāts gan no aicinātiem, gan no

neaicinātiem strādniekiem. Kas gan nav spriedis par

latviešu valodu? Šo spriedēju pulkā mēs atrodam

ne tikai valodniekus, bet visu citu zinātņu piekopē-
jus: kā juristus, teologus, cilvēku un kustoņu dakte-

rus, inženierus un zemkopjus un pat tādus, kas nav

nodarbojušies ne ar kādu zinātni. Tā tad ari sprie-

dumi iznākuši raibu raibie un daudzreiz pilnīgi greizi.

Bet tomēr šo spriedumu un pētījumu starpā ir ari

darbi ar pilnīgi zinātnisku un paliekamu vērtību. No

šiem pētījumiem mēs dabūjam diezgan pareizu un

plašu ieskatu latviešu valodas dabā un dzīvē. Bet

no tā, kas noderētu taisni pārrunājamā temata iz-

tirzāšanai, vēl daudz kas darāms. Arējās vārdu for-

mas visvairāk izpētītas, bet uz vārdu iekšējo saturu

un viņu savienojumiem un sakopojumiem teikumos

griezts vēl maz vērības. Tā p. p. maz ievēroti un

kopoti ir latviešu valodas sinonimi un viņu attiecī-

bas. Kāda starpība p. p. ir starp Jauks", „skaists"
un „dailš", starp „augsts", „cēls" un „cildēns"?

Tad tālāk mums gandrīz nemaz vēl nav aiz-

ķerts jautājums par latviešu valodas gleznīgumu. Es

te nedomāju nemaz par tām gleznām, kas atrodas

mūsu dzejnieku ražojumos, bet par tām, ko izlieto

latvietis savā ikdienišķā valodā, nemaz vairs neno-

jauzdams, ka viņš runā gleznās. Tā p. p. krievs teic

«cojiHne vācietis „die Sonne g c h_t auf",

bet latvietis „saule 1 c c". Pie vāciešiem „pērkons"

un „zibens" „iesit" (schlāgt ein), bet pie latviešiem

„sper" un „iesper", itkā zirgs. Latvieši teic, ka tiem

kaut kas „duras" acīs. Ja tagad teic „krīt acīs", tad
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tas nācis no vāciešiem, kā ari ~uzkrīt" (fāllt auf) un

„uzkrītoši" (auffallend). Lai gan pēdējo izteicienu

tagad visvairāk lieto, tas tomēr ir un paliek vācie-
tis". Pie romiešiem kautkas „krīt zem acīm" (cadit

sub oculos). Latviešiem „nāk prātā" kā pie romie-

šiem (veniti m mentēm), bet vāciešiem „iekrīt" (fāllt
ein). Šo ģermānismu ari latvieši pieņēmuši, teik-

dami „krīt prātā". Pie latviešiem un krieviem

~sniegs nāk", pie vāciešiem un romiešiem „sniegs
krīt" (Schnee fāllt, nives cadunt).

Katrai tautai ir kādi sevišķi iemīlēti darbības

vārdi, kurus tā lieto daždažādos sakopojumos. Tā

vāciešiem loti iemīlēts ir „schlagen" (sist) un latvie-

šiem „kauties". Mežā dzīvojot, tiem bija Jākaujas"
ar zvēriem un citiem ienaidniekiem. Bet tie „kau-

jas" ari ar „miegu", „badu", „bēdām", „bailēm",
„domām" un ar daudz citu ko vēl.

Ari „plēšas" latvieši tagad un „plēsušies" ari

agrāk. Tie netikvien „lūkus plēš" no kokiem, „ska-
lus" dedzināšanai, Jaunu zemi, līdumus" tīrumiem,

bet tie ari Jokus plēš", „naudu plēš" un „cilvēkus

plēš".

Cik daudz gleznās p. p. nelieto vārdu „acs"?
Netik dzīvniekiem ir „acis", bet ari augiem un pat

nedzīvai dabai: kokiem, krūmiem, kartupeļiem ir

acis; ari „adatai" „tīklam", „cimdiem" un „zeķēm"
ir „acis"; tāpat „kārtīm" un pat „purvjiem". Tad

„acis" var „mest", „nodurt", „nolaist" un „pacelt",

p. p. Ancis bija „metis" acis uz kaimiņu Grietu. Kad

viņi satikās, tad Grieta nosarka un „nodūra" acis.

Bet drīz viņa atjēdzās un „pacēla" atkal acis. Bet

kad Ancis viņu ķircināja, tad viņa varēja tam vai

„acīs lekt".

Ar šiem nedaudz piemēriem es tik gribēju aiz-

rādīt, uz ko jāgriež vērība. Sevišķi tie skolotāji, kas

darbojas uz laukiem, varētu daudz ko darīt, lai pil-
dītu šo robu, ja tie arvienu uzmanīgi noklausītos, ka

runā vecākie ļaudis, kas nav bijuši cittautiešu skolas.

Tie, kas gājuši caur vācu vai krievu skolām, pa lie-

lākai dajai jau zaudējuši savu tīro valodas sajutu.
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Tie, cittautiešu skolās iedami un svešā valodā mācī-

damies, pieraduši domāt un savas domas izteikt sve-

šas tautas garā. Sadomājuši kautko, tie ātrāki at-

rod svešās valodas izteiksmes veidu un grib to vārdu

pa vārdam pārcelt latviešu valodā, nemaz nedomā-

dami, ka latvieši tām pašām domām dod citādu veidu

un tās ietērpj citādi. Tā p. p., redzēdami, ka krievi

saka „w prisutstwiji", „w otsutstwiji" un vā-

cieši „m Anwesenheit, „m Ab\vesenheit", tie ari

tūliņ rada jaunus vārdus: „klātbūtnē" un „atbūtnē",
jo tie aizmirsuši, ka latvieši tādā gadījumā lieto:

„klāt esot" un „klāt neesot". Šim latviešu „abzolu-
tam dativam" nav nekā līdzīga ne krievu ne vācu

valodā, tādēļ tas, pa skolas laiku nekustināts, pilnīgi
aizmirsts. Turpretim atkal tādas formas, kas lat-

viešos reti tiek lietotas, bet svešās valodās bieži, iz-

platās un iespiežas ari tur, kur tās pilnīgi nevajadzī-

gas, kā tas p. p. noticis ar divdabi oš. Agrāki tas

lietots loti šaurās robežās, bet tagadējos rakstos tas

parādās gandrīz vai katrā teikumā. Tā p. p. tagad
lieto vispārizglītojošas skolas", vispārizglītojoši
priekšmeti", kuru vietā derīgāki būtu teikt vispārē-

jās izglītības skolas" un vispārējās izglītības priekš-
meti". Tā ari pārmērīgi daudz lieto satiksmes vārdu

„priekš" vienkāršā dativa vietā, uz ko jau daudz-

kārt aizrādīts, bet bez panākumiem. Nezāles visur

grūti iznīcināmas.

Nevaru še plašāki runāt par visām tādām pa-

rādībām tagadējo latviešu rakstnieku darbos, bet

gribu še atgādināt tikai vēl Lutera vārdus, kurus tas

teicis tā laika latiņu valodas apsēstajiem rakstnie-

kiem: „Man mus nicht die buchstaben inn der latei-

nischen sprachen fragen, wie man soli Deutsch re-

den, wie diese esel thun, sondern man mus die mutter

jhm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen

man auff dem marckt drumb fragen und den selbigen
auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dol-

metzschen, so verstehen sie es den und mercken,
das man Deutsch mit jn redet." (Nav jāprasa latiņu
valodas burti, kā jārunā vāciski, kā šie ēzeli dara,
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bet jāprasa māte mājā, bērni uz ielas, vienkāršais

cilvēks tirgū un jāskatās tiem uz purnu, kā tie runā,

un tādā veidā jātulko, tad tie sapratīs un redzēs, ka

ar viņiem runā vāciski.)

Tādēļ es loti lūgtu skolotājus uzrakstīt un krāt

visus tādus latviskus teikumus un darīt tos zināmus

ari citiem, lai tā glābtu latviešu valodas garu. Ja

kāds nezinātu citādi kā savus krājumus izlietot, tad

lūgtu tos piesūtīt man (Rīgā, Dzirnavu ielā 31,
dz. 35).

Šis latviešu valodas šķīstums lai ir svēts ne tikai

latviešu valodas un literatūras piekopējiem, bet visu

citu priekšmetu skolotājiem ne mazākā mērā; jo ko

palīdz, ka latviešu valodas skolotājs pūlās izkopt au-

dzēkņu valodu latviešu garā, bet citu priekšmetu

skolotāji to neievēro un atkal latviešu valodas sko-

lotāju pūlu panākumus noārda.

Kā jau agrāk minēju, tad uz latviešiem lielāku

iespaidu darījušas somu, krievu un vācu tautas. Sa-

mērā tomēr somu iespaids nav bijis ievērojami liels,
salīdzinot ar vācu un krievu iespaidiem. Pēdējo ie-

spaids mums jāšķir divos laikmetos: pirmais laik-

mets — priekš vācu atnākšanas Baltijā un otrs —

jaunākajā laikā, sākot sevišķi no pagājušā gadusim-
teņa astoņdesmitiem gadiem. No pirmā laikmeta

mums palikuši laika nosaukumi: kā „gads" un ne-

dēla un daudz kristīgās ticības jēdzieni, kā „baznīca",

„krusts"_, „krustīt" jeb „kristīt", „pagasts" v. c. Bet

daudz jūtamākas pēdas atstājis otrs laikmets. Šis

iespaids vēl tagad kroplo latviešu valodu, latviešu

skolu un visu latviešu dzīvi.

Zināms, ne mazāku iespaidu darījuši vācieši,
varbūt vēl lielāku, jo viņu iespaids vilcies pāri par
700 gadiem. Viss šis latviešu verdzības laiks kropļo-
jis ne tikai valodu, bet visu latviešu raksturu, lat-
viešu dvēseli. Šis laikmets atstājis tik dziļas _rē-
tas, ka paies vēl labs laiks, lai pilnīgi atsvabinātos

no ta nelaba iespaida.
No visa tā, ko līdz šim esmu teicis, redzams,

kadi priekšdarbi vēl darāmi, lai varētu pilnīgi sa-
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prast, kas ir latviešu tautas dvēsele. No tā ari va-

ram nojaust, ka tur viena cilvēka spēki nepietiek, ka

tur daudziem pietiek ko darīt, lai sasniegtu mērķi.

Tādēļ ari man še nav iespējams daudzpusīgi apgai-
smot šo latviešu tautas dvēseli. Še varu tikai aiz-

rādīt uz dažām latviešu tautas dvēseles īpašībām,

kuras visvairāk duras acīs.

Viena no šādām īpašībām ir tas lielais individuā-

lisms, kas pārvaldīja visu pagājušo latviešu dzīvi un

tagad ari vēl to pārvalda. „Katrs par sevi", ir lie-

lākās latviešu daļas vēlēšanās. Lai ari klātos slik-

tāki, kad tikai „par sevi". Kādēļ latvieši nedzīvo

sādžās un ciemātos, kā daudz citas tautas? Kādēļ
tie mīl dzīvot atsevišķās mājās? Kādēļ pat tādos

gadījumos, kad caur kādiem sevišķiem iemesliem

cēlušās vairāk mājas blakus, šādu māju kopojumu
dzenas iznīcināt, vai nu tādā ceļā, ka viens saim-

nieks mēģina sadabūt visas šīs mājas savās rokās,
vai atkal, ka kāds no šo māju īpašniekiem pārcel sa-

vas ēkas tālāk uz jaunu vietu, lai būtu „par sevi"?

Man liekas, ka visas šīs parādības ir individuālisma

sekas. Šis individuālisms ir ari tas, kas tagad vēl

kaitē latviešu kopdarbībai. Vispārības ideja, vispā-

rējais labums individuālistam rodas tikai ar izglītī-

bas, kultūras pieaugšanu. Tas viņam grūtā sadzī-

ves skolā jāiemācās. Ka šis individuālisms latvie-

šiem iedzimts, varam vērot no tam, ka pat tāds dzej-
nieks, kā Rainis, kas ar prātu piekrīt zocialismam,
tūlīņ atkrīt atpakaļ individuālismā, kad viņš, tā sa-

kot, aizmirstas un ļauj vaļu savam dzejnieka in-

stinktam.

Ar šo individuālismu stāv sakarā ari latviešu

aristokratisms, šā vārda pirmatnējā nozīmē. Ka

latvieši ir aristokrātiska tauta, tas parādās viņas

šķiru starpībās. Plaisma starp saimnieku un kalpu
ir tik liela, ka nabags saimnieks šķietas augstāks par

bagātu kalpu. Precības saimnieku un kalpu starpā

tiek uzskatītas kā kautkas ārkārtīgs un nevēlams.

Tā tas bijis ari verdzības laikos, kad kungs saim-

nieku uzskatīja par tādu pašu vergu kā kalpu.
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Pie individuālistiskajām tautām personībai ar-

vien bijis liels iespaids. Tur vairāk skatās uz to, ka s

ko teic, nekā uz to, ko teic. Ja kāds individs iz-

rādās savās īpašībās pārāks par citiem, tad citi tam

instinktīvi klausa. Bet šis iespaids ir aprobežots; tas

var izplatīties tikai tiktāl, cik šis individs citiem per-

sonīgi pazīstams. Visai reti atgadās, ka kādai per-

sonai būtu iespaids uz visu tautu. Tādēļ tādas tau-

tas saskaldās novados jeb klānos, kā tādus novadus

sauc Skotijā. Tādi novadi savā starpā mēdz cits

citu sīvi apkarot un tādā ziņā vājina tautu uz ārieni,

un tā nevar augt lielumā un dibināt lielu valsti.

Tikai ja tādām tautām prāts pārspēj jūtas un fantā-

ziju, tad ar laiku un pie labiem apstākļiem var dibi-

nāties un augt lielas valstis, kā to redzam Anglijā,

kuru jūra labāk apsargāja pret ārējiem ienaidnie-

kiem. Lai gan tagad Angliju pieskaita pie demokrā-

tijām, tad tas tikai teorētiski tā ir; ikdienišķajā dzīvē

šķiru starpības ir tik lielas, kā varbūt nekur citur

pasaulē. Nekur nav grūtāki ietikt augstākā šķirā jeb
kārtā, nekā Anglijā. Angļu tautai pašai šās plaismas
kārtu starpā pašas par sevi saprotamas, dabīgas.
Katrs anglis ikdieniškajā dzīvē dzenas pēc tam, lai ar

savu personīgu spēju ietiktu augstākā kārtā. Tā tas

ari ir pie latviešiem.

Bet starp angļiem un latviešiem taī ziņā liela

starpība, ka pie pirmajiem prāts ir pārāks par jūtām
un fantāziju. Pie latviešiem jūtas un fantāzija ieņem

pirmo vietu, kā tas redzams no mūsu tautas gara

mantām. Tās ir visai bagātīgas jūtām un fantāziju.
Šaī ziņā latvieši līdzinās senajiem grieķiem. Ari tiem

jutas un fantāzija stāv pirmajā vietā. Tādēļ ari tur

individuālisms nelāva attīstīties un pastāvēt lielai

valstij. Tikai Aleksandrs Lielais radīja lielu pasaules
valsti. Bet tā bija tikai ģēnija auglis, kas tūlīņ pēc
ģēnija nāves panīka. Viņa valsts tūlīņ sadalījās un

drīz nokļuva romiešu varā, kuros jūtu un fantāzijas
ir maz, bet kuriem prāts atkal stāv pirmajā vietā.

Pilsoniska ziņā grieķi paliek par romiešu ver-

giem, bet literatūras un mākslas ziņā viņi uztur savu
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pārākumu un pārvalda visu romiešu literatūru un

mākslu.

Ka grieķi tikuši tālāk par latviešiem kultūras

ziņā, tas atkal izskaidrojas ar viņu ģeogrāfisko stā-

vokli; tiem labākas dabiskās robežas, kas tos la-

bāki un ilgāki aizsargāja pret ārējiem ienaidniekiem.

Tad ari viņiem bija labāks klimats. Latvieši tur-

pretim dzīvoja tādā apgabalā, kur tiem no visām pu-

sēm varēja mākties virsū ārēji ienaidnieki; nekādas

dabiskas robežas to nešķīra no citām tautām. le-

spiesti lielu tautu starpā, sadalījušies savā starpā

mazos novados, kuri viens otru uzlūkoja naidīgām

skauģu acīm, tie nevarēja tik labi izveidot savu īpat-

nību, savu jūtu un fantāzijas bagātību kā grieķi. Viņi
ātri krita citiem par laupījumu. Jābrīnās vēl, ka tie

tādos apstākļos varējuši radīt tik daudz garīgu

mantu, ka tie vēl tagad pastāv kā tauta.

Bet kura ir tā īpašība latviešu tautas dvēselē, kas

latviešiem darījusi iespējamu uzturēties un pastāvēt
tik nelabvēlīgos apstākļos, kādi tie viņiem bijuši

likteņa lemti? Man liekas, ka pie tam liela loma bi-

jusi latviešu sīkstumam. Es te šo vārdu ne-

saprotu, kā dažreis to lieto, kā skopumu, bet kā tādu

īpašību, kas neļauj ne lūzt, ne tikt ne sarautam, ne

saplēstam. Šis sīkstums parādās izturīgajā uzcītībā,
kaujoties ar nelabvēlīgiem dabas un sadzīves ap-

stākļiem. Bet šis sīkstums parādās daudzreiz ari

viņu stūrgalvībā. Daudzreiz latvietis turpina savu

darbu, aizstāv savas domas ari tad, kad viņš pats
vairs netic darba derīgumam, domu pareizībai; viņš

to dara tikai tādēļ, ka viņš negrib atklāti atzīt savu

alošanos. Šis sīkstums ari nepielaida latviešu pil-

nīgu salaušanu, iznīkšanu; kad viņi vairs nespēja ārē-

jam ienaidniekam pretīm turēties, tad tie liecās, kā

kārkli; kad apstākli atkal kļuva labāki, tad tie tūlīņ

pacēla galvu un pūlējās tikt uz kājām.
Šis sīkstums tiem palīdzēja uzturēt un tālāk kopt

no saviem senčiem mantotās gara mantas._ Ari grū-

tajos verdzības gadu simteņos tie dziedāja savas

dziesmas, stāstīja savas teikas un pasakas, lietoja sa-
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vus sakāmos vārdus un minēja savas mīklas. Tā

vini uzglabāja un vairoja savu gara mantu krājumu

un atstāja mums to tik bagātīgā mērā, ka tīri jā-
brīnās par to.

Beidzot gribu vēl aizrādīt uz to, ka latvieši ti-

cēja un bija pārliecināti, ka galu galā arvien taisnība

pārvar netaisnību, gaisma tumsu un labs ļaunu. To

mēs varam vērot no pasakām par Dievu un velnu.

Dievs apzīmē spīdošu, t. i. gaismu un velns nāvi t. i.

tumsu. Vārds „velns" cēlies no tās pašas saknes kā

veli un vācu „Wal (Tod) tādos vārdos kā Walkūre,
Walstatt. Daudzās latviešu pasakās velna vietā

stāv mironis un miroņa vietā atkal velns. Latviešu

pasakās par dievu un velnu pēdējais izmēģina visu,
ko tik vien var un spēj, bet tomēr galu galā dievs

uzvar.

