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Priekšvārds

Rakstīt par Spāģu Andreju bija mans svēts pienākums.
Par šo mūsu lielo tautas darbinieku man bija jāsaka tau-

tai itin viss, kas man vienam bija zināms. Rakstīt par An-

dreju Spāģi mani mudināja arī manas sirds balss» mana

apziņa, ka esmu sava tēva skolotājam daudz pateicības

parādā. Mans tēvs man atdeva visu to, ko viņš bij_a_mā-

cījies no Spāģu Andreja, un tas ir garīgas bagātības,
kuras man augsti jāvērtē.

lesāku rakstīt par Spāģi jau gadus 30 atpakaļ. Bet tad

man nebij tik daudz materiāla, kā būtu bijis iespējams
darbu pabeigt. Arī pats laikmets tad vel nebij_ izaudzis

līdz tādai brīvībai, kad visai latvju tautai varētu paust
Spāģu Andreja lielās brīvības domas.

Ar jaunās Latvijas brīvības saules lēktu es nu varēju
brīvi turpināt savu darbu. Lai tautas priekšā jo gaiši iz-

celtu Spāģu Andreja lielo personību, man bija jo plaši
jāattēlo viņa laikmets. Tas bija jādara arī tādēļ, lai jau-
nās paaudzes, kas pietiekoši neprot vācu un krievu valodas,
varētu latviešu valodā manā grāmatā atrast pietiekoši pla-
šas ziņas, kā par Spāģa paša un viņa pretinieku galve-
niem cīņu rakstiem, tā arī par paša laikmeta, it sevišķi
par Krievijas un Baltijas reformu lielajiem notikumiem.

Mans nolūks arī ir pierādīt mūsu dienu un nākošo pa-
audžu jaunatnei, ka Spāģis jau no pašas jaunības ir kal-

pojis tikai lieliem mērķiem, lielām idejām, un neatlaidīgi
un nepārtraukti cīnījies kā latvietis ar lielu nacionālu

sajūsmu un karstu sirdi.

Kā liecību par to, cik augstu vērtējuši Spāģa darbu

un viņa lielo garu pārkrievošanas laikmeta krievu dar-

binieki, pievedu Jāņa Kreicberga sarunu 1890. gada ar

Liepājas miertiesnešu sapulces priekšsēdētāju, ievērojamo
krievu publicistu Aleksandru Bašmakovu, kas pārkrievo-
šanas nolūkos pētīja Baltijas apstākļus, un bija lasījis
oriģinālā Andreja Spāģa lielo grāmatu. Bašmakovs no-

devis Kreicberģim par Spāģi un viņa darbiem šādu vaļ-

sirdīga spriedumu: „Apbrīnojami spējīgi un asprātīgi, un

ar lielam zināšanām un tēlošanas veiksmi, skaista vācu
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valodā ir sarakstītas abas daļas „Die Zustānde des freien

Bauernstandes". Kas gan varētu būt tas veiklais un spē-
jīgais autors, kurš nav vēlējies atklāt savu īsto vārdu,
bet apmierinājies ar garu pseidonīmu: „Dargestellt von

einem Patrioten".

Kreicbergs atbildējis: „Tas ir latvietis — Andrejs
Spaģis."

„Vai tiešam?!" Bašmakovs pārsteigts izsaucies un at-

kāpies dažus soļus atpakaļ. Tad viņš izbrīnījies, pats sevī
sācis runāt: „Kur latvietis tanīs laikos varēja iegūt tik
lielas zināšanas politika, likumos un vācu valodā? Kas
tas gan varēja but par latvieti, kurš viņos tumšas varas

laikos, 1860-tos gados, uzdrošinājās ar tādu varenu spēku
uzstāties pret visuvarenajiem vācu muižniecības vadoņiem
un visas varas nesējiem? Kas par varenu stilu, kas par
drosmi dveš pretim no grāmatas katras lappuses!"

Jānis Kreicbergs pastāstījis Bašmakovam par Andreja
Spāģa un Krišjāņa Valdemāra lielajiem kopējiem darbiem
un paradījis viņam lielu gleznotu Spāģa ģīmetni. Bašma-
kovs apklusis un ģīmetnē ieskatīdamies dziļās domās pats
sev teicis: „Ka_s par interesantu, intelligentu seju!..."

No paša Spaģa grāmatas „Die Zustānde etc." esmu tul-

kojis tikai_ ievērojamu daļu, lai ar to kaut cik pierādītu
Spāģa lielas idejas, viņa varonīgās cīņas un apbrīnojamās
darba un pašuzupurēšanās spējas. No sirds ieteicu ik-
katram, kas prot vācu valodu, lasīt Spāģa grāmatas „Die
Zustānde" abas daļas oriģinālā — vācu .valodā.

Vienā ziņā vēl gribu izpalīdzēt lasītājam, kas vēlētos

iepazīties ar Spāģa darbu orīģinālā. Daudzu viņa rakstu

beigās kā paskaidrojumi vai kodīgas atbildes pretiniekiem
ir iespiestas: „Anmerkungen des Herausgebers" (izdevēja
piezīmes).

viegli var mosties doma, ka Spāģa grāmatai
bijis kāds oits izdevējs un ka tas nācis Spāģim palīgā un

rakstījis asprātīgās un kodīgās „izdevēja piezīmes". Tāda
doma būtu maldīga.

Andreja Spāģa grāmatu abas daļas pamatīgi izpētījis,
nācu pie dziļas pārliecības, ka Spaģis pats izdevis savu

grāmatu un pats rakstījis savas svarīgās „izdevēja pie-
zīmes".

Par to arī katrs var pārliecināties sekošās vietās grā-
mata „Die Zustānde". Otrās daļas 20. lappusē, atbildē
Valdemāram uz viņa rakstiem, izdevējs savās piezīmēs
runā tādu valodu, kādu varēja runāt tikai pats „Die Zu-

stānde" autors, bet neviens cits. 253. lappusē, izdevēja
piezīmju 3. punktā aizrādīts baronam Bistramam, lai viņš



7

piegriež vērību norēķinam ar Neimani. Tie ir tik dziļi

sīkumi, par kuriem nezināja runāt, ne grāmatas drukātājs
G. Pātz's Naumburgā, ne komisionārs Hermans Fries Leip-

cigā. 268. lappusē'izdevēja piezīmju 2. punktā piezīmju

rakstītājs atsaucas uz „von uns im ersten Abschnitt B

angefuhrten Paragraphen" v. t. t. Visas B un D sadaļas
ir spāģa paša rakstītas. Līdz ar vārdiem „von uns" gaiši

pierādīts, ka visas izdevēja piezīmes rakstījis Spāģis_ pats,

izdodams grāmatas otro daļu. Arī Brīvzemnieks sava rak-

stā par Spāģi (12. lappusē) saka sekošo „Caur šo grā-

matu viņš, tā sakot, saviem pretiniekiem muti aizbāza, un

ir savas tautas pateicību pilnā mērā pelnījis. Bez tā laika,

ko viņš šo rakstu izstrādādams tērēja, tas maksāja viņam

arī lielu tiesu naudas, kuru viņš nekad atpakaļ nedabūja.

(Brīvzemnieka raksti 11. daļa 12. lpp.)
Ar sevišķu prieku pieminu savus idejiskos domu bie-

drus, kas man snieguši palīdzīgu roku.

Andreja Spāģa piemiņu augstu cienīdami, man laipni

palīdzēja materiālu meklēšana archīvos: Liepājas apgabal-

tiesas priekšsēdētājs Aleksandrs Birks, tiesas archīvā pār-

zinis Jānis Ābele, Liepājas zemesgrāmatu nodaļas priekš-

nieks Augusts Rugevičs, sekretārs Fricis Huns un nodaļas

darbinieks Jānis Lukaišs.

Visiem šiem maniem labvēļiem izsaku savu sirsnīgāko

pateicību!
It sevišķi daudz pateicības palieku parādā vecajiem

darbiniekiem latvju kultūrvēsturiskā darba laukā Jānim

Kreicberģim un Mārtiņam Bruņeniekam. Viņi abi garā man

dzīvoja līdz visus četrus gadus, kamēr es rakstīju šo savu

grāmatu. Viņi mani mudināja un drošināja, man padomus
deva un mani garā stiprināja; ar lielāko nepacietību viņi

gaidīja uz mana darba beigu cēlienu un sirsnīgi priecājās

par katru rindiņu, ko jau iespieda Izglītības ministrijas

mēnešrakstā.
Šis lielais garīgais atbalsts mani stiprināja paguruma

brīdī un es atkal soļoju tāļak, pretim savam sen lolotam

mērķim.

Savu lielo, svēto pienākumu esmu izpildījis. Lai nu

tauta un kritika saka savu vārdu...
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PIRMĀ DAĻA.

Andrejs Spāģis kā tautas audzinātājs

I.

Skolotāja darbība Meldzerē

1.

Andreja Spāģa laikmeta liecinieki.

Mūsu tauta ir daudz pateicības parādā saviem pir-
majiem pašaizliedzīgajiem tautas modinātājiem un ceļa rā-

dītajiem. Viens no visgaišakiem tautas pirmajiem vado-
ņiem ir Andreja Spaģis. Viņa dzīvē un viņa lielajā garā
mūsu jaunatne un nākošas tautas paaudzes' vēl gadusim-
teņus smels spirdzinošu malku garīga paguruma brīdī.

Andrejā Spāģī musu jaunatne allaž redzēs cilvēku-
latvieti, kas zinībām, gaišiem lieliem darbiem un savas

tautas nākotnei atdevis itin visu, arī pats sevi; bet par to
no tautas neko nav prasījis uņ itneko nav saņēmis.

Kad lasām literatūras vēsture par Andreju Spāģi, mēs
redzam musu gara acu priekšā vislielāko cilvēku, skolotāju
un tautas darbinieku.

No piemiņas rakstiem, kurus viņš pats 1853. gadā iz-
dota „Draugu vaiņaga" veltījis savam mīļajam, agri mi-
rušam brālim, Priekules skolotajam Jānim Spāģim, dveš
pretim dziļas un skaidras dvēseles jūtas, kas liecina par
paša rakstītajā lielo cilvēka mīlestību, par viņa cēlo
dvēseli.

īsa dzīves aprakstā, kuru mums sniedzis 1872. gadā
Brīvzemnieks ])), Andrejs Spaģis ir tēlots kā cilvēks, kas
visus savus lielos gara spēkus, savas lielas zināšanas, savu

neizsmeļamo enerģiju, izturību, pacietību, savu jaunību,
pat acugaišumu un visu savu mūžu ziedojis tikai savai
tautai un ar visu savu sirdi mīlējis savu nelaimīgo dzim-
teni — viņos tumšos laikos, kad latvieti, kas par tādu
atzinās, vajāja; kad latvieša atklātu mīlestību pret savu

tautu uzskatīja par noziegumu.
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Par Spāģa lielo dzimtenes mīlestību gaiši liecina viņa

paša dziļi traģiskie vārdi, kurus viņš par savas istabiņas

logu Maskavā teicis Brīvzemniekam 2) (starp 1867.—1869.

gadu): „Manam latvieša prātam patīk mana mazā zemā

Andrejs Spāģis un Brīvzemnieks
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istabiņa. Šis istabiņas logs rāda uz vakariem. Uz va-

kariem var tā sakot daudz sirsnīgāk lūkot."
Kad cilvēks no tālas svešatnes katru vakaru pa savas

mazas istabiņas logu suta ar norietošo sauli savai dzimtenei
mīļu labvakaru, tad lielāku un skaistāku dzimtenes mī-
lestību neviena cilvēka dvēselē nevar atrast.

Cīņās pret netaisnību un mūsu tautas nospiedējiem An-
drejs Spaģis ir bijis varens un nesalaužams, garā stalts un
nelokāms.

Ir liela morāliska bauda lasīt viņa apbrīnojamos rakstus,
kuros viņš ar varenu speķu, nesaudzīgi, ar lielu ironiju
un prata asumu satriec pīšļos savus visspēcīgos pretinie-
kus un Baltijas muižnieku aizstāvjus, kuru rīcībā un kal-

pībā atradās visa vara, visa prese* lielas zināšanas, augsts
sabiedrisks stāvoklis, visi tiesu un administrācijas archīvi
un materiāli, un neizsmeļami naudas līdzekļi.

Un tomēr... par Andreju Spāģi līdz šim vēl ir rak-
stīts un runāts pārak maz.

Pat Brīvzemnieks, kas Spāģi tik ļoti cienījis, nav uz-

rakstījis un atstājis nākošam paaudzēm to, ko viņam pa-
stāstījusi Andreja Spaģa mate.

Brīvzemnieks savā 1872. g. aprakstā tikai īsi piemin:
Viņa māte, ar kuru mums prieks un gods bija nesen Kur-

zeme, Skrundā, satikties, spēja dažu piedzīvojumu pastā-
stīt, kas par_ meldzernieku godu un mīlestību pret savu

bijušo skolotāju liecināja.
Spaģa dzimšanas 100 gadu diena 14. (2.) 'janvārī 1920.

gada pagāja neatzīmēta plašāka sabiedrībā. Tā ir savāda
aizmirstības traģēdija.

Labi būtu, ja vēl varētu glābt, kas glābjams. Vēl tautā

ir_dzīvi daži Spāģa. laikmetam tuvi latviešu darbinieki no

Peterpils un Maskavas laikiem. No savas puses es no-

dodu atklātībai manis krātus materiālus par Andreju Spāģi
kā cilvēku un skolotāju, kā sabiedrisku darbinieku un

zemnieku aizstāvi viņa darbības pirmajā cēlienā Meldzerē.
Mana bērnība un jaunībā es tikos gandrīz ar visiem

Andreja Spaģa skolniekiem un bieži vien dzirdēju viņus
runājam par savu skolotāju. Viņi visi tad jau bija vīra

gados, bet tomēr labprāt pakavējās pie Spāģa skolā pa-
vadītām agras bērnības dienām.

Arī mans tēvs Ottis Bachmanis (Diž-Nīkrāces Stir-
peikos) bija Andreja Spāģa skolnieks.

Veco, tipisko senatnes kroga ēku, kurā bija bijusi An-

dreja Spāģa skola, tēvs man parādīja jau agrā bērnībā.
Tad tur jau dzīvoja Meldzeres muižas kalpi, un ēku sauca

par „Brīniņiem", pēc agrāka muižas pārvaldnieka Brīniņa
vārda.
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„Brīniņi" atrodas netāļu no Meldzeres muižas, ceļā
no Meldzeres uz Nīgrandi (Kurzemē, Aizputes apriņķī)
un tagad piešķirti jaunsaimniekam Vilim Zonnenberģim.

Netāļu no Brīniņiem bija mūsu meža pļava „Krievu-
līdums". Katru vasaru pa siena vākšanas laiku tēvs mani

ņēma līdz uz šo tāļo meža pļavu.

Katrreiz, kad braucām gar Brīniņiem, tēvs paklusi, it kā

tikai pats sev noteica: „Redzi, dēls, te es esmu gājis
skolā pie Andreja Spāģa. Tas tik bija skolotājsi/'

Andreja Spāģa skola Meldzerē

Dažureiz, kad ļoti bija tēvs tikai paskatījās
uz garās noplīsušās ēkas pusi un mīļā balsī novilka: „Vecā
sko-o-o-1a!.." Varēja noprast, ka tēva sirds saistīta pie šīs

skolas uz visu mūžu. Dažreiz viņš man rādīja vietas, kur

viņa mīļais skolotājs ar saviem skolniekiem pa brīvstun-

dām pastaigājies, kur stāstījis par dabu, puķēm un dzīv-

niekiem, kur ar skolniekiem rotaļājies un vingrojis. Tevs

ilgi_ runāja un stāstīja par savu skolas dzīvi, kamēr ne-

bijām aizbraukuši līdz Meldzeres muižai.

Kad tēvs runāja par Spaģi un skolas dzīvi, no viņa
sejas nozuda cikkārt lielās rūpes un seja tapa laipna, mīļa,
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gaiša un apgarota. Līdz mūža vakaram tevs uzglabāja at-

miņā Andreja Spāģa dārgo tēlu.

Otrs man ļoti tuvs Spaģa skolnieks bija mana tēva

bērnības draugs, Dēseles Vecšķieru saimnieks levalds Zem-

turis. Viņš reizē ar manu tēvu gājis Spāģa skola.

Manas bērnības un jaunības gados mes, Stirpeiku bērni,

gandrīz katru svētdienu viesojāmies pie Vecšķieru bērniem.

Mēs ļoti daudz dziedājām gan istaba, gan dārza. Ve-

cais Šķieris katru vaļas brītiņu 'pavadīja mūsu vidu. Musu

dziesmas un jautrība viņam atgādināja viņa skolas gadus.
Bet tiklīdz viņš iesāka kaut ko stāstīt par skolas dzīvi,

viņa domas gluži neviļus novirzījās uz pašu skolotāju

Andreju Spāģi, un viņš atstāstīja kadu pamācošu piemēru

no iemīļotā skolotāja Andreja Spaģa dzīves un darbiem.

Es novēroju, ka arī vecajam Šķierim, tāpat ka manam

tēvam, ir patīkami runāt par Spaģi un viņa skola pava-

dītiem gadiem.
Vecā Šķiera mūža biedrene Jūle, dzimusi Matisone (no

Bakūzes Graviņiem), bija tikusies ar Spaģi skola un vairā-

kos zemnieku godos.
Kad es atgriezos no bēgļu gaitām, vecais Zemturis

kara laikā jau bija miris. Bet viņa dzīves biedreni es vel

atradu Vecšķieros spirgtu un veselu. Kaut gan viņai jau

bija ap 90 gadu, viņas prāts tomēr vēl bija gaišs.
Kad 1923. g. vasarā es vēl gribēju pārliecināties, cik

dziļi viņas atmiņā uzglabājies Andrejs Spaģis un viņa

laikmets, es savās sarunās par dažādām ikdienišķam lie-

tām nejauši iejautājos:

„Vai Andreju Spāģi kādreiz arī vēl atceraties?"

Vecmāmiņa pacēla galvu augstāk un pār viņas seju pār-
laidās piemīlīgs smaids. Viņa 'laipna balsī ierunājās, vār-

dus ģafi vilkdama, ar augstu noskaņu balsī.

„Vail..." Par Spāģu Andreju tu jautāt Par mūsu labo

skolotāju! Tas jau ir tik sen, kad viņš bija Meldzerē!

Vai! kopš tie gadi! Tad es vēl biju gluži jauna: gadus 18

vai 20, un tagad man jau ir 90 vai vairāk. Tie_ gadi_ aiz-

gājusi... Es jau tagad katru dienu gaidu to mīļo navīti,

bet viņa vēl nenāk mani aizvest../'

Par nāvi runājot, no vecmāmiņas sejas smaids tomēr

nenozuda. Arī nāvīte viņai jau bija patīkama. Viņa to

gaidīja ar mīļu prātu. Bet līdz ar jautājumu par Spaģi

viņā modās bērnības atmiņas un viņa maiga balsī tur-

pināja.

w
Par Spāģu Andreju... Tas jau bija tik sen!.. Bet

tad bija citi laiki... Jauki tad bija. Tos laikus labi atmi-

nos, kaut gan šis tas piemirsies...
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Spāģu Andrejs bija gudrs un godīgs cilvēks. Neviens
par viņu ļaunu_ nerunāja. Viņš dikti krietni mācīja. No
viņa nekad neka slikta nedzirdēja. Viņš arvien bija godīgs
un lustīgs cilvēks. Viņš gāja dzīrēs un godībās un ar

visiem laipni un gudri runāja. Nekad viņš nebij iereibis.
Es nekur viņu neredzēju iereibušu. Bet dziedāt viņš gau-
žām mīlēja. Visvairāk viņš dziedāja par skolmeistara dzīvi.

«Skolmeistaram sūra dzīve,
Tam ne vasarā nav brīve,
Ziemā pūlēšana cieta,
Mācīt neba nieka lieta 3).

Vecmāmiņa apklusa, pasmaidīja un sacīja:
„Esmu dažas vietas piemirsusi. Kur tie gadi! Es gan

visu dziesmu zināju. Bija dikti gara un visāda. Pag',
tāļak bija par skolas bērniem:

„Dažam bērnam grūta galva,
Prasta cieta tā kā alva/
Citam netikumu pilna,
Sirds nav mīksta tā kā villa.
Tadi daudz top skolā doti,
Nu — vai manu dzīvi proti?
Bet tos mācīt priecīgs gars,
Jo es brāļiem skolmeistars."

„Par visiem viņš dziedāja, par rentniekiem ar. Par
tiem tā:

«Rentnieks ar trekniem zirgiem
Lepni brauc uz visiem tirgiem.
Man tas nav, bet priecīgs gars,
Jo es brāļiem skolmeistars."

„Es pati viņu dzirdēju dziedam; bet kādos godos, to
vairs neatminu. Visu dziesmiņu arī nē. Bet Spāģis to

mīlēja dziedāt. Viņš arī citas dziesmas dziedāja un citi

dziedāja līdz. Ar Spāģi katram gribējās satikties, katram

parunāties. Visi viņu cienīja un godināja.
Vēlāk, kad viņš sāka prāvīties ar kungiem skolas dēļ,

viņam gāja grūti. Bija nabags. Viņa māte pelnījās ar au-

šanu. Māte dzīvoja pie viņa skola un auda visiem. Es
atminu, ka Spāģa māte_auda rozaiņus deķus. Mēs meitenes,
gājām skatīties. Veca Kurmene deva Spāģenei aust

rozaiņus deķus. Citi arī deva aust. Nāca no De-
seles, no Nīkrāces, no Skrundas un deva Spāģenei aust

rozaiņus deķus. Citas audējas tā neprata aust/ Bet viņa
brīnum prata. Spaģa māte bija gaužām laipna, laba un gu-
dra sieva. Visi viņu mīlēja kā labu cilvēku. Dēlu viņa
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dikti mīlēja un dēls viņu arī. Dels bija jauns un māte viņam

vadīja saimniecību un pelnījās ar aušanu.

Viņa ļoti rūpējās, lai dels varētu strādāt sava ista-

biņā un rakstīt. Kad dēls bija viens savā istabiņā, mate

lūdza skolniekus, lai viņi tik dikti nečalo, lai ļauj skol-

meistaram strādāt. Bērni tūliņ paklausīja..."
Runādama par Spaģa mati, Zemturu vecmāmiņa tapa

ļoti nopietna. Viņa saņēma abas rokas, vienu otras dūre,

pacēla pret savām krūtīm vairākas dziļi nopūtās

un tad nolaida rokas klēpī.
Redzams, dziļa cienība pret Spaģa māti vēl pēc 70

gadiem kvēloja Zemturu vecmāmiņas atmiņa.
Savādi, ka burvīgo iespaidu, kādu Spaģis ar savu māti

bij atstājuši uz jauno meiteni, nebija izdzēsuši tikdaudz

gadu desmitos ne rūpju pilnie darba gadi Vecšķieru mā-

jās, ne bērniem svētīta ģimenes dzīve, ne ilgā mūža lielie

iespaidi. Runājot par Spaģi, viņā pamodās bērnībā pār-
dzīvotās jūtas visā pilnībā un līdz ar tām atdzīvojās vi-

sas bērnības atmiņas.
1927. gada rudenī man vēl izdevās atrast citas Spaģa

laikmeta liecinieces.

5. septembrī es pie Nīkrāces nespējnieku mājas ieru-

nājos ar kādu vecmāmiņu, kura savā bērnībā bija dzī-

vojusi Meldzere. Viņas vārds: Dārte Arājs, Ernesta meita,

dzimusi 17. februārī 1848. gadā. Uzvārds pirms precēša-
nās — Gārnis.

_

«Vai jūs arī kaut ko nezināt par Andreju Spāģi?", ne-

jauši iejautājos.
„Vai, kā ta nē!" viņa skaļi_ iesaucās un ar joni pa-

meta labo roku uz augšu. „Spāģis varēja zirgu iemācīt

grāmatā."
Es sāku smieties un piezīmēju: „Ta jau nu laikam g_an

nebūs bijis. „Nu, vai nu tieši tā", vecmāmiņa strauji pār-

laboja, „bet ļaudis par viņu tā runāja; teica: «Bērniem

kā ar karoti visu ielejot un bez kādiem sodiem. Tik labi

pratis mācīt".

6. septembrī (1927. g.) es aizgāju uz nespējnieku māju
uzrakstīt jo pilnīgu liecību par Spaģi un viņa laikmetu.

„Nu tad risināsim šodien tāļak vakardien iesākto do-

mu un atmiņu kamolu par Spaģu Andreju," es iesāku*

kad bijām ar Arāju vecmāmiņu nosēdušies pie viņas gal-

diņa nespējnieku mājā.

«Es nemaz nezinu, no kā iesākt," viņa atbildēja, abas

rokas klēpī nolikdama. «Tik daudz bija to notikumu Mel-

dzeres muižā". Viņa brītiņu padomāja un tad turpināja:

«Biju maza meitenīte, kad ļaudis runāja par Andreju

Spāģi. Visi nožēloja, ka viņš aizgājis. Gaužām labi mā-
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cījis. Pa viņa laiku visi vīri un visas sievas Meldzeres pa-
gasta prata lasīt un rakstīt.

Mana masa mani arī mācīja lasīt no Spāģa mazās

grāmatiņas «Bernu Prieks".

Spāģis mācījis
_

skolas bērniem arī daudz dziesmiņu.
Viņš teicis: «Ko jus vecuma dienās übagos iedami mājās
iegājuši teiksiet, kad nepratīsiet dziesmiņas. Bet ja mā-
cēsiet, noskaitīsiet, nodziedasiet un jums maizes gabali-
ņu iedos."

Es arī iemācījos no māsas dažas dziesmiņas.
Par pašu Spāģi ļaudis runāja, ka viņš bijis pret vi-

siem cilvēkiem pazemīgs, ar visiem saticīgs; visus uz labu

mācījis. Mājās bieži dzirdēju pieaugušos runājam
un žēlojamies, ka nu vairs nav tāds skSlotājs, kas tā
maca kā Spāģis.

«Vēlākie skolotāji vairs nav tā mācījuši."
„Ka sauca vēlākos skolotājus", pārtraucu vecmāmiņu.
«Neatminu ka viņus sauca", viņa īsi atbildēja un tur-

pināja: «Spaģis pats mācījies arī krieviski un pieņēmis
tādu krievu „junkuru". Bet ar krievu muižā iznākušas
nepatikšanas jumpravas deļ. Pec laba kunga nāves 4) muižā
viss saka jukt. Viņa vienīgais dels jau agrāk bija miris.
Cienmāte bija slimīga un nevarēja muižā valdīt. Jumprava
Lībe arvien vairāk sākusi rīkoties pa cienmātes darīšanām.

Ar šo jumpravu Lībi sācis brūtēties krievs, kuru sev

pieņēmis Spaģis. Spaģis necietis tādu krieva dzīvi un
krievu atlaidis.

_

Krievs atstājis jumpravu un aizgājis no

Meldzeres. Vēlāk ar šo pašu jumpravu dzīvojis nelaulāts
muižas kungs Brīniņš, Ernests vārdā.

Jumprava Lība un muižas kungs Brīniņš ņēmuši mui-
žā virsroku. Bez jumpravas atļaujas neviens vairs nav

varējis tikt pie cienmātes. Par to visi ļaudis runāja un

pukojās.
Kad cienmāte nomira, muižu mantoja kāds Pītiņš 5),

kurš nevarēja muižkungam Brīniņam parādu atmaksāt un
atdeva viņam krogu, kurā agrāk bija skola. Pēdējo skolo-
tāju arī izraidīja no skolas. Pēc tam krogu iesauca par
Brīniņiem. Agrāk to sauca par Mazo krogu, arī Utu krogu.
Jumprava Lība aizbrauca uz Brīniņiem pie muižkunga Brī-
niņa un aizveda no muižas sev līdz daudz kungu mantas.
Vecuma dienās viņa salaulājas ar Brīniņu.

_

Pašu pēdējo Spāģa laikmeta liecinieci es vēl atradu
Deseles Vecvagaru mājās. Viņa ir Vecvagaru vecmāmiņa
Trīne Teņa meita Vecvagare, dzimusi Lapiņa, ieprecēta
Dēseles Vecvagaros no Meldzeres Laukgaļiem, dzimusi
1841. g. 18. novembrī.
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8. septembri (1927. g.) es aizgāju pie viņas. Viņa sē-

dēja Vecvagaru pagalmā uz baļķiem un sildījās rudens
saulītē.

Padevu labdienu un nosēdos viņai blakus uz bluķa,
lai viņa mani labāki varētu sadzirdēt.

«Trīsdesmit gadus es neesmu jūs redzējis", es iesāku.

«Drusciņ pazīt vēl var."

«Es arī Jūs vairs nepazīstu", vecmāmiņa piezīmēja.

_

«Nu kā tad ar to veselību?" — „Kas nu par veselībul
Tas kājas vairs neklausa. Eju ar spieķa palīdzību. Gaidu
nāvi pienākam, bet vel nenāk..."

„Cik gadiņu tad Jūs skaitāt savā mūžā?"

«Šoruden jau nu paliks 86."

«Ilgs mūžs! Bet veselība tomēr vēl laba; prāts gaišs,
acugaisma laba, kājas ari vel nes. Ko tad vairāk!"

„Ta jau nekas. Dzīvoju. Tik tā nāve nenāk. Esmu visu
ko jau sagādājusi uz to pēdējo ceļu."

«Vai tad par jaunības dienām ar vēl kādreiz atceraties?
Kur tad Jus dzīvojat, kad vēl bijāt maziņa?"

«Tepat aiz upes Laukgaļos. No turienes pāri upei at-
veda mani uz Vecvagariem. Saimnieks dažus gadus at-

pakaļ jau nomira."

«Es redzu, ka Jums atmiņa ļoti laba, un tādēļ gri-
bētu apjautāties par Andreju Spaģi."

«Par Spāģi?", vecmāmiņa ātri iejautājās un pagrieza
galvu uz manu pusi.

Es cieti viņu novēroju un sevī domāju: „Nu redzēs,
vai vecmāmiņa sapratīs, par kādu Spāģi es jautāju."

«Kam tad jums tās ziņas vajadzīgas par Spāģu An-

dreju?", vecmāmiņa nopietni iejautājās un cieti
'

skatās

manā sejā.

«Es gribētu papildināt aprakstus par viņa dzīvi. Jūs
man varētu daudz ko pastāstīt, ja vēl atcerētos."

«Kā tad nu neatcerēties par Andreju Spāģi! Visu vēl
labi atminu... Manas vecākās māsas kādā svētdienā abas

?osās iet uz skolu pie Spāģa. Man arī ļoti gribējās iet.
ik daudz par Spāģi stāstīja un runāja. Skolā tik skaisti

dziedot un Spāģis tik skaisti runājot. Es gribēju dzirdēt.
Bet māte pateica: «Vēl tu esi par mazu.' Gan jau citu
gadu aiziesi"."

«Man tad bija kādi 8 gadi."
„Vai tad jūs pati negāj:āt vēlāk pie Spāģa skolā?"
Nē, man neiznāca pie viņa iet. Gāju pie tā skolotāja*

kas pēc viņa nāca..."

«Kā tad sauca to skolotāju?"
«Neatminu vairs, kā viņu sauca."
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«0~o! es sevī nodomāju: Andreja Spāģa vārdu tā gan
atmin, bet sava skolotāja vārdu ne."

„Kā tad sauca jūsu vecākās māsas?", jautāju tāļāk.
„Prone un Karlīne. Viņas abas gāja pie Spāģa."
Vecmāmiņa nu gluži atdzīvojās un turpināja savu stāstu:

„Manām māsām dikti patika iet pie Spāģa skolā. Vi-

siem tur patika būt."

„Pa svētdienām gāja uz skolu klausīties Spāģi puiši,
meitas, vīri, sievas, jauni un veci. Par Spāģi visi runāja,
ka viņš ir gaužām gudrs. Visi gribēja viņu dzirdēt. No
visa pagasta gāja ļaudis pa svētdienām uz skolu. Visiem

patika, ka Spāģis dikti skaisti stāstot, klavieres spēlējot
un ērģelējot.

Pie Spāģa skolā visi varēja mācīties dziedāt. Viņš
visus macija un skolā arvien skaisti dziedāja. Par to visi

priecājās. Manas masas pa svētdienām arī gāja uz skolu.

Kad viņas vakarā pārnāca no skolas, tad bija dikti

priecīgas un runāja un stāstīja, cik Spāģis atkal skaisti

mācījis un runājis, cik skaisti viņš ērģelējis un cik visi citi

jauki dziedājuši."
„Kur tad jūsu māsas Vēlāk palika?"
„Karlīni izprecināja uz Tumšiem Pulverģiem; Prone

aizgāja pie viņas. Abas jau sen mirušas."

„Vai nedzirdējāt, vai Spāģim bija daudz skolnieku?"

„Pie Spaģa gāja skolā no malu malām. Viņš gaužām
labi mācīja un bērnus nekad nesodīja. Arī nevajadzēja
sodīt: visi labprāt mācījās un viņam klausīja."

„Pie Spāģa daudz ko iemācījās! Visi, kas gāja pie viņa
skolā, prata mirušos pavadīt. Tādi pātarnieki Meldzerē

vien bija kādi četri."

„Kur tad Spāģis pats dzīvoja?"
_

„Turpat skolā, divās istabās, ēkas galā, uz Krievlīduma

un Apšu kroga pusi..."
„Un kācļās istabās mācīja bērnus?"

„Lielajā istabā, ceļa pusē ar 3 logiem. Ceļa pusē bija
lievenes. Kad pa tām iegāja, tad tūliņ bija neliela istaba

ar ķieģeļu plānu, kur rītos bērni mazgājās.
No šīs istabas tūliņ pa kreisi gāja skolas istabā. Sē-

tas pusē bija divas apkalpotāja istabas. Ēkas otrā galā
uz muižas pusi, kur agrāk bija stedele, skolotājs turēja

savus lopus un mantas."

„Nu, vai jūs arī dzirdējāt un vēl atminat par visā-

diem notikumiem muižā un ar skolu?"

„Kā nu nēl" vecmāmiņa iesaucās. „Gāja dažādi. Ļaudis
daudz runāja par veco, labo kungu un nožēloja, ka viņš
miris. Stāstīja, ka kungu veduši no Rīgas glabāt Mel-

dzeres kapos. Kad ar zārku braukuši gar muižu garām,
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tad aizklājuši visus logus, lai cienmāte neredzētu bēru

gājienu. _Cienmāti_ nelaiduši ne skatīties, ne uz kapiem."
„Vēlāk cienmāte palika arvien slimāka. Muižā izcēlās

visādas jukas, gan ar jumpravu, gan citādi.

Muižā ienāca tādi „denčuki" krievi. Ar viņiem iedrau-
dzējas jumprava Libe. Ļaudis par to sāka runāt. Gāja
par jumpravu valodas. Jumprava muižā palika dikti dižīga.

Cienmāte šo jumpravu bija pieņēmusi kā nabaga mei-

tenīti (ka ļaudis teica „utu noēstu")), bet muižā viņa palika
neganta. Ļaudis viņai bučoja rokas. Pati sniedza, lai bučo.

Viņa lika sasaukt ļaudis, iznesa āboļu kurvjus un svieda
ļaudīs aboļus, lai ķer. ķēra krizdami un grūstīda-
mies. Un ši smējās. Vecais Šķērvelis dusmojās un teica:

„Es tādai pugai roku nebučošu. Kādreiz izcepusi asiņu
raušus un tos dalījusi tiem, kuri gājuši roku būčot. Šķēr-
velis negājis roku bučot, bet prasījis, vai tad viņam rausi
nedošot. Jumprava atbildējusi: „Tu mani negribi pazīt,
es tevi ari ne".

Skolotajam Spaģim muiža vairs nedeva mieru. Mui-

žas valde dzina viņu ar varu no skolas ārā, bet Spāģis
negāja. Viņš prāvijas un turējās par pagastu.

Bet tad muižas valdība ar varu lika izņemt Spāģim lo-

gus. Pec tam Spaģis vairs nevarēja dzīvot un aizgāja
no Meldzeres.

Visi ļaudis Spāģi gaužām nožēloja. Par viņu vien ru-

nāja: „Spaģis, Spaģis!" „Tādu skolotāju vairs* nekad ne-

dabūsim." Ilgi par viņu tā runāja."
„Pec Spaģa cienmāte gan vēl pieņēma citu skolotāju.

Bet skola_vairs tik daudz skolnieku neuzņēma. Viņa at-

ļāva skola nakt tikai 10 bērniem. Tiem deva grāmatas,
tāfeles, gripeles un citu, kas vajadzīgs. Bērnus arī ne-

ļāva pērt un sodīt Bet bērni nāca skolā tikai ik pār-
nedēļas: vienu nedēļu nāca, otru ne.

No citiem pagastiem bērnus vairs neuzņēma.
Kad nebija vairs Spāģis, tad bērni nevarēja uzsākt

rēķinus, i nožēloja, ka Spaģis neesot: viņš visu tūliņ ierā-

dījis un visi sapratuši.
Vēlākie skolotāji citas mācības arī vairs nemācīja. Ne-

viens no vēlākiem skolniekiem vairs neprata uz kapiem
līķus pavadīt. Tikai vecie Spāģa skolnieki to prata."

«Cienmāte arī drīz nomira. Visi saimnieki gājuši viņu
nest uz kapiem. Zārks bijis dikti smags un nesēji ļoti
nosvīduši. Bieži mainījušies, bet pie zemes zārku nav li-
kuši. Vieni no otriem zārku pārņēmuši.

Vēlāk skola pavisam iznīka, bet Spāģi visi atminēja."
Sarunās ar Spāģa laikmeta lieciniecēm es sevišķi no-

vēroju, ka viņu izteikumi galvenos vilcienos sakrīt un ka
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viņas pēc 70 un vairāk gadiem visu skaidri atmin par Spāģi

pašu un viņa darbību 'Meldzerē, kaut gan viņas nepazīst

ziņas par Spāģi literātūras vestūrē.

Tiklīdz es Spāģa vārdu pieminēju, viņu atmiņa Spāģis

Un viņa darbi tūliņ atdzīvojas un gaiši nostājas viņu gara

acu priekšā.
Tas visiem viņu nostāstiem piedod lielu ticamību. Zi-

ņas par cīņu ap skolu un par jumpravu un muižkungu Brī-

niņu_ sakrīt ar Spāģa prāvu, tadeļ par tam arī nav ko

šaubīties.

Atliek tikai dziļi apbrīnot Spāģa personību un viņa

gara un darbu burvīgo iespaidu uz visiem, kas viņu re-

dzējuši un dzirdējuši un pie viņa mācījušies.

Cik lielam gan vajadzētu but cilvēkam savā gara, sava

dzīvē un savos'darbos, lai viņš no tumšiem seniem laikiem

vēl pēc ilgiem gadu desmitiem dzīvi tēlotos laikmeta lie-

cinieku gara acu priekšā un lai par viņu vel tagad ar

sajūsmu runātu cilvēki dziļa vecuma, kuri nodzīvo pēdē-

jās mūža dienas un ar saldu gaidu jau domā par savu

mīļo nāvīti...

Cik gaišam, skaistam un spēcīgam vajadzēja būt cilvēka

garam, lai viņš pa vienīgām atdusas dienām — svētdie-

nām pievilktu un ap sevi pulcinātu smaga darbā noguru-

šos jaunekļus un pusmūža vīrus, bērnus un sirmgalvjus.

2.

Andreja Spāģa skolnieku tipi un raksturi.

Skolas lielo audzinošo iespaidu uz cilvēka raksturu

Spāģa skola pierādījusi visplašākā mērā. Spaģa audzinā-

šanas metodes reizē ari ir pierādījums, kā vajaga audzināt

jaunatni, lai viņa uzglabātu skolas iespaidu uz visiem

laikiem.

Spāģim un Georgam Dortēzenam gan bija pazīstamas
arī Distervega un citu lielo vācu paidagogu metodes

1850-tos gados, bet Meldzeres skolas un skolnieku apkārtne
un ārējie iespaidi bija pavisam citādāki nekā Vācija.

Tādēļ nopelni par Distervega audzināšanas gara un

viņa metodes izvešanu dzīvē Meldzerē pieder Andrejam

Spāģim.
Distervega piekritējiem Prūsijā un vispār Vācijā, pēc

uzvaras par Bismarka skolas politiku, bija gan iespējams
strādāt skolai, kultūrai un brīvai audzināšanai labvēlīgos
apstākļos. Meldzeres apkārtne skolu joprojām apkaroja.

Kurzemē verdzības, klaušu, miesas sodu un krogus laik-

meta gars 1840-tos gados turēja tautu tāļu no kultūras.
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Meldzeres apkārtne bija tumša un skolai naidīga. Kā-

dus 5 kilometrus no Meldzeres — Bakūzē zemnieki bijuši
gluži terorizēti no „

Bakuzes briesmīga" vai „vecā brie-

smīgā", kādā vārdā vēl manā bērnībā zemnieki atminējās
Bakūzes muižas valdnieku. Šim „Briesmīgajam" par no-

žēlošanu arī bija Meldzeres labā kunga uzvārds — Dor-

tēzens.

Bakūzes „Briesmīgajam" ir bijusi bauda darīt savu zem-

nieku dzīvē visu, kas runā pretim kultūrai, un koki un

pletnes Bakūzē ir bijuši vienīgie zemnieku

līdzekli".

Bakūzes, Dēseles, Vībiņu, Alšu un Dziru brūži un krogi

bija ieslēguši Meldzeri no visām pusēm. Tikai 4—5 kilo-

metrus attālumā no Meldzeres valdījis „Bargais" Renis

(Ronne), kurš ar savu degvīna brūzi un tumšo krogu
Nīkrāces muižas upes lejā bija turējis zemniekus visdziļākā

gara tumsībā un klaušu verdzībā.

Arī te brūžos un rijās cilvēki nežēlīgi šausti kokiem

un pletnēm.

Meldzeres tāļākā apkārtnē arī valdīja tautas dzīvē ti-

kai krogi, brūži, muižu terrors un tumsība.

Apkārtējie muižnieki ir uzskatījuši Meldzeres Geor-

ga fon Dortēzena kultūrālo darbu kā lielu traucēkli muiž-

nieku sistēmā, un Spāģi kā nevēlamu zemnieku modi-

nātāju uz garīgu dzīvi.

Cik lielam tad nu vajadzēja būt Andreja Spāģa gara un

morāles spēkam, lai viņš no tādas apkārtnes tumsas iz-

rautu savus skolniekus un dotu viņiem dzīves un gara

gaišumu uz visu mūžul

Un Spāģis tomēr ir tumsu uzvarējis. Par to dod lie-

cību viņa skolnieku cēlie raksturi.

Visi Spāģa skolnieki, kurus es sava agra bērnībā ie-

raudzīju jau kā pāri pusmūža vīrus, gluži atšķīrās no ci-

tiem mūsu tumšā apgabala iedzīvotājiem. Viņiem piemita

īpatnējas un skaistas gara un dzīves īpašības:
Viņiem visiem bija gaišs prāts un laba pamatizglītība.

Visiem gods stāvēja augstāk par mantu un personīgo lab-

klājību. Viņi visi bija gaiši cilvēki un mīlēja nevien ga-

rīgas, bet arī laicīgas grāmatas un laikrakstus.

Gara tumsības un māņticības domas viņus nenomāca,

izglītību viņi cienīja daudz augstāk par mantu. Viņu dzīve,

kaut lielu rūpju pilna, tomēr bija gaiša un garīgi droša.

Pirmo un visdziļāko iespaidu uz mani atstāja manu

vecāku, vecā Šķiera un vecā Valdsāta, dzīve un raksturi.

Mans tēvs bija'baudījis pie Spāģa labu pamatizglītību:
prata ļoti tekoši lasīt nevien „Bernu Prieku" un parastās
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garīga satura grāmatas, bet arī laikrakstus, ja kāds ek-

semplārs kādreiz nāca viņa rokās.

Viņš latviski veikli un glīti rakstīja, lietoja rakstīšanu
saimniecībā, rakstīja un lasīja citiem vēstules un visu*

kas dzīvē bija vajadzīgs.
Rēķināšanā tēvs jau bija ieguvis pat pirmās zināšanas

par daļu skaitļiem un bez grūtībām aprēķināja visu, kas

saimniecībā nāca priekšā.
„Vien-reiz-viens" bija cieti iespiedies tēva atmiņā. To

viņš gaiši atminēja līdz mūža vakaram un mums bēr-

niem vēl mācīja pat tad, kad jau gājām skolā.

Viņš arī prata stāstīt par dažām svešām zemēm un

dabas parādībām, ko viņš bija dzirdējis no Spāģa.
Garīgās meldijas un tautas dziesmas tēvs katrreiz pa-

reizi uzsāka un droši un pareizi nodziedāja.
Viņš arī labi pazina parasto garīgo literātūru: Bībeli,

Evaņģēliju, dziesmu un lūgšanas grāmatas un tekoši va-

dīja dievkalpošanu svētdienās mājās, lauku dzīves godos,
bērēs un uz kapiem.

Tēvs agri sāka mācīt mūs grāmatā uņ to darīja ar

sevišķu mīlestību. Mani tēvs iesāka mācīt, tiklīdz iegāju
sestā dzīves

_

gadā. Pie šī svarīgā darba viņš stājās ar

garu un svinīgu ievadu. Vairāk dienu iepriekš viņš arvien

ierunājās, ka nu viņš sākšot mani mācīt grāmatā un tad

es pats_ vēlāk pratīšot lasīt skaistos stāstiņus.
Kādā svētdienā tēvs piegāja pie mazā skapīša vecās

gultas kājgalī un lēnām roku kustībām izņēma no ska-

pīša mazu grāmatiņu, gaišos vākos, tad nosēdās pie gala
loga galda, kur bija gaišāks, piesauca mani klāt, nosē-

dināja sev uz ceļa un mazo grāmatiņu cilādams un uz

vāka uzrakstu ar pirkstu rādīdams runāja: „Šī mazā grā-

matiņa ir „Bērnu Prieks" jeb maza, maza grāmatiņa, kur
bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt. To sa-

rakstījis un> apgādājis latviešu bērniem par labu mans

skolotājs Andrejs Spāģis. Tas mums bija mīļš skolotājs,
bija ļoti gudrs un labs. Viņš mūs labi un uz labu vien

mācīja. Mācies nu, dēliņ,_ arī tu no šīs grāmatiņas."
Es neviļus paskatījos teva sejā. Ta bija tāda laipna un

mīla.

Vēlāk es sapratu, ka mazā grāmatiņa bija tēvam ļoti
mīļa un ka viņš to ar lielu mīlestību ieteica arī saviem

bērniem.

„Bērnu Prieks" man tapa par galveno vadoni manā

bērna pasaulē. No mazās grāmatiņas tēvs man lasīja
priekšā mazos stāstiņus, kuri man ļoti patika un kurus

es vēlāk pats ar prieku lasīju.
Nedaudzus stāstiņus es drīzi zināju no galvas. To-
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mēr māte arvien lika man tos atkārtot un arvien pa-

skaidroja stāstiņu nozīmi.

Maniem vecākiem, kaujoties ar smagiem darbiem, lielu

nevaļu un nepārvaramu nabadzību, grūti nācās atrast laiku

mūsu mācīšanai, bet viņi tomēr to atrada un kaut pa

svētdienām, ziemas vakaros, vai darbu starpbrīžos ar mums

nodarbojās.
Vecā, platā gulta aizkrāsnes tumsā pa lielai daļai bija

mūsu skola.

Te mēs no tēva mācījāmies „vienreiz-vienu", rēķināšanu
no galvas un dziedāšanu.

Tēvs laipnā balsī, brīžiem jokodamies un smiedamies

par mūsu neveiksmēm, atkārtoja un lika mums no gal-
vas atkārtot reizināšanas tabeles (vienreiz-viens un da-

žādus sīkus aritmētikas uzdevumus).
Kad labu laiciņu bijām rēķinājuši, tēvs iesāka mums

mācīt dziedāt.

Vispirms mums bija jāmācās „balsu trepes" (Dur-

gammas). Tēvs nelika mums dziedāt trepju pakāpes skait-

ļos: 1, % 3, 4, 5, 6, 7; 1; 7; 6; 5; 4, 3» 2, 1, kā to darīja
Nīkrāces skola, bet dziedāja trepju uzkāpšanai piemērotu
teikumu:

„Kā pa tre-pēm kāp uz aug-šu-u; tā-pat a-rī at-pa-

ka-ļu-u". Durgammu ar šiem vārdiem tēvs dziedāja pa

priekšu uz augšu un leju, un mēs, bērni, vilkām pakaļ.
Vārdi mums bija labi saprotami un tā gara acu priekšā

mēs redzējām mazās trepes, pa kurām kāpa uz klēti-

ņas augšu.

Skaņas mēs viegli uztvērām un atmiņā paturējām.
Kad ar balss trepēm bijām iepazinušies, tad tēvs dzie-

dāja mums priekšā kādas vieglākas dziesmiņas, un itin

drīz mēs tā tās arī iemācījāmies.
Garīgās meldijas mēs iemācījāmies pa svētdienām un

svētvakariem, dziedot līdzi lielajiem rīta, pusdienas un

vakara māju dievkalpošanā (pātaros).
Mums, bērniem, neiztrūkstoši bija jāpiedalās dievkal-

pošanā. Pa to laiku, kad tēvs ar pieaugušiem turēja diev-

kalpošanu, mēs nedrīkstējām ne palikt gultā, ne staiguļot
apkārt. Mums, zēniem, bija jāstāv pie mātes. Svētrītos

pirms pātariem mums agri bija jābūt kājās un jāno-

mazgājas.
Ar „melnu muti" nedrīkstēja iet pie pātariem; arī pie

brokastīm nelaida. Nemazgātam rokām nedrīkstēja mai-

zīti aizkārt un to pie nemazgātas mutes likt.

Tēvs pats, kad piesēdās pie galda un nogrieza mai-

zes riecienu, to pie mutes pacēlis vispirms noskūpstīja. Es

viņam gluži tuvu stāvēdams to novēroju. Tā bija tēva re-
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liģiskā cieņa pret maizi. Bērniem viņš gan nelika maizīti

skūpstīt, to rokā ņemot, bet kad maize nokrita zemē, kaut

drupatiņa, tad tā bija jāpaceļ un jānoskūpsta. Bērns bū-

dams, es šo cieņu pret maizīti gan vēl nesapratu, bet*

bēgļu laikmets un bada ciešanas Krievijā, pilsoņu kara
laiks (1918.—1921. g.) man bieži vien izsauca atmiņā tēva

parādīto cieņu grūti pelnītai maizītei.

Pa pātaru laiku dziedot, mēs iemācījāmies visas ga~
rīgas meldijas.

Tautas dziesmas mums saldināja dzīvi un aizdzina miegu
pa ziemas garajiem vakariem. Tēvs, māte un citi ļaudis, ap

degošu skalu strādādami, dziedāja cauriem vakariem. Mēs*
bērni, vilkām līdz un arī iemācījāmies.

Dažreiz tumšajā aizkrāsnē tēvs mums mācīja vel citas

dziesmiņas, ko viņš bija skolā iemācījies. Visvairāk mums

patika dziesmiņa:

„Nakts un klusums apkārt man;

Vējiņš rimstas arīdzan.

Mēnestiņš vien nomodā,
Mīlīgs iespīd lodziņā."

Meldija bija skaista, un tēvs to tā klusu un piemīlīgi
dziedāja, un mēs vilkām līdz.

Tēvam gultā blakus gulēdams un griestos skatīdamies,
es gara redzēju,_ ka mēnestiņš caur ābeļu zariem un sētas

logu spīd istabā un skatās uz_ mani. Tas bija tik jauki*»
Kad dziesmiņu jau sen bijām iemācījušies, mēs to to-

mēr arvien dziedājām. Visiem mums tā patika.
Māte, pie gultas sēdēdama un vērpdama vai bērnus šū-

podama, dziedāja līdz. Viņas skaista balss skanēja tik

patīkami. Sirds Jīgsmoja, mātes jaukajā balsī klausoties.
Kamēr tik musu mājas dzīve vēl bija panesama, mēs

visi daudz dziedājām. Garajos ziemas vakaros mēs tri-

cinājām veco istabu tautas dziesmām cauriem vakariem.
Tēvs, virves vai pinekļus vīdams, iesāka dziedāt. Māte

pie mūrīša vērpdama palīdzēja. Pēc maza brītiņa pie-
vienojās puisis, meita, bērni un pat nedēļas übags* durvju
kaktā. Dziesmiņa visus atspirdzināja. Rakstīšana un rak-
stiski aritmētiski uzdevumi prasīja no tēva daudz laika.
Bet viņš arī šīm mācībām neatlaidīgi centās atrast laiktu

Ne ar kādam laika un darba grūtībām viņš negribēja bērnu
mācīšanu aizkavēt. Svētdienās un ziemas vakaros tēvs

centas atlicināt vairāk laika.

Tiklīdz viņš kādu citu darbu pārtrauca, viņš mūs nosē-

dināja pie mazā galdiņa pie ceļa loga un, krītu paņēmisf,
nostājās pie vecā melnā trauku skapja durvīm. Uz tām



25

viņš ar krītu rakstīja uzdevumus un mums tos paskaidroja.
Dažureiz viņš mums lika uzrakstītos burtus vai skaitļus
rakstīt uz mūsu tāpelēm. Arī „balss trepes" dziedāšanai

tēvs rakstīja uz vecā skapja durvīm.

Tā mēs nodarbojāmies neapnikuši.
Lai nu cik lēnam gāja uz priekšu ķeburaino skaitļu

un lielo burtu rakstīšana, bet tēvs neatlaidās un arī mums

neatļāva pūles pārtraukt.
Ko tik varēja mājās iemācīt, tēvs skolai neatstāja»
„Skolā tu varēsi tāļāk iet, citu ko mācīties," tēvs teica,

„mājās mācies, cik tik vari, lai iet uz priekšu, tad skolā

būs viegli."
Nevien Andreja Spāģa ieaudzināto mīlestību pret zi-

nāšanām, bet arī viņa lielo pacietību, kā iegūt zināšanas,
tēvs bija piesavinājies vispilnīgākā mērā.

Vēlākos gados, kad tēvam uznāca visļaunākās dienas,

kad viņš lielā darbā un caurām rudens dienām un naktīm

pa riju* strādādams, labību istabiņā žāvēdams un piedarbā
caurvējā vētīdams, pazaudēja acu gaismu un vairs neva-

rēja ne lasīt, ne rakstīt, viņš tomēr vel mācīja mazākos

bērnus, cik nu varēdams, kaut no galvas.
Nu viņam pat atlika vairāk laika to darīt.

Vecā gulta aizkrāsnes tumsā bija arī pēdējo bērnu —

pastarīšu skola. Visu, ko tik vēl varēja tumsā no galvas
mācīt, tēvs mācīja, un Andreja Spāģa gars joprojām ap-

gaismoja mūsu tumšo dzīvi. »
Vēl pat dziesmiņas arī izskanēja ziemas vakaros no

aizkrāsnes tumsas, kaut gan bēdas un nabadzība tur bija

apmetušās uz visiem laikiem.

Vēl joprojām tēvs dziedāja mazajiem priekšā:

„Nakts un klusums apkārt man;

Vējiņš rimstas arīdzan.

Mēnestiņš vien nomodā,

Mīlīgs iespīd lodziņā."

Mazajam pastarītim, Sīmanītim, gaužām patika šī dzie-

smiņa. Viņš uzgūlās tēvam uz krūtīm, skatījās viņa sejā
un vilka līdz.

«Mēnestiņš vien nomodā,

Mīlīgs iespīd lodziņā."

Šie vārdi mazajam puisītim visvairāk patika. Viņš teica,

ka viņš tad redzot mēnestiņu spīdam pa logu istabā.

Ar Andreja Spāģa audzināšanas lielo iespaidu arī ti-

kai varēja izskaidrot tēva dzīvi un atturību no krogiem
tādā laikmetā, kad viņam visapkārt valdīja krogu gars un

garīga tumsa.
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Tēvā bija ieaudzināts riebums pret krogu un viņš no

tā bēga un visādi izvairījās.
Viņš nekad krogā laiku nekavēja, tur nesēdēja, ne-

pļāpāja, „sīvo" nedzēra. Tikai vienreiz savā mūžā viņš
bija atkāpies no savas ciešās apņemšanās.

Tēvu ievēlējuši par pagastvecāko. Bet viņš, kā lielas

ģimenes apgādnieks un nabadzības nospiests, nevarējis
amatu pieņemt. Viņš lūdzis atlaist viņu no smagā amata

un vēlēt Par to vēlētāji prasījuši „magaričas". Tēvs

labprāt izmaksājis. Bet nu vēlētāji piespieduši arī viņu
izdzert kaut vienu šņabi. Tēvs padevies un vienu šņabi iz-

dzēris uz jaunā pagastvecākā veselību. Bet pēc tam ju-
ties slikti un ļoti sirdījies pats uz sevi, ka ļāvies pie-
runāties.

Mana māte nebija „sīvo" pat pie mutes pielikusi visā

savā mūžā. Viņa arvien to atgādināja mums, bērniem,

un teica, ka šņabis esot lielākais ļaunums pasaulē, no kā

vajagot sargāties jau no bērna dienām.

Māte bija uzaugusi netāļu no Meldzeres muižas, Dē-

seles Vecvagaros, un meitenes gados dažas reizes arī re-

dzējusi Andreju Spāģi. Vecvagaros viņa bija daudz dzir-

dējusi par Spāģi runājam, un arī tēvs bija viņai daudz

stāstījis par savu skolotāju. Tādēļ arī viņa centās vadīt
savu dzīvi pēc Andreja Spāģa mācībām un lika visu svaru

uz savu bērnu izglītību. Viņa bija liels palīgs tēvam arī

šinī ziņā, kaut gan pati bija mācījusies tikai dažas ne-

dēļas pie pagasta zvaniķa un vēl 4 nedēļas mācītāja muižā

iesvētīšanas mācībās. Ar savu lielo centību, bagātīgām
garadāvanām un apbrīnojamu atmiņu viņa pati saviem

speķiem, pa svētdienām un ganos dzidama, bija neat-

laidīgi vingrinājusies lasīšanā un sasniegusi lielu veiklību.
Visas viņai sasniedzamās garīgās grāmatas viņa bija la-

sījusi vairāk reižu. Viņa zināja no galvas gandrīz vi-

sas dziesmas vecajā dziesmu grāmatā, visas rīta un va-

kara lūgšanas, ļoti daudz aizlūgšanu visādām dzīves va-

jadzībām un daudz evaņģēlija un apustuļu rakstu. Viņa
arī zināja no galvas visus stāstiņus Spaģa „Bērnu Priekā".

Šī mazā grāmatiņa arī viņai bija mīļa.
Ziemas darbdienās māte bija mana galvenā skolotāja.

Tēvs tikai vakaros atprasīja.

_

Mate, tāpat kā tēvs, gaiši saprata izglītības lielo nozīmi.

Tādēļ viņa jau mājas mācībā centās sniegt bērniem visu,
ko tik pati zināja. Viņa turklāt mūs mācīja ar lielu mī-

lestību un pašuzupurēšanos.
Ar nevaļu kaudamās, viņa izmanījās darīt divus dar-

bus reizē: viņa auda vai vērpa un mani mācīja. Mācības
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iesākumā es sēdēju viņai blakus uz mazā krāģīša un ar

slotas zara puļķīti dūra vēl maz pazīstamos burtus un

vārdus, kuri pēc ilgas, nogurdinošas skatīšanās brīžiem

saka lēkāt un šaubīties. Kad pats vairs nevarēju tikt

galā ar nemierīgajiem burtiem, es paraustīju māti pie
piedurknes. Tas nozīmēja, ka nu viņai jānāk man palīgā.
Viņa tūliņ noliecās un pateica man nepazīstamo vārdu.

Dažreiz māte darīja pat trīs darbus uz reizi: ar kā-

jām šūpoja mazas masas šūpuli, ar rokām šuva kādu drēbes

gabalu un laiku pa laikam, iesānis pieliekusies, mācīja
mani.

Visu to viņa darīja ar lielu pacietību. Viņa nekad ne-

dusmojās par manām kļūdām, nekad mani tādēļ nesodīja.
Kad jau pratu tekoši lasīt dziesmu grāmatā, māte strā-

dādama tikai klausījās, ko un kā es lasu. Ja lasīju ne-

pareizi, viņa savā vietā sēdēdama no galvas pārlaboja
manas kļūdas.

Māte ļoti cienīja grāmatu, vienalga, vai tā bija ga-
rīga, vai laicīga satura. Viņa mani laipni pamācīja, lāi

grāmatu lasīšanai rokās ņemot un pēc lasīšanas noliekot

to noskūpstu.
Tā viņa mūsos ieaudzināja lielu cieņu pret grāmatu.
Pēc vairākiem gadu desmitiem es vēl redzu gara acu

priekšā Spāģa mazo grāmatiņu „Bērnu Prieks" un do-

mādams par to, ka es tanī mācījos lasīt un kā man tēvs

un māte paskaidroja stāstiņu nozīmi, es garā dzirdu tēva

Un mātes laipnos vārdus, viņu mīļo noskaņu balsī, runā-

jot par skolotāju Andreju Spāģi, par viņa lielo sirsnību

pret bērniem un pieaugušiem un par visiem citiem viņa
labiem tikumiem, Jkuri bijuši par cēlu priekšzīmi un lielu

svētību visiem Meldzeres un apkārtējo pagastu iedzīvotā-

jiem uz paaudžu paaudzēm...
Otrs Spāģa skolnieks, vēlāk Vecšķieru saimnieks levalds

Zemturis bija īpatnējs cilvēks ar tādām rakstura īpašībām,
kādas izkoptas tikai cilvēkā, kurš baudījis labu, priekš-
zīmīgu audzināšanu un gara izdaiļošanu.

Viņa ārējā gaita bija klusa, cēla un piemīlīga, viņa
sirsnība pret citiem cilvēkiem visur nomanāma. Katrreiz,
kad viņš nāca pretim, viņš lielā gabalā jau mīļi smaidīja.

Dzīrēs un viesībās, sveša un paša mājās, ar cilvēkiem

sarunājoties, viņam laipnība no sejas nenozuda. Šī laip-
nība nebija mākslīga maska, tā bija patiesas sirsnības at-

spoguļojums.
Viesmīlība viņa mājas nekad neatstāja. Viņu maja un

bērniem svētītā ģimene allaž mita modrs dziesmu gars.

Pie viņa bērniem pulcējās jaunatne_ pa svētdienām un

svētvakariem, un dziesmas skanēja ara pa visiem logiem
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un izplūda pa lielo ābeļdārzu un visu kokos iegrimušo

pagalmu. Spāģa dziesmu gars bija apmeties Zemturu le-

valda mājā un ģimenē uz visiem laikiem.

Vecais Zemturis bija allaž vārdos nosvērts. Nekad viņš
neapdomīgi nečaloja, nepārdomātus vārdus neizrunāja, ne-

kādas vieglprātības par savām lūpām nepārlaida; ar de-

rīgu padomu viņš allaž bija citam izpalīdzīgs.
Ar visiem saticīgs un miermīlīgs, vecais Šķieris vadīja

savu saimniecību ar tādu rūpību, apdomu un gudru tau-

pību, ka viņa mājās allaž mita mantas svētība. Krogu dzīve

viņam bija sveša, tāpat kā manam tēvam. Nekad, ne-

vienos godos es neredzēju viņu šņabi dzeram. Saviem

viesiem viņš gan pasniedza pašdarītu miestiņu vai pirkto

šņabi, bet pats šņabi nedzēra. !
Viņš un viņa mūža biedrene abi mīlēja dziesmas un

dziedāja līdz ar mums, jaunajiem, pa svētdienām un da-

žādās zemnieku svinībās.

Par savu bērnu izglītību vecais Šķieris rūpējās ar visu

sirdi un prātu, un pats visiem sniedza labāko maju pirm-
mācību pēc Andreja Spāģa audzināšanas un mācīšanas

gudrības. Ciktāl viņa saimniecība to atļāva, viņš arī rū-

pējās par savu bērnu papildu izglītību ārpus mājas.
Viņa dēls Ottis bija plaši pazīstams Aizputes apriņķī

kā sabiedrisks darbinieks, un Krievijas 111 Valstsdomes

vēlēšanās viņu ievēlēja no Aizputes apriņķa par valsts-

domnieku vēlētāju.
Zemturu dzimta bija_ gaišs piemērs, ka Spāģa audzi-

nāšanas iespaids ir pārgājis arī uz nākošām paaudzēm.
Trešais man tuvu pazīstamais Spāģa skolnieks Jbija Ba-

kūzes Valdsātu saimnieks Juris Jansons. Viņš bija uz-

audzis Meldzeres Lībju mājās un no turienes gājis skolā

pie Andreja Spāģa. Vecais Jansons bija vīrs ar visām

izcilām īpašībām, kādas vispār piemīt Spāģa skolniekiem.

Taču parastai Valdsāta cēlai, klusai gaitai, viņa gu-

drajam prātam, tīrai sirdij un saticībai ar cilvēkiem viņš
vēl bija pievienojis visplašāko izglītību, kādu vispār va-

rēja sasniegt Spāģa skolā. Šī Jansona izglītība pierādīja,
cik tāļu Andrejs Spāģis ir spējis aizvest savus skolniekus

savā pirmmācības skolā.

Valdsāta vecākais dēls Teodors man sniedza šādas tu-

vākas ziņas par sava tēva izglītību un cenšanos to visā

pilnībā pasniegt arī saviem bērniem.

„Tēva evelbeņķis bija mans pirmais skolas galds, pie
kura es uzteicu tēvam mācības un uzrādīju rēķinus. Tēvs

mani mācīja veikli lasīt un lasīto atstāstīt. Bet īpašu vē-

rību viņš piegrieza rēķināšanai. No tēva mājās es jau
iemācījos arī daļu un trijskaitļu rēķinus. Tāpat tēvs mani
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mācīja vāciski lasīt un rakstīt un iepazīstināja ar krievu
burtiem. Tā mājās labi sagatavots, deviņus gadus vecs es

iestājos Bakūzes skolā pie skolotāja Andersona un vien-

padsmit gadus vecu tēvs mani nodeva Liepājā Nikolaja
ģimnāzijas septīmā. Kamēr mācījos mājās pie tēva, gan-
drīz katru dienu dabūju no viņa kaut ko dzirdēt par

Spāģi. Tēvs mēdza teikt: „Redzi, dels, Spāģis tā un tā

mācīja, tā un tā lika mums uzvesties mājās, viesos un sa-

biedriskā dzīvē." Cik dziļu iespaidu uz mana tēva rak-

sturu bija atstājis Andrejs Spāģis, to es nopratu tikai

vēlākos gados. Galvenais rakstura vilciens, ko Spāģis bija

ieaudzinājis manam tēvam, bija liela mīlestība pret grā-
matu un_vispār pret drukātu vārdu, un nenogurstoša dzī-
šanās pec pašizglītības. Meldzerē manu tēvu uzskatīja
par pirmo, vislabāk izglītoto cilvēku, pie kura labprāt
meklēja padomu. yiņš arī bija liels dziedātājs un pātar-
nieks. Viņu vienmēr uzaicināja bērēs par pavadītāju."

Cēlās_ īpašības, kuras vecais Jansons bija uzglabājis
savai dzīvei no Andreja Spāģa, viņu pavadīja arī Vald-

sātos līdz mūža vakaram. Viņa mājās uzglabājās, kā kāds

svētums, nevien „Bērnu Prieks", bet arī Spāģa „Pārcēlējs".
Tas vēl kalpoja viņa bērniem. Viņš pat atzina, ka tas ir

tik praktiski sastādīts, ka no tā var vieglāki iemācīties

vācu valodu nekā no „Spiessa", ko tanī laikā lietoja vi-

sās vācu pirmmācības skolās, kur latviešiem mācīja vācu
valodu.

Valdsāts bija pirmais mūsu apgabalā, kurš savu dēlu

sāka sūtīt ģimnāzijā. Arī pārējiem trīs dēliem un meitai

Valdsāts centās dot pilnīgāku izglītību, kāda viņam mūsu

apgabalā lauku dzīvē bija sasniedzama.

Valdsāta un Šķiera bērni bija tā laika intelliģentakā
latvju jaunatne visā mūsu apgabalā.

Arī Spāģa ieaudzināto lielo laipnību un cilvēku mī-

lestību vecais Valdsāts uzglabāja līdz savam mūža va-

karam.

Es tagad vēl redzu viņa brīnišķīgi laipno, kluso un

intelliģento seju, kad viņš nāca no otrās istabas pie mums,

jaunajiem, kur mēs dziedājām vai rotaļājāmies. Viņa laipnī-
ba bija tūkstoškārt mīļāka neka āboļi vai pašdarināts
miestiņš, ko viņš dažreiz mums pasniedza par labu dzie-
dāšanu.

Degvīnu vai kādus citus reibinošus dzērienus es ne-

kad neredzēju Valdsātu dzīvē lietojam. Krogi un viss,
kas ar tiem sakarā, tāļu stāvēja no Valdsāta un viņu
bērnu dzīves.
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Kad mēs Valdsātos sākām runāt par izglītību, tad

vecais Valdsāts tapa ļoti dzīvs un runīgs, un daudz mums

stāstīja par Spāģa nenogurstošiem centieniem sniegt labu

izglītību zemnieku bērniem.

3.

Krišjāņa Valdemāra rakstiskā liecība par Andreju Spāģi.

Spāģa laikmeta liecinieku sniegtās ziņas par Spāģa rak-

sturu un viņa darbību, kā arī par Meldzeres īpatnējo,

gaišo dzīvi, sakrīt ar Krišjāņa Valdemāra rakstu Tērbatas

laikrakstā „Das Inland" 1855. gadā ar virsrakstu „Herr

George von Dorthesen und die Volksschule" 6),

un ar Andreja Spāģa skolas programmu.
Par Valdemāra pirmo iepazīšanos ar Meldzeres apstā-

kļiem un ar pašu Andreju Spāģi viņš raksta:

„Pirms vairākiem gadiem, ceļodams no Jelgavas uz

Liepāju, es kādā dienā ieraudzīju, ka no pļavas maza

meitenīte puķēm rokā iegāja ceļam tuvos kapos un" ap-

pušķoja kādu kapu. Viņai no kapiem iznākot, es jautāju»
kāda viņas piederīgā kapu viņa tik skaisti piemin. Mei-

tenīte kautrīgi atbildēja, ka ne radinieka kapu, bet viņas

cienīgā kunga, kurš pirms vairākiem gadiem esot miris.

Viņš esot nevien saviem ļaudīm samazinājis nastas un

klaušas, bet arī skolu nodibinājis. Viņas skolotājs esot

skolniekiem teicis, ka par to tēva mīlestību, ko nelaiķis
viņiem parādījis, dodot viņiem skolu, kuras lielo nozīmi

viņi tagad vēl nesaprotot cienīt, — viņi viņam pie vi-

ņa kapa nekad diezgan nevarēšot pateikties.
Meitenīte aizgāja pie citiem ļaudīm, kuri strādāja pie

siena,_ bet es steidzos apskatīt tā vīra kapu, kurš vēl

ilgi pēc viņa nāves tik ievērojamā kārtā bauda savu ļaužu
lielo mīlestību.

Kad pec tam sāku par visu tuvāk apjautāties, man pa-
teica, ka es visas ziņas varēšot dabūt skolas namā, ceļa
tuvuma. Es gāju uz skolu.

Mazā, skolai piemērotā ēkā, kur agrāk bija bijis krogs,
skolotājs patlaban pasniedza dažiem bērniem vācu valodu.

Mūsu tāļākās sarunās skolotājs izrādījās par zinātniski iz-

glītotu vīru, kurš šinī ziņā bija tāļu priekšā saviem amata

biedriem visā zemē."

Šis zinātniski augsti izglītotais vīrs bija Andrejs Spā-
ģis, 28—30 gadus vecs jauneklis, kurš Meldzere nenoguris
sniedza tautai savas lielās zināšanas un pats vēl arvien

paplašināja savu izglītību.
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Vel tik atliek atbildēt uz jautājumu, vai tad patie-
šam viņos tumšos laikos (no 1840. gada sākot) Spāģis pa-
sniedza saviem skolniekiem tik daudzas un dažādas mā-

cības, par kurām stāsta viņa laikmeta liecinieki? Vai tau-

tas mīlestība pret Spaģi un pret savu „labo kungu" (Ge-
orgu fon Dortēzenu) nav mācību apmērus savās domās
paplašinājusi.

Liekas gan ne. Nekas nebūs izpušķots. Par pierādījumu
mums noder Georga fon Dortēzena un, bez šaubām, arī

paša Spaģa sastādītais skolas mācību stundu un ārpus
stundu nodarbošanās plāns, kurš ierakstīts Meldzeres sko-

las dibināšanas akta §§ 9. un 10.
Pievedu šos paragrāfus tulkojumā.

§9. Skolotāja pienākums ir visiem pie Meldzeres zem-

nieku pagasta piederošiem bērniem skolas gados pasniegt
bez maksas un nesaistot ne ar kādu citu atlīdzību se-

košas mācības pēc viņa sastādīta un muižas īpašnieka
apstiprināta stundu plāna:

a) reliģiju, b) rēķināšanu, c) dziedāšanu, d) lasīšanu,
c) rakstīšanu, f) ģeogrāfiju un dabas zinātni un g) do-
māšanas un atmiņas vingrināšanu.

§ 10. Brīvstundas pavadīt skolotāja uzraudzībā jau-
nības gadiem piemērotas rotaļās un vingrošanā.

Skolotājs centīsies ar piemērotiem stāstiem un laip-
nību ari ārpus skolas darbu stundām iegūt savu skol-
nieku uzticību un caur to atstāt labu audzinošu iespaidu
uz viņu prātiem un sirdīm."

Ja nu šo plašo programmu vēl apvieno ar Andreja
Spaģa lielo garu, ar viņa augstām morāliskām īpašībām,
ar viņa lielām zināšanām un pašuzupurēšanos savas no-

spiestas tautas labā, tad katrs viegli sapratīs, ka nevien

jaunatne, bet arī vecākas paaudzes ar visu sirdi un prātu
bija saistītas pie Andreja Spāģa lielās personības un viņa
vadītās skolas.

Skolas dibināšanas akta 11. § nosaka, ka skolotājam
tiesība, sazinoties iepriekš ar muižas īpašnieku, uzņemt
skolā un pie sevis dzīvoklī skolniekus arī no ārpagastiem,
skaitā ne vairāk par 6. Taču šo skaitu var ar muižas

īpašnieka piekrišanu neaprobežoti palielināt, ja pašu pa-

gastā skolnieku skaits būtu mazs.

Meldzere bija mazs pagastiņš un skola nevarēja but

pārpildīta ar pašpagasta bērniem.

Tādēļ arī atlika vietas skolā pierobežas pagasta jau-
natnei. Tā ar Spāģa garīgām saitēm bija saistīti plaši
apgabali.
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II.

Cīņa pret Andreja Spāģa skolu un viņa kultūras

darbu Meldzerē

1.Viltība skolas dibināšanas akta pamatā.

No Andreja Spāģa paša raksta „George von Dorthesen,
oder „Das patriarchalische Regiment" 7), kā arī no Kriš-

jāņa Valdemāra 8) un Brīvzemnieka 9) rakstiem redzams,

ka visi šie lielie latvju tautas darbinieki ir bijuši pār-

liecināti, ka Georga fon Dortēzena atraitne, sava nelaiķa
vīra piemiņu augsti cienīdama, ir likusi tiesas ceļā, likumā

paredzētā kārtībā apstiprināt (kofoborēt) Meldzeres sko-

las dibināšanas aktu.
. <

Laikrakstā_ „Das Inland" Nr. 1 — 1855. g. 3. janvārī

Valdemārs, kā pats raksta, „wenn schon spāt" — kaut ari

vēlu — tikai 1855. g., pat sniedzis atklātībai, citiem par

uzmudinājumu, sarunu ar Andreju Spāģi par Georga fon

Dortēzena cildeniem darbiem Meldzerē un par pašu sko-

las dibināšanas aktu, ko likusi koroboret Dortēzena at-

raitne.