Šis sīkstums un šī ticība ari vēl tagad mīt lat-

viešu tautas dvēselē. Šīs īpašības tikai jāaudzē un

tālāki jāizkopj. Jārāda cēli mērķi un celi, pa kādiem

tie sasniedzami. Individuālisti jāmāca, ka apzinīga

kopdarbība veicina ari individa labumu. Ar apziņu
strādājot kopēju darbu, katrs par sevi jutīsies brīvs

un ne ārējas varas spiests. Tad galu galā kapitā-
lisms zaudēs savu varu un pārvērtīsies par kopdarbī-
bas kalpu. Ar revolūcijām un dekrētiem kapitā-
lisms nav pārspējams, kā mēs to tagad redzam. Tas

zocialisms, kas to vēl nav sapratis, pieder pagāt-

nei un ne nākotnei.
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Prof. P. Šmits

Latviešu mitoloģija

Šā īsā un populārā raksta nolūks nav sniegt ko

gluži jaunu par latviešu mitoloģiju, bet gan rādīt, cik

svarīgas mums ir drošas ziņas par mūsu tautas se-

natni. Mēs arvien vēl dzīvojam romantiskajos sap-

ņos par mūsu tālākās pagātnes brīnišķīgo zelta laik-

metu. Tādi sapņi mums varbūt bija vajadzīgi, kad

mēs taisījāmies mosties, bet vēl nebijām pamodušies
no grūtā klaušu laiku miega. Kad brīvības vietā

mēs bijām ierobežoti ar visādiem aizliegumiem, kad

tiesību vietā mums bija tikai pienākumi un kad mēs

gandrīz neko nedrīkstējām saukt par savu, tad, zi-

nāms, mums nekas cits neatlikās, kā tikai sapņot.

Mēs pat neuzdrošinājāmies sapņot par nākamību, bet

meklējām tautas laimi tikai pagātnē, tālos priekš-
vēstures laikos.

Tagad turpretīm mēs esam piedzīvojuši pavisam

citādus laikus. Mēs tagad esam neatkarīga tauta,

kas dzīvo savā brīvā atsvabinātā tēvijā. Savs skats

mums nu ir jāvērš uz priekšu, vai mēs varēsim ari

paturēt savu iemantoto brīvību. Par savu pagātni

mums ari nav jākaunējas, jo mēs esam pierādījuši
savu dzīvības spēju un neesam gājuši bojā. Mūsu

senči ir godam pārcietuši visus grūtumus un audzi-

nājuši un veduši mūs tik tālu, ka mēs atkal esam at-

dabūjuši to brīvību, ko mūsu senči bija zaudējuši 12.

un 13. gadu simtenī. Bet ja nu mēs tīšām apslēpjam
vēstures patiesību, cildinādami tikai agrākos ro-

mantiskos sapņus par senātni, vai tad mēs nenolie-

dzam paši savus vecākus? Kas baidās no patiesī-
bas un kaunējās no saviem tēviem, tas nevar būt

uz pareiza ceļa. To ievērojot man liekas, ka mums
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nu reiz ir jāatsakās no romantiskas fantāzijas par

senatni un jādibina mūsu vēsture uz drošiem faktiem.

Latviešu tauta neuztraucas, ja rakstos dara

smieklīgus ievērojamus zinātniekus, teicamus dzej-
niekus un sirmus sabiedrības darbiniekus. Tādas lie-

tas ir mums tik parastas, ka viņas jau pieder pie
dienas kārtības. Daudziem turpretī pavisam nepa-

tīk, ka izteic šaubas par Induli un Imantu. Šādu

tautas varoņu taču nepazīst ne droša vēsture, ne

īstas tautas tradicijas un pat vēl viņu vārdi skan

svešādi pēc latviešu valodas fonētikas. Tā tad

tukši nieki no senatnes stāv mums tuvāku nekā pa-

tiesā dzīve mūsu dienās, un tīši iedomātas personas

ir mums mīļākas par īstiem tautas darbiniekiem. Ir

jau taisnība, ka visas tautas cildina savus senatnes

ievērojamus vīrus, kādēļ ari pie latviešiem šāda vē-

lēšanās ir gluži saprotama. Tādā gadījumā mums nu

būtu jāceļ godā senie latviešu valdnieki un varoņi:

Rūsiņš, Viesturis un Tālibaldis jeb Tālivaldis, bet

šādus vīrus mēs tikpat kā nemaz nedaudzinām. Mēs

vel neesam galīgi atkratījušies no klaušu laikos ie-

audzētiem uzskatiem, ka latvieši ir tikai kalpu tauta,
un latvietis nevar būt ievērojams vīrs. Ari mēs paši
esam stipri pabalstījuši šādus vergu uzskatus, ne-

retis gluži pārmērīgi slavēdami dzīvus un samērā

jaunus tautiešus, kurus tauta dažreiz ne visai cienī.

Mums nav nebūt jābaidās no drošas un taisnas kri-

tikas, jo daudzi no mūsu tautiešiem, kā: Valdemārs,
Barons, Treilands, Zemmers, Mūlenbachs un citi,
tiek godam minēti ari citu tautu rakstos.

Ja nu mēs reiz esam tautiskas dzejas varoni

Lāčplēsi pacēluši tautas varoņa godā, tad mums ari

toideju vajadzētu izvest līdz galam un nesaistīt vairs

Lāčplēsi ar 17. oktobri. Kā zināms, 17. oktobrī esot

notikusi „ar Dieva žēlastību" ķeizara Aleksandra
treša dzimtas „brīnišķīgā glābšana". Mēs gan lai-

kam vairs neticam, ka Aleksandrs trešais būtu bijis
kads latviešu labdaris, un ka viņa izglābšanās būtu

bijusi pardabīga. Man liekas, ka ari tālredzīgākiem
krievu monarchistiem 17. oktobra „brīnumi" nav
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gluži pa prātam. Jo vairāk kādu valdnieku tuvina

Dievam, jo vairāk to ari attālina no tautas, kādēļ
ari caru ceļot debesīs iesākās viņa varas sabrukums

zemes virsū. Mēs turpretī arvien vēl cildinām

17. oktobri un taupām viņa ne visai glīto pieminēkli

Rīgas stacijas priekšā.
Gluži tāpat kā vēstures jautājumos, mēs iztura-

mies ari valodas lietās. Ar lepnumu mēs daudzi-

nām, ka mūsu valoda esot loti veca un stāvot visai

tuvu sanskrita valodai; bet paši mēs tam tomēr ne-

varam īsti ticēt, turēdami savu valodu par rupju un

nepareizu. Bez žēlastības mēs atmetam vecas for-

mas un senlaiku vārdus, un apsveicam ar prieku
katru jauninājumu, lai tas būtu ari nepareizs un ne-

glīts. Tāds vecs vārds mums ir „pati", kuru sasto-

pam ari sanskritā, bet mums nu ir pārāk iepaticies

jauninājums „pate". Apnicis mums ir vecu-vecais

vārds „alus" un tai vietā mēs sākam lietot priekš
pāra simtu gadiem no leišiem aizņemto „miestiņu",
kas patiesībā nozīmē medus dzērienu. Vecais un pa-
reizais izteikums „priekš kara" (leitiski: prieš karia)
mums jau ir palicis svešāds, bet turpretī mēs rak-

stām „priekš ēšanas" (vor dem Essen), kur ir jā-

raksta: „ēšanai". Mēs vajājam labi skanošo un lat-

viešu izrunai piemēroto „māgu", kas jau sen ir aiz-

ņemta no vācu valodas, bet tai vietā gribam ievest

neglīto igauņu „kuņģi", kas taču nozīmē tikai vul-

gāru lopu māgas nosaukumu. Še man nāk prātā
daži mākslīgu valodu cildinātāji, kuri mums

par paraugu uzstāda nevis angļus un frančus, bet

gan igauņus, kaukāziešus un bulgārus. Te nu mēs

redzam, ka mēs neprotam cienīt savu valodu, pār-

mērīgi cenzdamies pēc pārgrozījumiem un jaunināju-
miem. Reizām pat izliekas, ka mēs baidāmies no

lielām kultūras tautām, it kā slēpdamies saviem kai-

miņiem igauņiem aiz muguras.

Vislabāk! šo mūsu klaušu laiku psicholoģiju var

redzēt cauri mūsu attiecībās pret mūsu seno mito-

loģiju. Būtu tomēr nepareizi pārmest mūsu pirma-

jiem rakstniekiem, ka tie par daudz ir sajūsmināju-
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šies par seno laiku dieviem, fantazēdami par tiem

gluži bez kritikas. Pirmkārt līdzīgas lietas mēs sa-

stopam ari pie citām tautām, un otrkārt stingri zināt-

niska mitoloģija nodibinās tikai pēdējos gadu desmi-

tos. Nelaime ir tikai tā, ka mēs par daudz esam in-

teresējušies par tukšām viltotām lietām, negriezdami

gandrīz nekādas vērības uz mūsu īsto, veco un ba-

gāto mitoloģiju. Mēs atkal negribam ticēt, ka mūsu

tautas tradicijās ir kādas drošas un vērtīgas mantas,

kādēļ ari ne labprāt šķiramies no tīšiem tradiciju iz-

domājumiem un sagrozījumiem.

Mēs allaž vēl daudzinām seno Romovi jeb Rā-

mavu, kur kāds priesteris, saukts par krīvu-krīvu,
esot valdījis par visām baltu tautām: senprūšiem,

leišjem, latviešiem un citām ciltīm. Visas šīs tautas

vēl līdz 13. gadu simtenim esot bijušas tikai vienas

pašas nācijas ciltis, kuras vēl runājušas vienu va-

lodu, tikai dažādos dialektos. Visām šām ciltīm esot

bijuši ari tie paši dievi un tā pati ticība. Pieņemsim,
ka viss tas būtu taisnība un ka mums izdotos visu to

ari pierādīt. Vai tad ar šādu pagātni mums būtu

tiesība lepoties? Man gan liekas, ka ne! Šāda Rā-
mavas valsts ar visām baltu tautām un ciltīm būtu

bijusi tanīs laikos viena no lielākajām valstiskām or-

ganizācijām visā ziemeļu un austrumu Eiropā. Vācu

tauta toreiz vēl nebija visai liela un stipra, un ari

Romas kultūru viņa tikai vēl sāka piesavināties. Un

tomēr nelieliem vācu spēkiem izdodas samērā īsā

laikā saskaldīt visu lielo Rāmavas valsti un beidzot

sakaut to pa daļām. Kā tad nu tas varēja notikt? At-

bilde būtu še tikai viena: mežoņu ciltis nevarēja cī-

nīties ar kultūras tautu. Šādā gadījumā būtu ari

vācu uzbrukums pilnīgi jāattaisno, jo Eiropas kultū-

ras tauta taču nevarēja ciest savos kaimiņos lielas

mežoņu organizācijas. Tālāku seko_ ari citi nepatī-

kami slēdzieni. Ja mūsu senči vēl trīspadsmitā gadu
simtenī ir bijuši mežoni, tad tomēr ir_jāšaubās,_ vai

pēc 700 kalpības gadiem mēs jau varēsim nostāties

starp kultūras tautām. Tālāku vēl varam jautāt, ja
13. gadu simtenī sabrūk visu baltu tautu organizācija
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pie pirmās sadursmes ar kultūras tautu, vai tad

mums ir tagad cerība pastāvēt tikai, kā nelielai daļai
no senās organizācijas?

Zinātnes fakti nostāda mūsu senčus pavisam ci-

tādā stāvoklī. Mēs zinām itin droši, ka 13. gadu
simtenī senprūši, leiši un latvieši jau bija šķirtas tau-

tas, kas runāja katra savā valodā. Pie latviešiem

bija gan nodibinājušās cilšu valstis, bet dažādu ap-

stākļu dēļ pēdējās savā starpā nebija vienojušās. Un

ari ar šām mazajām valstiņām vāciešu ienācēji veda

cīnu kādu simtu gadu. Tā tad kultūras ziņā starp

to laiku vāciešiem un latviešiem pārāk lielas starpī-

bas nevarēja būt. Ja nu mēs vēl arvien cildināsim

vecās melu ziņas un uzstāsimies pret zinātnes liecī-

bām, tad šādu rīcību gan nevarēsim saukt par pa-

triotisku darbu.

Mēs labprāt kavējamies pie domām, ka Pērkons

esot bijis latviešu augstākais dievs un ka blakus tam

vēl būtu stāvējuši Potrimps un Pikols. Ja nu tas

būtu drošs fakts, tad kāda nozīme tam būtu indo-

eiropiešu salīdzināmā mitoloģijā? Vispirms ar to

mēs būtu pierādījuši, ka senie latvieši vairs nebūtu

pazinuši senā indo-eiropiešu debessdieva, kas val-

dījis par dieviem un cilvēkiem un gādājis par tiku-

mību. Pikols ir senprūšu kateķismā kristīgas ticības

velns un liekas būt aizņemts no senās polu valodas.

Potrimpa nozīme ir vēl loti tumša un nekādā ziņā

nav meklējama tālā senatnē. To ievērojot, mācīts

mitologs spriestu, ka šie trīs dievi pie seniem latvie-

šiem radušies zem kristīgas ticības iespaida, un ka

tikai Pērkons ir mantojums no indo-eiropiešu se-

natnes. Ja tad nu latvieši būtu jau galīgi aizmirsuši

senos mītus un radījuši parasti tikai jaunas fantāzijas

pēc kristīgas ticības parauga, tad salīdzināmā mito-

loģijā šādām lietām būtu maz vērtības.

Pēc tautas tradicijām, salīdzināmās mitoloģijas

un valodniecības mūsu senču ticība mums parādās
citādā gaismā. īstās tautas tradicijās „Dievs" jeb

„Debesstēvs" ir sastopams tikai kā īpašvārds un

gluži tāds pats īpašvārds ir bijis leišu „Dievas", lai-
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kam gan ari senprūšu „Dievas". Tā tad Dievs jeb
Debesstēvs nevar būt cēlies no mūsu garīgiem rak-

stiem, kur ir mākslīgi attīstīts ari sugasvārds „dievi",
bet gan ir mantojums no baltu pirmtautas. Pēc no-

zīmes Debesstēvs pilnīgi saskan ar senindiešu Djau-
spitāru, grieķu Zeuspatēru un romiešu Jupiteru.
Pēc fonētikas Dievs ir tas pats, kas grieķu „Zeus",
bet nevis „theos" (dievs kā sugasvārds). Apolons
seniem grieķiem bija gan „theos", bet nevis „Zeus";

tāpat ari Pērkons bija gan pie seniem latviešiem kā-

da dievība, bet nevis Dievs. Vecās tautas dziesmās,

kā jau esmu aizrādījis, Dievs un Pērkons ir šķirami
jēdzieni. Zinātniskai mitoloģijai ir jākrāj šādas zi-

nas, nevis potrimpi un pikoli, kuri var tikai kavēt

zinātnisku darbu.

Ar lielu dedzību senāk tika meklēts, kāda sieva

un kāds brālis esot bijis Pērkonam. Tie rakstnieki

bija pārliecināti, ka šādi uzskati par dieviem esot

loti veci un ari latviešu mitoloģijā bija jāuzrāda šā-

das attiecības starp dieviem, ja gribēja aizrādīt, ka

šādas tradicijas ir vecas. Mūsu dienās turpretī ir

pierādīts, ka tālā senatnē ļaudis nemaz neesot prāto-

juši par dievu ģeneoloģiskiem sakariem. Loti veci

mīti gan ir par Debesstēvu un Zemesmāti, par Mē-

nesi un Sauli, bet viņu sakari ir loti nenoteikti. Se-

nas dievības ir ari Dieva dēli un Saules meitas, bet

mes tomēr nezinām ne Dievu dēlu māti, ne Saules

meitu tēvu. Taisni šādas ziņas ir bez šaubām pir-

mātnīgas un mitoloģijai loti interesantas. Bet ja nu

mums izdotos uztiept zinātnei, ka Pērkonim ir bi-

jusi tāda un tāda sieva, tāds un tāds brālis, tad sa-

līdzināmā mitoloģijā mēs savus mītus būtu pa-

darījuši mazvērtīgākus. Ar šādiem paplašinā-
jumiem šie mīti vairs nevar būt visai veci un

pirmātnīgi.
Meklēdami pie mūsu dieviem līdzību ar seno

grieķu dievu tēliem, mēs gribējām dabūt ari kādas

ziņas par mūsu dievu ārējo izskatu. Bet tā kā nu

šādu ziņu nevarējām sadabūt, tad daži tautas dzejas

cienītāji bija nākuši mums talkā, piesūtīdami mums
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dziesmas, ka Ūsiņam esot garas ūsas un Jupim gara

bārda un kupli mati. Mums nu izliekas, ka ar to

mūsu mitoloģija būtu kuplināta, kādēļ ari mēs maz

interesējāmies par šo dziesmu avotiem. Par to ari

mums nav ko brīnīties, jo mēs jau labprāt ticam tā-

dām lietām, kas mums patīk. Bet nu mitoloģijā šādi

uzskati nav pirmātnīgi, un tautas dzejā minētās dzie-

smas ir loti šaubīgas. Pirmātnīgās tautas iedomājās
savus dievus kā kādus nenoteiktus spēkus, kurus tad

ari vēl neanteopomorfizē, t. i. nepielīdzina cilvēka

ārējam izskatam. Ja tad nu mūsu drošās tautas

dziesmās nav mums nekādu ziņu, kādi īsti mūsu sen-

ču dievi ir izskatījušies, tad mēs redzam, ka tauta

savā dzejā ir uzglabājusi ļoti senu laiku atmiņas par

dieviem, kas etnogrāfam ir loti svarīgas. Bet ja mēs

ar visu varu lūkosim zinātnei uztiept augšā minētos

niekus, tad līdz ar to mēs ari pamazināsim zinātnieku

interesi par mūsu mitoloģiju.
Par šādu mūsu senču ticību mums ari nebūt nav

jākaunējas, jo ari mūsu dienās mēs Dievu nepielīdzi-

nām cilvēkam, bet iedomājamies viņu kā kādu ne-

redzamu spēku. Ari par to ticību mēs varam būt

drīzāk lepni, ka mūsu senčiem pagānu laikos Dievs

jeb Debesstēvs bija tikai viens, lai ari bez šaubām

viņam blakus tika domātas citas zemākas dievības.

Šo zemāko dievību, kā liekas, nebūs ari bijis pārāk
daudz. Dažas no šām dievībām var jau ari būt aiz-

mirstas, bet citas, sevišķi kādas mātes jeb matro-

nas, būs ari nākušas vēlāku klāt. Mēs nedarīsim

mūsu senčiem ari sevišķa goda, ja mēs šo dievu

skaitu tīšām palielināsim, katru dzejisku personificē-

jumu uzņemot par kādu dievu, un katru dievību at-

tiecinot uz tāliem aizvēstures laikiem. Arvien būs

labāki stingri turēties pie zinātniskas kritikas. Mēs

redzējām, ka ar romantiskajiem_ sapņiem un tradi-

ciju viltojumiem mēs esam vairāk pazeminājušies,
nekā paaugstinājušies.

Mēs esam īsta zemnieku tauta, un ja mēs esam

tikuši kur uz priekšu, tad tikai ar nenogurstošu un

godīgu darbu. Tā tad darbs lai paliek ari par musu
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ideālu un mūsu tautas lepnumu! Bet tukša sapņo-

šana ir tuvāku rada slinkumam, kas jāuzskata

par mūsu ideāla pretstatu.
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Doc. E. Blese

Mūsu valodas nozīme

Runādami par mūsu dzimtās valodas nozīmi,
esam spiesti ari vispārīgo valodas nozīmes jeb viņas
vērtības jautājumu apcerēt drusku plašāki. Mūsu

spriedumiem še jādibinās galvenā kārtā uz novēroju-
miem dzīvajās valodās, jo tikai viņās varam

runāt par valodas nozīmi visā plašumā. Par viņām
tad ari varam teikt, ka ikvienai no tām piemīt d i -

vējā d a, dažām pat trejāda nozīme. Pirmo

varam saukt par valodas sociālo jeb kulturelākā

pārveidojumā par valodas nacionālo nozīmi.

Tā ir tā īpatnējā nozīme, kāda piemīt zināmai valo-

dai kā tādai attiecīgā viņu runājošā cilvēku sabiedrī-

bā, lai ari cik pirmatnēja būtu šī sabiedrība. Savos

pamatos viņa ir tas ī pa t nē j a i s un sīkāki neiz-

dibināmais valodas dziļākā būtībā, viņas liktenī,
un viņas lingvistiskajā raksturā, kas to darījis šai sa-

biedrībai par vispiemērotāko garīgās dzīves

izteiksmes līdzekli un palīdz tai palikt šinī stāvoklī

ari joprojām. Ar šo savu valodu attiecīgā sabiedrība

ilgos gadu simteņos vai pat gadu tūkstošos ir cieši

saaugusi, jo ari pārgrozības kā valodā, tā pašā sa-

biedrībā norisinājušās savstarpēji cieši atbilstošā

kārtā. Līdz ar to valoda ir kļuvusi lielā mērā par

cementu, kas saista šīs sabiedrības locekļus zināmā

kopības apziņā par veselu sabiedrisku un nacionālu

organismu — cilti vai tautu.

Otrs nozīmes veids ir valodas zinātniskā

nozīme, pilnīgi neatkarīga no pirmās. Varam teikt,
ka valodas zinātniskā nozīme ir tas raksturīgais vi-

ņas veidojumā, leksiskā sastāvā un vispārīgajā at-

tīstības gaitā, kas atļauj vairāk vai mazāk izmantot
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viņu kā materiālu plašāku zinātnisku jautājumu no-

skaidrošanai valodnieciskā, kultūras vēstures vai

tīri vēsturiskā ziņā.

Trešais nozīmes veids tuvinās pirmajam. Tā ir

valodas starptautiskā nozīme jeb tās viņas
īpatnības, kuras to kopā ar zināmiem faktoriem at-

tiecīgās tautas vai cilts vēsturē ir padarījušas par

saprašanās līdzekli daudzu cilšu vai tautu starpā.

Latviešu valodai starptautiskas nozīmes nav, un

par to ari nav ko runāt. Atliek tādēļ tikai apcerēt

viņas nacionālo un zinātnisko nozīmi. lesāksim no

pirmās.

Ir plaši daudzināta patiesība, ka valoda ir tautas

vispārējās dzīves spogulis: viņā atspoguļojas tautas

īpatnējā nacionālā valodiskā domāšana, un viss

tas, ko tauta savā gadu simteņus vai gadu tūkstošus

ilgā mūžā piedzīvojusi. Tomēr šis apgalvojums jā-

saprot pareizā apgaismojumā. Viņu nedrīkstam sa-

prast par daudz plaši vai par daudz pavirši. Lai

ieskatāmies tikai drusku valodas būtībā.

_

Viena vai otra valoda nav kaut kas nešķirami ar

zināmu antropoloģiski-socialu vienību — zināmu tau-

tu vai cilti saistīts. Ir zināmi vēsturē neskaitāmi ga-

dījumi, kad veselas tautas pieņēmušas svešas va-

lodas un līdz ar to pārtautojušās. Lai atceramies

tikai senās Gallijas romanizāciju, kad daudzās ķeltu
ciltis bija spiestas savu dzimto valodu aizmirst un

pieņemt svešo tām uzspiesto latīņu valodu. Ap-
mēram tanī pašā laikā latīņu tautā izkusa ari etruski.

VII. g. s. beigās pēc Kr. skaitliskā pārsvarā esošā

slavu masā tāpat pazaudēja savu pirmatnējo turaņu
tautību bulgāru uzbrucēji Balkanu pussala. Lai at-

ceramies vēlākā laikā vācu kolonizācijas virzīšanos

austrumiem, kuras sekas bija Elbas slavu un

mūsu ciltsbrāļu prūšu ģermanizācija. Mūsu acu

priekšā, kaut ari civilizētākā formā, norisinās sorbu

pārtautošana Lejas un Augš-Luzacijā, bretoņu pār-

tautošana Francijā, lībiešu pārtautošana musu pašu

Latvijā. Ir citi gadījumi, kad kādai politiskā ziņā
vienotai nācijai nav noteiktas valodas, kā to, piem.,
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novērojam Šveicē un Beļģijā. Ir gadījumi, kad tauta

uzglabā savu nacionālo pašapziņu, pazaudēdama sa-

vu dzimto valodu, kā, piem., žīdi, kuri savu dzimto

ebreju valodu bija jau dažus gadu simteņus pr. Kr.

aizmirsuši un tomēr kā tauta pastāv līdz mūsu die-

nām. Tāda bija līdz pašam pēdējam laikam liela iru

tautas dala, kas sevi skaitīja par iriem, kaut gan iri-

ski neprata un runāja tikai angliski.
Līdzās tādiem sevišķi spilgtiem gadījumiem mēs

ik uz sola novērojam citus, kad kādas svešas kultu-
relā un politiskā ziņā spēcīgas tautas valoda atstāj

lielu iespaidu uz kādu savu vājāko kaimiņu valodu,

kā, piem., vācieši un krievi ir atstājuši iespaidu uz

latviešu valodu
.

Šie iespaidi var būt vājāki un stip-
rāki. No sākuma viņi izpaužas tikai ārēji — svešos

aizņemtos vārdos un svešās konstrukcijās. Bet viņi
var kļūt stiprāki, aizķert valodas skaņas un formas

un sev labvēlīgos apstākļos pilnīgi pārveidot valo-

das agrāko īpatnēji nacionālo raksturu, kā tas no-

tika, piem., ar anglu-sakšu valodu pēc normandiešu

iekarošanas XI. g. s. Anglijā, un kā tas, piem., vēl

tagad ir novērojams mūsu latviešu valodā dažās vie-

tās Latgalē. Ja nu šāda svešinieku iespaidota va-

loda, apstākļiem mainoties, atgūst atkal pati sevi, ja

viņā iegūst pārsvaru atkal viņas tautas īpatnējais

nacionālais valodiskās domāšanas veids un nomāc

ieviesušos svešos elementus, tad šie pēdējie tomēr vēl

ilgi liek sevi sajust un nereti jauc pareizo valodas

attīstības un izveidošanās ceļu. Tādēļ, mēģinot iz-

dibināt valodā viņas īpatnēji nacionālo, sevišķi to,
kur tieši varam runāt par pašas tautas nacionālā

gara atspoguļošanos, jāķeras pie lietas ar dziļi kri-

tisku skatu. Jāuzmeklē un jāatdala bez žēlastības

viss tas, kas valodā ir svešs un ienācis no citām tau-

tām. Par svešiem jāuzskata ne tikai atsevišķi aiz-

ņemti vārdi vai izteicieni, par svešiem jāuzskata tie-

šām visi tie svešie garīgās un materiālās kultūras

iespaidi, kurus varam zināmā tautā konstatēt, kaut

ari viņu valodiskai apzīmēšanai mēs lietotu īsti ģe-
nuinus nacionālus vārdus, tikai piemērotā un pār-
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veidotā nozīmē. Tā, piem., visā mūsu modernajā
zinātniskajā terminoloģijā izpaužas tomēr modernā

starptautiskā kultūra un ne īpatnēji latviskā, kaut ari

liela dala jauno vārdu ir tīri labi un pareizi darināti.

Uz viņu pamata mēs tad ari par īpatnēji latvisko

mūsu tautas garā gandrīz nekādus slēdzienus neva-

ram taisīt. Un tikai, kad visu šo svešo būsim elimi-

nējuši un izdibinājuši tieši pašas valodas ģenuino ko-

dolu, mēs, uz viņu bāzējoties, varam stāties pie tā-

diem slēdzieniem. Ari tad par zināmiem gadījumiem
mēs nebūsim pilnīgi droši. Neaizmirsīsim, ka ari tā

valoda, no kuras latviešu un viņai radniecīgās va-

lodas attīstījušās, — tā sauc. indo-eiropiešu pirmva-
loda, — nav bijusi viena pati pasaulē. Ari uz viņu ir

darījušas iespaidu svešas valodas. Atsevišķos ga-

dījumos mēs to pat varam konstatēt un ņemt vērā,

bet atsevišķos gadījumos nav nekādu aizrādījumu,
vai zināms vārds ir tiešām indo-eiropiešu vai aiz-

ņemts no kādas svešas nezināmas un vairs neesošas

valodas. Bez tam vēl katrā vēlākā ide. valodā ir at-

sevišķi, bez kāda sakara ar pārējiem esoši vārdi, par

kuriem ari nezinām, vai tie ir ģenuini tās valodas
vārdi vai ienākuši vēlākā laikā no kādas mums tu-

vāk nepazīstamas valodas. Tas pats var zīmēties uz

atsevišķām konstrukcijām un veseliem izteicieniem

— tā saucamiem valodas idiotismiem. Tādēļ sprie-
dumi par īpatnēji nacionālā elementa izpaušanos kā-

dā valodā arvienu jāuzņem kā zināmā mērā relativi.

ledziļinoties šā jautājuma pētīšanā, būsim spiesti

konstatēt vēl vienu svarīgu apstākli. īpatnēji na-

cionālā elementa izpaušanos valodā varam novērot

tikai viņas ārienā — viņas vārdu krājumā, atsevišķu
vārdu pirmnozīmē, īpatnējās konstrukcijās un iztei-

cienos. Konstatēt kādas tautas īpatnējā rakstura iz-

paudumu pašās valodas skaņās un formās mēs tieši

nevaram, kaut gan, teorētiski spriežot, pārgrozībām
valodas fonētiskā un morfoloģiskā pusē tāpat jābūt

atkarīgām no tautas īpatnējā rakstura, kā pārgro-
zībām vārdu krājumā, vārdu nozīmē un valodas

sintaktiskās bagātībās. Ja kādreiz to ari šķietamies
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varam, tad tas jāuzņem ka kails apgalvojums, bez

drošiem pierādījumiem.

No sacītā slēdzams, ka raksturot zināmas valo-

das nacionālo nozīmi viņas pirmbūtībā un līdz ar to

stingri zinātniskā veidā izcelt tautas iedzimtā rak-

stura atspoguļojumu valodā ir loti grūti, pat neie-

spējami. Ari zīmējoties uz latviešu valodu, varam

šo uzdevumu veikt tikai vispārīgos vilcienos, aizrā-

dīdami līdz ar to uz tām viņas īpatnībām, kaut ari

vēlākām, kuru dēļ viņa vispārīgi mums mīla, un kuru

dēļ viņa tiešām ir mūsu iekšējai garīgai pasaulei
vispiemērotākais izteiksmes veids.

Varbūt pati īpatnējākā parādība mūsu valodā ir

viņas spilgti konkrētais izteiksmes veids. Visbiežāki

tas izpaužas tanī faktā, ka citās valodās parasto ver-

bālo un adjektivisko konstrukciju vietā latviski sa-

stopam konstrukcijas ar lietas vārdu. Jau Vecais

Stenders savā gramatikā aizrāda, ka latvietis mīlot

izteikties loti konkrēti, un kā piemēru tam pieved iz-

teicienu: „Tā bise vairs nav putnu šāvēja". Sal. ari

izteicienus: „Tas nav nācējs, gājējs, darītājs" v. t. t.

Līdzīgus izteicienus sastopam ari vēl krievu valodā,
piem., «oht> yme oojißine He jKHJieu.'b». Mūsu valodas

stipri konkrēto raksturu uzsver ari Mūlenbachs,

piem. Daži jautājumi, 1., 11., runādams par lietas

vārda ģenetiva lietošanu latviešu valodā citās valo-

dās parasto adjektivu vietā. Un tiešām, ari tikai pa-

virši protot latviski, nevar negriezt vērību uz mūsu

ārkārtīgi biežo ģenetiva lietošanu gan vielas (koka
māja), gan piederuma (brāļa sieva), gan apzīmētāja
(skauģu acis, miesas sāpes), gan pielikuma (slinkuma

slimība, bērzu koks) ģenetiva veidā. Kā Mūlen-

bachs loc. cit. aizrāda, šinī ziņā mums liela līdzība

ar latīņu valodu, kurā ari dominē analoģisks izteik-

smes veids, piem. miesas sāpes — dolor corporis,
ienaidnieku jātnieki — equitātus (kavalerija) hosti-

um. Ari abstraktākas parādības raksturojot, mēs

tērpjam tos ļoti konkrētās gleznās, piem. L. D. 5418

„škiltin šķīla valodiņu"; kādā citā dziesmā teikts par

līgaviņu, ka tai „kā skujiņa valodiņa". Te var ari
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pieskaitīt izteicienus „saule lec, metas gaišs,
tumšs,laiks atmetas auksts, silts, aizmetas

auglis" un mūsu klasisko un nevienā valodā netul-

kojamo „iemest ceļa kāju" v. t. t. Pat izteicieni,
kuri tagad savu pirmnozīmi pilnīgi pārgrozījuši un

nereti sastopami abstraktā nozīmē, savos pamatos ir

spilgti konkrēti, piem laik-mets, ačgārni(ski) (no

atžagārniski — pretēji parastam žagara virzienam),
dzimt (= pasaulē nākt, jo vedams sakarā ar lat.

venio, vācu kommen), noziegties (patiesībā „noiet no

ceļa", sal. lš. žengiū, žengti „solot", peržengti „pār-

kāpt"); mūsu „biedrs", lš. bendras ir rada v. binden,
tā tad „saistīts", kaut gan šī pirmnozīme te vairs ne-

maz nav izmanāma. Mūsu vārdi „glaimi, glaimot" ir

rada vārdam „gliēmēzis", lš. gleūna „aprepējumi gar

siera malu", glieti „aptriept", lat. glūs, glūtis, f. un

glūten n. „līme", tā tad glaimi ir kaut kas lipīgs, ne-

patīkams. No otras puses še pieder ari vārds glīts,
lš. glytūs „gluds, līdzens", tā tad „aptriepts un pēc

tam nogludināts", kur pirmatnējais nepatīkamais un

negatīvais jēdziens ieguvis pozitivu abstraktu no-

zīmi. Tāpat izteicēja instrumentalis — „visas vienu

garuminu, visas vienu slaikumiņu, visas vienu dai-

lumiņu" (L. D. 13250,52) vai apzīmētāja instrumentalis

L. D. 13242 „vēl atradu tautu meitu vakarēju gulu-

miņu" ari aizrāda uz stipri izpausto konkrēto domā-

šanas veidu mūsu tautā. Kaut gan verbālu, tomēr

loti konkrētu gleznu sniedz ari izteicieni „dzert kā-

zas, kristības, bēres". Tāpat izteiciens „kuļas, kā

pliks pa nātrām". Mūsu vecie jautājumi „kā klājas?
kā sviežas?" gan laikam attiecas uz dažiem kulša-

nas momentiem senatnē, kurus, acīm redzot, uz-

skatīja par tik svarīgiem, ka satiekoties par tiem

tūlīņ apjautājās un tikai vēlāk metaforiskā nozīmē

viņus sāka attiecināt uz cilvēka vispārīgo dzīves

gaitu. Tas pats zīmējas uz izteicienu „labi klājas"

un no šejienes atvasināto „labklājība". Patiesībā ari

vārds „labs", lš. labas savos pamatos ir konkrēts

jēdziens, jo viņš vedams sakarā ar gr. lambāno

„ņemt, tvert", labē „satveršana, rokturis" v. t. t., t. i.
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labs ir tas, kas kaut ko aptver, ietver sevī, kam kaut

kas pieder.
Konkrētā elementa dominējošo nozīmi mūsu va-

lodiskā domāšanā uzsver jau Vecais Stenders, rak-

stīdams savā gramatikā
2

(1783.), 223.1 p. § 203., ka

„In der Philosophie aber sieht es bey den Letten

sehr finster aus
...

indēm das Hauptwort Prahts bey
ihnen ailes ohne Unterschied ausdrūckt". Un tie-

šām, abstraktu jēdzienu trūkumu mūsu tautas inte-

lektuālā sfērā un attiecīgu apzīmējumu trūkumu mūsu

valodā būs atzinis ikviens, kas nodarbojies ar latvi-

sku abstraktu vārdu atvasināšanu, kura, blakus mi-

not, nebūt nav tik vienkārša, kā to mūsu dienās atkal

iedomājušies daži publicisti mūsu laikrakstos, radī-

dami vārdus ar galotni -otne neparastā un nepareizā
nozīmē (atjaunotne = atjaunošana, likumdotne= li-

kumdošana; šos vārdus var vēl saprast kā vietas,
kuras atjaunotas vai ar likumu dotas, sal. galotne,
vai ļaunākā gadījumā vietas, kur ko atjauno vai dod

likumus, sal., piem., šūpotnes) vai ari maz saprota-

mus vārdus ar -sme (izkopsme).
Tomēr ar sacīto nebūt nav teikts, ka mūsu vo-

lodiskajā domāšanā nemaz nebūtu citu elementu, kā

tikai realistiski-konkretais. Jau vecāko vārdu star-

pā, līdzās šim domāšanas virzienam, sastopam ari

vārdus un izteicienus, savos pirmpamatos konkrētus,
bet jau ar agri iegūtu garīgu, abstraktu raksturu.

Jau minējām vārdus „biedrs, glaimi, glīts". Līdzīgā
kārtā izteicieni „d o t i c s cīņā, ceļā, jūrā, briesmās"

tu 1.1. liecina par zināmu pašziedošanos, nodošanos

kādas mistiskas augstākas varas, zināma fatuma ro-

kās. Tas pats uzskats drusku citādākā veidā izpaužas
vārdā liktenis (no likt), laiks (no tās pašas saknes); še

ari uzlaikot „piemērot, vairākkārt uzliekot"; sal. ari

Ulmaņa vārdnicā laicīt,, abstreichen; verschieben,

aufsparen,lāngererhalten"). Tas pats ari vārdā lemt,
rada kr. noMaTb, tā tad burt. lauzt (to dara kāda

augstāka vara pār cilvēku), kuram rada vārds loma

„kas likteņa nolemts", resp. burtiski „kas nolauzts".

Tāpat „skaidrs" burtiski ir tas, no kā viss netīrais
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atšķīdis, jo viņš rada vārdiem „šķīst, šķiest, šķaidīt,
skaida", lat. scindo, vācu scheiden; tāpat šķīsts; ar

citu saknes līdzskani te ari „skait-īt, skait-lis".