Dibināšanas akta cildināšana vēl 1855. g. liecina, ka

Valdemārs tad vēl nav zinājis, ka Andrejs Spāģis jau 13.

maijā 1853. gadā varmācīgi izlikts no Meldzeres skolas un

ho tā laika velti braukā un staigā pa tiesām, meklēdams

taisnību Meldzeres pagastam un sev pašam.
Ziņot Valdemāram rakstiski par Meldzeres notikumiem

Spāģim laikam nebija iespējams. Pasta satiksme Kurzemē

taču bija muižniecības rokās, un Valdemāra vārds jau bija
muižniecībai labi pazīstams. Katru vēstuli, ko Spāģis būtu

adresējis Valdemāram, muižnieku cenzūra būtu pārķērusi
un iznīcinājusi. To Spāģis it labi saprata.

Bet varbūt Valdemārs, dabūjis kaut kādā ceļā zināt

par slikto virzienu Spāģa prāvā pret Meldzeres īpašnieci
Gotlībi fon Dortēzeni, ievietoja laikrakstā „Das Inland"

Nr. 1. un 2. —1855. g. sarunu ar Andreju Spāģi un dibinā-

šanas akta tekstu, lai ar to sagatavotu prāvas lieta pla-
šākas sabiedrības domu par labu Spāģim un Meldzeres

zemnieku skolai. Norakstu no dibināšanas akta Spāģis
droši vien bij iedevis Valdemāram pie viņu satikšanas

Meldzeres skolā, par ko Valdemārs rakstīja laikraksta

„Das Inland" 3. janvārī 1855. g.

Interesējoties mūsu dienās par Meldzeres notikumiem

Spāģa laikmetā un jau zinot, ka Spāģis prāvu pazaudēja,
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bija nepieciešams noskaidrot, ka Spāģis un Valdemārs
varēja pārliecināties, ka Meldzeres skolas dibināšanas akts
ir likumīgi koroborēts, un ja akts bija koroborēts ar lie-
tisku tiesību ierakstīšanu hipotēku grāmatās par labu Mel-
dzeres pagastam un Andrejam Spāģim, tad, kā tiesa varēja
taisīt spriedumu pretēji koroborēta akta noteikumiem.

"Lai reiz par visām reizēm panāktu noteiktu skaidrību
šinī ārkārtīgi svarīga latviešu skolas pagātnes lietā un

Spaģa lielajā cīņā pret* muižniecības varu, es 1927. gadā
stājos pie senas Aizputes virspilstiesas hipotēku grāmatu
ierakstu pētīšanas Meldzeres muižas hipotēkas ierakstos.

Šinī darba mani_ pārsteidza visai dīvains apstāklis: hi-
potēku reģistri (grāmatā — Hvpotheken-Buch) nebija ne-
kādu ierakstu par Meldzeres skolas dibināšanas akta ko-
roborešanu. Es uzmanīgi izlasīju reģistri, Meldzeres mui-
žas nodalījumā, visus ierakstus par"vairākiem gadiem, iz-
lasīju muižas pirkšanas un dalīšanas aktus pēc Georga fon
Dortēzena nāves, bet nekur neatradu ne vārdiņa paīr sko-
las dibināšanas aktu vai par kādas skolu nodrošinošas
hipotēkāriskas (lietiskas) tiesības pārvešanu uz jauniem
muižas ieguvējiem pec Gotlibes fon Dortēzenes nāves.

Nu bija jānoskaidro jautājums, kur Valdemārs ņēma
visu dibināšanas akta tekstu, — „Stiftungs-Urkunde der
Bauer-Gemeinde-Schule m Meldsern", kuru viņš bija no-

drukājis laikrakstā „Das Inland" Nr. 2. —1855.* g. 10. jan-
vārī, ar pareizu koroboracijas uzrakstu.

Lai šo nesaprotamo stāvokli galīgi noskaidrotu, es ar

dibināšanas akta tekstu, kuru izrakstīju no laikraksta „Das
Inland", vēl reiz stājos pie Aizputes virspilstiesas hipotēku
grāmatu caurskatīšanas.

Šoreiz es meklēju tikai dibināšanas akta tekstu tanī

grāmata, kurā pie senās koroborēšanas kārtības ierakstīja
visu aktu tekstus vārdu pa vārdam.

Šinī grāmatā patiešām 28. novembrī 1845. g. ar Nr. 1951
ir ierakstīts viss Meldzeres skolas dibināšanas akts.

Šis atradums mani vēl_ lielākā mērā pārsteidza. Tādu,
var teikt hipotekarisku brīnumu — kad akta teksts ingro-
sācijas grāmata gan ierakstīts, bet galvenā hipotēku" re-

ģistri nemaz nav atzīmēts — nekāda hipotēku sistēma

nepazīst. ,
Taču par šo neparasto stāvokli Meldzeres hipotēku

grāmatā attiecībā uz skolas dibināšanas aktu neviens cits,
izņemot pašu tiesu un muižas īpašnieci vai viņas pilnvar-
nieku, tanī laikā nevarēja dabūt zināt. Spāģis pat nevarēja
nakt uz domam, ka viņam jāpēta visai lietai pakaļ.

Labā ticībā, ka akts pareizi koroborēts, Spāģis* 1853.

gadā droši iesāka pret baroniefi Gotlībi fon Dortēzeni savu
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lielo prāvu, un Valdemārs 1855. gada janvārī cildināja laik-

rakstā „Das Inland" visu Meldzeres dzīvi un pašu dibinā-

šanas aktu.

1927. gada vasarā vecās hipotēku grāmatas manis at-

rastais Meldzeres dibināšanas akta
_

koroboracijas

kums" neviļus izsauca jautājumu, ka virspilstiesa varēja

notikt tāda „kļūda"? Kā taisni tik svarīgs skolas dibinā-

šanas akts ir nepareizi vai vismaz citādāki koroborēts,

nekā visi citi akti, kas zīmējas uz Meldzeres muižu?

Sākot no 1820. gada līdz pat tiesu reformai 1889. gada,
Meldzeres muižas nipotēku_ reģistri ir atzīmēti nevien akti,

kas nodibina lietiskas tiesības, bet ari visādi sīki raksti,

pat pilnvaras, kuru teksts ierakstīts vardu pa vārdam

ingrosācijas grāmatā.
Tikai svarīgais skolas dibināšanas akts ar_ hipotēkā-

risku kapitāla "nodrošinājumu 2500 rubļu apmērā un ze-

mes lietošanas tiesību uz mūžīgiem laikiem nav reģistri

nemaz atzīmēts, kaut gan likums to stingri prasīja. Nevar

pielaist, ka šāds, hipotēku lietas nepiedzīvots atgadījums

būtu noticis sekretāra aizmāršības vai kļudas_ deļ. Mel-

dzeres skola ar visu, kas ar to stāvēja sakara, taču bija
izcila parādība visā Kurzemē. Par tanī laika neparasto

Georga fon Dortēzena darbību, par viņa nodomiem sa-

stādīt svarīgo skolas dibināšanas aktu par labu Meldzeres

zemnieku pagastam un tik ļoti spējīgam latvju kulturālam

darbiniekam, kāds bija Andrejs Spāģis, bez šaubām, zi-

nāja nevien visi muižnieki, bet arī visi virspilstiesas locekļi

un galvenā kārtā sekretārs hipotēku lietas V. Tilings.

Kā tad nu bez iepriekšēja _nodoma varēja tā atga-
dīties, ka taisni šo visā Kurzeme pazīstamo un pārrunāto

aktu un drošības kapitālu ar zemi aizmirsa ierakstīt hipo-
tēku reģistri!?

Tādēļ nevar būt šaubu, ka Meldzeres skolas dibināša-

nas akta sastādīšanas un koroborēšanas pamatos, varbūt

pašai Dortēzena atraitnei to nezinot, ir likta iepriekš labi

pārdomāta viltība.

Nevien muižniecība no politiskā viedokļa, bet arī Got-

lībes fon Dortēzenes lielais mantinieku pulks sānis līnija

baidījās no muižas apgrūtināšanas ar 2500 rubļu lielu

hipotēkas parādu, kas ka lietiska tiesība butu nevien uz

visiem laikiem traucējis rīcību ar muižu, bet arī nodro-

šinājis skolas un skolotāja stāvokli un devis iespēju iz-

sniegt skolniekiem brīvus mācības līdzekļus un apgādāt
Meldzeres zemniekiem derīgus latviešu laikrakstus.

Arī 30 pūrvietu muižas zemes paliktu skolotajā iz-

mantošanā uz visiem laikiem.
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Lai mūsu dienu paaudzes pašas varētu vērtēt dibinā-

šanas akta lielo nozīmi, pievedu te tulkojumā akta sva-

rīgākos paragrāfus.
Pats akts sastādīts un ierakstīts ingrosacijas grāmatā

vācu valoda.

§ 1. nosaka, ka_ par skolu ierīkotais Mazais krogs ar

zemi uz mūžīgiem laikiem ziedots Meldzeres zem-

nieku pagastskolas mērķiem ar noteikumu, ka sko-
las nams jāizlieto arī kā .dzīvoklis skolotājam, un

ka visa zeme izmantojama skolotāja uzturēšanai,

§ 3. nodibina Meldzeres skolai par labu r naudas kapi-
tālu 3200 rubļus, no kuriem_ 2500 rbļ. ar 4°/o ap-
grūtina Meldzeres muižu, ka nedeldējams hipotē-
kārisks parāds, bet pārējos 700 rbļ. nogulda kādā

Kurzemes krājkasē uz augļu augļiem.
§ 4. nosaka, ka par dibināšanas kapitālu 2500 rbļ. Mel-

dzeres īpašnieki maksā Meldzeres skolotājam katru

gadu 4°/o, kopā 100 rbļ., no kuriem skolotājs patur
sev kā gada algu 80 rbļ., bet par pārējiem 20 rub-
ļiem iegādā skolas grāmatas, citus mācības līdzek-

ļus, latviešu laikrakstus un kalendāru, izlabo skolas

pulksteni, apgaismo telpas.
§ 5. nodibina pensiju kapitālu 700 rbļ., no kura procen-

tiem skolotājs Andrejs Spāģis saņem pensiju, sākot
ar 1860. g., bet nākošie skolotāji pēc nokalpotiem
20 gadiem. Ja kādu laiku pensija nevienam nepie-
nākas, tad pusi no procentiem pieskaita kapitālam,
bet par otru pusi paplašina mācības līdzekļus un

bibliotēku un izsniedz par brīvu derīgas grāmatas
skolniekiem un pieaugušiem.

§ 6. nosaka, ka katrreizējam Meldzeres muižas īpaš-
niekam ir tiesība atbrīvotā skolotāja amatā pieņemt
citu; bet jaunajam skolotājam jābūt latvietim,' kas
pārbaudīts Irlavas skolotāju seminārā un atzīts par
teicamu skolotāju.

§ 8. Nenoderīguma dēļ nepieciešami topoša Meldzeres

skolotajā atlaišana no amata nevar citādi notikt,
kā tikai ar baronu fon der Roppu ģimenes vecākā

locekļa (seniora) līdzdalību un piekrišanu. lo) Ja
vispārīgi pārgrozījušos lietu un laika apstākļu dēļ
izradītos par neizbēgami nepieciešamiem kādi gro-
zījumi un papildinājumi skolas dibināšanas aktā,
tad tikai minētam fon der Roppu ģimenes vecāka-

jam ir tiesības nepieciešamā virzienā izdarīt di-
bināšanas akta noteikumu izveidošanu.

Dibināšanas akta noslēgumā ir dota piekrišana aktu
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ingrosēt un koroborēt uz Meldzeres muižu, ar noteiku-

mu, ka muižas hipotēka atbild par neaizkaramo dibināša-

nas fondu —_ 2500 rubļiem.
Šāds noslēgums akta beigās, kā arī akta 3. un 4. para-

grāfa noteikumi uzlika Aizputes virspilstiesai tiešu pie-
nākumu ierakstīt 2500 rubļu lielo dibināšanas kapitālu
arī hipotēku reģistrī._

Turpat arī bija jāatzīmē zemes lietošanas tiesības.

Kas praktiski bija panākts, kad akts nebij atzīmēts hi-

potēku reģistri?
Panākts bija tas: 1) ka ne Meldzeres pagasts, ne Spāģis

nebija ierakstīti hipotēku reģistri, kā Meldzeres muižas

īpašnieku kreditori ar lietiskām tiesībām; 2) baroniete pati
un viņas pēcnācēji varēja nekavēti apgrūtināt muižu ar

jauniem hipotēku parādiem, apejot skolas kapitālu, kā re-

ģistri neesošu; 3) virspilstiesa, vēlākos aktus koroborejot,

bija spiesta ievērot tikai tos hipotēkas parādus un apgrū-
tinājumus, kas ierakstīti hipotēku reģistri; gar vecu tek-

stu grāmatām no 1845. gada tiesa varēja arī neinteresēties.

Tā pilnīgi „likumīgi" varēja arī neredzēt skolas dibināša-

nas kapitālu 2500 rubļus. Tie tādā ziņā varēja palikt
nepārvesti uz jauniem muižas īpašniekiem. Par to, ka šinī

lietā neviens necels sūdzību, tiesa bija droša: ne Spāģis,
ne pagasts nebija tiešie muižas īpašnieku kreditori. Akts

taču bija vienpusīgi izdots bez pagasta un Spāģa piedalī-
šanās. No akta tiešās parakstītājas un viņas mantiniekiem

tiesa sūdzības nesagaidīja.
Šinī gadījumā taču visi apstākļi bija tādi, ka ar dibi-

nāšanas aktu varēja tiesā rīkoties, kā tas patika vienas

un otras grupas mantiniekiem. Visiem viņiem bija vienā-

das intereses: lai tik akts nenodrošinātu pagastam un

Spaģim par labu ķīlu tiesības 2500 rubļu apmērā.
Pēc ideāla kultūras drauga Georga fon Dortēzena nā-

ves (1844. g. rudenī) Meldzeres muižu mantoja 10 man-

tinieki sānis līnijā.
Šiem mantiniekiem juridiski piederēja Meldzeres mui-

ža līdz 9. jūlijam 1845. g., kad muiža koroborēta uz ne-

laiķa G. f. Dortēzena atraitnes vārdu.

Šis daudzskaitlīgais muižas ieguvēju pulks, saprotams,
pirmā kārtā rūpējās par jaunām reformām nepatīkamās
skolas lietas. Galvenais uzdevums te nu bija grozīt nelaiķa
Georga fon Dortēzena sastādīto dibināšanas akta projektu
tādā virzienā, lai aktu visdrīzāk varētu atcelt, Spāģi iz-

raidīt un skolu likvidēt.

Pie šī_ darba mantinieki ķērās uz karstām pēdām, tā

sakot, stāvot pie lielā Meldzeres kultūras darba tēva

Georga fon Dortēzena zārka...
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Tas gaiši redzams no Andreja Spāģa vēstulēm, kuras

viņš rakstījis Cīravas mācītājam J. K. Voltēram 11. sep-
tembrī un 21. decembrī 1844. g.11). Pirmā vēstule liecina,
ka G. f. Dortēzens septembra vidū vēl ir dzīvs, bet otrā

vēstulē Spāģis jau raksta:

«Skolas dibinājums nav vēl tiesiski apstiprināts un tik-

šot, kā dzird, dažā ziņā grozīts. Ja jūsu augstcienība, kā

es ceru, tiktu pieaicināti dot padomu šajā pārgrozījumā;
un pārlabojumā, tad lūdzu jūsu augstcienību laipni ie-

verot, ka skolas priekšniecībai nebūtu atļauts pēc patikas
skolotāju atlaist, bet gan iemeslus, kuri atlaišanai pamatā,
vajadzētu noteikti atzīmēt dibināšanas dokumentā."

Tomēr arī Andreja Spāģa paredzēšana ir piepildījusies.
Dibināšanas akta 8. paragrāfs ir izteikts tik vijīgi, ka

to var dažādi tulkot pēc mūižas īpašnieces, viņas manti-
nieku un skolas priekšniecības ieskata.

Un kas tad bija tiešā un galvenā skolas priekšniecība?
Dortēzena bēzbernu atraitnes pašas vecākais brālis un

viņas tuvākais mantinieks barons Vilhelms fon der Ropps,
kuram akta B..paragrāfs dod tiesību atlaist Meldzeres sko-

lotāju no amata «nenoderīguma" dēļ, kā arī «nepieciešamā
virziena" izdarīt dibināšanas akta noteikumu «izveidoša-
nu", ja vispārīgi pārgrozījušies lietu un laika apstākļi to

prasītu.
Georgs fon Dortēzens, kas bija Andreja Spāģa idejis-

kais līdzstrādnieks un morāliskais atbalstītājs, tādu notei-
kumu, vismaz attiecībā uz Spāģi, nebūtu ierakstījis.

Pie akta noteikumu pielaikošanas muižnieku nākamiem

slepeniem nodomiem jau 1844. g. rudenī strādāja arī Got-
lībes fon Dortēzenes nākošie mantinieki, baroni foņ der

Roppi, kuru senioram akta 8. paragrāfā ir paredzētas tik

plašas un pēc vajadzības tulkojamas tiesības.
Gotlibe fon Dortēzene gan ieguvusi Meldzeres muižu no

nelaiķa vīra mantiniekiem pirkšanas ceļā; viņas pirkšanas-
pārdošanas līgums koroborēts Aizputes virspilstiesā 9. jū-
lijā 1845. g.

Taču, viņas paša griba un saprašana skolas dibināšanas
akta sastādīšanas un koroborēšanas lietās nebija noteicoša.

No viņas nelaiķa vīra lielā mantinieku bara viņa gan
bija atsvabinājusies, atpērkot no viņiem muižu. Bet viņu
tūliņ atkal aplenca viņas pašas vēl lielāks nākošo manti-

nieku pulks, 15 cilvēku.

Šinī lielajā muižnieku pulkā, bez šaubām, bija lielum

lielā daļa tādu, kas jau 1845. gada pie dibināšanas akta
sastādīšanas un turpmākos gados dzīvi interesējās par to,
lai Meldzeri jo drīzi varētu atsvabināt no lielā traucēkļa —

Andreja Spāģa skolas un paša Andreja Spāģa. Līdzekļu
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izvēle šo mērķu sasniegšanai viņos tumšos laikos bija vi-

sai plaša.
Pēc Georga fon Dortēzena nāves Spāģim vairs nebija

Meldzeres muižā ne tiesisku, ne morālisku atbalstītāju,

izņemot pašus zemniekus, kuri tomēr bija bezspēcīgi vi-

ņam palīdzēt. i
Cīravas mācītājs Voltērs, ar kuru viņš agrik sarak-

stījās, dzīvoja tāļu no Meldzeres un bija jau ļoti vecs;

muižas īpašniece Gotlībe fon Dortēzene, kā to pierāda laik-

meta liecinieču izteikumi un Andreja Spāģa 16. jūnija 1845.

g. un 14. februāra 1848. g._ vēstules 12), bija slimīga. Tadeļ
muižas dzīvē nekautrīgi sāka rīkoties personas, kam bija
patīgi mērķi. Šo personu priekšgala stāvēja pārvaldnieks
(Amtmann)' Brīniņš un jumprava Libe Zemesaraja. Viņus
savukārt izmantoja kā ieročus Gotlībes fon Dortēzenes

mantinieki savu mērķu sasniegšanai jau muižas īpašnieces

dzīvības laikā.

Tā kā dibināšanas akts bija cieši saistīts ar Andreja

Spāģa personu un viņa slava Meldzerē un_ visā apkārtnē

bija~ liela, tad visa skolas lieta galvenā kārta atbalstījās
uz pašu Spāģļi. Ja viņu dabūja pie malas, tad ļaunas poli-
tikas turpmākos soļus varēja spert bez sevišķiem kavēk-

ļiem un skolu itin viegli pavisam iznīcināt. Tādēļ visas in-

trigas un visus ļaunos spēkus, kas bija laisti skolas iznici-

nāšanas darbā, apvienoja pirmā kārtā triecienam pret pašu

Andreju Spāģi.

2.

Skolai un Spāģim naidīgo spēku uzvara un skolas

iznīcināšana.

Kurzemes muižniecība, laižot darbā tikai savus slepenos

politiskos līdzekļus pret Andreju Spāģi un Meldzeres sko-

lu, nebūtu varējusi savu mērķi tik dnz sasniegt. No poli-
tisko cīņu viedokļa Spāģim kā klusam kultūras darbinie-

kam nevarēja klāt tikt. Skolu vienkārši likvidēt un Spāģi
atlaist bez kāda iemesla nebij politiski gudri. Tas pierādītu

muižnieku atklāto uzstāšanos pret zemnieku skolu tanī

laikā, kad par zemnieku skolām jau runāja Krievijas li-

kums. Tādēļ bija jāmeklē iemesli, kā pieķerties pašam
Spāģim un līdz ar to viņa skolai.

Šādus iemeslus varēja meklēt un radīt tikai vietējā dzī-

vē, saucot palīgā ļaunas intrigas un izmantojot katru'dzī-

ves sarežģījumu.
lemeslu meklētāju aprindas un ceļi bija dažādi, ska-

toties pēc katras grupas patīgām interesēm; bet viņu mēr-

ķis bija viens, un uzbrukumam Spāģim viņi visi apvienojās.
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Galvenie iemeslu meklētāji bija nevien muižniecība, kā

tāda, bet arī tā ievērojamā muižnieku grupa, kura gaidīja
uz mantojumu pēc Gotlībes fon Dortēzenes nāves. Šo

grupu pamudināja uz to nevien muižnieku politika, bet ari

viņas pašas tīri saimnieciski aprēķini.
Kā redzams no Gotlībes fon Dortēzenes mantinieku

noslēgtā un Aizputes virspilstiesā 19» jūnijā 1863. g. ko-

roborētā mantojuma dalīšanas akta, gaidāmo mantojumu

ir apgrūtinājuši smagi parādi. Dibināšanas akta ir šāds

interesants punkts, kas dod atslēgu Meldzeres notikumu,

saimniecisko sarežģījumu un dzīves_ intrigu atslēgšanai.
Aktā sacīts: „Kaut gan mantas devēja nav atstājusi ne-

kādus formālus testamentāriskus rīkojumus, tomēr visi_ li-

kumīgie mantinieki labprātīgi atzīst tos pēdējos noveler

jumus (letztwilligen Wūnsche), kuri izteikti pa daļai mu-

tiski, pa daļai zīmītēs. Tādēļ no mantojuma dabū: a) mui-

žas pārvaldnieks (der Amtmann) Brīniņš 2000 rbļ. sudr.,

b) istabmeita (die Jungfer) Lībe Zemesaraja 2000 rbļ.

sudr., c) fon der Roppu nodibinājums (die von der Ropp-

sche Stiftung) 1000 rbļ. sudr., d) barons Eižens fon Oeļ-

sens 1000 rbļ. sudr. v. t. t. Visas citas nākošās summaš)
ir mazākas. Bez tam pārvaldniekam Brīniņam un istab-

meitai Zemesarājai vēl pienācās algas parāds: pirmajam
200 rbļ. sudr. un pēdējai 100 rbļ. sudr.

Par lielajām parādu summām pārvaldniekam un istab-

meitai, bez šaubām, jau laikus zināja fon der Roppu ģime-

nes seniors Gotlībes fon Dortēzenes brālis un skolas pa-

trons barons Vilhelms fon der Ropps un citi māntinieki.

Tik liels parāds pat maz ievērojamai personai, istabmeitai,

nevarēja iekrāties īsā laikā.

Šie smagie parādi, saprotams, arī spieda pašu baronieti

un viņas nākošos mantiniekus izturēties piekāpīgi pret

pārvaldnieku Brīniņu un istabmeitu Lībi Zemesarāju un

daudz ko laist pār galvu. Līdz ar to, šo divu muižu dzīves

un saimniecības faktisko vadītāju vara un nekautrība pie-

auga ar katru dienu un vairs nezināja robežas.

Tikai ar to var izskaidrot laikmeta liecinieču Dārtes

Arājas un Trīnes Vecvagares nostāstus par jumpravas Lī-

bes un muižas Briniņa lielo varu muižā, kā

arī par to, ka skolotājam Spaģim muiža vairs nedeva mieru.

„Muižas valde dzina viņu ar varu no skolas arā, bet Spā-

ģis negāja." 13)
Pārvaldnieks Brīniņš ir darījis savu ļauno darbu vien-

kāršiem muižas un pagasta ļaudīm nesaprotamā, bet Spa-
ģim smagi sajūtamā foVmā. To liecina Spāģa vēstule mācī-

tājam Voltēram 31. jūlijā 1848. g.
14) „Der Amtmann ver-

hālt sich ruhig, da die gnādige Frau eingesehen hat, dass
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er Schuld und Veranlassung an Allem gewesen ist." Tul-

kojumā: «Pārvaldnieks izturas mierīgi, tādēļ ka cienīgā
kundze pārliecinājusies, ka viņš bijis pie visa vainīgs un

visam notikušam pats devis iemeslu."

Tas pats arī saprotams no Spāģa otrās un laikam arī

pēdējās vēstules mācītajam Voltēram, kuru viņš rakstījis
8. oktobrī 1848. g. 15). Nozīmīgā vieta A. Birkerta tulko-
jumā skan: „Es dzīvoju tagad gluži mierā, jo zināmais vīrs

atzīst, ka viņš pats daudzkārt" netaisni runājis un darījis,
un ka citi viņa netaisnību atzīst; lai Dievs dod, ka ar-

vienu ta paliktu!" Andreja Spāģa izsaukšanas zīme šī

svarīgā teikuma galā jau ir liecība, ka viņš vairs tam ne-

tic, ka viņa un viņam mīļās skolas dzīvē vairs varētu ie-

stāties miers. Un tiešām, miers viņa dzīvē Meldzerē uz

priekšu vairs nebija un_ nevarēja būt Muižnieki un viņu
ierocis pārvaldnieks Brīniņš noteikti gāja savam mērķim
pretim. Ja pārvaldnieks ārīgi arī izturējās mierīgi vai mui-

žas īpašnieces priekša par padevīgu izlikdamies atzinās,
ka pats pie visa vainīgs un pats daudzkārt netaisni runājis
un darījis, tad tā tik bija Spaģa un pašas muižas īpaš-
nieces mānīšana.

Intrigas un slepenā darbība pret Spāģi un viņa skolu

turpinājās arvien jo spēcīgāki.
Zinot, ka Spāģis ar visu sirdi nodevies skolas darbam»

ļaunā intriga arī šo darbu traucēja. Skolu pat atklāti jau
veda pretim iznīcībai. To Spāģis gaiši redzēja un par to 14.
februārī 1848. g. rakstīja mācītājam Voltēram 16). Vēstules

beigās ir sekoša skumju pilna piezīme:
«Man šoziem ir 30 skolnieku, kuri augstākā mērā ne-

kārtīgi apmeklē skolu un tamdēļ iet tikpat daudz uz priekšu
kā atpakaļu. Kungi ir pilnīgi vienaldzīgi, vai notiek pirmais
vai pēdējais."

Skolas likteņa noteicēju plānos jau bija arī pašu zem-

nieku acīs padarīt skolu nepopulāru un izravēt no zem-

nieku sirdīm mīlestības dīgļus_ pret skolu un izglītību,
ko Spāģis ar tādām lielām pūlēm un grūtībām bija ieau-

dzinājis.

Personīgi pret Spāģi pašu ļauno intrigu cēlēji jau spēra
noteiktus atklātus soļus. Starp 1847.—1850. g. pret viņu
jau cēla kriminālsūdzības: 1) muižas valde un muižas po-
licija, resp. pārvaldnieks Brīniņš par to, it kā Spāģis
butu atļāvis kādam viņa dzīvoklī pieņemtam krievu jun-
keram pa naktīm aiziet no mājas; 2) kāda Marija Muceniece

Ear
to, it kā Spāģis saņēmis no viņas naudu noguldīšanai

iepājas krājkasē, bet to tomēr nav darījis un naudu pa-
turējis; 3) istabmeita Lībe Zemesaraja par to, ka Spāģis
viņu rupji apvainojis anonimā vēstulē.
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Muižas policija un pagasttiesa ievadījusi pret Spāģi

stingru izmeklēšanu.

Bet kas tad tanī laikā bija pagasttiesai Vai viņa varēja
kaut cik stāvēt tuvu taisnībai un patiesībai pretēji mui-

žas policijas gribai? Uz šiem jautājumiem dod gaišu at-

bildi Kurzemes zemnieku nolikuma 219. paragrāfs, kuršl
skan: „Pagasttiesa kā pagasta policija ir pakļauta muižas

policijai un viņai atbildīga. Muižas policijai, ja viņa to at-

rod par nepieciešamu, ir tiesība ar savu iebildumu apturēt

pagasttiesas sprieduma izpildīšanu v. _t. t." Bez tam gal-
venais noteicējs pagasttiesā visās lietās bija tiesas darb-

vedis, vai „skrīvelis", kā tanī laikā sauca, kuru, saskaņā
ar zemnieku nolikuma 38. paragr., pieņēma un algoja, ka

arī atlaida no amata muižas īpašnieks. Tā tad darbvedis

stāvēja ne pagasttiesas, bet muižas īpašnieka rīcība un pa-

klausībā. Meldzerē slimās_ baronietes vieta muižas īpaš-
nieka tiesības izlietojis pārvaldnieks Brīniņš, kuram līdz

ar to arī piederēja muižas policijas vara, kas>_ kā jau teikts,

stāvēja augstāk par pagasttiesu. Var iedomāties, kā tāda

pagasttiesa vadīja kriminālizmeklēšanu pret skolotāju An-

dreju Spāģi, kuru apsūdzēja muižas policija, resp. Spaģa
ienaidnieks, pārvaldnieks Brīniņš, kam aiz muguras stā-

vēja un viņu bīdīja Gotlībes f. Dortēzenes nākošie man-

tinieki.

Spāģa stāvoklis nu tiešām bija dziļi trāģisks. Šinī gadī-
jumā jau nebija parasta krimināllietas izmeklēšana, lai

atrastu pēc taisnības noziegumu vai apsūdzētā nevainību.

Šīs lietas jau bija ievadītas tikai tādēļ, lai par katru cenu

pierādītu, ka Spāģis ir noziedznieks. Nabaga vientuļam
skolotājam nu bija jāpieliek visi prāti un spēki, lai uzvarētu

pārspēku un smagu netaisnību, un glābtu savu godu tau-

tas un savu audzēkņu acīs. Viņa notiesāšana nevien būtu

atņēmusi viņa paša godu, bet arī aptumšojusi uz visiem

laikiem viņa lielo gaišo kultūras darbu.

Kāds ir bijis pagasttiesas spriedums, man neizdevās no-

skaidrot. Nekādas pagasttiesas aktis es par tiem laikiem
vairs neatradu. Tikai tas ir zināms, ka Spāģis pagasttiesas

spriedumu pārsūdzējis Aizputes apriņķa_ tiesai.

Vienīgais morāliskais atbalsts šinīs grūtajās dienas Spā-
ģim ir bijuši Meldzeres zemnieki, kuri nav ticējuši ļau-

najām melu apsūdzībām.
Pat es vēl tagad atminu, ka, mazs zēniņš būdams, es

dzirdēju pieaugušos Spāģa bijušos skolniekus runājam un

sirdāmies par neģēlīgo Spāģa apmelošanu.
Vissmagākā no sūdzībām bija Marijas Mucenieces sū-

dzība, it kā par Liepājas krājkasē nenoguldītas naudas pie-
savināšanu.
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Taču Spāģim par laimi, viņš visus iepriekšējos gadus
savās naudas lietās un saimnieciskās darīšanās bija rī-

kojies atklāti, visiem zinot, un tādēļ, visam pagastam arī

Mucenieces lietā bija zināmi visi patiesie apstākļi. Tik-

līdz pret Spāģi cēla ļauno apmelošanas sūdzību, starp

zemniekiem tūliņ varēja atrast lieciniekus, kas zem zvē-

rasta apliecināja, ka to summu, par kuru tagad Spaģi ap-

sūdz, viņš jau vairākus gadus atpakaļ pa mazākām daļām
no Mucenieku pāra aizņēmies savām personīgām un sko-

las vajadzībām, par ko kārtīgi maksājis Muceniekiem pro-

centes.

Te nozieguma nekāda nebija. Bet kad Spāģa ienaidnieki

gribēja to par noziegumu pataisīt, tad zemnieki liecināja

patiesību.
Spāģa apsūdzētāji muižnieki un viņu ierocis pārvald-

nieks Brīniņš tomēr negaidīja, kādu spriedumu taisīs ap-

riņķa tiesa pret Spāģi ievadītās krimināllietās, bet jau uz

šo pašu neizšķirto lietu pamata vairs neatļāva Spāģim

joprojām izpildīt skolotāja amatu.

Meldzeres muižas valde, resp. pārvaldnieks Brīniņš,
1852. g. novembrī Meldzeres pagasttiesā uzteicis Spāģim
skolotāja amatu un licis priekšā nākošos Jurģos 1853. g.
aiziet no skolas un atstāt muižas rīcībā skolas ēkas un zemi.

Spāģis, atsaukdamies uz skolas dibināšanas aktu, nav

uzteikumu pieņēmis un Jurģos 1853. g. skolu labprātīgi
nav atstājis.

Tādēļ muižas policija, resp. pagasttiesa pēc 20 die-

nām, 13. maijā 1853. g., likusi izcelt skolai logus un Spāģi
un viņa mantu ar varu izlikt no skolas.

Lai šo varmācības aktu, kaut arī pēc notikušā fakta,
vēl atbalstītu ar kaut kādu oficiālu rakstu, kas stāv sa-

karā ar dibināšanas aktu, tad Gotlībes fon Dortēzenes brā-

lis, fon der Roppu ģimenes seniors Vilhelms fon derRopps
6. jūlijā 1853. g- Aizputes apriņķa tiesā licis sastādīt pro-

tokolu, ka viņš ir devis savu piekrišanu Spāģa atlaišanai

no amata.

Ar Spāģa izlikšanu no skolas muižnieki savu mērķi bija

sasnieguši. Ka Spāģis ar savu sūdzību pret baronieti nekā

nepanāks, par to viņi jau iepriekš bija droši.

Krimināllietās Aizputes apriņķa tiesa 1853. gadā gan
noraidīja visas pret Spāģi celtās sūdzības, un līdz ar to

viņš bija attaisnots un viņa gods glābts l7). Bet skolā tikt

atpakaļ, ja arī viņš to vēl oūtu Vēlējies, viņš vairs ne-

varēja. Viņa izlikšana bija noticis fakts, kuru pret muiž-

nieku gribu nevarēja novērst.

Lai neradītu Meldzeres pagasta zemniekos pārāk lielu

sašutumu par skolas izpostīšanu un dibināšanas aktā pa-
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gastam dāvāto tiesību atcelšanu, un lai uz ārieni pierā-

dītu, ka visi varas soļi sperti vienīgi pret Spāģi, ka ap-

vainotu un skolai nenoderīgu skolotāju, Meldzeres skolu

pagaidām formāli vēl galīgi neiznīcināja. Ta turpināja savu

vārgo gaitu vēl 10 gadus. Taču tā vairs nebija pat Spaģa
skolas ēna.

Par šo mazvērtīgo skolas darbību Spāģa laikmeta lie-

ciniece Trīne Vecvagare vēl tagad zināja stāstīt, ka par

visā pagastā novērotu parādību. Viņas liecība skan:

«Pēc Spāģa cienmāte gan vēl pieņēma citu skolotāju.
Bet skolā vairs tikdaudz skolnieku neuzņēma. Viņa atļāva

skolā nākt tikai 10 bērniem. Bet bērni gāja skola tikai ik

pārnedēļas: vienu nedēļu naca, otru ne. No citiem paga-

stiem bērnus vairs neuzņēma. Kad Spaģis vairs nebija, tad

bērni nevarēja uzsākt rēķinus. Nožēloja, ka _Spaģis neesot.

Viņš visu tūliņ ierādījis un visi sapratuši. Vēlākie skolotāji

citas mācības arī vairs nemācīja."
14. februāra 1848. g. vēstule Spaģis vel runa par 30

skolniekiem, kaut arī tad jau žēlojas, ka kungi ir pilnīgi

vienaldzīgi, kas notiek ar skolu. Bet laikmeta lieciniece Vec-

vagare, laira sniedza ziņas par to, kas noticis pec Spāģa
aiziešanas, jau runā tikai par 10 bērniem, kas „vienu ne-

dēļu nāca skolā, otru ne".

Skolas iznīcināšanas process dabīgi gāja taļāk muiž-

nieku noteiktā virzienā.

Pa Spāģa lielās prāvas laiku, nenogaidot augstāko in-

stanču galīgos lēmumus, baronu fon der Roppu ģimenes

seniors jau pasteidzies galīgi iznicināt Georga fon Dor-

tēzena nodibinātās Meldzeres skolas dibināšanas aktu, kā

arī paziņot, ka nodibināta iestāde jau atcelta un izbeigta.

23. maijā 1855. g. uz dibināšanas akta taisīts šads uz-

raksts:

«Kā fon der Roppu ģimenes vecākais loceklis (seniors),

savas māsas Dortēzenes, kā šīs dibināšanas akta sastādīta-

jās, uzdevumā ar šo izsaku savu piekrišanu ši akta dzē-

šanai no tiesas grāmatām, tādēļ ka ar to nodibinātās ie-

stādes atcelšana un izbeigšana jau notikusi.

Aizputē, 23. maijā 1855. g. Vilhelms fon der Ropps

(zīmogs)."
Pēc tam otrā diena Aizputes virspilsttesa uz dibinā-

šanas akta zem koroborācijas uzraksta taisīta šada oficiāla

atzīme: «Strīpots no aktīm un dzēsts 24. maijā 1855. gada.

Instancsekretārs V. Tilings."
Aizputes virspilstiesas ingrOsācijas grāmatā, iepretim

dibināšanas akta koroborācijas uzrakstam arī atzīmēts:

«Delirt d. 24. 1855. Inst. Secr. W. Tiling." Tulkojumā:

«Dzēsts 24. maijā 1855. g. Instancsekretārs V. Tilings."
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Ko arī Krievijas senāts vēlāk nebūtu lēmis Spāģa sū-

dzības lietā, skolas dibināšanas akts uz tā paša akta 8.

paragrāfa pamata tomēr jau bija un palika dzēsts no hi-

potēku grāmatām un iznīcināts. Panākt tiesas ceļā akta

atjaunošanu hipotēku grāmatās nevarēja ne Spāģis, ne

pagasts, tādēļ ka akta dzēšana bija notikusi uz akta 8.

paragrāfa pamata.
Cik g|ūti ir vest pret muižniekiem prāvas muižnieku

pašu tiesās, to jau patlaban Spāģis redzēja no savas lielās

vēsturiskas prāvas, ko viņš bija iesācis vest pret baronieti

fon Dortēzeni par varmācīgo viņa izlikšanu no skolas.

Šinī prāva Spaģis jau staigāja un braukāja pa archajiska-
jām muižnieku tiesām veselus divus gadus, bet vēl nekā

nebija sasniedzis. Muižnieki jau bija visas varbūtības pa-
redzējuši desmit .gadus atpakaļ — 1845. gadā pie akta
koroborešanas skolas dibināšanas kapitāls 2500 rubļu ne-

maz nebija hipotēku reģistri ar ķīlu tiesībām nodrošināts.

Ja tanī laika tāds „knifis" nebūtu izdarīts, tad tagad muiž-
nieki nebūtu varējuši skolu iznicināt, ja arī Spāģi būtu ar

varu izlikuši. Ķīlu tiesības muižas hipotēkā būtu sargā-
jušas dibināšanas kapitālu. Ari Spāģa prasības šī hipotē-
kariski nodrošināta summa būtu seguši. Bet tā kā 2500

rubļu palika gaisā karājoties, tad muižnieki bez kādiem
šķēršļiem varēja rīkoties ar dibināšanas aktu pēc sava

ieskata.

Pēc Gotlībes fon Dortēzenes nāves, viņas mantinieki
10. novembrī 1862. g. Meldzeres pagasttiesā paziņojuši pē-
dējam Meldzeres skolotājam, ka viņam jāatstāj amats un

jāaiziet no skolas 1863. gada Jurģos.
Pēc tam skolas zeme un ēkas atdotas galveno kredi-

toru, pārvaldnieka Brīniņa un istabmeitas Lībes Zemes-

arājas izmantošanā.

Spāģis pats saņēmis par to neapšaubāmas ziņas un ga-
līgi pārliecinājies tikai 1863. g., kad Leipcigā 'jau bijusi
pilnīgi iespiesta viņa cīņu rakstu otrā daļa „Die Zustānde
des freien Bauernstandes m Kurland nach dem Gesetze
und nach der Praxis im Lichte des modernen Russlands."
Tas redzams no Spaģa paša raksta, kas kā pēcvārds (Nach-
trag) ar virsrakstu „Der grosse Dom im Auge" lß) pie-
likts pie agrākiem cīņu rakstiem pašas grāmatas beigās.
Šinī pēcvārda Spaģis saka sekošo: „Atkārtotus ziņojumus
par diviem jautājumiem mēs iesākumā gribējām atstāt gluži
neievērotus, tādēļ ka tie nekādā ziņā nebija savienojami
ar to, ko mēs zinājām. No vienas puses jautājumu pār-
domājot, bija jāsaka: tas nav iespējams, — bet no otras

puses: tas laikam bus gan patiesība. Šīs lietas bija pārāk
interesantas un varēja dot Baltijas apstākļu kritiķiem vis-
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noderīgākos materiālus, tādēļ, neatkarīgi no agrākiem zi-

ņojumiem, mēs likām vēl jo pamatīgi šo_ jautājumu iz-

pētīt. Tagad nu mums, kaut arī pec šīs grāmatas pilnīgas
iespiešanas, ir iespējams agrākos ziņojumus apstiprināt jau
kā patiesus faktus.

Drīzāk mazā, nekā liela muižā M. (Meldzere) pastāv

skola, kura uz mūžīgiem laikiem nodibin_ata_ turienes zem-

nieku pagastam par labu un pienācīgā kārta ar visām for-

mālitātēm nostādīta likuma apsardzībā. Neraugoties uz to,

1862. g. vasarā «Prakse" 19) (kura blakus minot nav iz-

devusi" skolai par labu ne grasi) skarbos vārdos paziņojusi:

viņai esot nepieciešams pavairot muižas ienākumus, tadeļ

viņa paplašināšot skolas zemi un tad to visu iznomāšot.

Ņemot to vērā, skolotājam esot tā jāierīkojas, ka viņš pa

Jurģiem 1863. gadā varot no skolas pavisam aiziet.

Kaut gan uz vietas neviens par to nešaubījās, ka

«Prakses" nodomi ir nopietni, jo, kā zināms, Kurzemes

«Prakse" nemīl jokot, tad tomēr vēl 10. novembrī 1862. ģ.

skolotājam pagasttiesā viņa amatu formāli uzteica, lai ta

sakot izliktos, ka arī kaut kādu tiesību šķietamību ie-

vēro. Tādās zemēs, kur ciena likumu, konkrēta gadījuma
nebūtu pat iespējams glābt tiesību šķietamību, jo saskaņa

ar dibināšanas aktu skolotāju var atlaist no amata tikai

viņa nenoderigurna dēļ; kāds noteikums te nemaz nav

ņemts vērā. Taču, kur tiesību garantijas tā nostādītas*

kā Kurzemē, tur šķietamību un īstenību pavisam citādāki

saprot. Te pat arī neņem vērā to, ka baznīcas likumu 459;.

paragrāfs nosaka, ka labdarīgi nodibinājumi (die milden

Stiftungen) ir uzskatāmi kā evaņģēliskās baznīcas manta

un tāpat kā kronim piederoša manta nav aizkarami, bet uz

to pašu_ likumu pamata sargājami. Savu iespaidu nav da-

rījis arī 478. paragrāfs, kurš nosaka, ka baznīcas mantas

pārvaldīšana uzticēta ģenerālkonsistorijai. ~

-" Jau pirms

dažiem gadiem Prakse bija izplētuši savu rīkli (ihren Ra-

chen) un tiecās pēc treknā kumosa; bet tad ar lielu ener-

ģiju saceltais troksnis to pagaidām atsita. — Tomēr tagad,

ņemot vērā cieņu, kādu K. (domāts Kurzemē) parada ka-

zarmēm, ari skolas nams varēs šādu goda uzdevumu iz-

pildīt un sevī uzņemt kādus 6—lo muižas kalpus. Šai pašā

atgadījumā mēs arī ārzemēm pretim noteikti piezīmējam,
ka mēs pie tā neesam vainīgi, ka daži mūsu ziņojumi, vēr-

tējot tos no ārzemnieku viedokļa, izliekas būt pārspīlēti.
Nekas nav vieglāki izdarāms, ka izklaidēt šo ārzemnieku

uzskatu. "Mēs atsaucamies kaut tikai uz Tilingu un uz

«zemes īpatnībām". Lai neviens arī neiedomājas, ka šis

fakts ir pirmais, vai būs pēdējais."
Andrejs Spāģis savā grāmatā arī pieved J. Tilinga lie-
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čību par Kurzemes apstākļiem.2o) Spaģis raksta: „J. N. Ti-

lings, mācītājs un profesors Jelgavā, savā grāmatā „Ueber
die sogenannte būrgerliche Union m Kurland", Rīgā 1793.

g., trešā daļa starp citu saka: „Mūsu valsts, pēc viņas pār-
valdes formas un satversmes, ir savā ziņā vienīgā. Katrs

maldās, kas viņu salīdzina ar kādu citu. Kurzeme pilnīgi
pieder muižniekiem... Kurzemes muižnieki un viņu her-

cogs pēc mana ieskata ir. viens un tas pats, ir nedalāma
vesela būtība..."

„Vajag mani pareizi saprast, kad

es saku: Kurzeme pilnīgi pieder muižniekiem, ir tikai muiž-

nieku zeme. īstie zemes iedzīvotāji ir viņu īpašums."

Tā saucamie brīvlaišanas likumi — Kurzemes zemnieku
nolikums (1817. g.) līdz Spāģa darbības un viņa lielo cīņu
laikmetam, pat līdz 1863. g. maz ko bija grozījuši zemf
nieku stāvokli viņiem par labu. Vēl pastāvēja spēkā visi
likumi, kas deva muižas policijai, resp. pašam muižas īpaš-
niekam tiesību sodīt zemniekus mājas kārtībā ar kokiem
vai pletni. Šo muižas policijas tiesību joprojām sargāja
Kurz. zemn. nolik. 170., 192., 254. un citi panti.

Mājas soda tiesība bij_a ierobežota tikai ar vienu notei-

kumu, ka sods kopsummā vienā nedēļa nedrīkst pārsniegt
15 sitienus virs segtas miesas.

Pēc 15 sitieniem virs krekla ar koku mazā pirksta res-

numā, vai ar divi pirksti platu ādas pletni, saprotams,,vātis
asiņoja un vienā nedēļā nevarēja aizdzīt. Ja niknam mui-

žas īpašniekam vai pārvaldniekam bija tiesība šaust cil-

vēku vienā mēnesī kopsummā ar 60 sitieniem, kas uzcirta

asinis, tad tāds nelaimīgais nekad nevarēja izveseļoties.
Jābrīnās par to, ka Meldzeres zemnieki ir bijuši tik

drošsirdīgi un sava mīļā skolotāja Spāģa godu glābdami,
liecinājuši apriņķa tiesā patiesību.

Kalpu kazarmēs uzdevumu, kas bija uzlikts Spāģa sko-

las namam, tas patiešām arī izpildīja ilgus gadu desmitus.

Kad es, vēl mazs zēniņš būdams, braukāju tēvam līdz uz

musu tāļo mežapļavu „Krievulīdumu", vecajā Spāģa skolas

namā vēl dzīvoja Meldzeres muižas kalpi. Pat „vecā jum-
prava" Lībe, kā viņu joprojām vēl sauca, tur nodzīvoja
savas pēdējās mūža dienas. Eku, kā jau agrāk minēts, sauca

par „Brīniņiem", agrākā muižas pārvaldnieka Brīniņa
vārdā.

Tikai pēc 60 gadiem (1862—1922) latvju tautas brīvības

cīņas un mūsu lielā agrārā reforma izdzina no Spāģa skolas
senās muižniecības varas un kalpu kazarmēs garu.

Tagad vecais skolas nams ar visu zemi piešķirts jau-
nas dzīves cēlējam, jaunsaimniekam, kura māte bijusi An-

dreja Spāģa skolniece.
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III.

Andreja Spāģa vēsturiskā prāva

1.Ievadam.

Andreja Spāģa prāva raksturo laikmetu, un tādēļ ir

vērts, ka pie tās pakavējas ilgāk. Līdz šim, cik man zināms,

mūsu tautas rokās nav nācis neviens apraksts par pašu

prāvas gaitu. Brīvzemnieks, rakstīdams 1872. gada par Mel-

dzeres notikumiem un Andreju Spaģi, tikai īsi atzīmēja:

„Viņš aizstāvēja pagasta taisnību, cik ilgi vien varēja,

tad Meldzeri atstāja. Viens labums no šādām nepatik-
šanām Spāģim atlēca: viņš sekmīgi iepazinās ar Kurzemes

tiesu būšanām un iemantoja pie tam dušu visus savus vē-

rojumus pēcāk krietni un dedzīgi vācu valoda uzzīmēt un

klajā laist." 21)

Kādēļ agrāk nerakstīja par šo prāvu, ir labi sapro-

tams. Līdz 1889. g-> kamēr Baltijā pastāvēja vācu tiesas

un vācu administrācija, neviens latvietis nevarēja griezties

pie tām pašām vācu tiesām un lugt, lai izsniedz no archīvā

aktis par Spāģa prāvu. Pēc tiesu reformas Baltijā (3. de-

cembrī 1889. g.) vecos vācu tiesu archīvus sadalīja pa da-

žādām krievu tiesām. letikt latvietim krievu tiesu archīvos

ar nolūku pētīt latviešu nacionālus jautājumus, ari nebij

viegli.
Tikai tagad, kad mūsu tauta izcīnījusi savu valsti, un

visi valsts darbi un nākošie tautas likteņi uzticēti pašiem

latviešiem, ir atkal pamodusies liela interese un_arī radu-

sies izdevība salīdzināt senatni ar tagadni un agrāko latvju

cīnītāju darbus un lielos raksturus ar musu dienu tautas

vadoņiem, kas savā neatkarīgā vlastī brīvi bauda senatnes

lielo darbinieku cīņu augļus.

Andreja Spāģa prāva ir arī viena no visgaišākām liecī-

bām par paša Spāģa stipro raksturu, izturību un pacietību,

par viņa lieliem mērķiem un gaišiem ideāliem. Šī prāva

dod daudz jauna materiāla par notikumiem Meldzerē un

Spāģa skolas likteni.

Es stājos pie materiālu meklēšanas par Spāģa prāvu

tūliņ pēc mūsu valsts nodibināšanas.

Aizputes apriņķa tiesas aktis šinī prāvas lietā, kuras

mums varētu dot
*

svarīgus
_

materiālus, neizdevās atrast.

Liepājas apgabaltiesas archīvā kada akts gan bijusi, bet

gadus 20 atpakaļ nozudusi. Kas to krievu tiesu laika
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saņēmis no archīvā, nav zināms. Līdz šim par to nekādas
ziņas ar_chīvam_ nav_ sniegtas.

Manas rokās naca tikai Kurzemes virsgalma tiesas
(Oberhofgericht) akts: „Acta m Klagesachen des bisheri-

gen Meldsernschen Schullehrers Andreas Spahg ctr. die
Frau Baronin von Dorthesen auf Meldsern pcto einer

Entschādigungsforderung. Hasenpothsch. Kreisgerichf,
1853."

Šinī aktī redzams, ka Spāģis cēlis Aizputes apriņķa
tiesā prasības sūdzību pret baronieti fon Dortēzeni. Zi-

ņas par prāvas gaitu var atrast Aizputes apriņķa tiesas

spriedumā, kas tulkojuma no vācu valodas krievu valodā
pievienots virsgalma tiesas aktij. Šīs ziņas papildina Spāģa
sūdzību uz visaugstāko vārdu, kas nodota senātam un

tulkojumā atrodas virsgalma tiesas aktī.
Šinī prāvā Spāģis uzstājās pats savā vārdā. Tā kā līdz

šim klaja laistos rakstos par Spāģi bijusi runa, ka prāvu
pret Meldzeres muižas īpašniekiem vedis Meldzeres pa-
gasts, un Spāģis uzstājies pagasta vārdā un aizstāvējis
skolas lieta pagasta intereses, tad lasot Kurzemes virsgalma
tiesas aktī tikai par Spāģa personīgo prāvu, cēlās jautā-

vai blakus tai nav vesta vēl kāda cita prāva pagasta
vārda. Taču ne Jelgavas, ne Liepājas, ne citā kādā ar-

chīvā man neizdevās atrast nevienu citu lietu, kurā Spā-
ģis vai cits kāds Meldzeres pagasta pilnvarnieks būtu vedis
vel kadu prāvu pret baronieti fon Dortēzeni vai viņas
mantiniekiem.

Pec mana ieskata tanī laikā, kad jau bija no

skolas izlikts un dzīvoja Meldzeres pagastā, Skrundā, Ga-

vieze, Laukmuižā vai Kuldīgā (starp 1853. g. un Spāģa
aiziešanu uz pastāvīgu dzīvi Krievijā) Meldzeres pagasts
nekādu citu patstāvīgu prāvu skolas dēļ pret baronieti
fon Dortēzeni nevarēja iesākt. Pagasta intereses tieši vēl

nebij aizkārtas. Skola vēl nebij iznīcināta, kaut gan pats
dibināšanas akts jau bij atcelts. Ja arī pagasts būtu da-

būjis zināt, ka dibināšanas akts atcelts, un būtu gribējis
tiesas ceļā to atjaunot, tad vēl atlika jautājums, vai tā

laika tiesas pagasta sūdzību maz būtu pieņēmušas. Drī-

zāk ne. Juridiski tas nebija iespējams. Pagasts kā lī-

gumslēdzēja puse nav piedalījies dibināšanas akta noslēg-
šana un nav formāli dāvinājumu pieņēmis, kādu pieņem-
šanu prasīja privātlikumi, lai dāvinājumu nevarētu vien-

pusīgi atcelt. Ar skolas zemes un ēkas dāvinājumu pie-
ņemšanu pagasts būtu tieši iegūvis prasību tiesību. Bet pa-

gastu uz tādu pieņemšanu baroniete un jo vairāk vēl

viņas padomdevēji nebija aicinājuši. Pats pagasts skolu

neuzturēja un skolotāju nealgoja. Tā tad arī faktiski
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pagasts nebij dāvinājumu pieņēmis. Hipotēku reģistri pa-

gastam nekāda prasība nebij nodrošināta. No mūsu dienu

sabiedriskā vai publiski-tiesiska viedokļa skatoties, pa-

gasts nevarēja savu skolotāju aizstāvēt un celt sūdzību

pret baronieti par patvaļīgu skolotajā izlikšanu no skolas.

Kurzemes zemnieku nolilaima 32. § deva gan pagastam

tiesību izvēlēt 3 pārstāvjus pagasta lietas, bet viņiem fak-

tiski nebij iespējams celt sūdzību pret baronieti. ja pa-

gasts būtu iedomājies saskaņā ar nolik. 56. § iesniegt

guberņas virspavēlniekam steidzīgu sūdzību par skolotajā
izlikšanu, tad šāds lēmums bija jāstāda priekšā muižas po-

licijai, un no tās jālūdz apliecība delegātiem ceļojumam pie

guberņas virspavēlnieka. Bez muižas policijas apliecības

no pagasta delegātiem sūdzību nepieņēma. Ja muižas īpaš-
nieks "vai pārvaldnieks, resp. muižas policija atteicās ap-

liecību dot, tad par to jāsūdz pilsētai. Bet ja pilsēta šo

sūdzību noraidīja, pagasta delegāti vairs nedrīkstēja ie-

sniegt jaunu sūdzību gubernatoram vai guberņas virspa-

vēlniekam.

Katrs pagasta sapulces lēmums, saskaņā ar zemu. nolik.

48. §, bija jāstāda priekšā pagasttiesai pārbaudīšanai. Ja

pagasttiesa lēmumam nepieslējās, tad pagasta sapulcei bija

jātaisa jauns lēmums. Ja viņa to nedarīja, agrākais lē-

mums bija jāiesniedz muižas policijai apstiprināšanai. Bet

muižas policija, saskaņā ar zemn. nolik. 219. §> stāvēja

augstāk par pagasttiesu, kurai nekādas patstāvības ne-

bij. Bez tam pagasttiesa taču stāvēja pagasttiesas skrī-

vera vadībā, kuru savukārt rīkoja muižas īpašnieks vai

viņa pilnvarnieks. No visa šī bezizejas stāvokļa, kādā bija
nostādīti zemnieki pašā likumā, meldzerniekiem nekādas

izejas nebij. Tādēļ arī viņi savas skolas lietās nekāda ziņā

nevarēja un nedrīkstēja palīdzēt sev vai savam skolotājam.
Sūdzību varēja iesniegt tikai pats Spāģis.

Skolas dibināšanas akts bija tā sastādīts, ka, ja Spā-

ģis būtu varējis tikt pāri šī akta 8. pantam un sevi un

savas civilprasības tiktāl aizstāvēt, ka viņam butu bijis

iespējams palikt skolā, tad arī visa viņa īielā_ darbība, pati
skola un pagasta intereses būtu glābtas. Tādēļ Spāģa per-

sonīgā sūdzība bija arī pagasta sūdzība, un šinī prāvā

viss pagasts juta Spāģim līdzi. Tikai Spāģis vēl kaut ka

varēja "pagastam netieši līdzēt. To saprata ir Spāģis, ir

pagasts. Bet šo stāvokli it labi saprata arī Spāģa skolas

un" viņa paša pretinieki. Tādēļ viņi galveno sitienu vērsa

tikai pret Spāģi un laida darbā visus līdzekļus un visas

intrigas, lai tikai Soāģis prāvā neuzvarētu un uz Meldzeri

vairs atpakaļ nenāktu.
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2.

Andreja Spāģa prāvas gaita

Virsgalma tiesas aktī nav redzams, kad Spāģis iesnie-
dzis Aizputes apriņķa tiesai savu civilprasību' pret ba-
ronieti fon Dortezeni. Tomēr no lietas gaitas var spriest,
ka viņš to darījis tūliņ pēc viņa izlikšanas no skolas.

Pirmo spriedumu Aizputes apriņķa tiesa jau taisījusi 16. jū-
nijā 1853. g. Pret šo spriedumu Spāģis iesniedzis apel-
lācijas sūdzību Kurzemes virsgalma tiesai un lūdzis sprie-
dumu revidēt.

13. jūlijā 1853. g. ar Nr. 1357 Aizputes apriņķa tiesa
suta savu akti Kurzemes virsgalma tiesai. Tur akts sa-

ņemta 20. jūlijā. ;(

Kurzemes virsgalma tiesa 15. oktobrī 1853. g. taisījusi
šādu spriedumu: i

„Uz viņa majestātes Viskrievijas patvald-
nieka etc, etc, etc. pavēli Kurzemes virsgalma tiesa līdz-

šinējā Meldzeres skolotāja Andreja Spāģa prasības lietā

pret Dortēzena ķundzi Meldzerē, pēc notikušās Aizputes
apriņķa tiesas aķšu revīzijas, uz šo akšu un likuma pamata
taisījusi šādu spriedumu:

Par Aizputes apriņķa tiesas 16. jūnija š. g. spriedumu
Andrejs Spāģis izteicis savu neapmierinātību un to at-

balstīdams minējis neapstrīdamus motīvus (gravamina),
kas pelna ievērību un atrod atbalstu šādos paskaidroju-
mos. levērojot to, ka Kurzemes zemnieku nolikums, it se-

višķi šī nolikuma piemērošanas kommisijas 11. septem-
bra 1819- g. priekšraksts nosaka, ka apriņķu tiesās visi

tiesību strīdi visos gadījumos bez izņēmumiem iztiesājami
izmeklēšanas procesa kārtība; ievērojot arī, ka pēc iz-

meklēšanas principiem tiesību strīdā tiesneša pienākums
ir sava amata pēc cx officio izmantot lietas patiesos ap-

stākļus, kuriem ir ievērojams iespaids uz lietas izšķiršanu,
bet par kuru skaidrību tiesnesis vēl nav juridiski pārlie-
cinājies, papildinot tos ar prāvnieku pienestiem vai lietas

vešanā atrastiem pierādījumiem; ka šinī lietā, turpretī,
uz tiesu procesa principu pamata vadītā pierādījumu izvē-

les kārtība zemākā tiesā neatbilst izmeklēšanas kārtībai,

apriņķa tiesas spriedums revīzijas kārtībā grozāms, norā-

dot, ka zemākā tiesā, ievērojot iespējamo uzmanību pie-
rādījumu temata uzstādīšanā nākošā sprieduma taisīša-

nai, nav jāatstāj pierādījumu un pretpierādījumu piene-
šana pašām prāvinieku pusēm, bet gan apriņķa tiesas pie-
nākums ir šeit runā stāvošo tiesību strīdu vadīt un izšķirt
izmeklēšanas kārtībā. Pārsūdzības drošības nauda atmak-
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sajama atpakaļ. Likuma vārda. Spriests Kurzemes virs-

galma tiesa Jelgavas pilī 15._oktobri 1853. gadā."
28. oktobri tanī pašā gadā virsgalma tiesa līdz ar savu

pavēli suta aktis atpakaļ Aizputes apriņķa tiesai sprieduma
pasludināšanai.

Apriņķa tiesā jauna izmeklēšana šinī lietā un Spāģa
sacīkste ar baronietes advokātu vilkušies atkal veselu

gadu, līdz 1854. g. 9. jūlijam.
9. jūlija 1854. g. Aizputes apriņķa tiesa taisījusi šādu

jaunu spriedumu:
„Uz viņa ķeizariskās majestātes Viskrievijas patvaldnie-

ka etc, etc, etc. pavēli Aizputes apriņķa tiesa bijušā Mel-
dzeres skolas skolotajā Andreja Spāģa sūdzības lietā pret
Meldzeres muižas īpašnieci, baronieti fon Dortēzeni, at-
līdzības deļ par nepareizu atlaišanu no amata, pēc pa-
beigtas izmeklēšanas, uz akšu un likuma pamata galīgā
sprieduma atrada: Andrejs Spāģis, pamatodamies uz aktu,
ar kuru nodibināta zemnieku pagasta skola Meldzeres

muiža, celis prasības sūdzību pēc atlīdzības tādēļ, ka ba-
roniete Dortēzena vienpusīgi uzteikuši viņam amatu un

no ta viņu atlaidusi pretēji dibināšanas akta noteikumiem.

Celtajās atlīdzības prasībās paskaidrots, ka prasītājam pie-
nākas algas 80 rubļu gada līdz 1861. gadam — kopā 640
rbļ., citi ienākumi līdz tam pašam laikam ap 120 rbļ. gadā,
kopa 960 rubļu, un — ka viņš velak ziņoja — 30 rbļ. par
dzīvokli, kuru viņš visu laiku nav varējis lietot, —

pa-
visam kopa 1650 rbļ., un bez tam vel dibināšanas aktā vi-

ņam apsolīta sakot no 1861. gada, 49 rbļ. 50 kap.
Nepareizs paša sakuma jau ir prasības pamatā liktais

apgalvojums, it kā dibināšanas akts nosaka, ka skolotāja
iecelšana amata ir tada attiecība, kuru nevar izbeigt vien-

pusīgi. Tas nebūt nav redzams no ljetai pievienotā 24. no-

vembra 1845. g. dibināšanas akta; gluži otrādi: akta 8<
paragrāfs, gadījuma, ja skolotājs ir nenoderigs, taisni pie-
laiž viņa atcelšanu no amata ar fon der Ropu (Ropp) ģi-
menes vecāka locekļa (seniora) piekrišanu. Šādu piekri-
šanu, kā tas redzams no pag. gada 6. jūlija blakus lē-

muma, minētās ģimenes seniors ir devis, un pēc tam nuļ
tik vēl atliek izšķirt jautājumu, vai tiešām ir pierādīts
sūdzētaja nenoderīgums skolotāja amatam. Uz šo jautā-
jumu, ievērojot liecinieku liecību rezultātus, jāatbild nega-
tīvi; vai vismaz šis jautājums jāatzīst par tādu, uz ko

nav dota po_zitīva_ atbilde.

Šinī ziņā izrādās: 1) ka pret prasītāju vērstais ap-
vainojums, ka viņš devis atļauju kādam viņa dzīvoklī pie-
ņemtam junkeram pa naktīm aiziet no mājas, ar attie-

cīgiem lieciniekiem pavisam nav pierādīts, 2) ka fakts par
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naudas summas saņemšanu no Marijas Mucenieces it kā
noguldīšanai Liepājas krājkasē it nebūt nav ajpstiprinājies,
kaut gan M. Muceniece palika pie sava izteikuma, un vi-

ņas znots Jēkabs Meiris, pastiprinādams šo izteikumu;,
liecināja nevien to, ka Spāģis apgalvojis, ka viņš naudu

iemaksājis krājkase un tai iesniedzis ziņojumu, bet arī, ka

viņš Debesbraukšanas dienā pats pavadījis Spāģi uz Lie-

pāju, it kā saņemt minēto naudas zīmi, kas tomēr nav

noticis svētku dienas dēļ. Pēc visa sacītā tomēr jāie-
gaumē, pirmkārt, ka M. Mucenieces izteikumam, kura šinī
lieta pati ir ieinteresēta, nebūt nevar piešķirt pierādošas
liecinieku liecības_ nozīmi, un otrkārt, ka blakus Jēkaba
Meira liecībai lielāks spēks ir citu ar zvērestu nopratinātu
liecinieku liecībām, no kurām redzams, ka Marija Muce-
niece un viņas vīrs Ernests Mucenieks 150 rubļus pa daļām
vairakkart_ aizdevuši pašam Spāģim, kurš jau vairākus ga-
dus maksājis viņiem par to procentus, — bet nebūt navļ
to viņam iedevuši_ ar tādu noteikumu, lai viņš naudu no-

guldītu un izgādātu pret šo summu krājkases zīmi. Te
jāievēro arī vel tas, ka viens no lieciniekiem, apgāžot
Jēkaba Meira liecību par viņa braucienu uz Liepāju, pa-
skaidro, ka šis brauciens bijis nodomāts paša Meira inte-

resēs uz viņa personīgu lūgumu.
Tādos apstākļos,_ un tā kā no šinī apriņķa tiesā 1853. g.

iztiesātās lietas Spaģa pārsūdzībā par Meldzeres pagast-
tiesas spriedumu šinī pašā lietā nevarēja atrast pierā-
dījumus, kas liecinātu par labu attiecīgiem apvainojumiem
noziedzīgā nodarījumā, tad arī izziņa, kas saņemta no

Liepājas krājkases valdes, acīmredzot, nepelna ievērību.
Kas beidzot (3. un 4. kārt) attiecas uz anonimas vē-

stules sastādīšanu, par ko tur aizdomās prasītāju, kā arī

uz atbildētāju apvainojošiem prasītāja izteicieniem, tad,
kaut gan zīmējoties uz katru no šiem atgadījumiem ir dotas
viena liecinieka un vienas liecinieces apstipriņošas liecī-
bas, tomēr tadu tikai pusliecību papildinājums ar zvērestu

ir izslēgts, tadeļ, ka attiecībā uz pirmo apvainošanas ie-
meslu vispārēji izteicieni un faktiskā teksta nenoteikts

apzīmējums izslēdz zvēresta pielaišanu, kā arī tādēļ, ka

abi šie noziedzīgie nodarījumi, nostādot tos katru atse-

višķi, tomēr vēl nepierāda prasītāja nenoderīgumu sko-

lotāja amatam, un pie tam vēl, apskatot pašus notikumus,
jāievēro, ka viens no augšā minētiem noziedzīgiem noda-

rījumiem noticis 6 gadus pirms prasītāja atlaišanas no

amata, un otrs — jau pēc amata uzteikšanas, un, beidzot,
arī tādēļ — ko gala slēdzienā nevar atstāt nepieminētu, —

ka ticamība liecinieces liecībai dažā ziņā uzskatāma par
samazinājušos*
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levērojot visu augšā sacīto, atbildētāju nevar atsva-

bināt no atbildības par skolotāja Spāģa atlaišanu no amata

bez iemesla, kas pierāda viņa nenoderīgumu skolotāja ama-

tam, tāpat arī nevar atsvabināt no izcēlušās līdz ar ati-

laišanu pienākuma maksāt prasītājam atlīdzību, protams,
pavisam citos apmēros, nekā prasītājs to uzdevis.

Prasītājs savās pārmērīgās prasībās šinī lietā iziet no

nepareiza uzskata, ka skolotāja alga un ienākumi līdz

1861. g. viņam personīgi garantēti ar skolas dibināšanas

aktu, un proti tādā veidā, lai visu to (bez kādiem no ,viņa
puses par to izpildāmiem darbiem), pat neņemot vērā

varbūtēju nāves gadījumu, viņam jau tagad izmaksātu pil-
nos apmēros vienā kopsummā, un sākot ar 1861. g., lai;

viņam izsniegtu pensiju.
Lai šādu apgalvojumu atspēkotu, pietiek jau ar to, ka

atsaucas uz vispārējiem juridiskiem pamatprincipiem un

uz pašu dibināšanas aktu. Un tā kā prasītājs nav pienesis
citus pierādījumus, tad apriņķa zemnieku tiesa paliek tanīs

ieskatos, ka atlīdzībai, kas pienākas no atbildētājas, no-

sakāma vispār pieņemta norma, analoģiski Kurzemes zem-

nieku nolikuma 165. §, pēc kura saimnieks, kas bez di-

bināta iemesla atlaidis no dienesta viņa dienestā stāvošu

personu, ir piespiežams samaksāt Šai personai virs no-

kalpotās algas un uztura vēl zaudējumu atlīdzību gada
algas apmērā.

Pamatojoties uz visu augšā sacīto, Aizputes apriņķa
zemnieku tiesa nosprieda: Uzlikt atbildētājai, baronietei

fon Dortēzenei, pienākumu samaksāt bijušam Meldzeres

skolas skolotājam A. Spāģim virs atlīdzības par viņam

atņemto dzīvokli par laiku, skaitot no 13. maija līdz 12. jū-

nijam 1853. g. samazinātā 6 rubļu apmērā, vēl

šanas aktā noteikto gada algu 80 rubļus kā atlīdzību par

nedibinātu viņa atlaišanu no amata. Visas citas prasī-

tāja A. Spāģa* nedibinātās prasības, kas pārsniedz šo pie-

spriesto summu, noraidīt; līdz ar to atmaksāt A. Spaģim
viņa iemaksāto pārsūdzības drošības naudu.

Likuma vārdā. Spriests Aizputes apriņķa zemnieku

tiesā 9. jūlijā 1854. g.; spriedums pasludināts 26. tanī

pašā jūlijā. Apriņķa zemnieku tiesas paraksts." (Z. V.)
Pret šo apriņķa tiesas spriedumu Spaģis tūliņ iesniedzis

Kurzemes virsgalma tiesai revīzijas (apellācijas) sūdzību.

30. jūlijā 1854. g. pie raksta ar Nr. 1140 apriņķa tiesa

aizsūtījusi aktis virsgalma tiesai.

Šinī prāvas gaitas pakāpē mūs vēl var interesēt jautā-

jums, kur palika Spāģis pats pēc sūdzības iesniegšanas

virsgalma tiesai.
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Aizputes apriņķa tiesas 9. jūlija 1854. g. spriedums pa-
sludināts 26. jūlijā vēl viņam pašam. Bet virsgalma tiesā
viņa klātbūtne vairs nebij nepieciešama. Šī revīzijas in-
stances tiesa izšķīrusi lietu pēc tiem materiāliem, kādi
atradušies Aizputes apriņķa tiesas aktīs. Tā tad droši var

gieņemt, ka Spāģis pēc 26. jūlija 1854. g. aizbrauca uz

.rieviju, par ko Brīvzemnieks raksta šādi 22):
„Daudz pieredzētās netaisnības, trūkumi un rūgtības

Kurzemē to vairāk un vairāk mudināja savu mazo tē-
višķu atstāt. Viņš devās uz Krievzemi, par zemkopi jeb
muižas pārvaldnieku palikdams."

Virsgalma tiesa saņēmusi Aizputes apriņķa tiesas aktis
3. augustā 1854, g. Še Spaģa prāvas lieta sagulējusi bez
caurskatīšanas gandrīz 8 mēneši. Virsgalma" tiesa savu

spriedumu taisījusi tikai 21. martā 1855. "g.
Spriedums, saprotams, rakstīts vācu valodā. Šinī vietā

to sniedzu tulkojumā.
Pēc Aizputes apriņķa tiesas 9. jūlija 1854. g. sprieduma

īsa satura atstāstījuma virsgalma tiesa sava sprieduma mo-

tīvos izsakās:

„Andreis Spānis savā revīzijas sūdzībā, kas iesniegta
noteiktā laikā, raksta: Tā kā viņš nav bijis fon Dortēze-
nes kundzes dienestā, bet ir uz 24. novembrī 1845. g*
sastādītā Meldzeres skolas dibināšanas akta pamata pie-
ņemts kā skolotājs, tad aorinka tiesa attiecībā uz viņa at-
laišanu no amata nenareizi nēc analoģijas piemērotusi* Kur-

zemes zemnieku nolikuma 165. §. Viņa prasības lietā esot
piemērojams vispārēis tiesību princips, ka „katrs, kas pret-
likumīgi un apzināti nodarīiis otram zaudējumu vai at-
ņēmis viņam peļņu, ir sniests atlīdzināt nodarīto zaudē-
jumu vai atņemto pelnu"; uz šī principa pamata atbildē-
tājai esot viņam Jāatlīdzina zaudēiumi, kas uzrādīti vina
celtā prasībā; tālāk, ka no atbildētājas puses ir atzīts,
ka tikai pieradīta nanoderīguma dcl vina prasība būtu
noraidāma: tādā ziņā tiesa pati pārsūdzētā daļā esot iz-

gājusi no petīciias robežām un neraugoties uz to, ka viņa
nenoderīgums skolotāja amatam nav pierādīts, tomēr no-

raidīiusi abas viņa prasības; beidzot, ka apriņķa tiesa no-

raidījusi viņa prasību 30 rubļu apmērā par

*

neattaisnotu

viņa algas aizturēšanu, kā arī prasību attiecībā uz galvas
naudu 96 rublu apmērā un pārmērīgi samazinājusi prasī-
tāja prāvas vešanas izdevumus 117 rubļus, un tādēļ reizē
ar to lūdz grozīt pārsūdzēto tiesas spriedumu un atzīt

viņa prasības par taisnām un pamatotām.
Ņemot vērā- ka prasīfāla izpildītā darbība, kura prasa

zinātnisku izglītību, kā brīva profesija nav nostādāma lī-
dzīgi kalpotāja darbam, arī nevar bez pamatota iemesla



55

notikušai prasītāja atlaišanai no amata piemērot Kurze-

mes zemnieku nolikuma 165. §, turpretim apriņķa tiesas

ieskats, ka atbildētājas pienākums atlīdzināt prasītajā zau-

dējumus normējams pēc tā paša zemnieku nolikuma 165. §,

pelna ievērību un atstājams zemākās tiesas atziņai, jo»

pirmkārt, prasītāja iesniegtās atlīdzības prasības, kā —

gada algas izmaksa kopā ar citiem viņa amata ienākumiem

līdz 1861. g. 960 rubļu apmērā un arī nodibināšanas aktā

{noteiktās pensijas izmaksa sākot ar 1861. gadu, — jau
aiz tiem pašiem zemākās tiesas sprieduma aizrādītiem ie-

mesliem atzīstamas par galīgi noraidāmām un tādēļ ne-

var pelnīt revīzijas instances ievērību; otrkārt, ievērojot

to, ka prasītājs pieder pie zemnieku kārtas, Kurzemes zem-

nieku nolikuma nosacījumi, bez šaubām, dod mērauklu

prasītai atlīdzībai, kas jāpiespriež prasītājam pec tiesas

taisnā ieskata; tālāk, ņemot vērā, ka no atbildētajās lū-

guma — noraidīt prasītāju ar viņa prasību, tādēļ ka viņš

atlaists nenoderīguma dēļ, ko gadījumā, ja prasītājs to

apstrīdētu, varētu pierādīt, — vēl nevar taisīt slēdzienu,

ka atbildētāja tanī gadījumā, ja viņai neizdotos to pie-

rādīt, jau būtu atzinusi prasītāja uzstādītās prasības; ņe-

mot, bei4zot, vērā, ka prasītājs nav pierādījis zaudējumus,
kādi viņam cēlušies algas novēlotas izmaksas dēļ, un ka

tādēļ arī nedibinātā 30 rubļu prasība ir noraidāma, ka

aiz tiem pašiem iemesliem, kā galvenā prasība, jāatstāj
bez ievērības arī prasība samaksāt galvas naudu 96 rubļus
līdz 1861. g., un, beidzot, prasība samaksāt H7 rubļus iz-

devumu, kuri paliek nepierādīti, _—
revīzijas instance ar

šo savu spriedumu nolemj: pārsūdzēto spriedumu apsti-

prināt. Pārsūdzības drošības naudu atmaksāt revīzijas sū-

dzības iesniedzējam, tādēļ, ka šinī gadījumā, kur prasāmā

zaudējumu atlīdzība nosakāma pēc tiesas ieskata, nevar

atzīt pārsūdzību par vieglprātīgu.