Vārds dusmas ir rada vārdiem „dvest, dvašot, du-

sa"; tādējādi te garīgais pārdzīvojums nosaukts pēc
vina ārējā izpauduma — paātrinātas elpošanas. Par

vārdu ļauns sk. turpmāk lp. 108. Tādējādi līdzās pir-

matnējiem reālistiski konkrētiem uzskatiem tautasin-

telektā redzam jau agri izveidojamies uz viņu pama-

ta abstrahizētus jēdzienus, kuru konkrētais sakars ar

viņu pirmpamatiem jau drīzi izzūd. Sevišķi labi

tādu procesu novērojam latv. „Dieva" jēdzienā un

citu ar viņu saistīto jēdzienu izveidošanās gaitā.

Sk. šinī ziņā L. Bērziņa interesanto rakstu: „Dievs"
latviešu mitoloģijā", Austrums XVI, 1900. Savā pirm-

būtībā šis jēdziens (latv. dievs, lš. dievas, senpr.

deivas, lat. deus u.t.t.) atiet atpakaļ uz ide. bazi *dei-

euo- „mirdzošs" un apzīmē mirdzošo debess izpla-
tījumu (to pašu sastopam vārdā diena, lš. dienā, t. i.

gaišs, mirdzošs laiks). Uz šo pirmatnējo jēdzienu
aizrāda latviešu izteicieni „Dievs augstais, tas pats

Dievs (t. i. tāpat, burt. „tas pats debesu izplatījums").
Tad „Dievs" izveidojas par mitisku būtni, personību,

kūjai nes ziedu, kurai veltīta zināma vieta „dieva
nams" (nekad ne māja). Šis ir vecs izteiciens, un

te laikam uzglabājusies vārda „nams" pirmatnējā

nozīme, kurš tad būtu vedams sakarā ar sanskr.

nāmah „noliekšanās, godināšana", seniru nem de-
bess" un nemed „svētnīca", seno gailu nemēton, ne-

metodurum „svētnica, svēta, dievam veltīta birze",
lat. nemus, -oris n. „birze, mežs", g. nēmos „ga-

nīkla" un nomos „ganīkla, dzīves vieta". Neaizmir-

sīsim, ka ari mūsu dienās nereti nams nav pati ēka,

bet dažreiz ārpus dzīvojamās ēkas ierīkota vārāmā

vieta, dažreiz priekštelpa (priekšnams) vai atsevišķa
virtuve ar lielu pavardu un plašu durnu skursteni.

Pie pavarda arvienu ir dzīvojuši mājas gari (sal.

seno romiešu penātēs), un priekšnams ari parasti ir

kulta vieta, kur senajām tautām atradušies ziedokļi.

Tādējādi vārda nams pirmnozīme ir „kulta vieta".
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Atgriežoties pie Dieva jēdziena attīstības, līdz

ar raksta autoru jāaizrāda, ka pamazām „Dievs
kļūst par visu sargu, un sevišķi tas pasargā nospie-

stus ļaudis. Viņa mīluli ir vāji, viņa pasniegtās lie-

tas ir no redzes mazvērtīgas". Tā rodas izteiciens

„Dieva dots" (Op. cit. 609), tā ari izteicieni „Dieva
laiks, Dieva zirdziņš, Dieva cilvēciņš" (lib. cit. 149),
tāpat ari „Dieva darbi, ar Dievu uz pusēm". Tādā

kārtā še pirmatnējais konkrētais jēdziens kupli sa-

zarojis, kļūdams abstrakts un pēc tam citādākā

aspektā atkal konkrēts.

Ja pētnieki pieņem, ka saknes *deieuo- pār-

grozījumi ar attiecīgu paplašinājumu ir tādi vārdi, kā

lat. dīco „saku" no vec. deico (t. i. burt. „norādu, ap-

gaismoju, noskaidroju"), got. taikns „zīme", vācu

Zeichen (sk. VValde, Et. W6rtb. d. lat. Spr., 2

230),
tad varam domāt, ka ari musu „diet (ka nepārejošs
darbības vārds), deja, daina" vedami sakarā ar šo

pašu sakni. Neaizmirsīsim, ka senajos kultos dejai

pieder loti svarīga loma. „Diet" pirmnozīme tādēļ

var būt „(dievišķīgā) priekā mirdzēt", kurš apzīmē-

jums pēc tam tika pārnests uz prieka spilgtāko iz-

pausmu — ekstatisko kustību, deju.
Sacītais apstiprina, ka ari abstraktā pasaule mū-

su valodiskajai domāšanai nav bijusi un nav sveša.

Jau nedaudzi minētie piemēri rāda, cik viegli mūsu

valodā attīstījušies abstrakti jēdzieni, dažreiz pat bez

sevišķiem formantiem. Tomēr ari šo formantu ne-

maz tik maz mūsu valodā nav. Lai atceramies tikai

formantus -r- (jaut-r-s, stip-r-s, skaid-r-s, šķid-
-r-s), -m- un -sm- (lai-m-e, dzel-m-e, dus-m-as,

jū-sm-a no
*

jūt-sm-a, dzie-sm-a no
* dzied-sm-a),

-1- (tik-l-s, tuk-l-s, sal. tūkt, tauks, žig-l-s — lai-

kam rada augšmin. (no) zieg-t-ies, lš. žengti, tā tad

~soļojošs, kustīgs" —, bi-kl-s no
* bi-tl-s, sal. bīties,

mik-l-s no mit-l-s, sal. mit-r-s), -n- (lau-n-s*),

*) Vārdos ļauns un ļaut (varbūt ari v. lauma) ir ta pati
sakne ide. *lēu-, (*lou-) „atslābt, vaļīgam kļūt", lš. liautis „ap-

stāties", pr. aulāut „mirt"; Jauns tad būtu „atraisīts no liku-

miem, atļāvies sev pārkāpt sadzīvē parastās robežas"; tas pats



109

dai-n-a, sal. diet), -d-
_

(mal-d-i, smai-d-i, sal-d-s),
nerunājot nemaz par mūsu dienās tik bieži sastopa-
miem un dzīvajiem formantiem -ība, -atne, -ējs, -īgs

v. t. t. Man liekas, ka mūsu valodā, tāpat kā latīņu,
neskatoties uz pirmatnējo stipri dominējošo konkrēto

domāšanas virzienu, bija iedīgli ari bagātīgu ab-

straktu jēdzienu attīstībai, tāpat kā tie vēlāk tik kupli

attīstījās latīņu valodā. Ja tas nav noticis, tad tur

vainojami negatīvie vēsturiskie apstākli, kas septi-

ņus gadu simteņus turēja važās mūsu tautas īpatnējo
nacionālo garu, nejaudami tam attīstīties piemērotā
virzienā un spiezdami aizmirst lielā mērā pat tos

abstrakto jēdzienu apzīmējumus, kuri viņā bija jau
izveidojušies, un kurus mēs tagad vēl retumis kā ap-

slēptu mantu ceļam dienas gaismā. Ja latviešu kul-

turelā darbība būtu turpinājusies visus šos septiņi
simti gadu, tad mūsu tagadējā valoda ari savā spējā

izteikt abstraktos jēdzienus droši varētu sacensties

ar ikvienu modernu valodu. Tad ari Stenderam ne-

būtu bijis jākonstatē, ka „m der Philosophie sieht es

bei den Letten sehr finster aus". Mūsu izglītotiem
latviešiem, prātīgi darbojoties, dziļā izpratnē un

smalkā izjūtā sekojot valodas apslēptam radošam

spēkam, ir jāmēģina šis robs aizpildīt un šos mūsu

valodas trūkumus novērst.

Bet ari savā tagadējā veidā mūsu valoda lai

mums būtu mīļa un lai mēs būtu lepni uz to. Kā no

visa līdzšinējā apcerējuma redzams, ne tikai dziļi
konkrēts domāšanas veids izpaužas mūsu valodā,

bet šis domāšanas veids ari savā būtībā ir īpatnējs

sens — tāds, kādu mēs sastopam dažām loti vecām

ide. tautām, piem. senajiem latīņiem. Lai gan ar

ari kr. jhothß (Boisacq, D. Et. 593 domā par paralēlu ide. sakni
leu- „ētre aģitē par la passion"); še ari (no ide. *lēut, sk.

Walde, lib. c. 419 s. v. ļaus) v. Lied, senaugšr. liudon „dzie-

dāt"; „Lied" prrmnozīme tad būtu „garā atraisīts, sajūsmā ra-

dīts". „Lauma" tad būtu dieviete, kura atraisa cilvēka spēkus

darbam, bet beidzot atraisa vinu ari no šīs pasaules, tā tad

tiklab uz labu, kā ļaunu. Domāju, ka šo vārdu sakaru, ne-

skatoties uz Walde, lib. cit. 447, ar lat. luo, solvo ~atraisu",
gr. lyo tomēr noliegt nevarēs.
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spriedumiem šinī jautājumā jābūt apdomīgiem, jo
mēs nezinām, cik liels šinī ziņā ir bijis svešu senu

tautu iespaids, piem. etrusku iespaids uz latīņiem, to-

mēr ar pilnu pārliecību varam teikt, ka savas valo-

diskās domāšanas veidā vēl lielā mērā glabājam se-

nās ide. pirmtautas īpatnības. No šīs pašas sirm-

sirmās senatnes mūsu valoda ir bijusi saistīta ar

mūsu tautu. Tādēļ ari viņas nozīme mūsu tautas

dzīvē ir loti liela. Viņa tiešām ir mūsu garīgās dzī-

ves vispiemērotākais izteiksmes līdzeklis, jo tikai

viņa ir tā valoda, ko veidojis mūsu pašu latvju ie-

dzimtais ide. gars mūsu tautas mūža baltās un ne-

baltās dienās.

Ne tikai šīm visattālākās senatnes liecībām

mūsu valodā ir dziļa nacionāla nozīme. Ne mazāk

svarīga nacionāla nozīme ir ari vēlāka laikmeta at-

spoguļojumiem mūsu valodā. Mūsu valodā vēl ta-

gad dzīvo mūsu īpatnējā latvju senatne ar savām

zeltēnītēm un tautu meitām smagi pielocītu pūru, vi-

ņām līdzās brašie tautu dēli jeb tautieši, drošsirdīgie

bāleliņi jeb brātarīši, kas jāj karā staltos kumeļos iz-

rakstītiem karogiem, ziemu brauc rakstītām kama-

nām. Mūsu valodas pagalmā vēl stāv māsiņa savu

brāļu vidū baltā villainē ar smagu sudraba sākti pie
krūtīm, valodā ir dzīvi mūsu intelektuālā apziņā jau
neskaidri kļuvušie bāru bērni. Ikvienā šinī nepār-

tulkojamā vārdā valoda ir mūsu pagātnes lieciniece,
un ikviena liecība dziļi runā uz mūsu sirdi.

Ari šī pagātne mums jāmīl tāda, kāda viņa ir.

Ikdienišķā dzīvē mēs ik uz soļa sastopamies ar sve-

šiem cilvēkiem un šo to garīgi no viņiem piesavinā-
mies. Tāpat tas ir ari tautu starpā. Bet vai mūsu per-

soniskā pašcieņa tāpēc lai mazinātos, ka mēs šo to

aizņemamies no svešniekiem? Vai mūsu bāliņu senie

atribūti — kumeļš un karogs mums tādēļ lai iedvestu

mazāku cieņu, ka kumeļš ir stalts, t. i. viņa poziti-
vās īpašības raksturotas ar aizņemtu vidus-lejas v.

vārdu stolt, tagadējo v. stolz, un ka karogs ir aiz-

ņemtais krievu v. xopyrßb? Ne, šie senie aizņemtie

vārdi ari ir svarīgi pagātnes liecinieki, svarīgi ceļa
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rādītāji mūsu senču kulturelās attīstības gaitā, rak-

sturodami vinu attiecības pret kaimiņiem un aiz-

gūtos svešos iespaidus. . Šiem vārdiem ir tiesības uz

mūsu ievērību un zināmu daļu mūsu mīlestības.

Mums ir diezgan daudz tādu senu aizņemtu, mūsu

valodas atmosfērā pilnīgi aklimatizējušos vārdu,
piem. seni aizņēmumi no ģermāņu valodām — klaips,

kvieši, gatve, alus, vadmala v. t. t, līdz ar krietnu

daudzumu aizņēmumu no viduslejv. valodas, seni

aizņēmumi no lībiešu valodas, loti attālā senatnē ie-

nākuši krievu vārdi — svēts, svētki, gavēt, sods,
zizlis v. t. t. Tikai tur, kur šie svešie elementi mums

uzbāžas kā nelūgti viesi un mēģina nomākt mūsu pa-

šu valodas bagātības, mums jānostājas pret tiem ar

visu bardzību un jāšķīsta mūsu valoda no šiem sve-

šiem sārņiem. Mums jāizmet no mūsu valodas ne-

vajadzīgie vācu vārdi švaks, pucēties, krāga, riktīgs,

špacierēt, kreņķēties v. t. t, tādi paši krievu vārdi

starāties, strojs, učīt, pažaris, pažarnieks v. t. t, vā-

ciskās konstrukcijas „nākt priekšā, daudz par vēlu,

krist svarā, dabūt gatavu", nepareizu „priekš" lieto-

šanu v. t. t., kā ari krieviskos „iznest lēmumu, kā tas

ari nebūtu, maz pa mazām, izbīdīties, pēc iespējas
ātrāk" v. t. t. Tāpat ari svešvārdu izrunā, sevišķi

patskaņu garumu ziņā, mēs tagad gluži pareizi tie-

camies atgriezties pie īsto grieķu un latiņu oriģinālu

izrunas, atmezdami viņos svešās no krieviem un vā-

ciem aizgūtās izrunas savādības. Ari te mums vēl

liels valodas kopšanas darbs priekšā.
Ar sacīto zināmā mērā būtu apcerēta mūsu va-

lodas nacionālā nozīme. Līdz ar to esam pa druskai

jau raksturojuši ari viņas zinātnisko nozīmi. Kā jau

minēts, valoda noder par materiālu kultūras vēstu-

res,, vēstures un sevišķi valodniecības studijārm Par

mūsu kultūras attīstību, kā jau augstāk aizrādīts,

valoda mums sniedz daudz materiāla. Uzglabādama
daudzus senus tagad vairs nelietojamus vai ari no-

zīmes ziņā pārgrozītus nosaukumus, viņa raksturo

mums atsevišķas materiālās un garīgās dzīves pa-

rādības mūsu senatnē, uzburdama nereti veselas loti
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spilgtas ainas mūsu gara acu priekšā. Gan šīs ainas

nav pilnīgi precīzas, viņas jāpapildina ar tieši vēstu-

riskām ziņām, bet ari valoda viena pati jau sniedz

loti daudz.

Svešiem aizņemtiem nosaukumiem ir svarīga
vēsturiska nozīme. Stāstīdami, ar kādām tautām

mūsu senčiem bijuši sakari, viņi nereti aizrāda uz

tautām, par sakariem ar kurām mums nekādu citu

vēsturisku ziņu nav, piem. par mūsu senču sakariem

ar senajiem gotiem. Sevišķi svarīgi šinī ziņā ir ne

tikai vienkārši sveši šķiru vārdi, bet ari īpašvārdi —

vietu un upju nosaukumi, kā ari tautu vārdi. Tā,
piem., vārds „krievi" ir izveidojies no pamatformas
*kreiv-os, resp. *kreiv-oi, vēlāk *kreivai, t. i. viņš
ienācis latv. valodā vēl tanī laikā, kad paši krievi

savā valodā lietoja diftongu -ci, kurš jau visvecākos

krievu rakstu pieminekļos (no X. g. s.) un pat jau
baznīcas slavu valodas pieminekļos (IX. g. s.) vairs

nav tādā veidā sastopams, bet pārvērties jau par i.

Tādējādi šis vārds aizrāda uz mūsu senču sakariem

ar krieviem jau priekš IX. g. s., lai gan vēsture mums

par to neko nestāsta. Tāds pats vecs nosaukums ir

vārds „gudi" un „gudenieki
k

\ kādā vārdā mūsu sen-

či saukuši senos gotus, ģermāņu cilti, kura apm. I.

un 11. g. s. pēc Kr. dzīvojusi ap Vistas ieteku. Vēlāk

šā nosaukuma pirmnozīme tika aizmirsta, un viņu

attiecināja uz dažādām tautām, sevišķi baltkrieviem.

Šis vārds no sākuma gan laikam bijis sastopams

leišu valodā, bet varam domāt, ka jau agri no leišu

valodas viņš pārnācis ari pie mums. Un lš. Gūdas,

pl. Gudai aizņemts jau dažus gadusimteņus pr. Kr.

no ģermāņu pirmformas *gudos, kamēr vēl nebija
notikusi tā saucamā pirmā ģermāņu līdzskaņu pār-

bīde, kuras rezultātā pirmatnējais ide. un pirmģer-

maņu d pārvērties par t, ko sastopam vēlākā formā

ģerm. *gutos, lat. Gutonēs, Gothi, Gothae.

Tāpat daudzi vietu nosaukumi Latvijā stāsta

par tām svešām ciltīm, kuras te kādreiz dzīvojušas,
piem. vietu nosaukumi ar galotnēm -aži, -ķile,

-kule ir somu, resp. lībiešu. No otras puses daudzi
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latviskie vietu nosaukumi Krievijas rietumos uz au-

strumiem no tagadējās Latvijas robežām liecina, ka

te kādreiz dzīvojuši latvieši. No vietu nosaukumiem

mēs iegūstam ari zināmus jēdzienus par dažādām

kādreiz mūsu zemē dzīvojušām sīkākām baltu cil-

tīm — latgaļiem, zemgaļiem, kuršiem un sēļiem un

viņu valodu īpatnībām. Svarīga vēsturiska nozīme

šinī ziņā ir mūsu izlokšņu pētīšanai. Tā piem. Rie-

tum-Kurzemes izlokšņu formas kopā ar turienes īpat-

nējiem vietu nosaukumiem deva iespēju prof. Endze-

līnam pierādīt, ka senie kurši bijuši atsevišķa baltu

cilts, kurus agrākie pētnieki un daži somu pētnieki
vēl tagad nepareizi uzskata par somu cilts piederī-
giem.

Runājot par izlokšņu pētīšanu, esam jau patie-
sībā pienākuši pie mūsu valodas nozīmes ide. salī-

dzināmā valodniecībā, t. i. pie viņas tieši valodnie-

ciskās nozīmes. Šinī ziņā latv. valodas nozīme ir

ļoti ievērojama, un par viņu varētu runāt ļoti daudz.

Bet būsim tādēļ īsi. Pieminēsim tikai, ka latv. va-

lodai ir svarīga loma ide. valodu fonētikas pētīšanā,
jo daudzas ide. pirmvalodas skaņas viņā uzglabā-
jušās nepārgrozītas līdz mūsu dienām, to starpā da-

žas, kuras, piem., leišu valodā pārgrozījušās, piem.

garais ā (sal. latv. māte, lš. mote, lat. māter). Tāpat
daudzu vēlāku skaņu pārgrozību pētīšanā
baltu un ievērojamā mērā ari slavu valodās latv.

valoda sniedz ļoti svarīgus aizrādījumus. Ar slavu

valodām latv. valodai dažu skaņu ziņā loti
liela vienādība; un tādēļ viņas pētot pastā-

vīgi jāgriežas pēc paskaidrojumiem pie mūsu valo-

das faktiem. Pat dažos loti sīkos un no pirmā acu

uzmetiena īpatnēji slaviskos skaņu jautājumos latv.

valoda sniedz visai svarīgus un bieži izšķirošus aiz-

rādījumus. Liela loma latv. valodai pieder intonāciju
noskaidrošanai ide. valodās.

Zīmējoties uz morfoloģiju, jāsaka, ka latv. va-

loda uzglabājusi samērā lielu formu bagātību gan

celmu, gan galotņu ziņā tiklab lietu, ka darbības un

ari citu šķiru vārdos. Gan galotnes latv. valodā
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vēlāk pa laikam pārvērtušās, tomēr rekonstruēt

vinu agrāko veidu nav visai grūti, un tad ari mūsu

valodas formās mums dveš pretī dziļa ide. senatne.

Ari sintaktiskā ziņā mūsu valodā sastopam da-

žas senas īpatnējas un valodniekiem visai interesan-

tas konstrukcijas. Tikai mūsu sintakse vēl maz iz-

pētīta, un te vēl plašs darba lauks priekšā.
Kā no augstāk pievestiem piemēriem redzams,

latv. valoda sniedz daudz materiāla ari tā saucamai

tautu psicholoģijai, ilustrējot mums ar saviem piemē-
riem, kā mainās priekšstati, jēdzieni un uzskati va-

lodiskās domāšanas pakāpeniskā attīstības gaitā.

Tādējādi savelkot kopā visu sacīto, varam teikt,
ka ar pilnu tiesību varam uz savu valodu būt lepni.
Viņas senā īpatnējā rakstura dēl viņa turama augstā

cieņā. Viņas nozīme mūsu nacionālā dzīve ir ār-

kārtīgi svarīga: viņa patiesībā dara mūs par latvie-

šiem, tikai viņā mēs tiešām varam izteikties tādi,
kādi mēs esam kā gadu tūkstošus vecās īpatnējā lat-

viskā garā pārveidotās indoeiropiešu kultūras man-

tinieki. Viņa ir vienojošais saists starp visiem mūsu

tautas locekļiem. Lai kādas pretešķības mūs šķirtu,
valoda mūs tuvina. Kāmēr skanēs latv. valoda, būs

ari vienota latviešu tauta.

Ari zinātniskā ziņā mūsu valodai svarīga no-

zīme. Te vēl daudz neizpētīta, nesistematizēta, pat

nesakrāta. Mūsu valodniekiem vēl daudz darba

priekšā, un ar pilnu tiesību varam teikt, ka veicot

sekmīgi vienu otru lielāku uzdevumu savas dzimtās

valodas pētīšanas laukā, mēs ievērojamā mērā pa-

šķirsim ceļu zinātniskam pētīšanas darbam ari visu

pārējo ide. valodu laukā. Tādēļ izturēsimies ar dziļu
cienību pret savu valodu, pētīsim un kopsim to dzijā
mīlestībā pret viņu. Paturēsim arvienu prātā viņas
svarīgo nacionālo nozīmi, neaizmirsīsim, ka tikai

vii.ia dara mūs par apvienotu nacionālu organismu,

un rūpēsimies, lai mūsu tautas valodiskā domāšana

paliktu joprojām īpatnēji latviska, neļaudama nekad

izsīkt mūsu daiļās valodas dzidrajiem avotiem.
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Ģen. K. Goppers

Gaidu un skautu kustība kā

audzināšanas zistema

Gaidu un skautu kustība ir viena un tā pate

ideja un tādēļ, runājot par vienu, tanī pašā laikā tiek

runāts ari par otru. Šī kustība vēl ļoti jauna parā-

dība. Skautisms parādījies Anglijā tikai nepilnus
15 gadus atpakaļ un pēc skautu organizācijas pa-

rauga nodibinājās ari pēc tam gaidu pulciņi. Katru

jaunu ideju uzņem ar neuzticību, un ja viņa ari_ ir

dzīves spējīga, tad savas spējas viņa parasti pierāda

tikai loti ilgstošā laikā un tikai pēc vairākkārtējiem

pārbaudījumiem viņa iemanto plašu piekrišanu. Ar

skautisma ideju nav tā, jo viņa apbrīnojamā ātrumā

izplatījās visās pasaules malās. Ari pie mums Lat-

vijā viņa organizētā veidā 3 gadu laikā apvienojusi
pārāk par 4000 mūsu jaunatnes, kura iedalīta vairāk

nekā 100 gaidu un skautu pulciņos un parāda ten-

denci ari turpmāk augt tādā pat tempā. Vislielāko

piekrišanu skautisms mantojis Ziemel-Amerikas Sa-

vienotās Valstīs, kur skautu pulciņi apvieno vairāk

par 400,000 zēnu. Pēdējai seko Anglija ar apm.

300,000 skautiem. Skautu organizācijas pastāv šim-

brīžam 39 valstīs, pie kam 14 valstis pārgājušas uz

tā saukto „valstisko" skautismu, ievedot šo audzinā-

šanas zistemu kā obligatorisku pie visām skolām

(skolniekiem pēc viņu vēlēšanās). Anglijā pastāv

dažas privātas skolas, kuras uzņem tikai skautus.

Cecho-Slovakijā vanagu organizācija dod vietu skau-

tismam. Viss tas norāda uz to,_ ka skautisms iz-

saukts ar pašas dzīves vajadzībām, ka pastāvošās

audzināšanas metodes vairs neapmierina dzīves pra-

sības un ka skautisma idejas dzēš tās slāpes, kuras
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izjūt līdzšinējā cilvēces sabiedrība. Tādēļ ari mūsu

dzimtenē šai kustībai piegriežama visnopietnākā vē-

rība un jārūpējas viņu novirzīt pareizās sliedēs, lai

sasniegtu vislabākos panākumus.
Mūsu literatūrā nav vēl parādījies neviens

raksts, kas kritizētu, vai iztirzātu skautisma idejas.
Varbūt tas izskaidrojams ar to, ka līdz pēdējam lai-

kam mūsu valodā vēl nebija nevienas grāmatas par

skautismu. Tagad izdotā grāmata „Skautmasters"

pa daļai sedz šo trūkumu un dod katram iespēju ie-

dziļināties skautisma ideju būtībā. Šo rindiņu no-

lūks nav iztirzāt skautisma idejas, jo taisni tādam no-

lūkam ir veltīta minētā grāmata, bet tikai atzīmēt

svarīgākās skautisma īpatnības un līdz ar to atbildēt

uz dažiem pārmetumiem skautu kustībai pie mums,

kādus ir nācies dzirdēt no viena otra sabiedriska

darbinieka.

Skautisma dibinātājs Sir Roberts Baden-Pou-

vells pastrīpo, ka skautisms galvenā kārtā ir rak-

stura audzināšanas zistemaunkā tāda

viņa ir jāuzņem kā papildinājums skolai. Mūsu sko-

las līdz šim turēja par savu galveno uzdevumu jau-
nekļu prāta attīstību, ko veica caur dažādu zinību

pasniegšanu un vingrināšanos šinīs zinībās; bija un

ir ziniski izstrādātas metodes, kādā ceļā vispilnīgāki
un sekmīgāki bērns varētu piesavināties pasniedza-
mos priekšmetus. Pie tam nepietiek ar priekšmeta

pasniegšanu vien, — ir nepieciešami, par piem. ma-

temātikā, katram skolniekam vingrināties pašam,
atrisināt lielu vairumu visādu matemātisku uzde-

vumu. Nevar noliegt, ka līdz ar prāta attīstīšanu pēc

zināmas zistemas, izveidojas zināmā mērā ari jau-
nekļa raksturs, jo kopā ar to bērni vingrinājās ari

izturībā un sacensībā. Bet ka krietna rakstura iz-

audzināšanai ari vajadzīgi speciāli paņēmieni un

vingrinājumi, par to mūsu skolās varbūt ari tika do-

māts, bet maz bija par to gādāts. Rakstura audzinā-

šanai jānotiek galvenā kārtā caur morāles jēdzienu

nostiprināšanu, kuri ir sabiedriskas dzīves un lab-

klājības pamats. Šinī ziņā skola aprobežojas ar re-
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liģijas vai ētikas teorētisku pasniegšanu, nesniedzot

nekādu vingrinājumu, izņemot varbūt skolu sodus un

atzīmes par nepiederošu uzvešanos klasē. Skautisms

turpretīm šaī zinā sniedz vingrinājumus, caur ko sa-

sniedz jēdzienu nostiprināšanos. Jaunekli darboda-

mies pulciņos pēc skautisma zistemas, nemanot sa-

aug ar šiem jēdzieniem, tie paliek, tā sacīt, par viņu
dabu.

Līdzekli, ar kuriem skautisms sasniedz nupat

minēto uzdevumu, ir: skautu likumi, skautu

likumu pastāvīga izpildīšana un šo

likumu izpildīšanas pastāvīga kon-

trolēšana. Skautu likumi satur sevī augstākos
morāles un sabiedriskas ētikas principus. Katrs

jauneklis vai vilcēns, pārvēršoties par skautu, lab-

prātīgi uzņemas šos likumus izpildīt, dodot savu

biedru un pulciņa karoga priekšā svinīgu solījumu

un atkārtojot šo solījumu katru gadu sv. Jura svēt-

kos. Šis solījums, it sevišķi ja viņš ir nostādīts ar

tiešu svinīgumu, jau pats par sevi modina jauneklī

pienākuma sajūtu izpildīt savu solījumu, bet bez tam

skautu formas apģērbs un skautu nozīme — balta

lilija, kas ir taisnības un tīrības zimbols, pastāvīgi at-

gādina skautiem par doto solījumu un ar to saistī-

tiem pienākumiem. Formas apģērbs bez tam vēl

atvieglo skautiem savstarpēju kontroli savu likumu

izpildīšanā un kas to neievēro — tas nonāk pulciņa
goda tiesā. Darbošanās pulciņā, patstāvīgi veicot

kopīgus uzdevumus, jau ir savā ziņā sabiedriska

dzīve, un pie tam ļoti ciešas sabiedrības dzīve, kura
ir padota tiem pašiem ētikas likumiem, kā katra cita

sabiedrība un pat vēl lielākā mērā. Ja šie ētikas

resp. skautu likumi pulciņa dzīvē netiek ievēroti, tad

ari pats pulciņš nevar pastāvēt un tādēļ, cenzdamies

uzturēt savu pulciņu, skauti ir jau piespiesti nogludi-
nāt savus rakstura asumus un antimorales tieksmes,

bet kas nav spējīgs sevi uz to piespiest, tas bus pie-

spiests atstāt pulciņu.
Skolas ar šo lietu stāv savadi. Lai gan ari skola

ir sava cieša sabiedrība, tomēr še ir itka ar varu uz-
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spiesta morāle, itkā pastāvīgs antagonisms starp

skolniekiem no vienas un skolotājiem no otras pu-

ses, itkā divas psicholoģijas, kuras viena otru nesa-

prot. Nav reta parādība skolās, ka zināma brama-

nība un uzstāšanās pret skolotājiem tiek uzlūkota

par varonību, kura dažkārt atrod atbalstu visā klasē.

Par iemeslu šai parādībai ir tas apstāklis, ka skol-

nieki nevar iedomāties un nostādīt sevi skolotāju
lomā un izjust skolotāju atbildību, bet kad viņi dar-

bojas skautu pulciņā, patstāvīgi veicot kopīgus uzde-

vumus, tad viņi daudz ātrāki nonāk pie zināmu ēti-

kas jēdzienu izpratnes un pašdisciplinas nepiecieša-
mības sajūtas. Bez visa tā pulciņa iekšējā iekārta,
formas apģērbs un savstarpēja sasveicināšanās (za-
luts) modina un audzina vienības sajūtu, uzmanību

pret saviem biedriem un cienību pret skautu ideju —

viņu likumiem.

Bez minētām ārējām formām skautismā ir vēl

vesela rinda pulciņu iekšējās un nometnes dzīves,
apmācības un rotaļu veidu, kuri audzina goda un

taisnības sajūtu, augstsirdību, drošsirdību, godīgumu,

pieklājību, patstāvību, pašsavaldīšanos v. t. t. Visus

šos audzināšanas veidus Baden-Pouvells sīki iztirzā

savā grāmatā „Skautmasters", zistematizējot viņus
un savedot tabelēs, lai noskaidrotu katra veida no-

zīmi. Viss tas kopā sniedz bērniem un jaunekļiem
to vingrināšanos, kura nostiprina viņu raksturu.

Līdzšinējā skola to nevar dot, jo raksturu nevar ie-

mācīties — viņš ir jāattīsta tāpat pamazām vingri-

nājoties, kā fiziskie un prāta spēki.

Runājot par rakstura nostiprināšanos, nevar vēl

paiet garām tai skautisma īpatnībai, kura ieaudzina

jaunekļos apziņu, ka tikai ar darbu un izturību dzīvē

var kaut ko sasniegt. Šo jēdzienu nostiprina rotala-

karjera: jauneklis vai vilcēns, 111. šķiras skauts,
11. šķ. skauts, I. šķ. skauts, rovers, apakškopnieks,

kopnieks, virskopnieks, skautu instruktors, apakš-

skautmasters, skautmasters, virsskautmasters. Katru

jaunu pakāpi var iegūt tikai pēc pārbaudījuma no-

teiktas programas zināšanā un zināmu uzdevumu iz-
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pildīšanā. Šis līdzeklis ir viens no galveniem pret-
statiem tai lielnieciskai psicholoģijai, kad cilvēks ie-

domājas, ka viņš ir spējīgs visu darīt, par visu spriest
un uzņemties katru uzdevumu, nemaz nebūdams sa-

gatavots attiecīgam darbam vai uzdevumam. Jā-

aizrāda, ka vārdu „karjera" vajaga saprast viņa īstā

nozīmē, t. i. sasniegt dzīvē sekmes caur centīgu

darbu un attīstītām spējām un nevajaga šo vārdu

samaisīt ar sabiedrībā izplatīto jēdzienu, kuru ap-
zīmē ar vārdu „karjerisms" un zem kura saprot zi-

nāma stāvokļa sasniegšanu ne caur nopelniem un

darbu, bet caur pieglaušanos, protekcijām, radnieci-

skām vai politiskām saitēm v. t. t.

Ar savu galveno uzdevumu — rakstura audzinā-

šanu — vēl tālu nav izsmelta skautisma nozīme. Ļoti
daudz vērības pelna tas apstāklis, ka visi tie paņē-
mieni un vingrināšanās veidi, kurus lieto skautisms

rakstura nostiprināšanai, ari paši par sevi ir ļoti no-

zīmīgi un vajadzīgi katra cilvēka dzīvē, jo viņi vai

nu dod kaut kādu praktisku zināšanu, vai ari attīsta

un izveido cilvēka spējas kaut kādā virzienā. Minē-

sim palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. Lai

skauts patiesi varētu sniegt palīdzību, viņam ir daudz
kas jāzin, kā vispār veselības kopšanā, tā ari to sa-

nitāro paņēmienu piemērošanā, kādus lieto nelaimes

gadījumos. Šīs ir tādas zināšanas, kuras nepiecie-
šamas katram pilsonim.

Sevišķu vērību Baden-Pouvells piegriež tiem

paņēmieniem, kuri audzina un attīsta jaunekļos uz-

manības un novērošanas spējas un jādomā, ka šo

spēju attīstību viņš būs turējis par pašu galveno

skautisma uzdevumu, jo viņš ar to ir saistījis šīs au-

dzināšanas zistemas nosaukumu — „skouting", kas

nozīmē „izlūks". Skauts ir dzīves izlūks un viņam

jāmācās novērot daba un dzīve, laļ pieaudzis varētu

atrast sev dzīvē pareizu un piemērotu celu._ Jāat-

zīmē, ka mums novērošanas spējas ir ļoti vaji attī-

stītas, lai gan daba mūs apdāvinājusi ar visām tam

īpašībām, kuras vajadzīgas šo spēju attīstībai. Mēs

loti bieži paejam garām un nepiegriežam ne mazākās



120

vērības daudzām parādībām, kurām ir ne tikai vis-

pārīga, bet ari personīgi priekš mums katra liela no-

zīme. Tas, jādomā, ir tādēļ, ka cilvēks tanīs pagā-

jušos laikos, kad viņam bij jāved daudz intensivāka

cīņa savas eksistences un labklājības dēļ, bij šīs spē-

jas pietiekoši labi attīstījis, bet ar zināmas eksisten-

ces nodrošināšanu, novērošanas spējas nav ne tikai

attīstījušās, bet palikušas potencielā un nolaistā stā-

voklī. Ka šīs spējas var brīniķšīgi attīstīt, uz to no-

rāda daudzas ikdienišķas parādības. Piemēram var

minēt tās mūsu sievietes, kuras pastāvīgi seko mo-

dei un pēc modes ģērbjas, — viņām pietiek tikai acis

uzmest pretimnācējai uz ielas un viņas ir jau ievē-

rojušas visus pretimnācējas apģērba sīkumus, sākot

no drēbes krāsas, labuma un viņas pieskaņošanas

modei, līdz beidzamai kaut kur uzšūtai lentītei un po-

dziņai. Vīrietis turpretim var desmit reizes satikt

vienu un to pašu damu un pat ilgāku laiku viņu no-

vērot un viņš tomēr neievēro tās apģērba sīkumus.

Vingrinājoties novērošanā pēc izstrādātas ziste-

mas, var sasniegt apbrīnojamus rezultātus. Baden-

Pouvells veltī šim nolūkam veselu grāmatu (latviešu
valodā vēl nav tulkota), kurā ieteic viņa izstrādātu

zistemu, piegriežot vērību sevišķi tādiem paņēmie-

niem, kā magazinu logu novērošana, pēdu dzīšana,
zignalizacija (uzmanības audzināšanai), plānu uzņem-

šana, apkārtnes zināšana v. t. t. Lieki aizrādīt, ka

novērošanas un uzmanības spējām ir milzīga nozīme

cilvēka dzīvē un ka tas, kam šīs spējas ir attīstītas,

būs daudz spējīgāks pareizāki orientēties sarežģītos
dzīves apstākļos un vienmēr ātrāki atrast īstāko un

pareizāko izeju no katra grūta stāvokļa.
Paralēli rakstura audzināšanai un morālisko

spēku norādīšanai skautisms rūpējas ari par fizisko

attīstību, bet izmanto šim nolūkam tādus paņēmie-

nus, kuri vēlāk piemēroti dzīves īstenības prasībām.
Skautisms nenoliedz fiziskai audzināšanai izmantot

ari pazīstamas vingrošanas metodes, ja ir iespējams
nostādīt šādu vingrošanu laba speciālista vadībā un

specialista-ārsta uzraudzībā, bet vairāk ieteic šim
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nolūkam tādas kustības un fiziskus darbus, kuriem

pašiem par sevi ir ari zināma praktiska nozīme,

piem. gājieni, ekskursijas, peldēšana, visdažādākie

fiziskie darbi, kuri nodarbina muskuļus visdažādākos

virzienos un attīsta taisni tos muskuļus, kurus darba

veikšanai vajadzīgs attīstīt. Caur šādiem paņēmie-
niem zēni tiek tuvāki saistīti ar praktisko dzīvi, ie-

pazīstas ar viņu un galvenā kārtā iepazīstas ar sa-

vas dzimtenes dabu, ar viņas patiesiem apstākļiem

un tādā kārtā mācās ari mīlēt savu dzimteni.