Likuma vārdā. Spriests Kurzemes virsgalma tiesā Jel-

gavas pilī 21. martā 1855. g/' (Tiesas paraksts un zī-

mogs.)
23. tanī pašā martā ar Nr. 396 virsgalma tiesa aizsū-

tījusi aktis atpakaļ Aizputes apriņķa tiesai sprieduma pa-

sludināšanai un izpildīšanai.

Aizputes apriņķa tiesa nav 1855. g. paziņojusi virsgalma

tiesai, ka viņas 21. marta spriedums prāvniekiem paslu-

dināts.

Tikai pēc 4 gadiem 1859. & noskaidrojies, ka šis sprie-

dums pasludināts 26. aprīlī 1855. g. Spāģa pilnvarniekam,

Laukumuižas pagasttiesas darbvedim Zaueram.

Tas arī ir pierādījums, ka Spāģis tai lamā vairs nav
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bijis Kurzemē. Bet ja nu viņš nebija Kurzemē, un sprie-
dumu viņam pašam nepasludināja, tad te nu gan svarīgi
pārdomāt, kad un kur Spāģis dabūja zināt par 21. marta

1855. g. sprieduma pasludināšanu un par tā saturu.
Ka viņš nevarēja no virsgalma tiesas sagaidīt sev lab-

vēlīgu spriedumu, par to viņš laikam pats jau iepriekš
bija pārliecinājies no saviem piedzīvojumiem apriņķa tiesā.
Tā pati politika, kas apriņķa tiesā bija pret viņa skolu

un muižniecībai nevēlamo kultūras darbu Meldzerē, droši
vien vēl jo lielākā mērā valdīja muižnieciskā virsgalma
tiesā. Bez tam vēl nāca klāt radniecības un svainības sa-

kari starp tiesnešiem un Dortēzenu mantiniekiem.

No virsgalma tiesas parakstiem redzams, ka virsgalma
tiesā bijuši amatā divi muižnieki ar tādiem pašiem uz-

vārdiem, kādi bija dažiem Dortēzenu mantiniekiem. Tā

Georga fon Dortēzena mantinieku pulkā ir māsas Ma-
riannas fon Koškules bērni un Gotlības fon Dortēzenes
mantiniekos mirušās baronietes fon Deršauas, dzim. fonder

Rop, meita, kanclera kundze, baroniete Auguste fon Fi-

tinghofa, dzim. fon Deršaua, kura ar dalīšanas aktu 1863. g.
ieguvusi Meldzeres muižu. Kā redzams no prāvas tālākās

gaitas, Kurzemes virsgalma tiesas 18. septembra 1859. g.
raportu Krievijas senātam ir parakstījis padomnieks Koš-

kuls, un tās pašas virsgalma tiesas 10. februāra 1860. g,
raportu senātam parakstījuši: prezidents V. fon Deršaus

un padomnieks Koškuls. Nevar būt šaubu, ka prezidents
Deršaus bija radinieks Meldzeres muižas ieguvējai kanc-

lera kundzei, baronietei fon Fitinghofai, dzim. fon Der-

šauai. Virsgalma tiesa 20. maija 1860. g. raportu senātam

arī parakstījis landhofmeisters Medems, kas varēja būt

kāds tuvinieks Gotlības fon Dortēzenes mantiniecei Jū-
lijai fon Medemai, dzim. fon der Ropai, Kolkamuižā.

Ja Spāģis pats tanī laikā varbūt arī nevarēja skaidri

zināt par radnieciskiem sakariem, tad vismaz muižnieku

politika Kurzemes tiesās viņam jau visai labi bija pazī-
stama. Tādēļ mēs varam būt pārliecināti, ka viņš taisni

uz Krievijas senātu lika lielas cerības. Uz Kurzemes zem-

nieku nolikuma 402. § pamata Krievijas senātam varēja ie-

sniegt kasācijas sūdzību (Nullitātsklage) par Kurzemes virs-

galma tiesas spriedumu.
Un tomēr Spāģis nav iesniedzis likumā noteiktā termiņā

senātam kasācijas sūdzību. Tā kā viņa pilnvarnieks, Lauku-

muižas pagasttiesas darbvedis Zauers to nevarēja darīt,
tad virsgalma tiesas spriedums palicis nepārsūdzēts. Šādu

stāvokli tik ārkārtīgi svarīgā prāvā var izskaidrot tikai ar

to, ka Zauers nebūs varējis Spāģim Krievijā laikā paziņot
virsgalma tiesas sprieduma motīvus, kuri katrā ziņā bija
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vajadzīgi, lai kasācijas sūdzībā pierādītu, _ka ar fiem_ pār-

kāpts kāds likums, kas vienīgi varēja but par kasācijas

iemeslu. Vēl var pielaist, ka Spāģim nebij iespējams Krie-

vijā apriņķa vai guberņas pilsētā 1855. g. atrast advokātu,
kas pazīst Kurzemes īpatnējo tiesu iekārtu un likumus

un prot uzrakstīt kasācijas sūdzību.

Lai arī kādi iemesli būtu aizkavējuši kasācijas sūdzības

iesniegšanu teraiiņā, fakts tomēr ir pierādīts, ka Spāģis to

ir gribējis iesniegt. Un ja nu viņš termiņa nokavēšanas dēļ
stāvokli vairs nevarēja glābt, tad viņš mēģinājis sasniegt

mērķi, iesniedzot lūgumu uz visaugstāko vardu. To Spaģis

darījis pēc četriem gadiem, braukdams uz Vāciju. Lū-

gums uz visaugstāko" vārdu parakstīts Palangā 9- aprīlī
1859. g. Par šādu pārsūdzības ceļu Spāģis laikam apsprie-

dies ar Valdemāru un ar kādiem citiem latviešu darbi-

niekiem, kā ar kādu krievu juristu, kas kaut cik pa-

zinis Baltijas likumus.

Spāģa lūgums uz visaugstāko vardu visplašāk apgai-

smo viņa prāvas vēsturi un gaitu, ka arī viņa uzskatus?,

tādēļ es šim lūgumam ierādu sevišķu vietu.

Lūguma orīģināls rakstīts krievu valodā un laikam vēl

tagad atrodas vecā Krievijas senāta 3. departamenta 2. no-

daļas 1859. g. aktīs. Virsgalma tiesas aktī, kā jau_ mi-

nēts, tikai pašas tiesas tulkojums vācu valoda.

3.

Andreja Spāģa lūgums uz visaugstāko vārdu

1

Uz 24. novembrī 1845. g. sastādītā un likumīgi korro-

borētā privātmuižas Meldzeres pamatskolas dibināšanas

akta pamata es esmu iecelts šinī skolā par skolotāju un

man noteikta gada alga 80 rbļ. un citi ienākumi, kā arī

mūža pensija, sākot ar 1860. g., 49 rbļ. 45 kap. sudr. gadā.

2

Pēc tam, kad es jau esmu bijis par skolotāju pavisam

14 gadus un no dibināšanas akta sastādīšanas laika 7 gadus,
Meldzeres muižas īpašniece atraitne_ fon Dortēzene no-

vembrī 1852. g. man uzteica skolotāja amatu, kaut gan

es to arvienu esmu izpildījis ar vislielāko centību, un pa-

gasts un turienes draudzes mācītājs kā skolas inspektors ir

bijuši ar manu darbu ļoti apmierināti; pēc tam_ muižas

īpašniece fon Dortēzene 13. maijā 1853. g. varmācīgi at-

cēla mani no amata.
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3

Es iesniedzu sūdzību Aizputes apriņķa tiesai, un pē-
dējā savā spriedumā atzina atraitnes Dortēzenes rīcību

pret mani par netaisnu; tomēr piesprieda man par zaudē-

S-miem pārāk mazu atlīdzību; tiesa atzina, ka atraitneļi
ortēzenei jāmaksā man gada alga 80 rbļ. un izdevumi

11 rbļ., un proti uz 25. augusta 1817. g. Kurzemes zem-

nieku nolikuma 165. § pamata, pielīdzinot mani kalpam,
kuru saimnieks bez dibināta iemesla atlaidis no dienesta

pirms nolīgtā termiņa notecēšanas.

4

Pret šādu tiesas uzskatu es cēlu savus iebildumus, aiz-

rādīdams, ka manu amatu nekādā ziņā nevar pielīdzināt
kalpa dienestam, par ko runā 165. §. Šo pašu manu uzskatu,
ka mans amats nav pakļaujams 165. § noteikumiem, at-

zina par pareizu arī virsgalma tiesa savā 21. marta 1855. g.

spriedumā; un tomēr pati virsgalma tiesa ir nākusi pie
gala slēdziena, ka atraitnes Dortēzenes pienākums mak-

sāt atlīdzību ir normējams pēc 165. §, un ka nosakot man

pienācīgo atlīdzību, neapšaubāmi ņemams par mērauklu

zemnieku nolikums; tādēļ arī virsgalma tiesa ir apstipri-
nājusi apriņķa tiesas spriedumu.

5

Tā kā uz Meldzeres skolas dibināšanas akta pamata, kā

arī saskaņā ar virsgalma tiesas uzskatu, kas izteikts vi-

ņas spriedumā, manis izpildītais skolotāja amats nav pa-

kļaujams 165. § noteikumiem, tad no tam jātaisa slēdziens,

ka, nosakot man pienācīgo atlīdzību, nevar arī pēc analo-

ģijas piemērot 165. §. Vispār nevar zemnieka nolikuma

noteikumus vien uzskatīt par mērauklu, pēc kuras jāno-
saka man atlīdzība, tādēļ ka šī paša nolikuma 62. § no-

saka, ka gadījumos, kas zemnieku nolikumā nav paredzēti,
tiesai jāpamato savs spriedums ar vispārējiem Kurzemē

spēkā esošiem likumiem.

6

Kādā kārtā virsgalma tiesa uzskata par ievērību nepel-
nošiem pierādījumus, kas runā man par labu, starp citu,

redzams jau no tam, ka attiecībā uz manis pieprasītiem

prāvas izdevumiem, kurus pirmā instance piespriedusi ti-

kai 11 rbļ. sudr. apmērā, virsgalma tiesa atzinusi, ka es

savu prasību šinī punktā ne ar ko neesmu pierādījis. Es

šinī jautājumā atzīstu, ka te jāņem vērā zemnieku nolikuma

374. un 375. §, kas nosaka, ka prāvas iztiesāšana jāvada
izmeklēšanas kārtībā, un ka pašas tiesas pienākums ir
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sava amata pēc ievērot aktīs redzamos pierādījumus. Vado-

ties no šiem likuma noteikumiem, tiesa varēja un viņai
vajadzēja no aktīm redzēt: 1) ka es, saskaņā ar zemnieku

nolikuma 392. §, esmu samaksājis tiesas ziņnesim 2 rbļ. 70

kap. par tiesas paziņojuma pienešanu muižnieku kārtas at-

bildētājai par 42 verstīm no Aizputes līdz Meldzeres mui-

žai; 2) ka man bija jāierodas apriņķa tiesā 16 termiņos un

pie tam jānobraukā 30—42 verstis tāli ceļa gabali no

Meldzeres, Skrundas un Gaviezes; 3) ka man uz apriņķa
tiesas 10. februāra 1854. g. lēmuma pamata bija jāpiegādā
tiesai pieci liecinieki, kurus visus es arī piegādāju tiesā

2. martā 1854. g. termiņā no Meldzeres un Pormsātas mui-

žām 42 verstis tāļus ceļa gabalus; un tā kā tiesa nav

uzlikusi atbildētājai pienākumu samaksāt viņu ceļa izde-

vumus, tad man tie bija jāsamaksā ar augšā minētiem 11

rubļiem. Šie apstākļi tā tad apgāž virsgalma tiesas uz-

skatu, it kā es nebūtu pierādījis savus izdevumus; līdz ar

to arī ir skaidrs, ka pirmā instancē man piespriestās sum-

mas nestāv nekādā samērā ar maniem izdevumiem.

7

Meldzeres skolas dibināšanas akta 5. § ir runa par

pensijas kapitālu un par mani tur vārdu pa vārdam sa-

cīts: „No katra gada procentiem: a) saņem mūža pensiju
tagadēiais Meldzeres zemnieku pagastskolas skolotājs An-

drejs Spāģis, sākot ar 1860. g., ja viņš tanī laikā vēl fdzī-
votu, un proti, neatkarīgi no tam, vai pensionētais sko-

lotājs vēl turpina savu amatu jeb to jau atstājis." Arī šī

pensija ar minēto tiesas spriedumu man atņemta.

Visžēlīgais Kungs un Ķeizars! Visu augšā sacīto ie-

meslu dēļ, es vispadevīgāk! lūdzu, lai ar Jūsu majestātes

visaugstāko ukazu pavēlētu šo manu lūgumu, kur pie-
deras, pieņemt, visas aktis manā lietā līdz ar Meldzeres

skolas dibināšanas aktu iesūtīt valdošam senātam, virs-

galma tiesas 21. marta 1855. g. spriedumu anullēt un manu

prasības lietu uz Meldzeres skolas dibināšanas akta un

likumu pamata no jauna skatīt cauri un izšķirt, ka arī

mani šinī prāvas lietā atsvabināt no zīmognodokļa, tā-

dēļ, ka prāvas iesākšanas laikā es vēl biju pierakstīts

pie zemnieku pagasta, kura locekli bauda šo atvieglojumu.
5o lūgumu sastādījis un rakstījis pats lūdzējs Palangā

9. aprīlī 1859. g-, bet pēc pabeigta īsa ceļojuma uz .Vā-

ciju mana dzīves vieta Kuldīgā/Paraksts: Kuldīgas pil-
sonis Andrejs Spāģis.
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4.

Krievijas senāta un Kurzemes virsgalma tiesas

saprašanās un lietu novilcināšanas māksla

Aizputes apriņķa tiesas „prakses" dzelmēm Spāģis pats
bija bridis cauri un ar tām iepazinies visos dziļumos. Par
šīs un līdzīgu tiesu darbību viņš pats vēlāk rakstījis 23):

„Pulksten 9 rītā tiesas istabas vel tukšas, pīkst. 10. sāk

ierasties kancelejisti un norakstītāji; pēc tam nāk galdu
priekšnieki, grāmatveži un beidzot sekretāri. Dažureiz kan-

celeja jau pilna pulksten 11. Pēc tam viens pēc otra iero-

das asesori, tad tiesas locekļi, cits pēc cita, un beidzot

pēc pulksten 12, bieži — taisni 12, nāk paši priekšsēdētāji.

Pecjam, kad kungi patērzējuši par privātlietām, par no-

tikušām un gaidāmam viesībām, izbraukumiem zaļumos
un tamlīdzīgam derīgam lietām, iesākas svinīgā sēde. Pa-
raksta papīrus, ko kanceleja vakar vai agrāk izgatavojusi,
noklausās ienākušos ziņojumus, pavēles; nopratina prāv-
niekus un lieciniekus; taisa spriedumus un tā nopūlas ne-

atlaidīgi līdz pulksten 2-m; bet tad omulīgi aiziet pus-
dienā; atpūšas pēcpusdienā no lielās pārpūlēšanās zem

smagas tiesneša pienākuma nastas un stiprina sevi nā-
košās dienas darbam. Kanceleja gan vēl pastrādā dažas

stundas arī pēcpusdienā un sagatavo papīrus nākošai die-

nai, bet priekšsēdētājus un tiesas locekļus atkal redz šinī

vieta tikai nākošas sēdes dienā."

Virsgalma tiesas akts, kurā Spāģis pats nedabūja ie-
skatīties, mums atklāj šīs augstākās Kurzemes tiesu ie-

stādes slepeno dabu un darbības raksturu.

Spāģa prāvas apgaismojums pašā pēdējā stadijā, kad

lieta jau atrodas Krievijas senātā, ir gaišs vēsturisks pie-
rādījums, kādi spēki un līdzekļi, un cik liela pacietība
bija nepieciešama latvietim un vispār kādas neprivilēģetas
šķiras pilsonim, kas, neraugoties uz_

visām pārciestām grū-
tībām Baltijas vācu tiesu instancēs, vēl lika kaut vāju
cerību uz Krievijas senātu. Spāģa prāva mums liecina, ka

Šī cerība ikkatru ir maldinājusi un pievīlusi, pat arī tādi
kad viņš paļāvies uz „visžēlīgo kungu un ķeizaru" un lū-

gumu iesniedzis uz viņa vārdu. Baltijas vācu* tiesu „prakse"
prata visur vadīt lietas savas politikas virzienā un visur

panāca savu mērķi, ja ne citādi, tad nogurdinot taisnības

meklētāju līdz nāvei un iegrūžot viņu galīga nabadzībā.

Spāģis savas prāvas laikā varbūt vēl labi nepazina
Krievijas senāta sastāvu. To tik vēlāk noskaidroja Krišjānis
Valdemārs. Viņš pierādīja, ka senātā arī sēd lielā skaitā
tie paši Baltijas baroni: senātoru sastāvā vien viņu ir
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40°/a M) un tad vel liels skaits sekretāru un dažādu ze-

māku ierēdņu.
Bet ja arī Krievijas senātā, kādu Baltijas lietu izšķirot,

atgadījās sastāvs, kas atzina, ka latviešu zemniekam ir

taisnība, tad virsgalma tiesa tiktāl novilcināja sprieduma
izpildīšanu, kamēr ta zemnieka paaudze, kam taisnība pie-
spriesta, izmira. Tā, piem., Diž-Dzeldas pagastā, Aizpu-
tes apriņķi, kādam zemniekam, kam muižnieks netaisni

atņēma mājas, Krievijas senāts vēl 90-tos gados trīs reizes

izšķīra lietu zemniekam par labu, un viņam vajadzēja da-
būt mājas. Tomēr Kurzemes virsgalma tiesa senāta sprie-
dumu neizpildīja. Kad zemnieks sāka sūdzēties ar lietas
vilcināšanu, lieta atkal gāja pie senāta, un atkal iesākās
novilcināšanas gadu virlaie. Kurzemes virsgalma tiesa, kā
mes to redzam Spāģa prāva, nevienu senāta ukazu laikā
neizpilda. Katrs ukazs, katrs rīkojums senātam jāatgā-
dina virsgalma tiesai vismaz likumā paredzētās divas reizes.

Pirmā ukazā senāts atsaucās uz likumu kopojuma X. sē-

juma 2. daļas 551. pantu, kas nosaka, ka virsgalma tiesas

pienākums ir iesniegt senātam paskaidrojumu, pieliekot
visus šinī likuma pantā aprādītos dokumentus un norak-
stus. Pec tam senāts pacietīgi gaida, kamēr virsgalma
tiesa pildīs ukazu. Bet tas nenotiek. Senāts, atsaukdamies

uz likumu kopojuma I. sējuma 334. pantu, sūta pirmo pa-
mudinājumu, un eksekutors atzīme, kad tas izsūtīts. Virs-

galma tiesa neuztraucas. Senāts gaida atkal; bet tad uz

335. panta pamata sūta otro pamudinājumu. Virsgalma
tiesa pec tam var kaut kādu soli spert, un atgādinājumi
vai ukazi sakas no jauna...

Bet kas tad notiek, ja pēc visiem atgādinājumiem at-

tiecīgā iestāde tomēr vēl kavējas izpildīt ukazu? Senāts

uz savas satversmes 343. panta pamata ,mebeidz atgādi-
nāt, kamēr ukazu neizpilda". Senā priekšreformas tiesā-

šanas kartība jau bija paredzējusi chronisku senāta ukazu

neizpildīšanu un tādēļ 344. pants nosacīja, ka ik pa treš-
daļu gada virsprokurors iesniedz tieslietu ministrim ne-

izpildīto ukazu sarakstu. 345. pants gan noteica, ka par
ukazu neizpildīšanu var uzlikt sodu, kuru nosaka senāts,
bet ja jau pastāvēja prakse, ka pa gada trešdaļām ie-

sūta tikai pārskatus, tad var viegli iedomāties, cik reti

gan gadījās lietas, kurās senāts uzlika kādu sodu Krievijas
krimināl- un civīltiesu palātai vai kādai Baltijas augstākai
tiesai. Te vēl jāiegaumē, ka sodu, varbūt, uzlika tikai

tādās lietās, kur tiesājās no augstākām aprindām līdzīgs
ar līdzīgu. Andreja Spāģa vai citās zemnieku lietās, sa-

protams, senāts nekad sodu neuzlika, pieturoties pie sa-

kāma vārda: „Vārna vārnai acīs neknābj". Visu to zi-
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nāja itin labi arī Kurzemes virsgalma tiesa, un tādēļ tai

nebija ko steigties muižniekiem nepatīkamā Meldzeres sko-

lotajā lietā...

Spāģa lūgumu uz_ visaugstāko vārdu senāts saņēmis no

Palangas pec 8 dienam, 17. aprīlī 1859. g. Pēc 11 dienām,
28. aprīlī, senāts izsūtījis Kurzemes virsgalma tiesai savu

ukazu Nr. 848 līdz ar_ Spāģa sūdzību un uz Krievijas li-
kumu kopojuma X. sējuma 2. daļas (1857. g. izd.) 551,

panta pamata pavēlējis, sūtot atpakaļ Spāģa sūdzību, dot

uz to paskaidrojumu, ka arī piesūtīt senātam apliecinātus
norakstus no visiem dokumentiem, kuri minēti Spāģa sū-

dzībā, kā arī no tiem, uz kuriem pamatojusi savu spriedumu
virsgalma tiesa, kaut tie arī nebūtu minēti sūdzībā.

Šo ukazu jau parakstījuši vīri ar vāciskiem uzvārdiem:

virssekretars A. Frīde, sekretārs Baumgartens un sekre-

tāra palīgs Haugers.
Virsgalma tiesā pie ukaza numura sīki atzīmēts: ~108.

ienācis 6. maijā 1859.", bet par uzrādītu ukazs apzīmēts
tikai 11. maijā 1859. g. ar Nr. 333.

Virsgalma tiesa nesteidzas. Senāts, velti izgaidījies, sūta

viņai pirmo pamudinājumu. Arī tas nelīdz/ Pēc diviem

mēnešiem un 8 dienām, skaitot no 28. aprīļa ukaza, se-

nāts sūta 6. jūlija 1859. g. ar Nr. 2749 virsgalma tiesai;
otru pamudinājumu. Uz ta it kā privātim, iesāņis, virs-

galma tiesas kancelejā atzīmēts, ka tas ienācis 21. jūlijā;
par uzrādītu tas tomēr ierakstīts tikai 19. augustā. Lai-

kam agrāk nav bijušas sēdes.

Pēc diviem mēnešiem un 4 dienām, skaitot no 28.
aprīļa ukaza izsūtīšanas, virsgalma tiesa ar 10. jūlija 1859. g.
rakstu Nr. 1401 uzdevusi Aizputes apriņķa tiesai iesūtīt

virsgalma tiesai aktis Andreja Spāģa sūdzības lietā pret
baronieti atraitni fon Dortēzeni.

Apriņķa tiesa izsūtījusi aktis 15. jūlijā 1859. g. pie sava

ziņojuma art Nr. 1453.

Virsgalma tiesa aktis saņēmusi 21. jūlijā 1859. g., bet ar

atbildi senātam tomēr nesteidzas. Tā gaida vēl vienu mē-
nesi un 7 dienas un tad tik laiž pirmo papīru senātam; vto-
mēr ne to, kas pieprasīts, bet tīro vilcināšanās papīru:
27. augustā ar Nr. 1643, atsaucoties uz senāta 28. aprīļa
ukazu ar Nr. 848, virsgalma tiesa ziņo senātam, ka pēc
tam, kad no zemākās tiesas aktis jau saņemtas, viņa stā-

jas pie paskaidrojuma sastādīšanas. Šo rāportu senātam

parakstījuši: kanclers Štempels, landmaršals Chovens, pa-
domnieks Koškuls un sekretāra palīgs P. Līvens. Tanī

pašā 27. augusta ar Nr. 1644 virsgalma tiesa uzdod Aizputes
apriņķa tiesai iesūtīt Meldzeres skolas dibināšanas aktu

oriģinālā vai apliecinātā norakstā iesniegšanai senātam pie
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paskaidrojuma. To varēja uzdot apriņķa tiesai jau 10.

jūlija pavēlē, kad pieprasīja aktis, bet, acīmredzot, to

tad nedarīja tādēļ, lai būtu jauni novilcināšanas iemesli.

27. augusta raports senātam, ka virsgalma tiesa stājas
pie paskaidrojuma sastādīšanas, atkal bij jauns knifis, ar

ko varēja gūt jaunu novilcināšanas laiku. Tiesa labi zi-

nāja, ka senāts jaunu ukazu tik drīz nesūtīs.

10. septembrī 1859. g. ar Nr, 1889 Aizputes apriņķa
tiesa piesūta virsgalma tiesai norakstu no Meldzeres sko-

las dibināšanas akta ar tā atcelšanas un dzēšanas uz-

rakstiem.

Šo norakstu vispirms apliecinājis Meldzerē muižas pār-
valdnieks Brīniņš ar šādu uzrakstu: „lepriekšējā noraksta

pareizību apliecinu muižas valdes uzdevumā. E. Brienings,
pagasta policijas pārraugs. Meldzerē 4. septembrī 1859. ģ."
Pēc tam Aizputes apriņķa tiesā noraksta pareizību aplie-
liecinājis sekretārs L. Bīnenštams. \

Pārvaldnieka Brīniņa uzraksts joprojām liecina, ka viņš
vēl ņem dzīvu dalību Spāģa prāvas lietā.

15. septembrī virsgalma tiesa saņēmusi no Aizputes di-

bināšanas akta norakstu un tad iesākusi sagatavot se-

nātam materiālus un atbildi uz 28. aprīļa ukazu.

Starp materiāliem, ko virsgalma tiesa ņēmusi no Aiz-

putes apriņķa tiesas akts un tulkojusi krievu valodā ie-

sniegšanai senātam, it sevišķu ievērību pelna liecinieka, Cī-

ravas mācītāja Voltēra, liecība. Tā ir vienīgā liecinieka

liecība, kas izķerta no apriņķa tiesas akts, tulkota krievu

valodā un pievienota materiāliem iesniegšanai senātam. Ne-

viena cita liecinieka liecība, kas runā Spāģim par labu

vai ļaunu, nav tulkota un nav šiem materiāliem pievienota.
Tas pierāda, ka citas liecības nav runājušas Spāģim par

ļaunu, un ka mācītāja Voltēra liecībai ir bijusi izšķīrējas
nozīme.

Neieskatoties apriņķa tiesas aktīs, nevar teikt, kada

formā un redakcijā rakstīti citu liecinieku izteikumi. Bet

mācītāja Voltera liecība ir tik raksturīga, ka par to jā-
runā atsevišķi un ar nepieciešamiem paskaidrojumiem par

Meldzeres dzīvi un tiesāšanās „mākslu" muižnieku tiesas.

5.

Kurzemes skolu tēva, mācītāja J. Voltēra liecība

Andreja Spāģa lietā

Lai lasītajam pašam butu iespējams spriest par mā-

cītāja Voltēra liecību krievu tulkojuma, ievietoju šo tul-
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kojumu tada redakcijā, kāda tas iešūts virsgalma tie-

sas aktī.

IlepeßOA flonpoca IBipaycKaro nacTopa BojibTepa.

„lloKa3ajrb no Ķ-hJiy: cBHA-BTejit iīomhhtī,, mo ro#a Ha3afli>,

noJiyqeHHaro npHrJiaraenia, OTnpaßHJicn ont bt> HM'BHie

MejifaA3BpH-b, yjiaAHTb TaMi> HeāJiaronpiflTHbra Hccorjiacm, 803-

-----6y/Kļ6H3faiHTaMoniHHM"by/Kļ6H3faiHTaMoniHHM"b mKOJifaHfaiMt yqHTejieMi>CnaroMT,,qTOh y,najioeb

eMy cfl'BJiaTb, noeji-fe Toro KaKt npa cewn> BO3HHKJia pilu, o tomt,, hto

Cnari, — Kaiet oht> npH3Hancfl cbh/ī"bt6Jik) — Hanncajii> 6e3HMeHHoe

HHCbMO BecbMa ocKopSHTe.nbHaro coAepHcama kī> ropraranoH oaponeccbi

$oin> /ļopTe3eH-b. Bojrse bt, ceMt oTHomeHiH noKa3aTi> He

MOHteTb.

Ct> noAJiHnHbiM-b b-bpho: Bt, aojiskh. ceicpeTapa JIHBeH-b".

Vācu pirmteksts nav zināms. Tas palicis Aizputes ap-

riņķa tiesas aktī, kuru es vairs neatradu.

Latviešu tulkojumā no krievu valodas es cenšos sniegt

šo liecību vārdu pa vārdam, kaut arī negludā un nepa-

reizā latviešu valodā, lai tik katrs krievu vārds būtu iz-

teikts latviski.

~Cīravas mācītāja Voltēra nopratinājuma tulkojums.
Šinī lietā liecināja: liecinieks atmin, ka gadus divus at-

pakaļ, pēc saņemta uzaicinājuma, viņš ieradies Meldzeres

muižā, lai tur nokārtotu nepatīkamas nesaskaņas, kuras

izsaucis turienes skolotājs Spāģis, ko viņam ari izdevies pa-

nākt, pēc tam, kad pie tam izcēlusies runa par to, ka

Spāģis — kā viņš lieciniekam atzinies — aizrakstījis ba-

ronietes fon Dortēzenes istabmeitai ļoti apvainojoša sa-

tura vēstuli bez vārda paraksta. Vairāk liecinieks šinī ziņā
nekā nevar liecināt

Saskan ar oriģinālu: sekretāra vietā Līvens."

Lai arī cik neveikla un nesaprotama būtu šī liecība

krievu valodā, viens apstāklis tomēr ir skaidrs, ka Spaģa
ienaidnieki ūn skolas apkarotāji ar Šo liecību ir gribējuši
piegādāt tiesai materiālu, kas liecinātu par kaut kādu

Spāģa negodīgu rīcību, lai tad,_ uz to atsaucoties, tiesa

varētu lemt, ka viņš ir nenoderīgs skolotāja amatam.

Blakus Marijas Mucenieces meliem it kā par naudas

nenoguldīšanu Liepājas krājkasē, kādi meli likās būt grū-
tāk pierādāmi, Spāģa apmelotāji vēl izdomāja kādu citu

ļaunu plānu ar vēstuli. Šī slepenā plāna izvešanai muiž-

nieki, un droši vien arī viņu ierocis pārvaldnieks Brīniņš,
izredzēja Spāģa agrāko labvēli un viņam pec Georga fon

Dortēzena nāves garīgi vistuvāko cilvēku, Cīravas mācītāju
Volteru. Viņiem bija cerība, ka brīvā sarunā, žēlodamies

par Meldzeres sarežģīto dzīvi, Spāģis arī labprāt atbildēs
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Voltēram uz jautājumu par anonīmo vēstuli» ja viņš tādu
tiešām būs rakstījis.

Voltēra liecība ir uzrakstīta tik īsi un tik veikli, ka

vārdus „ļoti apvainojoša satura" var iztulkot kā grib un»

kā to vēlāk redzēsim, virsgalma tiesa patiešām tos tā arī

ir iztulkojusi, kā tas viņai ir bijis vajadzīgs, lai Spāģi mo-

rāliski apvainotu.
Senās apriņķa tiesās liecinieks savu liecību pats ne-

kad nerakstīja, _to darīja sekretārs vai tiesnesis.

Sirmais mācītājs Voltērs, tiesai uzticēdamies, pats par

to neinteresējās, kā viņa liecība uzrakstīta. Viņam taču

neviens neteica, ko ar viņa liecību domā vēlāk darīt. Ja
tiesnesis vai sekretārs viņam nolasīja vārdus „ļoti apvai-
nojoša satura vēstuli", tad tas viņam izlikās būt pareizi.
Varbūt Spāģis garākā sarunā viņam tiešām izteicās, ka

viņš kādā zīmītē bez paraksta izbāris un izlamājis istab-

meitu Lību par to, ka viņa savas slimās kundzes dzīvē

muižā sagrābusi visu varu savās rokās un izturas paze-
minoši pret pagasta un muižas ļaudīm un naidīgi pret

pašu Spāģi.
Tāda zīmīte būtu bijusi gluži dabiska parādība tādu

uzbrukumu brīdī, kādus Spāģis tanī laikā pārdzīvoja Mel-

dzerē. Var pat būt, ka Spāģis zīmīti parakstīja, bet pro-
tokolā pēc diviem gadiem to ierakstīja kā anonimu. Lie-

cība taču nodota tikai pēc diviem gadiem. Ja vecā vīra

atmiņu mocīja ar veikliem jautājumiem, varbūt viņš pat
sāka šaubīties, vai tik Spāģis nav teicis, ka vēstule vai

zīmīte nav bijusi parakstīta.
Ja no tagadnes mēs metam skatu atpakaļ Meldzeres

dzīvē, tad tā mums gaišāk pārredzama nekā viņos juku
laikos, par kuriem liecinājušas laikmeta liecinieces; tagad
mums arī labi saprotams, ka tikai izbāršanas satura_ vē-

stuli Spāģis varēja rakstīt istabmeitai, ja viņš vispārīgi
kaut ko ir rakstījis. Tāpēc gluži nesaprotami, kādēļ tad

viņa vēstuli nenodeva tiesai orīģinālā, ja viņš ar savu roku

kaut ko bija rakstījis, un kādēļ viņu nesūdzēja tanī laikā,
— 1847. gadā, — kad vēstule varēja būt rakstīta,_ un kad
pārvaldnieks Brīniņš un istabmeita Lība jau izturējās pret

viņu visai naidīgi.
Ja Spāģa paša rakstītā vēstule bija nozaudēta, tad,

saprotams, grūti bija izzināt tās īsto tekstu. Spāģa apsūdzē-
tāji varēja izdomāt citu tekstu.

Lai laika un notikumu pareizības ziņā būtu iespējams
tuvāk piekļūt mācītāja Voltēra liecībai un viņa liecības

kārotāju intrigām, tad visai svarīgi ir atzīmēt laiku, kad

viņš ir bijis Meldzerē un runājis ar Spāģi par vēstuli. Vol-
tēra liecības tulkojumā nav teikts, kad liecība ir nodota.
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Bet tā kā jautājums par anonīmo vēstuli ir iztirzāts vie-

nīgi Aizputes apriņķa tiesā 9. jūlijā 1854 g. sprieduma (ie-

kavās 3-kārt), tad šī liecība nodota tikai_ pirms sprie-

duma: 1853. g. beigās vai 1854. g. līdz jūlijam. Liecība

iesākas ar teikumu: ~Liecinieks_atmin, ka gadus divus at-

pakaļ..." Tā tad mācītājs Voltērs bijis Meldzerē un ru-

nājis ar Spāģi 1851. vai 1852. gadā.
Bet Aizputes apriņķa tiesas 9. jūlija 1854._ gada sprie-

dumā par anonimās vēstules rakstīšanu, ka par vienu

no noziedzīgiem nodarījumiem, ir konstatēts, ka tas no-

ticis 6 gadus pirms prasītāja (Spaģa) atlaišanas no amata,

tā tad 1847. g., taisni tanī laikā, kad pēc laikmeta lieci-

nieču Dārtas
*

Arājas un Trīnes Vecvagares izteikumiem

„muižā viss sāka jukt, kad jumprava Lība arvien vairāk

sākusi rīkoties pa cienmātes darīšanām, kad ar viņu sā-

kuši brūtēties: pirms krievs un pēc krieva muižas kungs

Brīniņš, kad viņa ar pēdejo jau ņēmuši muižā virsroku..."

Bet no J847. g. līdz mācītajā Voltēra parklaušinaša-
nai (1851. vai 1852. g.) jau bija pagājuši 4 vai 5 gadi.« Tā

tad saruna ar Spāģi ir bijusi vispārēja par visu muižas

dzīvi pagājušos gados pēc Georga fon Dortēzena nāves

vai vismaz par laiku, kad muižā valdīja viņa atraitne, sa-

protams, arī par pārvaldnieka_ Brīniņa intrigām, par ko

Spāģis rakstījis Voltēram 31. jūlija un .8. oktobra 1848. g.

vēstulēs. Vai tad tadā sarunā vecais mācītājs varēja pie-

griezt tik lielu vērību .anonīmai vēstulei, kas rakstīta 4—5

gadus atpakaļ, un to, ko stāsta par šo vēstuli, paturēt

atmiņā veselus divus gadus. Lai arī muižnieku plānos bija

slepenā viltus ceļā iegūt Voltēra persona liecinieku, tad

viņam pašam viņi to taču neteica. Un ja vecais vīrs nebij

uz'to sagatavots,* ka viņam pēc diviem gadiem bus jānodod
liecība, tad viņš savā 80 gadu vecumā varēja divu gadu
laikā aizmirst to, ko Spāģis viņam

_

stāstīja par vēstuli.

Tādēļ arī liecība uzrakstīta vispārējas frāzēs, kurām pati

apriņķa tiesa, kā mēs to redzam no 9. jūlija 1854. g. sprie-

duma motīviem, nav piešķīrusi pieradītājas liecības nozīmi,

pirmkārt tādēļ, ka par anonīmo vēstuli liecinājis tikai

viens liecinieks, bet viena liecinieka liecību pēc likuma

uzskatīja tikai par pusliecību, ko ar zvērestu nevarēja

papildināt un otrkārt, tādēļ, ka atiecība uz vēstuli, ru-

nājot apriņķa tiesas motīvu vārdiem, «vispārēji izteicieni

un faktiskā'teksta nenoteikts apzīmējums izslēdz zvēresta

pielaišanu". Bet ja apriņķa tiesa šos vispārējos izteicienus

nevarēja izmantot kā pierādījumu sprieduma motīvos, tad

virsgalma tiesa paskaidrojuma senātam to tomēr darīja.

Muižnieku cīņu plāniem pret Spāģi šī liecība ta vai citādi

varēja noderēt; tādēļ viņi arī traucējuši veco, bezspēcīgo
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mācītāju, kuram 21. janvārī 1853. g. jau palika pilni 80 gadu,
un veduši viņu no Cīravas ap 48 kilometri tālu ceļa gabalu.
Šis fakts ari liecina, ka Spaģa vajātājiem nekādi citi pie-
rādījumi par vēstuli nav bijuši. Apriņķa tiesas spriedu-
ma šinī jautājumā ir minēts tikai viens liecinieks, un

tas ir macītājs_ Voltērs. Liecinieka Voltēra pārklaušinā-
šanas protokola vēl zīmīgs ir izteiciens, ka nepatīkamās
nesaskaņas Meldzerē „izsaucis turienes skolotājs
Spāģis". Ar šo Voltēra izteicienu, vai tas nu tiešām bija
viņa paša izteiciens, vai Spāģa ienaidnieku diktē jums pro-
tokola, Spaģis nostādīts tādā gaismā, it kā viņš būtu

visu_ Meldzeres juku cēlonis. Bet jādomā, ka Voltērs tiesā
nebūs par Spaģi tik ļauni runājis, un ka smagais
nojums bus vienīgi protokola rakstītāja sacerējums. Vol-

tēra rokās taču jau bija divas Spaģa vēstules: no 31. jū-
lija un 8. oktobra 1848. g., kurās Spāģis, saucot viņu par
tēvu, raksta viņam visā atklātība un bērna padevībā šādi:
„Parvaldnieks izturas mierīgi, tādēļ ka cienīgā kundze

pārliecinājusies, ka viņš bijis pie visa vainīgs un visam
notikušam pats devis iemeslu", un otrā vēstulē: „Es dzīvoju
tagad gluži mierīgi, jo zināmais vīrs atzīst, ka viņš pats
daudzkārt netaisni runājis un darījis, un ka citi viņa
netaisnību atzīst," Tadeļ nav pielaižams, ka pats vecais

mācītājs būtu ar nodomu savā liecībā centies tikai muiž-
nieku interesēs runāt nepatiesību un nostādīt Spāģi sliktā

gaismā ka vienīgo Meldzeres juku cēlēju. Protokola rak-
stītājs, zinādams, ka vecais mācītājs pat nebūs jāapgrūtina
ar zvērestu, palaida spalvu, lai tā tek tādā virzienā, kādu
noteica tie, kas gribēja par katru cenu atņemt skolotā-

jam Spaģim viņa godu un labo slavu Meldzeres zemnieku

dzīvē.

6.

Kurzemes virsgalma tiesas paskaidrojums Krievijas
senātam.

Tulkojumā šis paskaidrojums skan: „Izpildot valdošā

senāta š. g. 28. aprīļa ukazu ar Nr. 848, sūtot atpakaļ
Andreja Spaģa sūdzību un pieliekot norakstos šinī lietā

taisītos spriedumus: Aizputes apriņķa zemnieku tiesas, kas

pasludināts 26. jūlijā 1854. g., un virsgalma tiesas no 21.

marta 1855. g., kā arī norakstu no Cīravas mācītāja Voltēra

nopratināšanas izraksta no protokola un beidzot norak-

stu no privātmuižas Meldzeres skolas dibināšanas 24. no-

vembra 1845. g. akta,, uz kuru atsaucas lūdzējs, pierādot
savas pret muižas īpašnieci fon Dortēzeni celtās prasī-
bas, — kuras minētās tiesas zināmā mērā noraidījušas,
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Kurszemes virsgalma tiesa pagodinās stādīt priekšā val-

došam sinātam
*

šādu paskaidrojumu: lemesli, kādēļ no-

raidītas sūdzētāja prasības, ir sīkumos minēti virsgalma
tiesas revīzijas spriedumā. Lūdzēja sūdzībā izteikto ap-

galvojumu apgaismošanai šī tiesu palāta ieskata par va-

jadzīgu padevīgi paziņot, ka Meldzeres muižas īpašniecei
fon Dortēzenei, dzim.' fon der Ropai, kā tautskolas no-

dibinātājai, saprotams, bija tiesība uz minētā dibināša-

nas akta 8. § pamata ar fon der Ropu ģimenes vecāka pie-

krišanu atstādināt turienes
_

skolotāju no amata viņa ne-

noderīguma dēļ; ka skolotajā Andreja Spaģaatstādināšana

no amata ir notikusi saskaņā ardibināšanas aktu un ar ģi-
menes vecākā piekrišanu; ka, ņemot vērā to, ka norādītā

paragrāfā tuvāk nav aprādīti iemesli, kuru deļ skolotāju
atzīst par nenoderīgu, liekas, ka skolas dibinātāja un viņas
muižas valdīšanas tiesību nākošie ieguvēji, turpinot savu

gādību par skolas jaunatnes labklājību, var pec savas sirds-

apziņas un labākās pārliecības uzteikt skolotājam amatu

un atstādināt viņu no amata, kaut turot viņu morāliskā ziņā

tikai aizdomās un nepievedot nekādus sevišķus iemeslus,

kuri jau iepriekš būtu pienācīgā kārtā jāpierāda; ka, pat

neatkarīgi no tam, apstāklis, ko apliecinājis vietējais mā-

cītājs, kā Meldzeres skolas inspektors, ka Andrejs Spāģis

skolotāja amata izpildīšanas laikā, ķā pats atzinies, ir

noziedzies, sacerēdams un aizsūtīdams apvainojošu vēstuli,

— jau ir pietiekošs iemesls viņa atlaišanai no amata, un

beidzot, ka Andreja Spāģa prasību, piespriest viņam at-

līdzību par zaudējumiem, kuri viņam cēlušies pa prāvas

vešanas laiku, varēja noraidīt, un šī noraidīšana ir at-

taisnojama ar to, ka viņš uzskatams par prāvu pazau-

dējušu galvenā lietā.

Visu kopā saņemot, Kurzemes virsgalma tiesa atzīst par

savu pienākumu padevīgi stādīt priekšā valdošam senātam

savu uzskatu, ka uz Kurzemes zemnieku nolikuma 402. §

pamata senātam var iesniegt tikai lūgumus anullēt sprie-

dumu, bet nevis pārsūdzēt" spriedumu pēc būtības, kā to

šinī lietā darījis Andrejs Spāģis. Šādu uzskatu jau iz-

teicis valdošais senāts savā 6. marta 1852. g_. ukazā Nr. 566,

Druknas muižas īpašnieka Grunvalda lieta pret Juri Sa-

kenoviču.

Jelgavas pilī, 18. septembrī 1859. g. Paraksti: kanclers

Štempels, oberburggrāfs Medems, padomnieks Koškuls.

Sekretāra v. P. Līvens. Nr. 1791. 3. departamentam, 2. no-

daļai."
Pazīstot mūsu dienās Meldzeres seno pagātni un visas

Spāģa prāvas aizkulises, ir jāsaka par virsgalma tiesas pa-

skaidrojumu, ka tas ir visgaišākā liecība, cik lielā mērā
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šī Kurzemes augstākā tiesa ir bijusi spējīga sagrozīt fak-

tus, taisnību un patiesību. Viņa pat pārspējusi Aizputes
apriņķa tiesu. Tā vispirms apzīmējams, ka virsgalma tiesa

pieķērusies kā pie vieņīgā pierādījuma un cīņas ieroča pret
Spāģi tikai pie vecā mācītāja Voltēra liecības daļas par
vēstuli, nesniedzot visu viņa liecību, no kuras varētu spriest
par Meldzeres vispārējo dzīvi un intrigu cēlējiem. Ja ap-
riņķa tiesa ar šo liecības daļu par vēstuli rīkojās kā ar

nepilnīgu pierādījumu līdzekli, uz ko nevar pamatot tie-

sas spriedumu, tad virsgalma tiesa ir centusies ar to pašu
nederīgo liecības daļu apvainot pat morāliskā ziņā jau tā

varmācīgi un pretlikumīgi no skolas izlikto un nabadzībā

iegrūsto latvju zemnieku jaunatnes audzinātāju. Ar ne-

skaidru un nenoteiktu liecības daļu tiesa ir centusies laupīt
Spaģim godu, pierādīt, ka viņš izdarījis morāliskā ziņā
noziegumu un pats šinī nozieguma atzinies mācītājam Vol-
tēram. Virsgalma tiesa pat noklusējusi, ka vēstule rakstīta

ilgus gadus atpakaļ, kaut gan tas bijis skaidri redzams

apriņķa tiesas aktī. Ne patiesību ir gribējusi virsgalma
tiesa noskaidrot un senātam ziņot, bet Spaģi par katru

cenu apvainot. Augstākās tiesas cenšanās šinī virzienā ir

vēl gaišāk saskatāma viegli atklājamā un, jādomā, apzināti
pielaista faktu sagrozīšanā. Spāģis savā sūdzībā senātam

uz visaugstāko vārdu otrā punktā ir aizrādījis: „pagasts
un vietējais draudzes mācītājs, kā skolas inspektors, ir

bijuši ar manu darbu ļoti apmierināti."
Spāģis gan nav piezīmējis, ka vietējais draudzes mā-

cītājs Meldzeres pagastam ir Embūtes mācītājs, un

ka Meldzere, kas ir tikai ap 8 kilometri tālu no Embūtes

baznīcas, pieder pie Embūtes draudzes. Bet to Jelgavas
tiesas kungi, kam bieži atgadījās braukāt no Jelgavas gar
Meldzeri uz Embūti, paši arī itin labi zināja. Un tomēr

virsgalma tiesa savā paskaidrojumā ir sniegusi mācītāja
Voltēra liecību kā vietējā mācītāja un Meldzeres skolas

inspektora apliecinājumu. Šo faktu un apstākļu sagrozī-
jumu tiesa ir izdarījusi ļoti veikli: pielikto dokumentu sa-

rakstā liecība nosaukta par izrakstu no Cīravas mācītajā
Voltēra liecības, bet paskaidrojuma motīvos šī pati liecība

jau nosaukta par „vietējā mācītāja un skolas inspek-
tora liecību", nepieminot vairs ne Cīravu, ne Voltēru. Ar

šo veiklo viltojumu nu bija pierādīts par nepatiesu Spāģa
apgalvojums sūdzībā, ka pagasts un vietējais mācītājs
var par viņu tikai labu liecināt. . i

Aizputes un Jelgavas muižniekiem bija neizdevīgi vai

pat nebija iespējams izlūgties sliktu liecību par Spāģi no

vietējā Embūtes mācītāja, kas taču pavisam labi pazina
Spāģi pašu un viņa gaišo dzīvi un lielo kultūras darbu
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Meldzerē. Tuvējam Embūtes mācītājam arī bija neveikli dot

sliktu atsauksmi par Spāģi, kuru visi zemnieki Meldzerē

cienīja un mīlēja. Tādēļ intrigu un apmelošanas organi-

zētāji izvēlējās veco, bezspēcīgo Cīravas mācītāju, no kura

tad ar veiklu protokola rakstīšanu, viņam pašam to ne-

zinot un nesaprotot, izdabūja to, kas bija vajadzīgs kā

ierocis cīņā pret Spāģi un viņa skolu.

Krievijas senāts taču nezināja Kurzemes ģeogrāfiju, kā

arī to, kur atrodas Meldzere, Embūte un Cīrava. Senātam

šie vārdi bija vienaldzīgi.
Spāģis pats nevarēja dabūt zināt, ko virsgalma tiesa

sarakstījusi savā paskaidrojumā, un nevarēja to atspēkot
un sagrozītos faktus izlabot. Tā viss varēja izšķirties ļoti

gludi par ļaunu Spāģim.
Redzami partejisks ir arī skolas dibināšanas akta 8. §

iztulkojums, kādu virsgalma tiesa min savā paskaidrojumā.

Ja apriņķa tiesa vēl daudz maz pieturējās pie juridiskiem
principiem un loģikas likumiem un sava sprieduma motīvos

tieši aizrādi a> ka viena Tiecinieka un vienas .liecinieces ap-

liecinātie fakti par vēstuli un baronieti apvainojošiem iz-

teicieniem, nostādot tos katru atsevišķi, tomēr vēl nepie-
rāda Spāģa nenoderīgumu skolotāja amatam, tad virsgalma
tiesa noteikti atzinusi, ka baronietei un viņas mantiniekiem

ir bijusi tiesība pēc savas sirdsapziņas un ieskata, bez kā-

diem pierādījumiem, turēt aizdomās skolotāju Spāģi mo-

rāliskā ziņā un vienīgi uz šo aizdomu pamata atstādināt

viņu no amata un līdz ar to patvaļīgi atcelt pašus gal-
venos dibināšanas akta noteikumus.

Pēc visa sacītā, mūsu dienu paaudzēm tagad gaiši re-

dzams, ka tādā tiesā, kāda bija virsgalma tiesa, ne Spāģis*
ne cits kāds latvietis cīņā pret muižniekiem taisnību ne-

varēja atrast.

7.

Prāvas pēdējais cēliens un Krievijas senāta

galavārds.

Līdz virsgalma tiesas 18. septembra paskaidrojumam
jau bija pagājuši gandrīz 5 mēneši no senāta pirmā ukaza

izsūtīšanas. Bet paskaidrojumā tiesa jau tūliņ atkal pie-

laiž zīmīgu trūkumu, kas dod iemeslu iesākt jaunu laika

novilcināšanu.

Runājot par pielikto Aizputes apriņķa tiesas sprie-

dumu, virsgalma tjesa gan atzīmē laiku, kad tas paslu-
dināts, bet par savu spriedumu, ko Spāģis pārsūdz, pie-
min tikai tā taisīšanas dienu, 21. martu, neatzīmējot, kad

tas pasludināts. Tiesa labi zin, ka senāts pieprasīs
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sprieduma pasludināšanas dienu, un ar to iesāksies jauna
sarakstīšanās, un būs_ iespējama lietas jauna novilcināšana.

Virsgalma tiesas rokās taču bija Aizputes apriņķa tiesas

akts," un tanī bija redzams, kad_ viņas 21. marta spriedums

pasludināts, un ja tas pat nebūtu bijis aktij pievienots ar

pasludināšanas uzrakstu, tad virsgalma tiesai vajadzēja par

to painteresēties un pieprasīt apriņķa tiesai vajadzīgās
ziņas; bet viņa neliekas gar to ne zinis un reizē ar paskai-
drojuma aizsūtīšanu senātam tanī pašā 18. septembrī ar

Nr. 1802 aizsūta atpakaļ apriņķa tiesai viņas akti.

Virsgalma tiesas paskaidrojums izsūtīts ar tādu no-

vilcinājumu, ka tas ceļā uz senātu jau ticies ar jaunu senāta

28. septembra 1859. g. ukazu ar Nr. 2297, kurā senāts atr

gādina, ka virsgalma tiesa vēl joprojām nav izpildījusi
28. aprīļa 1859. g. ukazu, un uzdod to izpildīt nekavējoties.

Atkal paiet 3 mēneši. Tad senāts 31. decembrī 1859. g.

skata cauri Spāģa sūdzību un iesniegtos Aizputes apriņķa
tiesas 9. jūlija 1854. g. un virsgalma tiesas 21., marta 1855. g<

spriedumus un virsgalma tiesas paskaidrojumu, un atrod,
ka trūkst ziņas par to, kad Spāģim pasludināts virs-

galma tiesas 21. marta spriedums. Senāts tādēļ nolemj:

pirms lietas izšķiršanas pēc būtības pieprasīt no virsgalma
tiesas trūkstošās ziņas. Tanī pašā 31. decembri senāts

sūta virsgalma tiesai jaunu ukazu ar Nr. 3519, kurā ie-

rakstīts viss iepriekšējais senāta spriedums.

Virsgalma tiesā šis ukazs atzīmēts par ienākušu 8. jan-
vārī 1860. g. Bet to lēni virza uz priekšu pa dažādām

nodaļām, kuras savukārt tikai 20. un 29. janvārī atzīmē to

par uzrādītu. { r I f
Senāts nevar sagaidīt atbildi un sūta 27. janvārī ar

Nr. 174 pirmo pamudinājumu izpildīt 31. decembra ukazu

Nr. 3519.

Virsgalma tiesa savukārt sūta 29. janvārī 1860. g. ar

Nr. 251 pavēli Aizputes apriņķa tiesai un pieprasa paziņo-

jumu, kad pasludināts 21. marta 1855. g. spriedums.

Apriņķa tiesa 3. februārī 1860. g. ziņo virsgalma tiesai,

ka viņas spriedums pasludināts apriņķa tiesas sēdē 26.

aprīlī 1855. g. un pie tam bijuši klāt no Andreja Spāģa uz

to sevišķi pilnvarotais Laukumuižas pagasttiesas darbvedis

Zauers un atbildētājas pilnvarnieks Ašenbergs.

Kurzemes virsgalma tiesa to ziņo senātam ar 10. fe-

bruāra 1860. g. raportu Nr. 364. Šo raportu parakstījuši:

prezidents V. fon Deršaus, oberburggrāfs A. Chovenš, pa-

domnieks H. fon Fitinghofs un sekretārs Līvens. Pēc šī

raporta aizsūtīšanas virsgalma tiesa vēl saņem senāta otru

9. februāra 1860. g. pamudinājumu ar Nr. 293, lai izpilda
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31. decembra ukazu Nr. 3519. Bet šis otrs pamudinājums
ceļā jau mainījies ar virsgalma tiesas raportu.

Vēl pēc viena mēneša, 10. martā 1860. g., Krievijas se-

nāts uz visiem laikiem izbeidz Andreja Spāģa vēsturisko

prāvu. Senāta spriedums skan:

„Uz viņa, ķeizariskās majestātes pavēli valdošais senāts

klausījās ziņojumu par Kuldīgas pilsoņa Andreja Spaģa
blakus sūdzību, kurā viņš žēlojas par Kurzemes virsgalma
tiesas spriedumu, ar kuru noraidīta viņa prasība pec zau-

dējumu atlīdzības viņa prasības sūdzības lietā pret mui-

žas īpašnieci Gotlību fon Dortēzeni, dzim. fon der Ropu.

(Atkārtojis apriņķa un virsgalma tiesu spriedumus un An-

dreja Spāģa sūdzības motīvus, senāts turpina.) Ņemot vērā,

ka Andrejs Spāģis no tās dienas, kad viņa pilnvarniekam,
Laukumuižas darbvedim Zaueram, ir pasludināts spriedums,
ir bez maza nokavējis četrus gadus pārsūdzēt šo spriedu-

mu, kurš tagad nācis galīgā likumīga spēkā (lik. kop. X sēj.
II daļas 633. p. 3. pķts un 634. p. 1857. g. izd.), valdošais

senāts nolemj: Andreja Spaģa blakus sūdzību par virsgalma
tiesas spriedumu likumā paredzētā parsudzibas_ termiņa

nokavēšanas dēļ atstāt bez ievērības, par ko sūtīt Kur-

zemes virsgalma tiesai ukazu izpildīšanai lūdzēja dzīves

vietā Kuldfgā, Kurzemes guberņā. Marta 10. dienā 1860. g."
Ar tās pašas dienas ukazu senāts šo savu spriedumu

paziņojis Kurzemes virsgalma tiesai, kas ukazu saņēmusi
18. martā un pēc diviem mēnešiem ar savu pavēli no 11.

maija 1860. g. par to paziņojusi Aizputes apriņķa tiesai un

ar 20. maija 1860. g. raportu Nr. 1173 — senātam.

Šo pēdējo vēsturisko papīru Andreja Spāģa prāvas

lietā, par kuru ir tik daudz runāts muižnieku aprindās
un latvju tautā, parakstījuši landbofmeistars Medems, ober-

burggrāfs Koškuls, padomnieks Zēfelds un sekretāra vietā

Līvens.

8.

Slēdzieni par Andreja Spāģa prāvu.

Andreja Spāģa prāvas drāma ar daudziem un dažādiem
cēlieniem ir Vilkušies taisni 7 gadus: 13. maijā 1853. g..Spā-
ģis varmācīgi iziikts no skolas, un 20. maijā 1860. g. Kurr
zemes augstākās tiesas landhofmeistari un oberburggrāfi
uz Andreja Spāģa cīņu skatuves paraksta pēdējo papīru
un tad nolaiž aizkaru uz visiem laikiem.

Ņemot Vērā, ka Spāģis bij iesniedzis lūgumu uz visaug-
stāko vārdu, un tas bija nodots senātam, senāts varēja
skatīt cauri lūgumu kā blakus sūdzību arī uzraudzības

kārtībā un piegriezt vērību muižnieku ļšatvaļibām. Bet
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senāts noraidīja Spāģa petīciju uz veco, parasto, archaisko

civilprocesa ceļu, kur pa ceja rādītājiem bija novecojušies

X sējuma II daļas 1857. g. izdevuma panti. Tanīs senāts

atrada tekstus, kas viņam deva iemeslu izteikt savos mo-

tīvos it kā izbrīnīšanos, ka Kurzemē ir atradies viens tāds

Kuldīgas pilsonis, no amata atlaists zemnieku skolotājs,
kurš tikai pēc 4 gadiem ir iesniedzis senātam pārsūdzību,

ko vajadzēja iesniegt 4 gadus atpakaļ- Pieķēries pie šī

formālā iemesla, senāts ar vieglu roku noraidīja uz vis-

augstāko vārdu iesniegto lūgumu, un Spaģis nekur vairs

nevarēja taisnību meklēt. Līdz ar to muižnieki arī senātā

bija guvuši uzvaru...

Bet tanī pašā 1860. gadā, kad Jelgavā parakstīja pē-

dējo papīru Spāģa prāvas lietā, Vācija, kaut gan ar jpseu-

donimu, jau parādījās Sapģa pirmais lielais ciņu raksts

„Zur Emancipationsfrage des russischen Volkes. Die Zu-

stānde des freien Bauernstandes m Kurland v. t t", kurā

Spāģis jau parādās uz Baltijas vēstures skatuves kā visu

latviešu un arī igauņu un lībiešu zemnieku aizstāvis.
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OTRĀ DAĻA.

Vācbaltu muižnieku lielās cīņas par
savām privilēģijām pirms Krievijas

lielajāmreformām

I.

Ievadam

Visi Baltijas apstākļu pētnieki ārzemēs un Krievijā
ar lielu interesi ir pakavējušies pie jautājuma, kā varēja
niecīgs procents priviliģētu svešnieku ilgus gadusimteņus
valdīt par visiem citiem Baltijas zemju iedzīvotājiem, kuru

pusē bija fiziskais spēks, darba enerģija un saimnieciskā
kultūra. Un visi šie pētnieki ir nākuši pie slēdziena, ka
mazā valdoša šķira Baltija nekad nav nostādījusi savu

varu uz morāles pamatiem, bet visos laikos pielietojusi ti-
kai bruņoto spēku, lai ar asins un nāves terroru apspiestu
visos citos vietējos iedzīvotājos katru domu par brīvību
un cilvēka tiesībām.

GarlībsMerķels šinī jautājumā rakstījis 1880.gadā:
„Vienīgi uz krievu durkļiem līdz šim ir atbalstījies'vācu
despotisms Vidzemē." Latviešu un igauņu jaunajām pa-
audzēm ir nepieciešams iepazīties arī ar vācbaltu muiž-
nieku politisko viltību likumdošanas aktos. Tādēļ jāpa-
kavējas pie šiem aktiem un pie lielajām cīņām, kādas no-

risinājušās landtāgos, presē, Krievijas valdības aprindās
un galma aizkulises.

II.

Kārļa-Fridricha barona Šulca
„
Aizkraukles un

Rīmaņu muižas zemnieku tiesības " (1765. g.)

Franču slaveno rakstnieku Ruso, Voltēra, Didro un

citu*) paustās brīvības idejas_ sasniedza arī Krieviju un

Baltiju. Apgaismoti prati centās ar tām iepazīstināt Krie-
vijas valdnieci Katriņu 11.
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Svešu zemju ceļotāji un Baltijā uz dzīvi apmetušies

ārzemnieki piegrieza savu vērību arī Baltijas zemnieku

smagajai dzīvei. No Vācijas Igaunijā ieceļojušais mācī-

tājs "Eižens fon Švaroenbergs, kas ilgus gadus bija novēro-

jis zemnieku dzīvi Igaunijā, uzstājas atklāti pret dzimt-

būšanu un sarakstīja plašu rakstu „Eines livlāndischen

Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft", ko 1764 g.

publicēja krievu zinību akadēmija.
Raksts smagi apsūdzēja Vidzemes muižniecību un at-

stāja dziļu iespaidu uz ķeizarieni Katriņu 11. Viņa 1764 g.

vasarā apceļoja Vidzemi un Igauniju un personīgi iepazi-

nās ar zemnieku nepanesamo stāvokli.

Šāds ķeizarienes ceļojums uztrauca muižniekus. Re-

akcionārā muižniecība sagatavojas aizstāvēt ar visiem spe-

ķiem un viltību savas privilēģijas. i

Nedaudzie liberālie un taļredzigakie muižnieki turpretī

meklēja citu izeju. Liberālo -muižnieku priekšgala stāvēja

Aizkraukles dzimtskungs, landrāts Kārlis-Fridrichs barons

Šulcs. Viņš 1764 g. sastādīja likumprojektu „Aizkraukles

un Rimaņu muižas zemnieku tiesa" 2).

Barons Šulcs rīkojās tikpat daudz zemnieKU, ka ari

pašu Baltijas muižnieku labā. To gaiši liecina viņa pa-

skaidrojums landtāgam, kādēļ viņš izdevis savu «Zem-

nieku tiesu".

Šī paskaidrojuma svarīgākās vietas musu vēsturnieka j.

Krodznieka tulkojumā skan:

,Ja es izskaidrojuma, kas pielikts pie recesa (proto-

kola) teicu, ka atrodu vispārībai par derīgiem un vajadzī-

giem tos manus zemnieku laba izdotos pārgrozījumus, tad

es, izdarot šos pārgrozījumus, citu neko neesmu domājis,

ka tikai principus, ka zemniekam vajaga cieša īpa-

šuma un noteiktu pienākumu un gaitu" — „Man,

dzimtsbruņniecībai pieprasot, jāpierada, ka

ir nepieciešama vajadziba_ uzlabot zemnieku dzīves bū-

šanas, dot viņiem ciešu īpašumu, vardu sakot, tiesību,

caur ko tiktu nodrošināta viņu labklājība. Noteikta mies-

piederība, verdzība (die unbedingliche Leibeigenschaft),

kā zināms, izcēlusies tanīs barbariskos laikos, kad cil-

vēcība bija tik vārda pēc pazīstama; kad citādai taisnī-

bai nebija vietas, ka tikai pārākai varai; kad laupījums

bija likumīga akvizicija (piesavinajums, ieguvums); kad

šādu laupītu lietu īpašnieks, ja viņš bija nelaimīgs diez-

gan, būt līdzi sagūstītam, caur to zaudēja cilvēka tiesioas

un kļuva par vergu, tas ir: par lietu." — «Taisnīgam kun-

gam, kas no sava zemnieka it neko nav ņēmis, nedz viņu

apgrūtinājis bezmēra gaitām, nemaksātu neko pārvērst to

par likumu, pie kā viņš līdz šim labis pratis turējies.



76

Pec tam, kad domāju pietiekoši pierādījis, ka nevien cil-
vēku mīlestība, bet ari musu pašu īstais labums mūs pār-
liecina dot zemniekam tiesības, eju ne labprāt pie aizrā-

dījuma, ka ari vislielākā vajadzība mūs spiež spert šo

soli. Tūliņ pec viņas ķeizariskās majestātes uzkāpšanas
tronī, viņas majestātei kļuva pienesti melnākie apmelojumi
par Vidzemes muižniecības varmācību. Pats esmu bijis
liecinieks un dzirdējis tādas kaitīgas tenkas, un stundu
no stundas bīstos, ka caur ukazu neatoeļ mūsu nenoteikto,
ciešo varu pār mūsu zemniekiem. Varbūt ka tas arī jau
butu noticis, ja ģenerāigubernātora kungs nebūtu pūlē-
jies aizturēt šo spaidu soli, aizrādīdams, ka bruņniecība
pati ierobežosies. Te vel nak klat, ka nesen no ta sauktā 1
patriota (Tonnas mācītajā Eižena fon Švarcenberga) ie-

spiesta vēstule laikraksta „Beytrāge zur russischen Ge-
schichte", kura autors šejienes verdzības stāvokli nevien

iztēlo visai nicinošā kārtā, bet arī pievedis visādas nebū-
šanas, kas te notiekoties uz to riebīgāko. Viegli nopro-
tams, ka šādas sugas pielikums, kāda šī vēstule, nav va-

rējis bez sevišķa iemesla iekļūt „Beytrāg'ās"; varbūt, ka

viņam bijis but pēdējam mums dotam brīdinājumam. Vi-

ņas majestātes nopietnā griba, likt mēru un robežas šejie-
nes verdzības stāvoklim, gaiši saredzama. Ja mēs paši
sev nevilksim robežas, ja paši_ neiecelsim tiesnešus, kas
lai izpilda starpniecības vietu musu un mūsu zemnieku star-

pa, tad varam but droši, ka mums vilks tādas robežas,
kādas mums nebūs pa prātam, un ieliks tādus tiesnešus,
no kuriem atteikties būs mums diezgan iemesla." — kom-
misijas sastādītais izskaidrojums nekādi neapmierinās vi-

ņas majestāti ķeizarieni. Mes pierādām viņā savas neap-
robežotas tiesības, par kurām neviens jau nav šaubījies, un

atraidām pavisam ķeizarienes vēlēšanos pašiem viikt ro-

bežas savai jebšu gan likumīgai, bet taču kaitīgai varai

par musu zemniekiem. Kā tas nu varēs patikt? Un vai

mums neņems ļauna, ka mes negribam ļaut saviem līdz-
cilvēkiem īpašumu un noteiktus pienākumus, — lietas, ko
mēs paši šķietam par lielāko dārgumu, ko ar lielāko uz-
cītību aizstāvam."

Cik maz brīvības un tiesību devusi zemniekiem Šulca
„Zemnieku tiesa", to liecina paša ši akta svarīgākie notei-
kumi. Tie skan:

„Zemnieki joprojām paliek mantojami dzimtscilvēki; ti-

kai dzimtskungs nevar viņus pārdot un no zemes norai-
dīt Tas var notikt tikai ar paša zemnieka piekrišanu,
ko viņš paziņo zemes tiesai. Ja zemnieks bēguļo, tad

viņu kā bēgli meklēs visur, izdos meklētājiem un vedīs

atpakaļ. Zemnieka pienākums ar visai neaprobežotu pa-
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klausību un paļaušanos visās lietas būt padevīgam savam

kungam. Zemniekam ir neaprobežotas īpašuma tiesības

uz viņa kustamu mantu, lopiem, zirgiem un darba

rīkiem/ Šo kustamo mantu zemnieks var atsavināt un

atstāt saviem bērniem un radiniekiem. — Visa zemnieku

zeme, kā jau no seniem laikiem, ta ari uz priekšdienām pa-

liek dzimtskunga īpašumā, tomēr katram zemniekam, vi-

ņam un viņa bērniem uz mūžīgiem laikiem paliek lieto-

šanā zemes* gabals, kas viņam ierādīts un ko viņš ap-

strādā. Zemnieku zemi no jauna uzmēra un sadala arklos.

Ja zemnieks nespēj maksāt_ un pildīt uzliktās maksas un

klaušas, vinu izliek no mājām un nodod par kalpu citam.

Dēli var dalīt mājas, bet ne mazākas daļas, kā Vs arkla.

Klaušas un maksas nosaka atjaunotās vaku grāmatas. Kun-

gam nav tiesība prasīt no zemnieka pāri par tām klaušām,

Kas noteiktas zemnieku tiesā."

Zemnieks var sūdzēt savu kungu, bet ja sūdzība ne-

pamatota, tad dabū maksāt kungam visus zaudējumus vai

naudas vietā par katru dālderi divi pāri rīkšu 3
)._

Barons Šulcs ar ģenerālgubernatora starpniecību 1765.

gadā lika savu „zemnieku tiesu" Vidzemes landtāgam priek-

šā kā paraugu izdodamiem zemnieku likumiem.

Salīdzinot ar zviedru valdīšanas laikā izdotiem liku-

miem, Šulca «Zemnieku tiesa" ir zemnieku agrāko tie-

sību samazināšanas akts, ir liels solis atpakaļ... Un to-

mēr šis Šulca solis un viņa likumprojekts izsauca land-

tāgā veselu vētru." Zemnieku tiesas sacerētājam, runā-

jot J. Kreicberga vārdiem, nopietni draudēja Unču tiesa,

izpildīta ~augsti personīgi no savas paša kārtas cilvēkmī-

līgiem locekļiem."
Landtāgs nevien piespieda Šulcu nolikt deputāta man-

dātu un izņemt no apgrozības vēl nepārdotos „Zemnieku

tiesas" eksemplārus, bet arī pieprasīja no viņa paskai-

drojumu un vienbalsīgi nosodīja viņa separāto rīcību ).

Tanī pašā 1765. g/Vidzemes landtāgs apstiprināja ba-

rona Rozena deklarācijas galveno tezi:

„Zemnieki ir dzimtskungu vergi (servi), ciktāl to pie-

laiž kristīga ticība; viņi if un paliek savu kungu neap-

strīdams īpašums."

Arī visa zemnieka kustama manta ir dzimtskunga īpa-

šums un viss, ko zemnieks iegūst ar savu darbu, pieder

viņa dzimtskungam.

Humānās Vakareiropas idejas nebij darījušas nekādu

iespaidu uz Baltiias maz izglītoto muižniecību un viņa ie-

sakņojies verdzināšanas gars joprojām valdīja par zemnieka

miesu un dzīvību.
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III.

Vidzemes zemnieku 20. februāŗa 1804. nolikums

Zemnieku nemieri 1784. g.; muižnieku vadīto sodu ek-

spedīciju necilvēcīgi bargie sodi un zemnieku spīdzinā-
šana uztrauca krievu valdību un dažus tālredzīgākos muiž-

niekus. Starp pēdējiem pirmā vietā nostājās landrāts Fr.

fon Sīverss. Viņš labi saprata laikmetu un jaunās vēsmas,
kas puta no Krievijas galvaspilsētas, kur jau iesāka ak-
tīvi darboties liberālā virzienā pasaules slavenā franču

publicista, filozofa un poeta Voltēra ideju piekritējs, Krie-

vijas lielais valstsvīrs, valsts kanclērs Michails Michai-
lovičs Speranskis (dzim. 1773. g.). Ja šis liberālais

virziens butu joprojām attīstījies, tas varēja, pret Balti-

jas muižnieku gribu, zināmā mērā automātiski izplatīties
arī uz Baltiju. Tam vajadzēja aizsteigties priekšā. Kā

1765. g. barons Šulcs, tā 1797. g. Fr. fon Sīverss uzsāka jo
dzīvu darbību zemnieku stāvokļa uzlabošanas virzienā.

Viņš izstrādāja likumprojektu, kas atjaunoja zviedru ķē-
niņa Kārja XI. izdotos zemnieku likumus. Ne vairāk.

Tomēr pret šo Sīversa projektu iesākumā nostājās vi-

sa muižniecība, ari landtāgs.
Lai panāktu sava projekta pieņemšanu, kaut pa daļai,

Sīversam vajadzēja spert visenerģiskākos sojus, kā arī

landtāgā neatlaidīgi atkārtot ziņojumus par zemnieku šau-

smīgo spīdzināšanu; viņam vajadzēja piedraudēt stūrgal-
vīgajiem muižniekiem iesniegt protestu uz visaugstāko vār-

du, ja landtāgs noraidīs priekšā likto likumprojektu.
Tikai tad landtāgs piekāpās.
Tomēr 1797. g. likums maz atviegloja zemnieku stā-

vokli. Zemnieku gan vairs nevarēja pārdot uz tirgiem un

ārzemniekiem, bet viņu tomēr uzskatīja kā kunga mantu,
ar kuru kungs varēja rīkoties pēc sava ieskata, kā arī

pārdot no rokas un izsolē, ko atļāva 1797. g. likums 5).
Šis likums joprojām nesargāja zemnieku no nežēlīga-

miesas sodiem, kas līdzinājās nāves sodiem ar spī-
dzināšanu. No šiem sodiem vairāki zemnieki miruši.