Kā uz sevišķu skautisma īpašību jāaizrāda uz

tiem paņēmieniem, kuri audzina zēnos patstāvību.
Mūsu līdzšinējās paaudzes priekšstāvji ļoti labi sa-

pratīs, ko nozīmē dzīvē patstāvības trūkums. Kara
un revolūcijas laikā veseli tautas slāņi, būdami iz-

sviesti no ierastās dzīves kārtības un ikdienišķa

darba, palika uz reizi nespējīgi eksistēt, jo nekādam

citam darbam viņi nebij sagatavoti. Vidus- un

augstskolas beigušie audzēkņi izvēlējās sev kaut

kādu šauru profesiju un bez šā speciālā darba nekā

cita dzīvē nebija spējīgi darīt. Strādnieki speciālās

rūpniecības iestādēs ar šo iestāžu likvidēšanu nebij

spējīgi nopelnīt sev uzturu citādā ceļā. Šāds bez-

izejas stāvoklis ir vienmēr par cēloni tam, ka cilvēks

zaudē savu neatkarību un ļauj savus spēkus eksploa-
tēt citiem. Viens no skautisma mērķiem tādēļ ir

audzēt zēnus par patstāvīgiem pilsoņiem, iemācīt vi-

ņus vienmēr droši justies uz savām kājām, jo tas ir

labākais līdzeklis pret visāda rakstura verdzību. Vei-

cot šo uzdevumu, skautisms iesāk ar apmācīšanu da-

žādu mezglu siešanai, turpina ar apmācību zēnam

pašam sev izpalīdzēties un sevi apkalpotvisdažādā-
kos dzīves gadījumos — pagatavot vienkāršu ēdienu,
uzcelt telti naktsguļai no materiāla, kāds gadīsies pie

rokas, uzkurt ugunskuru v. t. t. un pie tam veicina

zēnu apmācīšanos dažādiem arodiem, pie kam par

katru arodu, kādu zēns būs iemācījies, viņš bauda

tiesības nēsāt sevišķus uzšuvumus formas apģērbā,
tā saucamās arodu zīmes. Tā sagatavots jauneklis

būs vairāk piemērots līdzšinējās dzīves sarežģītiem
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apstākļiem, būs vairāk spējīgs aizstāvēt savu brīvību

un neatkarību un kopā ar to vīnā būs ieaudzināta

ari zināma cienība pret katru darbu un skauts ne-

baidīsies ne no kāda darba.
Tādi visā īsumā ir galvenie mērķi, kurus sev

sprauž skautisms un līdzekli, ar kuriem viņš šos

mērķus sasniedz. Kopsavelkot visu izteikto, varētu

vārdu „skautisms" tā definēt: skautisms ir

praktiska zistema indivi d v c 1 o spēj v

un kolektīvas sajūtas attīstīšanai.

Ka šī zistema patiesi spējīga sasniegt spraustos mēr-

ķus, to pierāda tā vispār lielā piekrišana, kādu skau-

tisms jau iemantojis visā pasaulē, bet jāņem pie tam

vērā, ka viņš var pacelt tautas vai valsts labklājības
līmeni tikai ar to noteikumu, ja viņš būs izplatīts vis-

plašākos tautas slāņos. Ja visa mūsu jaunā paaudze
būs baudījusi skautisko audzināšanu, tad šī paaudze,
nākdama dzīvē kā pilntiesīgi pilsoņi, patiesi padarīs
dzīvi daiļāku, ienezdami viņā ciešākas vienības sai-

tes un tādas savstarpīgo attiecību formas, kuras spēs

apmierināt mūsu ētisko sajūtu. Mums tas it sevišķi

nepieciešams, ņemot vērā nesenās verdzības se-

kas — pārāk lielo egoismu, savstarpējo nesaticību,
neuzticību, naidu un skaudību, kas viss nebūt nesa-

skan ar to garu, kāds dveš no mūsu tautas daiņām,

atspoguļojošām īsto un nesamaitāto tautas dvēseli.

Skautisma ideju izplatīšana plašākos tautas slāņos
ir tieši atkarībā no tā, cik liels būs mums aktivo

skautisma darbinieku skaits. Par aktivu skautu pul-

ciņa vadītāju var būt katrs, kas tikai gribēs pašaiz-

liedzīgi ziedot laiku un pūles mūsu jaunekļu un tautas

labā. Vispieejamāki tas būtu tautas skolotājiem,

kuri jau tā stāv pie audzināšanas darba, bet sapro-

tams, ka to nevar nevienam uzspiest ar varu, jo tas

runātu pretīm pašai skautisma idejai, kur viss ir di-

bināts tikai uz labprātīgu gribu strādāt sabiedrības

labā.

Lai gan, kā bija teikts, skautisma idejas nav sa-

tikušās ar kritiku mūsu presē, tomēr mūsu sabiedrībā

ir dzirdams viens otrs pārmetums šīm idejām, kurš
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var atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz dažu labu jau-

nekļi, vai viņa vecākiem, kādēļ nevar paiet gluži
garām šiem pārmetumiem. Daži pārmetumi attie-

cas uz atsevišķiem gadījumiem, kur pate ideja nav

bijusi pareizi piemērota praksei. Uz tādiem pār-
metumiem nebūtu jāatbild, jo kļūdas var notikt un

notiek visur un viņas ne tikai neatcel principus, bet

pat tos pastrīpo. Bet ir bijuši ari principieli pār-
metumi un cik viņus nācies dzirdēt, visi viņi pastāv

sekošā: 1) Skautisms esot svešas zemes auglis, par
daudz internacionāls un mūsu apstākļiem nepiemē-
rots. 2) Skautisms esot militārisms, un 3) Skautisms

esot buržuāzijas izgudrojums un darba tautai resp.
strādnieku šķirai nevajadzīgs.

Uz pirmo no šiem pārmetumiem nav grūti at-

bildēt, jo ja skautisms ir audzināšanas zistema, zi-

niski piemērota bērnu psichologijai un nāk kā papil-

dinājums skolai, tad viņš nevar nebūt internacio-

nāls, tāpat kā katra zinība, bet tanī pašā laikā skau-

tisma ideologi pastrīpo to, ka izmantojot šo zistemu,

viņa ir jāpiemēro katras nācijas īpatnībām, izman-

tojot savas nācijas gara mantas, lai mācītu bērnus

mīlēt savu dzimteni. Cienot savu nacionālismu, mēs

tanī pašā laikā nevaram to aizliegt citiem un tāpat,
kā pie mums pastāv citu nāciju skolas, darbojošās

sava valoda, tā ir jāpastāv ari skautu pulciņiem, kuri

darbojas savas tautības valodā uz tādiem pat pama-
tiem kā viņu skolās. No svara ir, lai šie pulciņi dar-

botos valstiskā garā un tādēļ viņiem visiem jābūt ap-

vienotiem vienā kopīgā valstiskā centrālā organizā-
cijā, zem kopējas vadības.

Par to pārmetumu, ka skautisms ir militārisms,
būtu jārunā drusciņ plašāki. No augšā atzīmētiem

skautisma galveniem mērķiem un virzieniem mēs

redzam, ka tur nekā specieli militāra nav, bet ap-

skatot tuvāki tos paņēmienus un līdzekļus, kādus

lieto šī audzināšanas zistema, mēs atradīsim ari

daudz ko militāru un tādēļ būtu jātiek skaidrībā par

to, kas tad īsti ir militārisms un vai viņš ir kaut kas

slikts un nevajadzīgs. Še nav vieta iztirzāt to, kā
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militārisms ir cēlies un attīstījies, un tādēļ atbildēsim

ar vienu vārdu, ka militārisms ir tautas spēku kopo-
šana un izveidošana ar nolūku aizstāvēt tautas vai

valsts intereses, ja tas būs nepieciešams, atklātā

cīnā — karā. Grūti pielaist, ka tas būtu slikts no-

lūks. Mūsu viskarstākie internacionalisti, ja ne at-

klāti, tad vismaz savos sirds dziļumos nožēlo un no-

soda to apstākli, ka 700 gadus atpakaļ mūsu senči

bij par daudz maz vienoti savā starpā, t. i., par maz

bij piekopuši savu militārismu un tādēļ vācu bruņi-
niekiem izdevās vīnus sašķelt savā starpā un pār-
vērst visu tautu savā verdzībā; jo galu galā ne ie-

roču un bruņu pārsvars deva vāciem uzvaru, bet

latviešu cilšu iekšējās vienības spēka trūkums. Ar

to es gribu teikt, ka militārisms nepastāv iekš tam

vien, lai apmācītos rīkoties ar visādu veidu ieročiem,
bet viņš pastāv galvenā kārtā vienības sa-

jūtas audzināšanā karavīros. Atsevišķi
tautas locekli savā privātā dzīvē miera laikos tādas

vienības apziņas nepieciešamību nesajūt un tādēļ ari

maz viņu kultivē, pat vairāk — viņi savstarpējā eko-

nomiskā grupu cīņā kultivē naidu, turpretim kara-
vīros šai apziņai ir jābūt par viņu dabu, jo citādi

sekmīgi cīnīties nemaz nav iespējams. Tādēļ ari

militārās organizācijās gadu tūkstošu laikā ir izstrā-

dājušies praktiski paņēmieni šīs vienības sajūtas au-

dzināšanai. Baden-Pouvells, dibinot savu audzinā-

šanas zistemu „skauting", ir no militārisma aizņē-
mies šos praktiskos paņēmienus, savedis viņus dziļi

pārdomātā zistemā un piemērojis viņus bērnu psicho-

loģijai. Tik tālu skautismā ir militārisms, jo viņš
audzē jaunatnē iekšējās vienības spēkus — goda, tai-

snības, likumības, draudzības, brālības un savstarpē-

jās uzticības sajūtu. Šīs īpašības vajadzīgas ne tikai

karavīriem, bet ari visiem pilsoņiem, jo no viņu at-

tīstīšanās atkarājas tautas kultūras un labklājības lī-

menis. Tiem, kam tautība ir tukšs vārds, kam sav-

tīgo slāpju apmierināšanai ir vajadzīgs Jautu šķelt,
lai viņa kaut par jaunu nonāktu verdzībā, vai galīgi

iznīktu, ja, tiem ar skautismu nav pa ceļam.
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Uz trešo pārmetumu, t. i., ka skautisms nav va-

jadzīgs strādnieku šķirai, būtu jāaizrāda, ka tāds pār-
metums atkārto to pašu, ko savā laikā Amerikas

strādnieki bij izteikuši Baden-Pouvellam, ka skau-
tisms esot ģenerālu izgudrojums. Drusciņ vēlāki

Amerikas strādnieki, iepazinušies ar skautisma ide-

jām pēc citiem avotiem, bija atzinuši, ka skautisms

ne tikai nekaitē strādnieku interesēm, bet nāk viņām

par_ labu un no tā laika Amerikas strādnieku bērni

lielā skaitā iestājas skautu pulciņos. Jādomā, ka

tāpat būs ari pie mums — tie strādnieku šķiras
vadoņi, kuriem strādnieku tiešās intereses nemaz

nerūp, bet kuriem ir vajadzīga strādnieku šķira tikai

viņu personīgās karjeras dēļ, tie būs pret skautismu.

Interesanti šaī ziņā rīkojas komunisti. Viņi savas

valdīšanas sākumā visiem spēkiem nīdēja skautismu,
bet jau 1919. gadā Ļeņina sieva Krupskaja izdeva

brošūru, kurā atzīst skautisma lielo audzinošo no-

zīmi un ieteic viņu izmantot ar to noteikumu, ka de-

vīzes „par Dievu un tēviju" vietā būtu devize „par

komunismu". Acīmredzot, Krupskaja vēl nav tikusi

skaidrībā par to, ka šīs devizes pēc savas būtības

nemaz nav līdzīgas.
Ir skautismā vēl viena ideja, kuru dažas ap-

rindas uzlūko ne visai labvēlīgi, bet kuras lielo no-

zīmi it sevišķi pastrīpo Baden-Pouvells. Šī ideja iz-

teikta skautu 4. likumā, ka skauts ir draugs visiem

citiem skautiem un viņas nozīme pastāv iekš tuvinā-

šanās un lielākas saprašanās tautu starpā. Šo ideju
izveido caur ciešu sakaru uzturēšanu ar citu tautu

skautiem. Ja skautismam pieraksta militāru rak-

sturu, tad šī ideja vien jau runā tam gluži pretīm, jo
viņa ir taisni antimilitara — brālis ar brāli un draugs

ar draugu var gan sacensties, bet viņi nekaujas savā

starpā. No šādas tuvināšanās var sagaidīt, ka tau-

tas, tuvāki pazīstot viena otru, pratīs ari viena otru

vairāk cienīt un tādēļ ari pratīs ierobežot nerimstošo

cīņu tautu starpā ar sacensību ekonomiskā un kultū-

ras attīstības laukā, nepārejot uz cīņu ar ieročiem.

Bet ja nu ari gadītos, ka iznāktu plūkšanās, tad vis-
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maz nevarētu būt pielaisti tādi kaujas līdzekli, kuri
runā pretīm kara morālei, kā sprāgstošas lodes,

smacējošas gāzes un vēl neģēlīgākais līdzeklis —

sava pretnieka vajāšana caur izvirtības un lielnie-

cisma veicināšanu viņa tālā aizmugurē, izmantojot
zemo tautas masu kulturelo līmeni. Bijušā pasaules

karā Vācija, izlietojot šos līdzekļus, neko neieguva,
bet tikai vērsa caur to pret sevi visas pasaules ie-

naidu un līdz ar to pati krita par upuri šiem nepielai-
žamiem kaujas līdzekļiem.

Beidzot varētu vēl pieminēt vienu, dažreiz

dzirdētu, pārmetumu skautismam, it kā viņš veicinot

godkārību. Šis pārmetums ari nav dibināts, jo skau-

tisms audzina goda sajūtu, kura ierobežo godkārību
Godkārība lielākā vai mazākā mērā ir jau iedzimta

katrā cilvēkā un ja kāds strādā skautisma darba

laukā tikai tādēļ, lai apmierinātu savu godkārību, tad

tāds ilgi tur nestrādās, jo vai nu ieaudzinātā goda
sajūta piespiedīs viņu ierobežot viņa tieksmes un

palikt par īstu skautu, vai ari neapmierināta dziņa
aizvedīs viņu no skautu rindām.

Mūsu Latvijā skautu kustība, pateicoties ātrai

pulciņu skaita pieaugšanai, ir nonākusi taī stāvoklī,

kad stipri sajūtams sagatavotu vadītāju trūkums, it

sevišķi provincē. Lielu palīdzību šinī ziņā varētu

sniegt pedagogi ar savu pretimnākšanu, ja viņi, ie-

pazīdamies ar skautisma literatūru, uzņemtos pul-
ciņu organizēšanu un vadīšanu. Sevišķi viegli būtu

tas panākams tiem pedagogiem, kuri zināmu laiku ir

kalpojuši kara dienestā un tā tad ir pazīstami ar da-

žiem skautisma audzināšanas paņēmieniem, kā iz-

lūkošana, palīdzības sniegšana, topogrāfija, nometnes

dzīve, zignaiizacija v. c.

Skautismā atklājas plašs darba lauks lielam un

svētīgam darbam. Cerēsim, ka mūsu tautā vēl nav

zudusi interese idejiskam un pašaizliedzīgam darbam,
tādēļ būsim modri.
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A. Vičs

Nacionālas audzināšanas

pamata principi

Latvieši pašlaik kā tauta pārdzīvo visai intere-

santu un ļoti svarīgu vēsturisku momentu. Tā na-

cionālās atmodas cerība, kas kā „mazs avots kalnā

cēlās", tagad ārēji ir piepildīta. Ko mūsu tēvi un

tēvu tēvi „kāroja", ko tautas pravieši — Valdemārs,
Juris Allunans, Kr. Barons, Brīvzemnieks, Kronvalds

v. citi „tulkoja", tas tagad ir noticis. Latviešu tautai

ir atnākuši „tie laiki, ko citas tautas jau agrāk re-

dzēja". Vai tas ir mūsu pašu nopelns, vai vēstures

dāvāna, vai tautu likteņa Lēmēja augstākās taisnības

akts, — par to taču gluži veltīgi prātot. Mēs esam

tagad, kas mēs esam un kā tādiem mums tagadējā
stāvoklī jādara savs darbs, jāpilda savi pienākumi,

apzinoties, ka par visu tomēr reiz jādod atbildība.

Tāpēc lai vai nu stāvam, vai krītam, bet tikai tā, ka

„...
neviena sveša mēle" mums nekad nepārmestu,

ka mēs, kā liekuļi, sludinājuši to, kam paši neesam

„ticējuši svēti"
...

Ja mēs esam maza tauta, tad tas vien jau nav

mazvērtības pazīme, kauču, kas zin, daža liela tauta

var savā lielā fiziskā pārspēkā tā domāt. Mēs vairs

nedzīvojam tādā laikmetā, kad tautu attiecības un ari

cīņas vērtēja vienīgi ar fiziskā pārspēka un iz-

veicības mērokli. Tautas garīgās spējas tagad tiek

stādītas pirmā vietā. Bet visu kādas atsevišķas tau-

tas īpatnējo garīgo spēju un spēku sintezē aptverama

tanī jēdzienā, ko es še gribu apzīmēt ar vārdu na-

cionālais spēks. Ar to gribu teikt, ka nacio-

nālais spēks savā būtībā nav patiesībā nekas ārīgs

vien, nav ari saistāms ar jēdzienu „šovinisms", —
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tas ir katras tautas garīgās dzīves īpatnējs iek-

šējs spēks, bet ari šī garīgā spēka izteksme uz ārieni.