Par ko uzlikti tik necilvēcīgi sodi, liecina kādas kal-

pones liktenis. Viņa tikai vārdiem apvainojusi muižnieci,
bet par to sodīta ar 128 rīkšu cirtieniem.

Aiz humāniem pamudinājumiem Vidzemes muižnieki pa-
ši no sevis nav spēruši nevienu soli zemnieku likteņa at-

vieglošanas labā. Tikai bailes no krievu valdības stingrā-
kas uzstāšanās viņus laiku pa laikam piespiedušas kaut

cik piekāpties.
Aleksandra I. valdīšanas iesākumā (24. martā 1801. g.)
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muižnieku bažas par liberālo virzienu palielinājās. Arī

jauno ķeizaru bij aplidojušas apgaismības laikmeta do-

mas. Lielo valsts poiītiku vadīja valsts kanclers Speran-

skis, kurš strādādams pie Somijas jautājumiem, interesējās
arī par Vidzemes zemnieku nepanesamo stāvokli un zem-

nieku nemieriem. Viņa uzskats bija, ka zemnieki atsvabi-

nāmi tikai ar zemi. Šādu uzskatu viņš izteica arī Baltijas
muižnieku deputācijai, kas bij ieradusies pie Aleksadra 1.,

Baltijas muižu reģistrācijas lieta 6).

Maijā 1802. gadā Aleksandrs I. apceļoja Vidzemi un

interesējās par zemnieku stāvokli. Vidzeme ķeizars arī ti-

kās personīgi ar landrātu Sīversu, kas enerģiski turpināja

savu politisko darbību un bez šaubām stāvēja nomoda par

to, lai Speranska iespaids uz ķeizaru un viņa liberāla dar-

bība nepārsteidz vācbaltus. Ja jau Speranskis 1802. gadā

bij iecelts par valsts kancleru un baudīja ķeizara vislie-

lāko uzticību; ja Aleksandrs I. bij uzdevis viņam izstrādāt

plānu Krievijas tiesu un valdības iestāžu reformām; ja Spe-
ranskis jau bija sarakstījis Krievijas konstitūcijas pro-

jektu, kas paredz visu šķiru brīvību, tautas vēlētu, neat-

karīgu likumdošanas pārstāvniecību, atklātu un likuma

priekšā atbildīgu tiesas un administrācijas darbību, pat

preses brīvību, — tad Baltijas muižniekiem bija pietiekoši
daudz iemesla bažīties, kad tik virziens no Krievijas pu-

ses neiet daudz tāļāk par to, ko varētu dot zemniekiem

arī paši Baltijas muižnieki.

1802. g. oktobrī atkal_izcēlušies zemnieku nemieri (Kau-

geru muižā un Koknese). Kaut gan zemnieki šinī reize

nav izrādījuši nekādu masu kustību, tad tomēr viņi at-

teikušies pildīt nepanesamos pienākumus. Ķeizara vēstulē

Sīversam 15. decembrī 1802. g. izteikts aizrādījums, ka ir

nepieciešams ierobežot zemnieku pārdošanu, dot viņiem

brīvību noslēgt laulības un noteikt, ka zemnieki var ve-

lēt savu tiesu.

Fr. fon Sīverss sastādījis savu jauno likumprojektu 12

punktos un ķeizars Aleksandrs I. 30. janvārī 1803. g. viņu

pilnvarojis celt to priekša nākoša gada landtāgam.

Taču, neskatoties uz ķeizara izteikto gribu un Sīver-

sam doto pilnvaru; neskatoties uz to, ka Sīverss 1803. g.

landtāgam cēlis priekša satricinošas ziņas par zemnieku

spīdzināšanu 7), viņa projekts izsaucis_l7. februārī 1803. g.

landtāgā lielu uztraukumu. (A. Švabe. Grundriss etc.

296. lpp.)
Reakcionārās Baltijas muižniecības puse stāvēja un viņu

visiem spēkiem atbalstīja ģenerālgubernātors kņazs Go-

ļicins un gubernātors fon Richters. Pirmais rakstīja iekš-

lietu ministrim grāfam Kočubejam:
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„Lai nepadarītu zemniekiem galvas karstas, es aizlie-

dzu publicēt un tulkot latviešu un igauņu valodā 20. fe-

bruāra 1803. gada ukazu par muižnieku tiesību atsvabināti
zemniekus. Kaut gan muižnieki noklusē zemniekiem, kas

notiek landtāgā, tomēr dzimtsļaudis jau atklāti runā Rīgā,
ka viņi drīz būšot brīvi. Ja te izceltos nemieri, tad es

tos apspiedīšu ar karaspēka palīdzību. Pa nelaimi mēs

dzīvojam tādā laikmetā, kad cilvēki pārāk filozofē un pā-
rāk rūpējas par cilvēka tiesībām. Visu Eiropu ir ap-
sēdusi chimeriska brīvības sērga, un tā ir lipīga. Ne brī-

vība, bet stipra valdība mums ir nepieciešama. (X). Ca-

MapaH. t. X, 93.-94.)
Kādā citā rakstā ģenerālgubernātors Goļicins ziņojis»

ka viņš nopūloties pārliecināt muižu īpašniekus, ka Sī-

versa „12 punkti" nav ķeizara paša gribas izpaudums,
bet domāti vienīgi tikai kā priekšlikums. (Turpat 96. lpp.)

Landrātam Sīversam vajadzēja atspēkot arī ģenerāl-
gubernātora nepatiesos apgalvojumus un panākt pierādī-
jumus, ka viņa rīcība saskan ar ķeizara gribu.

Viņš saņēma no ķeizara sekošu pavēli (7. martā 1803. g.)»
kurā skaidri izteikta ķeizara tiešā griba, lai muižu īpaš-
nieki normē zemnieku klaušas un nodevas pēc vaku grā-
matām, un arī aizrādīts, ka landtāgs rīkotos tuvredzīgi,
ja pieviltu zemnieku cerības. Kas attiecas uz zemnieku brīv-

laišanu, tad katram kungam, ciktāļ tas zīmējas uz viņa
zemniekiem, ir atļauts uz 20. februāra ukaza pamata iero-

sināt viņa zemnieku brīvlaišanu.

Minētais ukazs paredzēja zemnieku brīvlaišanu, pie-

šķirot viņiem arī zemi. Attiecīgie lūgumi bija jāiesniedz
iekšlietu ministrim. (A. Švābe, 297. lpp.)

Krievu muižniecība skatījās pavisam citādāki uz 20. fe-

bruāra 1803. g. ukazu, nekā Baltijas muižnieki.

Krievu muižnieki uz šī ukaza pamata bija atsvabinā-

juši līdz 1818. gadam ne mazāk kā 55.000 vīriešu dvēseles 8);
bet Vidzemes muižnieki, kas vārdos un savos propagandas
rakstos saucās par liberālākiem un kultūrālākiem, netik-

vien neizveda dzīvē 20. februāra 1803. g. ukazu, bet vi-

sādi mēģināja pārliecināt Vakareiropu, ka krievu val-
dība kavē viņu liberālo projektu izvešanu.

Landrāts Sīverss, saņēmis Peterpilī ukazu normēt zem-

nieku klaušas un nastas pēc viņu zemes ienesīguma vēr-

tības, uzstājās ar to Vidzemes 1803. g. landtāgā ar stin-

gru prasību izpildīt ķeizara gribu. Un tomēr viņam vēl

bija jāizcīna pret reakcionāro muižniecību asas cīņas. Tās

nenovērsa pat ķeizara pavēle. Pirms jautājuma nobalso-

šanas, Sīversam vēl vajadzēja piedraudēt landtāgam, ka

gadījumā, ja landtāgs nepieņems viņa likumprojektu,
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viņš iesniegs protestu uz visaugstāko vārdu. Tikai ar šādu
stingrību viņam izdevās panākt viņa 12 punktu pieņem-
šanu, kaut ar dažādiem svarīgiem pārgrozījumiem.

Par šo stingro uzstāšanos landtāgs nosauca fon Sī-
versu par diktatoru 9 ).

Vidzemes landtāga lēmumu ķeizars apstiprināja 20. fe-
bruārī 1804. g. un to izveda dzīve kā 1804. gada nolikumu,

Šis nolikums piešķīra zemniekiem zināmas tiesības: vi-

ņus nevarēja piespiest atstāt savu mantojamo zemi, vi-

ņus nevarēja pārdot, ieķīlāt bez zemes, dāvināt.
Zemnieka stāvoklis vairs nebij dzimtbūšana; bet pie

zemnieku kārtas piederoša, ar zemi saistītu nastu pildoša
persona, kas bez atļaujas nedrīkst atstāt savu dzīves vietu.

Pagasttiesa vienu tiesnesi ievēl kungs, otru saimnieki,
trešo kalpi.

Cik maza vara un nozīme pagasttiesai tanī laikā arī

nebija, tad tomēr šādas zemnieku tiesas sastādīšanas prin-
cips jau bija solis uz priekšu.

Ķeizara apstiprinātais likuma teksts par zemes lieto-
šanas tiesībām krievu valodā rakstīts pietiekoši gaiši un

pārpratumus nevar izsaukt. Tas skan:

„Xoth bcb yqacTKH 3eMJiH, KpecTLjiHaMH HbiH*B 3acejieHHbie, co-

CTaßjraiorb coScTßeiraocTb noM'fcmHKa; ho #a6i>i KpecrbjraHH'b Mori boc-

nojib3oßaTbCH iuioftOM'b rpv/joß'b cbohx,b, Ha yflo6peHie seMjra hmt>

npHjiaraeMbix,b, to orb Hbiirß KasKflbra y*iacTOK'b, noM'Bin.HKOM'b

KpeCTbHHHHy H 06"jI03KeHHblft lIOBHHHOCTfIMH H HOfIaTHMH, Ha OCHOBaHiH

o(sm;HX'b nocTaHOßJiaeMbix
rb bt> ivias* 3-fl npaBHJTb ocTaßaTbca AOJiaceH'b

bo BJiaA'BHia KpscTbHHHHa h ero HacJii&AHiiKOß'b neoT-beMJieMo."

Tulkojumā: „Kaut gan visi zemes gabali, kurus līdz
šim apdzīvo zemnieki, ir muižas īpašnieka īpašums, tad

tomēr, lai zemnieks varētu baudīt zemes uzlabošanā ie-

liktā sava darba augļus, no šīs dienas sākot, katrs no

muižas īpašnieka zemniekam nodotais un ar klaušām un

nodokļiem apliktais zemes gabals, uz vispārēju 3. sadaļas
nosacījumu pamata paliek zemnieka un viņa mantinieku ne-

atņemamā valdīšanā..."

Zemes lietošanas tiesību var zemniekam atņemt tikai

gadījumos: ja viņa parādi apgrūtina viņa zemi divkāršā

apmērā pret taksētu vērtību; ja tiesa atzīst, ka viņš ne-

spēj tāļāk vadīt savu saimniecību; ja muižnieks var pie-
rādīt, ka viņam pašam nav atmatu un nekultivētu zemju
savas saimniecības paplašināšanai.

1804. gada likums šķiro „zemnieku zemi un muižu zemi".
Šis likums gaiši nosaka, ka visa kustama manta, ko

zemnieks likumīgi ieguvis, ir viņa neapstrīdams īpašums,
ar kuru viņš var brīvi rīkoties.
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1804. g. likums paredz to pašu zemes vērtēšanas kar-

tību, kādu noteica zviedru laikmeta likums.

Muižnieki tomēr nav pildījuši šo likumu_ pec ta īsta,

oficiālā teksta krievu valoda. Baltijas iestādes lēmušas

un rīkojušās pēc sava vācu teksta, kas nesaskan ar ķei-

zara apstiprinātu krievu tekstu. Salīdzinot krievu oficiālo

tekstu un vācu oficiālo tulkojumu, jākonstatē, ka krievu

teksts raksturo zemnieka valdīšanā nodoto zemi katadu,

kas aplikta klaušām un nodokļiem un ar šo apzīmējumu

pieder pie jaunas klaušu zemju kategorijas, kads apzī-

mējums paliek šai zemei arī vēlākos likumdošanas aktos;

to, pretēji muižas zemei, sauca par: „krestjanskaja po-

vinnostnaja zemļa".

Krievu teksts saprotams tā, ka zeme paliek zemnieka

valdīšanā uz likuma 3. sadaļas nosacījumu pamata; vācu

oficiālais teksts, kas uzskatāms kā tulkojums no krievu

valodas, turpretī, šīs trešās sadaļas nosacījumus attiecina

uz zemnieka pienākumu pildīšanu par viņa lietošana

(Nutzniessung) nodoto zemi.

Vācu tekstā attiecīgā vieta skan: „dass von nun an

ein jeder Bauernvirth das ihm zugeteilte Land, fur des-

sen Nutzniessung er die, nach den Grundzātzen des 111

Hauptstūcks bestimmten Leistungen zu entrichten hat, fur

sich und seine erben ungestort bezitzen soll.~"

Krievu tekstā arī pavisam trūkst vardi „fur dessen

Nutzniessung" — (za poļzovaņije kotorim" — par kura

lietošanu). Ar tādu vācu tekstu muižnieku tiesas un ad-

ministrātīvās iestādes savā „Prakse" iztulkojušas likumu

par labu muižniekiem un par sliktu zemniekiem.

Par muižniecības „labo gribu" izdot likumu zemnieku

labā, nevar būt ne runa.

Ne Fr. fon Sīversa paša, ne muižniecības liberālākās

daļas nolūks nebūt nav bijis, radīt zemnieku labā

jaunu agrāru iekārtu, bet vienīgi atdzīvinat_ Kārļa XI. li-

kumu aktus, kas krievu valdības laika noklusēti unaizmirsti.

Un arī tas darīts tikai tādēļ, lai Aleksandra I. un viņa

uzticības vīra Speranska vadīta politika Baltija nepār-

steigtu muižniekus ar daudz radikālākiem pārgrozījumiem
zemnieku, dzīvē.

Tiklīdz mainījās politiskais kurss Krievijā un reakcija

ņēma virsroku, arī Baltijas muižnieki tūliņ izmantoja šo

reakcionāro virzienu savā labā un pēc 12 gadiem jau pra-

sīja 1804. gada likuma atcelšanu.
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IV.

Baltijas zemnieku 1816.—1819. gadu likumi un

muižnieku lielie ieguvumi

Vidzemes zemnieku 1804. gada nolikums bija ar varu

izrauts no muižnieku krampjainiem nagiem. Tādēļ tas ne-
novērsa muižnieku varmācības pret zemniekiem. Par to
dod gaišu liecību ievērojamais ārzemju vācu rakstnieks
J. G. Seume, kas 1805. gada vasarā kājām apceļojis Vidzemi
un Igauniju, un uzmanīgi novērojis zemnieku dzīvi. Seume
raksta:

„Kā varas nesēju likumības un skaistā liberālisma
raksturīgu pazīmi, Vidzeme man vēl bieži atgadījies no-
verot un šur un tur redzēt pie sienas karājamies lielu pletni.
„lie ir musu zemes likumi", man paskaidroja, kad es ar
zināmu uzmanību apskatīju šo instrumentu; „citu nekādu
likumu mums nav, arī nekādi citi mums nav vajadzīgi".
Šinīs vārdos ir izteiktas domas, kas slēpjas pašu pletnes tu-
rētāju dvēseles dziļumos; viņi patiešām loti labprāt vē-
lētos, lai nekādu citu likumu nebūtu, un pa lielākai da-
ļai arī tā rīkojas, it kā tas patiešām tā jau būtu 10).i

Par Baltijas muižniecību un viņas attiecībām pret tai-
snību likumību un zemniekiem, Seume vēl nodevis šādu
spriedumu:

„Taisnība un muižniecība, kā mēs to pazīstam vēsturē,
arvien ir pretstati, un neviens muižnieks kā tāds nav

taisns, izņemot gadījumus
1

kad viņš beidz būt muižnieks." —

~Verdzība nepielaiž nekādu jēdzienu par atklātu sociālu
taisnību, un ta taču ir verdzība, pie kā visa muižniecība
tik cieti turas;_ šo ienīsto vārdu tikai meklē apiet ar citu-
nosaukumu. Ta sauktā jaunā zemnieku tiesa ir līdzeklis,
ar kuru muižnieks uztur savu pašu dzimtsļaužu vidū taisni
fikdaudz kārtības, cik tas vajadzīgs viņa paša mērķiem.

Kur es pats pēc savas patikas varu iecelt un atcelt
tiesas piesēdētājus, tur es arī valdu par pašu tiesu. Gala
iznākums ir tas, ka daži pagasti jau skaļi izteikuši vē-
lēšanos, lai taču viņus labāk atstatu pie vecās kārtības.
(Turpat, 42.-43. lpp.)

Par verdzību Krievijā vispārīgi un viņas nomalēs it
sevišķi, Seume 1805. g. raksta (105.—107. lpp.):

„Zemnieku verdzība Krievija ir ievesta tikai dažus gar
dusimteņus atpakaļ ll ), un proti, nevis ar likumu, bet "ar
atgādinājuma nelietīgu izmantošanu. Kāda ļoti briesmīga
un ar badu savienota mēra laikā, kad katrs centās aiz-

bēgt no briesmām, izdeva pagaidu noteikumus, ka neviens
zemnieks nedrīkst atstāt savu dzīves vietu. Šis tikai pa-
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gaidām domātais noteikums nelietīgā kārtā palika uz visiem

laikiem. Tas ir viss. Ko kāds zvērs dabu savos nagos, to

viņš tik viegli vairs nelaiž vaļā. Tomēr, verdzība Krievija,

pašā pamattauta nekad nav kļuvusi tik smaga un no-

spiedoša kā nomaļu provincēs. Vidzemei, Igaunijai un So-

mijai krievu valdība, kāda ta līdz šim ir bijusi, ir tīrais

lāsts 12).
Kurzemē, kad tā atradās zem Polijas varas, nebij la-

bāki; un tagad nu visas šīs zemes stāv zem viena lāsta,

kamēr nenāks kāds cilvēces ģēnijs, kas iznicinās šīs har-

Pl3a
ßur verdzība nostiprināta ar likumu, tur nevar būt

runa par taisnību; jo ir taču parasta parādība, ka likums

un taisnība bieži stāv pretrunā; kur verdzība atbalstās

uz likuma, nekad nevar uzplaukt kaut cik humānāka kul-

tūra." - „Kad es būtu vācu zemnieks un man butu 0 \deii,

bet nebūtu nekāda cita izredze viņu dzīve, ka zem labiem

noteikumiem sūtīt viņus uz Krievijas sadžam par zem-

niekiem, es zvēru pie visa, kas man ir svēts, ka es viņus

visus sešus labāk nošautu, pirms es viņus aizsūtītu un

pats tā taptu par vergu ciltstēvu. Ar to, ka valdība vi-

ņiem nodrošina brīvību, vēl nav panākta nekāda, dro-

šība. Muižnieks, visvēlākais trešā paaudze, jau dabūtu

viņus savās ķetnās. Kur verdzība padarīta par sistēmu

tur nav nekāda glābiņa. Verdzība pārvēršas despotijā un

tā atkal verdzībā." - „Vidzemē žēlojas, ka zemnieki esot

nepanesami slinki; bet es brīnos, ka viņi vel tik daudz

strādā. Jo kādam tad nolūkam vergs lai vairāk strā-

dātu, nekā tas viņam vajadzīgs. Kas nodrošina viņam

viņa darba augļus? Vai lai viņš ceļ māju, par kuru viņš ne-

zin sacīt, ka viņš vai viņa dēls drīkstēs tanī dzīvot?

lai dēstī kādu 'kociņu, nebūdams pārliecība, ka viņš un

vina bērni baudīs tā augļus? Uz šiem jautājumiem gan

mēdz atbildēt, ka jau tagad likums viņam to nodrošina.

Bet likums jau sen te ir bijis, tomēr arvien ir nicināts.

Cilvēkus nekad taču nevajadzēja pārdot, un tomēr viņus

vēl šodien nekaunīgā kārtā uz visiem tirgiem izmaina pret

medību suņiem; pat avīžu sludinājumu slejas, un vel tagad

laipnā Aleksandra valdīšanas laikā, ir pilnas ar līdzīgiem

cilvēku piedāvājumiem."
„Tas ir mans dzimtsķerlis", riebīgi šņaukādams un lupas

pretīgi savilcis izgrūž caUr nāsīm kads jauns muižnieks,

kuraVectēvs varbūt vēl bija „mēklēris" Daugavas vai Ņe-

vas krastmalā; „Tas ir mans dzimtsķerlis un es varu ar

viņu darīt, kas man tīk."

Un tiešām, viņš rīkojās ar cilvēku tik ģeniāli nekau-

trīgi, ka viņa rīcība darītu godu pat Adramelecham.
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Starptautiskās un valststiesibas vajadzētu būt pamatno-

teikumam: „Visu ļaunu, ko cilvēks spej darīt, viņš laikam

arī darīs". Vēsturē tam ir vairāk pierādījumu neka at-

spēkojumu, ja kur kādam ir tiesība vēl vairāk nospiest

cilvēka personību, nekā to dara valsts, tad ar cilvēces

brīvības patvērumu ir beigas. Arī tagad vēl Vidzeme

šur un tur stāsta par neskaitāmam neģēlībām, kuras iet

pāri par katru cilvēka iedomības spēju. Merķelis visa vi-

sumā ir zīmējis savas gleznas vēl pārāk saudzīgi." — Zem-

niecēm vēl tagad liek zīdīt jaunus medību kucēnus. Sa-

protams ar „emmu" (zīdītāju) «piekrišanu". Bet uz ko

visu nevar padarīt zemnieku paklausīgu Vidzemes muiž-

nieks ar savu piespiedu varu pie jostasl.?" — „Ceļodams

es esmu saticis diezgan daudz aklu, kuriem acis izēstas

dūmu caurumos, un_kuriem viņu kungs nu devis atļauju (1)

übagot viņa pagastā; jo citos apgabalos viņš nedrīkst vi-

ņus .sūtīt. Tomēr viņi aiziet. Buchshevdena zemnieki lie-

liem bariem aiziet übagot Peterpilī; Fitinghofa zemnieki

übago Tērbatā, trīsdesmit jūdžu attāluma; jo no Alūk-

snes līdz Tērbatai vajag būt tik tāļu." — Kristietība šinīs

zemēs, tāpat, kā daudzas citas pasaules malas, ir nesusi

sev līdz neizsakāmi daudz nelaimes un kalusi neatslēdza-

mas vergu ķēdes, jo mācītāji, rīkodamies pec baznīcas no-

teikumiem, pa lielākai daļai iet roku rokas ar muižnie-

kiem, vai ļoti jbieži uz laiku paši ir muižnieki un savai

mācībai par kaunu, ne reti vēl tie niknākie.

Latviešiem, igauņiem un somiem ir taisnība, kad viņi

vispārīgi uzskata vāciešus par sevišķu ļaunu garu sugu>
kuriem debesis atļauj šinī pasaulē nikni iztrakoties; bet

par to viņā saulē sagatavos viņiem sevišķu elli. Ir ne-

pieciešams ņemt vērā visas
_

dzīves parādības. Vidzeme

katrā ziņā ir jauka, Dieva svētīta zeme. Kad krievi to ie-

karoja, viņi, vēlēdamies palīdzēt šai provincei, kas kara

un mēra laikā gandrīz galīgi bij izpostīta, ne tikvien uz-

lika iedzīvotājiem ļoti mērenus nodokļus, bet ari atsva-

bināja zemi no karaklausības. Sekas no visa ta ir: ka

muižnieki tagad skaita savus ienākumus simtos tūkstošos,

zemnieki dzīvo kā trogloditi un tikai retumis šur un tur

kaut cik līdzinās cilvēka izskatam, un
ka vel pec simts

gadiem no dabas daudzkārtīgi svētīta un no visam lik-

stām pasargāta šī province tomēr vēl stāv uz iedzīvotāju

skaita agrākās pakāpes; tikai posts zemnieku dzīvē visā

zemē ir lielāks."

Ja jau bezpartejisks svešnieks, vācietis no Vācijas un

ļoti ievērojams rakstnieks, publicists un ceļotājs Seume

vēl 1805. un 1806. gadā nodevis tik šausmīgu spriedumu par

likuma nicināšanu' Baltijā, par šejienes muižnieku un vācu



86

baznīckungu ļauno raksturu un nepārvaramo kāri, ver-

dzināt zemniekus, tad katrs var viegli iedomāties, kāds

liktenis sagaidīja 1804. gada likumu, ko muižniekiem uz-

spieda ar varu un draudiem.

No ķeizara Aleksandra I. nevarēja sagaidīt likumam

nekādu aizsardzību. Viņa liberālisms nesniedzās tāļu un

nepastāvēja ilgi. Napoleona kari sarežģīja Krievijas iek-

šējo un ārējo dzīvi.
Par varas izvirtību ķeizara Pāvila I. un viņa dēla

Aleksandra I. tuvumā tas pats laikmeta liecinieks Seume

nodevis šādu spriedumu: „Visas ziņas, kādas man izde-

vās savākt par Pāvila raksturu, runā par to, ka viņši
patiesi ir bijis valdnieks, kas gribējis darīt labu; un tāds
cilvēks pats ir labs. Pēc manas pārliecības, neraugoties uz

visu, ko saka par pretešķībām viņa raksturā, viņš bija fi-

ziski un morāliski slimīgs; visas viņa gleznas arī runā par
to. Jau pie dzīvākām domām par nekārtībām un netai-

snibam viņš izrādīja krampjiem līdzīgas kustības. Vispār
valdīja tāda pārliecība, ka tad nenotiks netaisnība, ja viņš
pats dabūs par lietu dzirdēt un spriest. Garīgais un fizi-

skais uztraukums, tā izsauktais maigo jūtu un cietsirdības

juceklis, neierobežota nodošanās kādai lietai un baiļu pil-
nās aizdomas, vispār daudzas pretrunas viņa raksturā iz-

skaidrojamas pa lielākai daļai ar apstākļiem viņa jau-
nība. Viņš bij iesācis nepareizi saprast cilvēkus un nu

sekoja viens kļūmīgs solis pēc otra. Nelaimīgais laik-

meta sprīdis neatvairāmi darīja arī savu iespaidu un pa-

līdzēja padarīt maldīšanos par nāvīgu esamību.

Ja viņš būtu dzīvojis dažus gadus ilgāk, tad no viņa
puses draudošās briesmas būtu tikai pieņēmušas citu veidu,

un būtu jāizšķir problēms, kādai partijai būtu pievienojies
vīrs, kāds bija viņš. Bezpartejiski spriedēji atzīst viņa
stingrības labdarīgo iespaidu daudzos jautājumos. No šīs

stingrības bijājās un aiz bailēm viņa priekšā palika mē-

renības robežās. Par nožēlošanu jāsaka, ka jau tagad lie-

kas, ka viņa dēla labsirdīgais raksturs atkal dod plašu
brīvību mazo despotu pārdrošībai. Jau atkal runā par

jauniem patvaļīgiem spaidiem armijā, par onkuļu un krust-

dēlu būšanu tiesās, par uzkrītošām nolaidībām un pat-
vaļībām policijā. Jau min vietu, laiku, vārdus un ap-

stākļus, kur par zināmām naudas summām panāk tai-

snību senātā, un ja tam grib ticēt, ko šur un tur dzird!
noteikti runājam tiesu resora aprindās, tad augstākā tri-

bunālā jau attīstījusies atklāta negodīga taisnības pār-
došana, par kuru runājot pārņem šaušalas." — „No skai-

stās psīcholoģijas taisa slēdzienus, ka ķeizars Aleksandrs

tagad atstāj uz novērotāju vēl maigāku iespaidu." — „Bet
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būs vajadzīgs un es uz to ceru, un tas arī notiks, ka viņš
ar nesatricināmu stingrību prasīs nopietnu lēmumu izve-

šanu dzīvē. Laipnība un maigums ir tagadējo jaunības

gadu rakstura īpašības un dabīgas labsirdības sekas; bet

valdniekam varbūt bieži būs jātop nopietnākam un ne-

pielūdzamākam, nekā to vēlas un sagaida viņš pats un

viņa labsirdīgie tuvinieki."

Ja jau Aleksandra L valdīšanas pirmos piecos gados

reakcija un izvirtība tik augstu pacēla galvu armijā, admi-

nistrācijā un tiesā; ja Baltijas muižniecība jau bija spē-

lējusi tik lielu lomu pie Pāvila I. nāves, tad 1804. g. zem-

nieku nolikuma liktenis jau bij izšķirts pašā likuma izdo-

šanas brīdī. Tik vēl vajadzēja atrast pieklājīgu iemeslu

likuma iznīcināšanai. Šo pieklājīgo iemeslu Baltijas muiž-

nieki itin drīz arī atrada. Viņi uztvērata laika Eiropas

literātūrā izdaudzināto vārdu „personīga brīvība" un ar

to nostājās Aleksandra I. priekšā.
Muižniecība steidzās ienest zemnieku dzīve pārgrozī-

bas, kas it kā runātu zemniekiem par labu, bet patiesībā
pasargātu muižniekus no jaunā nevēlama virziena, kadu

ņēma zemnieku prāti pēc 1804. g. likumu izdošanas. Pār-

grozības zemnieku labā Vidzemē darīja savu iespaidu arī

uz kaimiņu guberņām Kurzemi un Igauniju.
Zemnieku nemieri izsauca attiecīgus krievu valdības

soļus reformu turpināšanas virzienā un valdība 1809. gada
lika arī Igaunijas muižniekiem priekšā uzlabot zemnieku

stāvokli un izstrādāt likumu, ņemot par paraugu 1804. g.

nolikumu.

Igaunijas muižniecība strādāja pie likumprojekta lena

gaitā, novērodama garastāvokli Krievijas galma un valdī-

bas aprindās, un pētīdama, kādu iespaidu darīs uz krievu

augstākām aprindām priekšlikums par zemnieku personīgo

brīvību bez zemes.

Kurzemē arī izcēlās ievērojama zemnieku kustība. Te

zemnieki atklāti izrādīja savas simpātijas Napoleonam. Kad

no Kurzemes zemniekiem gribēja sastādīt zemes sargu pul-
kus pret Napoleonu, viņi atklāti atteicās paklausīt (Ēdoles
muižā un citur))-13).

Latviešu zemnieki sagaidījuši, ka Francijas varenais

valdnieks atpestīs arī viņus no vācu muižnieku jūga.
Franču armijai caur Kurzemi ejot, zemnieki piedāvājuši
no savas nabadzības franču kareivjiem pārtikas produk-
tus. Par to kādu nostāstu vēl bija paturējusi atmiņā 93

gadus vecā Dēseles Vecšķieru saimniece, kura 1920. gadā
tāļāk pastāstīja šo rindiņu rakstītājam. Viņa savā bērnība

dzirdējusi vecus ļaudis runājam par franču karavīru gā-

jienu caur Deseli. Kad nogurušie kareivji gājuši gar Dē:
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seles Lejniekiem, saimniece steigusies viņus padzirdīt ar

pienu. Viņa iznesusi no klēts visus piena spaņņus un snie-

gusi franču kareivjiem.
Ar šiem Kurzemes zemnieku nemieriem arī izskaidro-

jama krievu valdības uzmanība pret Kurzemes apstāk-
ļiem, un valdības priekšlikums 1814. g. Kurzemes muiž-

niekiem, steidzīgi izstrādāt likumprojektu par zemnieku

stāvokļa uzlabošanu, ņemot par paraugu Vidzemes 1804. g.
nolikumu.

Igaunijas muižniecība, pec ilgas vilcināšanās un gu-
drošanas, beidzot pieņēma savā lagdtāgā likumprojektu,
ar kuru zemnieki pec zināma sagatavošanas laika ieguva
aprobežotu personīgu brīvību, bet muižnieki paturēja savā

īpašumā visu zemi un savās rokās tiesas un administrātīvo

varu. Attiecību nokārtošanai starp muižnieku un bezzem-

nieku likums paredzēja brīvu līgumu.
Šo Igaunijas zemnieku nolikumu Aleksandrs I. apsti-

prināja 23. novembrī 1816. gadā. :

Ar skaisto vārdu „personīgā brīvība" Igaunijas
muižnieki nu bij izlauzuši ceļu visai Baltijas muižniecībai.

Abu pārējo zemju muižnieki tūliņ saprata, ka „brīvais"
zemnieks bez zemes un maizes, bez tiesībām aiziet citur

peļņas, bus viņu faktiskais vergs.
Ja Igaunijas muižnieki bija pārdomājuši savu likum-

projektu 8 gadus, tad Kurzemes un Vidzemes muižniekiem
vairs tikdaudz laika nevajadzēja. Viņi pat steidzās at-

kratīties no nevēlamā Vidzemes 1804. g. nolikuma. Tas

bija jādara ar steigu, lai tikai krievu valdība un paši
zemnieki nedabūtu pārdomāt, ko īsti nozīmē muižnieku
izdomātā personīga brīvība.

To pat darīja ar_ zināmu plašu propagandu, lai arī Ei-

ropas priekša nostādītu muižniecības jauno likumdoša-

nas darbību labā gaismā.
Par šādas propagandas literātūras paraugu var uzskatīt

Heinricha fon Hagemeistera brošūru „Vorschlāge allen Liv-
lāndischen Gutsbesitzern zur Beherzigung empfolen", kas
izdota Tērbatā 1817. gadā.

Šī brošūra jāuzskata kā plašu vadošu muižnieku ap-
rindu balss un labi pārdomāts likumprojekts, ar kuru

iepriekš sagatavo attiecīgas aprindas. Šinīs priekšlikumos
izteiktie uzskati un principi ar nelieliem grozījumiem ie-

vietoti visos trijos Baltijas zemnieku nolikumos.

Hagemeistera projekta ievadā un priekšlikumu plašos
20 punktos un paskaidrojumos pie tiem ir izteikta visa

muižniecības plašā politiskā un saimnieciskā programma —

politiskā — ārpasaulei un muižnieku pārdomai, un

saimnieciskā — muižu īpašnieku pašu pārbaudīšanai.
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Labi maskotā politiskā daļā vispirms ir redzama cen-

šanās pārliecināt Eiropā un Krievijā visus, kas par to

interesējas, ka 1804 gada zemnieku nolikums, kas bija
izdots zemnieku stāvokļa uzlabošanai un nodrošināšanai»

pašus zemniekus neapmierina. levada pašā iesākumā teikts:

„Katram mūsu provinces lauksaimniekam varētu uzstādīt

jautājumu: „Vai zemnieku kārta ar visu, kas viņai par
labu darīts pēdējos 12 gados, ir apmierināta?" Uz to,
bez šaubām, no visām malām atskanēs vienbalsīga atbilde:

„Nēl" Un kādēļ mes lai to ņemtu ļaunā. Mūsu pašu jūtas
mūs var pārliecināt, ka katrs cilvēks, kas iesāk domāt,
cenšas pēc labklājības augstākas pakāpes, pat arī tad,
kad viņa saprašana vēl tik aprobežota, ka viņš nespēj
izteikt to, ko iekšķīgi jūt." — „Nekad agrāk zemnieki

nav vīlušies savās cerībās tādā mērā, kā tagad ar muižu

izmērīšanu un vāku grāmatu nodibināšanu. To izrakstus

gandrīz it visur apskata ar drūmu garastāvokli un iz-

pilda tikai tādēļ, ka nepieciešamība uz to spiež. Kas ar

zemnieku nolikumu nācis viņiem par svētību, saprot tikai

vismazākā daļa, un tādēļ par visu Vidzemes zemnieku

uzskatu varētu droši pieņemt kāda igauņa izteicienu:

„Tas pats vecais zirgs, tikai ar jauniem segliem".
Tanī politiskā daļā, kas nodomāta muižniekiem pašiem,

autors un visi, kas stāv aiz viņa, runā pa daļai uz muižnie-

kiem, pa daļai uz svešniekiem šādu valodu: „Kas gan lai

noliedz, ka aiztecējušo gadu lielie notikumi 14) darījuši
lielu iespaidu uz garastāvokli. Tāļu no katras satiksmes ar

svešu zemju iedzīvotājiem, mūsu zemnieks uzskatīja to

zemi, kur viņš dzīvo, par visu pasauli un viņam pa lier

lākai daļai palika nezināms, ka aiz valsts robežām zem-

nieks ir sasniedzis lielāku labklājību. Tagad viss top ci-

tādāki. Mājās atgriezies karavīrs, kas ilgus gadus pār-

staigājis svešas zemes, kur nepazīst zemnieku dzimtbū-

šanu, stāsta par ziedošiem ciemiem ar skaistām mājām,
runā par turīgiem zemniekiem, kuru lielākai daļai nav

jāpilda nekādas klaušas. — Klausītājs ar skumjām skatās

uz savu pelavu maizi, nedomā vairs par to, ka viņš arī

pie tagadējiem likumiem ar paša centību varētu sasniegt
tādu pašu stāvokli, kā viņam līdzīgs zemnieks ārzemēs,
bet visu to sagaida no personīgās brīvības, kuru

viņš 1010 savas sirds ilgās kā nākotnes mērķi. Tā tas ir

un ne citādi!"

Te atkal izskan politiska gudrība un viltība, kas no-

domāta svešniekiem un pašu ļaudīm. Svešniekam apgalvo,
ka jau ar tagadējiem likumiem zemnieks ar paša centību
varētu sasniegt turību; bet, lūk, viņš nav ar to mierā un

vēlas personīgu brīvību. Pašam muižniekam turpretī jau
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dod stingru mājienu, ka latviešu un igauņu zemnieks nu

ir uzmodināts un var pats sev izcīnīt personīgu brīvību

un saimniecisku labklājību, un ka tādēļ būtu ļoti gudri
jau laikus dot viņam cerēto personīgo brīvību, bet pret
to paturēt muižniekiem visu zemi. Lai tad Eiropa un

krievu valdība pašas piedomā, ka ar personīgo brīvību

uz papīra zemnieks pats parūpēsies par savu labklājību.
Projekta pirmais pants iesākas svinīgā stilā.

„Katram, kas viņam pienākas! Muižas īpašniekam lai

paliek īpašuma tiesības uz zemi, zemniekam — viņa spēka
brīva pielietošana. Viņš paliek par nomnieku tik ilgi, ka-

mēr viņa centība un darba mīlestība viņu paceļ tādā

stāvoklī, kad viņš var tapt par zemes īpašnieku. Lai nu

tagadējam zemnieku saimniekam nākotnē nebūtu mazā-

kas tiesības, kā_ tagad, tad viņam un viņa pēcnācējiem uz

dēlu pirmdzimtības kārtības pamatiem jādod mantojamas
nomas tiesības (Erbpacht) un muižas īpašnieks tikai tad

dabū neaprobežotas tiesības uz zemnieka mājām, ja dzimts-

nomnieks māju pats atstāj vai mirst bez vīriešu kārtas

pēcnācējiem, vai nemaksā nomu vai nodokļus, vai caur

sliktu dzīvi un vainojamu saimniecības vadīšanu mājas
nolaiž.

Šie noteikumi runā paši par sevi. Tie ir tādā mērā

stiepjami un tulkojami, ka muižas īpašniekam ir iespē-

jams katrā laikā pasacīt, ka zemnieks uzvedas slikti, no-

laidīgi saimnieko un ka tādēļ mājas viņam jāatņem. Dzī-

ve to vēlāk arī pierādīja visā Baltijā.
Kaut gan projekta otrais punkts runā par nomas mak-

sas augstākās normas iepriekšēju noteikšanu un trešais

punkts — par klaušām vaku grāmatu robežās, tad tomēr

visi citi noteikumi visos 20 punktos dod vislielāko ie-

spējamību muižnieku patvaļībai un zemniekam nav iespē-

jams novērst šo patvaļību un sevi aizstāvēt.

Visai interesants ir projekta 7. pants, kas nosaka vi-

siem zemniekiem, izņemot saimnieku un viņa vecāko delu,

obligātorisku kalpību muižā 3 gadus no 20.—23. gadam.
Nodošana rekrūšos (karadienestā) paliek kā ass ierocis

muižnieku rokās. 8. punkts uzliek muižas īpašniekam
nākumu un dod viņam tiesību nodot rekrūšos tikai «tādus

subjektus", kuriem vairs nav pienākums kalpot muižai,,
un 12. punkts atsvabina no rekrūšiem tādus muižas ļaudis,
kas muižai noderīgi un tur kalpo. Tā tad muižas īpašnieks,

piedraudēdams ar tā laika briesmīgo 25 gadu karaklausību,

varēja ik katru zemnieku padarīt sev par morālisku un

fizisku vergu.
19. pants gaiši pasaka, ka zemnieki turpmāk atsvabināti

no aizbildniecības un atstāti paši savai gādībai, un ka
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līdz ar to viņiem vairs nav nekādas tiesības prasīt no

muižas īpašnieka kādu pabalstu.
Šadu, muižniecībai vajadzīgu zemnieku brīvlaišanas pro-

jektu muižnieki, saprotams, slavēja ārzemju presē, cildi-

nāja personīgas sarunas pie krievu ķeizara galma un val-

dības aprindās, un nostādīja ka sevišķu žēlsirdības aktu.
Ta muižnieki pārliecināja krievu ķeizaru un Eiropa,

ka viņi patiešam dod zemniekiem personīgu brīvību.
Salīdzinot skaisti skanošos vārdus — personīga brī-

vība —

ar spēkā atstātu dzimtbūšanu un zemes lietošanas
tiesībām uz 1804. gada likuma pamata, likās, ka maiņa
ir taisna, jo vairāk vel tādēļ, ka likumprojektos bija pa-
redzēts, ka brīvie zemnieki nokārtos ar muižniekiem sa-

vas pārtikas un citas saimnieciskas attiecības uz brīva

līguma pamata.
Krievu valsts vīriem taču nebij ne vaļas, ne patikas,

ne saprašanas dziļāk iedomāties vai pētīt pakaļ, cik pat-
stāvīgs tad var but pie līguma slēgšanas cilvēks, kam pie
viņa „brīvibas" nav ne maizes, ne pajumtes, ne iespēja
brīvi kaut kur citur atrast darbu un peļņu.

legūt visu zemi muižnieku īpašumā maiņā pret absolūti

atkarīgu zemnieku personīgo brīvību bija* visu triju gu-
berņu muižniekiem pa prātam. Tādēļ arī itin drīz, ar lielu
skubu Kurzemes muižnieki pieņēma likumprojektu, līdzīgu
Igaunijas_ zemnieku nolikumam, un Krievijas ķeizars to

apstiprināja 25. augustā 1817. gadā.
Kurzemes muižnieki nekautrējās atklāti lepoties ar šo

jauno likumu un pat spēra veiklu politisku soli un pa-

nāca, ka pats ķeizars Aleksandrs I. piedalījās likuma s\;

nīga izsludināšana Jelgavā 30. augustā (v. st.) 1818. gadā.
Vidzemes landtāgam nu atlika tikai steidzīgi sekot Igau-

nijas un Kurzemes piemēram. Šim landtāgam nu nāca

priekšlikumi pat no divām pusēm: muižniecības komisi-

jas vārdā likumprojektu iesniedza landrāts R. J. Sam-

sons-Himmelstjerns un no krievu valdības puses
— ģe-

nerālgubernātors marķizs Pauluči. {
Likumprojektu landtāgs pieņēma un ķeizars to apstipri-

nāja 26. martā 1819. gadā (v. st.).
Kurzemes zemnieku nolikuma ievadā, vispārējos notei-

kumos, 1. panta bija noteikts, ka kronis un muižniecība at-

sakās no savām dzimtstiesībām uz zemniekiem, bet uz

1561., 1570., 1776. g. un vēlāku valdnieku manifestu un

aktu pamata patur sev visas īpašuma tiesības uz zemi.

Vidzemes muižniecība tādā pat likuma pantā tikai vēl

sevišķi pastrīpoja, ka ar jauno likumu atcelti visaugstāki
1804. gadā apstiprinātie zemnieku nolikumi un to 1809.

gada papildinājumi.
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Jaunie likumi izdarīja lielu apvērsumu zemnieku dzī-

vē un padzina viņus no viņu zemes.

Pēc jauno likumu izsludināšanas, visas zemnieku celtas

prasības uz zemnieku mājām un visas prāvas tiesās attie-

cībā uz šīm mājām izbeidzās. Visas klaušas, nodevas un

nastas pārgāja uz zemniekiem, un muižnieki bij atsvabi-

nāti no visiem pienākumiem pret zemniekiem. Muižas po-

licijas, tiesas vara un mājas sodi muižnieku rokas.

Muižniecība visās trijās zemēs nu bija panākusi to,
ko Vidzemes landrāts Samsons-Himmelstierns nosauca par

„labu veikalu".

V.

Baltijas zemnieki no jauna absolūtā muižnieku varā

Muižnieki nekavējās izmantot savas jaunās tiesības un

savu varas stāvokli, kādu viņiem no jauna deva 1816.—1819.

gadu nolikumi.

Līdz ar šo jauno apvērsumu, Baltijas zemnieku dzīvē

iestājās tas beztiesiskais, verdzībai līdzīgais stāvoklis, par
kuru krievu valdība un viena, otra ārzemnieka dzirdīga
auss dabūja dzirdēt tikai pēc vairāk ka 20 gadiem.

Par Šo ļaika sprīdi latviešiem uzglabājis_ satricinošus

nostāstus laikmeta liecinieks Indriķis Straumits, kura rak-

stu uzņēmis savu rakstu krājumā krievu lielais publicists

Jurijs Samārins 15).
Par šo pašu laikmetu arī sarakstījis plašāku pārskatu

mūsu vēsturnieks J. Krodznieks 16).
Kurzemes zemnieku stāvoklis nebij labāks; tadeļ vē-

sturiski apraksti par Vidzemes zemnieku dzīvi raksturo

arī zemnieku stāvokli Kurzemē.

Pievedu dažas vietas no Indriķa Straumīša apraksta.
„,Tanī laikā," raksta Straumīts, „t. i. ap 1840. gadu,_es

vēl biju maziņš, bet tomēr jau tanī vecumā, ka visu_ varēju

novērot, noklausīties un saprast." Es redzēju, ka

mans tēvs, kurš bija spēcīgs miesās un gara, strādāja

kā vērsis un ēda arī kā vērsis — pelavas.. Es zināju *un

redzēju, ka pa svētdienām strādniekiem neiztrūkstoši ap

pulksten 8 vakarā bij jāierodas muižā saņemt rīkojumus

klaušām. Tad muižas pārvaldnieks, vai viņa palīgs, vai

palīga palīgs parīkoja katram savu darbu; pie tam viņš!

ar maiksni rokā arvien brāķēja darba rīkus. Es zināju, ka

šis acīgais lielmanis salauza arklus par to, ka vērstuves

par īsām, un sacirta ecēšas, tādēļ ka tās esot par vieglām

un par mazām; es zināju, ka viņš nekļūdoties pazina

pagasta tiesneša, baznīcas pērmindera, pirmās turības saim-
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nieka strādnieku un zirgu; tiem viņš apmeta līkumu un ne-

ievēroja, kādi tiem darba rīki; viņiem arī darbu noteica

vieglu: art, kur zeme vieglāka, vai slaistīties pa muižu,

pārnēsājot kaut kādus sīkumus. Pavisam citādāki apgājās
ar darbiniekiem, kurus sūtīja otrās un trešās turības saim-

nieki; viņiem maiksne nekad nepagāja garām, kad ap-

lūkoja darba rīkus, vai kad viņi bija darbā." — „Pēc pa-

beigtā darba sestdienās zirģelis tikko velk kājas, tā kā

strādnieks pavadā velk viņu mājās un ar viņu nenoiet

ne versti stundā." — „Es dzirdēju, ka gājēji, iedami uz

muižu klaušās, izlūdzās no savām mātēm pa otram krek-

lam, un tos dabūjuši un mugurā vilkdami dudināja, gan-
drīz smīnēdami: „Nu, tagad vairs tā nesāpēs, spieķis nu

tik drīz nevilks cauri." —

,;
Es redzēju, ka gājēji raudāja,

kad pa svētkiem gāja uz brūzi dienas un nakts darbos,
bet bez maizes, tikai ar kartupeļiem vien. Viņi Dievu mi-

nēdami lūdzās, lai dod viņiem degvīna drabenes (brāgu);
bet uz to viņiem ļoti prātīgi atbildēja: „Bet ar ķo mēs

dzirdīsim vēršus un cūkas?"... Patiesi dažreiz pamodās do-

ma, ka labāk būtu bijis piedzimt par mēmu lopiņu."
„Es redzēju arī, ka klaušu strādnieces, jaunas mei-

tenes, raudāja iedamas uz muižu stiept lielos toverus ar

brāgu no brūža laidarā, un žēlojās, ka tas ir briesmīgi

grūti un smagi. Es redzēju, ka, mājās pārnākušas, viņas
iesmērēja savus jēlos un puvešaiņos plecus."

„Redzēju, ka tumšos rudens un ziemas vakaros, slapj-
draņķī un putenī sievas ar zīdaiņiem uz rokām, kartu-

peļu maisiņu uz muguras, spriguli pār plecu, vilkās uz

muižu kult muižas rijā. Nonākušas muižas piedarbā, viņas

nepaguva atpūsties, pārtīt bērniņu, pagraust saziedējušas
melnas maizes kumosiņu vai sasalušu kartupeli, kad jau
kliedza: „Ķeraties pie darba 1 Septiņi vienu negaidāt" Sa-

kās kulšana. Tā ilga visu nakti. No rindas tu nedrīksti

iziet. Bērniņš raud, bet māte soļo pa kunga labības kulsmu

un it kā nedzird bērniņu. Viņa iet spriguli sisdama un

savas asaras rīdāma."
Par 1841. bada gadu Straumīts raksta: „Nevar teikt,

ka Vidzemē nebūtu' bijis maizes. Labības bija diezgan;
tikai — pateicoties muižas īpašnieka žēlastībai — visu

labību patērēja ne ēdamā, bet dzeramā. Maizes mums ne-

bij, bet degvīna — kaut pirtī garu meti Degvīns @ņ to laiku

maksāja Vidzemē: muižās, kad ņēma veselu mucu, 5 kap.
stopa, kad pus mucu vai ceturksni mucas

— kap., un

krogā 15 kap. Aprēķināt nu, cik stopu degvīna var izte-

cināt no viena puda m|ltu, un tad atbildat, vai 40-tos gados
bij un vai varēja būt bads šinī zemē, šinī daudzinātā

paradīzē l7).
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Degvīnu tecināja tikpat daudz, cik agrāk; tikpat daudz

arī patērēja degvīna tecināšanai labības; tikpat daudz no-

baroja ar brāgu vēršu un cūku; degvīnu pārdeva par to

pašu cenu un tikpat daudz, kā agrāk, to aizsūtīja uz Rīgu,
bet bija bads. Puds maizes tad maksāja gandrīz 2 rublL
Vai tad no 1 mārciņas rudzu miltu var iztecināt 1 stopu
degvīna?

Šķūtēt degvīnu uz Rīgu gandrīz vienmēr, nezinu kā-

dēļ, iekrita zemnieku sējas, pļaujas vai lauku nokopšanas
laikā, bet visbiežāk pavasarī pa lieldienām, plūdu laikā!,
kad bija pats lielais maizes trūkums, kad zirdziņi izska-

tījās kā vārnu biedēkļi."
„Uz visu to negrieza vērību, ne muižnieki, ne pārvald-

nieki, ne muižu rentnieki. Kas viņiem par bēdu, ka zem-

niekam nav maizes un viņu zirdziņam ausis nokārušās.

Viņi rūpējās par vispārējām lietām un dzīves baudu, pie-

gādāja rīdzeniekiem treknu un lētu gaļu, lētu degvīnu.
Visi zināja, ka Rīga ved plašu tirdzniecību: kuģu te pie-
nāk katru gadu ap 2000, liellaivas ap 1000; plostus un ma-

zākas laivas nevar saskaitīti Visi cerēja uz mūsu lētām

precēm. Visi steidzās uz Rīgu, pārtraukdami cits citam

ceļu. Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižnieki savās

karietēs; viņiem pakaļ dzina treknus vēršu barus; aiz

vēršiem — barokļus, aiz barokļiem — vezumus ar barību

un pakaišiem kungu zirgiem un vēršiem; bet visiem no-

pakaļis pa visiem ceļiem kūlas un steidzās uz priekšu lat-

vietis, leitis, kurzemnieks, igaunis arī turp, kur visi citi,

bez maizes, bet ar sarkanu mucu čīkstošos rateļos, kuri

jauca un maisīja dubļus un mālus, sniegu un smiltis. No-

pinkājies zirģelis strādā visiem saviem spēkiem: kājām,
krūtīm, mētā galvu uz vienu un otru pusi, baksta purnu

zemē, kārpās uz priekšu, lien ka gliemezis kunga degvīna

mucas priekšā un, liekas, kaut ko interesantu pārdomā." —

Vēl daudz citu uztraucošu ziņu sniedzis Straumīts par

savu šausmīgo laikmetu, kad klaušu zemnieki bijuši no-

spiesti kustonim līdzīgā stāvoklī.

Šīs ziņas liecina, ka muižnieki sava patvaļība bija pa-

zaudējuši prātu. Šādos apstākļos katastrofai vajadzēja nākt,

un tā itin drīz — 1841. gadā — ari nāca. \

Badā, klaušās un varmācībā nomocītos zemniekos iz-

cēlās neapturama kustība. Katrs, kas spēja, meklēja kādu

izeju: gatavojās ceļam uz silto zemi, iezagās Rīga un

staigāja pa krievu garīdzniecību palīgu meklēdami, pār-

eja „ķeizara ticībā" un beidzot pat saka prasīt zemi,

kas agrāk bijusi viņu lietošanā un velak atņemta.
Šim juku un nemieru laikmetam mūsu vēsturnieks J.

Krodznieks dod šādu paskaidrojumu lß): Izvirzās trīs fak-
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tori: zemnieki, muižnieki un pareizticīgā jeb krie-

vu baznīca. Pirmie nebija mierā ar savu ekonomisko un

sociālo stāvokli, otrie gribēja piepaturēt vecās būšanas

un_iekārtu, un treša iegūt to, kas ka nobriedis rudens ābols
krīt pats no sevis klēpī."

Zemnieku kustību muižnieki pirmā kārtā nosauca par
buntu. Ar šo baidekli varēja darīt lielu iespaidu uz krievu

valdību, dabūt krievu karaspēku un to izmantot savās po-
litiskas intereses.

Varas terors jau bij agrāk izmēģināts līdzeklis. Pie šī

līdzekļa muižnieki labprāt ķērās.
lesakās zemnieku sišana kokiem pa muižām, mājām, ce-

ļiem, Rīga un kur vien viņus notvēra un aizdomās turēja.
Par zīmi, ka notvertais ir bunta dalībnieks, viņam noskūva
galvu.

Lai darītu uz zemniekiem jo lielu iespaidu, muižnieki
izsauca lielas karaspēka masas. Par to Juris Samārins rak-
sta šadi 19): „Nelaimigaja 1841. gadā Vidzemi pārstaigāja
droši vien tik daudz karaspēka, cik nebij Pēterim Lielajam
visu zemi iekarojot.

Jau jūlija sākumā barons Pālens (ģenerālgubernātors)
izsauca no Kurzemes uz Cēsīm pussotņu kazāku un no-

deva viņus apriņķa deputāta fon Hagemeistera rīcībā. Tanī
paša laika barons Palēns lūdza žandarmu šefu grāfu Ben-
kendorfu sūtīt no Kuldīgas un Žagares zemnieku nomierinā-
šanai Vidzeme veselu kājnieku pulku un to sadalīt pa
Valmieras, Cesu un Valkas apriņķiem. Augusta pirmā pusē
ģenerālgubernators parīkoja no Rīgas uz "Cēsu, Valkas un

Tērbatas apriņķiem Šliselburgas kājenieku bataljonu, bet
kazakus aizsūtīja uz Pleskavas guberņas robežām; divi
rotas no Šliselburgas pulka novietoja Valmieras un Rīgas
apriņķos. Bet baronam Pālenam vēl izlikās par maz kara-
spēka. Viņš izgādāja ķeizara Nikolaja pavēli nekavējo-
ties sūtīt no Kauņas uz Vidzemi Ladogas strēlnieku pulku.

Bija izplatītas baumas, ka pret muižniekiem gatavo Si-

cīlijas asinsnakti.

Ģenerālgubernātors apbraukāja apriņķus stratēģiskos
nolūkos. Bet nelaimīgie zemnieki bez kādiem draudiem
apstāja viņu ceļa uz katra soļa gan ar sūdzībām par muiž-

niekiem, gan ar visādiem lūgumiem, jo bads turpinājās»
cilvēki mira bada nāvē, bet ar viņu sišanu kokiem un gal-
vu noskušanu nevarēja viņiem piegādāt barības vielas.

Kāds hernhūtietis apliecinājis, ka katrs zemnieks, kas

gājis slepeni uz Rīgu pierakstīties izceļošanai vai pār-
iešanai pareizticībā, dabūjis 100 kokus."

Zemnieku bunts mūsu dienu nozīmē 1841. gadā nav

bijis. Juris Samārins, kas pamatīgi izpētījis Vidzemes ap-
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stākļus, pat par Jaunbebru notikumiem raksta 20):
„Vietēja

muižniecība un tā laika ģenerālgubernātors barons Palēns

sen meklēja buntu pa visu Vidzemi. Beidzot viņiem iz-

devās to atrast vai izdomāt Jaunbebru muižā, Rīgas

rinķV
m _

J. Krodznieks pieved tikai dažus smagākus noziegumus

no Jaunbebros sodīto saraksta:

Jēkabs Caune, kalps no Salēn mājām, Jaunbebros,

piedalījies dumpīgos saskrējumos, ka arī abas reizes, kad

nāca karaspēks, ar sitienu pa galvu nogāzis pie zemes ko-

misāru Hellmani. Par to vienreiz dzenams caur stroju no

1000 vīriem un tad nosūtāms uz Sibīriju nometināšanai.

Bērtulis Grunberģis vienreiz dzenams caur 1000

vīriem un tad nometināms Sibīrijā; piedalījies dumpīgās

sapulcēs un piekritis viņu mērķiem, pierunājis citus zem-

niekus turēties pretim un kūdījis uz to, it īpaši piepa-

līdzējis turēties pretim kara nodaļai un atzinies, ka vi-

ņam bijis nodoms nosist adjunktu Transeeu.

Rems Tallmanns, no Lejas-Mitriem, 11. septembrī

piedalījies dumpīgās sapulces Jaunbebros, apbruņoti uz-

stājies bruģa tiesas adjudktam Tranzee'jam un pieķēries,

no trepēm norāvis, ar trokšņojošo sapulcēto zemnieku

palīgu gribējis nokaut šo tiesas personu, bijis apbruņojies

ar mietu; caur stroju dzenams trīs reizes caur 500 vīriem

un tad nosūtāms uz Sibīriju nometināšanai.

Ivans Jakubovs (Jakobsons), atstaukas apakš-

virsnieks; viņam jānoplēš našipkas (uzšuvumi) un nosū-

tāms uz Sibīriju nometināšanai, bet pirms dzenams trīs

reiz caur 500 vīriem; bet tā, ka viņš pats labprātīgi ie-

radies, viņam jāskrej 2 reiz caur strojam. Viņš bijis viens

no galveniem barvežiem, kad pirmo reiz ieradies kara-

spēks, bija apbruņojies ar mietu un ar to apdraudējis mui-

žas īpašnieci, kūdījis uz varas darbiem pret adjunktu
Transeē'u un turējis visai noziedzīgas runas par nelaiķa

ķeizara Aleksandra un lielkņaza Konstantīna navi.

Trīspadsmit zemniekiem piespriests sods pa 500

koku katram, dzenot caur 500 karavīriem. Bez tam viņi

vēl aizsūtīti uz Sibīriju vai nodoti krievos (karadienesta).

Viņu smagākie noziegumi ir: „metis ar koku uz kazaku

un trāpījis krūtīs", „viens no galveniem iesācējiem un kū-

dītājiem uz pierakstīšanos", „galvenais nemiernieku sa-

cēlējs un vecbebreniešu kūdītājs", „vedis zemnieku baru

pret dzīvojamu ēku, lai nosistu adjunktu TranseeV, «sa-

ķerts ar pielādētu plinti, pie tam turējies pretim", ~kad

ņēma cieti, turējies pretim un ar cirvi meties uz kazaku",

„sirdīgi mudinājuši ļaudis uz pretošanos" v. t. 1.
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Trīspadsmit zemniekiem piespriesti katram 150
koku un dažādi papildu sodi. Viņu noziedzīgie nodarījumi:
uzaicinājumi piedalīties vai pašu piedalīšanās sapulcēs.

Četri dabūjuši katrs 100 sitienu ar resnām rīkstēm.

Divdesmit seši zemnieki sodīti katrs ar 80 cir-
tieniem ar resnām rīkstēm par piedalīšanos pie Piepju
mājam.

Mazgadīgie, kas drūzmējušies pie Piepju mājam,
sodīti ar 50 sitieniem ar smalkām rīkstēm.

Vel vairākiem citiem piespriesti dažādi miesas un citi
sodi. Pavisam Jaunbebros sodītas 108 personas.

Mūsu vēsturnieka J. Krodznieka izpētītais sodīto skaits

un saraksts pilnīgi sakrīt ar_ Jura Samarina_ ziņām, kuras

viņš ņēmis no ģenerālgubernatora barona Pālena apstipri-
nātiem karatiesas_ spriedumiem Jaunbebru kustības lietā.
Pec Samārina ziņām ari sodīti_loB zemnieki — un bārgie
sodi tie paši, kādus uzradījis vēsturnieks J. Krodznieks 21).

Ja jau Juris Samārins, kas darbojās un jautājumu iz-

pētīja pašā sodu laikmetā, tikai 5 gadus pēc Bebru noti-

kumiem, rakstīja, ka muižniecība un barons Pālens buntu
„mekle ja" pa visu Vidzemi un ka „beidzot viņam iz-
devās to atrast vai izdomāt Jaunbebru muižā", tad

mums, kas_ mes pazīstam velaku gadu_ desmitu spīdzinā-
šanas paņēmienus un ar cilvēku mocīšanu izspiesto at-

zīšanos noziegumā politiskās
_

lietās, ir dibināts iemesls

stipri apšaubīt muižnieku-ierēdņu un viņu vadīto sodu

ekspedīciju protokolos rakstīto faktu patiesību. Katrā ziņā
noziedzīgie nodarījumi protokolos būs pārspīlēti. Bet Ja
tie ari saskanētu ar patiesību, ir tad mums jākonstatē, ka
nekādi bunti atklātu cīņu nozīmē un apšaudīšanās nekur

nav notikusi; nekādi ieroči kara cīņu nozīmē zemnieku ro-

kas_ nav bijuši un tanīs laikos arī nevarēja būt. Tādēļ jā-
atzīst, ka_ zemnieku noziedzīgiem nodarījumiem nav ne-

kāds samērs ar_ šausmīgajiem sodiem, kuri līdzinās nāves

sodam, vilcinošā, ilgstošā gaitā, kad cilvēkam atsit miesu

no kauliem...

Jaunbebru ekspedīcijas briesmīgie sodi ir visspilgtākais
laikmeta varas izpaudums, tādēļ arī man tie jāatzīmē, lai

ar to raksturotu Vidzemes zemnieku beztiesisko stāvokli

un viņu šausmīgo dzīvi pēc notecējušiem 22 gadiem, skai-

tot no izdaudzināto brīvlaišanas likumu izdošanas.

Sodu ainas visspilgtāk attēlo vēsturnieka J. Krodznieka

pārbaudītās ziņas un Indriķa Straumīša apraksti. Tādēļ
arī es izmantoju šos vēsturiskos materiālus.

J. Krodznieks raksta: „Sodu diena, 4. decembris, tika
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„iezvanīta' ar 2 lielgabalu šāvieniem, lai visai apkārtnei,
urbi et orbi, taptu zināms, ka šī traģēdija iesākas.

Visi zaldāti, latvieši, bija noņemti no frontes un at-

stāti pie vezumiem. Bija stingri noteikts, ka, lai noziedz-

nieki dabūtu savu pilnīgu sodu, neielaust vicas (spicrutes);
aizvest sapulcētos ļaudis uz soda vietu un sadzīt par

skatītājiem visus jaunbebriešus bez izņēmuma, izpildīt sodu

tiesas spieģeļa priekšā no estrādes, visam tiesas personām

un mācītājam klātesot Tiesas izpildīšanai jāsākas ar ma-

zāk vainīgiem.
Un nu stājās pie šausmīgas, necilvēciskas eksekūcijas.
Par visu šo neģēlīgo varmācību vācu rakstnieki aiz

kauna laikam neko neprot stāstīt, tik Indriķis Straumits

zin pastāstīt, kā tas viss_noticis.

„Te nebija ļaužu sodīšana, bet kaušana. Cilvēkus tā-

dām kārtīm nesit. Un sitienu skaits ir par lielu, nesamē-

rots, ne ar gadiem, ne ar kārtu (vīriešu vai sieviešu):

12—13 gadus puišeli tik dikti sita, ka ir pieaudzis nevarētu

izturēt; kādai nespēcīgai vecītei, kura bij izkaltusi un sa-

sprēgājusi kā koka piepe, uzskaitīja līdz 100 koku; vecīti,

kurš'no redzes līdzinājās egles čiekurim, dzina caur stroju
2 reizes, bet viņš lāgā nevarēja iziet cauri pat vienu reizi

Zaldāti uzlika viņu'uz riteņiem un vilka nomirušu, sita

nūjām, kā pa maisu; bet virsnieki gāja gar abam zaldātu

rindām no pakaļas, ar krītu rokā, un uzvilka uz muguras

krustu kuram katram zaldātam, kurš vai neiesita, vai ie-

sita gļēvi. Tos nelaimīgos turpat stiepa gar zemi un bries-

mīgi pēra. Bet bij arī varoņi — pilna vārda nozīme. Daži

jauni zēni izgāja caur stroju un neiekliedzas. Viens no pa-

gasta amata'vīriem, piedzīvojis zemnieks, veco laiku cil-

vēks, nēsāja vēl sapītu bizi aiz pakauša, bet bija prātīga

galva un gauži sērojās, ka citi viņu nesaprata un samaitāja

lietu. Šo varoni sauca „Apša". Viņu izdzina caur stroju
trīs reizes, — viņu un dažus citus sita bargāki par visiem.

Un šis „Apsa" neiekliedzās, neievaidējās, tik par katru

sitienu nodrebēja; gāja modri, taisni, mērītiem soļiem un

zaldātu rindu galoš apgriezās atri un pēkšņi. Tik trešo

reizi sāka mesties gan bāls, gan tumšs. Izgājis cauri, ap-

stājās. Viņam atnesa kreklu un zaldāti gribēja viņam to

uzvilkt, bet viņš pats to paņēma; iekams ārsts ar kadu zalvi

ierīvēja viņa muguru, kura bija sasista līdz kauliem, viņš

pats apraustīja savas ādas gabalus, kuri ka lupatas vel

karājās uz viņa kauliem. Izdzēris ķipi ūdens, viņš plaši

pārmeta pār sevi svētu krustu, apsvētīja ar krusta zīmi

arī savu kreklu un tad pats uzvilka.

Pēc asins lugas kāds briesmīgs kungs no augstas vie-

tas (estrādes), no kuras tika pasludināts spriedums kuram
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katram notiesātam, pasludināja visiem sadzītiem skatītā-

jiem: „Tā tiks sodīts katrs, kas gribēs iet uz silto zemi, kam
ienāks prātā pieņemt krievu ticību, kas iedrošināsies ne-

paklausīt muižniekiem un mācītājiem, bet paklausīs krāp-
niekiem-dumpiniekiem.")22

Briesmīgo sodu sekas un pašu soda vietu Indriķis Strau-
mīts savā vienkārša valodā apraksta šādi:

«Daudzi Bebros atrada galu savai nožēlojamai dzīvības
vilkšanai. Un labāk arī ir: divas nāves nemirt, vienaj ne-

izbēgt. Daudzi pavisam pazaudēja savas iekšas; daudziem

tikai pārsita vēderu, bet tomēr tā, ka tie vairs nederēja
pelavu sagremošanai; daži šinī juceklī tā nejauši pazau-

dēja savas atsistās ribas, vai nu steidzoties caur stroju,
vai pieceļoties no savas vietas, lai atkal citam atdotu sal-

mus un asiņu peļķi, kur vēl pietecināt klāt arī savas asinis.

Par Bebru laukiem ilgi laidās un riņķoja kraukļi un ža-

gatas, un ilgi, man šķiet, šie lauki deva labu ražu, neprasot
nekādu mēslošanu..."

VI.

Krievu valdības iejaukšanās Balfiias zemnieku lietās

No visiem šausmīgajiem laikmeta aprakstiem mēs re-

dzam, ka Krievijas ķeizars un valdība pēc 1817.—1819. g.
zemnieku nolikumu izdošanas vairs nav interesējušies par
Baltijas zemnieku likteni, un, otrkārt, ka Baltijas muižr
nieku politika ir labi pratusi ilgus gadudesmitus aizmaskot
zemnieku patieso stāvokli Baltijā' un nostādīt_ Pēterpiiī
Baltijas likumus un zemnieku dzīvi tādā gaismā, it kā te
nekas vairs nebūtu labojams.

Atkal tikai pašu latviešu zemnieku nemieri un 1841, g.
Jaunbebru un citu asinsdzīru upuri ir piespieduši Krie-

vijas politiķus ieskatīties Baltijas zemnieku, it sevišķi Vid-

zemes zemnieku dzīve.

Jau no augusta 1841. g. Pēterpiiī sāka saprast, ka ģe-
nerālgubernatora barona 'Pālena un deputāta fon Hage-
meistera paskaidrojumi par zemnieku «buntiem" nedod

pietiekoši apgaismotu ainu par Baltijas apstākļiem. Grāfs

Stroganovs jau deva baronam Pālenam padomu «piegriezt
sevišķu vērību zemnieku nabadzībai". Pēc tam štātssekre-
tārs Taņiejevs paziņoja iekšlietu ministrim visaugstāko pa-
vēli: «Griezt ģenerālgubernatora barona Pālena nopietnu
vērību uz zemnieku sūdzībām par pārtikas trūkumu." Lī-

dzīgus aizrādījumus atkārtoja vairāk reizes 23).
Pēc turpmākiem 1841. g. notikumiem, paši Vidzemes

muižnieki sāka saprast, ka tā vairs tālāk saimniekot ne-
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varēs, ka varbūt taču arī krievu valdība atmodīsies un

sāks kaut ko darīt zemnieku laba. Tāda gadījuma krievu

reformas varētu iznākt muižniekiem nelabvēlīgas. Tad jau

labāk gudrā kārtā atkal pasteigties pašiem novērst krie-

vu valdības solus. Tādēļ ģenerālgubernātors barons Pa-

lēns muižniecības vārda griezās pie krievu valdības ar

lūgumu atļaut Vidzemes landtāgam apspriest jautājumu

par zemnieku stāvokļa uzlabošanu.

Grāfs Stroganovs, ziņodams par to ķeizaram, ari no

sevi aizrādījis,' ka zemnieku nemieru cēlonim ir saimnie-

cisks īrcLksturs

Pēc ķeizara Nikolaja L rezolūcijas uz Stroganova zi-

ņojuma, kurā ķeizars devis stingru aizrādījumu ģeneral-

gubernātoram Pālenam, Vidzeme iesākusi strādāt muiž-

niecības ievēlēta Tērbatas kommisija. Tā nu atkal atgrie-

zusies pie 1804. g. zemnieku nolikuma principiem. Tomēr

Pēterpiiī ieceltā'vispārēja Vidzemes zemnieku lietu ko-

miteja ar grāfu Pālenu priekšgala, palika pie 1819. g.

likumu gara.
lesākās vilcināšanās un spriedelēšana, ka tas medz no-

tikt, kad grib atrast labu izdevīgu bridi, kad var nepatī-

kama likuma izdošanu pavisam atlikt.

Tērbatas priekšdarbu kommisijas_projektu skatīja cauri

Vidzemes landtāgs 1842. g. februāri, un kaut gan daudz

ko grozīja un gludināja kommisijas projekta, tomēr iz-

strādāja 111 punktus, kuri bija pamatoti uz tiem pašiem

1804. g. likuma principiem.
No' šiem 111 punktiem barons Pālens izņēma 22 punk-

tus, kas normēja zemnieku klaušas pēc agrāko vaku grā-

matu noteikumiem. Šos 22 punktus ģenerālgubernators Pa-

lēns atsevišķi cēla Nikolajam I. priekša, ka steidzamu soli

zemnieku apmierināšanak Ķeizars 24. marta 1842. g. tos

apstiprināja un Pālens tūliņ izveda dzīve.

Tad stiprākā muižnieku partija,_ kas uzturēja speķa

1819. g. nolikumu, 6. jūlijā 1842. g. sūtīja pie ķeizara dele-

gāciju un pārsūdzēja ģenerālgubernatora rīcību. Muižnie-

cība uzskatīja 22 punktu izvešanu dzīve kā ģenerālguber-
nātora patvaļību. Stiprākā muižnieku partija ņema Peter-

pilī virsroku. Vidzemes zemnieku lietu komiteja atzina

zemnieku domas par zemes lietošanas tiesībām par kai-

tīgām un atstāja spēka bez pārgrozījumiem 1819. g. no-

likumu. Komiteja tikai izstrādāja vel jaunus 77 punktus

1819. g. nolikuma garā. Muižniecības vairākums panāca

ķeizara piekrišanu,' nodot šo jauno komitejas projektu
ar 77 papildu punktiem valsts padomei. Valsts padome

nepiegrieza vērību galveniem jautājumiem, piekrita pagai-

du noteikumu izvešanai dzīvē, un šo padomes lēmumu
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ķeizars apstiprināja 23. jūnijā 1843. gadā. Kad 1844. gadā
jautājumu iesāka apspriest Vidzemes'landtāgs, tad tur jau
atradās % liels balsu vairākums, kas aizstāvēja 1819. g.
nolikuma principus. Ar to pašu 2/3 balsu vairākumu land-

tāgs pieņēma Vidzemes zemnieku lietu komitejas 77 punk-
tus. Tādā ceļa 1819. g. nolikuma piekritēji guva pilnīgu
uzvaru.

Zemnieku stāvoklis neuzlabojās un viņu uztrauktie prāti
neapmierinājās. Tas atkal nāca zināms krievu valdībai.
Tad Nikolajs I. aizsūtīja uz Vidzemi iekšlietu ministra

biedri Seņavinu tuvāk izpētīt zemnieku apstākļus. 1845.

gadā savā_ ziņojumā ķeizaram Seņāvins raksturoja zem-

nieku bēdīgos apstākļus un aizrādīja, ka būtu jāsper soļi
to uzlabošanai. 1846. g. 16. janvārī ķeizars pavēlēja atjau-
not Vidzemes zemnieku lietu komitejas darbību.