Šai izteksmei uz ārieni vajaga rādīt, cik stiprs un

liels ir mūsu iekšējais nacionālais spēks. Sakarā ar

visu to ari citas tautas novērtēs vispāri mūsu stā-

vokli tautu vidū. Tādā gadījumā netiks likts uz

svaru kausiem vienīgi mūsu fiziskais spēks un skait-

liskais daudzums. Bet otrādi, — ja mēs garīgā,

resp. nacionālā zinā būsim vāji, tad gan citām tau-

tām atliek rēķināties vienīgi ar to, cik mūsu ir, un

cik stipri mēs fizisko spēku ziņā. Un tādā gadī-

jumā mēs lielu lomu nevarēsim spēlēt. Lūk, kamdēļ
nacionālais spēks ir mūsu tautas dzīves un eksi-

stences, ja ne gluži vienīgais, tad katrā ziņā domi-

nējošais spēks. Ar viņu, tikai ar viņu mēs varam kā

tauta pastāvēt un darboties savā valstī. Kas zin, vai

tamdēļ ari mūsu tauta, nojauzdama nacionālisma lielo

spēku, viņu, kauču pa daļai vēl neapzinīgi, jau pada-
rījusi par savas dzīves lozungu. Idejiskie nacionā-

lisma pretinieki, kuri nesen stāvēja par Liebknechta

1886. g. vācu reichstagā izteikto spriedumu: „Es na-

cionālo principu turu par tukšu iedomu tēlu, ko iz-

gudrojuši švindleri, lai ģeķus vazātu pie deguna", —

tagad vai nu klusē, kad tauta runā par nacionā-

lismu, vai pat apgalvo, ka ari viņi esot nacionālisti,
tikai „citādi", kā parastie. Man rādās, ka nacionā-

lisma pretinieki, kādi tie ari nebūtu, vai vēl itin kā

kaunās sevi atzīties par īstiem nacionālisma pabal-

stītājiem, atklāti saraujot visas saites ar internacio-

nālisma mācībām, vai ari, joprojām palikdami ide-

jiski uzticīgi savām agrākām teorijām, tagadējā mo-

mentā atrod par netaktisku atklāti un noteikti ap-

karot nacionālismu, — tā var atbaidīt vienu otru pie-

kritēju, vai pat veselu piekritēju grupu. Tādos ap-

stākļos izdevīgāki spēlēt ar aizsegtām kārtīm, un

pēc vajadzības kādreiz nenozīmīgi pieskandināt ari

pie nacionālisma zvana ... Bez tam visiem mūsu

nacionālisma apkarotājiem, no kāda lēģera viņi ari

nenāktu, ir patīkami, ka nacionālisma ideja neno-

stiprinātos, — galīgi nepaliktu par mūsu dzīves va-
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došo zvaigzni. Lai lūk tas nenotiktu, jācenšas šo

ideju padarīt jo vairāk neskaidru, sareģžītu, bet, ja
vien iespējams, vajaga ap viņu sacelt ari ķildas u.t.t.

levērojot nacionālisma lielo nozīmi tautas dzīvē

un attīstībā, mums visiem spēkiem jācenšas viņš no-

skaidrot, nostiprināt un ari tālāk izveidot. Ar to

saistās visa mūsu tautas turpmākā dzīve, pastā-
vēšana un plaukšana. Bez īsta nacionālā spēka mēs

jau vispirms varam sabrukt kā valsts un pēc tam sa-

drupt ari kā tauta... Un atlikušās drumstalas, kas

zin, maz labuma atnesīs ari internacionalistu „vis-

cilvēcei"...

Nacionālisma ideja pie mums, varbūt, ir žirgta

mūsu jaunatnes un inteliģences sajūsmā, centienos

un drosmē šo ideju nest atklātībā, bet par pašas ide-

jas pamatīgu nostiprināšanu, tālāku izveidošanu un

ari izdaiļošanu, — maz tiek domāts un spriests. Šinī

ziņā mums vēl loti daudz darba, pat netikai darba,
bet ari nopietnu cīņu. Šā rakstiņa nolūks ir maz-

lietiņ, sakarā ar tautas audzināšanu vispāri, bet se-

višķi mūsu skolu darbību, aizķert tos pamata prin-

cipus, bez kuriem tuvākā nākotnē, kā es domāju,

nav iespējama mūsu nacionālā no-

stiprināšanās.

Vispirmā vietā es lieku savas tautas apziņu, t. ir

katra tautas locekļa apziņu, ka viņš tiešām ir viens

loceklis savas tautas, tā sacīt, kopzumā un, ka, sa-

karā ar to, viņam pret savu tautu ir katrā ziņā zinā-

mi pienākumi, kas labprāt jāpilda, ja negrib palikt

par tautas organisma vājinātāju, vai pat viņas spēku
izsūcēju. Šī apziņa ir visai vajadzīga, bet pie mums

ari parasti visai vāja. Kamdēļ? Domāju, ka te lielu

lomu spēlē vecu vecais lozungs: „Kur man labi klā-

jas, tur man tēva mājas". Tā tad, ja labi klājas sa-

vas tautas vidu, — priecājos ap sevi un par sevi, ja

ne — paņemu savu pauniņu, vai dukātus un zelta ga-

balus un „braucu" vienu māju tālāk
...

Bet ari tas

vēl nebūtu tas ļaunākais, — var jau būt „pasaules

pilsonis" un tomēr savas tautas īsts dēls un balstī-

tājs. Tam piemērs — žīdi. Bet, ja devize — „kur



130

man labi klājas", — ir tikai personīgam labumam

un pelnās nolūkiem, tad par savas tautas labumu un

stiprināšanu vairs pārāk maz, vai nepavisam netiek

domāts.

Ja gribam būt stipri savā tautas apziņā, tad jā-
domā un jādara pavisam citādi. Tad jāsaka būtu tā:

viss, kas man ir, vispirms gan pieder man pašam,
bet katrā vajadzīgā gadījumā es gatavs esmu savus

krājumus labprātīgi dot tautai, neprasīdams, kas

man par to būs. Ja esmu bagāts tirgotājs, rūpnieks,

ja ar lielu enerģiju ražoju mantas, krāju bagātības,—
tas labi, pat apsveicami. Visas ražotās bagātības

neapšaubāmi lai ir ražotāja privātīpašums, par kura
neaizskaramību lai stāv nomodā visa tauta un ari

valsts vara. Bet kurā katrā gadījumā pilsonim, kas

savas tautas vidū, vai pat ārpus viņas, sakrājis un

saražojis mantas, jābūt gatavam viņas likt ne tikai

savā, bet gan ari savas tautas labā. Nesot sevī šo

apziņu un gribu, katrs var iegūt ari skaistu perso-

nīgu sajūtu un dzīvi, apzinoties sevi stāvam īstā

vietā. Turpretim visi tie, kas iedomājas to par

slogu, ka dala no saražotā jādod savas tautas vis-

pārējām vajadzībām, reti gan mantos īstas pienāku-
ma apziņas laimi un prieku. Tādi atrodas vienmēr

kā kādas konfiskācijas priekšvakarā, kad vairs nav

miera ne dienu, ne nakti; kad jāgudro, kādā veidā

un kādiem līdzekļiem varētu novērst no sevis no-

dokļu, vai labprātīgu ziedojumu nastu... Un neap-

zinīgā laimē staro viņu sejas, kad izdevies kādu dalu
atraut vai noslēpt no tām mantām, kuras prasīja tau-

tas altāris. Pat visai kritiskos tautas dzīves brīžos

tie slēpj ko var un kā var, lai tikai no viņiem nepra-

sītu pārāk daudz. Bet kad prasa, lai tie materieli

veicina mūsu kultureios pasākumus, pērk mūsu, sa-

protams, tikai vispāri atzītos un labākos

literatūras darbus v. t. t., — tad viņiem parasti nau-

das par maz.

Te nu jājautā, no kam tauta vairāk cieš, vai no

tam, ka kāds turīgs tautas loceklis visai skopojas
visos augšminētos gadījumos, vai vēl vairāk no tam,
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ka šim cilvēkam nav apziņas, ka tāda skopošanās

galu galā kaitīga, kā viņam pašam, tā viņa tautai? —

Vai te pavisam var būt divējādas atbildes? Skopu-
lis apzinīgs, vai neapzinīgs augšminētos gadījumos
ir pēc savas būtības faktisks internacionalists, kam

kādas nācijas zelšana tikai tad no svara, ja caur to

dukāti ripo viņu kabatā, — pretējā gadījumā, — lai

viņa tauta krīt, — kas zin, varbūt citas tautas vadībā

var labāku peļņu dzīt. Turpretim tas, kas, varbūt,
var mazāk dot, bet dod ar apziņu, kā citādi nevar,—

kritiskā brīdī jāatdod pat itin viss, — ari ar savu ma-

zumiņu lielā mērā stiprina savu tautu: viņa upuris uz

tautas altāra ir svētīts.

Bet tas tā ar materiālām vērtībām. Vai tad

viņu īpašnieki tie vienīgie un īstie tautas stutētāji?
Tādā gadījumā jau tautas apziņa, un cik tālu nacio-

nālisms mūsu formulējumā atkarājas no viņas, būtu

ievērojamā mērā ārējā, materiālā spēka atkarībā.

Garīgā darba darītāji, un pie tam vēl daudz

ievērojamākā mērā par materiālo bagātību ražotā-

jiem, var grēkot pret tautas apziņas attīstību un no-

stiprināšanu. Gluži tāpat, kā materiālo vērtību ra-

žotājiem, ari garīgiem darbiniekiem, mūsu rakstnie-

kiem, māksliniekiem, žurnālistiem, politiķiem, sko-

lotājiem v. t. t, — stājoties pie sava darba, vispirms

jājautā, vai ar to tiek veiktas galvenā kārtā perso-

nīgas un grupu intereses, vai šo interešu labā tiek

šie darbi plānoti, sekmēti un galu galā dzīvē laisti, —

jeb vai viss, kas tiek darīts, iziet no aprēķina:

„Šo darīja, to darīja,
Sveši ļaudis daudz darīja;
Ko darīja sveši ļaudis,
To tu līdzi nedari!

Tev jādara tautas d c l,

Lai var koši uzzelt vēl!"

(A. Pumpurs.)

Ja, — te meklējami ari garīgo darbinieku mērķi.
Šie darbinieki bieži vien skatās, ko dara „sveši ļau-

dis", lai tad akli viņiem pakaldarītu, neprasot, —
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kam šāds darbs nāks par labu; vai viņš nav kā dze-

guzes ola svešā perēklī un vai dzeguzēns vēlāk ne-

būs ar grūtībām jāizperina un jāaudzina un tomēr

galu galā tas nebūs mūsu pašu bērns... Ja, — ko

lai dara, vieglāki ir citiem pakal skriet, nekā savas

īpatnējas tekas staigāt; varbūt, ari modernāki iz-

skatās, ja seko citu tautu „modes lapām", nekā no

pašu audiem mēģina darināt ko īpatnēji skaistu un

daiļu ... Varbūt. Bet, lai nepievilas, — tauta, ja
viņā mostas sava apziņa, — ari neļaujas apsmieties...

Ko rāda mūsu tagadējā un līdzšinējā rakstniecība?

Par ko tauta gavilēja, ko sumināja? Vai ne tautas

gara mantu krājēju Kr. Baronu, latviešu tautas dzī-

ves īstu un īpatnēju tēlotāju M. Kaudzīti? Vai te

nestājas rindās visi, pat tie, kuriem nacionālisma

ideja derīga tikai par tik, par cik
...

Lūk, šie rakst-

nieki ir bijuši lieli mūsu tautas apziņas stiprinātāji,

viņi nav vērojuši, ko ziņo „modes lapas", nav prasī-

juši, kas un cik viņiem personīgi par saviem darbiem

būs, nav skrējuši katram vējam pakal, — bet teikuši

ar_ Pumpuru: „Tev jādara tautas dēl"
...

Un ja

mūsu rakstniecība ir stipra, tad, — tik tiešām kā

mūsu tauta dzīvo, — pateicoties tam, ka šo rakstnie-

cību pamato tādi rakstnieki, kā Kr. Barons, Brīvzem-

nieks, Pumpurs, Poruks, Blaumanis, Kaudzīte, Sau-

lietis v. t. t. Un visi viņi nekad nav prasījuši perso-

nīgus labumus, bet apmierinājušies ar to visnepie-
ciešamāko un... priecājušies, ka tautas apziņa aug

un nostiprinājās caur viņu darbiem.

Bet bez rakstniekiem mums, īsti beidzamā laikā,
radušās ari citas jo plašas grupas, kas lielā mērā

strādā ar „spalvas kātu". Ari viņu uzdevums taču

kalpot tautas apziņas audzināšanai kā pašiem savā

vidū, tā plašāki mūsu tautā. Taisnība, šie ļaudis
bieži vien grib būt „politiķi" un politika esot visai

grūta padarīšana. Varbūt ari tāpēc mēs bieži dzir-

dam, ka tauta sūdzas par mūsu „politiķu" savstarpē-

jām ķildām, pareģo no tām tikai ļaunu, pat izteic

spriedumu, ka „politika" sabojāšot visu mūsu tautu

v. t. t. Lai nu kā, bet viena lieta, liekas, skaidra, —
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ta politika, kura tiek darīta ne personīgu aprēķinu,
bet tautas deļ, — nav nosodāma lieta. Vai nu ari

politika nav un nebūs kļūdu, vai tad politiķi nav tādi

pat cilvēki, ka visi citi? Velti par politiku sūdzē-
ties ka par īpatnēju cilvēka gara darbību. Un lai ari

politika, varbūt, vairāk kā citur varētu nodarīt kļū-
das, kuras ne vienmēr varēsim attaisnot, bet piedot
tauta un vēsture piedos katru to kļūdu, kuru politiķis
nodarījis kalpodams savai tautai. Kļūdu
tads politiķis nodarījis tautas dēļ. Turpretīm pat iz-

veicīgu un sekmīgu politiķi nevarēsim cienīt, ja viņš
politikā meklē ne visas tautas, bet tikai personī-
gas intereses. Ja kādas politiskas partijas
biedris atklāti atzīstas, ka viņš, partijas mērķus sek-
mēdams, gatavs slēgt līgumu ar pašu „velna māti",
— tad mēs gan varam šādai lielībai nepiekrist, to

apšaubīt, par to pasmieties, bet galu galā nosodīt

viņu kā partijas un tautas darbinieku varēsim pil-
nīgi tikai tad, ja viņš savā darbā būs noziedzies pret
tautas nacionālām kopinteresēm. Uzvarētājus tauta

vispāri nesodot ari par sliktiem un citā gadījumā pe-

lamiem darbiem. Taču gan tikai tad, ja uzvara tau-

tai nākusi par labu. Pretējā gadījumā ari uzvarētāji,

ja ne tūdaļ, tad vēlāk saņem kauču vēstures sodu.

Tā tad ari politikā, kāda ari viņa nebūtu, galvenā
lieta ir, lai viss tiktu darīts tautas dēļ. Bet vai tā ir

„politika", kad cits citu dien' no dienas nolamā, no-

niecina, pie kam tas notiek nevis kādu ievērojamu
principu dēļ, bet vai nu personīgu ķildu un interešu

labad, vai pat, kas vēl daudz ļaunāki, dažādu pri-
vātu veikalu sekmēšanas dēļ ? — Tad jau gan tautai

jāsāk gunģoties ...

Tāda „politika" tautu neved uz

labu.

Un kādus tautas darbiniekus, viņu grupas, ama-

tus, pienākumus un pat vienkāršus darbus mēs ari

neaplūkotu, — visur jāatrod viens un tas pats prin-

cips : katrs darbs parasti labs un nesīs

svētību ari pašam darba darītājam,

ja tiek strādāts ar tādu apziņu, ka

jādara ne vienīgi personīgu un citu
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savtīgu interešu, bet gan savas tau-

tas labad. Tādam darbiniekam ir tas, ko apzī-

mējam ar vārdiem tautas apziņa. Viņa darbam būs

svētība personīgā un visas tautas dzīvē.

Šinī virzienā turpmāk čakli jāstrādā kā mūsu

nacionāli domājošiem skolotājiem, tā visām perso-

nām un iestādēm, kas kaut kādā veidā darbojas ja

ne pie bērnu un skolu jaunatnes audzināšanas, tad

pie dažāda veida ārpusskolas izglītības veicināšanas,
priekšlasījumu, kursu v. t. t. sarīkošanas. Pašlabuma

un personīgu interešu meklētāji vienmēr ir bijuši,
bet tautai smagi jācieš, pat jāiet bojā, ja šādi ļaudis
sāk visās vietās spēlēt pirmo lomu. To nedrīkst aiz-

mirst katrs īsts nacionāls tautas audzinātājs.
Otrā vietā es lieku reliģiskās tikumības nostip-

rināšanu. Ja, bet tas jau, cik zinām, nav populāri...
Runāt par reliģiju mūsu skolās vēl nesen nozīmēja
runāt par kaut kādām „tumšām lietām"

...
Pēdē-

jais skolotāju kongress ar balsu vairākumu nolēma

reliģijas mācību izslēgt no mūsu skolām. Kad kād-

reiz izsaka domas, ka pret reliģiju esot tikai mūsu

zocialdemokratija, tad pēdējās tieši, vai netieši pār-

stāvji atbild, ka ari idejiski antizocialisti esot pret

reliģijas, resp. ticības mācību... Un, — tas, Die-

vam žēl, taisnība. Ir ari pilsoniskas grupas, pat par-

tijas, kuras, ja ne vairāk, tad indiferenti izturas pret

reliģiju. Ja viņas tieši neuzstājas pret reliģiju skolā,

pret baznīcu draudzēs, tad vairāk tāpēc, ka baidās

caur to atbaidīt vienu otru piekritēju. Tādā gadījumā
labāki ciest klusu. Galu galā daži neizsakās pret

reliģiju vispāri, bet negrib, ka to piekopj skolās.

Vispāri reliģijas un līdz ar viņu tikumības sajūta
mūsu tautā stipri noslīdējusi uz leju. Pacelts pat

jautājums, vai tautai vispāri reliģija vajadzīga. Do-

māju, ka šādos apstākļos tiešām ir gan nopietni jā-

padomā par reliģiskās tikumības nostiprināšanu.

Taisnība, pašā pēdējā laikā itin kā aģitācija pret reli-

ģiju vispāri atslābuši. Vai uz ilgāku laiku, — kas to

lai pasaka. Šinī krājumā ir ievietots kompetenta
autora principiels raksts par reliģijas nozīmi audzi-
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našana, tāpēc ari šaī rakstiņā nenodarbosimies ar

pierādījumiem par reliģijas nepieciešamību tautas

dzīve vispāri un bērnu,
_

vai jaunatnes audzināšanā

sevišķi. Bet mums tomēr jāatspēko daži pārmetumi

reliģijai kā tikumiski audzinošam priekšmetam sko-
lās. Pirmai pārmetums, — reliģijas mācība nesaska-

not ar citiem priekšmetiem, īpaši dabas zinībām u.t.t.

Tālāk, — viņa neattīstot cilvēka prātu, bet gan to

saistot ar reliģiskām dogmām v. t. t. Ko gan lai no-

pietni atbildam uz šādiem pārmetumiem? Rādās,

viņus izteikuši cilvēki, kuri par reliģiju nezina vai-

rāk, kā to, ko krievu laikā pagasta skolā mācījušies.
Un mācījās viņi bieži bez kādas dziļākas sajēgas
skaitīt baušļus, bībeles pantus un dažus stāstus. Šā-
da „mācīšanās" bija īsta reliģijas kropļošana un

viņa mūsu apstākļos tiešām varēja izaudzināt reli-

ģijas necienītājus. Bet varēja būt (un ari bija) vēl

ļaunāki: reliģijas stundas skolotājs izlietoja reliģijas

„graušanai". Tā radās mums paaudze, kura vai nu

reliģiju pilnīgi noliedza, vai izturas pret viņu indi-

ferenti. Kā vieni, tā otri nav mācījušies pazīt reli-

ģijas īsto būtību un visai lielo vērtību cilvēka un tau-

tas garīgā dzīvē. Zīmīgi tas, ka reliģijas noliedzēji
nekad neprasa reliģijas mācības reformēšanu, bet

gan pilnīgu izslēgšanu no skolas, pie kam viņu sau-

ciens ir: „Nost ar pātarošanu!" Lūk šie ļaudis ci-

tādi reliģiju nesaprot, kā „pātarus" un šo pašu jē-

dzienu par reliģiju viņi cenšas iedvest tautas ma-

sām. Tā tad notiek atgriešanās pie mūsu seno vec-

tēvu pirmatnējā kristīgās reliģijas jēdziena — pā-
tariem". Bet vai reliģijas noliedzējiem nav nekas

zināms par to reliģisko saturu un spēku, kas mūsu

tautā parādījās jau XVIII. gadu simtenī? Vai viņiem

ir nezināma brāļu draudzes darbība Vidzeme? Kam

tas viss svešs, lai taču palasa Apsīšu lēkaba, Po-

ruka, Kaudzīšu darbus, — tur atradīs kristīgā tiku-

mībā apskaidrotus cilvēku tēlus, kam sveša „pātaru

reliģija". Pielīdzināt kristīgās reliģijas augstās vēr-

tības „pātariem" tiešām ir pārāk vājš arguments pret

reliģijas pasniegšanu skola.
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Otrs pārmetums nacionālistiem, kuri aizstāv re-

liģiju, ir tas, ka kristīga reliģija esot internacionāla,

pat žīdiska. Kā tad nacionālisti varot šādu reliģiju

pabalstīt un aizstāvēt? Tā var atkal runāt tie, kas

reliģijas īsto būtību nav nemaz vēl sapratuši. Ja

kristiānisms, kurš savā laikā sevī apvie-

nojis visas tā laika reliģiskās un fi-

lozofiskās patiesības, tagad tiek pieņemts

no visas kulturelās cilvēces, tad tautai, kura noliegtu
un apkarotu šīs patiesības, gan atliek atgriezties kaut

kādā pirmatnējā reliģijā, vai radīt sev kādus citus

elkus. Atsvešināties no kristiānisma un viņa aug-

stām mācībām, nozīmētu pazudināt mūsu tautu, t. ir,

iet pa antinacionalu ceļu. īstie nacionālisti tāpēc aiz-

stāv reliģiju vispāri, bet mūsu nacionālistiem jāaiz-
stāv kristīgā reliģija, kā reliģija ar visaugstākām

vērtībām, jo pāriet kādā zemākā reliģijā mūsu tauta

negribēs, bet bez reliģijas neviena tauta nevar pa-

stāvēt. Iznīcināt mūsu tautā reliģiju cenšas visi tie,

kam nolūks mūsu tautas patstāvību vājināt un beidzot

pavisam iznīcināt. Viņiem piepalīdz dažkārt tie, kam

nav nemaz sajēgas par reliģijas vērtību.

Tad tas „žīdiskums". Ja paraugāmies vēsturē,

tad redzam, ka žīdi gan visai nikni apkarojuši kristī-

go reliģiju, — viņi Kristu situši krustā, — „situši
krustā" ari dažu kristīgo tautu... Tā tad kristīgie
nav žīdiem „brāli" un kristīgo reliģija nav viņu
(žīdu) reliģija.

Nacionālistiem tomēr nav jāuzstājas pret reli-

ģijas ārējo formu pārlabojumiem (reformām), pat, ja

tas būtu vajadzīgs, „latviskošanu"; viņiem jārūpējas

par reliģijas mācības pasniegšanas metodu pārvei-
došanu. Bet tanī pašā laikā viņiem vi-

sai stingri jāaizstāv kristīgās reli-

ģijas un tikumības pamata mācības,
kā ari jācenšas šīs mācības no jauna
nostiprināt mūsu mājās, skolās, baz-

nīcās un tautā. Tas mums jādara tautas pa-

stāvēšanas labad.

Trešā vietā jāpiemin tautas tradicijas, — t. ir
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visas tas garīgās vērtības, kuras mūsu senči gadu
simteņos un pat tūkstošos radījuši un pēc sevis at-

stājuši. Mums jāmācās viņas cienīt un vajadzīgā
gadījumā izlietot. Pie šīm tradicijām es pieskaitu ari

musu tautas gara mantas (dainas, pasakas, mīklas

v. t. t), kā ari dažādas parašas, svētku svinēšanas

v. t t. Par tautas gara mantām še īpaši nebūs jā-

runā, — viņu vērtība tautas audzināšanā ne no vie-

nas puses netiek apstrīdēta. Daži viņas pacel pat tik

augstu, ka grib lietot kā reliģiska kulta sastāvdaļu.
Domāju, ka tas ir nepareizi un nebūt nesaskan ar

tautas gara mantu īsto būtību. Bet tomēr tas pierāda
mūsu gara mantu sevišķi lielo vērtību. Vajaga tikai
šīs vērtības dziļāki izprast un pielāgot tautas dzīvē.

Ne tik droši un paļāvīgi mēs stāvam par citām

tautas tradicionelām vērtībām. Vai dažas tautas pa-

rašas ir tik nederīgas, ka viņas ar mierīgu sirdi va-

ram nodot aizmirstībai. Ņemsim kauču Jāņu dienas

svinēšanu, kura pat agrākos „svešu kungu" laikos

dažkārt tautā ienesa veselu prieka virpuli, padarīja
gaišas un mīļas Jāņa bērnu sejas. Vai tagad mums

tas nav vairs vajadzīgs? Vai mēs vispāri „svētkus"
vairs nesvētam? Taču svētam. Bet tie ir „moder-
ni" svētki un „modernas" dziesmas viņos atskan

...

Un parasti velti šādos „svētkos" meklēsim gaišas

sejas, sirsnīgus smaidus
...

Bet, varbūt, veco Jāņu
svinēšanā ir kautkas rupjš, izglītotam cilvēkam ne-

piederošs? Tas, rādās, nav. Bet, — lūk, tas vairs

nav moderni: aizdedzināt jāņugunis, saiet pulciņā un

līgot, pacienāt Jāņa bērnus ar sieru un alu, appušķot

Jāņa tēvu un Jāņa māti ozolvaiņagiem ...
un līgsmot,

līgsmot līdz gaismai! Ja jau nu to vēl kas dara, tad

tie ir mazākizglītotie ļaudis, kamēr tautas „virsslā-

ņiem" taču Rīgā ir lielāki restorāni ar modernām de-

jām — šīberiem v. t. t. Un laikam tur viņi jūtas ari

līgsmi? Palasāt tikai šo restorānu svešādīgos no-

saukumus. Tie likti dažreiz pār lepnu telpu, dažreiz

smacīgu pagrabu durvīm, bet latvju valodai_ viņi
katrreiz pretīgi. Un kāds ir tas_ prieks un tā līgsmī-

ba, kas tur atskan? Vai skaistāks un vērtīgāks, kā,



138

piemēram, zem jāņugunīm? Lai nāk un saka tie, kas

tur līgsmojušies
...

Bet viņiem pat kauns stāstīt,

kā tie tur līgsmojuši...
Laiks ir mūsu jaunatnei šinī ziņā izcelt vecos,

bet tanī pašā laikā jaunos svētku priekus. Un netikai

Jāņus vien, bet varbūt ari Miķēlus, Mārtiņus, Me-

teņus v. t. t. v. t. t. Tauta pēc darba gaida svētku

dienas atpūtu un prieku. Un vai lai tad mēs klausā-

mies, kā atskan: „Lustīga dzīvošan", vai noskatā-

mies, kā spiež „šīberi"? Ja jau šāda veida priekus
atzīstam par vajadzīgiem, tad cik vajadzīgāki un

tanī pašā laikā skaistāki, daiļāki un priecīgāki va-

rētu būt svētku brīži saistīti ar dažām mūsu tautas

parašām, pušķoti ar mūsu tautas dziesmām v. t. t.

Būs šis tas ari šinī ziņā jāpārveido, jāpārlabo, bet ja

to gribēsim, tad ari panāksim. Neiesim karā ari ar

kuru katru skaistu „modernu" prieku.
Bet tautas tradicijas pieminot, lai neapmierinā-

mies vienīgi ar tautas gara mantu kopšanu, dažādu

parašu un svētku v. t. t. atjaunošanu un pārveido-
šanu. Ir mūsu tautai bijušas ari vēl citas tradicijas,

par kurām liecību dod mūsu tautas dziesmas un daž-

kārt ari mūsu vectēvu atmiņas. Viņas dzīvojušas
mūsu tautā dažādos labos tikumos. Lai pieminam

tikai vienu mūsu vectēvu tikumu. Tas ir godī-

gums. Cik liels bija šis godīgums, to vēl tagad
mums zina vecīši pastāstīt. — „Atnāca viņtēvs pie
manis naudu palienēt. Aizvedu klusiņām uz klēti, —

lai neviens neredz, un iedevu, cik varēju
...

Vai kā-

dam no mums abiem jel prātā nāca domas, ka varētu

notikt parāda noliegšana v. t. t." To zina vecais

sirmgalvis, bet mēs?... Piekrāpt, piemānīt savu tu-

vāku, — tas vecos laikos retam nāca prātā. Kur pa-

licis mūsu senču godīgums? Vai tiešām sveši ļaudis
mums viņu pavisam atņēmuši. Vai godīguma sajūtas

trūkums nav mūsu dienās visai sajūtams katrā darbā,

savstarpējā cilvēku satiksmē, kopdarbībā v. t. t?

Vai šis mūsu tēvu-tēvu tikums zudis uz visiem lai-

kiem? Veci dārgumi tik ātri nezaudē savu vērtību,
veci tikumi iet līdzi paaudžu paaudzēs. Vajaga
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mums ari šinī zinā tikai stipri mīlēt senču dārgumus
un viņi atgriezīsies pie mums. Katrā ziņā galīgi vēl

zuduši tie nav. Vai tikai mēs viņus gribam atgriezt?
Tautas audzinātajiem ari šim ziņa visai liels, bet

svētīgs darbs.

Tālāk lai pieminam kādu visai sāpīgu lietu. Tā

ir — autoritāte. Mums ar viņu pavisam vāji. De-

mokrātija un autoritāte, — vai tas savienojams?
Katram vienādas tiesības, katrs gudrs. Ar to lai viss

padarīts. Jācenšas, lai autoritātes nebūtu, jo viņa

var pārvērsties par demokrātijas apspiedēju, var ie-

sēsties valdnieka krēslā. Tāpēc jau laikus jārūpējas,
lai neviens nepaceltu galvu augstāku par visiem ci-

tiem. Ja kāds tanī virzienā celtos, to vajaga tūdaļ

apturēt. Tāda, rādās, ir mūsu savādā gudrība un

taktika. Bet ne jau katru reizi esam konzekventi.

Ir gadījumi, ka daži partiju vīri māk savas partijas

labā nostādīt „autoritates" katrā izdevīgā un vaja-

dzīgā gadījumā. Vai pat tādi visu veco autoritatu

iznīcinātāji, kā komunisti, nav sev iecēluši jaunu lie-

lisku autiritati — Ļeņinu? Un patiesi, kur vien da-

rāms kāds lielāks darbs, tur lieta jūk, ja nav autori-

tātes. Vai to nezina ari autoritatu nīdēji? Vai kara
laika ienaidnieks dažkārt nemēģina sava pretinieka

pusē satricināt autoritātes, lai tad vieglāki to varētu

pieveikt? Vai mūsu partijas dažkārt nedara to pa-

šu, īpaši dažādu vēlēšanu laikā? Tā tad savāda pa-

rādība. Autoritāte gan, kā redzams, vajadzīga, bet

tomēr bīstama. Bet neiztirzājot jautājumu par var-

būtēju demokrātijas apdraudēšanu no autoritātes,

jājautā, — kas bīstamāks tautai un valstij, vai spē-

cīga un liela autoritāte, kura kritiskā brīdī apvieno

tautu, vai neuzticēšanās nekam citam, kā „balsu
vairākumam". Tā tad ne personas, bet „balsu vai-

rākuma" autoritāte. Ko māca vēsture? Vai visos

kritiskos brīžos tautu nav glābušas un vadījušas at-

sevišķas lielas personības, kurām tad sekojis „balsu
vairākums". Vai nav postā kritušas tautas, kurām
vairs nav stipras autoritātes, bet tikai „balsu vairā-

kums"? Tā tas ir bijis un tā laikam vēl ilgi būs. Ja
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gribiet izārdīt ģimeni, — iznīcināt bērnu cienību pret

vecākiem; jagribiet vispāri sašķobīt tautas attīstību,--

apkarojiet vispāri pietātes sajūtu; ja gribiet padarīt
nedrošu valsts stāvokli — iznīciniet katru autoritāti.

Luk, kamdēļ jautājums par autoritātēm kā šā

vārda vislielākā (cienība pret tautas vadoņiem),
tā ari visplašākā (cienība pret katru vērtīgāku
personu) nozīmē nevis apkarot demokrātismu, ne-

vis protestēt pret „balsu vairākumu", bet ievērot

tautas un valsts dzīvības intereses. Tauta, kurā būs

stipra autoritātes cienīšana, pratīs cienīt ari to „balsu
vairākumu", kurā ietilpst autoritātes vārda plašākā
nozīmē, bet viņa kritiskā brīdī sekos tikai autoritātei

šā vārda vislielākā nozīmē.

Tamdēļ domājam, ka nacionālai audzināšanai jā-
liek pamatos ari autoritātes princips. Viņam jāsākas

ģimenē, jāturpinās skolā un jānostiprinās visā sabie-

drībā.

Bet te tomēr var būt viens iebildums. Vai katra

autoritāte, kuru par tādu dažas grupas gribētu iz-

saukt, ari patiesi ir īstā autoritāte? Kā tauta lai at-

šķir īstās no neīstām autoritātēm? Nav tas viegls

darbs, bet neiespējams gan viņš ari nav. Ja jau mēs

uzstādām nacionālas audzināšanas un pastāvēšanas
pamata principus, tad ari pēc viņiem jāsver autori-

tātes, kā lielās, tā mazās. Nacionālai un lielai auto-

ritātei vajaga šos principus atspoguļot visspilgtāki,
viņai šos principus vajaga dzīvē visredzamāki un no-

teiktāki realizēt, viņai šo principu dēļ vajaga stāvēt

un krist. Visi, kas šos principus ievēro, kā saka:

„par tik, par cik", — nav īstie principu nesēji, — nav

autoritātes, ne šā vārda lielākā, ne plašākā nozīmē.

Viņi var šur tur būt vadoņi, bet ne autoritā-

tes.

Un beidzot, nacionālās audzināšanas pamatos

jāliek vēl dzimtenes mīlestība. Dzimtene jāmīlē ne-

tikai kā darba vieta, pelņas avots un aizsargātāja,

bet ari kā tā vieta un zeme, ar kuru saistās cilvēka

prieki un bēdas, laimes un nelaimes dienas. Bet

teiks, — kas tad to nezina. Varbūt ari zina visi, vai
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lielākā dala, bet tomēr cik bieži mēs novērojam, kā

dzimteni nemīl ē. Ko mīlē, to ari grib redzēt

laimīgu, skaistu un daiļu, — tā labad daudz ko atdod,
uzupurējas v. t. t. Vai tā tas ir ar mūsu dzimteni?

Vai mēs cenšamies mūsu dzimteni, Latviju, padarīt
skaistu un daiļu? Pabraukājat pa Latviju un tad

atbilde nāks pati par sevi. Vai neredzēsim nolaistas,
sakritušām sētām mūsu tēvu un vectēvu kapenes.
Tas taču tautas svēts pienākums, rūpēties par senču

dusas vietas svētsvinīgu izskatu. Bet mums bieži

govju bari klejo pa kapu virsu. Sakāt, vai tā ir kul-

tūras tautas pazīme, vai tā ir dzimtenes mīlestība?

Mūsu mazie un lielie celi paliek neizbraucami, —

nav kas viņus labotu. Vai tas ir lietderīgi un rāda,
ka mēs mīlam dzimteni? Mūsu meži tiek bieži bez

jēgas maitāti un izcirsti, jauni netiek ar mīlestību

kopti. Vecie ozoli paliek retums, jaunus neaudzina.

Kuplās bērzu birzes izcērt. Vai tas skaisti? Ap

mājām gan dažkārt vēl redzami kādi augļu koki,
bet sēta bieži vien sakrīt un netiek atjaunota. Nav

laika, nav līdzekļu. Daži dabas retumi, jauki stūrīši,

vēsturiskas vietas tiek vandaliski postītas un maitā-

tas. Paskatāties „muižu centros", salīdziniet viņus

ar priekškara kārtību un — nopūšaties..
._

Pat ceļi
caur muižām, kur agrāk bija viss izbruģēts, tagad

neizbraucami. Pie pilīm karājas vecas lupatas, rē-

gojas nomizoti greznuma koki_ v. t. t. Unkas to gan

lai sauc par dzimtenes mīlestību? Ja mes viņu mī-

lam, tad viņa ari jākopj ar mīļām rokām, citādi mes

neesam viņas īstie dēli, bet pat sliktāki par padē-

liem ... Tas jāsaka vienkārši un droši.

Mums jāaudzina dzimtenes mīlestība, jāmāca,

kā un cik karsti jāstrādā pie viņas skaistumu aizsar-

gāšanas, kopšanas un izdaiļošanas._ Pagaidām tas

viss ir bēdīgā stāvoklī. Te visiem jāķeras ar sirsnī-

bu un čaklumu pie darba. Bet par visam lietam

mūsu jaunatnei jāieaudzina stiprāka dzimtenes mīle-

stība un līdz ar to griba dzimtenes skaistumus sau-

dzēt, kopt, vairot, bet ne maitāt Bez dzimtenes mī-

lestības, bez viņas skaistuma mes ari paši būsim bez
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daiļuma. Prozaiska būs mūsu dzimtene un līdz ar

viņu prozaiski ari mēs paši. Mūsu dzimtene un mūsu

tauta nav tāda stāvokļa pelnījusi. Mūsu jaunā pa-

audze, — nākamie Latvijas pilsoņi — jāaudzina tā,
lai netikai priecātos dzimtenes ārēs, bet ari darbos

koptu sev skaistu Latviju.
Tie būtu, kā mēs domājam, vismaz tagadējā lai-

ka, nacionālas audzināšanas galvenie principi. Viņi,
kā redzam, gluži vienkārši savos pamatos, viegli for-

mulējama ari viņu izbūve, bet, par nožēlošanu, mūsu

tautas dzīvē faktiski grūti realizējams darbs. — To

pierāda tas, ka pārrunājamie principi darbos pie
mums parādās pārāk vājā spēkā. Kam acis redzēt,

tas to redz.

Šā rakstiņa nolūks — ierosināt mūsu audzinātā-

jus uz darbību pārrunājamo principu virzienā, jo bez

viņiem par nacionālu audzināšanu velti prātosim. Šo

principu nostiprināšanas un izveidošanas metodes

nav liktas šā rakstiņa robežās. Par tām runājams

atsevišķi.
Beigsim, ar ko sākām. Ja mūsu tauta tagad

pārdzīvo visai svarīgu vēsturisku momentu, tad

mums ari jāapzinās, ka tik svarīgā brīdī nevar spē-

lēties un mest kūleni pakaļ kūlenim
...

Vajaga no-

teiktu un lielu darba principu. Tie ir vienīgi, kā mēs

domājam, nupat aplūkotie. Ar viņiem operējot, vi-

ņus nostiprinot un izveidojot, — mēs nostiprināsim

tautā labus tikumus, darba mīlestību, izturību v. t. t.

Mēs nostiprināsim savas tautas eksistenci un galu

galā izpildīsim savu uzdevumu ari pret visu cilvēci.
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