Pirms jauna likumprojekta sastādīšanas bija pamatīgi
jāizpēta Vidzemes zemnieku apstākļi. Šo darbu valdība
uzdeva Juri j am Feo dorovičam Samārinam (1829-
---—1892.), kurš bija ļoti ievērojams krievu publicists ar

maģistra grādu un jau pazina Baltijas apstākļus. Samārins

jau bij atstājis augstāku amatu senātā un pārgājis iekš-

lietu ministrijā, lai tur nodarbotos ar Baltijas jautājumiem

Krievijas_ valsts interesēs. Par saviem nodomiem Samārins
1. janvāri 1846. g. rakstīja A. S. Chomjakovam: „Es pāreju
iekšlietu ministrijas darbā un braucu uz Rīgu. Popovs man

stāstīja, ka viņš ir jums rakstījis par to, kas notiek Bal-

tijas provinces. Divos vārdos visu izsakot: uzdevums ir —

emancipēt zemākās ļaužu šķiras, pareizāki sakot visas šķi-
ras (izņemot vienu augstāko), un tās atsvabināt no muiž-

nieku šķiras absolūtas virskundzības." Otrs jautājums, arī

ārkārtīgi svarīgs, atsvabināt tautu no verdzības, kuru aiz-

sedz likumības formas, un dot viņai: 1) neatsavināmas īpa-
šuma tiesības uz zemi, 2) tiesību pāriet uz dzīvi citās gu-
berņās un noslēgt līgumus, 3) tiesību iegūt zemi."

14. februārī 1846. g. iekšlietu ministrs pārcēla Samārinu

darbā divās visaugstāki apstiprinātās Vidzemes un Igau-

nijas zemnieku lietu komitejās. Februāra un marta 1846. g.
vēstules Samārins rakstīja: „Kad ķeizars atgriezās no Itā-

lijas ceļojuma, pēc ilgām sarunām un debatēm, pretvācu
partija ņēma virsroku par vācu partiju un bailīgajiem." —

Tomēr: „Līdz šim ne es, ne cits kāds nezin, kādu virzienu

ņems reformas, un vai būs pacelts jautājums par zemes

piešķiršanu zemnieku īpašumā. Kā liekas, gan nē; bet se-

ko sus jautājumus tomēr skatīs cauri: 1) kā dot zemnie-

kiem iespēju iegūt zemi. Tiesība uz to viņiem jau tagad
būtu, bet tā nav dzīvei piemērojama, jo kroņa zemes nepār-
dod, muižnieku zemi nemuižnieki var iegūt tikai uz ār-
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zemnieku tiesībām, un citas zemes nav. 2) Skatīt cauri pie-

nākumus, nodokļus, obroka maksas (pēc vaku grāmatām),

kas nospiež zemniekus, un viņus atvieglot. 3) levest dzīve

šķīrēju tiesu, kas izšķir tiesību strīdus starp zemniekiem

un muižniekiem. 4) Dot zemniekiem tiesību izceļot uz

kaimiņu guberņām, neizslēdzot Novgorodas guberņu.

Te jāatzīmē, ka Samārins vadījās nevis tikai no līdz-

jūtības pret latviešiem un igauņiem, bet ievēroja Krie-

vijas politiskās intereses, lai ar jaunam reformām vājinātu

vācu polītisku separātismu un zemes iedzīvotājus — lat-

viešus un igauņus — tuvinātu Krievijai. Tomēr vēstule

K. S. Aksākovam Samārins 19. un 20. jūlijā 1846. g- ir iz-

teicies: ,Ja zemniekiem dos zemi vai tiesību iepirkt zemi,

ja spers kādu soli zemnieku pacelšanai tiesības, es nevien

katru tādu soli ar prieku apsveikšu, es visādi to atbal-

stīšu ar pilnu sirds sajūsmu."
Pēc ilgākas darbības Rīga un zemnieku lietu komi-

tejā Samārins sava projekta noslēguma izsakās šadi: ~1819.

gada nolikums, kas pamatots nevis uz dzīves īstenību, bet

uz iedomātām varbūtībām, atcēlis gadu simteņus ieilgušo

patieso dzīvi un tās vieta ievedis jaunu
— šķietamu pēc

teorijas, bet neiespējamu īstenībā."

Šis slēdziens bija rakstīts oficiālam iestādēm. Šaurā-

kām krievu intelligences un valstvīru aprindām no Samā-

rina „Rīgas vēstulēm" 25), no_ sarakstīšanas ar politiskiem

draugiem un no viņa personīgiem nostāstiem naca zināms

plašāks Samārina uzskats par Vidzemes zemnieku grūta-

jiem apstākļiem un nenoderigiem zemnieku likumiem.

Starpību* starp Vidzemes zemnieku_ 1804. un 1819. g.

nolikumiem, Samārins sava apcerējuma raksturojis šadi:

«Vidzemes zemnieku 1804. g. nolikuma, kas nebūt nebij

izdots tanī nolūkā, lai atceltu zemnieku dzimtbūšanu, bet

tikai, lai to ierobežotu un uzlabotu zemnieku saimniecisko

stāvokli, saimnieki bija izslēgti no_ to zemnieku šķiras,

kuriem muižas kantori varēja patvaļīgi uzlikt miesas sodu.

Saimniekus varēja sodīt tikai uz tiesas sprieduma pamata.

Pēc 15 gadiem, 1819- gadā, dzimtstiesības uz zemnieka per-

sonu atcēla; taču, nesot šo, savā laikā tik skaļi izdaudzi-

nāto, tā saucamo upuri, Vidzemes muižniecība, laikam,

sprieda, kas zin, vai vēl kādreiz naks priekšā tik labs at-

gadījums, kad vispārējā troksnī varēs atņemt zemniekiem

to tiesību, ko viņiem devis 1804. g. likums, un vai velak

vairs varēs viņus, līdzīgi kalpiem, atdot muižas īpašnieku

varmācībai. Saprotams, ka šinī gadījuma agrāko likumu

nemaz vairs nelasīja un valdība apstiprināja jauno likumu,

neapzinoties, ko viņa dara. Vai tad atlika laika salīdzināt

likumus, par visu apjautāties un modināt neuzticību pret
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jaunā likuma sastādītajiem, kad Vidzemes muižniecības

«augstsirdība" izvilināja visiem klusas sajūsmas asaras. Pa
to laiku Vidzemē saka plūst pavisam citas asaras un na-

baga zemnieku saimnieki izjuta viņiem dāvāto brīvību vis-

pirms uz savām mugurām
26)".

VII.

Muižnieku uzvara parKrievijas valsts politiku Baltijā

Vidzemes zemnieku lietu komiteja Pēterburgā, kuras
vairākums atbalstīja 1819. g. nolikumu, izstrādāja landtā-

gam iesniedzamo likumprojektu ar tādiem trūkumiem, ka

landtāgam viegli bij iespējams likumdošanas darbību no-

vilcināt aiz tīri formāliem iemesliem. Zemnieku stāvokli

neuzlaboja arī sekošs ķeizara Nikolaja I. uzraksts uz ko-

mitejas izstrādāto likumprojektu: «Zemniekiem dāvātā per-

sonīga brīvība, lai nebūtu par postu viņu labklājībai, bet

par īstas labklājības nodrošinājumu."
Muižniecība šo _aizrādījumu neņēma vērā, bet 1847. un

1848. g. landtaga_ sēdes palika pie 1819. g. nolikuma prin-
cipiem. Lai jautājums no jauna nesarežģītos, muižniecība
centās panākt Baltijā politiskā kursa maiņu un to arī

panāca. Krievu partijas cilvēka ģenerālgubernatora, ģe-
nerāļa Golovina vieta iecēla vācu muižniecības atbalstī-

tāju, kņazu Suvorovu. Par viņa ierašanos Rīgā Samā-

rins 24. martā 1848. g. raksta A.N. Popovam: «Šeit iesāka

savu valdīšanu jaunais ģenerālgubernators. Viņu sagai-
dīja ar visādu gaviļu un cerību izpaudumiem; notika sa-

gaidīšana, lāpu gājiens, apsveikumi dziesmām; tagad sāk-

sies mielasti. Ne daudzi nožēloja Golovinu, bet nožēloja
sirsnīgi un nesavtīgi."

«Vāciešu gaviles bija saprotamas. Kņaza Suvorova ie-

celšana Rīgā nozīmēja asu lūzumu valdības uzskatos Bal-

tijas jautājumos. Vācu partija guva pilnīgu uzvaru."

Pirms savas aiziešanas no Rīgas, Samārins 1. jūlijā
1848. g. raksta savā dienas grāmatā:

«No visa, ko esmu redzējis un dzirdējis, man ir divi

ieguvumi, kurus es nekad nezaudēšu. Pirmais — pārlie-
cība par valdības nenoteiktību un bezspēku. Nenoteik-

tība ir bezspēka rezultāts; bezspēks ir iekšķīgs trūkums,
bet nevis ārēju kavēkļu sekas: tādu nav, vai tie ir nie-

cīgi. Šis bezspēks acīmredzot ceļas no iekšķīga tukšuma

un saprāta trūkuma." — «Baltijas iekārta ir tāda, ka tā

turas tikai ar valdības mākslotu atbalstu. Lai joprojām
paliktu savās mājās par kungiem, baltijas muižniekiem jā-
valda par valdību, jābūt par mūsu kungiem. Viņi ir ie-
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dēstījuši un izaudzējuši Krievija valdības patmīlību; va-

rai viņi devuši sajūtu, ka var arī but sevišķas varas intere-

ses, kuras pastāv pašas par sevi, un ir pretējas zemes

interesēm. Viņi taisni saka, ka grib kalpot valdībai, bet ne

zemei; viņiem vajadzīga valdība kā padevīgs ierocis. Lai

to sev iegūtu, viņi glaimo valdībai un ar to nodod viņaji
krievu tautas zemi" 27).

Šo īpatnējo Baltijas sistēmu atbalstīja Pēterburgas aiz-

kulises. Par tām Samārins rakstīja 2B):

«Pēterburgā, pašās augstākās valdības un galma aprin-
dās stāvēja Baltijā dzimušo, nopelniem bagāto augstmaņu
rinda: grāfs Benkendorfs, Pāleni, Meiendorfi, Hāni, Vei-
marni un citi, bet aiz viņiem — nepārredzamas rindas ma-

zāk redzamu, bet ne mazāk centīgu un noderīgu Baltijas
interešu sargu."

Pats par sevi saprotams, ka tādos apstākļos ne Samā-

rinam, ne citam kādam krievu valdības vai latviešu zem-

nieku interešu aizstāvim nevarēja būt nekādu panākumu
muižnieku interesēm pretējā virzienā un nekādus latviešu

zemniekiem labvēlīgus likumus nevarēja izdot. Spēkā jo-
projām palika tie paši 1817.—1819. g. Baltijas zemnieku

nolikumi. Samārins tikai pacēla aizkaru un parādīja krie-

vu nacionālās partijas valstsvīriem, kas notiek Baltijas
dzīvē. Viņš uzrakstīja «Rīgas vēstules", veselu grāmatu,
un pēc aizceļošanas no Rīgas nodeva vienu eksemplāru
iekšlietu ministrim Perovskim. Maskavā Samārins slepe-
nībā deva šīs vēstules lasīt saviem draugiem.

Pēterburgas augstākās valdības aprindās Samārina Rī-

gas vēstules attaisnoja tikai ministri L. A. Perovskis un

grāfs Kiseļovs; visi citi mazāk juta līdzi Samārinam; to-

mēr vēstules arī uz viņiem atstāja smagu iespaidu. Jan-
vārī un februārī 1849. g. augstākā sabiedrība sāka runāt

par tām. Ziņas par šīm vēstulēm arī sasniedza Baltijas
vāciešus un viņi nekavējoties iesāka gatavot kara gājienu
pret Samārinu. Par to J. Aksākovs rakstījis 17. februārī

1849. g. savam tēvam: «Samārina vēstules izsaukušas vā-

ciešos lielu naidu pret viņu. Viņi visur cildina viņu kā

valdības spiegu un bīstamu liberālu."

Ar ģenerālgubernātora Suvorova ierašanos Pēterburgā,
arī iesākās atklāts karagājiens pret Samārinu. Vel Pē-

terburgā būdams, ģenerālgubernātors 14. februārī 1849. g.

ar rakstu Nr. 747 pieprasīja iekšlietu ministrim Perov-

skim apliecinātu norakstu no Rīgas vēstulēm."

Tā bija labi pārdomāta taktika: pierādīt, ka Samā-

rins pārkāpis dienesta disciplinu. Pašas vēstules pēc bū-

tības nemaz neatspēkoja. Perovskis atteicās dot norakstu
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no privāta darba. Suvorovs iesniedza sūdzību ķeizaram

par Perovski.

3. martā 1849. g. Nikolajs I. izsaucis ministri Perovski

pie sevis un izteicis viņam savas dusmas pret Samārinu

par kanclejas noslēpumu izpaušanu, kā arī nolūku ieslo-

dzīt Samārinu cietoksnī.

Perovskis laipni palīdzējis Samārinam ar padomu un

pamācījis viņu kā norakstīt ķeizaram paskaidrojumu. 3.
martā Perovskis oficiāli pieprasījis Samārinam šo paskai-
drojumu. Samārins strādājis visu nakti un 4. marta rītā

nodevis rāportu Perovskim. Tanī pašā dienā pīkst. 2 Pe-

rovskis iesniedzis Samārina rāportu ķeizaram.
„Tagad pulkstens 8 vakarā", Samārins raksta savam

tēvam, „es mierīgi sēdu savā kabinetā. Tas laba zīme."

Nikolajs ī. rakstījis Perovskim, ka Samārina vēstuļu
V. nodaļa rakstīta sevišķi pārdroši (derzko), bet Samārina

rāportā viss nav noskaidrots
1

tādēļ pieprasīt no Samā-

rina jaunu paskaidrojumu. Tā paša 4. marta vakarā Pe-

rovskis nodevis ķeizara rezolūciju Samārinam. Samārins

atkal strādājis visu nakti no 4. uz 5. martu. Sava pa-

skaidrojuma ievadā Samārins rakstījis: „Visus oficiālos

darbus esmu izpildījis savas priekšniecības uzdevumā, tā

tad neatkarīgi no mana uzskata un neskatoties uz to, kādu
darbu es pats būtu izvēlējies. Savās personīgās piezīmēs
es ierakstīju visu to, kas man pašam likās būt svarīgs
un ievērības cienīgs no manis atrastiem vēsturiskiem mate-

riāliem un laikmeta notikumiem, it sevišķi iespaidus, kā-

dus šie notikumi darījuši uz sabiedrību, kurā man jādzīvo."
Tālāk Samārins min personas, kurām viņš devis lasīt Rī-

gas vēstules, un paskaidrojuma beigās vēl atzīmē, ka šīs

vēstules ir atbilde uz daudziem jautājumiem, kurus vi-

ņam uzstādījuši Baltijas lietās viņa paziņas Pēterburgā un

Maskavā.

7. marta Samārina draugi jau dabūjuši zināt, ka viņš
aizvests Petropāvlovska cietoksnī.

Aksākovs paziņojis savas tēvam: ~Sliktas lietas: vā-

cieši svin uzvaru un Samārins iesēdināts. Viņš saņemts
sestdien pīkst. 5 pēc pusdienas. Mūs vēl nelaiž pie viņa;
vēl nezinām, vai viņš sēd sardzē vai pašā cietoksnī. Tā

tad baltieši sasnieguši savu mērķi un svin pilnīgu uzvaru."

Samārins pirmā brīdī ieslodzīts mitrā, netīrā kaze-

matā, kur parasti ieslodzīti smagi noziedznieki; tikai uz

viņa labvēļu lūgumu, viņš pārvests sausākā un ērtākā

kamerā.

17. marta 1849. g. Nikolajs I. licis pīkst 9 vakara atvest

Samārinu pie sevis savā kabinetā. Tur notikusi garāka
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saruna, kuru Samārins vēl tanī pašā vakarā ierakstījis savā

dienas grāmatā. Ši saruna visgaišāk raksturo laikmetu.

Ķeizars jautā: ~Vai jūs saprotat savu stāvokli?"

Samārins atbild: «Saprotu, valdniek, ka esmu vainīgs."
Ķeizars: „Tādā gadījumā, pēc krievu tautas paniņas:

«Nožēlošanā noliekto galvu pat šķēps necērt." Es arvien

esmu bijis jūsu vecāko draugs 29) un mans nolūks bija ne-

vis nodot jūs nāves sodam, bet jūs glābt. Tagad nosēža-

ties. Vai jūs saprotat savu noziegumu? Jūsu priekšnieks
jūs aizsūtīja izpildīt jums uzlikto pienākumu un, es gribu
ticēt, jūs to izpildījāt pēc sirdsapziņas; bet blakus' tam

jūs vedāt dienas grāmatas un tur ierakstījāt savus sprie-
dumus par lietām, kas uz jums neattiecas. Bet tas vēl

nebūtu nekāds grēks. Ko cilvēks domā un raksta pats pie
sevis, to tik redz un tiesā vienīgais Dievs. Bet jūs gājāt
tāļāk: no savām piezīmēm jūs sarakstījāt grāmatu un to

devāt lasīt saviem tuviem paziņām, kā jūs rakstiet savā

pirmā rāportā; otrā rāportā jūs jau uzskaitījāt 13 cil-

vēkus. Es brīnos par to, ka jums tik daudz draugu! Es

dzīvoju ilgāk par jums, bet esmu atradis tikai trīs, kam

es varu visu no sirds izsacīt. Daži no jūsu draugiem iz-

rādījušies jūsu uzticības necienīgi. Tas, ko jūs esat darī-

juši, bija noziegums pret jūsu dienesta pienākumiem, un

jūs paši zināt likumus labāk par mani; jūs zināt, kas jums
par to draudēja. Bet es gribu domāt, ka jūs aizrāvāties;
autora patmīlībā, nolūkā — spīdēt ar savām zināšanām un

prātu, ar ko Dievs jūs apdāvinājis. Bet vai jūs arī ap-:-

ķērāties, uz kurieni jūs veda jūsu solis? Jūs, kā jūs sakiet;
neesot devuši norakstus no jūsu vēstulēm, bet jūs neliedzāt

tās ņemt, un jūsu grāmata aizgāja no rokas rokā, tā kā

tagad pat es to vairs nevaru apturēt. Tagad atgriežos

pie grāmatas satura. (Ķeizars paņēma grāmatu rokā.) Ne-

runājot nemaz par to, ka daudz kas, par ko jūs rakstiet,
ir nepareizi/ ir samelots, ko es varētu pierādīt ar vienu

vārdu 30), jūs acīmredzot izsaucāt vācos naidu pret krie-

viem, jūs viņus sanaidojāt, tad, kad vajadzēja viņus tu-

vināt; jūs taisāt pārmetumus veselām šķirām, kuras kal-

pojušas uzticīgi. Sākot ar Pālenu, es varētu uzskaitīt 150

ģenerāļus. Jūs gribat ar piespiešanu, ar spēku pataisīt
vāciešus par krieviem, ar šķēpu rokā, kā Magomets; bet

mums tā nevajaga darīt, sevišķi tādēļ ne, ka mēs esam

kristīgie. Jūs esat rakstījuši zem jūtu iespaida; es gribu
domāt, ka šīs jūtas izsauca nepatikšanas un apvainojumi.
Bet jūs ari esat uzbrukuši valdībai un man, jo, kas tad

ir valdība, kas es — viens un tas pats — kaut gan es arī

dzirdēju, ka jūs mani šķirat no valdības, bet es to ne-

atzīstu. Kā jūs varat tiesāt valdību? Valdība daudz ko
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zin, ko viņa neizpauž, līdz zināmam laikam tur pie sevis

slepenība. Jūs rakstiet: ,Ja mēs nebūsim par viņiem kungi
v. 1.t., tas ir, ja vācieši nepaliks par krieviem, tad krievi

paliks par vāciešiem; tas ir uzrakstīts it kā murgos. Krievi

nevar palikt par vāciešiem; mums vajaga vāciešus pie-
vilkt pie sevis ar mīlestību un pacietību. Jūs esiet mēr-

ķējuši tieši pret valdību: jūs esiet gribējuši teikt, ka sā-
kot ar Pēteri X un līdz pat manīm, mūs visus aplenkuši
vācieši un tādēļ mēs paši esam vācieši. Vai jūs saprotiet,
cik tāļu jūs esiet aizgājuši? Jūs esiet sacēluši sabiedrības

domu pret valdību; ar to ir gatavota 14. decembra at-

kārtošana 31).
Samārins pārtraucis ķeizaru un iebildis, ka viņam tāda

doma nekad nav nākusi prātā. „Ticu, ka jums nebij tādu

nolūku", ķeizars turpinājis, „bet lūk uz kurieni jūs vedat,

jusu grāmata ved uz daudz ko sliktāku, neka 14. decem-

bris, tādēļ ka tā cenšas atņemt uzticību valdībai un sa-

raut saites, kas viņu saista ar tautu, apvainojot valdību

par to, ka viņa upurē vāciešiem krievu tautas nacionālās

intereses. Par to vajadzēja jūs nodot tiesai, un jūs būtu

tiesājuši par noziegumiem, pret saviem dienesta pienāku-
miem, pret jūsu doto zvērestu, pret valdību. Jūs paši zi-

niet, ka jūs tad būtu pazudināti uz visiem laikiem. Daudz

jaunu cilvēku, kurus es personīgi nepazīstu un nevaru

pazīt, ir jau cietuši par to pašu. Man jūsu spējas bija pa-

zīstamas; es zinu, ka jūsu vecāki jūs izaudzinājuši stingros
tikumos un domāju, ka jums ir laba sirds, tādēļ es ne-

gribēju jūs pazudināt. Es aizsūtīju jūs cietoksnī, lai jūs
vientulībā varētu visu pārdomāt; es nenodevu jūs tiesai,
bet ieslodzīju cietoksnī, tādēļ, ka gribēju jūs glābt. Es

to darīju ar to pašu despotisko varu, pret kuru, es dor

māju, arī jūs ne .vienreiz vien esiet uzstājušies. Jūs stā-

vējāt bezdibeņa malā. Atgadījums man deva iespēju ie-

pazīties ar cilvēku, kuru es ļoti cienu (ķeizara biktstēvs,

protopresvīters Bažanovs); pats Dievs lika man sirdī domu,
sūtīt viņu pie jums, jūs pārbaudīt; es gribēju uzzināt,
vai jūs neesat saniknojušies. Viņš man apliecināja, ka

jūs esat saņēmuši sodu, kā pelnītu, ka jums ir laba sirds;
es neesmu maldījies. Tagad jums pilnīgi jāpārmainās, jums
jākalpo, kā jūs esiet zvērējuši, uzticībā un patiesībā, bet

neuzbrukt valdībai. Visiem mums tā jākalpo;_es pats kal-

poju ne sev, bet jums visiem, un mans pienākums ir uz-

vest nomaldījušos uz patiesības ceļu; bet es nevienam

neatļaušu aizmirsties; to es nedrīkstu tā paša zvēresta

vārdā, kuram arī es esmu uzticīgs. Tagad šī lieta ir iz-

beigta. Izlīgsim mieru un apkampsimies. Lūk, jūsu grā-
mata, jūs redziet, tā paliks te pie manis."
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Šī ķeizara Nikolaja I. pamācība Samārinam ir gaiša
vēsturiska liecība tam, kā rokās un vara 1849. g. atradās

visa Baltija, visi Baltijas zemnieku likteņi un likumi. Ģe-

nerālgubemātors Suvorovs paklausigi_ izpildīja Baltijas
muižnieku gribu; viņš vajāja to vienīgo cilvēku — Juri

Samārinu, kurš ar savām lielam zināšanām un darba mī-

lestību, uz pārbaudītu patiesu materiālu pamata gribēja
kaut ko darīt zemnieku labā. Arī pats ķeizars Nikolajs 1.,

kura rokās jau bija bijusi Samārina sestā Rīgas vēstule,

kurā aprakstīts viss, kas notiek ar zemniekiem, tomēr no-

stājās zemnieku vajātāju muižnieku pusē. Nikolajs 1., ti-

kai redzēja, ka Baltijas muižniecība devusi Krievijas ķei-
zariem 150 Jenerāļus. Ko Krievijai devusi, dod un jo-

projām var dot visa Baltijas zemniecība, to ķeizars ne-

varēja saprast.

VIII.

Krievijas zemnieku atsvabināšanas priekšdarbi
un slāvofilu polītiskais virziens

Pēc 1848. g. revolūcijas Eiropā un Krimas kara kata-

strofas Krievijā (1854.—1856. g.) visur modās un_ izplatī-

jās sabiedrībā jaunas lielas domas. Krievija pacēla savu

balsi tā laika vislielāk_ie_patrioti un brīvības domu paudēji.
Politiskā, administrātīvā un saimnieciskā iekārta, kada pa-

stāvēja Krievijā līdz Krimas karam, bija novedusi valsti

līdz saimnieciskai un morāliskai katastrofai. Karš to pie-

rādīja visai pārliecinoši. Bet pacelt valsti saimnieciski

varēja tikai tad, ja atdzīvināja, pacēla un veicināja viņas
ražošanas spējas. Zemkopības valstī, kada bija Krievija,
to varēja sasniegt tikai modinot zemniekos pašdarbību un

interesei pie sava darba. Loģikas likumi noveda īstus

krievu patriotus pie domām par zemnieku atsvabināšanu

ar zemi, izpērkot to ar valsts kapitāla starpniecību.

Jau 1848. g. rudenī, kad Samārins bija Tulas guberņā

pie Chomjakova, tur starp citiem svarīgiem politiskiem un

saimnieciskiem jautājumiem arī apspriests zemnieku at-

svabināšanas jautājums. No augusta 1849. _g- Samārins jau

bija darbā Simbirskā, tuvu zemnieku dzīvei. Viņa dar-

bība Vidzemes zemnieku lietu kommisijā 1846. g. un Bal-

tijas zemnieku likumu, zemnieku apstākļu un muižnieku

politikas vispusīga izstudēšana, bija viņam laba sagata-
vošanās skola turpmākam darbam pie zemnieku atsvabi-

nāšanas Krievijā. No cīņām pret Baltijas muižnieku land-

tāgu lēmumiem, no Baltijas zemnieku dumpjiem, muiž-
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nieku eksekūcijām un visādām zemnieku likstām, viņš bija
mācījies, kādus likumus nevajaga izdot, ja pa-
tiesi grib atsvabināt zemniekus un pacelt vi-

ņu garīgo attīstību un saimniecisko labklā-

jību. Tik nelaimīgu dzīvi, kāda bija Baltijas zemniekam,
viņš Krievija pielaist nevarēja.

_

Sakot ar 1853. g. viņš ne-

atlaidīgi pierādīja krievu liberāla presē drīzas un liefde-

rīgas zemnieku atsvabināšanas nepieciešamību. Savu ideju
viņš centās izvest dzīvē kā valdības pārstāvis Samāras

guberņas zemnieku dzīves uzlabošanas komitejā, kā re-

dakcijas kommisijas loceklis pie zemnieku likumu izstrā-

dāšanas. Samārina vārds zemnieku lietās jau bija visās
krievu publicistu aprindās plaši pazīstams, un viņa balsī

klausījās ar vislielāko uzmanību. Samārinam bija daudz

spēcīgu draugu ar tā laika slaveno krievu rakstnieku un

publicistu J. S. Aksakovu priekšgalā.

Aksakovs ievadīja sevišķu slāvu tautības virzienu, kas

guva daudz piekritēju, ap Aksakovu pulcējās visi Krievijas
atjaunotāji, kas dibināja Krievijas nākotni uz liberāliem

slāvu tautības pamatiem. Šo patriotu grupu krievu sabie-

drība un vēlāk arī Eiropas publicistika apzīmēja ar vār-

diem slāvofili vai panslāvisti.

Krievu slāvofili skatījās uz zemniecību kā uz pamat-
šķiru un aizstāvēja pārliecību, ka izvedamās zemnieku re-

formās jāizpaužas vecam vēsturiskam slāvu uzskatam, kā
vienkāršā tauta ir sabiedriskās attīstības pakāpju nepie-
ciešamais pamats un kā tāda ir pielīdzināma dabiskam

dzīves spēkam, saknēm, kas pievada stādam vajadzīgo dzī-
vības sulu.

Par Baltijas zemnieku stāvokli, turpretī, Samārins, Ak-

sakovs un viņu domu biedri bija tādos uzskatos, ka vācu

muižniecība skatās uz zemniekiem, tikai kā uz nepiecie-
šamu materiālu. [ ; [ j ; [ !

Tā tad Samārina krātie materiāli par Baltijas zem-

nieku likumiem un apstākļiem noderēja arī Aksakovam

un citiem slāvofiliem.

Visslāvisma ideju sludinātāji un izplatītāji skatījās no

sava slāvu viedokļa arī uz valsts nomalēm, it sevišķi
uz Baltiju, un tādēļ Baltijas zemniekiem un apstākļiem
Samārins un Aksakovs piegrieza sevišķu vērību. Poli-

tiskā cīņā viņi nostājās latviešu un igauņu puse.
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IX.

Vācbaltu muižnieku, garīdznieku un publicistu

pirmā lielā cīņa pret reformām Krievijā un Baltija,
un uzskatu pretešķības

I.

Vācu garīdznieku cīņu paņēmieni.

No slāvofilu spēcīgās darbības un vispār jau redza-

mām tās sekām krievu liberālā sabiedrībā, vācbalti pietie-

koši agri pārliecinājās, ka ar parastam intrigām un viltus

politiku Krievijas galma un reakcionārās krievu_ muižnie-

cības aprindās vairs neizdosies apturēt uz ilgāku laiku

Krievijā nobriedušās zemnieku atsvabināšanas reformas.

Tādēļ Baltijas muižnieki un vācbaltu organi-

zēja visus savus speķus Krievijas reformu iespaidošanas
darbam. Šo darbību viņi ievadīja divos virzienos. Muiž-

nieki un viņu publicisti centās pārliecināt Krievijas po-

litiķus un Eiropu, ka Baltijas zemnieku likumi ir izdoti

pašu zemnieku labā un zemnieki šo likumu un muižniecī-

bas aizsardzībā ir sasnieguši apmierinošu labklājību.
Vācu garīdznieki, kuru vadība atradās arī latviešu_ un

igauņu zemnieku garīgā dzīve, noskaņoja zemnieku prātus

lēnības, padevības un'paklausības gara, un rūpējas par to,

lai zemnieki neuztraucas un neizrāda nekādu nemiera ku-

stību Krievijas reformas sagatavošanas laikmeta.

Kā latviešu iespaidošanas
_

ieroci garīdznieki izlietoja
muižnieku un viņu nodibinātas «Latviešu Avīzes".

Ar sevišķu sparu stājās_ pie savu plānu izvešanas

gavas latviešu draudzes mācītājs un «Latviešu _Avīžu"_ iz-

devējs un vadītājs R. Šulcs un Nīcas, vēlāk Bārtas-mācī-

tājs G. Brāže. Šulcs vēl izlietoja ka savus politiskus ie-

ročus viņa vadīto «Laika Grāmatu", lapiņas,
L
,Zemnieku

Vēstules" v. t. 1. Viņš bija visdarbīgākais vidutājs starp

muižniekiem un latviešiem muižnieku intereses.

Lai runā piemēri. «Laika Grāmata" 1850. gadam, rakstā

«Māju kopšana", ko parakstīja A. fon der Recke, mācītājs
Šulcs pārmet jaunajam paaudzēm, ka viņas atkritušas no

sentēvu labajiem tikumiem: ģērbjoties labas drēbēs, stai-

gājot pa tiesām, sūdzoties ar saviem kungiem un atme-

tot pat zemnieku kārtu. Raksta tāļaka_ daļā A. fon der

Recke novada zemniekus uz saimnieciskam domam un tad

dod viņiem dažus padomus. Vācu lasītājiem tas pats mā-

cītājs — politiķis Šulcs 1852. g.
32) rakstīja par Kurzemes

zemniekiem sekošo:
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„Pie musu vecām saimnieciskām metodēm katrs jutās
labi un ērti. Zemnieks sauca savu Kurzemi: „Mīļā Dieva
zemīte", kungs — „zelta zemīte", un vēl šodien mūsukungi
ar pateicību un godbijību piemin visu labu, ko viņi
tojuši no saviem tēviem../' — „Mūsu vecā trīslauku si-
stēma bija dārgs mantojums, ko mums atstāja mūsu bruņ-
nieciskie senči, kuri ticībai un tēvzemei par godu priecī-
gāki vicināja savu šķēpu, neka tieši nodarbojās ar arklu
un cirpi." — Pēc 1817. gada zemnieku nolikuma izdo-
šanas „Kadreizejas patriarchalas kunga attiecības pret
nieku nu normēja likums, tas nevien deva zemniekam per-
sonīgo_ brīvību un noteica viņa īpašuma tiesības uz mantu,
bet arī normēja viņa klaušu minimumu visos punktos. Par
klaušu normu uzskatīja tas_ klaušas, kas pastāvēja katrā
muižā pirms 1817. gada. Tam nu bija jāpaliek stabilām.
Bet ar to atņēma kungiem vajadzīgos darba spēkus viņu
jaunajiem saimnieciskiem pasākumiem, uzlabojumiem un

jaunajam saimnieciskam metodēm, tādēļ, ka tie stāvēja
ārpus normu tabelem. Zemnieku nu vairs nevarēja pat-
vaļīgi piespiest pildīt klaušas, kā tas bij agrāk." — „Tās
ta sauktas klaušas no laika gala nebij zemniekiem par
smagam un nespieda viņus nabadzībā un postā, gluži otrādi,
zemnieks varēja pie kunga patriarchālās labvēlības ju-
sties labi un vispār tikt pie turības, ja tik viņš ar savu

slinkumu, žūpību un slikto saimniekošanu pats* sevi neie-
grūda posta; vispār Kurzemes zemnieks atradās un tagad
vel atrodas labos apstākļos; dažos apgabalos viņu pat

par bagātu. Pēc zemnieku brīvības ievešanas un

klaušu normēšanas viņa apstakļi vēl stipri uzlabojās. Viņu
nodrošina pret apgrūtinājumiem un nospiešanu: kroņa mui-
žas — virsparvalde, bet privatmuižas — zemnieku'likums
un šinī nolūka dibinātas iestādes." — „Te nedrīkst aiz-

mirst, ka musu muižniecība jau 1817. gadā un pie
zemnieku nolikuma pamatprincipu uzstādīšanas paredzēja
zemnieku māju iznomāšanu. Šinī likumā māju saim-
niekus nosauc par «nomniekiem", ar kuriem jānoslēdz brīvi
līgumi. Zemnieks tomēr tad vēl nebij nogatavojies tā-
dam uzdevumam un tādēļ nomas attiecības tikai vēlāk
pamazām ieveda dzīve." — „Mūsu zemnieks kā parašu cil-
vēks, ļoti pretojas klaušu atcelšanai." — „Tagad pie saim-
nieciskas sistēmas ar algotiem darba spēkiem mēs būtu
tuvu iespējai sekot lauksaimniecības attīstībai citās ze-

mes, un tomēr šī mūsu kalpu sistēma kavē mūsu attīstību."

_

„Musu attīstībai ir pa šķērsli kalpu un dienas algādžu
trūkums, augstas algas un lielie izdevumi, kas savienoti ar

algotu darbu, par ko dibināti žēlojas mūsu saimniecības
ar kalpu darba speķu." — „Ja mēs pētām, kādi šai parā-
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dībai cēloņi, tad vainu mes atrodam abas puses: vainīgi

ir kungi, vainīga — strādnieku šķira. Pēdēja patlaban
vairāk vainojama par to, ka musu saimniecības, kur strada

kalpi, neuzplaukst. Tādēļ metīsim vispirms skatu uz Kur-

zemes zemnieku.

Kādēļ zemnieks mums nedod pietiekošus
darba spēkus? Kādēļ_ viņš šos speķus ta sadax-

dzina, ka mūsu saimniecības ar algotu darba speķu ne-

var uzziedēt?"

Pēc tam, kad mācītājs Šulcs ar skaitļiem pierada, ka

darba spēkam vēl vajadzētu atlikt, viņš turpina:

„Šie ar uzviju pietiekošie darba speķi tomēr tikai pret

augstu algu atdodas muižas rīcībā. Musu zemnieks ir tas,

kas veicina šo darba spēku trūkumu un sadardzinaša-

nos." (11).

Mūsu, citādi jau uzmodināta latvieša, it sevišķi kalpa
rakstura pamatīpašības ir — slinkums un riebums pret

darbu. īsts latvieša raksturīgais izteiciens ir: „par savu

vēderu dzīvot", kas ir 890 gadu kalpības rezultāts." La-

tvieša raksturīgs izteiciens arī ir: „Kad tik to laiku var

novilcināt." — „Dažs muižas kalps pat savu zirgu ta ir

pieradinājis. Abi šo mākslu labi gan kustēties,

bet neko nepadarīt." — „Brivība ir vel pārak jauns insti-

tūts (HI), lai tā varētu tik drīz grozīt latvieša pamat-

raksturu." — „Pie tam, ka kalpi tagad nepiedāvā muižām

savu darbu un neļaujas sevi pie darba piedabūt, vai,

ja arī ir ar mieru nākt, tad prasa augstu darba algu — ir

vainīgi arī mūsu māju nomnieki (saimnieki), kuri arī pec

klaušu atlaišanas vēl patur pie_ sevis liekus strādniekus un

liek viņiem izpildīt nevien māju zemes uzlabošanas dar-

bus, kas būtu teicams solis, bet sūta viņus peļņās ārpus mā-

jas." — „Māju nomnieks tagad patiešam ir brīvs un sava

laika un darba kungs, un ja tik viņš sapratīs savas inte-

reses un ņems tās vera, tad drīz tiks pie turības un ba-

gātības, kamēr viņa brāļi, kalpi un citi strādnieki tāļu

paliks viņam pakaļ. Taču šis_ izcilus stāvoklis novedis dažu

labu nomnieku pie augstprātības, greznības un riebuma

pret darbu (I) un dažs labs nomnieka dels atraus savas

rokas no lauksaimniecības darba un nodosies citam dar-

bam vai pat bezdarbībai, kādi piemēri, par nožēlošanu,

jau ir novēroti."

Nostādījis latviešus svešu lasītāju priekšā tik_ sliktā

gaismā, mācītājs Šulcs stiprina muižniekus ar jaunam do-

mām, ka taču laikam iestāšoties labāki laiki un strādnieku

algas kritīšoties, jo ne tikai daži neražas gadi, — no ka tas

Kungs lai žēlīgi pasarga, — bet arī naudas nomas sistēmas
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ievešana visā zemē atstās bez pajumtes un maizes vismaz
130—150.000 strādnieku un piespiedīs viņus par vēl ze-

mākam algām piedāvāt muižām savas darba rokas. Arī ie-

dzīvotāju skaita pieaugšana būs par iemeslu darba algas
krišanai." — „Tad varēs droši vadīt saimniecību ar

algotiem darba speķiem." — „Tikai savā laikā plūc rožu

ziedus, dzeloņi, par_nožēlošanu, parādās ātrāk, nekā smar-

šīgie ziedi." — „Tādeļ pacietību, pacietību, mani kungi!
Muižu īpašnieku kungiem es vel gribētu klusu iečukstēt
ausis: ,Ja jusu saimniecības ar algotiem darba spēkiem
vai vispār jusu_ muižu zeme jums tagad daždien nes zau-

dējumus, tad lūdzu neaizmirstiet, ka naudas nomas ieve-
šana par mājām jums atnesīs peļņu." — „Ti-
kal pacietību līdz tā diena aust! Un lai šī karsti gaidāmā
diena jo drīzi austu, gādāsim, mani kungi, no visas sirds,
lai musu latviešu jaunatne taptu audzināta veselīga, kri-
stīga gara tautskolās par dievbijīgiem, paklausīgiem, ča-

kliem_u_n_ veselīgiem zemkopības darba strādniekiem."
Mācītajā Šulca nolūks, bez šaubām, bija, lai šis viņa

raksts sasniegtu dzirdīgas ausis ari ārpus Baltijas, krievu

reakcionāras_ muižniecības aprindas, kuru pārstāvji me-

klēja piemērus Baltijas «praktiskās" vācu muižniecības
saimnieciska dzīve un attiecības pret zemniekiem.

Padoms — mākslīgi izsaukt dzīvē 130—150.000 bez-

darbnieku, lai ar to nosistu darba algas muižnieku labā,
bija slikts padoms, bet mācītājs Šulcs bij iedomājies, ka
šada sociālpolitiska recepte patiks visiem tiem krievu muiž-

kas_ baidās no jaunam reformām.

Mācītāja Šulca padomi tomēr izsauca šaubas kaut re-

tos domājošos Baltijas muižniekos. Tiem nelikās būt vis
tik viegli atrisināmas jauno laiku pārmaiņas. Šie retie

muižnieki mēģināja nostādīt lasītāja priekšā Baltijas dzīvi
citādā gaismā._ Pie šādiem retajiem muižniekiem jāpie-
skaita paša mācītaia Šulca līdzstrādnieks vina „Laika grā-
matā' A. fon der Recke.

Ta paša 1852. gada „Kurlānd. landwirt Mitteilungen"
14. numura _A. fon der Recke izsaka uzskatus, kuri runā

pretī mācītajā R. Šulca raksta izteiktiem apgalvojumiem.
Recke starp citu raksta 33): „Ta ir kunga paša vaina, kad
viņš zaudē strādniekus un viņi aiziet pie māju nomnie-
kiem." — „Tapat ari strādnieku šķirai nevar uzlikt lie-
lāku vainu par to, ka musu saimniecības ar algotiem darba
speķiem neuzplaukst." — „Ka tas atkarājas tikai no saim-
nieciskās un pagasta iekārtas — padarīt mūsu latviešus
par strādīgiem, un ka tas nav viņu dabā „izmantof viņu
tagadējo brīvību, lai pēc iespējas mazāk un tikai no ro-
kas jnutē strādātu."
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Tāļāk A. f. d. Recke saka: «Parasti tā ir musu vaina,

kad kalpu atbaida no muižas darba, un bēdīgi butu ar

mūsu saimniecībām un ar mums pašiem, ja mes gadatu par

tādiem apstākļiem, ka mes tikai tad varam cerēt uz darba

spēkiem muižās, ja 130—150.000 darba spējīgu cilvēku pa-

liks bez maizes un pajumtes un ar to bus spiesti strādāt

muižās." — „Ne kalpu proletārietis, bet labs kalps, lai

meklē darbu muižā, lai viņš to uzskata par atzinības zīmi,

ka var tikt muižā par kalpu. Tas ir musu uzdevums un

pienākums to sasniegt. Muiža lai dod saimniekam pie-

mēru kā jāuztur kalps, bet_ ne otrādi."

A. Recke ari atzīst īstas kultūras nozīmi un nebai-

dās no zemnieku aristokrātijas. Viņš ir pārliecināts, ka

tikai „turīgs un morāliski attīstīts māju nomnieks var

savus strādniekus labi uzturēt un to arī darīs, un līdz

ar to arī pieaugs strādnieka morāliska attīstība un viņa

ražības spējas."
Nav jāpielaiž, ka A. f. d. Recke izteicis šādu uzskatu

Baltijas zemnieku labā. Šis viņa uzskats bija zemniekam vel

bīstamāks, nekā mācītāja Šulca rupjā atklātība.

Zemnieku likumu Recke neaizskar un par zemnieku stā-

vokļa uzlabošanu uz tiesiskiem pamatiem neruna. Viņš

pieiet pie svarīgā jautājuma tāpat no muižnieku labuma

viedokļa, un atstāj zemnieka stāvokļa uzlabošanu atka-

rībā no gudra muižnieka labvēlības un ieskata.

Acīmredzot arī Recke būtu bijis apmierināts, ja Kur-

zemes, vispār Baltijas zemnieku likumi joprojām paliktu
tie paši, ja zemi nodotu zemnieku rokās tikai uz nomas

tiesībām un, ja tādu pat kārtību arī ievestu Krievija...

Mācītāja Šulca domu gājiens 1850. un vēlākos gados

bij: Ja izdodas pārliecināt iespaidīgus vācu un krievu

lasītājus, ka latviešu zemniekam tiešam ir tik slikts rak-

sturs, tad varbūt tādam mazvērtīgam zemniekam par labu

nekādas lietderīgas reformas neizvedīs.

A. f. d. Recke atkal varēja domāt: „Ja reformu iz-

vedēji redzēs, ka pie tagadējas kartības Baltija var prā-

tīgi saimniekot un ka muižnieki ir gatavi pielietot jaunas

metodes, tad varbūt reformas izpaliks."

Valdošais uzskats Spāģa cīņu laikmetā tomēr bija mā-

cītāja Šulca uzskats. Pret to bija jāvērš galvenā cīņa

Un Šulcam pēc viņa stāvokļa bija liels piekritēju skaits

reakcionārās aprindās, tādēļ arī cīņa bija visai grūta.

Šulcs bija «Latviešu Avīzes" redaktors-izdevējs, Kur-

zemes lauku kopšanas biedrības priekšnieks, Latviešu drau-

gu biedrības vecākajs un visaktīvākais Baltijas politiķis

mācītāju aprindās. Viņam stāvēja aiz muguras un viņu bī-
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dīja un atbalstīja visa muižniecība un garīdzniecība iz-
ņemot tikai retus, retus vīrus no šīm divām valdošām un
vadošam šķirām-

Savu parasto politiku Šulcs turpināja neatlaidīgi un ne-
noguris, neraugoties uz gadu maiņu un acīmredzamo pro-
gresu Knevija.

v

Viņa politiskās metodes palika arvien vie-
nas un tas pašas. Krievijas un Eiropas priekšā viņš la-
tviešus ķengāja un niecināja, bet pašiem latviešu zemnie-
kiem viņš lišķēja un visādiem paņēmieniem nopūlējās vi-
ņus mierināt un aizmidzināt

«Latviešu Avīzes" 1855. g. pielikuma pirmā numurā viņš
suta «Saviem mīļiem (!) latviešiem pa visu Kurzemi unVidzemi garu rakstu «Tā svētā diena". Tanī tēloti saimnieki
un viņu bērni, strādnieki un amatnieki, kurus vinu smagie
darbi aizkavējusi apmeklēt baznīcu. Viņiem par paraugu
ir nostādīti čaklie baznīcā gājēji un pātaru skaitītāji. Ga-
rais raksts beidzas ar piemērotiem dievvārdu pantiem.

Si raksta pirmās organizētās politiskās sekas ir: «Grā-
mata Sulca_ cienīgam mācītājam rakstīta" 34). Grāmata ie-
sakās ar jūsmīgu pateicību: «Ak, paldies, paldies jums,
cienīgs zehgs mācītājs, par to jauno kroni, ar ko šā dada
pirmo lapiņu esat pušķojuši, ar kroni, kas cauru gadu ne-
savītis. Ka Jāņu vakara vaiņagus saimniece glabā uz-
kārtus lopiņiem savā laikā derīgus, tā jāglabā jūsu la-
piņa kas vienmēr derīga uz to, ka tā Kunga diena, kas
palikusi par to kungu dienu, kur viņu gaitās iet, un pa-
likusi par to kalpu dienu, kam tai dienā patīk neklausīt
ne Dievam, ne priekšniekiem, paliek atkal tiešām par tā
Kungu Kunga dienu. Lai Dievs jūs svētī par to, ka neesat
vien ļaužu mācītājs baznīcā, bet - to jau var noskatīties
pie jusu rakstiem - ka jūs tik dziļi iepazinušies ar savu

ganāma pulciņa būšanu un dzīvošanu pa mājām, ka va-

rējusi tik skaidri izteikt, kā svētdienu svētī pa mājām,
tik skaidri, ka ikkatrā draudzē ar pirkstiem var rādīt tās
mājas, kur valda jaunu laiku nelabais gars, un vecu laiku
svētais gars. Slavēts Dievs, ka šis gars no manām mā-
jam nav_atstajies. — „Kas nu gan man, prastam cilvēkam,
dos uzradīt to vainu, to lai dara dziļi mācīti kungi, kam
labi veicas rakstos,_ bet domāt savā prātā domāju tā-
nevar liegties, ka rryīsu tauta palikusi gudrāka savā kārtā
ar to, ka veca, grūta dzimta būšana nocelta, ka klausī-
šana un dzīvošana tagad vieglāka un katram tiek sava
taisnība un tiesa. Bet viņas gudrība ir tā pasaulīgā vieni
kas svabadību dara ļaunumam par apsegu. To Dieva bērnu
svabadibu viņa vēl nav panākusi.". - «Vecās vergu vīzes
nomestas nost, bet brīvnieks jaunos zābakos iekūlies pats
nezinādams, kā ar tiem iet, iet krisdams, klupdams vien." —
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«Uzsacīt mājas tīri par nieku vien, to dažs saimnieks cien

par brīvestību, lielu loni prasīt un maz vien strādāt, maz

paklausīt priekšniekiem, to daža saime cien par brīvestī-

bu." — «Var sacīt ar viņu ļaužu sakāmu vārdu: „Kamer

saule lec, migla acīs kož". Kamēr saule nav uzlēkusi skola,

kur visas valsts jeb draudzes bērnus maca to, kas jādod

Dievam, kas jādod ķeizaram, kas jādod kungiem un priekš-

niekiem un visiem cilvēkiem, kur tos maca, ka cūkai ne-

būs kazu prasīt, lai dod ragus, tas ir, lai zemnieks netīko

nosēsties kunga krēslā (1), bet lai dzenas, ka uz savu

beņķi sēž godīgs un labi pieticis, Dievam pateikdams par

to,' ko tam ir atmetis, un ticēdams, ka Dievs neuzlūko

cilvēka ārīgu būšanu, bet no visiem ļaudīm, kas Viņu

bīstas un to taisnību padara, tas Viņam ir pieņēmīgs;

kamēr šī saule nav uzlēkusi, tamer migla vel acīs kodīs.

Bet, ka šī saule tiešām uzlēks savā laikā, to varam ticēt

tik droši, cik droši ticam, ka kamēr dienas bus virs ze-

mes, nemitēsies sēšana un pļaušana, aukstums un karstums,

vasara un ziema; dienas un naktis (I. Mozus 8,22). Svē-

tīgas būs tās acis, kas redzes, ko mes neredzējuši un

dzirdēs, ko mēs nedzirdējuši, bet svētīgi mes arīdzan, kas

neredzēdami to tic. Piedodiet cienīgs, žēlīgs mācītājs, ka

esmu uzdrīkstējies Jūs kavēt ar saviem rakstiem, bet tiem

bij Jums rādīt vien, cik augstā cieņā turu Jusu vārdus un

cik Jums par tiem pateic Jūsu pazemīgs kalps Mārtiņš

Dutters Kālenu mājās."

Šī «grāmata" ir savāda politiska laikmeta raksturojums.

Kaut gan maskošanās pec, vēstules autors nosaukts par

«prastu cilvēku", tomēr pat tanī laika katrs sapratīgs

cilvēks, spriežot pēc vēstules stila un politiska nolūka,

varēja saprast, ka ne zemnieks Dutters ir vēstules rak-

stītājs, bet tā ir viltīga politiķa roku darbs, lai stiprinātu

«Latviešu Avīžu" lasītāju saimē arī paša mācītajā Sulca

iespaidu. To vēl gaišāki liecina paša Šulca piezīme pie

vēstules, ka viņam'kādi draugi no Vidzemes un Kurzemes

rakstot, lai rakstu «Tā svēta diena" iespiežot īpašā grā-
matiņā un piesūtot izplatīšanai pa «ikkatram mājam

Mācītājs Šulcs un viņa domu biedri vadīja savu po-

litiku pēc labi pārdomātas sistēmas. Šo sistēmu arī at-

balstīja «Latviešu draugu biedrība" 35), ko bija nodibinājusi

un organizējuši vācu mācītāji ar latvisku nosaukumu, lai tā

jo vieglāki varētu piekļūt latviešiem klat un iegūt viņu

uzticību.

1855. gadā šīs biedrības vecākais bija tas pats mācī-

tājs Rūdolfs Šulcs, kurš pielabinādamies latviešiem ar savu

avīzi un kalendāru sauca viņus par «saviem mīļiem latvie-
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šiem", bet aizmugure, citu tautu priekša viņus rakstu-

roja ka darba nicinātājus, sliņķus un palaidņus.
Kada gara strādāja šī «latviešu" «draugu" biedrība

latviešu kultūras lauka, redzams pat no atsauksmēm, kas
nodotas par iznākušam grāmatām, ko biedrība ieteica
latviešiem.

Ar Šulca (biedrības vecāka), Klassona (Kurzemes bie-
dru priekšnieka) un Berenta (Vidzemes biedru priekš-
nieka) ir nodots šads spriedums: «Par to grā-
matiņu* kas pern izlaista un kam par virsrakstu ir' tie
vardi: Jēzus Kristus tas vienīgais patvērums priekš tās
nākamas Dieva dusmības" 3e).

Šis spriedums skan: «Par to grāmatiņu jāspriež, ka tā,

paldies Dievam, nav tāda, kādas' Dievam žēl mūsu laikos

latviešiem papilnam dotas rokas, proti tādas, kas neder

ne uztaisīšanai, ne pamācīšanai un tiešām vairāk nav, ka

nelaika dzimis bērns, vai_ tādas, par ko apgrēcības dēļ,
ko dod, jāspriež: kaut tām akmini piekārtu un tās no-

slīcinātu jura, visdziļākā vietā. Nē, šī grāmatiņa ar diez-
gan stipriem un spēcīgiem vārdiem runā par pastaru dienu,
kas ar savām zīmēm un briesmām tiešām nākama..."

1850. gados latviešiem jau tā bija maz grāmatu ar de-

rīgu literārisku vai zinātnisku saturu un ja nu vācu mā-

cītāj i-polītiķi vēl ieteica tās pašas visas noslīcināt, tad
latvieši varēja palikt pavisam bez kādas literātūras.

_

Pastardienas briesmu sludināšana arī piederēja pie si-

stēmas, ar kuru cīnījās pret uzmodušās latviešu zemnieka

apziņu un saimniecisko un garīgo kultūru.

Latviešu apziņas atmodu muižnieku sabiedrotie vācu

mācītāji centās aizkavēt arī ar savu skolas politiku. To

gaiši liecina mācītāja Šulca uzticamais cīņu biedrs Nī-

cas, vēlāk Bārtas mācītājs G. Braže, kas parakstīja savus

rakstus latviešu valodā ar -c vai ...e.

Savā rakstā: „Kāds vārds par arāju skolām" 3?) mācītājs
Braže cenšas ieaudzināt latviešu zemniekos domu, ka viņu
saimnieciskais stāvoklis ir labs un ka viņiem nepieciešamās
un vislabākās skolas ir taisni tās, kuras ieteic raksta

autors.

Nozīmīgākās vietas mācītāja Bražes rakstā skan:

«Caur žēlīgu valdnieku un kungu gādāšanu mūsu arāju
laicīgā būšana šos pēdīgos desmit gados lielu lielo soli uz

priekšu paspērusi. No klausīšanas atraisīti un par rent-

niekiem palikuši, viņi pēc savas dzīves līdz ar jebkuru
citu ļaužu kārtu var pārtikusi būt; un neviens prātīgs
cilvēks, kas tikko pasauli pazīst, neies vairs to arāju kārtu

mūsu Kurzemē noteikt par to spaidīto un nelaimīgo, bet
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jo drīz par to visu laimīgo." — «Bet par to, ka vairāk

skolu vajag, gan ne ar kādu prātīgu cilvēku man strīdiņš
nebūs; jo drīz par to, kādām tām arāja skolām būs būt,
cik tur tiem bērniem būs mācīties v. 1.1., Par to tad šei-

tan savas domas īsi izteikšu."

«Arājiem vajag arāju skolas, proti tādas, kur arāju
bērni yisu to gudrību var panākt, kas viņiem pēcāk tēvu

pēdās
;
dzīvojot der, un kur liekas mācības un zināšanas

viņiem to knapu skolas laiku neaizņem (!) 38 ). Līdz šim

zināms, kad arājs pavisam savu bērnu skolā raidīja, viņš

meklēja tādu skolu, kur bērns arī vācu valodu un šādas,
tādas augstākas gudrības varēja iemācīties, kas der amat-

niekam, skrīveram, muižas kungam v. t. j. pr. Bet tagad
savu arāju kārtu visādā vīzē redzēdams jo svabadu, jo
pārtikušu, jo godātu, viņš meklēs savam bērnam skolu, kur

viņš par dievbijīgu, taisnu, gaišu arāju var palikt." — «Tā-
dās skolās, mīļi arāji, jūsu bērni nepaliks vis par pus-
koka lēcējiem, kam arāja darbs sāk smirdēt, nedz par
iereibušiem ēnas grābstītajiem, nedz par uzpūstiem tau-

tas dēliem (!); bet viņi paliks par tādiem cilvēkiem, par
kādiem jūs viņus gribiet audzināt, par dievbijīgiem, gu-
driem, taisniem arājiem, par godavīriem." — „Šo pa-
domu jums dod ne skolmeisters, bet cits arāju mīļo-
tājs -c" 39).

Šis raksts ari attēlo to interesanto politisko momentu,

kad tuvojoties reformām Krievijā, Baltijas muižnieki it

sevišķi sāka uz ārieni cildināt un slavēt Kurzemes zem-

nieku «par to visu laimīgo", un iekšējā politika: a) iedve-

smot pašiem zemniekiem, ka viņiem jau klājas labi un uz

priekšu klāsies vēl labāki; b) apkarot tās pārs, trīs skolas

(galvenā kārtā Spāģa skolu), kur «varēja iemācīties šā-

das, tādas augstākas gudrības, kas der amatniekiem, skrī-

veriem, muižas kungiem v. t. j. pr." un c). ievest dzīvē ap-

robežotas attīstības zemnieku skolas, kurās ar pašu muiž-

nieku izlasītu, viņiem pakalpīgu skolotāju palīdzību sa-

gatavotu zemnieku bērnus muižnieku un vācu garīdznieku
politiskai sistēmai.

Šādā skolas politikā, vācbalti apzinājās sev aiz mugu-

ras arī līdzīgu Bismarka politiku Vācijā, pret kuru va-

jadzēja cīnīties visiem spēkiem pat tik lielam garam, kads

bija vācu lielais paidagogs Frīdricbs Dīstervegs.

Baltijas zemnieku stāvokļa cildināšanas politika arī sa-

skatāma Sēlpils prāvesta Lundberga rakstā «No Biržu-

muižas draudzes" «Latviešu Avīžu" 1857. gada pielikuma 6.

un 7. numurā. Šinī rakstā ar nodomu izcelti pretstati,
kuri ņemti no zemnieku dzīves 50 gadus atpakaļ, t. i.,

no laikmeta līdz 1816.—1819. g. likumu izdošanai, un no
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visturīgāko zemnieku apstākļiem tanī laikā, kad Lund-

bergs nācis klaja ar savu rakstu.

Par zemnieku agrāko stāvokli rakstā teikts: «Gandrīz
visas mājas bija nejaukas, nespodras un neapkoptas. Cil-

vēki un lopi dzīvoja daudzas vietās kopā tumšās rijās,
jo īpašas istabas reti kur redzēja" v* tl. Bet pēc 50

gadiem «Prieks ir redzēt arāju mājas no ārienes un no

iekšienes. Visas māju ēkas stāv uz stipriem mūriem pa-
matotas. Jau nevar vairs saskaitīt, cik mājas ar skurste-

ņiem, ar glazu logiem, ar priekšnamiem un pagrabiem.
Dažai istabai ir trīs skursteņi, vietām arī eņlenderu kukņas,
krāsnis no podiem un dēļu grīdas, īpaši kambari saim-

niekam un saimniecei. Dažureiz ceļavīri un reiznieki šās

mājas turēja par mazām muižām." — «Caur ko tad šī

labāka dzīvošana_ ir cēlusies? Caur Dieva žēlastību un

svētību, — bet ari caur augstu valdnieku gudru un mīlīgu
gādāšanu un uzraudzīšanu par baznīcām un skolām, caur

labiem likumiem (1) un ietaisīšanām, kā pagasta tiesas,

baznīcas pērminderu un pagasta priekšnieku kārtu."

Šādu rakstu kā preses balsi no Baltijas droši vien pār-

tulkoja Eiropas valodās un izplatīja ārzemēs un Pēter-

pilī._ Šī raksta nolūks bija liecināt, cik labu dzīvi jau sa-

gādājuši zemniekiem «gudri valdnieki" ar savu uzraudzību

un «labiem" 1816.—1819. g. likumiem.

Rakstam vajadzēja pārliecināt visus, kam jārūpējas par

Baltijas zemnieku likteni, ka pie tik „labas" jaunās iekār-

tas, kā to tēlo pats prāvests Lundbergs, Baltijā nekādas

pārgrozības zemnieku stāvoklī vairs nav vajadzīgas.

Vācijas lasītājiem Baltijas muižniecība vēl gatavoja se-

višķu literātūru plaši motivētu brošūru veidā.

2.

Ernesta fon Nolkena brošūra un tās mērķi.

Izpildīt sevišķo uzdevumu Vācijas lasītāju aprindās uz-

ņēmās Baltijas lielgruntnieks Ernests fon Nolkens 1857.

gada Berlinē izdotā brošūrā «Russland hat allein noch die

Wahl."

Šīs grāmatas ievads gaiši liecina, ka autors un visi,

kas stāv aiz viņa, meklē dzirdīgas ausis, domu un cīņu
biedrus augstās un bagātās Vācijas un no turienes arī Krie-

vijas aprindās. Tādēf Nolkens vispirms paziņo lasītājam

pats par sevi, ka viņš ir ļoti bagāts un piedzīvojis vīrs,

ka viņš Berlinē esot dedzīgi studējis filozofus Kantu un

Hegeli, bijis tuvos sakaros ar Dieva noliedzējiem un vis-

karstākiem dēmokratiem, ilgu laiku apsaimniekojis vienu
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septiņdesmito daļu no visas Vidzemes; Podolijas guberņa

viņam piederot liela valdīšana (Herrschaft) ar dzimtbūša-

nas zemniekiem un vēl miests ar 3000 žīdiem; no visa tā

viņš esot guvis lielus piedzīvojumus, kurus viņš nu gribot
celt priekšā saviem lastīājiem. Neraugoties uz visām filo-

zofijas un ateisma studijām, autors izliekas par naīvu

lauku muižnieku un ievadā žēlojas: „Ir tiešām grūti vien-

kāršam lauku muižniekam, kas sevī neapzinās rakstnieka

dāvanas, nākt klajā ar savu pārdomu_ un piedzīvojumu

rezultātiem; tomēr smagas pec būtības pārvērtības,
kuras paredzamas Krievijas agrāros apstākļos, un bai-

les, ka teorētiķi varētu visu lielo lietu sagrābt savās ro-

kās, piespiež mani bez kādas pretošanās nākt klajā ar sa-

viem rakstiem."

Šis rakstniecības laukā it kā bailīgais muižnieks iesāk

savas grāmatas tekstu jau runādams daudzskaitli. Viņš
saka: ~Ar baiļu pilnām gaidām mēs raugāmies pretim
reformām, kas tuvākā vai tāļākā nākotnē notiks Krievija,
lai tur radītu jaunas attiecības starp muižnieku un zem-

nieku. Šis uztraukums ir ļoti dibināts, jo sākot ar ķei-

zara Aleksandra I. pirmajiem valdīšanas gadiem Krie-

vija nevar uzrādīt nevienu valstvīru, kurš pazītu svešu

zemju apstākļus viņu īstā nozīme." — „Šī liela valsts var

pateikties vienīgi viņas valdnieku veselīgajiem uzskatiem

par to, ka viņa nav novadīta uz tādu ceļu, kur progress

panākams tikai no revolūcijas uz revolūciju." — „DzintfV

būšana un vēl vairāk — verdzība, saprotams, ir ļoti ne-

ieciešams stāvoklis, ne tikai pašu dzimtļaužu vai vergu

dēļ, jo viņu ciešanās uzzied kristīga dzīve (Christentum)

un par viņu laicīgo labklājību jāgādā viņu kungiem pašu
interesēs — kas priekš zemām tautas masām jau ir ļoti
daudz, stingri ņemot — viss, kas vajadzīgs, ko viņi līdz

ar tā saucamo civilizāciju bieži pat pazaudē, — befTšie

apstākļi atmetami pašu kungu dēļ, jo nav labi, kad cil-

vēkam pieder cilvēks." Pēc šīs kristīgās filozofijas fon Nol-

kens nosoda visas jaunākās agrārās reformas un jaunāku
sociālu iekārtu citās zemēs. Viņš raksta: „Fra_ncija, kas re-

volūcijās zaudējusi valdnieku „no Dieva žēlastības" un

atņēmusi lielgruntniekiem zemi, iet savam postam pretim.
Anglija savu lielgruntniecību gan pasargājusi, bet tur

nav nodibinātas starp lielgruntniekiem un zemniekiem īsti

patriarchalas attiecības un tādēļ zemniecība pamazam iz-

nīkst un jaunais stāvoklis var tapt valstij draudošs.

Vācijā un Austrijā arī jau pielaistas kļūdas un stan?
muižniecību un zemniecību iebīdīta ierēdniecība."

Ar svēto rakstu palīdzību Nolkens taļak pierada, ka

īstais un patiesi drošais valdnieku namu un valsts iekārtas
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pamats ir muižniecība ar viņas pārziņā atdotu zemniecību»

TāpatL
ka valdnieks ir no Dieva žēlastības, Dieva iecelts

jau pec sava dzimuma, tāpat ari veca, iedzimtā muižnie-
cība ir no Dieva žēlastības, paša Dieva iestādījums. Par

viņai līdzīgu muižnieku vēl var tapt tikai caur Dieva žē-

lastības iecelta valdnieka principu.

Muižnieka_ pienākums ir savus ko Dievs viņam
uzticējis, turēt dievbijībā un paklausībā valdībai.

Muižnieki jāsargā no kalpības stāvokļa, jo caur kal-

pību top atcelta muižniecība no Dieva žēlastības. Vald-

nieka un iedzīvotāju intereses to prasa, lai pastāvētu muiž-

nieku korporācija. Nav jāklausās panslāvistu tukšās frāzēs,
kas kliedz par vienu vispārēju nacionālismu."

, Visļaunākā valstī, pēc Nolkena filozofiskā uzskata, ir

trešā šķira. Daži valdnieki aiz politiskiem vai nacionāl-

oikonomiskiem motīviem dažkārt ir palīdzējuši šai trešai

šķirai tikt pie varas; bet tiklīdz viņa sagrābusi lielu varu

savas rokās, viņa tūliņ ir sagrāvusi kristīgo altārus un

uzcēlusi elka dievus: šeit zelta teļu, citur — cilvēka prātu.
Šī trešā šķira, pēc Nolkena domām, pārvērzdama arī zem-

kopību par fabrikai līdzīgu rūpniecību, iznīcinās zem-

niecību tāpat, kā lielrūpniecība iznīcinājusi amatniecību.

Tiklīdz zemniecība būs iznīcināta, tad arī kritīs īstais

kristīgās civilizācijas sargvalnis un valstij draudēs kata-

strofa. Pēc šī garā filozofiskā ievada, kas nodomāts vald-
nieku un aristokrātu siržu un prātu iesildīšanai, Nolkens

pāriet uz Baltijas apstākļiem un ceļ tos uzslavas augstumos.

„Pie mums," viņš saka, „paldies Dievam, lietas stāv tā,

ka šādi apstākļi nekad nevar iestāties. Zemniecība, kurai

ar labvēlīgu kadastru pasargāta zemes lietošanas tiesība

no tēva uz' dēlu, muižniecība, kurai ir līdzekļi izvest un

veicināt lielus zemes meliorācijas darbus, arvien panāks
lielāko zemes ražību. Tādēļ trešā šķira jāizslēdz no tie-

sībām iegūt zemi.

Zemniecība un tautas zieds — muižniecība, apvienojo-
ties Dieva žēlastības svaidītā valdnieka personā, impozanta
vienības forma. Runājot par zemnieku stāvokli un likum-

došanu, jāatzīmē, ka šinī likumdošanas darba uzmanības

nekad nevar būt par daudz, jo agrārā likumdošana, it

sevišķi jaunākā, mums rāda, ka tai ir vissvarīgākā sociāl-

politiskā nozīme, tādēļ ka te vadošie principi gandrīz

vienīgi noteic valsts nākotni. Galvenais noteikums zem-

nieka ilgstošai labklājībai te ir — labi un pareizi organi-
zēta pagasta iekārta, kura nodrošina atsevišķam indivī-

dam katru iespējamo apsardzību un atbalstu, kā viņa tie-

sību, un uzliek viņam arī kuri viņam jāpilda.
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Krievijai piederošās Baltijas provinces muižniecība jau
ir izstrādājusi pagastu iekārtu, ķeizars Aleksandrs I. tai

devis likuma spēku un tā ļoti teicami ir pastāvējusi, un,

cik paredzams, arvien pastāvēs, ja viņai atstās nepiecie-
šamos pamatus. Šāda pagasta iekārta ir sekoša: Pagasts
sastādīts no katras muižas zemniekiem. Policijas pārzinis
pagastā ir muižas īpašnieks vai viņa vietā muižas valde.

Pagasta sabiedrība no sava vidus ievēl civīl- un policijas
iestādi, pagasttiesu un viņai abās augstākās instancēs, drau-

dzes tiesā un apriņķa tiesā, kuras priekšsēdētāju ieVēl
muižnieki no muižniekiem, — ir zemnieku piesēdētāji, ku-

rus ievēl zemnieki no sava vidus."

Pastāvošos zemnieku nolikumos Nolkens ir atradis tīros

sociālās laimes apstākļus visiem pagasta locekļiem. Viņš
raksta: „Katram pagasta loceklim ir tiesība prasīt uz-

turu, drēbes, dzīvokli, nodokļu samaksu kronim, bezmak-

sas ārsta palīdzību un zāles, un pagasts nekādos apstāk-
ļos nedrīkst nevienam to noliegt." Nolkens pārliecināts,
ka: „Ja tāda pagasta iekārta reiz ievesta un uzturētai
tad lauku proletārlāta izcelšanās vairs nav iespējama/

Agrārjautājumā Nolkens joprojām uztur spēkā 1817.

1819. g. zemnieku nolikumos pastāvošo iekārtu, pienī-

gais zemes īpašnieks ir muižnieks, bet zemnieks ir viņa
zemes nomnieks." — „Kur zemes īpašnieki ir zemnieki,
kadu gadījumu Vidzemē, paldies Dievam, ir maz, un tādi

zemnieki reti izkaisīti, — tur viņi jau ļaunprātīgi atteicas

no klaušu pildīšanas; turpretī, nabadzīgie zemnieki-nom-

nieki izpilda savus pienākumus bez kādas pretrunas."
Nosodīdams visas jaunlaiku dēmokratiskās teorijas par

zemes piešķiršanu un individa atsvabināšanu, Nolkens cen-

šas pierādīt, ka zemniekam nedrīkst piešķirt zemi īpa-
šumā. Arī zemes iznomāšana, pēc viņa domām, normējama
tādējādi, ka ir jāatmet jaunāku laiku naudas vai naturāl-

nomas maksās sistēma un jāatstāj tikai noma klaušu vei-

dā. Kādēļ? To Nolkens pierāda ar šādu uzskatu: „Ja
zemnieki ir īpašnieki un nomu maksā naudā vai graudā,
tad muižnieks zaudē savu agrāko stāvokli un var turēties

savā muižā tikai tad, ja viņš ir viscentīgākais agronoms.
Bet valsts tā var pazaudēt muižniecību."

Brīvs līgums Nolkenam arī neder: „tas atceļ patriar-
chaliskās attiecības, kurām ir jāpastāv starp zemnieku un

muižnieku, ja muižnieks ir tronim vajadzīgs."
„Kas notiktu ar Krieviju, ja tur ievestu tādu kārtību,

ka zemnieki iegūtu zemi savā īpašumā vai arī viņiem iz-

nomātu zemi par naudu?" jautā Nolkens un pats uz šo

jautājumu tūliņ dod brīdinošu atbildi: „Jau Baltijā, kur

muižniecība labi organizēta, muižnieki zaudētu savu no-
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zīmi, zeme pārietu citu rokās, bagātie muižnieki aizietu
uz pilsētu, nabadzīgie, kas paliktu uz laukiem, zaudētu

savu iespaidu un tautas masa kristu daudzo zemes īpaš-
nieku un ierēdņu, un atlikušo, nabadzīgo muižnieku ne-

saudzīga izmantošana."

«Krievija, kur muižniecība nav organizēta korporācijā,
jaunas iekārtas briesmīgas seķas parādītos daudz ātrāk.
Krievu daba nav tik izturīga, kā ģermāņa daba; slāvs ir
dzīves priecīgāks un vieglprātīgāks. Tā tad Krievijā, tik-
līdz ievedīs tadu kārtību, ka zemnieki dabūs zemi par
īpašumu vai viņiem to piešķirs nomā pret maksu naudā,
muižniecība aizvilksies pilsētā, zaudēs līdzekļus, kritīs na-

badzība un taps vienaldzīga. Vienkāršā tauta, kritusi iz-

mantotāju rokās, nonāks bada stāvoklī. Krievu tautai tādi

apstākļi itin drīz atnestu lielu ļaunumu, tādēļ ka nekur
citur nav tik daudz komunistisku organizāciju, ka te. Ejot
pretim tādiem apstākļiem, Krievijas valdnieka visspēcība
taps par bezspēcību, jo viņa pūles nostāties pret šo bez-

dievīgo jucekli, augļus nenesīs un sekas būs tās, ka li-

kumīgam valdnieka namam nenovēršami sabruks viņa
pamati."

3.

Vācu garīdznieku šķiru polītika «Latviešu Avīzēs".

Neraugoties uz apgaismības laikmeta lielo iespaidu visā

Eiropa, neraugoties _uz Krievijas reformu tuvošanos, vāc-
baltu garīdznieki stūrgalvīgi vadīja arī 1858. gadā to pašu
politiku, kādai viņi bija kalpojuši muižniecības un savas

šķiras intereses visos iepriekšējos gadu desmitos, pat gadu-
simteņos. Ta ir visraksturīgākā parādība Baltijas dzīvē.

Tas pats Bārtas mācītājs G. Braže (■—c), kurš 1856. gadā

ievietoja „Latviešu Avīzēs" 32. numurā savu politisko sko-

las programmu un uzskatīja arāju kārtu Kurzemē „par to

visu laimīgo", nāca klajā arī 1858. gadā 18. septembrī tās

pašas avīzes 38. numurā ar īpatnēju uzskatu par sabie-
drisko šķiru iekārtu. Rakstā „Par ļaužu uzkopšanu" viņš
raksta: „Ko tad īsti pateicu to vārdu ļaudis mute ņem-
dams?" — „Par tautu nosauc visus tos cilvēkus kopā, kas

to pašu valodu par tevu valodu tur; par valsti —- visus
v
tos

kopā, kas apakš vienas valdīšanas stāv un vienādiem li-

kumiem klausa; par kārtām nosauc tās dažādas cilvēku

šķiras, kas viena par otru augstāka vai zemāka ir, un no

kurām tā cilvēku biedrība saliekas, kā viena miesa ar

dažādiem locekļiem; par ļaudīm nosauc to apakšējo kārtu,
kas vairāk ar rokām vien savu maizi pelna, pie mums vis-
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vairāk tos arājus un amatniekus." — „Tadu pat Dievs ari-

dzan to cilvēku biedrību ir audzējis zemes virsu, un tadu

pat dabu un būšanu viņš viņai piešķīris. Tie pŠrmie cil-

vēki bija vienas kārtas cilvēki. Bet tikko viņu radās vai-

rāk zemes virsū, un tikko viņi saka sava starpā biedro-

ties, tad arī tūlīt starp viņiem radās augstas kārtas un

zemas kārtas, un ļaudis radās šai sabiedrībai par celmu."

— „Kamēr kādā pasaules gabalā ļaudis, tas celms, vēl ir

bijuši stipri, taisni un nemaitāti, tamer visai biedrībai

iraid labi klājies, un viņa atkal iraid attaisījusies, kad

kādām reizēm vētra jeb tārpi to kroni, tās jo augstas

kārtas, vēl jo aplauzīja un nomaitāja; bet kad kāds posts
ir pašos ļaudīs ielauzies, tad vajaga visai biedrībai nīkt.

To godu Dievs tas pasaules radītājs, tai cilvēku biedrības

apakšējai kārtai, tiem ļaudīm, iraid piešķīris, un šis gods
katra prātīga cilvēka acīs un domas gan bagātīgi atsver

to greznumu, kas to zaru zaļuma un ziedos spiguļo." —

„Zināms, daudzreiz lieki ūdeņa zari no ta celma nelaikā

un nevietā tai kroni taisās . līst iekša, Bet par to nav

neko brīnīties, ne ko ļaunoties. Mes dzīvojam grēku pa-

saulē, un gaidām to bridi, kur ta draudzība to svētu

atspīdēs. Labi, ja man izdevies vienam, otram no ļaužu

kārtas, šīs kārtas augstu godību pieradīt, lai sevi pašu

tā labad neienīst, ka no ļaužu kārtas ir. Lasiet ari, ko

Pāvils saka 1. Kor. 12. nod. 14 panta. Par ļaužu uzkopa

šanu daudz galvas iraid lauzījušas, — it īpaši musu lai-

kos, kur acīm redzot arī pie mums ļaudis lielu un atru

soli uz priekšu sper. Bet to īsteno uzkopšanas meru, kas

visiem ļaudīm der, un visai biedrībai pār labu ir, to uziet

nevaid viegla lieta." — „Tie atkal ne mūžam to

kas iekš viena novada, iekš viena zemes gabala ieskatī-

jušies, un tur pēc viņu domām teicamu būšanu uzgājuši,

to tūlīt visiem ļaudīm visās vietas grib ieslavet,_ neapr

domādami, vai tāda būšana ir patiesi visiem ļaudīm der

un visur ir panākama."
Noraidīdams kā nepieņemamus visus piemērus no ba-

gāto zemnieku dzīves Silezijā, kā ari par turību Anglijā,

un aizrādīdams, ka arī tur ir nabadzīgas ļaužu šķiras,

mācītājs Braže turpina: „Pēc manām domām katram, kas

patiesi ļaudis uzkopt grib, vajag tam celmam to vidus

mēru noņemt, un tad labi apdomāt, kas tam vidus mēram

patiesi der, un to no visas sirds tam celmam visam kodi-

nāt. Un ja manim prasīsi, kas pēc manām domam tam

ļaužu vidus mēram derētu, tad labi zinādams, ka tālabad

diezgan tie tauki pa virsu peldēs — sacīšu īsi: Pie lai-
cīgas uzturas pašu vērpts, pašu austs, pašu audzēts, jo
Dievs tas radītājs celmam arī jo rupju apģērbu uzvilcis,



125

ne tiem zariem, un viņu citādi baro, neka tos zarus; pie

garīgas uzturas atkal visvairāk tas_ vārds: «Dzenaties pa-

priekšu pēc Dieva valstības un pec viņas taisnības, tad

jums visas šīs lietas taps piemestas."

Pedejo pamācību autors pats trekni pastrīpojis.

Tā tad pa to laiku, kad Krievijā ļaudīm, tam cel-

mam", jau gatavoja drošus pamatus un auglīgu zemi —

īpašuma tiesības uz zemi ar_ valsts starpniecību, pilnīgu
personīgu brīvību un neatkarīgu tiesu un pašvaldību, kad

tur gatavojās pārklāt ar modernu tautskolu tiklu visu val-

sti, Baltijas muižniecība un garīdzniecība ar prātniecības
un svētu rakstu palīdzību ieteica celmam lepoties ar to

godu, ko Dievs tas pasaules radītājs iraid viņam piešķīris,

apmierināties ar savu celma rupjo ķērpi, ko radītājs pats

viņam uzvilcis, neskatīties uz augšu, uz to, kas „zaru

zaļumā un ziedos spīguļo", neklausīties uz nostāstiem par
labāku sociālu iekārtu Silēzijā, Anglijā un citur, pacie-

tīgi stutēt un nest uz saviem kamiešiem visu_ dzīves sma-

gumu, to „kroni, tās augstās kārtas, ko reizēm vētra jeb

tārpi aplauzījuši un nomaitājuši", ar pateicību pieņemt

«pārmācību" — katru.nedēļu piecpadsmit kokus; neļau-
noties par to, „voi tie krite par laimi_ uz labu voi par

nelaimi uz kreisu pusi", nestaigāt tādēļ pa tiesām, bet

tikai «dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pec Vi-

ņas taisnības..."

4.

Krievu un angļu diplomātiskās preses

balss par gaidāmām reformām Krievijā.

Gandrīz 10 gadus vācbaltu vadoša dienas prese klu-

sēja par lielā atmodas laikmeta iesākumu Krievija un par

nenovēršamām reformām šinī milzu valstī. Rīgas un Tēr-

batas žurnālisti un publicisti it ka nevarēja sadzirdēt Krie-

vijas liberālās preses troksni un slāvofilu spēcīgas balsīs.

Tikai JLBS9. gada sākuma, kad jau Anglijas valdība saka

priecāties par lielās Krievijas atmodu, un krievu konser-

vātīvā prese sāka ieturētā tonī runāt un prātot par jau-

nām parādībām krievu tautas dzīve, arī vācbaltu vadoša

avīze «Rigasche Zeitung" iesāk pārdrukāt rakstus par re-

formu priekšdarbiem Krievija. Tomēr ne no liberālas krie-

vu preses, bet tikai no tiem laikrakstiem,_ kas ieņēma no-

gaidošu stāvokli, vai izteicās pret reformām. Sava B_. (20.)

janvāra 1859. g. 5. numura «Rigasche Zeitung'a pārdru-

kāja rakstu no krievu tā laika visizplatītākā konservātīvo

krievu nacionālistu laikraksta «Moskovskije Vedomosti".
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Raksta virsraksts: «Krievu žurnālistikas panākumi" (Die
Erfolge der Russischen Journalistik).

Šis krievu laikraksts neveicināja reformas Krievijā, tā-

dēļ arī tā tonis bija vistuvāks Rīgas vācu orgānam.
«Moskovskija Vedomosti" raksta vienā reizē izskan ir

Eiropas, ir pašas redakcijas balsis. «Moskovskija Vedomo-
sti" paši no sevis starp citu raksta: «Ar prieku un pel-
nītu lepnumu mes pēdēja laika lasījām ārzemju žurnāļu
spriedumus par mūsu tēvijas stāvokli. Krievijai un Rietum-

eiropai savstarpēji atri tuvojoties, nevar palikt Eiropā ne-

pamanīta Krievijas jauno spēku, veselīgas, nesatricināmas

ticības atmoda."

Pēc sava ievadteksta, «Moskovsk. Ved." pieved sekošu

ārzemju rakstu, neuzrādot avotu:

«Tagadējā laikā," skan Eiropas balsis, «vispārējā uzma-

nība ar patiku kavējās pie Krievijas, pie šīs lielās valsts,
kuras civilizācija meklē jaunus ceļus savai attīstībai, un

ar to modina pelnītu interesi. Viņas pagātne, ja uz to

gribētu mest skatu, viņai pašai nav no svara; viņa sa4-

gaida visu labu no nākotnes; krievi, līdzīgi ziemeļameri-
kaņiem, skatās arvienu uz priekšu. Un tiešām, abām šīm

tautām vēl piemīt tie spēki, tā ticība, ja pat jauneklīga
sajūsma, kura novērojama tikai pie jaunām tautām. Vi-

ņas abas pārņēmusi sajūta, ka viņām stāv priekšā lieli
mērķi, un abas viņas ar dedzīgām cerībām atdodas nā-
kotnei." — «Krievija, mazāk uz sevi lepna un pati sevī

nodziļinājusies, cenšas pēc pašapziņas un klusībā sagatavo
ceļu un līdzekļus savas nākotnes attīstībai," — «viņa pētī
sava ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības, viņa, atrazdamās

vecas pasaules centra un pateicoties viņas lielajai platībai,
sak saprast, ka ar vienu roku viņa saņem rietumu civilizā-
cijas augļus, bet ar otru — neizsmeļamās austrumu bagā-
tības. Beidzot ar sauszemes ceļu tīklu un ātras satiksmes
attīstību viņa var apvienot Eiropu ar Āziju. Tādā ziņā
viņai varētu piekrist goda pilnais un izdevīgais uzdevums,
būt par vidutāju starp vecākām nācijām zemes virsū, kuras

viņai pateiksies par jaunas dzīves ierosmi."

«Lai padarītu savu tautu par spējīgu un cienīgu iz-

pildīt šo skaisto uzdevumu, ķeizars Aleksandrs 11. ar ne-

lokāmu apņemšanos ir iesācis savā valstī universālu re-

formu izvešanas darbu, kam ir visaugstākā nozīme. Un

tiešam, dzimtbušanas_ atcelšana ir pirmais pamatnoteikums
katrai turpmākai attīstībai Krievijā. Ar nebrīvu, pie kun-

ga zemes piecietinātu tautu, ķeizara valsts būtu notiesāta
palikt mūžīga sastingušā un nožēlojamā stāvoklī; turpretī,
ja dzimtsbušanas ķēdes, ar kurām cilvēks piekalts pie
cita zemes, saraustīs, ja viņam atkal atdos brīvību un līdz
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ar to cilvēka cieņu, tad tik 'Krievija iegūs savās rokās
visus savus dabigos_ speķus un saks baudīt savas enerģi-
jas un savas uzņēmības augļus, kas viņai ir nepieciešami
viņas_ pilnīgai attīstībai/

Pec ši ārzemju žurnāla raksta «Moskovskija Vedomosti"
paši vel turpina: „Kadam žurnālam šīs rindiņas arī ne-

piederētu, cik pavirši dažas no tām arī neskanētu, pašā
kodola tas tiešam ir patiesas un pelna mūsu nedalītu
piekrišanu. Taisni šie, no savas nākotnes jūtām pārņemtas
tautas maigie, jauneklīgie speķi, grib izteikties, prasa pēc
normālas, veselīgas arējas dzīves izteiksmes. Un kur citur
lai viņi atrod savn_ pilnīgāko, neatkarīgo un apgaismoto
izteiksmes veidu, ka ne literatūrā, kura ir aicināta atspo-
guļot visas domas, visas intereses, visu šalcošo tagadējās
dzīves dažādību, un tuvināt atrisināšanai asākās pretrunas?
Un vai tad mes paši lai _apstrīdetu nācijas garīgos un

morāliskos speķus attiecība uz likumīgu atzīšanu, dziļu
cieņu un uzticību, kad tie atrod ārpus Krievijas atziņu,
cieņu un uzticību? Musu literatūrai un sabiedrībai par godu
mums jāizsakās, ka viņa nekādā ziņā nepelna pārmetumus
par apskaidrotas mīlestības trūkumu pret savu tēviju, par
tas mīlestības trūkumu, kas nes augļus, visu iesilda un

visu atdzīvina, kas neatrod prieku tikai pie materiāliem
labumiem, bet kuras cenšanās iziet uz to: visapkārt ap
sevi izplatīt garīgu un morālisku laimi.

Lai tad ari noveļam musu sabiedrībai un mūsu literā-
rai šinī jauna vēsturiska ceļa tāļākas sekmes 1859. gadu
sakot."

Šī valdošas krievu konservatīvās sabiedrības laikrak-
sta tonis nevarēja uztraukt «Rigasche Zeitung"as lasītā-

jus. Gluži otrādi, vēsais atturīgais tonis deva cerības uz

Krievijas reformu ieilgšanu._
«Moskovsk. Ved." runā pārak apdomīgi un pārāk iz-

plūstoša gara: nemin pat ārzemju žurnālu, tādēļ ka tas
varbūt pieder liberālam aprindām; nemin krievu tautas
dabiskas tiesības uz brīvību un zemi, bet tikai garāmejot
piemin, ka negrib apstridet «nācijas garīgos un morāliskos
speķus uz likumīgu atzīšanu, dziļu cieņu un uzticību",
tadeļ ka ārzemnieki jau to dara, kuri guvuši labu ie-

spaidu no krievu žurnālistikas. «Mosk. yed." atzīst tikai,,
ka literatūra un sabiedrība «nekāda ziņā nepelna pārme-
tumus par apskaidrotas mīlestības trūkumu pret savu tē-

viju", prāto par tēvijas mīlestību, kas nes augļus, visu

iesilda un visu atdzīvina, bet nesaka nevienu vārdu par
tik nepieciešamām reformām; novēl sabiedrībai un litera-
tūrai sekmes, bet izvairās tās novēlēt reformu un tautas
brīvības ceļā.
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Rakstus, no kuriem ārzemju prese taisīja slēdzienus

par Krievijas atmodu, ņēma un varēja ņemt tikai no krie-

vu liberālās preses, kur cīnījās par zemnieku atsvabi-

nāšanu un lielajām reformām Aksakovs, Juris Samārins

un citi slāvofili; bet par šo liberālo presi iekšzemēs un

ārzemēs nerunāja ne «Moskovskija Vedomosti", ne Ri-

gasche Zeitung"a.
Lai pēdējai nebūtu jāklusē lielo reformu laikmeta vai

pašai jātaisa kaut kādi slēdzieni, tad viņa izmantoja no

krievu konservātīvās preses tos rakstus, kuri atrada do-

mu biedrus arī pašā vācbaltu sabiedrībā un reakcionārā

presē.

Noklusēt pavisam tās ārzemju balsis, kas runāja ar

prieku par gaidāmām Krievijas reformām, bija neveikli, tā-

dēļ „Rigasche Zeitung"a, kaut ar lielu apdomu, tomēr

pārdrukāja arī ievērojamus rakstus tieši no Eiropas laik-

rakstiem.

12. (24.) janvāra 1859- gada 8. numurā «Rigasche Zeit."

ievietoja garāku diplomātisku rakstu no angļu valdības

oficioza.

Ka skatījās pati «Rig. Zeit" uz šo rakstu, var redzēt

no viņas ievadteksta, kas skan:

«Anglija tagad skatās ar lielu interesi uz Krievijas re-

un angļu prese izsakās labvēlīgi par jauno ku-

stību mūsu lielajā un iekšējo speķu ziņa noslēpumainā
tēvijā. Kā uz apliecinājumu tam, mēs aizrādām saviem la-

sītājiem uz ministru avīzes «Morning Herald" rakstu, at-

turēdamies sniegt kaut kādus komentārus no musu puses."

Anglijas valdības oficioza raksta attiecīgā vieta skan:

«Diplomātijai piemīt tādas pašas īpašības ātri pārvēr-
sties, kā modei, literātūrai, un likumiem. Nekas nestāv uz

vietas, un mums jāpriecājas, ka šīs pārmaiņas_ notiek cil-

vēces labā."* — «Ķeizara Aleksandra 11. rīcībā visos vir-

zienos redzama augstsirdība un cēlas jūtas. Zināms, viņa
varas simbolu līdz šim uzskatīja Eiropā kā iekarojošas
varas simbolu, taču šis valdnieks visas savas valdīšanas

laikā ir ziedojis visus savus spēkus ilgstošas laimes no-

dibināšanai savai tautai. Un kas to gan nezin, cik ār-

kārtīgi grūti ir izvest reformas viņa ārkārtīgi plašajā val-

stī? Miljoniem cilvēku tur nav spējīgi augsti vērtēt viņa
cēlos nolūkus, un uzskata reformas par draudošiem jau-

ninājumiem. Bet ķeizars Aleksandrs 11. ir tikpat drošsir-

dīgs kā nelokāms, un šinī ziņā seko saviem priekštečiem.
Visas viņa pūles jākronē ar panākumiem, un katrs, kas

savu tēviju mīl, palīdzēs viņam viņa lielajā darbā. Nav

nekādu šaubu, ka viņa tagadējais darbs viņam dos vār-
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du Lielais, kādu vārdu citi ir ieguvuši par kariem un

posta darbiem."
~Rig. Zeit" atturība, sniegt no savas puses kādus ko-

mentārus pie angļu raksta, liecina par lielu apjukumu
vācbaltu lēģeri. Aizjūras kulturālās valstis civilizācijas vār-

-4S. a
-v

llelu
,

gandarījumu runa par «ilgstošas laimes no-
dibināšanu krievu tautai un uzsauc katram Krievijā, kas
„mil savu tēviju", lai viņš palīdz Aleksandram 11. vina
lielam darba; bet vācbaltu oficiozs ~Rig. Zeit" tikai no-
sauc Krieviju par «iekšējo speķu ziņā noslēpumaino tē-
viju un noslēpumaini klusē par visām gaidāmām refor-
mām.

Klusībā baltieši tomēr, bija pārliecināti, ka visspēcīgā
Anglija ari pati sagaida reformas Krievijā, un to vēlas
viņas pašas intereses, lai, uzplaukstot Krievijas saimnie-
ciskai dzīvei, Anglija te varētu atrast izdevīgu tirgu sa-
viem ražojumiem. Pēc Parīzes traktāta notika ātra Krie-
vijas un Anglijas tuvināšanas un Anglija vislielākā mērā
interesējās par Krievijas dzīvi.

Tādā lielā vēsturiskā brīdī arī vācbaltu politiķi vairs
nevarēja noklusēt reformas Krievijā un viņiem tikai at-
likās par tam «priecāties" un ar vēl lielāku enerģiju mēr
gmat darīt uz tam savu iespaidu.

Šinī nolūkā vācbalti neatlaidīgi pētīja Krievijas dzīvi
un ar lielu gatavību izplatīja Baltijā zinas, kas nāca no
krievu konservatīvo muižnieku aprindām.

No_ konservatīvā «Russkij Dņ." „Rigasche Zeitung"a
steidzīgi pārdrukāja savā 11. (23.) marta 1859. g. 57. nu-

mU*£ rakstu ar virsrakstu: „Eine Stimme aus Russ-

ļand (balss no Krievijas). Raksturīgākās vietas šinī pašā
krieva savada^prātojumā par krievu sabiedrisko dzīvi skan:

~.'%
r°j^css ,

„Kustība uz priekšu", «Laika jautājumi",
civilizācija — šos vārdus tagad dzird atskanam no katra
mutes. Bet kas no visa tā iznāk? Vai mēs varam teikt,
Ka no ta laika, kad saka izpausties ilgošanās pēc progresa
un mes atklāti sakām atzīt savus trūkumus, mēs esam
tapusi labāki? Es šaubos. Mūs tikai aizrāvusi sev līdz
rūpniecība, akcijas, dzelzceļi, kuģniecība; bet mūsu gars,
musu morāliska būtība stāv uz vecās vietas; mēs zināmā
mera atrodamies nenoteiktības stāvoklī, cīnā paši ar sevi,
un _tadeļ neesam meklēj_uši simptomus, no kuriem mēs
tiesām varētu nākt pie slēdzieniem, ka mēs ejam uz priek-
šu

. laisnība, tagad pie mums iznāk vairāk žurnāļu, kuri,
salīdzinot ar agrākiem, rada vairāk dzīvības; lasītāju skaits
ievērojami pieaudzis; bet kāds labums tad no visa tā
mums atlēcis?" Raksta autors pierāda, ka rūpniecība, cen-
tība pec izglītības, maiņas iestādēs vēl neko nav devu-



130

šas. Sabiedrībā visi gan ģērbjoties skaistāki, izbraucot lep-

nāki, esot ievesta gāzes apgaismošana, — bet blakus jā-

jautā, cik dziļi mūsos attīstījusies patiesības un visa laba

apziņa? Uz līdzīgiem jautājumiem mums_ laikam trūks at-

bildes. Mūsu nemateriālo laimi vēl slēpj nākotne, bet

tagad mēs tikai pārdomājam, kritizējam, apmeklējam

priekšlasījumus, taisām vieglus mēģinājumus izglītot sie-

vietes, kā mūsu sociālās labklājības nākotnes bazi, daudz

runājam komitejās par muižniekiem piederošo zemnieku

stāvokli, iesākam novērot politiku, — vardu sakot: mes

arvien vēl cenšamies iegūt jēdzienu par musu morāliskiem

trūkumiem un pie šī ērtā atgadījuma, kur mes iegrim-

stam bezgalīgās savstarpējās debates, mes vel piegriezām

vērību īpatnējai ārienei."
_ v

„Pie tam laiku pa laikam nāca uz domam par dažādiem

grozījumiem, par nepieciešamību ievest tiesu iekārta mu-

tisku sacīksti un tamlīdzīgi. Bet, mēs vel reiz atkārto-

jam, viss tas, neatkarīgi no ta iiterariskas vērtības, nav

devis sabiedrībai apmierinājumu; jo attiecība uz refor-

mām trūkst noteiktas zinātniskas, kārtīgas sistēmas, ir

trūkumi dēfinicijās un viss izteiktais ne mazāka mera ne-

atbilst pārrunājamā jautājuma svarīgumam. Ne visas pār-

valdes daļas var uzlabot ar vieniem un tiem pašiem lī-

dzekļiem, un ne visas var vienā un tanī paša laika novest

līdz ievērojamākai pilnībai. Un ja mes tikai noradām ar

pirkstiem uz trūkumiem, bet nezinām, ka tos_ labot, tad

tas nozīmē kult tukšus salmus. Kas tad, piemēram, nezin,

ka lauku dzīvē trūkst pat mazākā atklātība? Kas tad

to nezin, ka formalitātes māsu iestādēs nonave katra dar-

binieka enerģiju, kuras blakus runājot, ne visur redzam?

Viss tas katram ir sen pazīstams. Bet kā klusināt sis vai-

manas? Mums trūkst atklātības tādā nozīme, ka to tēlo

mūsu literātūras un civilizācijas iepriekšējie cīnītāji; pie

mums tā nepastāv tādā izpratne, kā tas parasts pie izglī-

totām tautām; tādēļ nav ko brīnīties, ka mes garīga ziņa

netopam gandrīz ne soli uz priekšu. Nekāds likums, ne-

kāds gudrs un labi domāts valdības rīkojums, nekādi musu

iepriekšējo taisnības un tiesību cīnītāju upuri neatradis

pie mums savu pilnīgo nozīmi, nenesīs savu reālo labumu,

kamēr mēs paši netapsim cienīgi to visu saņemt, kamēr

mums nebūs noteikta, patstāvīga sabiedriska doma, kura

droši pārmāca ļaunumus. /
„Mūsu tikumiskā papildināšanas jāiesāk ar mums pa-

šiem, no mūsu mīlā es, un šīs pilnības grādam jāatspogu-

ļojas sabiedrībā." - „Atklātā patiesība pie mums gandrīz

arvien snauž un lai to modinātu, ir vajadzīga dzīva ie-

rosme.
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Autors runa vēl ļoti daudz par visādiem filozofiskiem
jautājumiem un beidz savu garo savārstījumu, neteicis
ne vardu par krievu zemnieku atsvabināšanu un tautas
brīvību.

Šis krievu raksts labi saskanēja ar vācbaltu runām un

rakstiem, ko viņi pauda uz ārieni par latviešu un igauņu
zemnieku zemo attīstību, kādā viņiem nav īstas sapraša-
nas par brīvību un tās izmantošanu.

Raksts par gara apjukumu un dzīves nenoteiktību Krie-
vijā, kaut arī tikai konservatīvā sabiedrībā, tomēr deva
vācbaltiem jaunas cerības, ka varbūt pašā pēdējā brīdī
viņiem izdosies ieteikt krievu muižniekiem Baltijas liku-
mus un ka paraugu Krievijas reformām.

5.

Baltijas muižnieku atklātā vēstule visiem Krievijas
muižniekiem.

1859. gada 9. marta Baltijas muižnieki nāca klajā ar ap-
brīnojami saldu vēstuli visiem Krievijas muižniekiem (Al-
len Edlen des grossen Russlands) 40 ).

To rakstījis Vidzemes Gatartmuižas īpašnieks, Cēsu ap-
riņķī, Augusts fon Hagemeisters 17. aprīlī 1858. gadā.

Par vispārēju lielu politisku apdomību jau liecina tas
apstāklis, ka šī vēstule uzglabāta neiespiesta veselu gadu.
Par brīdi, kas piespiež Baltijas muižniekus uzstāties vis-

enerģiskaki, ir atzīts 1859. gada pavasaris, taisni tas brī-

dis, kad visur un visvairāk saka rakstīt par reformām Krie-
vija un pat Anglija jau interesējās par tām. Veselu gadu
pec vēstules uzrakstīšanas Baltijas muižnieki bija cerējuši,
ka varbūt pašiem konservātīvajiem Krievijas muižniekiem
izdosies reformas novilcināt. Līdz pašam pēdējam acu-

mirklim baltieši negribēja runāt par reformām kaut kādā
atbalstošā nozīmē. Tikai tanī brīdi, kad jau Eiropa iesāka
par tām priecāties, arī vācbalti pacēla savu „prieka
balsi".

Nozīmīgākās vietas Augusta Hagemeistera vēstulē skan:

v

„No tā brīža, kad mūsu valdība taisījusi svētību ne-

sošu lēmumu — uzlabot Krievija zemnieku stāvokli, —

par
šo visaugstākā mērā svarīgo temātu (pateicība lai ir mūsu

visžēlīgā ķeizara tik brīvprātīgi atļautām atklātām ap-
attiecīgos saimnieciskos un citos laikrakstos jau

ir notikušas vairākas pārrunas, un tā kā šinī gadījumā
brīva ideju apmaiņa visdrošāk ved pie jautājuma labā-
kas pārbaudīšanas un lietpratīgas apspriešanas, tad katrs
tēvijas draugs, kas jūtas uz to aicināts, lai uzskata par
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savu neatliekamu pienākumu, sniegt lielajam darbam ari

savu atbalstu, cik vien tas viņam iespējams.

Mūsu Baltijas guberņās 60 gadus atpakaļ zemnieku

apstākli vispārējos vilcienos atradās gandrīz tada pat stā-

voklī, kādā tie patlaban ir lielajā Krievijā, - at-

tīstības periods, kurš no paša sākuma ir

kā arī pie tam sakrātie piedzīvojumi, drīkstētu tagad dot

uz to tiesību, arī attiecībā uz mūsu kopējo lielo tēviju,

tos tagad no šīs puses celt priekšā pārrunai, jo vairāk

vēl tādēļ, ka no turienes jau daži tieši pieprasījumi par

to šeit pienākuši - un varbūt vēl vairāki tādi sagaidāmi,

kuriem tad nu varētu ar šiem apgaismojumiem nakt palīga.

Kaut gan krievu zemnieku apstākļi pie mums mazāk pa-

zīstami, jo vairāk vēl tādēļ, ka tie atsevišķas taļakas
fubemās bieži vien klimata dažādības de,ļ, jau pasi par

sevi ir ļoti nevienlīdzīgi; tad tomēr vismaz neapšaubā-

mi patiess attēlojums, uz ko var paļauties, parsKats par

visu to, ko mēs pie mums šinī ziņā jau esam piedzivo-

iuši un praktiski dzīvē izveduši vairāk ka pusgadusim-

tena laikā, varētu noderēt tāļumā dzīvojošiem musu brā-

ļiem un kārtas piederīgiem, ja arī ne ka tieši vadoši no-

teikumi, tad vismaz kā tiešs paskaidrojums un Parādījums,

no kura vini tagadējā viņu stāvokli varētu kaut ko iz-

mantot, piemērojoties viņu vietējiem apstākļiem; līdz ar

to nebūs noraidīta labā griba, kura šeit laipni piedāvāta

cilvēku mīlestības pilna mērķa sasniegšanai.
_

Lai tad nu Baltijas provinču, it sevišķi un pirmā kārta

Vidzemes guberņas zemnieku apstākļu attīstības īsa vē-

sture, lai mūsu zemnieku apstākļu tuvāks apgaismojums

un - atdodot līdz ar to patiesībai, kas viņaißēnākas - ■
arī atzīšanās nožēlojamās kļūdās, kas Plīvota8, rabi do

mātos pasākumos, - lai viss tas šeit būtu atklāti dant,

zināms lai, ar to varētu kalpot un svētīgi līdzdarboties

ne
Senkā pamācošs piemērs, bet arī kā brīdinājums pret

Hdzīgu maldīšanos, - tad ja viss tas būs nodots atklātībai,

arī līdz ar to bagātīga alga būs saņemta.

Jau pagājušā gadusimteņa pēdējos gadudesmitos, 1/64.

gadā, kāds cilvēku draugs, Vidzemes muižnieks, ļoti cie

nifams landrāts, barons šulcs Aizkraukles pils

nieks, vadoties no savām brīvam jutām, «deva saviem

zemniekiem formālu satversmi, kuru viņš pats nosauca pūt

,Aizkraukles zemnieku tanī viņš atteicas

no visL patvaļīgām prasībām

viņu klaušas stingrās robežās un ierakstīja daudzkārtī-

gus labvēlīgus noteikumus par abu viņa tēvišķai gādī-

bai uzticētam pagastam. Šāds cildens piemērs modināja

tā laika Vidzemes muižniekos dažus labus lidzcensibas pla-
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nus, kuri kā privātas dabas pasākums, nesaturēja sevī

nekādas stingras garantijas, līdz kamēr 1798. gadā atklāti

noturētā landtāga muižnieku sapulcē neatskanēja jo skali
daža laba cilvēku drauga balss par to, ka mūsu tanī laikā
vēl mantojamu dzimtscilvēku stāvoklis jāuzlabo ar lai-

ka garam piemērotu pilnīgu likumu, un katrai tālākai pat-
vaļībai jāliek cietas robežas.

Šie humānie priekšlikumi panāca tā laika muižnieku sa-

pulces kopēju lēmumu un tos nolika pie ķeizara troņa
pakāpēm, no kurienes tos 1800. gadā iesniedza senātam!
tuvākai pārbaudīšanai, un kad tā 1801. gadā bija pa-

beigta, panāca 1802. gadā visaugstāko apstiprinājumu, —

un līdz ar ķeizara Aleksandra 1., Dieva svaidītā, valdīšanas

iesākumu jau 1801. gadā mūsu zemnieku dzīvē iesākās jauns
laikmets!

Gudrā valsts valdība iecēla priekšdarbu kommisijas

(kā tagad uz muižniecības attiecīgu priekšlikumu ķeizara
valsts vairākās guberņās) svarīgāko jautājumu sīkākai pār-
baudīšanai; kommisijām izdeva vajadzīgas instrukcijas, lai

līdz ar to sargātu muižu īpašnieku likumīgo tiesību ne-

pieciešamo pastāvēšanu, kā arī veicinātu tālāko tautas

attīstības uzplaukšanu; tādā ceļā un ar visaugstāko ukazu

valdošam senātam 20. februārī 1804. gadā lika Vidzemes

zemnieku 1804. gada nolikumā pirmos plašos likumīgos pa-
matus mūsu zemnieku apstākļu uzlabošanai, — kas ir

mūžīgā piemiņā turams ķeizariskās taisnības akts, kurš

visas zemes labklājību un dzīves uzplaukšanu nostipri-
nājis un iekārtojis uz mūžīgiem laikiem cietos likuma

noteikumos.

Šinī svētīgā zemnieku nolikumā taisnīgi apsvēra vi-

sas abpusīgās attiecības, — un kaut gan Vidzemes zem-

nieku kārta tad vēl palika glebae adskriptus (pie ze-

mes piecietināti), tad tomēr viņas labākai, pilnīgākai at-

tīstībai, uz muižniecības tiešu vēlēšanos, viņai jau tad

dāvāja vispārējās nepieciešamās pilsoniskās tiesības ar tā

laika dzīvei piemērotu pagasta iekārtu.

Tā nodrošināja zemnieku kārtai nevien pilnīgas un brī-

vas īpašuma tiesības uz visu viņas kustamu mantu, bet arī

atjāva viņai brīvi izvēlēt pirmā instancē tiesnešus no zem-

nieku kārtas. Blakus šim uzlabotam tiesiskajam stāvoklim,
arī pienācīgi ievadīja tik nepieciešamo tautas izglītību,
atvedot pagasta un draudzes skolas, ar nolūku izaudzi-

nāt zemnieku par patstāvīgu cilvēku, kurš pats savā at-

ziņā, kā arī pa dajai ievingrinoties likuma un viņam dā-

vāto tiesību baudīšanā, lai izaugtu uzticībā un paklausībā
ķeizaram, tēvijai un likumam/
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Aizrādījis saldenā un vijīgā valodā, kādas labvēlības vēl

parādītas zemniekiem zemes mērīšanas un klaušu noteik-

šanas ziņā, Hagenmeisters turpina:

„Ar visu to jau iepriekš novērsa katru varbūtēju kun-

ga patvaļību, un zemniekiem iedvesa nesatricināmu uz-

ticību pret vaku grāmatām (kuras skaidri noteica visas

klaušas), tā kā pat līdz šai dienai, ja kur vel klaušas pa-

stāv, zemnieki uzskata vaku grāmatas kā savu visdro-

šāko taisnības pieminekli.
Uz šo gudro rīkojumu pamata, līdz 1818. gadam ne tik-

vien galīgi uzmērīja uz visiem laikiem visas privātmuižas,

bet arī pienācīgi novērtēja pie tām piederošās zemnieku

zemes, un visas līdz tam laikam ar dzimtscilveka personu

(ar tā saucamo dvēseli) saistītās klaušas un pienākumus
pārveda un sadalīja uz viņa lietošanā nodoto zemi; līdz

ar to bija sperts pirmais svētīgais solis viņa dzīves no-

drošināšanas attīstībai un_ tāļākai izveidošanai.

Taču — lai būtu iespējams drošāk sasniegt sprausto

skaisto mērķi — ar 1804. gada nolikumu vēl saistīja mu-

dro noteikumu, ka katra zemnieku maja uz pirmdzimtī-
bas tiesību pamata pēc tēva nāves arvien pariet vecākā

dēla lietošanā, kādu priekšrocību pēdējais zaudē tikai

pēc tiesā pierādītas likuma pārkāpšanas un maju nolai-

šanas gadījumā.
Šis svētīgais noteikums modināja visos zemniekos ap-

mierinošu pārliecību, ka ar likumu nu ir nodrošināta viņu

centīgā darba augļu nepārtraukta baudīšana uz paaudžu

paaudzēm; no ši brīža jau redzēja šo noteikumu iepriecino-
šās sekas visu zemnieku saimniecību pieaugošā uzkopšanā
un meliorācijās, ne tikai ar lauku un pļavu labāku kulti-

vēšanu ar tai pa priekšu ejošu pastiprinātu liellopu un

zirgu skaitu, bet drīz arī ar visu māju ēku pienācīgu uz-

turēšanu labā kārtībā, kā arī ar jaunu no dūmiem svabadu

plašu dzīvojamo ēku celšanu, kuras, pateicoties lielākai

tīrībai un darot labu iespaidu uz veselības stāvokli, tapa

par atspirdzinošas labsajūtas un pieaugošas attīstības drošu

zīmi, un, ejot roku rokās ar jaunajām tautskolām, vei-

cināja zemnieku kārtas morālisku attīstību. Tadā ceļa

jau 15 gadu laikā pilnīgi pierādījās šī pirmā zemnieku

nolikuma labdarīgais iespaids.
Reizē ar visiem šiem labdarīgiem rīkojumiem, arī Vidze-

mes muižnieku kreditbanka, kuru nodibināja ar visžēlīgi

doto visaugstāko ukazu valdošam senātam 15. oktobrī

1802. gadā, Nr. 4695, un kura iesāka pilnīgi darboties jau

1803. gadā, varēja tagad sniegt divkārši labdarīgu atbalstu

un palīdzību Vidzemes guberņas muižniecībai (kura bija
iegrimusi ar savām muižām dziļos parādos un neglābjami
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krita tanī laikā valdošo augļotāju procenšu varā, tādēļ>
ka caur to lielāka daļa dzimtsmuižu bankrotēja un naca

konkursa pārvaldes pārziņā).
Nu muižniecība ar jaunu drosmi varēja stāties pie savu

muižu un viņai piederošas zemniecības uzturēšanas un dzī-
ves uzlabošanas; tāpat arī ar katru gadu jo vairāk ap-

savu dziedinošo iespaidu uz dzīvi zemnieku labā
iekārtotas labības magazines; no tā laika visi šie svētību
nesošie lēmumi un rīkojumi ir tapuši par vienīgo pa-
matakmeni ir kunga, ir zemnieka labi nodrošinātai ek-
sistencei — un to izdošana īsta laikā vēl tagad pa daļap,
nes visbagātākos augļus.

Pamatodamās uz šiem laimīgiem panākumiem, muiž-
niecība jau 1818. gada beigas» atzīstot ar pateicību vi-

ņai daudzkārtīgi pieradīto ķeizara majestātes labvēlību,
no savas brivas_ gribas pamudināta, sava landtāgā arī
vel tāļak piekāpās uzplaukstošā stāvokļa priekšā, un pēc
tam ar visaugstāko 26. marta 1819. gada ukazu valdošam
senātam izdeva otro pārgrozīto zemnieku nolikumu, kurš
agrākos apstākļus daudzkārtīgi paplašināja un kura uz-

devums bija tos jo drīzi novest dzīve līdz ziedošam pro-
gresam.

Taču pēc šī nolikuma tikko 30 gadu pastāvēšanas, aiz-

raujoties no laika pārmaiņām, zem iedomāta labdarīga no-

lūka izveidot jo labāk visus zemniecības apstākļus, tā
laika muižnieku sapulce ierosināja jaunus uzskatus —

no-

drošināt zemniekiem piešķirtās zemes lietošanu, pat di-
bināt aizdevumu banku, kas lai atvieglotu zemniecībai ie-

pirkt līdzšinējās zemnieku mājas, — un lūdz valsts val-
dību dot uz to attiecīgu piekrišanu. Valdība, paklausot
Šim atjaunotam lūgumam, ar visaugstāko 9. novembra
ukazu Nr. 42.696, izdeva trešo Vidzemes zemnieku no-

likumu.

Pēc tam, kad tā atklāti apgaismotas mūsu stāvokļa
gaišās un ēnas puses, vajag taču ar pateicības cieņu atP
zīt» ka tās pa lielākai daļai ir iepriecinošas dabas, un ja
arī ne visur vēl iestājies zemnieku stāvoklī līdzīgs pro-
gress, tad taču arī jārēķinās ar to, ka 600 gados iesakņo-
jušos apstākļus tik īsā, tikai 54 gadu ilgā laikā nav iespē-
jams gluži pilnīgi uzlabot.

Visā visumā tomēr mūsu zemnieku stāvoklis, bez vis-
mazākiem traucējumiem, ar tā pakāpenisku attīstību, soli

pa solim krietni gājis uz priekšu uzlabošanās virzienā,
un līdz ar to pieaugusi arī redzama labklājība, un ka pie
tam arī muižu īpašnieki nav cietuši ievērojamus zaudē-
jumus, pierāda gandrīz divkārtējais muižu vērtības pie-
augums, kas, kaut gan pa daļai, pierakstāms daudzkār-
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tīgi pavairotam valsts vērtspapīru skaitam un naudas

kursa krišanai, tomēr arī izsaukts ar pašu muižu racio-

nālu apsaimniekošanu un līdz ar to sasniegtu lielāku ra-

žību, kā arī ar lielāku pirkšanas konkurenci, kadeļ ce-

nām neizbēgami vajadzēja attiecīgi pieaugt.
Kas attiecas uz priekšā stāvošo krievu zemnieku stā-

vokļa uzlabošanu, tad turienes tautas raksturs, ieilgušie
dzīves veidi un ierašas, kā arī klimatiskie un vietēja ap-

gabala apstākļi varētu darīt uz lietas izšķiršanu savu ma-

nāmu iespaidu; un tomēr neizrādās par_ gluži neiespē-

jamu, ka arī tur, tāpat kā pie mums, varētu ievadīt gan-
drīz līdzīgu lietas attīstības gājienu, lai pec lietas bū-

tības to varētu uzvest uz īstā ceļa.
_

Ņemot to vērā, arī tur nedrīkstētu atkāpties
košas pakāpenības, lai visu ieturētu pareizas sliedes."

Tāļāk autors 4 punktos liek priekšā izvest dzīve ap-

mēram to pašu, kas bija paredzēts 1804. gada zemnieku

nolikumā: izmērīt zemniekiem ierādīto zemi, to novērtēt

pēc ienesīguma, sadalīt klaušas uz zemi, atcelt zemes pār-
dalīšanu un koplietošanu. Pie turpmākā zemes lietošanas

veida autors pieiet ar lielu_ apdomu un viltību, atbīdīdams

lēniņām lasītāju no varbūtējām domam par zemes piešķir-

šanu dzimtsīpašumā.
Izteicis savu uzskatu, ka periodiska zemes pārdalī-

šana atņem zemniekam gribu zemi uzkopt, autors tur-

pina:
„Šinī ziņā es griežu lasītāja vērību uz ļoti cienījamā

J. Samārina spriedumu pēc lietas būtības, kura svarīgākie
vārdi šinī jautājumā pievesti kā neapstrīdams piemērs,
laikrakstā „Zemļedēļ6eskaja Gazeta" 1858. g. 8. aprīļa nu-

murā 28., 217.—222. lappusē, ar „D" parakstīta raksta*

pret B. A. Panajeva uzskatu, es ceru, ka es te nevarētu

nekā vairāk sacīt, ka, tikai vēl to, ka ja grib pāriet uz

zemnieka apstākļu nokārtošanu, nosakot viņa tiesības un

priekšrocības ar likumu, visnepieciešamākais noteikums ir

— svinīgs nodrošinājums, ka zemnieks netraucēti varēs

lietot viņam ierādīto zemes gabalu pec tā attiecīgas no-

vērtēšanas aplikšanai ar zemniekam uzliekamam nastām.

Tikai tādā drošā un neaizkaramā ceļā ir iespējams

pacelt tagadējo tiesisko stāvokli un nostādīt to, uz il-

gāku laiku pēc abām pusēm nepieciešamas taisnības, lai

par to nākotnē kopīgi varētu priecāties.
Tikai tādā veidā tad sastādīsies zemnieku jauno ap-

stākļu pirmā laikmeta taisnīgs,_ negrozāms dzīves līdz-

svars (credit un debet) prasībām un pienākumiem, ko

labākam pārliecinošam ieskatam tuvāk mācīties pazīt būs

iespējams Vidzemes zemnieku 1804. gada nolikumā un tam
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par pamatu liktās vāku grāmatās pec augšā pievestā, vis-

augstāk apstiprinātā 20. februāra 1804. ukaza, kas da-

bonams drukātā eksemplārā valdošā senāta, trešā depar-
tamentā.

Beidzot, nevar atstāt nepiezīmētu, ka kaut gan augstākā
muižniecība un bagātākie muižu īpašnieki tā kā tā jū-
tas aicināti sekot visaugstākam ķeizara dienesta prasī-
bām, tad tomēr parasti vidēji turīgais muižas īpašnieks,
saprotams, nekā citādi nevar cēlāki izmantot viņam pie-
derošās priekšrocības kā tādas, ka tikai apmesties savā

lauku muižā, savu, ar Dieva visaugstāko gribu viņam uz-

ticēto un piederošo zemnieku vidū, un viņiem katrā laikā

kā labvēlīgs kungs, kā sargs un pavēnis, ar labu priekš-
zīmi, padomu un darbu palīdzēdams un viņus pamācī-
dams stāvēt viņiem klāt, lai tā par katru viņiem parādītu

pakalpību un izpalīdzību izpelnītos viņu mīlestību, uz-

ticību un pateicību, un viņus šinīs viņu apstākļos, cik vien

tas iespējams, darīt laimīgus.

Vienīgi Šinī ceļā tīšām pastāvēs spēkā īsti patriar-
chāli apstākļi starp kungu un zemnieku, kuri ir un pa-

liek drošākais pamats abpusējai labsajūtai un labpatikai.
Ar šo patieso vēlēšanos, lai jaunais pasākums laimīgi

izdotos, es noslēdzu šīs rindiņas un ceru, ka pašas labi

domātās lietas dēļ neviens neņems ļaunā manu vaļsirdību,

ar kuru es kā uzticīgs tēvijas draugs, līdz ar šo uzsaucu

katram, kura sirds iesilst par lielo darbu:

„Jūs, kurus Dieva visaugstākā griba tagadējā cēlā pa-
sākumā nostādījusi daudzkārtīgi labvēlīgākos apstākļos,
nekā mūs; jūs, kas esat vienas cilts un vienas tautības,

ar jūsu slaveno drošsirdīgo tautu un runājot ar viņu vienu

valodu, jūs caur šo trīskārtīgi skaisto vienību jau no pa-

šas dabas esat iekšķīgi ar viņu saistīti tik cieši, ka mīle-

joši tēvi ar saviem uzticīgiem bērniem.

Tādēļ izpildāt nu ar jo lielu_ prieku jusu tagadējo
svēto uzdevumu, atzīstiet mūsu ceļa valdnieka nodomos

paša Dieva lēmumu, kurš nostāda jūsu priekša skaisto

darbu: līdz ar jūsu pienākuma uzticīgu izpildīšanu arī

vest līdz galam šo skiasto darbu, lai sasniegtu laimi, va-

renību un slavu Krievijai, ko Dievs visžēlīgi grib svētīti?*

Lasītājam jau zināms, ar kādu niknumu Vidzemes

muižnieki uzstājās 1765. gadā pret Aizkraukles barona

Šulca «zemnieku tiesu" un 1798.—1804. gados pret F. R.

fon Sīversa „12 punktiem", un ar kādu viltību zemniekiem

par ļaunu izdeva vissliktākos 1816.—1819. gadu zemnieku
nolikumus.

Tādēļ apbrīnojama ir Baltijas muižnieku pārdrošība
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un mekautrība, ar kādu viņi vēl 1859- gadā Hagemeistera
vēstulē centās iestāstīt krievu muižniekiem vislielākās ne-

patiesības par to, ka Šulca „cildens piemērs" modinājis
tā laika Vidzemes muižniekos dažus labus līdzcensības

plānus" un ka visi citi vēlākie likumdošanas akti, ieslē-

dzot arī 1816.—1819. gadu zemnieku nolikumus, ir vei-

cinājuši zemnieku dzīves «iepriecinošu uzplaukumu".
Par tikpat lielu nekautrību jāatzīst Hagemeistera at-

saukšanās uz liberālā Jūlija Samārina rakstu.

Atsaukdamies uz Samārinu, Hagemeisters gribēja iz-

patikt arī krievu liberālai muižniecībai un novērst tās uz-

manību no vācbaltu slepeniem nolūkiem.

Bet lēciens atpakaļ pie 1804. gada likumiem un to ie-

teikšana krievu muižniekiem jau liecina, ka paši baltieši

vairs nav bijuši droši, ka viņiem izdosies uzturēt spēkā un

pārstādīt uz Krieviju 1816.—1819. gadu nolikumus visā

pilnībā.
Sarakstīdams savas nepatiesības, Hagemeisters uz to

pašu krievu valdības un krievu muižniecības „vājību un

nezināšanu", par kuru Samārins vēl 1848. gadā pats rak-

stīja:

«Zviedru stipras valdības ierobežota dzimtsbūšana, pa-
teicoties mūsu vājībai un nezināšanai, netraucēti no jauna
attīstījusies" 42).

6.

Muižnieku sniegtās nepatiesās zinas par tautas iz-

glītību Baltijā.

Jau pazīstamais vācu rakstnieks un publicists J. G.

Seume 1805. gadā devis par tautas izglītību Baltijā šādu

atsauksmi:

ziedošas kultūras drošā pamatā ir jāliek
visu personīgā brīvība; bet muižniecības patvērums ir zem-

nieku verdzība. Zemākās skolas nekad ātrāk neatvērs un

tās neuzplauks, kamēr mazpilsoņi un zemnieki nesajutīs iz-

glītības nepieciešamību un tās labdarīgo iespaidu, un paši
nespēs šim mērķim ziedot savu tiesu."

Muižniecība šinī nolūkā ne kaut ko nedarīs, ja tas tanī

pašā brīdī nebūs viņas pašas nolūkos, bet ar to atkal

noārda cēlo vispārības mērķi. Tā tas ir un ne citādi.

Būtu neprāts sacīt, ka muižnieku starpā nav nevie-

na, kas labi domā par tautas izglītību; bet pašas šīs kor-

porācijas gars stāv pretrunā ar' visu, kas ir cēls un labs,
un iznīdē katru dīgstošu un plaukstošu prāta un taisnī-
bas asnu" 43). — „Draudzes skolas pat pats monarchs
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nespēs ievest dzīve, ko arī viņam par to nestāstītu Parro
tin citi labi domājoši entuziasti. Viņš pats nav spējīgs dot
visu vajadzīgo pamatkapitālu; muižniecība nedod ne gra-

ša; zemnieks nekā nevar dot un arī vēl kādu laiku ņe-

sajutīs labākas izglītības vispārēju nepieciešamību. Viss,
ko ķeizars līdz_ šim ir gribējis darīt izglītības labā, ir

palicis bez dzīvības vai dara mazu iespaidu uz dzīvi" 44).
50 gadu vēlāk pēc Seumes nodotā sprieduma, vēl ne-

var būt runa par tautas izglītību Baltijā. Vācijas politiķi,
apskatīdami 1854. gadā Baltijas jautājumu, īsi piezīmējuši,
ka latviešu un igauņu izglītība te galīgi nolaista 45).

No cīņām pret Georga fon Dortēzena un Andreja Spāģa
skolu Meldzerē mes jau redzējām, ar kādu enerģiju muiž-

niecība apkarojusi labi iekārtotas skolas; kāds slepens
naida gars slēpās muižniekos pret tautas izglītību, to 1853.

gadā pierādīja debates Kurzemes landtāgā par „izglītības
spoku" tautskolotāju sagatavošanas skolās, kur mācoties

daudz ko no lieka, kas modinot skolotājos augstprātību
un neapmierinātību ar savu stāvokli. Muižniecība sle-

peni noliedza Irlavas seminārā sniegt mācības pēc Vā-

cijas semināru programmas.
Un tomēr vel 1859. gada pavasarī tas pats Augusts s

Hagemeisters, kas rakstīja savā saldajā vēstulē Krievijas
muižniekiem tikdaudz nepatiesības par zemnieku ziedošo

stāvokli Baltijā, sarakstīja tādas pašas nepatiesības par
zemnieku izglītību. To gaiši liecina vina raksts ~Ueber die

Volks-Schulbildung m Livland" 46).
Hagemeisters starp citu saka:
«Pārliecība par izglītības lielo nozīmi mums māca pa-

zīt neapgāžamo patiesību, ka ar gara izglītību stāv tik

ciešā sakarā cilvēka materiālā labklājība, ka tās viena

bez otras nevar labi pastāvēt, bet kur abas sniedz viena

otrai roku, tur sagaidāmi svētīgi panākumi, jo ar visu

likumīgi pastāvošo apstākļu pazīšanu un atzīšanu pati no

sevis izaug to pienācīgā cieņa, t. i. brīvprātīga paklau-
sīšana likumam un iekšķīgā pārliecība, ka tas katram viņa
stāvoklī dod apsardzību un patvērumu, un ar to no-

drošina pat zemākos tautas slāņos, patiesu dzimtas ze-

mes labklājību, kas ir visskaistākā ķīla vispārējam mie-

ram un labklājībai.
Šeit tieši atrodami lielie morāliskie panākumi vispārī-

bas labā, un ir vērts ziedot pūles un arī šinī nolūkā

mest skatu uz morālisko attīstību pagājušos 50 gados, lai

atzītu iepriecinošos panākumus, kas sasniegti ar līdzšinējo

neatlaidīgo cenšanos izplatīt tautā izglītību visā Baltijā,
it sevišķi Vidzemē. Un ja arī šinī ziņā vēl nav sasniegta
vēlamā pakāpe, tad tomēr ir iegūta attaisnojama cerība,
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ka turpinot darbu ar tādu pašu neatlaidību, mes ieraudzī-

sim nākošās paaudzes pietiekoši izglītotas, un ka viss

tas arī var noderēt kā piemērs, kam vērts sekot pierobežā
un tālākās guberņās mūsu lielajā tēvijā, jo vairāk vēl

tādēļ, ka mūsu gudrā valsts valdība arī šinī ziņa tē-

višķi rūpējas vispārības labā.

Ir taisnība, iesākumā arī šinī ziņā neviļus jauzduras
uz zemāko tautas šķiru pretešķību — tādēļ, ka viņas iz-

rāda pretošanos katram jauninājumam kā tādam, visai

labprāt turas pie visa dzīvē sen ievestā, un viņām div-

kārši ir mīļas un patīkamas visas vecās ierašas; taču ar

laiku pamazām izdosies pārvarēt arī šos nožēlojamos aiz-

spriedumus, it sevišķi, ja būs sasniegta iespēja no pa-

šām šīm tautībām sagatavot skolotājus, kas gan nav tik

viegli sasniedzams mērķis un varbūt to panāks, izglīto-

jot nākošās paaudzes jaunatni. Tomēr uz to par visam

lietām jāvērš visas pirmās un galvenās rūpes, jo līdzši-

nējie piedzīvojumi visur pietiekoši pierādījuši, kādi ie-

priecinoši panākumi pēc tam ir sasniegti tautskolu darba

laukā 47).
Ir taču gluži dabīgi, ka šads labs pasākums, kas sai-

stās ar pašas tautas dzīvi, atradīs daudz lielāku piekrišanu
skolas jaunatne, uz kuru viņu nacionālie skolotāji ar savu

valodu, parašām, un dzīves veidu darīs lielāku iespaidu,
nekā svešie audzinātāji, caur ko viņos modinās vislie-

lāko uzticību, uzticību un dziņu sekot labiem piemēriem,
kas divkāršā mērā veicinās nodomāto labo mērķi.

Tomēr lielais nopelns ir un paliek musu luteriskiem

dvēseļu ganiem, kuri ar lielām pūlēm un rupem, un ne-

nogurstošā centībā atdodas savu draudzes locekļu, it se-

višķi skolas jaunatnes audzināšanai, un ar nepārtrauktu
vadību, pamācību un daudzkārtēju uzmudinājumu tikpat
lielā mērā un svētīgi darbojas pie pasu tautskolotāju,
kā arī skolas jaunatnes izglītošanas.

Pamats visam tam guļ mūsu svētīga baznīcas iekārtā un

ar to cieši saistītā pirmmācības pasniegšana mājas un

daudzu nedēļu sagatavošanā iesvētīšanai, ko izpilda vietējās

draudzes mācītājs, kad jaunieši jau sasnieguši 18. dzīves

gadu — kas viss patiesi ir ļoti svētīgs iestādījums, caur

kuru jau laikus dēstīti un rūpīgi kopti tagadējas papla-
šinātās izglītības pirmie dīgļi.

Un tomēr tas vien vairs neapmierināja laika prasī-

bas, neraugoties uz to, ka vietējās tautības šinī ziņā dažai

labai citai tautībai jau bij aizgājušas tāļu priekša.

Tādēļ jau ar pirmo Vidzemes zemnieku nolikumu, ko

izdeva 1804. gadā, sagatavojot tautskolu iekārtai lielu un

plašu iespaidu aploku, un drīz pēc tam atvērtas pagastu
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un draudžu skolas visur kalpoja pamatu likšanai svētī-

giem nākotnes pasākumiem."
„Kā iesākumā vajadzēja atdurties uz dažādām grūtī-

bām, it sevišķi, kur vajadzēja atrast jaunas telpas at-

veramām skolām, pats par sevi saprotams, jo ar likuma

burtu vien vēl nevarēja izpildīt augstās valsts valdības

jaukos un cilvēku mīlestības pilnos nolūkus; panākumus

varēja sasniegt tikai nākošā gadu desmitā, un arī tad vēl

tikai ar vispārēju kopdarbību, līdz kamēr 1819. gadā iz-

dotais jaunais zemnieku nolikums ar mūžīgā piemiņā tura-

miem un bagātīgu svētību nesošiem nosacījumiem par zem-

nieku brīvību, neatnesa arī nacionālai skolai laikam un

lietderībai atbilstošu turpinājumu un plaukstošu iekārtu,
kas viss bija pildīts jauniem dzīvības spēkiem par labu

nacionālai izglītībai."
Lai krievu muižniekiem izliktos vēl jo krāšņāka Balti-

jas zemnieku dzīve, Hagemeisters, runājot par izglītību,
arī vēl jo stipri pastrīpo Vidzemes muižnieku lielo gā-
dību" par saviem zemniekiem 1807. un 1808. gadu bada

laikā; viņš nevar diezgan izslavēt zemnieku labklājību,
kas uzplaukusi uz vēlāku it kā labvēlīgu likumu pamata;

sauc vārdā visus izglītotos latviešus, pat Krišjāni Valde-

māru un Andreju Spāģi, likdams ar to nojaust, ka vie-

tējo tautību piederīgie varēja gūt izglītību tikai tik lai-

mīgos apstākļos, kādos dzīvo šīs tautas; autors it sevišķi
uzslavē „Latviešu literāriskās biedrības" un «Kurzemes
latviešu draugu biedrības" darbību latviešu labā; aizrāda,
ka „Latviešu Avīzes" darījušas uz latviešiem lielu au-

dzinošu un izglītojošu iespaidu un modinājušas dziņu pēc

izglītības un mīlestību pret savu dzimteni.

Hagemeisters beidz savu garo rakstu šādiem vārdiem:

„No augšējā redzams, ka mūsu tautskolas līdz šim

ir nesušas daudzkārtīgu svētību, un ja te arī vel daudz

kas rlarāms, tad līdzšinējie iepriecinošie panākumi jau ir

droša ķīla tam, ka pie mūsu tautību turpmākas attīstības

neizpaliks sekas, kas nesīs viņām lielu svētību, it sevišķi:

ja uz savas dzimtenes zemes pilnīgi nodrošinātais zem-

nieks caur to gūs sev un saviem pēcnācējiem jaunu pa-

mudinājumu un jaunu varenu dzenuli savai uņ savējo turp-
mākai izglītībai, kad garīgās un materiālās intereses, ieda-

mas roku rokās, vedīs viņu pretīm vēlākiem, labākiem dzī-

ves apstākļiem un drošākam stāvoklim._
Tādēļ lai katrs, kas uz to ir aicināts, met šinī lietā

pēc savām spējām arī savu ārtavu, labā apziņā, ka nāko-

šās paaudzes baudīs svētīgus augļus."
Kā Hagemeisters un muižniecība un garīdzniecība aiz

viņa ir gribējuši atrast šim vijīgam rakstam dzirdīgas au-
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sis „pierobežas un taļākas guberņās, lielajā tēvijā", tas

jo skaidri lasāms paša raksta. Arī ar tautas izglītību
vacbalti gribējuši lepoties krievu muižniecības un krievu
valdības priekšā Krievijas reformu sagatavošanas brīdī,
paļaudamies uz to pašu krievu „vājību un nezināšanu".
Tadeļ arī it sevišķi izcelta muižnieku „lielā gādība" par
zemnieku izglītību un „zemāko_ tautas šķiru 'pretešķība"
izglītības darbam; politiskā noluka ir uzsvērta muižnieku
cenšanās ~sasniegt iespēju no pašam tautībām sagatavot
skolotājus", kas tad. uz jaunatni „dans lielāku iespaidu
neka sveši audzinātāji", kas „modinās. vislielāko uzticību,
uzcītību un dziņu sekot labiem piemēriem..."

Raksta autors bija drošs, ka ne krievu, ne Vācijas po-
litiķi 1859. gada vel neka nezinās par Baltijas muižnieku
pēdējā laika cīņu pret vietējo zemnieku izglītību, pat par
latviešu vislielākā skolotajā Andreja Spāģa varmācīgo iz-
likšanu no skolas un vispār par latviešu un igauņu zem-

nieku skolas vajāšanu.

„Das_lnland" redakcija savā piezīmē Hagemeistera rak-
sta beigas pat atsaukusies uz C. W-r (Krišjāņa Valdemāra))
rakstu „Herr George v. Dorthesen und die Volksschule"
„Das īnland" 1855. gada 1. numurā. Redakcija nosaukusi
šo Valdemāra rakstu par:_ „ein epochemachender Aufzatz",
kaut gan augstskolas pilsētas un vislielākā Baltijas žurnāla
redakcijai, kas uzmanīgi sekoja visam, kas notika vie-

tēja nacionālā politikā un izglītības laukā, nevarēja būt
nezināms 1859. gada, ka „ein epochemachender" latviešu
skolotājs Andrejs Spāģis, par kura skolu rakstījis Valde-

mārs, jau sešus gadus atpakaļ varmācīgi izlikts no skolas
un tikpat daudz gadu ved savu vēsturisko prāvu visās Bal-
tijas muižnieku tiesās un pat Krievijas senātā, un nekur
nevar atrast taisnību, tādēļ, ka visur bija priekšā tā pati
muižnieku roka, kas neatlaidīgi vicināja savu šķēpu pret
izglītību un i augstāku kultūru zemnieku dzīvē.

Arī vācu vadošā žurnāla redakcija palaidās uz krievu
nezināšanu.

Pašam Hagemeisteram tomēr nav bijis neviens derīgs
piemērs no muižnieku gādības par zemnieku skolām un

viņš tadu patapinājis un cēlis gaismā tikai no sava zem-

nieka Jāņa Godiņa, Viļumu maju saimnieka.
Šis piemērs ir tiešām aizkustinošs... Bet tas nāk no lat-

vieša sētas.

Par šo slaveno latvieti, kas pats sevi uzupurējis savas
tautas izglītības darbam, Hagemeisters pats atstājis vē-
sturei šādu skaistu liecību:

„Viens no maniem labākiem saimniekiem, vārdā Viļumu
Jānis (vēlāk viņam dots uzvārds Godiņš) — 1809. gadā
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pirmais te uzbūvēja gaišu no dūmiem svabadu dzīvojamu
ēku un tanī pēc pārdzīvotiem diviem_ pēdējiem ciešanu

gadiem īsti ērti ierīkojās. Viņš jau agrākos gados ar paš-
mācīšanos bija izglītojies vairāk kā parasts_ —_bija par baz-

nīcas pērminderi iecelts un līdz ar to uzņemas uzraudzību

par zemnieku bērnu mājas mācību." — „Šis uzņēmīgais vīrs

brīvprātīgi un par velti piedāvāja man savu jauno, gaišo

dzīvojamo ēku, kurā viņš jau bij ievilcies dzīvot, lai tanī

pulcinātu pie viņa 24 skolniekus. Viņš pats ar savu ģimeni
atkal apmetās savā tumšajā dumu rija, lai, ka viņš patsļ
izteicās, „mīlajiem skolas bērniem skaistajās, gaišajās tel-

pās labāk būtu nakt pie gaišākas apziņas."
Tādā ceļā te atvēra pirmo pagastskolu 1809- gada."

Tā tad izglītības laukā varonīgais latviešu zemnieks

Jānis Godiņš, uzupurēdams pats sevi un savu ģimeni, ir pir-
mais tanī apgabalā atvēris zemnieku skolu. Ne muižnieki

un ne pats Hagemeisters. Ja Hagemeisteram butu bijis kāds

cits piemērs no muižnieku labvēlības skolas lietas, tad

viņš to būtu trīskārtīgi cildinājis.
Ar sava zemnieka Jāņa Godiņa cildināšanu, Hagemei-

sters ir gribējis pierādīt krievu muižniekiem, cik augstu

jau ir attīstīti latviešu zemnieki izglītības lauka, neraugo-

ties uz to, ka apķērīgi lasītāji viegli varēja nakt uz do-

mām, kādēļ tad Hagemeisteram nav cita neviena slavē-

jama piemēra no pašu muižnieku dzīves?

Sniegdams pārdroši par muižnieku darbību nepatiesas

ziņas, Hagemeisters paļāvās uz to, ka krievi nesapratīs

ne zemnieka Godiņa lielos upurus, ko viņš nesis, dodamies

atpakaļ, savā dūmu rijā, ne pašas šīs dūmu istabas likte-

nīgo lomu latvju zemnieka dzīve.

Tikai mums pašiem vēl šodien ir saprotami šie lielie

upuri. Tādēļ ir nepieciešams, ka_ mes mūsu apgaismības
laikmetā tomēr vēl ceļam priekša tagadējam un nākošam

paaudzēm Godiņa gaišos darbus, par kuriem pat ~Latv-

iešu Avīzes" nodevušas 31. janvāra 1829. gada numura 5.

šādu cildenu liecību:

„Cēsu apriņķī, Dzērbenes un Drustu baznīcas draudze,

Gatartmuižas valstī 30. decembrī 1828. gadā aizgāja pie

mūžīgas dusēšanas Godiņa Jānis no Viļumciema. Viņš visu-

vairāk ar lielu cīšanu savas valsts bērniņus uz Dieva vardu

mācību un prāta skaidrību skubināja un pie ši darba kā

cītīgs strādnieks iekš Dieva vīna dārza līdz savai pēdē-

jai 'stundiņai pastāvīgi nodarbojas, cik vien spēdams.
Priekš 19 gadiem viņš pats šo darbu iesace, bērniņus pulci-

nādams savā jauna gaiša istaba, ko viņš pats pirmais bij

uztaisījis (jo šai puse tad vēl visi zemnieki iekš piesutušam
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dūmu rijām dzīvoja). Viņš pats savā rijā gāja dzīvot, lai

bērnus pilnā gaisma iekš istabas labāki varētu mācīt, ka-

mēr kādus gadus pēc tam Viļumciemā gaiša un rūmīga
skolas māja tika uzbūvēta. Līdz tam laikam viņš rijā dzī-

vodams labprāt dūmus un sutu cietis bērniņu labā."

No šī ziņojuma redzams, ka Godiņš ilgus gadus cietis

savā dūmu rijā un arī visa viņa ģimene labprāt nesusi šo

lielo upuri; bet pats Hagemeisters nav vis par viņu ie-

žēlojies un steidzies celt skolas namu, lai atpestītu no

lielajām ciešanām nabaga ideju upuri, zemnieku Codiņu.
Upuri, līdzīgu Godiņa un viņa ģimenes nestajam upurim,

neviens muižnieks visnotaļ nav nesis.

Godiņš pats skolu
*

nodibinājis, pats atdevis bērniem

savu gaišo istabu, pats viņus par velti mācījis un pats jo-

projām bojājis savu veselību un acugaismu tumšajā un

piesutušajā dūmu rijā.
Tā patiešām ir darbība, ar kuru ievadīts jauns laik-

mets latviešu kulturālā dzīvē; tas ir upuris, kas padarījis
Jāņa Godina vārdu nemirstīgu latviešu skolu vēsturē.

Bet Hagemeisteram un visai muižniecībai no viņas pa-
šas darbiem kultūras laukā vēl 1859. gadā nebij ko oelf

Eiropas priekšā.

7.

Vācbaltu dažādie uzskati "St. Petersburger Zeitung"ā
Agrārjautājumā (1858. un 1859. g.).

Sākot ar 1858. gadu vācbaltu presē jo redzamāki no-

grupējas divējādu uzskatu preses un politiski darbinieki:

konservātīva un liberālā, ciktāļ vispārīgi tad varēja būt

runa par vācbaltu liberālismu.

Konservatīvo uzskatu grupa vēl arvien negribēja pie-
kāpties un cerēja ar politisku veiklību un viltību aizsargāt
Baltijas muižnieku privilēģijas no krievu reformu iespai-
da; progresīvā grupa meklēja citus ceļus un jau izteica

prese jaunus uzskatus, kaut arī tikai pašu vācbaltu in-

teresēs.

Konservātīva grupa tikai slavēja Baltijas zemnieku stā-

vokli un visu Baltijas iekārtu; progresisti atrada par ne-

pieciešamu ievest zemnieku dzīvē nobriedušas pārgrozī-
bas pašu muižnieku un vispārējas saimnieciskas labklājī-
bas interesēs.

Abi šie virzieni uzstājās arī Pēterburgas vācu lasītāju
priekšā. Taisni galvas pilsētas vācu lasītāju aprindās bija
galvenie vācu politiskie darbinieki, kas novēroja krievu
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reformu gaitu un pielika savu darbīgo roku it visur, kut
to prasīja vai pielaida laika apstākļi.

Konservatīvā grupa iesāka savu plašo propagandas dar-
bu „St. Petersburger Zeitung"as 1858. g. 126. un 130. nu-

muros. Raksta autors un viņa domu biedri enerģiski iz-
teica uzskatu, ka Kurzemes zemnieku apstākļi ir labi un

ka par kādam pargrozibām vai īpašuma tiesību piešķir-
šanu zemniekiem uz zemi nevar būt ne runa.

Plašais raksts gandrīz veselu gadu paliek bez atbil-
des. Redzams, ši uzskata pretinieki vēl novēro, kas īsti
notiek Krievijas zemnieku atsvabināšanas priekšdarbu ko-
misijas un kadu virzienu tur ņem uzskats par zemes pie-
šķiršanu zemniekiem.

1859. gada sākumā „St Petersburger Zeitung'a (Nr.
63.-66.) jau izteikts arī citāds uzskats'; kaut atturīgs, bet
tomēr tāds, kas mēģina piemēroties laika garam. Progre-
sīvo domu izteicējs jau atzīst, ka zemes piešķiršana zem-

nieku īpašumā butu pielaižama.
Šis neparastais jaunais domu virziens ir izsaucis kon-

servatīvas grupas autora atspēkojumu tā paša laikrak-
sta 1859. gada 116. un 117. numuros. Šinī atspēkojumā ir
izteikts parmeturms 63.-66. numuru raksta autoram par
viņa „īpatnejo un tendenciozo" uzskatu, kas atzīts par ne-

parasti liberālu. Pie šī paša atgadījuma konservātīvās gru-
pas pārstāvis vēl lieku reizi aizrādījis, ka Kurzemē 'ap-
ietas ar zemniekiem visai humāni, ka nomas līgumu notei-
kumus strīdus gadījumā tulko zemniekam par labu; ka

pārrunas par zemnieku tiesībām iegūt Kurzemē savā īpa-
šuma zemi, ir pilnīgi liekas, tādēļ ka zemnieku skaits vēl
esot mazs, ka zemnieku maju nomnieks labāk var ie-

guldīt savu mazo kapitālu nomas uzņēmumā, bet zemi

iepērkot viņam neka neatliktu paša saimniecībai. Rak-
sta autors pakavējies

_

arī pie zemnieku izglītības jautā-
juma_ un centies pieradīt, ka izglītības izplatīšana izau-

dzinātu zemnieku aristokrātiju, kas pārējiem zemniekiem
butu jāuztur."

Uz visiem šiem svarīgiem jautājumiem, progresīvā vir-
ziena autors „—r" devis plašu atbildi „St. Petersburger
Zeitung"as numuros 206. un 208. (24. un 26. septembrī
1859. g.). Vispirms autors noraida pārmetumu, it kā vina
uzskats būtu „ļoti liberāls". Pret šādu pārmetumu —r

noteikti protestē un uzsver, ka viņš nav gājis tāļāk par
„Kreuzzeitung"as konsekventi aizstāvēto uzskatu, ka zem-

nieks—zemes īpašnieks uzskatāms par konservatīvāko pa-
matšķiru valstī. Tikai tādēļ arī —r vēlas, lai ar likumu at-

vieglotu zemniekiem iespēju brīvi iegūt zemi.
Ta tad par kaut kādu noteikti liberālu virzienu vāc-
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baltu aprindās mūsu dienu nozīme 1860-tos gados vēl

nevarēja būt !ņe runa. Tieši pašu zemnieku intereses arī

„St. Peterburger Zeitung"ā 1859. gadā neviens neaizstā-

vēja.

8.

Kurzemes zemnieku labklājības un likumu cildināšana
sakarā ar naudas nomas sistēmu.

Kā vienu no praktiskiem līdzekļiem, ar ko aizkavēt

zemes piešķiršanu zemnieku īpašumā un zemniekiem lab-

vēlīgus grozījumus likumos, Baltijas muižnieki izvēlējas

naudas nomas sistēmu un „brīvos līgumus". Šo nomas

sistēmu vācbalti nu sāka cildināt krievu muižniecības un

Eiropas priekšā. Par šīs propagandas veidu visraksturī-

gāko liecību dod Alfonsa Hevkinga raksts „Ein Blick auf

die lāndliche Zustānde Kurlands" 48).
Hevkings starp citu raksta: „Ja grib nodot kritiku

un spriedumu par Kurzemes sociālo un materiālo stā-

vokli, tad no kļūdām izbēgs tikai tie, kas pastāvīgi turēs

acu priekšā jautājumu, ka Kurzeme ir tikai lauksaimnie-

cības zeme." — „Jo ciešāk ir saistīta visas zemes lab"

klājība ar lauku apstākļu uzplaukstošu attīstību, jo vai-

rāk ir vērts izpētīt šo apstākļu sakarības tagadējo stā-

vokli.

Sniegt šinī ziņā visu aptverošu un_ sīkumos ieejošu
ainu pa' Kurzemes stāvokli, pie tagadējas vairāk vai ma-

zāk valdošās nosvēršanās pret pareizu statistisku ziņu

sniegšanu, ir gandrīz neizpildāms pasākums."

Neraugoties uz tādu paziņojumu, ka muižnieki atteicas

sniegt pareizas statistiskas ziņas, Hevkings tomēr sameklē-

jis pa muižām kaut kādus viņam vajadzīgus skaitļus uņ

cenšas ar tiem pierādīt, ka pēc 1845. gada stipri attīstī-

jusies klausu atcelšana un zemnieku maju iznomāšana par

maksu naudā, un ka 1858. gadā gandrīz 4/
5

zemnieku maju

jau bijušas atdotas naudas nomā. Pārējie muižu īpašnieki
arī cenšoties pārvest zemnieku mājas uz naudas nomas

sistēmu.

Politiski svarīgākais, ko Hevkings cenšas ar savu rak-

stu pierādīt, ir tas, ka naudas nomas sistēma ir zemnieku

nākotnes labklājības pamats; ka zemnieku likumi Kur-

zemē ir pilnīgi; ka nomas attiecību nokārtošanai nekādi

likuma grozījumi nav nepieciešami un ka brīvā vienoša-

nās ir galvenais noteikums naudas nomas sekmīgai at-

tīstībai.
"

Par šiem jautājumiem Hevkings raksta:
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„Ka naudas nomas sistēmas ievešana nav prasījusi ne-

kādus sevišķus likumdošanas solus, gluži otrādi, bez gro-

zījumiem pēc būtības līdz_ šim spēkā atstātais Kurzemes

zemnieku nolikums ir izrādījies pilnīgi plašs, lai uz tā

pamata nokārtotu varbūtējos izcēlušos jautājumus un dom-

starpības, — ir jau zināms, un tāpat arī jākonstatē, ka

konsekventi izvestais brīvās vienošanās princips ir bijis
viens no svarīgākiem noteikumiem naudas nomas sekmī-

gas attīstības veicināšanai.

Ka no naudas nomas attiecību ievešanas laika zemnieku

materiālais stāvoklis ir loti uzlabojies, neviens, kas ne-

ierobežoti cenšas pēc patiesības atklāšanas, vairs neno-

liegs. Jaunākā laikā atkal bieži vien dzird izsakāmies,
ka zemnieku māju saimnieki, kas dabūjuši mājas naudas

nomā, bez šaubām esot gan sasnieguši īsti labvēlīgu stā-

vokli, bet turpretī laukstrādnieki, vai tie būtu muižu vai

māju kalpi, atrodoties bezcerību, pat ārkārtīgi neapmie-
rinātas eksistences apstākļos. Mēs nožēlojam, ka mums nav

pietiekošs statistisks materiāls šo nepierādīto apgalvojumu
atspēkošanai. Bet vienu faktu mēs tomēr varam pievest,
kas liekas būt piemērots kaut modināt šaubas pret šādu

tik droši izteiktu apgalvojumu.
Desmit gadu laikā, no 1845.—1854. gadam, Kurzemē

atpirkušies no rekrūšiem 3524 individi, kuri samaksājuši
skaidrā naudā 1.057.200 rbj. sudr., summu, kura tās lie-

lākā daļā katrā ziņā ienāuksi no Kurzemes zemniekiem-

kalpiem, kuri it kā atrodoties tik bēdīgos apstākļos." —

Pārrunājis vēl par sludinātām tautu aplaimošanas teo-

rijām, kas praktiskā dzīvē sasniedzot pretējo, un par pār-

eju no trijlauku uz vairāklauku sistēmu, Hevkings starp
citu vēl apgalvo sekošo:

„No visa sacītā varēs nākt pie slēdziena, cik loti ir

grozījušies Kurzemes apstākli pēc 1845. gada. Tā, ar pār-

eju no triju uz vairāklauku saimniecību ir panākta aram-

zemes platības palielināšanās, un dažām muižām tagad ir

otrtik daudz „sējas pūravietu", kā pirms 10 gadiem." —

„Līdz ar muižu ienākumu ievērojamu pieaugumu, gluži

dabīgi cēlušās arī muižu cenas."

„Mēs ceram ar visu sacīto stiprināt pārliecību, ka

mūsu attēlotās parādības, apstākļu cēloņi un to darbība

stāv tiešā samērā, un ka dzimtbūšanas atcelšana, Kurze-

mes kredītbiedrības nodibināšana, naudas nomas ievešana,

zemnieku stāvokļa ievērojamā uzlabošanās, pāreja uz vai-

rāklauku saimniecību un daudzējādie soli uz priekšu zem-

kopībā ir vienas un tās pašas attīstības fāzes, tas attī-

stības, kurai nevajadzēja ierosmi no ārienes, bet kura iz-

auga dabīgā cejā. Bet ka šī attīstība vispārīgi bija ie-
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spējama, ir jāpateicas galvenā kārtā Kurzemes zemnieku

nolikuma saprātīgiem pamatprincipiem, kuri, nelikdami ne-

kādā virzienā robežas progresam, iziet no ta veselīga,

tikpat liberālā, kā konservātīvā viedokļa, ka pa tik, pa

cik nevar būt iespējama kāda pilnīga stabilitāte, tāpat

arī, no otras puses raugoties, atkal tikai tadi iestādījumi
var būt svētīgi un var 'pastāvēt, kuri attīstās mierīgi un

nepieciešāmā kārtā no esošā stāvokļa."
Šis Hevkinga raksts pielīdzināms Hagemeistera vēstu-

lei, kuru tas vēl papildina. Mērķis un taktika abiem ir

viena un tā pati.
Bez statistiskiem skaitļiem un pretēju domu uzklau-

sīšanās Hevkings mēģina pierādīt viena reize, ka zemnieku

labklājības un zemkopības uzplaukšanu, tā arī muižu vēr-

tības pieaugšanu. Tāpat bez statistiskiem skaitļiem viņš

apšauba ziņas par laukstrādnieku grūto stāvokli. Galve-

nais, ko Hevkings grib panākt, iedvest_ pārliecību, ka Kur-

zemes zemnieku nolikums ir tik pilnīgs un apmierinošs»

ka uz tā pamatprincipiem var iepriecinoši attīstīties vi-

sas zemnieku dzīves pakāpes un nekādi grozījumi šinī

nolikumā nav vajadzīgi, un vispār Kurzemes dzīves at-

tīstībā citam likumam no ārienes vairs nav jāiejaucas.
Cik lielā mērā aizrāvušies savā propagandas sajūsmā Hev-

kings un viņa domu biedri, redzams jau no ta vien, ka

„Baltische Monatschrift" redakcija pati jau atzinusi par

nepieciešamu taisīt pie Hevkinga raksta šādas savas pie-
zīmes: 1) Rekrūšu atpirkšanas jautājumā jāatgādina, ka

zemnieku kārtas laukstrādnieks, kas_ atpirkās no ķara-

klausības, tikai izņēmuma gadījuma bus spējīgs no saviem

līdzekļiem sagādāt vajadzīgo summu. Kurzemes zemnieka

noteiktā uzstāšanās pret kara klausību, spiež viņu nest

ārkārtīgus upurus, atdot visu pēdējo no viņa mantas, un

viņa pārmērīgās pūles viņam palīdz atrast palīdzību pie
radiem vai cļraugiem, bet šis aizņēmums katrā ziņa gulstas
uz viņa nākotni. Lielais vairākums no tiem, kas atpērkas,
kuri nevar atrast palīdzību sava pagasta iestādēs, atrod

vajadzīgo aizdevumu pie svešiem, kuriem viņi
_

atdodas

par kalpiem uz garu gadu rindu. Rīgai šai ziņa piekrīt
izcilus loma Kurzemes zemnieku dzīvē. Ja viņam neiz-

dodas nekur citur sadabūt viņa apstākļos tik ievērojamu
summu — 300 rbļ. sudr., tad bagātā tirdzniecības pilsēta
ir viņa pēdējā cerība." — 2) Ir skaidri, kā uz delnas re-

dzams, cik interesanti un no svara būtu ar statistiskiem

skaitļiem iegūt skaidrus pierādījumus par tagadējo un

agrāko aramzemes, pļavu un ganību platību. Taču šadu

ziņu sadabūšana par lielu nožēlošanu līdz šim arvien ir

palikusi pium desirium."
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9.

Pirmās vācbaltu pārdomas par proletariāta attī-

stību un sociālo apgādi sakara ar nenokārtotiem

agrāriem apstākļiem.

Neatkarīgi no propagandas un cīņas, kādu vacbalti,

galvenā kārtā muižnieki, veda pret gaidāmām reformām,
vācu žurnālistika Baltijā 1860. gadu sākumā ir iesākusi

runāt arī par proletāriāta attīstību, sakarā ar nenokārto-

tiem agrāriem apstākļiem vai to nelabvēlīgu izveidošanos.

„Rigasche Zeitung"ā šinī jautājumā ir ievietoti divi

garāki stāsti: „Die Rettungsanstalten m den Ostseepro-
vinzen" un „Einige Worte über den Aufsatz Rettungs-
anstalten m den Ostseeprovinzen"

"49)*
Abi šie raksti ir laikmeta .raksturojums un mēģina at-

risināt sociālās apgādes Tādēļ ir lietderīgi arī

pie tiem brītiņu pakavēties, lai vēlāk būtu iespējams sa-

līdzināt vācu žurnālistu un publicistu uzskatus strādnie-

cības jautājumā ar Krišjaņa_ Valdemāra uzskatu,_ kas pla-
šāki izteikts divi gadi vēlāk Valdemāra brošūrā „Bal-

tische, namentlich livlāndische Bauernzustānde".

Pirmā „Rig. Zeit" rakstā (Nr. 40.) „Die Rettungsan-
stalten etc." autors, starp citu, raksta: „Musu zemākas

pilsoniskās šķiras slēpj sevi īsta proletāriāta dīgļus un

jau tagad izaudzina laika nositējus (Bummler — saules-

brāļus), no kuriem izvēršas proletāriāts. Tas attīstīsies,

kad zemnieku šķira piesavināsies sadalītās zemes, kas agri
vai vēlu tiešām notiks un kam ari jānotiek. Tad no zemr

nieku kārtas atliksies pārpalikums, kuram piesliesies at-

kritumi no zemākās pilsētnieku šķiras, _un
tie tad nu

būs tas visur pelnošais, bet nekur pastāvīgi nesaistītais

proletāriāts." — „Mēs negribam piebalsot tai liekuļu brē-

kai, kura raksturo mūsu laikmetu, kā to visusliktāko, un

kura savā histēriskā garastāvokli redz visu tikai melnas

krāsās; bet mēs tomēr negribam aizdarīt savas acis un

sirdis to vaimanām un tā posta priekšā, kas patiešām ir."

Autors mēģina atrisināt šo lielo sociālo problēmu uz

saimnieciskās dzīves izveidošanās vai šķiru attiecību pa-

matiem, bet sava raksta lielāko daļu velti toorijam par

glābšanas, labošanas un audzināšanas iestāžu atvēršanu

bērniem un pieaugušiem.
Uz šo rakstu atsaucas kāds autors no Liepājas, rakstā

„Einige Worte über den Aufsatz etc" („Rig. Zeit." Nr.74.),

kurš tuvojas jautājumam no cita, plašāka viedokļa. Atsauk-

damies uz pirmo rakstu, viņš izsakās:

„Minētā raksta autors sniedz bēdīgu, bet par nožēlo-

šanu patiesu ainu par proletariāta pieaugšanu, un šī ļau-
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numa pamatcēloņus meklē zemāko amatnieku, tā saucamo

pusvāciešu un strādnieku šķirā._ Pilnīga patiesībai Bet ir

taču iespējams, ka bez tiem ir vel arī citi un ka tie

slēpjas daudz dziļāk un taļak, neka tas no iesākuma var

izlikties. Jautājumu tuvāk apskatot, kaut gan to dažkārt

apstrīd, laikam taču nevarēs noliegt, ka vel nepilnīgi no-

kārtotie zemnieku apstākļi Baltijas provinces līdzīga kārta

nes lielu daļu atbildības par šo ļaunumu. Te pilnīgi ap-

stiprinās vecā patiesība, ka visskaistākais darbs pirms ta

pilnīgas pabeigšanas ir tikai lūzums no vesela; to pašlaik
var sacīt arī par zemnieku nomas attiecībām, jo te bla-

kus skaistākiem ziediem arī aug daudz, ļoti daudz nezaļu.

Rakstā „Ein Blick auf die lāndlichen Zustānde Kurlands" 50)
izteiktām domam, ka Kurzemes zemnieku, t. i. maju nom-

nieku materiālā labklājība pēc 1845. gada ievērojama merā

pieaugusi, pa daļai varētu piekrist, taču, pretēji tur iz-

teiktam uzskatam, jāizsaka apgalvojums, ka attiecība uz

kalpu etc stāvokli, dzīve rāda augstākā mera nelabvēlīgus

apstākļus, ko arī minētā laikraksta („Baltische Monats-

schrift") redakcija atzīmējusi." — „Ļoti daudzi kalpi, puiši,
meitas ne arvien atrod darbu pie saviem kungiem vai pa-

gastos, vai to atrod tikai lauku nokopšanas laikā; viņus

nepietiekoši atalgo vai vismaz viņi cer pilsētā pelnīt vai-

rāk. Tādēļ tik stipra iespiešanās pilsētās, tādēļ arī aaž-

kārt iestājas lielais trūkums, ja cerības uz gaidīto peļņu

nepiepildās. Bet arī pat visizdevīgākā gadījuma, ja iz-

dodas atrast ievērojamu darba algu, pilsēta ienākušo dienas

algādzi, kas nepazīst pilsētas dzīves apstākļus, bieži

draud nabadzības, pat morāliskas pagrimšanas posts." —

X. Oficiālas ziņas par Krievijas lielo reformu

priekšdarbiem (1860. g.)

Žurnāls „Baltische Monatsschrift", kura I. sējuma 1.

burtnīca iznāca 1858. gada oktobrī, iesaka paust samēra

liberālāku vācbaltu domu, nekā absolūti konservatīva Ri-

gasche Zeitung", tādēļ arī šis žurnāls iespieda 1860. gada
februārī 53 ) visas viņam pieejamās ziņas par gaidāmām

lielajām reformām Krievijā.
Raksts „Reformen m Russland", atlaižot mazāk svarīgu

tekstu, skan:

~1859. gads atzīmējams kā ļoti _svarīgs ar dažādiem

priekšdarbiem lielām reformām. Mes sniedzam pārskata

pēc „Russkij Vestņika" par šinī nolūkā ieoelto kommisiju

darbibu, cik tāļi par to jau būtu sniegtas ziņas atklātībai."
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„Civīlprocesā par bāzi ņemta atklātība un prāvinieku mu-

tiska sacīkste." — ~Kommisiju pārskats par sagatavotiem

materiāliem jautājumos par strīdu izšķiršanu starp darba

devējiem un strādniekiem dod liecību par to, kada svē-

tība sagaidāma no racionālam pargrozībām tiesu iekār-

tā." — „Izteikta vēlēšanās reformēt arī kriminālprocesu."
Līdz ar procesa kārtību arī pārstrādāt civillikumus, kā

arī likumus par bankrotu, hipotēku, zemes bankām, ko-

mercbankām, nodokļiem, pasu sistēmu nodokļu maksātā-

jiem, paredzot šīm ļaužu_ šķiram zināmus atvieglojumus.
„Ar to stāv cieša sakara zemnieku jautājums, kura drīza

izšķiršana arī tagad sagaidāma. Ka zināms, guberņu ko-

miteju sastādītu priekšlikumu caurskatīšanai par zemnie-

ku stāvokļa uzlabošanu un organizēšanu privātmuižas, kā

arī vispārēja zemnieku nolikuma projekta sastādīšanai, uz

ķeizara pavēli iecelta redakcijas kommisija ģeneraladju-
tanta Rostovoeva vadībā, kuras locekļi ar ķeizara piekri-
šanu pa daļai ievelēti no piedzīvojušiem muižu_ īpašnie-

kiem, pa daļai iecelti no iekšlietu, justie- un domeņu mini-

striem un no ķeizara kancelejas."
levēlēto un iecelto darbinieku sarakstā lasāmi tāļi ska-

noši vārdi, kas liecina, ka visa lielā reformu lieta nodota

visnopietnāko valstvīru rokas.

Juris Samārins ieņem vienu no visredzamākām vietām.

„Redakcijas kommisija iesaka sēdes martā un jau līdz

septembrim pabeigti visi darbi, kup bija jāveic pirmā dar-

bības periodā. Izstrādāts sīks plāns visiem darbiem un

projektiem, kurus cels priekšā iesaucamiem delegātiem no

guberņu komitejām. Kommisija īsa laikā jau noturējusi 52

sēdes/ dažas pat ļoti ilgstošas."

Redakcijas kommisija nevien veikusi savu oficiālo dar-

bu, viņa izstrādājusi ap 400 jaunu projektu dažādiem jau-

tājumiem.

«Zemnieku jautājuma izšķiršana saistīta arī ar admi-

nistrācijas un tiesu iekārtas reorganizēšanu uz vietām.

Šinī nolūkā pie iekšlietu ministrijas sastādīta sevišķa

kommisija, kas izstrādā priekšliloimus policijas

reorganizēšanai, kā arī sevišķas iestādes dibināšanai, kur

izšķirs strīdus starp muižu īpašniekiem un zemniekiem.
'
—

„Šīs reformas pamatprincipi: administrācijas un tiesu dar-

bības pilnīga šķirošana."
Lielo reformu plānā arī minēti jautājumi par valsts kon-

troli, tautas skaitīšanu, militāro statistiku, fabriku rūpnie-

cību, muitu, mežkopību v. c.

No krievu laikraksta tulkotais teksts beidzas ar gai-
šām liberālām domām un jaunām lielām cerībām:
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«Ta tagad puš jauna, atspirdzinoša vēsma pa visām
valsts pārvaldes nozarēm. Visur redzama cenšanās nedzīvā
mēchanisma pārdzīvotu apstākļu vietā ievest dzīvu orga-
nisku kārtību un šinī darbā izmantot ārzemju piedzīvo-
jumus. Bet ar nosprausto reformu ievešanu likumdošanas
darbā ir veikta tikai mazākā daļa no lielā darba... Tādēļ,
lai nepietrūktu saprašanas un labas gribas ievest jaunu
iekārtu arī visas tautas dzīvē!"

Katrs, kas pazīst lielo krievu publicistu rakstus par
cīņām, kādas norisinājās arī Krievijā pirms zemnieku pil-

nības atsvabināšanas, sapratis arī šī „Russkij Vestnika"
raksta svarīgo beigu daļu. Ari pašā Krievijā vēl 1860.
gada sakuma tautas draugus nomoca domas: „kad tik
nepietrūktu saprašanas un labas gribas ievest jaunu iekārtu
arī visas tautas dzīvē."

Reformas tiesu un administrācijas iekārtā un likumos
gan nozīmēja lielu soli uz priekšu, bet vēl nenozīmēja zem-

nieku galīgu atsvabināšanu ar zemi.

Sevišķas iestādes dibināšana strīdu izšķiršanai starp
zemniekiem un muižniekiem ir tikai pusceļš.

Ja šo šķīrēju tiesnešu institūtu vai, kā to vēlāk no-

sauca — „Mirovija posredņiki", muižnieku pārstāvjiem būtu
izdevies noorganizēt muižniecībai labvēlīgā garā un ties-
nešus iecelt no muižniekiem, kā tas vēlāk pa daļai arī

bija reformu ievešanas laikmetā, tad krievu zemnieku brī-
vība tomēr butu bijusi stipri ierobežota. No šāda reformu
iznākuma slāvofili stipri baidījās vēl 1859. gadā un 1860.
gada pirmā pusē. Šinī laikā vēl norisinājās visasākās cīņas
Krievijas galma aizkulises un krievu muižnieku un reak>
cionaro valdības vīru aprindās pret zemnieku patiesu at-
svabināšanu uz viņiem izdevīgiem noteikumiem zemes pie-
šķiršanas un izpirkšanas lietā. Desmit gadu laikā slāvofilu
liberālais virziens vēl nebija visur guvis uzvaru. Pirms 10
gadiem viņi >paši itin visi vel bija zem policijas uzraudzī-
bas. Juri Samārinu, kas 1849. gadā 28. augustā bija iera-
dies Simbirskā kā sevišķu uzdevumu ierēdnis pie pazī-
stama gubernatora, pēc iy2 mēneša, 15. oktobrī, bez kāda

iepriekšēja paziņojuma un bez viņa paša lūguma, pārcēla
uz Ķijevu, gubernatora Bibikova rīcībā. lemesls: slepen-
policijas ziņojums, ka Samārina iespaids uz Simbirskas
sabiedrību ir valstij kaitīgs 52 ).

Pēc desmit gadiem slāvofilus gan vairs nevajāja, bet
reakcija tomēr vēl nebija galvu nokārusi un slepeni strā-

dāja uz visas līnijas. Tādēļ arī „Russkij Vestņika" ziņo-
juma beigas nomanāmas zināmas rūpes.

Ņemot visu to vērā, Baltijas muižniecība vēl nenolaida
rokas un dzīvoja cerībās, ka, varbūt, viņai vēl reiz iz-
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dosies panākt savu mērķi un nostiprināt agrākās privi-
lēģijas un varu Baltijā ar viņai labvēlīgu Krievijas likumu
palīdzību.

XI.

Vācbaltu tāļākā propaganda pret reformām un lielās

domstarpības pašu mājās (1860. g.)

1.

Nepatiesa skaitļu valoda.

(1860. g. martā.)

Rakstīdams 1805. gadā par verdzības postu Vidzemē,
J. G. Seume stipri uzsvēra, ka „vēl pēc 100 gadiem, no

dabas daudzkārt svefita un no visiem nelaimes gadīju-
miem pasargāta šī province tomēr vēl stāv uz agrākās ie-

dzīvotāju skaita pakāpes, tikai posts zemnieku dzīvē visā

zeme ir lielāks."

Pēc 1804. un 1809. gadu likumu atcelšanas un jaunas
verdzības formas nodibināšanas ar 1816.—1819. g. noliku-

zemnieku dzimtibai Baltijā atkal bija jāpaliek uz

agrākas pakāpes vai jāslīd uz leju.
Lai šo stāvokli neizmantotu jaunu reformu nepiecieša-

mības motīvos, Baltijas muižnieki bija tik uzmanīgi, ka

nepareizi apgaismoja Krievijas iedzīvotāju skaitīšanas ma-

teriālus un viltoja statistiskos skaitļus.
«Rigasche Zeitung" 15. martā 1860. g., Nr. 61., garākā

raksta par tautas skaitīšanu Krievijā starp citu sniedza
šādas ziņas:

«Pēc Kirilova: Otrā tautas skaitīšanā. Krievijā pavi-
sam zemnieku 5.409.930, to skaitā muižnieku zemnieku —

3.219.551, visu citu (kroņa, apanāžu un baznīcu) — 2.190.379 c
18. gadusimteņa sākuma: un garīdznieku —

146.568, zaldātu* — 20.000, pilsoņu, kas nodar-

bojas ar tirdzniecību — 169.426, tatāru pie kuģu mežiem
— 49.029, visu citu katēgoriju zemnieku — 5.415.930; kopā
5.800.953 vīriešu kārtas. Pēc akadēmiķa Hermaņa aprēķina
vīriešu kārtas zemnieku bija 5.794.928. Ja no Šī skaita

pieņem, ka dzimtsbušanas zemnieku ir 3.200.000, tad iznā-
Vums ir, ka 18. gadusimteņa iesākumā Krievijā vairāk kā

puse no visiem iedzīvotājiem bija privātpersonu dzimts-

ļaudis/ — „Pēc Koppena tabeles 1851. gadā viss Krie-

vijas iedzīvotāju skaits, izņemot Poliju un Somiju, bija
29.024.563, no kuriem 10.708.900 dzimtsļaudis. — Tieši "krie-

vu guberņās mantojamo dzimtszemnieku 18. gadusimteņa
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sākumā bija vairāk kā puse no visiem iedzīvotājiem, 18.

gadusimteņa beigās — mazāk kā puse un 1860. gadā 2/5

no visiem."

«Dzimtsbūšana kavē Krievijā iedzīvotāju pieaugumu, ko

pierāda bez skaitļiem arī tas apstāklis, ka tanī pašā laika,

no 6. -9. tautas skaitīšanai, iedzīvotāju skaits Krievijā pie-
audzis par 7%, bet Baltijas guberņas, kur,zemnieki da-

būjuši brīvību, pieaudzis par 26%." —

Par Baltiju nav sniegti itin nekādi skaitļi, ne arī_ sa-

cīts, kāds procents dzimtsļaužu nak uz citiem iedzīvo-

tājiem, un kāds dzimts ļaužu skaits ir bijis 18. gadusimteņa
sākumā Baltijā. Uzrādītie 26% nav ne uz ko pamatoti un

atzīstami tikai par patvaļīgi uzstādītu aģitācijas materiālu.

„Rig. Zeit" pārdrukājusi savu rakstu no krievu „Uka-

zateļ Ēkonomič.".

Nevar būt šaubu, ka šinī krievu rakstu krājumā apgal-

vojumu par 26ū/o iedzīvotāju pieaugumu Baltija, ir sniegusi
vācbaltu propagandas roka, lai ar kautkadiem skaitļiem

pierādītu zemnieku lielo dzimtību pec brīvlaišanas.

Nesniedzot nekādus skaitļus par iedzīvotāju šķirām
Baltijā un par dzimtības procentu dažādās šķirās, nevar

26% motivēt ar zemnieku brīvību, kura faktiski bija rak-

stīta tikai uz papīra. f

Cik pareizs bija apgalvojums, ka dzimtsbūšana Krievijā
kavē iedzīvotāju pieaugumu, tik nepareizs bija aizrādī-

jums uz zemnieku brīvības labvēlīgo iespaidu uz iedzīvo-

tāju skaita pieaugšanu Baltijā.
Tikpat nepatiess un propagandas nolūkos rakstīts ir

apgalvojums, ka dzimtszemnieku skaits 1860. gadā ir sa-

mazinājies uz 2/5
no visiem iedzīvotajiem, tādēļ ka Krie-

vijā līdz 1860. gadam vēl pastāvēja dzimtsbūšana.
Krievu dzimtsļaužu skaits strauji samazinājās caur to,

ka krievu muižnieki brīvprātīgi atlaida savus zemniekus

no dzimtsbušanas uz 20. februāra 1803. g. ukaza pamata.

Ja uz šī akta pamata 15 gadu laikā, no 20. februāra

1803. gada līdz 1818. gadam,' krievu muižnieki jau bija

devuši brīvību ne mazāk kā 55.000 vīriešu dvēselēm, tad

nākošos 42 gados, kad brīvības ideja vispārīgi ļoti spē-

cīgi izplatījās visā Krievija (izņemot Baltiju), krievu muiž-

nieki atsvabināja savus zemniekus lielā skaitā. Tādēļ arī

dzimtsļaužu skaits tieši Krievijā samazinājās no visu ie-

dzīvotāju skaita puses 18. gadusimteņa beigās līdz 2/5

daļām 1860. gadā.
Vācbaltu nekautrīgā rīcība ar Krievijas skaitļiem un

nepatiesās ziņas par '26% iedzīvotāju pieaugumu Baltijā
ir izskaidrojama vienīgi ar propagandas nolūkiem Krie-

vijas reformu sagatavošanas laikā.
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2.

Ārzemnieku raksti kā noskaņotās propagandas traucēklis.

(1860. g. aprīlī.)

Par lielu uztraukumu Baltijas vācu politiķiem, kāds

ceļotājs no Vācijas, kas 40 gadus atpakaļ bija apmeklējis
Kurzemi, ieradās te atkal gluži nelaikā 1860. gada aprīlī.

Patiesības skubināts, viņš devis par Kurzemes dzīvi

šādu atsauksmi 53 ):

«Kurzeme ir sevišķi nelaimīga un nevar nākt ne pie
kādas īstas attīstības. 600 gadu ilgā muižniecības val-

dīšanas laikā nav nekas darīts zemes interesēs; bet ilgi
un smagi uz tautu gulējusē dzimtsbūšana, kuru atcēla

tikai Aleksandrs 1., Dieva svaidītais, ir bojājusi tautas

raksturu un tauta tikai lēniņām nāk pie pašapziņas, it

sevišķi tagad, pēc klaušu atcelšanas.

Liels kavēklis Kurzemes dzīves attīstībai ir muižniecī-

bas priekšrocības — būt par zemes īpašniekiem un turēt

vienīgi savās rokās tiesu.

Visos augstākos un zemākos policijas un tiesu iestāžu

amatos, kā pilstiesā, apriņķa tiesā, virspilstiesā un virs-

galma tiesā, augstākā zemes justiciestādē — ir tikai Kur-

zemes dzimtsmuižnieki, kurus ievēl amatos tikai muižnieki

un kuriem pat nav jāiztur nekāds pārbaudījums ūniversi-

tātē. Tādas iekārtas sekas ir viegli pārredzamas un visiem

sajūtamas, kuri paši nav atzīti muižnieki."

Šī ārzemes ceļotāja nesaudzīgā atsauksme Baltijas ūni-

versitātes pilsētas žurnālā par muižnieku ļauno iespaidu
uz Kurzemes dzīvi ir nevien uztraukuši un saniknojusi vāc-

baltu muižniecību un politiķus, bet arī izsaukusi viņos du-

bultotu enerģiju propagandas darbā.

3.

Zemnieku bēgšana no dzimtenes un muižnieku

praktiskie padomi agrārlietās.

(1860. g. maijs.)

1860. gads ir bijis Baltijas muižniekiem lielu uztrau-

kumu gads, nevien politiskā, bet arī saimnieciskā ziņā;
to tagad var vislabāk pārredzēt.

Lielas jukas ir valdījušas muižnieku un zemnieku attie-

cībās, neraugoties uz visu muižnieku absolūto politisko
un saimniecisko varu un viņu bardzību. Tas redzams no

kāda nezināma autora raksta 54
,

kas, kaut gan mazāk rak-

stīts vispārējas muižnieku propagandas nolūkos, tomēr ir
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vērtīgs materiāls laikmeta raksturojumam. Autors taisa

pārmetumus arī pašiem muižniekiem, kas neprātīgi pār-
dod muižas un nemeklē miermīlīgus sakarus ar zemniekiem*

Svarīgākās vietas rakstā skan: „Kamēr augstākās ap-

rindās vel turpinās muižu pirkšanas un pārdošanas ne-

prāts (Schwindel), zemākos sabiedrības slāņos iesākas iz-

ceļošanas neprāts, kas, neprāta domu vadīts, pieņemas ar-

vien plašākos apmēros un apdraud atstāt zemi bez iedzī-

votājiem, neparedzot, ka svešatne izceļotājus sagaida la-

bāks liktenis, bet gluži otrādi, ka viņus sagaida tāds pat

liktenis, kā visus tos, kas izceļošanas neprātā krituši na-

badzībā un postā Amerikas tuksnešos.

Pēdējā parādība varētu pamudināt Vidzemes muižu

īpašniekus uz nopietnām pārdomām, jo viņi iet pretim

krizei, kas vēl maz pazīstama un var novest pie aprēķinu

jukām, attiecībā uz muižu vērtību, un pie nedrošiem ienā-

kumiem. Tie muižu īpašnieki, kuri, vai nu personīgas,
vai zemnieku interesēs pārdevuši zemnieku mājas viņu
agrākajiem turētājiem, vai brīvus muižas zemes gabalus
zemnieku kārtas pircējiem, paši, neparedzēdami šis rīcī-

bas galaiznākumus, vismaz ir saistījuši zemes iedzīvotājus

pie viņu dzimtenes; bet šo muižnieku skaits vēl ir tik ne-

ievērojams, ka viņos nevar ieraudzīt cīnītājus pret izce-

ļošanas drudzi. No muižu īpašniekiem arī tikai mazam skai-

tam var būt tiesība un griba sadalīt zemi, ko viņi paši ie-

guvuši nedalītā īpašumā. Tādēļ ir nepieciešams pārrunāt
divus jautājumus: Vai klaušu attiecības paturamas? Vai

naudas noma izvedama?

Klaušas.

„Ļoti piedzīvojuši lauksaimnieki apgalvo, un ar tie-

sību uz to, ka ar pareizu laika un darba spēka iedalīšanu,
klaušas ved pie vislielākiem ienākumiem. Bet muižas īpaš-
nieks nevar šinī ziņā justies drošs, jo reti kad var dabūti
tādus palīga spēkus, kas saprot un kam ir laba griba izman-

tot laiku un darba spēku pēc pēdējā laika attīstības so-

ļiem lauksaimniecībā." — „No otras puses, muižas īpaš-
niekam jācīnās drīz ar aktīvo, drīz ar pasīvo zemnieku

pretošanos. Zemnieks, kurš kļuvis brīvs, vispārīgi neie-

redz klaušas, un tādēļ daudzkārtīgā kaulēšanās un sū-

dzēšanās no abām pusēm nebeidzas." — „Ceļas sūdzības

un žēlošanās zemākās un augstākās iestādēs. Liels laika

patēriņš staiguļošanā pa tiesām, rakstiskā un mutiskā prā-
vošanās, kas viss noved pie abpusīga naida, kas bieži pa-
mudina zemnieku atstāt savu dzimteni un meklēt citur

mierīgāku dzīvi."
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Izeja no šī stāvokļa, pēc autora ieskata, ir

Naudas noma.

_„Tā_ tagad ir drošākais apmierinājuma līdzeklis abām

strīdīgam pusēm, pieņemot, ka muižas īpašnieks pārmē-
rīgi nesaliec loku, bet arī te ievēro vidus ceļu un slēdz
nomas līgumus ne mazāk kā uz 12 gadiem; tāļāk, pie-
ņemot, ka kungs neprasa par katru cenu, lai zemnieks
noslēdz jauktu naudas — klaušu nomas līgumu, ja zem-

nieks pats tam pretojas." — „Tiešā sakarā ar naudas nomu

stāv: lauksaimniecības vadīšana ar algotiem kalpiem. Dau-
dzi lasītāji, saprotams, jau nobīsies lasīdami šīs rindiņas,
un tomēr tas nav tik briesmīgi." — «Saimniecībām ar dau-
dziem kalpiem ir savas ēnas puses: lielie kop dzīvokļi,
slikti raksturi. Bet ir arī, kaut gan reti, čakli, godīgi un

paklausīgi strādnieki."

„Šie pēdīgi minētie strādnieki pulcēsies ap kungu, kurš

mii taisnību un ir cilvēku draugs."
Autors liek kungiem priekšā šādu izeju:
„Muižas īpašnieks patur savai apsaimniekošanai ar al-

gotiem kalpiem % daļu no visas zemes, otro trešdaļu tā-

lākas nomalēs — atdod naudas nomā uz tādiem pašiem
noteikumiem, kā zemnieku zemi." — „Trešo trešdaļu mui-
žas centra tuvuma sadala namelniekiem (mūrniekiem, gald-
niekiem, degvīna brūža darbiniekiem v. t. t.), kuri kā
amatnieki strada muižai 3—4 dienas_ nedēļā, bez zirga, vai
ka zemes kalpi tikpat dienu vienā nedēļā ar zirgu un
otra — bez zirga. Zemes viņiem būtu jādod tikdaudz,
ka viņi, izpildot savu pienākumu, jūtas labi."

„Lai šadi apbuvieši nebojātu muižas apkārtnes skai-
stumu, ap viņu namiņiem būtu Jāstāda koku grupas un

ik pa 6 namelniekiem jaoeļ viena rija kopīgai lietošanai."

Visnozīmīgākais šinī uztraukuma pilnā rakstā ir tas,
ka autors, kaut gan nobijies, ka zeme paliks bez iedzīvotā-

jiem, ka muižniekiem „jaciņas drīz ar aktīvo, drīz ar pa-
sīvo zemnieku pretošanos", tomēr stūrgalvīgi paliek tikai

pie naudas nomas un kalpu sistēmas, neminot ne vār-

diņu par zemes pārdošanu zemniekiem.

4.

Proletariāta attīstības raksturs Vidzemes Un

Igaunijas zemnieku agrārā iekārtā.

Domstarpība, kura izcēlās 1852. gada Baltijā starp vācu

mācītāju R. Šulcu un muižnieku A. fon der Recke un viņu
piekritējiem latviešu rakstura un strādnieku jautājumā un
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kura 1858. un 1859. gados jau pārvirzījās uz īpašuma tie-

sību jautājumu „St. Petersburger Zeitung'as slejas, vairs

nenorima.

Nopietnu vācu publicistu un tautsaimnieku aprindas

taču radās arī viens otrs redzīgāks virs, kurš pašu Bal-

tijas zemju intereses nopietni stājas pie muižnieku po-

litikas galīgi noslāpētā īpašuma tiesību jautājuma atdzī-

vināšanas.

Kas muižnieku un viņu atbalstītāju vācu garīdznieku

egoismam nebija vēlams viņu šauro šķiru, pareizāki sakot,

kastas interešu dēj, to nopietni nacionaloikonomisku zinību

vīri uzskatīja par vienīgo glābiņu pašām Baltijas guber-

ņām. TādēJ, gluži dabīgi, strīdi pieņēma vel plašākus ap-

mērus 1860. gadā, kad vesela prāta nojauda jau skaidri

pateica, ka reformas paša Krievijā vairs nepaliks pusceļa.

Par vienu no reto gaišredzīgāko autoru rakstiem arī

jāuzskata nezināma autora 35 lappuses garš raksts: „Der

Proletarier-Charakter der Bāuerlichen Ackerbau-Industrie

m Liv- und Estland" 55).

Autors pieiet pie agrāra jautājuma Baltija no taufr

saimnieciskā un zemnieku kārtas viedokļa. Viņš raksta:

„Pirms dažiem gadiem arī Vidzemes latviešos un igau-

ņos iesākusies izceļošanas kustība. Taisnība, viņi nedoma

ceļot pāri okeānam, negrib doties uz Amerikas prērijām,

uz Kalifornijas vai Austrālijas zelta raktuvju zemēm; viņu

vēlēšanās tikai ir: savu tuvāko dzimteni, kura viņi jutas

slikti, pārmainīt uz citu apgabalu lielajā valstī, kur viņi

var iegūt zemi īpašuma, kur viņi var dzīt savu vagu, dziļa

apziņā, ka viņu darba augļi reiz paljks ari viņu bērniem

un bērnu bērniem."

„Ar nepielūdzamu vēstures gaitu igaunis un latvietis

notiesāts palikt zemākā, zemnieku kārtā. Nav nemaz pa-

redzams, kad varētu attīstīties igauņu un latviešu nacio-

nālā pilsonība un muižniecība. Bet tas nav nekāda ne-

laime, ne viņiem pašiem, ne citiem.. Viņiem tads pats lik-

tenis, kā citām tautām, kas ar laiku nozudušas, vai citas

tautās pārgājušas. Franču tauta arī cēlusies no gotu, ģer-

māņu, romiešu un gailu tautu atliekam."

„Abas tautas neko nezaudē, ja viņas pāriet citā tau-

tībā. Bet nožēlojams ir tas apstāklis, ka šīs divas tautas

līdz pat šim laikam nav tikušas pie īstas kārtas, pie zem-

nieku kārtas."

„Latvieši un igauņi ir zemnieki pec profesijas, bet ne

kārta, vēl sliktāki: viņi ir algādži, kalpi, dienestnieki. Viņi

ir zemnieku kārtai pieskaitīti strādnieki, un ar to vien jau

uzskatāmi kā proletārieši."
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„Nav sevišķa starpība starp algotu kalpu un zemnieku
māju nomnieku uz laiku, vienalga, vai pēdējais maksā no-

mu_ klaušas, nauda vai citos objektos. Abi, kā algotais
strādnieks, ta arī nomnieks, apņemas kungam pretim pil-
dīt pienākumus: darba, graudā, naudā."

„Ar maju nomniekiem slēdz līgumu vai nu bez ter-

miņa, vai uz termiņu, parasti uz 6 gadiem."
„Tadēļ nav nomanāma starpība starp parastu, par algu

pieņemtu strādnieku un zemnieku māju nomnieku uz lai-
ku, jo pēdējais gruntsīpašniekam vai kungam — darba de-

vējam pretīm ir tikai strādnieks, ne kārtas zemnieks."
„Šis stāvoklis Vidzeme un Igaunija pagaidām ir vis-

pār valdošais; tikai retas muižās ir atsevišķi, vēl retāki —

visi zemnieki ieguvuši mantojamā valdīšanā'savas zemnieku
mājas. Te ir mazs skaits zemnieku kārtai līdzīgu zemnieku,
bet nav zemnieku kārtas. Un tas ir ļaunums, tas nak par
ļaunu tiem pašiem, kuriem būtu jādibina šī zemnieku kār-

tas ir ļaunums tautsaimniecībai, jo zemnieku kārta
drīz vien paceltu tagadejo_zemnieku zemju vērtību, un līdz
ar to visu_ tautas labklājību; ļaunums arī politiskai val-
stij, jo visas valstīs galvenā kārtā ir_ zemnieku kārta, kas
dod materiālu speķu armijai; ir novērots, ka pie rekrūšu
ņemšanas šejienes_ muižas ir ļoti grūti sadabūt vajadzīgo
skaitu derīgo cilvēku no šiem nabadzīgiem zemnieku-pro-
letariešu jaunekļiem."

„40 gadu laikā pēc dzimtsbūšanas atcelšanas zemnieki
vēl nav varējuši pacelties un tapt par kārtu. Bet noma

uz laiku līdz šim_ pat nav bijusi nekāda pārejas pakāpe;
ta bija tikai sistēma, un ta ir tā kļūda."

„Kroņa muižās ar to, ka zemniekus nevar izlikt no

mājām bez svarīga iemesla, viņi ir ieguvuši morālisku
garantiju, ka viņi_ varēs ilgi nodarboties savā arodā, ko viņi
prot vērtēt; tadeļ tas ir rets atgadījums, kad no kroņa
muižas kads zemnieks pārceļas privātmuižā. Un no tā

laika, kad viņi maksā kronim tikai naudas nomu un nav

spiesti pildīt citus_ pienākumus, viņu turība ir sasniegusi
tikpat augstu pakāpi, cik tā ir iepriecinoša." s6 )

„Privatmuižas tikai tur, kur pastāvīgi valda labvēlīgi
kungi un muižas neiet no rokas rokās, var nodibināties
līdzīgas attiecības, kā kronim ar kroņa zemniekiem, tomēr

arī tādās privatmūižas zemniekiem nav nekādas rakstiskas

garantijas; lietas var grozīties, laiki var mainīties, ir ie-

spēja uzteikt nomas līgumu, uzlikt pārmērīgu nomas mak-

sas prasību. Viss tas allaž rēgojas zemnieka acu priekšā,
un dabiskas sekas šim nedabiskam stāvoklim, visai šai
zemnieku kārtai ir gaiši redzamas, tā kroņa, kā privāt-
muižās. Un tas ātrāk nevar izbeigties, iekams zemnieki
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nebūs tas, par ko viņiem jābūt: mazgruntniecības repre-

zentanti, tāpat kā muižnieki lielgruntniecības reprezen-

tanti/

Šim autoram, liekas, ne muižnieki, ne vācbaltu lielpil-
soņi nevarētu taisīt pārmetumus, ka viņš aizstāv latvie-

šus un igauņus, kā tādus, kā tautu. Viņš_ taču skaidri saka:

„Abas tautas nekā nezaudē, ja viņas pāriet citā tautībā."

Nacionālais jautājums viņam vienaldzīgs; var drīzāk sacīt,

ka viņš labprāt redzētu latviešu un igauņu pāriešanu citā

tautībā, laikam taču vācu tautībā, kaut gan autors to ne-

izsaka. Bet viņš kā tautsaimnieks tikai aizstāv to uzska-

tu, ka staiguļojoši zemes strādnieki nav zemnieki, un ka

pašas Baltijas tautsaimnieciskās intereses prasa, lai lat-

vieši un igauņi neizceļotu, bet lai paši savā zeme taptu

par mazgruntniekiem, zemes īpašniekiem.
Tomēr viņa veselīgais un zinātniskais uzskats izsau-

cis muižnieku aprindās nervozus pretrakstus.

5.

Konservatīvās muižniecības pārstāvju uzskats

agrārjautājumā (1860. g.).

Atbildes uz iepriekšējā autora rakstu 57) "nelika uz sevi

gaidīt. Tik uztrauktā gadā un vēsturiskā laikmetā muiž-

niecība nevarēja atstāt neatspēkotu tik neparastu un trau-

cējošu rakstu. Tādēļ viens pēc otra steidzīgi uzstājās ar

pretrakstiem divi konservātīvās muižniecības pārstāvji.
a) Landrāts H. A. fon Bocks savās piezīmes 58 ) starp

citu saka: „Raksts (Der Proletariercharakter etc) sastā-

dīts skolmeistara tonī."",,Autors gan apgalvo, ka viņš pats

dažus gadus apsaimniekojis muižu Vidzemē, bet, spriežot

pēc viņa tēlojuma, tas varēja būt tikai apgabalos, kur

pati daba nelabvēlīga." — „Kā liekas, viņš nepazīst zem-

nieku nolikumu, citādi viņš nevarētu pierakstīt zemniekam

tādu sajūtu, ka „viņa dzīve nav nostādīta uz drošiem

pamatiem, šodien viņš var stāvēt, rītu krist." Apstākļus
šādi apgaismodams, autors ir nomaldījies 56, raksti: piec-
desmit sešus gadus atpakaļ."

„Autors nesaka, ko viņš saprot vārdos „zemnieku kār-

ta". Viņš, kā liekas, atzīst par zemnieku tikai

sonu, kam zeme pieder īpašumā, kaut arī vismazākais

stūrītis; visi nomnieki pēc viņa ieskata ir proletārieši."
— „Bet ekstrēmi var sasniegt pretējo. Taisni autora mēr-

ķis: sadalīt īpašumu līdz vismazākām parcelēm (šķautri-
ņām), pēc visas teorijas un piedzīvojumiem ved pie pro-
letāriāta, un viņš būtu daudz ko mācījies, ja būtu centies
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iepazīties ar pamatīga lietpratēja Rīļa (Riehl) darbu par
zemniekiem." — „Mes esam tādos ieskatos, ka zemkopis,
ja viņš apsaimnieko mazus zemes gabalus, kuri nekad ne-

drīkst būt pavisam mazi, kā nomnieks jutīsies daudz la-

bāki, nekā tādu pašu zemes gabalu īpašnieks, — jo —

«mazgruntnieks, it sevišķi, ja viņš ir bankai vai citam kam

parādā, var nelaimes gadījumā galīgi izputēt, kurpretī kā

nomnieks viņš var cerēt uz zemes īpašnieka palīdzību,
atbalstu un labvēlīgu ieskatu. Visi zemes īpašnieki arī

nebūs ar mieru zemi pārdot, kaut gan autors par to brī-

nās. Var pieņemt, ka no tagadējiem zemnieku māju turē-

tajiem mazākais skaits vēlēsies un vēl mazāks — naudas

ziņā būs spējīgs, pilnīgi nodrošinādams pārdevēju, iegūt
zemi savā īpašumā." — „Kad autors runā par zemnieku

kārtu, viņš laikam domā tikai par māju turētājiem; bet

kādai šķirai tad viņš pieskaita pārējos arājus, kuri kalpo
ka strādnieki un kuriem nekad un nekur nebūs . trūkt,
kuri vajadzīgi arī mazgruntniekiem; bet varbūt pēc viņa
uzskata mērķis būtu sasniegts tikai tad, kad katram būtu

tads zemes gabals, ko viņš varētu ar šķipeli uzrakņāt un

dažus kartupeļus iestādīt. Pēc viņa ieskata visi tādi jau
butu dzimuši un uz visiem laikiem palikuši kā proletārieši.
Bet pēc mūsu ieskata tas tik ir proletārietis, kas negrib
bez piespiešanās strādāt vai nevar darbu atrast. Pie mums,

paldies Dievam, tādu nav, vai ir tikai pirmējie, kurus mēs

nosaucam par palaidņiem."
„
Tomēr, par nožēlošanu, jāatzīmē, ka bieži vien šejie-

nes zemnieks, ja tik viņš necieš trūkumu, daudz mīļāk
slinko, nekā strādā. Vispārīgi tas ir uzkrītoši, ka autors

savus proletāriešus uzskata par pirktspējīgiem. Tas ir ap-
skaužams proletārietis."

„Tagad dienas kārtībā ir naudas noma." — „Tagad ir

labi laiki, zemnieki ir aizmirsuši Krimas kara un konti-

nentālās blokādes laikus 1809.—1811. gados, kad produkti,
sevišķi lini, bija lēti, bet zemniekam nepieciešamās preces

maksāja četrkārt dārgāki. Ja atkal tādi grūti laiki nāktu,

tad atkal viegli varētu pāriet uz nomu ar atstrādāšanu,

ko jaunākos laikos pavisam aplami nosauc par „klaušām";
tas abām pusēm atkal būtu vēlams, jo lētos produktus

ražotājs varētu izlietot uzturam, kam būtu lielāka vēr-

tība, nekā tos pārdodot."
Boks visā pilnībā izteica visas muižniecības uzskatu

(atskaitot tikai retos no viņiem), un tas ir sevišķi uzkrītoši,
ka tas noticis neizbēgamo visas

_

Krievijas lielo reformu

priekšvakarā. Vēl 1860. gada otrā upsē viņš nekā negrib
dzirdēt par zemes piešķiršanu zemnieka īpašumā. Viņš
atsaucas uz Rīlu un brīdina no zemes sadalīšanas sīkos
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gabaliņos, „ko var ar šķipeli uzrakņāt", kaut gan runa iet
par zemnieku maju pirkšanu. Viņš vēl joprojām sludina
iznīcību zemnieku maju īpašniekiem un paredz laimīgu
stāvokli tikai zemniekiem-nomniekiem, kuri „varot cerēt
uz muižas īpašnieka palīdzību, atbalstu un labvēlību" (1)*
Lielu reformu laikmeta viņš vel runa kā murgos par slik-
tiem laikiem pagātne, par Krimas karu un blokādi, un

gaidīdams šos sliktos laikus, piesola atkal pāriet uz tādu
nomas sistēmu, kad naudas nomas maksas vietā nomnie-
kam atkal uzliks darbus, kā klaušu laikos.

Nopietnam autoraim kas piegājis pie sasāpējošā un de-
goša jautājuma no zinātniska viedokļa, fandrāts Boks at-
bild ar tukšam tenkām, kādas jau izteiktas un atkār-
totas Baltijas muižnieku mutē un prese tūkstošām reižul

Bokam un visiem, kas viņu sūtījuši, joprojām arī nav

iespējams paiet garām latviešiem un igauņiem, nenosau-

cot viņus par sliņķiem un sliktiem saimniekiem.
b) Līdzīgi skanošu balsi arī paceļ otrs muižnieku uz-

skatu aizstāvis prese, Kārlis fon der Recke. Arī viņš ir
ļoti nemiera ar rakstu „Der Proletariercharakter etc" un

vienpadsmit lappuses plaša rakstā „Zur Beleuchtung der
agrarischen Verhāltnisse m den Ostseeprovinzen" sy), iz-
saka pretējus uzskatus. Vispirms viņš mēģina atspēkot pa-
tiesību, ka „nav nekāda atšķirība starp algotu strādnie-
ku vai kalpu no vienas puses un zemnieku māju nomnieku
uz laiku no otras, — un tad pariet uz laukstrādnieku un

mazgruntnieku jautājumu. ,Ja žēlojas par strādnieku trū-
kumu uz laukiem", viņš saka, tad „tas ir pierādījums, ka
vel ilgu laiku laukstrādniekiem darbs netrūks. Kur tad ir

iemesls_ bažīties par to, ka lauku proletāriāts pieaugs?"
— „Mes neticam, ka_ apstākļi, kurus cenšas panākt, lai
katram zemniekam butu zeme viņa īpašumā, varētu ilgi
pastāvēt. Mums tik jāatgādina zemes sadalīšana pie ro-

miešiem; tur pec zināma laika tomēr atkal attīstījās šķira,
kam nebij zemes, tadeļ ka, no vienas puses, zemi nevar
sadalīt pārāk sīkos gabalos, no otras —

ne katrs spēj no-
turēties par īpašnieku."

Tagadējie Vidzemes un Igaunijas apstākļi atrodas at-
tīstības stāvoklī, jo līdz šim krātie piedzīvojumi vēl nav

pietiekoši.

I J
,Arī ?lēs kādreiz domājām, ka lauksaimniecības

pa-
celšanai ir vajadzīgas īpašuma tiesības uz zemi, kas pa-
mudina zemnieku kultivēt zemi v. t t, 20 gadus atpakaļ
pastāvēja tads uzskats. Tomēr visus šos teārijas likumus
piedzīvojumi atmet pie malas: tie pierāda, ka Kurzemē
tikai vajadzēja atcelt klaušas, un ar to jau zemnieks sa-
sniedza turības un cieņas pilnu stāvokli. Taisni naudas



163

nomas sistēmas ievešana ir par pamatu, ka visur uzlabo-

jas zemnieka kulturālais stāvoklis, un, neraugoties uz to,
ka ar klaušu atcelšanu ietaupīja darba spēkus, pieprasī-

jums pēc strādniekiem tomēr pieauga, un līdz ar to pie-
auga arī viņu algas/

„Tikai klaušas kavēja attīstību, bet ne tas apstāklis,
ka zeme nebij pārgājusi zemnieka īpašumā; tas bija laika

trūkums, ko zemnieks sajuta, bet ne zemes trūkums. Ze-

me, ievērojot nepietiekošo iedzīvotāju skaitu, ir visur at-

rodama; bet lauksaimniecības darbam nepieciešamais laiks

gan trūka, tādēļ ka klaušas to atņēma. Ar klaušu atcel-
šanu jau ir sperts svarīgākais solis agrārjautājuma atri-

sināšanai Otrs jautājums, kas ir izdevīgāki, īpašuma tie-

sību sistēma, vai noma uz brīvas vienošanās pamata, ir

blakus jautājumi."
„Kas mazliet tūvāk pazīst mūsu lauku apstākļus, at-

zīs, ka vispārēja attīstība lauksaimniecībā panākta taisni

ar nomu uz laiku, ko tādos apmēros nevar sasniegt tad>
kad zeme atrodas zemnieka īpašumā. Pie lielā nekultivētu

zemju daudzuma mūsu provincēs ekstensīvā saimniecība
vel ilgu laiku veicinās progresu." — „Ja turpretī nomu pār-
vērstu īpašuma tiesībās, tad uzņēmības gars nevarētu pār-
sniegt zināmās robežas; tad arī būtu aizkavēta eksten-

sīvā saimniecība, kaut gan tuvumā vēl atrastos nekulti-

vētu zemju pārpilnība."
„Kādas priekšrocības tad dod zemnieka īpašuma tie-

sības uz zemi? Tikai retos atgadījumos zemniekam atliek

pari_ līdzekļi, ko neiegulda viņa saimniecībā; vēl retākos

gadījumos šie līdzekļi sasniegs tādu summu, ka ar to varēs

samaksāt mājas. Tā tad zemnieks atbalstīsies uz kreditu,
kas ar retiem izņēmumiem līdzināsies pirkšanas summai."

„Mē_s nešaubāmies par to, ka zemnieks grib pirkt mā-

jas, it īpaši, ja viņš ar to top vaļā no klaušām; kas tad

gan nedos priekšrocību īpašuma tiesībām, salīdzinot tās

ar nomu uz laiku? Mēs jau citos apstākļos arī novērojam
daudz vieglprātīgu uzņēmumu. Tā tad daudz saprotamāki
ir, kad zemnieks savā aprobežotā dzīves izpratnē cenšas

pec labumiem, kuri tikai pēc piedzīvojumiem izrādās par

šķietamiem. Mes ticam, ka dažos gadījumos viņam arī būs

kāda maza daļa naudas iemaksai; bet mēs ari redzam, ka

šī iemaksa pa lielākai daļai būs satapināta, tāpat, kā

tas ir pie atpirkšanās no rekrūšiem, un ka kreditori, kas

aizdod mazas summas, visvairāk nospiež parādnieku. Pie-

ņemsim, ka pircējam izdosies dabūt kredītu uz tikpat iz-

devīgiem noteikumiem, kā no kredītiestādēm, bet tad taču

viņam virs procemtēm būs jādzēš arī kapitāla daļas. Vai

tad tas nenozīmē atvilkt līdzekļus no zemes uzlabošanas
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un pārtraukt saimniecības attīstību?" — „Mūsu Kurzemes
nomnieki sen jau lieto uzlabotus lauksaimniecības rīkus,
šur, tur jau tur kūtī ārzemju sugas lopus; maksā jpar zir-
giem dārgāk, nekā pirms 15 gadiem maksāja par labu
muižas izbraucamo zirgu, un pēdēja laika pat kuļmašīnas
pasūtītas zemnieku saimniecībām. Viss tas vairāk ienes,
neka ienestu

_

tad, ja zemnieks visu to naudu ieguldītu,
pērkot zemi īpašumā, un tad vēl, kā to autors pats rak-
sta 114. lappusē, — tevtevu dakšeļu arklam vai zaru ecēšām

aizjūgt priekša mazu, nonīkušu un izbadušu zirģeli. Zem-
nieks butu gan īpašnieks, bet tomēr joprojām paliktu
übags; kamēr nomnieks, nebūdams īpašnieks, — kā to pie-
rada jaunākie piedzīvojumi Kurzemē, - var tapt tik pār-
ticis, ka viņam nav nekāda pamata apskaust panīkušo
zemnieku - - zemes īpašnieku. Tādi piemēri ir redzami Kur-
zeme."

„Jau no bruņenieku lielmeistera laikiem — tā tad gadu-
simteņus — viņi ir savu māju īpašnieki; bet ķildas un ne-

saticība pašu starpa raksturo viņu pagastu 'iekārtu; na-

badzība un nolaistas saimniecības ir tapušas par paniņu
vietēja dzīve. Šiem saimniekiem taču nebij pat ne graša
jāmaksā par viņu zemi. Ko Jad lai nu sagaida Vidzemē
un Igaunija, kad bus jāsadabū pārmērīgas summas, kas iz-
taisa zemnieku zemes vērtību."

„Pirkšanas summai esot jabut zemai. Tas taču atka-
rasies no tam, vai tagadējais zemes īpašnieks pats nebūs
likumīgi ieguvis zemi par augstu cenu. Vai viņa intereses
tad bus blakus lieta? Viņam varbūt pat atņems kādu daļu
no viņa likumīgi iegūtas mantas; īpašuma tiesības, ko ciena
katrā valsti, metis pie zemes, un to laikam atzīs par mo-

rālisku, humanitātei līdzīgu līdzekli zemnieku stāvokļa uz-

labošanai."

Taļak fon der Recke ņemas iebiedēt pašus zemniekus
un tēlo viņu priekšā, kas viss tik ar viņiem nenotiks, kad
viņi paliks par zemes īpašniekiem; viņi naidosies savā star-

pā ka mantinieki zemi dalīdami, sacels par mantojumu aug-
stas cenas, kritis parādos, augļotāju rokās un iznīks ga-
līgi. Recke pat vel aizbildinās, ka viņš nav attēlojis visas

briesmas, kas draud zemniekiem, gadījumā, ja viņi uz-

drošināsies iepirkt zemi viņu īpašumā.

_j*ei4?ot ?ecke vēl runā par Prūsiju: „
Augs tu ir no-

stādījuši Prūsijas zemes iegūšanas sistēmu. Tiešām uz citu
rēķina ir izdevies acumirklī dot zemniekiem iespēju iegūt
ievērojamus līdzekļus. Bet ja nu vērš skatu uz Rītprūsiju,
tad jājautā, kur tad te nu ir palikusi tā augstā cieņā
celta zemnieku kārta? Kādreizējie patstāvīgās zemniecī-
bas zemnieki pa lielākai daļai ir jau pārvērtušies dienas
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algādžu šķirā, kas dzīvo no rokas mute, un materiālā at-

karībā, kādā viņi tagad atrodas, nostādījusi viņus pie ta-

gadējiem zemes īpašniekiem sliktāka stāvoklī par to, kāda

viņi atradās, kad kalpoja saviem muižniekiem. Prūsija die-

nas algas ir zemākas, neka pie mums; prūšu lauksaim-

nieks dzīvo vienkāršāki un apmierinās ar mazākam dzī-

ves prasībām, nekā mūsējais; viņš apkrauts ar nodokļiem,
un nelaimes gadījumā nekur nevar dabūt to palīdzību,
ko katram dod mūsu pagastu iekārta. Tie tad nu butu

tie, ar ilgošanos tā gaidītie apstākļi, kuri dažām perso-

nām varbūt gan nāktu par labu, bet ne zemnieku kārtai/*

Lielā aizrautība un nekautrība, ar ķādu K. f. _d. Recke

slavē Kurzemes zemnieku maju nomnieku apstākļus un

nievā Prūsijas zemnieku stāvokli, ir piespiedusi pat „Bal-

tische Monatsschrift" redakciju uzliet kausu auksta ūdens

Reckam uz galvas. Viņa raksta beigās redakcija_ piezīme:

«Neielaižoties jautājuma iztirzāšanā, vai butu veļams, lai

Baltijas zemnieks top par viņa apstrādātā zemes gabala
īpašnieku vai lai paliek par nomnieku, mēs tomēr do-

mājam, ka šinī gadījumā, kur aizrāda uz Anglijas un

Prūsijas agrāriem apstākļiem, mums būtu jāpiezīmē, ka

lietas apstākļu pamatīgi pazinēji izsakās: ka no tā laika,
kad muižniekiem izdevies pilnīgi izpirkt_ zemnieku zemes

un saimniecības, zemnieku kārta Anglija vairs nepastāv;
pusmiljonam brīvo zemes īpašnieku Horta un Rikhalta

apgabalos Prūsijā, Anglija var stādīt pretim tikai 17.000

zemesīpašnieku un 224.000 nomnieku."

Lasot Rekes rakstu, apstākļu nepazinējam, krievu muiž-

niekam vai valdības vīram, tā vien varēja izlikties, ka

Kurzeme tiešām ir tāda zeme, kur zemnieku dzīve tā ie-

kārtota, ka tas būtu tīrā aplamība, turībā un labklājībā

dzīvojošo nomnieku pacelt par zemes īpašnieku viņam

pašam par ļaunu.
Arī „brīvo" nomas_ līgumu sistēmu Reke tik lieliski iz-

cēlis, it kā fā Kurzemē patiešām jau būtu veicinājusi zem-

nieku turību un labklājību, salīdzinot zemnieku maju nom-

niekus privātmuižās ar senajiem zemes īpašniekiem pa-

zīstamos Kuldīgas apkārtnes Ķoniņu ciemos.

Pats sevi nodod arī Rekes rakstīšanas veids attiecībā

uz piemēriem no zemnieku turības pakāpes. Nepievezdams
nekādus noteiktus apgabalus vai zemniekus, kā turības

piemērus, viņš mēģina pārliecināt lasītāju ticēt viņam uz

vārdu. Viņa vispārējie apgalvojumi, ka Kurzemes zemnieki,
kas nomā no saviem kungiem zemi uz laiku, jau lieto mo-

dernus lauksaimniecības rīkus, tur ārzemju sugas lopus,
pērk kungu izbraucamiem zirgiem līdzīgus darba zirgus,
un jau iegādājuši pat kuļmašīnas, — ir tikai viņa personīgi
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apgalvojumi* kas nav pierādīti ne ar statistiskiem skait-
ļiem, ne ar pārbaudāmiem faktiem. Bet viņš paļaujas uz

krievu nezināšanu un uz savu rakstīšanas veidu.
Paužot nepārbaudāmas nepatiesības, viņš un citi muiž-

nieki tomēr neatlaidīgi seko savam mērķim — iespaidot
krievus un pārliecināt viņus, ka Kurzeme ir laimīgāka
zeme, Krievija, kur nupat gatavojas uzspiest zem-
niekam īpašuma tiesības uz zemi un padarīt viņu nelaimī-

gāku par Kurzemes zemnieku-nomnieku.

Recke arī pilnīgi noklusē visu to, kas veicina zemes pie-
šķiršanu zemniekiem ar valsts starpniecību; viņš nemin

nevienu vardu par valsts ilggadīgu letu kreditu, ar ko

Krievijā pati valsts nak zemniekiem palīgā, piešķirot vi-

ņiem zemi īpašumā.
It kā garāmejot, Recke un visi, kas stāv viņamaiz mu-

guras, raksturo ari Kurzemes „musu", t. i. kungu pagastu
iekārtu, ka visai pievilcīgu; tā, lūk, katram dod palī-
dzību nelaimes dienas. Turpretī, nelaimīgo, jau no bru-
ņenieku lielmeistera laikiem brīvo zemes īpašnieku paga-
stu iekārta esot tikai_ par iemeslu ķildām un nesaticībai.

Šī Kurzemes apstākļu un nomas līguma sistēmas cil-
dināšanas taktika ka sarkans pavediens velkas cauri visam
vācbaltu rakstu mudžeklim Krievijas lielo reformu priekš-
vakara.

6.

Vēl viens mēģinājums ieteikt Krievijai Baltijas
zemnieku likumus un iekārtu (1860. g.).

Tādu pašu uzdevumu, kādu izpildīja Vācijā Ernests fon
Nolkens ar savu 1857. gadā Berlinē iznākušo brošūru:
„Russland hat allein noch die Wahl", Krievija uzņēmās krie-
vu valoda > E>r. phil. un stātsrāts fon Richters ar viņia
sarakstīto grāmatu, kuras virsraksts latviešu valodā skan:
«Krievijai pievienoto Baltijas guberņu zemnieku kārtas
vēsture".

Grāmata iznākusi Rīgā 1860. gadā; tik nav konstatēts
mēnesis, kad tā iespiesta.

Rakstot savu grāmatu krievu valodā, autors bija no-

domajis to izplatīt krievu augstāko politiķu, likumdevēju
un muižniecības aprindās un tur meklēt piekritējus vāc-
baltu uzskatam un politikai.

Fon Richters nevar diezgan nopriecāties par lielo laimi,
kada esot nodibināta latviešiem un igauņiem ar 1816.—1819.
gadu likumiem un ar viņiem dāvāto personīgo brīvību.

Tuvojoties jautājumam no valsts dzīves viedokļa, au-
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tors uzskata par visai svarīgu un lietderīgu to pakāpe-

nību, kāda ievērota šinīs likumos pie zemnieku brīvlaiša-

nas un viņu dzīves tālākas izveidošanas.

Richters saka: „Krievijai pievienotās_ Baltijas guberņas

pakāpeniski izveda dzīvē zemnieka stāvokļa uzlabošanu

50 gados." — „Baltijas guberņu piemērs mums ir pamā-

cošs." — „Zemnieki tikai tad var_ tapt par zemes īpaš-
niekiem, kad viņi jau sasnieguši tadu turības un izglītī-
bas pakāpi, ka viņiem vairs nav vajadzīga muižas īpaš-

nieka aizsardzība un uzraudzība, un kad pašiem zemnie-

kiem jau var uzticēt viņu personīgo interešu un pagasta

darīšanu aizstāvēšanu, noliekot viņus arī tad vel kādu

zināmu laiku uzticīgu valsts ierēdņu uzraudzībā."

Fon Richtera ieteiktā „pakapeniba", ka arī 50 gadu il-

gais termiņš zemnieku stāvokļa uzlabošanai un viņu „pie-

radināšanai pie brīvības" vēl bija tas glābšanas riņķis,

pie kura gribēja kritiskā brīdī saistīt Baltijas muižnieku

privilēģijas, gadījumā, ja Krievijas reformu spēcīgā strau-

me vairs nebūtu novēršama.

Ja Krievijas valsts vīru un muižniecības vairākums butu

piekritis Richtera uzskatam un zemes piešķiršana krievu

zemnieku īpašumā būtu nostādīta atkarībā no viņu tu-

rības un izglītības ja būtu atzīta nepiecieša-

mība, ka krievu zemniekam vēl 50 gadu ilgā laikā vajadzīga
muižnieku «aizsardzība un uzraudzība", tad arī Baltijā
vēl būtu varējusi palikt spēkā 1816.—1819. gadu likumu

iekārta uz ilgiem laikiem. Skatoties no muižnieku un fon

Richtera viedokļa, šie aprēķini ir bijuši ļoti labi pārdo-
māti un tādēļ ir pielikta liela enerģija, lai Richtera grā-

mata krievu valodā iespiestos jo taļi krievu zemnieku

likteņa noteicēju aprindās.

XII.

Baltijas muižnieku ģenerālmēģinājums izvest savu

propagandu ar ķeizara troņmantinieka palīdzību
(1860. gada vasarā)

1.

Latviešu zemnieku polītiskā izstāde.

Tik liela reformu nemiera un uztraukuma pilnā gadā,
kāds bija 1860. gads, muižnieki visiem spēkiem centas no-

vērst slikto iespaidu, ko darīja uz krievu valdošām ap-

rindām drūmās ziņas, kas nāca no Baltijas par zemnieku

nepanesamo stāvokli. Katrā ziņā ar kaut kādiem faktiem

taču bija jāatspēko arī raksts, ko aprīļa sākumā 1860.
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gada bija sniedzis par Kurzemi nepazīstamais vācu au-

tors, kas nosauca Kurzemi par „sevišķi nelaimīgu zemi;
kas nevar nakt ne pie kādas attīstības".

Muižniekiem tā vai citādi bija jāatspēko šīs patiesās
ziņas. Tadeļ viņi meklēja pašu galveno vidutāju: Krievijas
ķeizara troņmantnieku un viņa pavadoņus, lai ar viņu pa-
līdzību sasniegtu savu mērķi.

Galma aizkulišu un muižnieku politiskie un diplomā-
tiskie speķi panāca to, ka troņmantnieks Nikolajs ar jau-
najiem lielkņaziem un daudziem augstiem valsts vīriem

tiešam ieradās Liepāja jūlija pirmās'dienās (1860. g.) kā
peldu viesi uz ilgāku laiku.

Lai troņmantniekam un viņa pavadoņiem tūliņ jau rā-
dītu pašu galveno zemes dzīvē — zemniecību, Kurzemes
muižniecība sarīkoja 8. jūlija vakara Liepājas paviljonā,
kas tanī laika bija muižnieku aristokrātijas parks, „zem-
nieku svētkus" 60).

Svētki citādi bijuši vienkārši, apgaismošana bez kā-
das sevišķas izšķērdības un spožuma: divas lampu saules,
kas metušas gaismu uz diviem, krāsainam ugunīm apgai-
smotiem celiņiem, apgaismoti godavārti un dažas «šņā-
cošas" raķetes. Tas ari ir bijis viss svinību ārējais spo-
žums. ,

Šim ziņa nekas te nav bijis uzkrītošs, no kā troņ-
mantnieks butu varējis nakt pie slēdziena, ka Kurzemes
muižniecība ir sevišķi turīga un ka' viņas dzīve ir visai
jauka.

īstais svētku krāšņums ir bijusi Kurzemes zemniecība.
Ap svētku galdiem nosedinati_ 200 zemnieku un zem-

nieču dažādos gleznainos nacionālos tērpos.
Ši zemnieku mielasta aina vērsusi uz sevi visu aug-

sto viesu ievērību.

Par šo muižnieku_ izdomājumu un grezno zemnieku
izradi, svētku aprakstītājs saka: „Tā patiesi bija laimīga
ideja un pārvērta svētkus īstos tautas svētkos, kuri kā
tadi atstāja uz troņmantinieka sirdsjūtām augstākā mērā
apmierinošu iespaidu."

Šīs zemnieku izrādes politisko pusi raksturo vēl tas
apstāklis, ka no pilsoniskam šķirām šinīs zemnieku svēt-
kos bijuši aicināti tikai daži ārsti; turpretī no advokā-
tiem -- neviens.

Acīmredzot muižnieki turējuši advokātus aizdomās, ka
kāds no viņiem varētu šo zemnieku izstādi vērtēt tās
īsta nozīme un atklāt un apgaismot presē muižnieku po-

nodomus._ Ja jau konservātīvās „Rigasche Zei-
tung'as nozvērinātais žurnālists nevarēja atturēties no
sis muižnieku noorganizētās zemnieku izstādes politiskā
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novērtējuma un nosauca to par «patiesi laimīgu ideju",
tad varēja atgadīties, ka no _advokatu aprindām ierodas

kāds preses darbinieks, kas_ vēlāk mēģina apgaismot presē
muižnieku īstos mērķus. Tadeļ muižnieki jau iepriekš iz-

sargājās no visām varbūtībām.

Muižnieku plāni tiešam izdevās. Neviens nenostādīja
šo izrīkojumu tā īstā politiska gaisma un troņmantinieka

iegūto labo iespaidu neviens vēlāk nemēģināja mazināt.
"

Pa „zemnieloi svētkiem" uzlikto masku muižnieki no-

ņēma un savu īsto seju parādīja tikai saviem politiskiem

draugiem un kārtas piederīgiem — troņmantinieka aug-

stajiem pavadoņiem un dažādiem valsts vīriem, kas bija

ieradušies Liepājā. Tiem visiem muižnieki sarīkoja īstas

svinības 11. jūlija vakarā.

Lai šie svētki nebūtu jārada troņmantiniekam, tad tos

rīkoja ne kā muižniecības svētkus, bet kā privātpersonu
viesības. Viesus aicināja viens no troņmantnieka zemā-

kiem pavadoņiem, pulkvedis fon Richters ba-

rons Korfs. Šādas pavadoņa un „viena paša" muižas īpaš-

nieka „neoficiālās" vakariņās troņmantinieks nemaz neva-

rēja piedalīties un ar šo veiklo soli bija panākta muižnie-

cības brīvība un iespējamība parādīt Pēterburgas augstma-

ņiem un valsts vīriem savu „viesmīlību" un Kurzemes spo-

žumu, troņmantiniekam prom esot. Pēterburgas augstmaņu
priekšā muižniekiem nebij jākautrējas; tie visi bija pašu

ļaudis un viņiem muižniecība taisni centas iztapt ar savu

greznību un spožumu. Tādēļ arī pie šī vakara sarīkošanas

muižnieki nebij taupījuši ne pulēs, ne līdzekļus. Par to

liecina vakara aprakstītājs 61). Šinī reize viņš taisni ne-

atrada vārdus apburoša greznuma cildināšanai. Viņš rak-

sta par svētkiem vislielākā sajūsmā. Svētkus apmeklējusi
visa Kurzemes muižniecība visā savā greznība un lepnība;

vakara ārējais burvīgais spožums ar fantastiskam ugu-

nīm, visskaistāko mūziku un dziesmām un pārsteidzošiem
mākslas priekšnesumiem varēja sacensties ar Pēterburgas

visgreznākiem izrīkojumiem. Svētku aprakstam veltīta pla-

ša laikraksta sleja un sajūsminātais žurnālists nav tau-

pījis ne jūtas, ne krāsas.

Pakavējoties pēc 70 gadiem pie šiem diviem Kurzemes

muižnieku sarīkotiem politiskiem svētkiem, ir tagad vēl

jāapbrīno muižnieku lielā politiska viltība un veiksme —

atrast ceļus un līdzekļus īstenības apkarošanai un savu

mērķu sasniegšanai. Ja pec tādiem svētkiem satikās Pē-

terburgā likumdošanas darba valsts viri, kas bija sajū-
smināti par Kurzemes muižnieku lielo viesmīlību_ un labo

gaumi, un troņmantinieks, kura sirdi bij iepriecinājuši Lie-

pājas „tautas svētkos brīvie un laimīgie" Kurzemes zem-
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nieki, tad viegli varēja ņemt virsroku doma, ka Kurzemes
muižnieku un zemnieku attiecībās valda vislielākā, visla-
bākā saskaņa un zemnieku dzīvē nav vajadzīgi nekādi uz-

labojumi vai pārgrozījumi, ne likumos, ne saimnieciskos ap-
stākļos.

2.

Nepatīkams atgadījums ar dūmu istabu Cīravā.

Pec «zemnieku svētkiem" Liepājā, muižnieki tūliņ ie-
sākuši iepazīstināt troņmantinieku un viņa pavadoņus ar

Kurzmees lauku dzīvi, vispirms ar labi nostādīto Cīravas
muižu. Izbraukums sarīkots 20. jūlijā (1860. g.).

Apskatē piedalījušies arī ģenerālgubernātors kņazs Su-

vorovs, bagāts krievu muižnieks un valsts vīrs grāfs Stro-

ganovs un vairāki pavadoņi no svītas. Troņmantiniekam
izradīta visa muižas lauksaimniecības mašī-

nas, lauku drenāža, labi nostādītā aitkopība un dažādi

saimniecības sīkumi. Tas viss troņmantiniekam labi pa-
ticis.

Tikai muižnieki iekrituši
ar_zemnieku dūmu istabu. Kā

tas atgadījies, ka muižnieki rādījuši troņmantiniekam arī
zemnieka dumu istabu, tagad vairs nav noskaidrojams;
varbūt troņmantinieks pa muižas laukiem staigādams pats
ieraudzījis kādas zemnieku mājas un vēlējās tās apska-
tīt; kāda gadījumā muižnieki vairs nevarēja stāvokli glābt,
— bet varbūt paši muižnieki gribēja rādīt augstajiem vie-
siem, cik maz vēl attīstīti latviešu zemnieki un ar kādu

kurmja dzīvi viņi apmierināti; fakts tomēr paliek tas, ka
troņmantinieks apskatījis arī divu saimnieku istabas, saim-
niecības ēkas un kūtis. Par šo atgadījumu vācu ziņotājs
raksta šādi<?2): «Kaut gan dūmiem piekūpējušās melnās
zemnieku istabas, salīdzinot tās ar tīrajām un pēc dzī-
ves vajadzības lietderīgi ierīkotām krievu zemnieku ista-
bām 63 ), viņa ķeizariskai augstībai ne sevišķi patika (nicht
besonders gefielen), tomēr pienlopu, zirgu un cūku skaits
un labums, kā arī bagātīgie vilnas un linu audumu krājumi
modināja troņmantinieka un viņa pavadoņos apmierinā-
tību, jo visam tam, un tā kā arī pīles, zosis un vistas ne-

trūka, piemita zināmas turības un ērtas, klusas dzīves rak-
sturs, ar ko gandrīz it visur ir Kurzemes zemnieku māju
saimniecības ievērojamas. Tik jānožēlo, ka aiz inteliigen-
ces trūkuma un nepateicības, kas ir latviešu iedzimtā vaina,
tauta nespēj visu to atzīt. Te vēl jāpiemin, ka zemnieku
apstākļi troņmantiniekam vairs nebija sveši, jo viņš ar
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tiem jau bij iepazinies bieži apmeklēdams zemnieku mā-

jas pilsētas apkārtnē."
Varētu tomēr pielaist, ka Cīravu zemnieku māju ap-

skate ir notikusi nejauši, uz troņmantinieka velēšanos, un

tādēļ „Rig. Zeit." ziņotājs un muižnieku iepriekšēja cen-

zūra, kas palīdzēja šo ziņojumu sastādīt, ir to tik veikli

uzrakstījusi, ka latviešu zemnieks vien pie Visa vainīgs:

viņš, lūk, salīdzinot ar krievu zemniekiem, ir neitelligents,
ar iedzimtām nepateicības īpašībām un nesaprot ne gai-

šāku dzīvi, ne arī krievu zemnieka „gaišas, lietderīgi ie-

rīkotas" istabas vajadzību.

Lasītāja uzmanību aizvirza no nepatīkamās dūmu ista-

bas un piegriež zosīm, pīlēm un vistām, un apgalvojumam,
ka visās Kurzemes zemnieku mājās ir ērta un klusa dzīve;

ar Cīravu ved sakarā zemnieku mājas Liepājas apkārtnē*
kuras troņmantinieks jau agrāk apmeklējis un kuras bez

šaubām atstāja uz skatītāju labāku iespaidu neka Cīravasl

Sdūmu istabas.

Neviens, kas vēlāk lasīja „Rigasehe Zeitung" ziņojumu,

un lai tas arī būtu bijis pats troņmantinieks vai kāds no

viņa pavadoņiem, vairs neinteresējās par to, kādi zemnieki

dzīvoja Liepājas apkārtnē, un viņiem neviens to neziņoja,
ka tie ir kroņa zemnieki, kurus nenospieda muižnieku vara

un izsūkšanas kāre, un kuri pilsētas tuvumā un juras krast-

malā, piepelnoties kaut ko ar zveju un darbu pilsētā, bija

tikuši pie turības un paspējuši uzcelt istabas ar skur-

steņiem un logiem.
Kā visai Cīravas apskatei un garajam vijīgajam ziņo-

jumam ir bijis visaugstākā merā muižnieku propagandai
raksturs, to it sevišķi gaiši liecina ziņojuma tālākā daļa.

Ziņotājs turpina: „Ja arī Kurzemes lauksaimniecība vēl

nav sasniegusi to pakāpi, uz kuras patlaban stāv vācu

saimniecības (nerunājot par angļu, kuras bagātības ziņā
stāv ļoti augstu) un ja arī liels skaits, it sevišķi zemnieku

saimniecību atrodas uz tās pakāpes, kur Tērs (Thaer) ie-

priekšējā gadu simteņa beigās atrada vācu saimniecības,

kad viņš ar savu „Anglijas' lauksaimniecību" izsauca tik

strauju revolūciju, kuras labdarīgās sekas vēl šodien bauda

miljoniem cilvēku, un_ ja arī tādas saimniecības, kā Cī-

ravā, Vecpilī, Mežotnē, Kroņaiecava, visur vēl neatradīs,

tad tās tomēr vairs nav retums. Šādu saimniecību ap-

skatei, ko izdara troņmantinieks un viens no lielākajiem
un intelligentākiem muižu īpašniekiem, grāfs Stroganovs,
taisni tagadējā brīdī vajadzētu but svētīgām un tāļu ejo-
šām sekām. Kurzemes lauksaimniecības attīstības stāvo-

klis dod spožu pierādījumu par progresa svētīgiem panāku-
miem. Ja tautsaimniecības un vēstures zinātne daudziem
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vēl ir grāmata ar septiņiem zīmogiem, tad mums Kurzemē
acu priekšā ir mirdzošs pierādījums no pašu piedzīvoju-
miem, kas liecina, ka atsvabināšana no viduslaiku institū-

tiem un brīva attīstība ir pacēlusi ne tikai zemāko tautas

slāņu, bet arī muižniecības labklājību.

Pateicoties_ Aleksandra I. ievestiem uzlabojumiem zem-

nieku stāvokli, ka arī pārejai jaunākā laikā uz algotu
kalpu darbu un klaušu atcelšanai, trīskārtīgi ir pieaugusi
vertība_ zemei, kura vel joprojām ir muižnieku īpašums."

„Svetīgam un tāļu ejošam sekām", ko Kurzemes muiž-

velak gribēja redzēt pēc tam, kad viņi būs va-

dājuši troņmantinieku ar Krievijas bagāto muižnieku grāfu
Stroganovu pa Kurzemes laukiem, vajadzēja būt divējādām:
tam vajadzēja viļinat Krievijas galmu, valdību un muiž-
niecību izvēlēties reformu gaita Kurzemi par paraugu Krie-

vijai, un, otrkārt, pašu Kurzemi, kur jau ir sasniegti pro-
gresa svētīgie panākumi", kur „ne tikai zemākie tautas

slāņi, bet arī pat muižniecība jau sasniegusi labklājību,
atstāt viņas „laimīgajam liktenim" un Kurzemes darīša-
nas neiejaukties, kamēr to nevēlēsies paši muižnieki.

Un ta kā ziņotājs itin „liberālā tonī" vēl atgādināja,
ka Kurzeme jau atsvabināta no nospiedošiem viduslaiku in-
stitūtiem, tad pat liberālajiem krievu slavofiliem vai rie-

te vairs it nekā nebij ko meklēt ar saviem
reformu plāniem.

To muižnieki ir gribējuši panākt ar troņmantinieka
vadāšanu un saviem veiklajiem ziņojumiem.

3.

Troņmantnieks Rucavā un muižnieku vēsais tonis

rakstā par kroņa zemnieku dzīvi.

Troņmantinieka padomdevēji, laikam, taču viņam ie-
teica apskatīt arī kādas kroņa muižas un kroņa zemnieku
dzīves iekārtu, lai velak neviens nevarētu teifa, ka kroņa
zemnieku dzīvei troņmantinieks nav piegriezis nekādu vē-
rību. Tādēļ divas dienas vēlāk pēc Cīravas apskates, 23. jū-
lija viņu veda uz kroņa muižu Rucavu. Šis brauciens to-

mēr jau bija savienots ar medībām. Tās neatvēlēja daudz
laika kroņa_ zemnieku dzīves tuvākai apskatei.

Ka medībām te ir bijis jāatņem troņmantinieka laiks,
par to taisāms slēdziens no pretējā, ko'raksta vācu poli-
tiskais ziņotājs 64)

._
Pirmais ziņojums par šo braucienu skan:

„Šodien (23. jūlija) viņa ķeizariskā augstība aizbrauca uz

Rucavas kroņa muižu medībās. Taču, blakus medībām,
galvenais mērķis ir apskatīt muižas saimniecību. Jo tā kā
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troņmantinieks līdz šim bij apskatījis tikai privātmuižas,
tad* tas ir vēlams atgadījums, lai redzētu arī kroņa mui-

žas apsaimniekošanu,lt sevišķi attiecība uz zemnieku saim-

niecībām/

Salīdzinājuma vēlamība, ciktāl tā izgāja no pašiem

muižniekiem, bij attiecināma tikai uz samērā nolaistas

kroņa muižas saimniecību, kuru vadīja nomnieks, kaut

gan*arī no nabadzīgo muižnieku vai citam vācbaltu ap-

rindām.

Nomnieka saimniecību Rucavas kroņa muižā, kur gan

arī varēja uzlikt zināmas klaušas zemniekiem, nekāda ziņa

nevarēja salīdzināt ar Cīravas un citu uzskaitīto lielo mui-

žu saimniecībām, ķurās kunga pletne izsita no zemnieka

tik daudz bezmaksas darba spēka, cik tas bija nepieciešams
muižas labierīcībām.

Bet no kroņa pagasta zemnieku saimniecības apskates

bija jāatņem laiks ar medībām. I

Kādas zemnieku mājas paši muižnieki izvēlējās parā-
dīt troņmantiniekam un cik sliktā_ stāvoklī tur atradās

saimniecība, tagad vairs nav iespējams izpētīt; bet ka

muižnieku interesēs nebij rādīt visturīgāko kroņa maju

zemnieku, tas pats par sevi saprotams.
Par saimniecību apskati Rucava vācu ziņotājs rakstī-

jis):6s

«Troņmantinieks, kā jau ziņots, Rucava uzskatīja pai-

savu galveno mērķi — iepazīšanos ar lauksaimniecību.

Cesarēvičam labpatikās apskatīt arī vienas tā sauca-

mās zemnieku mājas. Saimniece uzņēma ķeizarisko viesi

pēc visām tautas parašām: pasniedza viņam cimdu pari

un pārkāra viņam krustis pār krūtīm baltu linu dvieli. Ce-

sarēvičs ļoti laipni uzņēma šo veco parašu, ar kuru go-

dinot tikai augstus viesus, un pa visu viesošanās laiku

dvieli nenoņēma no krūtīm. Arī te, tāpat kā citur, viņa

ķeizariskā augstība lika pasniegt gabaliņu maizes un glāzi
ūdens un atrada, ka šis cilvēka galvenais uzturs ari te ir

labs. Pēc tam, kad viņa ķeizariskā augstība uzmanīgi ap-

skatīja visu saimniecību, pie kam varēja pārliecināties, ka

viņš grib pamatīgi iepazīties ar visām tautsaimniecības no-

zarēm un gūt pilnīgu ainu, Cesarēvičs atstāja šo vien-

kāršo būdu."

Salīdzinot ziņojumus no Cīravas un Rucavas, uzkrīt, ka

pēdējā nekas nav teikts par kroņa zemnieka turību, nav

taisīti nekādi salīdzinājumi, nekas nav rakstīts par zem-

nieka audumu krājumiem, lopiem, zosīm, pīlēm un vi-

stām, kā ziņojumā no Cīravas; bet it kā garāmejot pie-
minēts par zemnieka vienkāršo būdu. Acīmredzot, kroņa
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zemnieka mājās jau ir bijuši logi un skursteņi, citādi būtu

minēts, kā arī te ir bijusi dūmu istaba.

Vispār, ziņojums par Rucavas zemnieka dzīvi ir vēss

un atturīgs, un Rucavas zemnieku nemēģina salīdzināt ar

zemniekiem visā Kurzemē.

4.

Slēdzieni par troņmantinieka viesošanos Kurzemē.

Visai interesanti ir «Rigasche Zeitung" slēdzieni par

troņmantinieka viesošanos Liepājā, kā arī «liberālais" to-

nis, kādā runā vācu konservātīvā lapa par viduslaikiem,
bezpartējisku tiesu un gaidāmām reformām.

„Ja mēs taisām slēdzienu," raksta „Rig. Zeit/f
, par

visu ķeizariskās augstības uzturēšanās laiku, tad mums

jāatzīst,_ ka jau tagad troņmantinieka dziļākā un patiesā
Vēlēšanas ir tautas labklājība. Katrs, kas ņem vērā ne

tikai vienpusīgās kārtas intereses, bet vispārējo labklā-

jību lielajā, kā arī šaurajā tēvijā, redz viņa ķeizarisko
augstību atvadāmies tanīs cerībās, ka mēs savas iekšējās
dzīves attīstībā, kas ar svētību jau iesākta tagadējās val-

dīšanas laikā, ejam pretim daudz sološai nākotnei, ka ie-

sāktās reformas arī nākotnē nodrošinātas. Daudz, kas pie-
derēja viduslaiku dzīvei, pie mums ir kritis, mēs atdoda-

mies cerībām, ka mūsu tiesību izkopšana attīstīsies tā-

ļak; ka tirdzniecība un rūpniecība sasniegs augstāko pakāpi
un tautas izglītība uzplauks."

Apdomīgajos slēdzienos ir skanoši vārdi, kas it kā

runa_ par reformām, bet neko negrib izteikt; kas tagadējā
valdīšanas laika grib redzēt tikai *„daudz sološās" nākotnes
iesākumu, bet par tagadni nerunā; ari reformas atstāj ti-
kai nākotnei...

Šī pārak apdomīgā valoda pirmos slēdzienos tomēr pa-
šiem vacbaltiem ir_ izrādījusies par nepietiekošu tik lie-
lam notikumam, ka troņmantinieka ilgā viesošanās Kur-

zeme, un tādēļ viņi paši pēc pārs dienām vēl iespieduši
savā vadoša orgāna 66 ) šadu it kā liberālu domu un skaļu
vardu savārstījumu:

„Cesarēyičs_ stāv tronim tuvāk; viņa uzturēšanās pie
mums atdzīvināja visas cerības, jo viņa augstības centieni

bija vērsti uz to, lai iepazītos ar visiem apstākļiem, kuru
saknes vel aizstiepjas līdz viduslaiku feodālai sistēmai,

kurulekškrievija nepazīst; vēl vairāk, tādā plašumā un

piemērošanas veida pat pašos viduslaikos nekur Eiropā
to_ nepazina. Progress ir dzīvība; ar apstāšanos iesākas
trūdu process

—

nave, bet arī no tās dīgļiem atkal jauna
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dzīvība. Mēs ceram, ka mums nebūs jāgaida uz trūdiem,
lai tikai pēc tam rastos jauna dzīvība. Ne tikai nākošām,

bet arī tagadējām paaudzēm ir tiesība uz nodrošinātu tie-

sisku stāvokli, uz bezpartejisku tiesu, uz tiesību iegūt zemi,

ko tagad var dabūt ķīlu valdīšanā tikai uz 10 gadiem»
kad agrāk bija iespējams dabūt zemi šādā valdīšanā uz 99

gadiem."

Vairāk par šiem tukšiem vārdiem par reformām to-

mēr nekas nav teikts. Tas ir tāds rakstīšanas veids, kad

raksta, lai tikai kaut ko rakstītu. Lai tomēr attiecībā

uz tiesībām iegūtu zemi neceltos pārpratumi, tad dro-

šības pēc minēts tikai 99 gadu ilga ķīlu valdīšana, ne

vairāk. Bet ķīlu valdīšana ir tāda valdīšanas forma, kad

zemes īpašnieks atdod savu zemi lietošanā naudas aizde-

vējam, kas bauda zemes augļus procentu vietā par aiz-

doto summu. Kurzemes muižas varēja atdot ķīlu valdī-

šanā tikai uz 10 gadiem, citas zemes uz laukiem — uz

99 gadiem. Parādniekam bija tiesība ķīlu valdīšanu pēc
99 gadiem pārtraukt, samaksājot aizdoto summu.

Attiecībā uz zemniekiem, vācu lapas runa par ķīlu
valdīšanu bija tukša valoda; neviens zemnieks muižnie-

kam nekad naudu neaizdeva un nespēja aizdot, un paši
muižnieki nekādās ķīlu valdīšanas attiecībās ar zemnie-

kiem neielaidās. Tā tad „Rig. Zeit." prātojums par 99 ķīlu
valdīšanas gadiem varēja attiekties tikai uz muižniekiem,
dodot viņiem tiesību atdot savas brīvās muižas citiem muiž-

niekiem šādā valdīšanā līdz 99 gadiem. Vispār šī tukšā

valoda par ķīlu valdīšanu un 99 gadiem bija parastais vāc-

baltu viltīgais pačalojums krievu un Eiropas priekšā par
kaut kādām zemes reformām, lai lasītāji iesāktu iztulkot šo

tukšo valodu kā muižnieku vēlēšanos dot zemniekiem kaut

kādas tiesības iegūt zemi.

Krievi nepazina Baltijas vietējos civillikumus un ne-

saprata, ko īsti nozīme daudzinātā ķīlu valdīšana uz 99

gadiem. Viņi varēja iedomāties, ka ar šādu tiesību no-

drošinās visiem Baltijas zemniekiem zemes lietošanas tie-

sības uz 99 gadiem.

īstos slēdzienus par troņmantinieka viesošanos un par
vācbaltu politiku, ko viņi gribēja nostiprināt sakarā ar

šim svinībām, lasītājs varēja un vēl šodien var taisīt no

runām dinejā, ko Kurzemes muižnieki par troņmantinieka
svinību laiku sarīkoja Liepājas paviljona zālē 21. jūlijā
1860. gadā Baltijas ģenerālgubernatoram kņazam Suvoro-

vam
67) kaut gan visai muižniecības vērībai it kā bija jā-

būt piegrieztai troņmantiniekam un augstajiem Pēterbur-

gas, viesiem, tomēr muižnieki vījās ap ģenerālgubernatoru
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un redzēja viņa personā savu privilēģiju stipro un mo-

dro sargu. Tādēļ arī tieši viņam sarīkoja sevišķu dineju.
Ja Kurzemes muižniecības oficiālais pārstāvis, muiž-

nieku maršāls grāfs Mēdems savā īsajā uzrunā tikai uz-

sauca augstas laimes ģenerālgubernātoram un politiku ne-

iepina, tad to ar uzviju darīja otrs runātājs, statsrāts fon

Grimms. Ar šī neoficiālā runātāja muti Kurzemes muiž-

nieki izteica visu, ko viņi gribēja sacīt Suvorovam par

savām attiecībām pret viņu. Fon Grimms savā runā no-

saucis Suvorovu par puķi, ko vācu valodā pazīstot vār-

dos: „Je lānger, je lieber" (Jo ilgāk, jo patīkamāk) un

tad sevišķi vēl paskaidrojis: „Jo vairāk dabon kņazu Su-

vorovu redzēt, jo mīļāks viņš top". Šinīs vārdos Suvo-

rovs saprata un viņam bija jāsaprot muižnieku politiskās
attiecības pret viņu.

Šī Kurzemes muižnieku «mīlestība" pret visas Baltijas
ģenerālgubernatoru kņazu Suvorovu jau bija pastāvējusi
12 gadus. Tās iesākumu aprakstījis Juris Samārins lasītā-

jam jau pazīstamā 24. marta 1848. gada vēstulē A. N. Po-

povam, kura skan: ,Šeit iesāka savu valdīšanu jaunais ģe-
nerālgubernātors. Viņu sagaidīja ar visādu gaviļu un ce-

rību izpaudumiem v. t. t." «Vāciešu gaviles bija sapro-

tamas. Kņaza Suvorova iecelšana Rīgā nozīmēja asu lū-

zumu valdības uzskatos Baltijas jautājumos. Vācu partija

guva pilnu uzvaru."

Par šo pašu, gaviļu pilno ģenerālgubernātora kņaza
Suvorova sagaidīšanu vēl pēc vienpadsmit gadiem 1859.

gadā rakstījuši arī paši vācieši 68), cildinādami Suvorova

dzīves nopelnus un atcerēdamies viņa ierašanos Rīgā savā

jaunā amatā. Sagaidīšanas svētki raksturoti kā vispārē-

jās sajūsmas svētki. No apraksta redzams, ka svētkos

piedalījusies nevien muižniecība, bet arī augstākā lutera

baznīcas garīdzniecība, tirgotāji un ģildes. Tirgotāju sa-

rīkotā dinē'ā: «Liedertafeles" koris nodziedājis paša vācu

zuperintendenta Pelchau'a Suvorovam par godu sacerētu

dzeju, kurai „Liedertafeles" direktors Preiss sarakstījis
mūziku.

Uz Suvorovu 1818. gadā liktās vācbaltu cerības 12 gadu
laikā ar uzviju piepildījušās un tādēļ fon Grimms

un aiz viņa visa Baltijas muižniecība deva Suvorovam-

Rimnikskim vēl vienu vārdu: «je lānger, je lieber" un vē-

lējās turpināt ar viņu agrākās politiskās attiecības kaut

saules mūžu.

No Suvorova vācbalti nekādus nepatīkamus reformu

priekšlikumus nesagaidīja; viņš savas reformas jau bija
izvedis un tās muižnieki cildināja tanī pašā 1859. g. al-

manacha rakstā, kurā bija aprakstīti 1848. gada sagai-
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dīšanas svētki. Šinī aprakstā uzsvērts, ka Suvorovs uz-

raudzījis, ka nošķir zemnieku nomu zemi no muižu zemes,

ka labprātīgi atcel klaušas un to vietā ieved naudas no-

mu, palīdzējis pie muižnieku kredītbiedrības atvēršanas

ar savām piezīmēm, papildinājis jauno zemnieku nolikumu,

kas veicinot zemes iegūšanu_ zemnieku īpašumā, kādu li-

kumu cerams ievedīšot dzīvē jo drīz; to pašu esot darī-

juši arī pie agrār likuma izstrādāšanas Igaunija; Kur-

zemē atbalstījis' 143.000 rbl. dabūšanu no krievu valdības

Liepājas ostas izbūvei un Ventspils ostas nostiprināšanai.
Muižnieki labi zināja, ka pat šie sīkumi nebija Suvo-

rova paša nopelns. Viņš bija spiests „uzraudzīt" to, ko

ar pūlēm bija izrāvusi no muižniecības rokam krievu gļēva
valdība, sākot ar Jura Samārina pirmiem darbības soļiem,

un ko paši zemnieki bija sev izcīnījuši ar lieliem upuriem.
Ja muižnieki 1859- gadā to visu cildināja kā Suvorova no-

pelnus, tad to darīja nevien lišķēdami ģenerālgubernato-

ram, bet arī rādīdami Krievijai un Eiropai, ka Baltija jau

izvestas vēlamās reformas.

Apstākli, kādos notika troņmantinieka viesošanās Lie-

pājā un viņa tālākais ceļojums pa Kurzemi, Rīgu un Vid-

zemi, tikai nostiprināja muižnieku politiskās pozicijas.
Tādēļ no troņmantinieka viesošanās Kurzemē un no

krievu valdības puses nevarēja gaidīt nekādus atvieglo-

jumus Baltijas zemniekiem. Zemnieku interešu aizstāvjiem

bija jānāk no pašas tautas.
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TREŠĀ DAĻA.

Andreja Spāģa politiskā darbība

pirms 19. februāŗa 1861. gada reformām

Krievijā

I.

Spāģa darbība Krievijā

Vēl būdams par skolotāju Meldzerē,_ Spāģis iesācis

latviešu nacionālpolītisku darbību. To mes gaiši redzam

viņa dzejā, ko viņš veltījis nelaiķa latviešu drauga, Jel-

gavas latviešu lauku draudzes mācītāja un «Latviešu Avī-

žu" 1849. gada redaktora-izdevēja Vilhelma Panteniusa pie-

miņai

Dzejas 5. un 6. pantiņam ir stiprs nacionālpolītisks rak-

sturs. Šie pantiņi skan:

5.

Tu neglaudies ar mīkstiem, gludiem vārdiem

Pie bagātiem un augstmaņiem;
Bet rādījies caur vārdiem un caur darbiem

Patiesīgs draugs mums latviešiem.

6.

Mums 1šķiet, līdz šim neviens vēl radies būtu,
Par Tev' šai lietā rūpīgāks:
Lai nabags zemnieks turpmāk arī kļūtu
Jo gudrāks, labāks, laimīgāks.

Piektā pantiņa pēdējo rindu Spāģis pats pastrīpojis.
No šī pantiņa jau dveš pretim dēmokratiska latvieša po-
litika. Tas pats sakāms arī par dzejas 6. pantiņu, kurā

Spāģis uzsvēris, ka nelaiķis Panteniuss rūpējies L
„lai na-

bags zemnieks turpmāk arī kļūtu jo gudrāks, labāks, lai-

mīgāks."
Abi šie pantiņi liecina, ka Spāģis jau savā 29. mūža

gadā, dzīvodams tumšā Kurzemes kaktā, Meldzerē, ir

daudz domājis par savu tautu un par zemnieku grūto lik-
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teni. No sabiedriskā un politiskā viedokļa viņš arī vēr-

tējis Panteniusa nopelnus.
Spāģis parakstījis dzeju „Daudz citu vārdā". Tā ir

liecība, ka viņš jau tanīs gados vērtējis sabiedriskus noti-
kumus, šinī gadījuma — latviešiem draudzīgā mācītāja
Panteniusa navi, no sabiedriska un politiskā viedokļa, sa-

zinoties ar daudziem domu biedriem, kuru visu vārdā viņš
dzeju parakstījis.

Un ja viņš jau stājās politiskā darbā pirms viņa va-

jāšanas un pirms lielās prāvas, kura iesakās 1853. gadā, tad
viņš vēl vairāk saka dzīvot līdz savas tautas bēdām, kad

pie sava grūta likteņa jau bija mācījies pazīt tuvāk
muižnieku briesmīgo politiku un viņu ļauno varu par zem-

niekiem.

Viņš bez šaubām arī sekoja mācītāju un muižnieku

politiskiem rakstiem, ko iespieda
_

«Latviešu Avīzēs" un

„Laika grāmatā", un redzēja, kādā politiskā virzienā iet
muižniecība un vācu luterāņu garīdzniecība, nostādamās
pret latviešu zemnieku garīgo un nacionālo atmodu, jā-
domā, ka Spaģi arī sasniedza ziņas par muižnieku sarī-
kotam asins dzīrēm Jaunbebros 1841. gadā un par Jura
Samārina darbību Tērbata un Rīgā.

Var arī būt ka pirms aizbraukšanas Krievijā (1854. g.)
Spaģis apmeklēja Terbatā Krišjāni Valdemāru, kurš jau
pirmo gadu studēja.

Valdemārs, bez šaubām, jau pazina Tērbatas kommi-
sijas, Vidzemes zemnieku lietu komitejas un Jura Samā-
rina darbību Baltijas zemnieku lietās no 1846.—1849. ga-
dam, un par visiem šiem lielajiem jautājumiem pārrunāja ar

Spaģi. Visus materiālus par Baltijas zemnieku lietām, ko

Spaģis pats bija krājis Kurzemē, kā arī tos, ko viņam ie-
deva Valdemārs, viņš varēja izlietot Krievijā, kur viņš jau
1854. g. pieņēma muižas pārvaldnieka vietu.

No Spāģa raksta 2) «Empfehlungen der baltischen Bau-
ernzustade als Muster fūr Russland" redzams, ka viņš
Krievija atdevies lielam politiskam darbam un visus pie-
cus gadus, starp 1854. un 1859. gadu, ar vislielāko uzma-

nību sekojis krievu sabiedriskai domai par zemnieku at-

svabināšanas nepieciešamību, kā arī visam, ko dara Balti-

jas muižnieki šinī jautājumā. Krievijā Spāģim arī bija
viegli sasniedzami visi slavofilu raksti lielo reformu priekš-
vakara. I. Aksakovs, J. Samārins un citi jau neatlaidīgi
rakstīja laikrakstos „Russkaja Besieda", „Djeņ'

r

un c- par
krievu zemnieku atsvabināšanu un zemes piešķiršanu viņu
īpašumā.

Spāģis satiksmē ar slāvofiliem varēja viņiem sniegt vis-

noderīgākos materiālus un personīgos paskaidrojumus Bal-
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tijas lietās, kurus viņi varēja izmantot cīņu rakstos pret

Baltijas muižniekiem, atsitot viņu nekautrīgo propagandu
un pašcildināšanos. Baltijas muižnieki atklātība lepojas
ar to, ka viņi sen jau devuši zemniekiem personīgo brī-

vību un pārmeta slāvofiliem, ka viņi Baltijas lietās gan

iejaucoties, bet savus zemniekus turot verdzībā. Strīdi

pieņēma tik asu formu, ka Baltijas vācieši jau uzstādīja
jautājumu pašiem krieviem „But āmuram vai laktai" (Ham-

mer oder Ambos sein). Slāvofili no savas puses plaši ap-

skatīja Baltijas vāciešu attiecības pret krievu tautu un

zemi, un pastrīpoja, ka vācbalti, būdami uzticīgi krievu

caru tronim tanī pašā laika sludina cīņu uz dzīvību un

nāvi krievu tautai; būdami paklausīgi kalpi Krievijas val-

stij, neko negrib zināt par krievu tautas zemi Slavofili arī

iztulkoja pareizā nozīme vācbaltu politisko uzskatu par

„Āmuru un laktu"; viņi lika saprast, ka vāci paši veļas

būt par āmuru visā Krievijā.
Andrejs Spāģis sekojis šai cīņai ar neatslābstošu uz-

manību un sakrājis no malu maļam daudz materiālu un

pierādījumu par priekšreformu debatēm krievu muižnieku

sapulcēs, kā arī par Baltijas muižnieku mēģinājumu ie-

spaidot šīs sapulces un ieteikt par paraugu Kurzemes li-

kumus.

Spāģa rakstā it sevišķi jāpastrīpo visai interesanta

vieta par Baltijas muižnieku pretinieku uzskatu attiecība

uz Kurzemes zemnieku likumiem. Spāģis raksta: «Turpretī
citi, kuri Krievijai ieteiktos Baltijas zemnieku apstākļus
likās pamatīgi pazīstam, izteicas tādā virziena, ka ta tai-

sni būtu Krievijas nelaime, un krievu zemnieku likteni

vajadzētu apdraudēt, ja Kurzemes zemnieku moku pilno
un nožēlojamo dzīvi izplatītu arī uz Krieviju."

Tas galvenā kārtā ir Spāģa paša nopelns, ka Krievijas
centrā ir izplatījies tik pareizs uzskats taisni par Kur-

zemes zemnieku apstākļiem. No citiem avotiem šīs ziņas

par Kurzemi krievu sabiedrība nevarēja smelt. Arī par

to, ka ziņas par atbaidošiem zemnieku apstākļiem izpla-
tītas pa plašiem Krievijas apgabaliem, atkal jāpateicas
tikai Andreja Spāģa lielai enerģijai un mīlestībai pret

savu tautu. Ir ari labi saprotama Spaģa politiska taļre-

dzība tanī ziņā, ka viņš taisni pastrīpojis Kurzemes zem-

nieku grūto likteni tanī pašā laikā, kad Vidzemē val-

dīja tāds pats terrors pret zemniekiem. Vidzemes_ apstā-
kļi jau bija sevišķi apgaismoti Samārina „Rīgas vēstules"

un sakarā ar tām arī krievu presē. , '

Par Kurzemi krievu muižniecībai un plašākai sabiedrī-

bai citu patiesu ziņu nebija. Ar Kurzemes iekārtu vāc-

balti vēl varēja pamēģināt uzstāties Krievijā arī aiz tā
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iemesla, ka Kurzeme līdz 1795. gadam, ta tad tikai 60 ga-

dus atpakaļ, vēl ir bijusi atsevišķa hercoga valsts.

Kurzemes dzīve hercoga laikmeta un nedaudzos gadu
desmitos krievu valdības laikā krievu plašākai sabiedrī-

bai bija palikusi sveša. Baltijas muižnieki varēja pamē-

ģināt iečukstēt dzirdīgās krievu ausīs visjaukākās ziņas

par Kurzemi bez kādas sabiedriskas kontroles. Tadeļ

Spāģis it sevišķi ir centies izplatīt visā viņam pieejamā

krievu sabiedrībā vispatiesākās ziņas par Kurzemes zem-

nieku apstākļiem un par sliktajiem Kurzemes zemnieku li-

kumiem, kuri nevar būt ņemti par paraugu, ja krievu zem-

niekus patiešām grib atsvabināt no dzimtsbūšanas.

Par visas Baltijas zemnieku_ likumiem Spaģis atzīmējis

vēl šādas atsauksmes: „Arī dažās muižnieku sapulcēs Krie-

vijā aizrādīja uz ieteiktiem Baltijas likumiem, taču visur

sapulču vairākums negribēja no šī piedāvājuma neko zi-

nāt, bieži pat atskanēja uzkrītošas piezīmes."

Kazaņas guberņā kādā muižnieku sapulcē debates no-

teikti aizrādīts: „Kas nopietni nodomajis_ mums ieteikt

Baltijas zemnieku likumus, uzskatāms ka tēvijas nodevējs,

jo atšķirība ir pārāk liela, lai tie arī te atrastu piemēro-
šanu: tur nospiež un verdzina viena tauta otru; šeit, tur-

pretim, mums ir darīšana ar mūsu pašu brāļiem."

Jaroslavas, Vladimiras un Tveras guberņu komitejās
Baltijas muižnieku priekšlikumi atdūrušies uz tādam pat

pretešķībām.

Spāģis centies ievākt ziņas arī par Krievijas valsts

padomes locekļu uzskatu šinī jautājumā un noskaidrojis,

ka, izņemot divus vai trīs padomes locekļus, citi visi

izteikušies, ka Baltijas zemnieku nolikumi noderot tikai

tiktāl, lai pārliecinātos, kādus likumus nedrīkst Krievija
izdot.

Pats savu tā laika uzskatu par Krievijas zemnieku at-

svabināšanu un agrārās reformas gaitu Krievijā, Spāģis iz-

teicis šādos vārdos:

„Kam līdz šim ir bijušas ausis dzirdēšanai un acis

redzēšanai, tas nevarēja šaubīties, ka liela enerģija, kuru

valdība un lielākā daļa krievu muižniecības ir ielikusi lie-

lajā darbā, nenovēršami radīs laika garam piemērotu tie-

sisku bāzi 20 miljoniem patiesi atsvabinātiem zemniekiem,

uz kuras arvien vairāk un vairāk uzplauks arī valsts in-

tereses mūsu laikmetam piemērotā humānā garā."
Slēdziens par Andreja Spāģa darbību Krievijā var būt

visai īss: viņš arī tur, tāpat kā Meldzerē, ir ziedojis vi-

sus savus lielos gara spēkus tikai savas tautas nākotnei.

Viņa personā mēs neredzam Krievijā parastu darbinieku,
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muižas pārvaldnieku, kas rūpējās par savu ikdienišķo uz-

devumu, bet lielu nacionālu un politisku darbinieku, kas

tāļā svešatnē viens būdams un grūtos apstākļos dzīvo-

dams, tomēr nepagurst un cīņā rokas nenolaiž.

II.

Andreja Spāģa darbība Vācijā

1.

Pirmie soļi.

Kaut gan Spāģis savā sūdzībā Krievijas senātam 9. ap-
rīlī 1859. r. raksta, ka pēc pabeigta īsa ceļojuma Vā-

cijā, viņa dzīves vieta ir Kuldīgā, tomēr vēlākie fakti jau
pierāda, ka viņš nav vis Kuldīgā gaidījis uz senāta atbildi

un nav cerējis to tik drīz saņemt, bet devies atpakaļ uz

Vāciju papildināt savu izglītību. Pirmais viņa brauciens
aprīlī 1859. g. jāuzskata kā izlūka brauciens, lai izpētītu,
kur un kā Vācijā viņam visizdevīgāk studēt. Par viņa stu-

dijām Vācijā, Brīvzemnieks raksta 3): „Viņš devās uz Vāc-

zemi zināmās zemkopības akadēmijās un citās skolās zi-

nātnības sagūt. Visilgāki viņš mācības klausījās Ličenā

(pie Leipcigas), Berlinē un Eldenā. Bet nevien auditorijās
to pastāvīgi redzēja: kur vien kāds slavenāks zinātnieks

iz kāda zinātniska aploka runu turēja; kur vien kāds

vairāk ievērojams garīdznieks, viena alga pie kādas ti-

cības jeb pārliecināšanām viņš būtu turējies, sprediķi sa-

cīja, — mūsu Spāģa jau reti sapulcē trūka. Dziļi* viņa
prata bija iespiedies viss tas, ko „brivu draudžu" sapul-
ces bija redzējis un dzirdējis un ko viņš ar šo draudžu mā-

cītajiem, kā par piem. ar „Ulicha tēvu" (Magdeburgā)
un citus apmeklēdams bija runājis.

Šīs Brīvzemnieka ziņas, kas ņemtas no sarunām ar pašu
Spaģi un citiem drošiem avotiem, kā arī Spāģa sarakstītā

plaša brošūra, kas iznākusi Leipcigā 1860. gadā, jau lie-

cina, ka Spāģa otrais brauciens uz Vāciju studiju nolūkā
noticis vēl 1859. g. drīz pēc pirmā brauciena, citādi viņš
nebūtu varējis jau februārī 1860. g. sekot tam, ko raksta

Vācijā par Baltijas jautājumiem. [
Apskatot Spāģa darbību Vācijā un vērtējot to no latvju

tautas interešu viedokļa, jau pašā iesākuma jāatzīmē, ka

Spaģis arī te uzreizi paceļas, kā liels darba gars, kam viņa
tautas intereses ieņem viņa dzīvē pirmo vietu. Kad lasa
Brīvzemnieka piezīmes par Spāģa lielo zinību kāri un

centību iegūt lielu izglītību, mums uz brītiņu gan liekas,
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ka Vācijā viņš viss atdevies tikai savas izglītības darbam;

tomēr atgadījums ar ziņojumu „Von der russischen Gren-

ce" (No'Krievijas robežām) „Konigsberger Zeitung'ā" 13.

februārī 1860. g. gaiši liecina, ka Spāģis pašā viskarstākā

personīgā darba brīdī, ar modru skatu tūliņ ierauga, kas

un no buras puses draud viņa tautai, un nekavējoties no-

stājas tautas interešu sarga vietā. Vēl vairāk, apskatot mi-

nēto ziņojumu pēc tā ārējas formas, taisni jābrīnās, ar

kādu asu apķērību Spāģis uzreizi sapratis ziņojuma sle-

peno nolūku un lielo nozīmi. Ziņojums skan: ,Jaunie baz-

nīcas noteikumi ir atnesuši _evanģeliskai baznīcai Kurzemē

sen gaidīto aizsardzību. Pec tam arvien stiprāk izplatās

iedzīvotājos atjaunota kristīga dzīve. Zemniekus, kuri ru-

nā leišiem radniecisku latviešu_ valodu, jau ķeizars Alek-

sanders atsvabinājis no dzimtbūšanas ķēdēm un viņi caur

savu godīgo un tikumisko dzīvi labvēlīgos apstākļos atšķi-

ras no krievu provincē Lietuvā dzīvojošiem zemniekiem.

Baznīcas pa lielākai daļai labi apmeklētas uņ labi ap-

kalpotas. Dieva vārda kalpi nav vairs tikai savu baz-

nīcas patronu darbībā un apgādība, kā agrāk; bet caur

savu dievbijīgo dzīvi gādā par sava svēta amata cieņu.

Skolu skaits pieaug ar katru gadu un evaņģēliju sludina

bērniem un pieaugušiem, nabagiem un bagātiem ar svē-

tīgiem panākumiem."
Mazāk saprātīgs politisks darbinieks šo īso ziņojumu

varbūt būtu uzskatījis par nesvarīgu un atstājis to neie-

vērotu.

Spāģis to tūliņ atšifrējis visā plašumā un gaiši sa-

pratis, kā īsajā ziņojumā par baznīcas lietām un baznī-

cas jauniem noteikumiem, Baltijas muižnieki veikli ietēr-

puši jaunu uzslavu zemnieku dzīves iekārtai un viņu saim-

nieciskai un kultūrālai attīstībai Kurzemē un cenšas ar

Vācijas preses palīdzību rādīt šo Kurzemes zemnieku skai-

sto jdzīvi visai kultūrālai Eiropai. Spāģis arī labi sapra-

tis Vācijas vadošo aprindu politisko garastāvokli 1850-tos

gados. Viņš jau zinājis, ka Bismarka politika izdzen no

Vācijas tautskolām zinātni un paplašina tikai mā-

cības programmu, ievedot arī Davīda dziesmu mācīšanos

no galvas. Spāģis jau zināja, ka šinī laikmetā Vācijas

augstākās aprindas ļoti interesējas par baznīcas lietām

nevien Vācijā, bet arī citās valstīs. Tā tad taisni „Jaunie
baznīcas noteikumi no Krievijas robežām" bija temats, kas

ziņojuma veidā pievilka vislielāko lasītāju skaitu. Spāģis

tūliņ sekojis tam, ka ziņojums īsā laikā aplidojis daudzus

Vācijas laikrakstus. Tādā ceļā itin visi lasītāji, kuri inte-

resējās par baznīcas lietām, tūliņ arī dabūja rokas jaukas
ziņas par Kurzemes zemnieku ~laimīgo" dzīvi un viņu
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augsto garīgo kultūru. Šis bija visgludākais Baltijas muiž-

nieku propagandas ceļš. Nākoša pakāpe šis propagan-
das gaitā jau bija: vācu sabiedrības doma un valodas par
Kurzemes ~brīvo"_ zemnieku labi iekārtoto dzīvi, un trešā

propagandas pakāpe jau modās vācu vadošo lielgrunt-
nieku un politisko aprindu augstākā politikā ~dibināts"
uzbudinājums par to, ka nekultūralā Krievijā viņas po-

litiķi vēl ar platu muti runā un nenogurstoši raksta zem-

nieku atsvabināšanas lietā, kad Krievijas provincē — Kur-
zemē jau ir pie rokas sen pārbaudīta brīvu zemnieku

iekārta ar ļabiem likumiem, kas noveduši zemniekus pie
materiālās labklājības un ievērojamas garīgas kultūras.

Par Vidzemi Vācija varēja pavisam nerunāt: par to jau
pašā Krievijā daudz runāja un rakstīja; no turienes dzīves

atskanēja sliktas ziņas par zemnieku buntiem un valdī-

bas eksekūcijām; Vidzeme turklāt bija pavisam cita ze-

me: tur, ka tas bija vācu augstākai sabiedrībai zināms, arī

bija valdījuši poļiun zviedri, par viņu iespaidu uz zem-

nieku dzīvi, Vācija varēja būt izplatītas ar nodomu slik-

tas ziņas, varbūt ari Vidzemes biežos zemnieku buntus

raksturoja kā šo valdīšanu laikmeta sekas; Vidzemē bija
bijušas biežas valdības maiņas, dažāda agrāra iekārta. Bet

Kurzeme, Kurzemei Nesenā atsevišķā hercoga valsts, pat
ar puslīdz „republikānisku" iekārtu, kur pat hercogu va-

rēja apsūdzēt kārtu pārstāvjiem, kur ir sava senā ag-
rārā iekārta, no kurienes pienāk Vācijā tik labas ziņas,
kas vēsta, ka Kurzeme ir nesalīdzināmi «skaistāka" dzī-

ve, neka «Krievijas provincē Lietuvā..." Kādēļ arī Krie-

vijā nepieņemt Kurzemes labos likumus un teicamo ze-

mes iekārtu?!

Visas šis varbūtējās valodas un slepenās domas Vā-

cija labi saprata un pienācīgi novērtēja Andrejs Spāģis.
Viņa mīlestība pret savu tautu tūliņ modināja viņā dziļu
izjutu, ka nu ir pienācis bridis, kad ar vislielāko steigu
iadod pretsitiens Baltijas muižnieku viltīgai propagandai
Vācijā un Eiropā. Citādi var būt par vēlu unßaltjjas zem-

nieku likumus var patiešam pārnest uz Krieviju un tā

arī Baltija tos atstāt spēkā vēl uz ilgiem gadu desmitiem.
Cik lielā mera Spaģis uztraucies no domām, ka Baltijas
muižnieki atkal varētu uzvarēt šinī pedeja visniknākā po-
litiska kauja, redzams no tam, ar kādu drudžainu steigu
viņš ķēries pie sava jaunā cīņas ieroča: pie publicista spal-
vas un uzsācis savu lielo cīņu visas Eiropas priekša. Viņš
savu centīgo studiju pašā iesākumā, februāra mēnesī 1860.
gadā vairs nav atdevis visu savu enerģiju studijām, bet

ar lielu trūkumu kaudamies, uzsācis lielu publicista un

žurnālista darbu vācu valodā, lai tas būtu pieejams un
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saprotams visā Vācija, un lai to arī varētu no vācu va-

lodas tulkot un izplatīt citas Eiropas valodas pa visam

zemēm, kur ar dzīvu interesi seko visiem degošajiem jau-

tājumiem Krievijas politiskajā dzīve.

fe jāapbrīno Spāģa lielā drosme un viņa lielas zināša-

nas. Nesen vēl, tikai gadus 7 atpakaļ vel tautskolotājs vis-

mazākā pagastiņā, tumšā Kurzemes stūri, tad nogurdi-

nāts un visus savus līdzekļus iztērējis lielajā prāva pret

visspēcīgo muižnieku varu, pabijis piecus gadus tumša

Krievijas dzīvē, viņš savu studiju pirmos mēnešos Vācija

tūliņ uzstājās kā liels cīnītājs vācu presē lielos politiskos,

juridiskos un vēsturiskos jautājumos ne uz acumirkļa ne-

pārdomādams par to, vai viņam ari pietiks tikdaudz laika,

līdzekļu un zināšanu, lai izietu Eiropas priekšā kā uzva-

rētājs šinī vēsturiskajā cīņa. Viņš neinteresējas par to,

vai viņa vācu valodas stils_ būs tik izsmalcināts, ka at-

stās uz Eiropas lasītāju veļamo iespaidu. Viņš uzticas

savām zināšanām un viņa iemīļotai taisnībai un patiesī-

bai, un dodas cīņā pret pārspēku. Šo lielo Spaģa rak-

stura īpašību mūsu dienās bus grūti pietiekoši augstu no-

vērtēt. Ar šo īpašību un ar savu pašuzupurēšanās ga-

tavību, viņš droši nostādāms blakus gados par viņu maz-

liet jaunākam, bet savos vēlākos darbos — visa tauta vel

nepārspētam Krišjānim Valdemāram, kuram, viņa lielo po-

litisko cīnu iesākot, jau bij augstskolas izglītība. Spagis

savu lielo* izglītību līdz 1860. gadam bij ieguvis tikai paš-

mācīšanās ceļa.

2.

Spāģa pirmā brošūra „Die Zustände desfreienBauernstandesinKurlandetc.

Par Spāģa pirmo lielo cīņu rakstu vācu valoda un Vā-

cijas presē, Brīvzemnieks, pec Spaģa paša nostāstiem, mums

uzglabājis šādas rindiņas 4):
_

_ t

\,Drīz bija garāks pretraksts sarakstīts, kura Spaģis

Baltijas, īpaši Kurzemes zemnieku tiesas, baznīcas, sko-

las un citas būšanas aizskāra. Ātruma sarakstīts raksts

bija jānoraksta; bet tas negāja tik viegli. Spaģis pats

mums stāstīja: Mēs mājojam četri studenti viena kortelī.

No diviem maniem korteļa biedriem bija mans nodoms un

raksts slēpjams. Trešais_ bija vaczemnieks, krietns, na-

dzīgs zēns, ar gaišu pratu un karstu sirdi priekš visa

laba. Tam es savu nodomu uzticēju un lūdzu viņa pa-

līdzība pie norakstīšanas. Vēl slepenāki, nekā es sarak-

stījis, viņš rakstu drīzumā bija norakstījis. Rītos agri,
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kur citi vēl salda miegā snauda, mans draugs šo darbu
čakli pastrādāja neviena graša par to neņemdams, lai gan
viņam maz pie rokas bija. Pretraksts bija nodomāts priekš
„Ķelnas avīzes", kurp viņu arī nosūtīja. Bet šo avīžu

redakcija lika rakstītajam par ilgu uz iespiešanu gaidīt,
ta ka gandrīz vienā reizā raksts Jznāca ļaudīs īpašā grā-

un saīsināts, arī „Ķelnas avīzē" Daudzi no cienījamiem
lasītajiem atminēsies, kādu troksni un bailes Baltijā šis
raksts sacēla — raksts ar virsrakstu: „Zur Emancipations-
frage des russischen Volkes: Die Zustānde des freien
Bauernstandes m Kurland. Von einem Patriotēm seinem

grossen Vaterlande m Liebe gewidmet" (t. i. Krievu tau-
tas atsvabināšanas lieta: Brīvas zemnieku kārtas stāvo-
klis Kurzemē. No kada patriota savai lielai tēvijai mīle-
stībā veltīta)."

Jau pazīstot Baltijas muižnieku nenogurstošo propa-
gandu un aģitāciju Krievija un Vācijā, lai Kurzemes zem-

nieku nolikumu ņemtu Krievija par paraugu, mums tū-
liņ

_

arī jāatzīst Spaģa pretraksta uzbūvē ģeniāls plāns.
Spaģis nenosauc vis savu plašo rakstu par atbildi ziņo-
jumam „K6nigsberger Zeitung'a par jauniem baznīcas no-
teikumiem Kurzeme, bet liek savai atbildei visinteresan-
tāko tanī laikā virsrakstu. Virsraksta pirmais teikums:
„Zur Emancipation des russischen Volkes" tūliņ pārnesa
lasītajā domas uz visu lielo, variem pasakaino zemi -

Krieviju un saistīja viņa uzmanību pie Krievijas tā laika
vislielākā jautājuma: pie krievu tautas emancipācijas, resp.
krievu zemnieku atsvabināšanas. Un kad vācu lasītājs un

politiķis jau bij iesācis domāt par šo lielo jautājumu,
Spaģis viņu pieveda pie ne mazāk interesanta virsraksta no-

dalījuma: „Di_e Zustāde des freien Bauernstandes m Kur-
land

.
Ta vācu lasītājs tapa divkārši ieinteresēts: par

krievu tautas atsvabināšanu un par „brīvo Kurzemes zem-
nieku stāvokli", kuru ved sakara ar visas krievu tautas

emancipāciju. Šads liela stila virsraksts vien jau liecina
par Spaģa lielo vērienu un viņa ģeniālo apķērību lielā un

ļoti sarežģīta politiskā cīņā.. Lai Baltijas muižnieki savos
pretrakstos pret Spaģa brošūru nevarētu pārnest visu sma-

guma centru uz Spaģa tautību un izkliegt ka viņš kā
latvietis, aiz naida pret vācu muižniekiem,'ir tēlojis Kur-
zemes zemnieku dzīvi_ tik tumšās krāsās, viņš neatklāj savu

vardu, tat apmierinās ar pseidonīmu: „Von einem Pa-
trioten (No kada patriota), kas savu darbu veltījis viņa
lielajai tēvijai. Sis pseidonims atkal varēja vācu lasītā-
jam iedvest domas par autora lielajiem nolūkiem savas

tēvijas interesēs un par pašu mīklaino un lasītājam ne-
atklāto tēviju...
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Vēl jāsaka daži vārdi par Andreja Spāģa vācu va-

lodu un stilu. Fakts, ka augsti mācītie Spaģa pretinieki

Baltijas vāciešu aprindas vairākus gadus paši nevarēja

nākt uz domām, ka „Die Zustānde etc." pirmo un otro daļu

sarakstījis latvietis vai vispār nevācietis, jau ir gaišs pie-

rādījums tam, ka Spaģis pārvaldījis vācu valodu visā pla-
šumā un visos sīkumos. Spaģa stils un valodas daiļums var

pārsteigt katru, kas prot vācu valodu, un katram arī var

ieteikt lasīt Spāģa grāmatu „Die Zustānde" nevien tas

augstās, zinātniskās vērtības, bet arī dzidrā, skaista vācu

valodas stila dēļ. Spāģa publicistiskie raksti lasās ļoti

viegli: viņa daiļais stils paceļ lasītāju un ved viņu no

rindas uz rindu, no nodaļas uz nodaļu. Lasītājs, to ne-

apzinoties, ir izlasījis desmitam lappušu un nemaz
_

nav

noguris. Savā vijīga valoda, ar dziļu un dzēlošu asprātību

un lielu veiksmi, 'Spāģis iznīcina savu pretinieku, kas ar

gudriem „taisnības iemesliem" grib aizstāvēt netaisnību.

Spāģa pretinieks neko nevar apslēpt no viņa dziļa, visu

redzošā skata. Lasīt Spaģa rakstus vācu valoda taisni ir

bauda.

lesākdams savu svarīgo rakstu virkni par Kurzemes

zemnieku smagajiem dzīves apstākļiem, par baznīcas, sko-

las un zemnieku tiesisko stāvokli, par zemnieku_ spīdzi-

nāšanu, netaisnu tiesu un par krievu tautas cerībām uz

lielām reformām, Spāģis vispirms dod sekošu, īsu atbildi

ziņotājam: „Von der russischen Grence". — «Acīmredzot,

ziņotājs visai pavirši pazīst Kurzemes apstākļus, citādi

viņš 13. februārī 1860. gada nebūtu par jauniem nosaucis

tādus baznīcas noteikumus, kuri izdoti 1832. gada, tur-

klāt tos vēl tā raksturodams, ka lasītājs viegli var mal-

dīties un nākt uz domam, ka šie noteikumi pastāv tikai

2—3 gadus. Viņš runā par sen gaidīto aizsardzību baznī-

cai tādā zemē,'kur luteriskā konfesija ir valdoša un ne-

kad ne no vienas citas nav apgrūtināta; zemē, kur baz-

nīca un garīdzniecība, līdzīgi savai sabiedrotai — muiž-

niecībai no seniem laikiem ir baudījušas lielas privilēģijas,
sākot jau no tā laika, kad viņas abas — garīdzniecība un

muižniecība — 12. gadu simteni nospiedušas visu zemi zem

savas varas un iedzīvotājus arvien vairāk padarījušas par

saviem kalpiem, tā kā jau 15. gadu simteņa beigas varēja

Dievam par godu visa zemē ievest dzimtbūšanu tas skai-

stāka formā. Ka pasaulīgie un garīgie kungi pie tam ļoti
labi jutās, liecina mums kāds vecs kurš par

zemes apstākļiem visā visumā izteicies šādi: „Vidzeme un

Kurzeme bija muižniekiem debesu valstība, garīdzniecī-
bai paradīze; ārzemniekiem — zelta bedre un iedzim-
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tajiem iedzīvotajiem — elle". Sebastijāns Minsters raksta

sava kosmografija 1598. gadā:
«Vidzemnieku (domāts muižnieku) galvenā nodarboša-

nās ir pārmērīga rīšana un žūpošana, it īpaši pilīs un

muižas. Vienkāršie zemnieki šinī zemē atrodas smagā
dzimtsbūšana un ar viņiem bargi apietas viņu virskungi*
it sevišķi muižnieki, ordeņa brāļi, ierēdņi un kara algādži.
Tie ir pret zemniekiem tik nežēlīgi, ka tiklīdz viņi dabū
zināt, ka kādam nabaga zemniekam ir kāds labs zirgs»
vērsis vai govs, tūliņ meklē iemeslu, kā viņam to atņemt.
Zemnieki te ir visnožēlojamākie un visapbēcUnātākie cil-
vēki, kuriem līdzīgi zem saules nekur citur vairs nav at-
rodami" v. 11. — „Zviedru valdība 1601. gadā uzaici-

nāja muižniekus dot zemniekiem brīvību un skolu; bet
veīti. Gustavs Ādolfs atņēma muižniekiem personīgo tie-
sību sodīt zemniekus ar miesas sodu un deva zemniekiem
tiesību saukt savus kungus pie tiesas atbildības, kā arī
Kklau! klau!) atļāva zemniekiem pašiem pārdot savus ra-

žojumus. Kārlis XI. 1681. gadā lika muižniecībai priekšā
atlaist zemniekus brīva un samazināt viņu nastas. Tomēr
šo priekšlikumu stūrgalvīgi noraidīja. Astoņpadsmitā gadu-
simtenī, turpretī, verdzība tapa vēl jo smagāka un deviņ-
padsmitā gadusimteņa sakuma to, kur varēja, vēl pasti-
prināja, neraugoties uz to,_ ka A. fon Šlippenbachs 1803. g.
Kurzemes landtāgā nopūlējas panākt dzimtsbūšanas iero-
bežošanu. Ziņotājs saka: «Zemniekus ķeizars Aleksanders
jau atsvabinājis no dzimtsbūšanas ķēdēm", kas pēc ziņo-
tāja saprašanas, laikam uzskatāms, kā pierādījums tam,
ka zemnieku sociālais stāvoklis atrodas labā saskaņā ar

«svētīgiem panākumiem". Taču ziņotāja paviršība un bez-
spēcība pareizi uztvert turienes attiecības un dzīves stā-
vokli redzama jau no ta vien, ka viņš, kā liekas, pat ne-

zin, ka .Krievija jau skaita divus ķeizarus vārdā Aleksan-
ders. Viņš, ,ka liekas, gan ir dzirdējis, ka Krievijā tagad
nodarbojas ar dzimtsbūšanas atcelšanu un zemnieku so-

ciāla stāvokļa uzlabošanu. Te nu šis labais cilvēks prāto,
ka viņam par to jāraksta, ka tas, kam Krievija patlaban
sagatavojas, Kurzemē jau noticis, ka Kurzemē dzīve jau
ir tik tāļu, ka darbam uzlikts kronis, „jo te jau sludina ar

svētīgiem panākumiem".

„Sos ziņotajā ačgārnos uzskatus „K6nigsberger Zei-
tung a nevar klusu ciešot palaist garām jau tādēļ vien,
ka tie aplidojuši vairākus laikrakstus visā Vācijā, un jo
vairāk vel tādēļ ne, ka te ar lielāko interesi raugās uz

krievu zemnieku atsvabināšanu. Arī aiz tā iemesla mēs
nedrīkstam palaist vaļā neapcirpru „Konigsberger Zei-
tung as artiķeļa rakstītāju, ka šīs lietas nokārtotāji Krie-
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viļā viegli varētu par šo rakšteli dabūt zināt un varbūt

pat justos ar to atbalstīti savās tieksmēs — tik jauki iz-

tēlotos Kurzemes apstākļus piemērot arī krievu zemnie-

kiem. Nevienam Vācijas laikrakstam nav Kurzeme savs

ziņotājs (Konigsberger Zeitung"as ziņotājs no Kurzemes

dzīvo tikai uz robežas), tadeļ arī mes no turienes dabonam

maz un nepilnīgas ziņas par šo zemi; tādēļ ir vieta ap-

gaismot Kurzemes apstākļus. Galu gala minēta ziņotajā

maldīgais uzskats varētu kaitēt pat pašai Kurzemei; tur

drīz varētu atrasties un tagad jau tur ir cilvēki, kuri tic,

ka ar ~muižnieku debesvalstibu un garīdzniecības para-

dīzi" jau attēlota visa zemes labklājība un ka tur ne-

kādas reformas vairs nav vajadzīgas.
Mēs varam par to tikai priecāties, ka ziņotājs ar savu

dīvaino ziņojumu mūs izaicinājis. No apstākļu pareiza

apgaismojuma, viņš pats arī gus tikai labumu, tādēļ ka

iegūs zināšanas, kas viņam vel trūkst par patiesiem lie-

tas apstākļiem un kas sevišķi jāņem vērā, ja grib spriest

par kādas zemes iekārtu. Augstāk pievestas ziņas no vē-

stures mēs vēl papildinām ar to, ka tas bija ķeizars Aleksan-

ders 1., kas pavēlēja Baltijas muižniekiem nakt ar priekš-

likumiem par zemnieku atsvabināšanu. Šo Kurzemes zem-

nieku atsvabināšanas projektu divas reizes sūtīja no Pē-

terburgas muižniecībai atpakaļ, pārgrozīšanai, pirms to

varēja apstiprināt 25. augusta 1817. gada.
_

Igaunijas zemnieku brīvlaišanas nolikumu visaugstāk!

apstiprināja 23. novembrī 1816. gadā, Vidzemes — 26. marta

1819. gadā; pie tam muižniecība prata tik veikli sargāt

savas intereses, un brīvības vārdā nabaga zemniekiem no-

mestās drupatas sagatavot tik garšīgas (appetitlich zu

machen), ka labsirdīgais Aleksanders gribot, negribot bija

maldījies, un kāds godīgs Vidzemes muižnieks vaļsirdīgi

atzinās, „ka nu tik ar zemnieku brīvlaišanu muižnieki šo

zemi pilnīgi iekarojuši".
Šis Spāģa atbildes ievads tā sastādīts, it ka Spaģis tie-

šām domātu, ka „Konigsberger Zeitung"as ziņotājs aiz ne-

zināšanas uzrakstījis tik nepareizu ziņojumu. Sis Spaga

izteiksmes veids jādomā ir tikai īpatnējs žurnālistikas pa-

ņēmiens, lai lasītājs vieglāk naktu uz domam, ka ziņojums

ir mazvērtīgs un pats ziņotājs nepazīst apstākļus, par

kuriem viņš' raksta. Spāģis itin labi zināja, ka aiz „rak-

šteļa" autora muguras ir stāvējusi un viņam rakstāmo dik-

tējusi vācu garīdzniecība Baltijā un visa Baltijas muiž-

niecība, kuras vadoņi paši bij izvēlējušies tādu ziņojuma

formu. Tādēļ arī Spāģa atbildes ievads un viss turpmā-

kais viņa plašais raksts nav vis uzskatams kā polemika ar

kādu maz piedzīvojušu vācu žurnālistu, bet kā plašs un



190

dziļi pamatots Baltijas patieso apstākļu attēlojums, kuru
Spaģis sniedz vācu presei un sabiedrībai, uzsākdams lielu
cīņu pret vācu luterāņu garīdzniecību, pret Baltijas muiž-
niecību un pret viņas spēcīgo propagandu ārzemēs. Šī
Spaģa brošūra uzskatāma par viņa sirds darbu, kuram
viņš upurē visu savu laiku, savas lielās zināšanas un pat
savas studijas, lai tikai paspētu vel īstā brīdī teikt īsto
vardu savas tautas interesēs.

Brošūras taļakas daļas Spāģis plaši tēlo patiesā gaismā
visus apstākļus, par kuriem ar tadu uzslavu rakstījis «Ko-
nigsberger Zeitung'as ziņotājs. Šeit sniedzu tikai izrak-
stus no_ Spāģa plaša darba; bet tie tomēr dod gaišu lie-
cību, kada gara sarakstīta visa viņa lielā brošūra, un cik
lielas pulēs un zināšanas viņš upurējis šim darbam.

A) Par baznīcas patieso stāvokli, Spāģis sava apcerē-
juma I. nodaļa raksta:

„Ļoti naiva ir korespondenta piezīme: „Baznīcas pa
lielākai daļai ir labi apmeklētas un labi apkalpotas". Tā
tad tomēr tikai „pa lielākai daļai". Taisnība: latvieši mīl
baznīcu; bet dievkalpošanai vācu valoda samērā var būt
Jotimaz apmeklētāju. Paši muižnieki šinīs dievvārdos pie-
dalās maz. Dažās, varbūt, pat visās vietās, kur pašā muižā

ir_ baznīca, pastāvēja tāda kārtība, ka katru svētdienu
pēc pabeigtiem_ dievvārdiem zemniekiem pie baznīcas pa-
ziņo klaušas nākošā nedēļā. Tādā kārtā zināmam klausī-
tāju skaitam ir jāierodas baznīca, kaut arī vislielākā salā
un Ka baznīcas pa «lielākai daļai labi apmeklē-
tas un „ka dievvārda kalpi caur savu dievbijīgo dzīvi
gada par sava svēta amata cieņu", ir frāzes, kas stāv
tieša pretruņā. Vardi «labi apmeklētas" aptver kā baz-
nīcas apkalpotājus, tā arī dievvārda kalpus. Tas notie-
kot „pa lielākai daļai"? Bet kā mazākā daļa, uz kuru
korespondents neattiecina izteicienu „labi apkalpotas", sa-

gādā savam1 svētajam amatam pienācīgo cieņu, nav re-
dzams.

Kad., sātans ar Dieva bērniem reiz stāvēja Gehovās
priekšā un kad viņam jautajā, ko viņš domā par ījābu,
viņš atbildēja tam Kungam: „Vai Tu domā, ka Ijābs velti
Dievu bīstas? Vai Tu neesi viņu un viņa namu un visu, kas
tam pieder visapkārt it kā ar sētu aptaisījis un pasar-
gājis; viņa roku darbu esi Tu svētījis un vina lopi ir iekš
tas zemes vairojušies. Bet nu izstiepj jele Tavu roku un

aizskar visu, kas tam pieder, gan Tu redzēsi, ka viņš
Tev vaigā lādēs" 5).

Tas pats sakāms arī šinī gadījumā, jo nekur citur
„Dieva vārda kalpu" sociālais stāvoklis un svētība pie
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laicīgām mantām nav tik spoži nostādīta, kā Kurzemē.

Viņi ir iecelti amatā uz visu mūžu, un tikai ar tiesas sprie-
dumu viņus var atcelt no amata, viņu persona bauda

muižnieka tiesības, viņi nemaksā nekādus nodokļus, kurus

šinī zemē maksā tikai zemnieki un pilsētnieki; viņu ienā-

kumi, ieskaitot dzīvokli ar apkurināšanu, ir vismaz 700

rubļu (retākos gadījumos) gada, bet patiesībā vispārīgi

1200—2000 rbļ., ja ir pat atsevišķas vietas, kur ienākumi

sniedzas no 3000—4000 rbļ. gadā. Mācītāju bērni līdz

20. gadam atsvabināti no karaklausības un līdz tam lai-

kam viņi jau izvēlējušies tādu nodarbošanās veidu, kas

saistīts ar šo priekšrocību. Un ka pie šiem apstā-

kļiem baznīcas tomēr tikai „pa lielākai daļai" labi apkal-

potas, Jķādam apgalvojumam ari mes piekrītam, tad šis

apstāklis taču ir uzkrītošs. „Macītāju labais sociālais stā-

voklis jau pats par sevi pamudina uz „dievbijīgu dzīvi". —

„Ir uzkrītoši, ka korespondents nepiemin kādu savādu pa-

rašu, kas ieviesusies Kurzemē un arī var raksturot ziedo-

šos Kurzemes apstākļus, proti: mācītāju kungu aizlūg-
šanas braucienus", vienkāršā tauta no sava materiālā vie-

dokļa skatoties, sauc to par „linošanu" jo tauta doma, ka

te viss grozās ap rokam taustāmām linu gurkstem. Viss

tas notiek šādā kārtībā: kad iestājies labs kamanu ceļš,
mācītāja kungs apbraukā savu draudzi no mājas uz māju,
liek jaunatnei lasīt un noskaitīt galvenās lūgšanas, pa-
mudina pieaugušos dzīvot dievbijīgi, it sevišķi cītīgi ap-
meklēt baznīcu, mest naudu Bībeles biedrībai un izpildīt
tamlīdzīgus dievbijīga cilvēka pienākumus. Bet tā kā viņš
vienā dienā nevar apbraukt 10—20 zemnieku mājas, tad

par ilgām garīgām sarunām nevar būt runa. Apciemotie
atalgo viņu, „cienīgo mācītāju" (vispār pieņemtais mācī-

tāja tituls), un ieber viņam rudzus, auzas, miežus, visu, kas

piederās; bet namamātes arī nepaliek pateicību parādā un

pateicības jūtu pamudinātas no savas puses atkal pasniez
linus un vilnu. Būtu melots, ja runātu, ka mācītāji paši
to prasa, — lai debesis mūs pasargā no tādas apgrēcības,
— bet tā, redziet, ir ieilgusi paraša, un tādā stingrā kon-

servātisma un vecas iekārtas aizsardzības zeme tautai jā-

paliek uzticīgai šai parašai. Tikai agrākos laikos zemākie

baznīcas kalpi, piemēram, priekšdziedātāji, ķesteri etc,
kuri izdarīja šādus braucienus reize ar mācītāju vai daž-

reiz arī uz savu roku, gan esot atļāvušies divdomīgus iz-

teicienus, kā, piemēram, viņiem bikšu pavelkamie esot pār-
trūkuši, vai kājas salstot un tml. Mācītāja kunga un viņa
kučiera kamanas pildās ar namamātes čaklo roku darba

augļiem, bet atsevišķs vezums uzņem to, ar ko Dievs

zemkopību svētījis." Un tad vēl nāk sevišķas aizlūgšanas
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visādos dzīves atgadījumos un visādās vajadzībās un pār-
baudījumos. Maksu par šīm aizlūgšanām nosaka takse,

mazākais 6 sudraba grašus. „Ir apgabali, kur tauta liek

lielu svaru uz aizlūgšanām, un pēdējās prasa tikpat daudz

laika vai pat vēl vairāk, ka sprediķis." — „Nu ir jautā-

jums, vai tad ir kāda starpība starp šādām aizlūgšanām
un katoļu mesi par dzīviem un mirušiem, pret kuru lu-

tera mācītāji Kurzemē itin bieži jo stingri uzstājas?"

Tautas dzīves salīdzinājumi Kurzemē un Lietuvā pie-

rāda, ka „Apmēram pusotra gada atpakaļ katoļu garīdz-
nieki iesāka sludināt leišiem atteikšanos no reibinošiem

dzērieniem, it sevišķi no degvīna, kas atrada tadu piekri-
šanu, ka ar pilnu tiesību te gan var runāt par „svētigiem

panākumiem". Kurzeme apmēram 20 gadus atpakaļ arī

iesākās līdzīga kustība; tomēr te garīdzniecība pirmkārt iz-

turējās pret sātības biedrībām ļoti remdeni, pat vēsi, un,

otrkārt, latviešu piekrišana saviem mācītājiem izrādījās par

vāju, tautā trūka pārliecības, un ticība un paļāvība uz darba

nopietnību arī bija vāja; treškārt, kā mēdza runāt, šo labo

pasākumu no augšienes kavēja. Degvīna patēriņš latviešu

dzīvē turklāt vēl pieauga tādā mērā, ka valdība jutas

spiesta izdot sevišķus noteikumus, kuriem līdzīgu agrāk

nebij. Degvīnu noliedza pārdot zem valdības noteiktas

takses, proti, lētāk par 6 sudraba grašiem korteli. Tanī

laikā no ražīgās Kurzemes izveda ļoti daudz degvīna uz

Lietuvu; tagad tas vairs nevar notikt un tadeļ agrāka,
lietuviešu nodzertā degvīna daļa jānodzer latviešiem vien.

Ka valdības rīcība ir~ bezspēcīga vērst savu asumu pret
brūžu īpašniekiem, nerunājot nemaz par zemnieku aiz-

sargāšanu no apdzirdīšanas,_ir skaidrs ka diena. Lietuviešu

pretalkohola kustības piemēram Kurzeme vēl neseko, lai-

kam tur šim jautājumam, kas jau ierosināts pārdesmit ga-

dus atpakaļ» vēl jāatļauj nogulēties. Pirms apmēram 50

gadiem Kurzemē ieveda jaunu dziesmu grāmatu, kura, sa-

līdzinot ar agrākajām, bija jāuzskata par soli uz priekšu
kultūrālā attīstībā. Pret jauno dziesmu grāmatu izteicas

tautas masas, kas vispār arvien mēdz būt pret jaunināju-
miem, un trijās, četrās draudzēs vēl līdz šai dienai palika
vecā grāmata. Šo tautas piekrišanu vecajai dziesmu grā-

matai mācītāju kungi ir izmantojuši jau 20 gadus un to

atkal ieveduši atpakaļ gandrīz visās baznīcās. Tā ka veca

grāmata pārpildīta ar salīdzinājumiem un ainām no vi-

duslaiku kristīgās ticības uzskatiem un tādēļ tautai ma-

zāk saprotama, tad tās vispārējā atpakaļievešana vien jau
jāuzskata kā solis atpakaļ kultūrālā attīstībā, ja arī ne-

gribētu ņemt vērā, ka šinī vecajā dziesmu grāmatā vel-
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nam un viņu palīgu palīgiem, burvjiem un raganām, ir ie-

rādīta liela loma.

Lasītāji vēl droši vien atminas tautas kustību Vidzemē

1840.—1847. gadam, kurā gadījumā liela daļa luterticīgo
pārgāja pareizticībā. Vienā pašā 1846. g. pārgāja pareiz-
ticībā 16.000, tādā ziņā vispār pārgājušo skaits pec 1847.

gada pārsniedza 100.000. Te nu mēs jautājam, kur tad

te ir nomanāma jauno (1832. gada) baznīcas noteikumu

un lutera mācītāju labais iespaids uz tautu. Kur tad te

nu ir sludināts evaņģēlijs ar panākumiem?
Ka šī pāriešana pareizticībā attiecas tikai uz Vidzemi,

un Kurzemi neaizsniedza, ir tikai atgadījums. Un ja tas

ari ir taisnība, ka nevis reliģiska prasība, bet sociālais

stāvoklis spieda zemniekus mainīt savu ticību, — tādēļ, ka

viņi bija padevušies maldīgām cerībām ar šo soli atvie-

glot savas dzīves slogus, — tad no otras puses uz jautājumu
skatoties, tomēr jāsaka, ka šis notikums nav laba zīme un

nedod labu liecību par protestantu garīdznieku ilgo gadu
darbības iespaidu Vidzemē ne attiecībā uz garīgās attī-

stības pakāpi, ne arī par viņiem uzticēto draudžu morā-

lisko stiprumu."
Kurzemes zemnieku māņticība iet pat tik tāļu, ka viņi

vairs nepaļaujas uz likumu, un viņiem par ikdienišķu jau
ir palicis izteiciens: „Ko tu, cilvēciņ, darīsi! Dievs ir augstu,
ķeizars — tāļu un kungi — nežēlīgi."

B) Skolu skaits neapmierina laika prasības. 1817. g.
zemnieku nolikums nosaka, ka uz 1000 iedzīvotājiem jābūt
vienai skolai. Tomēr likums nav pildīts. Līdz 1833. gadam
visā Kurzemē ar 183 kroņa muižām, lielu skaitu pa daļai
ļoti lielām mācītāju muižām un 500 privātmuižām, 220 baz-

nīcām (kurās pāri par 100 luteru un 20 katoļu mācītāju),
pastāvēja, lielākais, tikai 5 zemnieku skolas. 1840. gadā
nodibināja uz visām muižniecībai piederošām 6 muižām

vienu skolu, kurai it kā jāizpilda ari tautskolu skolotāja se-

mināra uzdevums. No šī laika sākot, tautskolu skaits gan
pieauga bet, ka „jaunie baznīcas noteikumi" būtu te spē-
lējuši kadu manāmu lomu, uz noteiktāko jānoliedz; vēl

noteiktāki mes izsakāmies pret tādu uzskatu, it kā ga-
rīdzniecībai pie_ skolu skaita pieaugšanas būtu kādi no-

pelni; viņa šinī ziņā pa lielākai daļai izturējās pasīvi
uzvēla visas rūpes muižu īpašniekiem un savas rokas tu-

rēja klēpī. Mazai saujiņai garīdznieku, kura rūpējās par
latviešu attīstību skolās, pirmā kārtā jāpieskaita Paufflers
{Kursīšos un Vecžvārdē), Voltērs (Cīravā), Pantēniuss (Jel-
gava). Šie trīs vīri padarījuši savus vārdus nemirstīgus.
Viņu piemiņu svētīs tagadējās un nākošās paaudzes. Par
pašam tautskolām sakāms, ka tās un to stāvokļa uzlabo-
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šana Kurzemē atdūrās uz grūtībām, kuras būtu jāpārvar,
lai skolas kaut cik nostādītu uz līdzīgas pakāpes, kā Prū-

sijā." — „Skolas likuma nav un baznīcas likumi tikai uz-

stāda prasību, lai iesvētāma jaunatne prastu lasīt un zi-

nātu no galvas gabalus. Vai tādos apstākļos
tomēr vēl varētu ticēt iespējamībai, ka Kurzemē ir cil-

vēki, kuri īsajā skolu pastāvēšanas laikā jau būtu mācīju-
šies pāri par mēru, jau pulka par daudz zinātu, tā kā

izglītības spoks jau būtu bruņnieciski jāapkaro? — Land-

tāga sēdē 1853. gadā no 34 draudzēm, 4 vai 5 pārstāv-
niecības prasīja pilnīgu mācības plāna grozīšanu 6-šās,

muižniecības atvērtās skolās, kurās, kā jau teikts, izpilda
arī skolotāju semināra uzdevumus, un pieradīja, „ka au-

dzēkņi par daudz mācoties, ka vācu valodas prašana sko-

lotājam nevien neesot vajadzīga, bet pat esot kaitīga, jo tā

galvenā kārtā izplatot uzskatus, kas iedvešot skolotājam
augstprātību un maldīgas domas, un padarot viņus ne-

apmierinātus ar viņu stāvokli. Un tā kā skolotājam esot

liels iespaids uz tautu, tad vācu valoda, kā vispār kaitīga,
tūliņ no skolas izraidāma. Runātāji lika priekšā ievelēt

kommisiju, kas izpēta apstākļus uz vietas un iesniedz land-

tāgam priekšlikumus. Pret to ar sevišķu sparu uzstājās
Ventspils deputāts barons 8., kurš garā runā centās pierā-

dīt, ka viņš pa ārzemēm ceļodams piegriezis sevišķu vē-

rību tautas izglītības jautājumam un esot atradis, ka sko-

lotāju semināri nesot sevī tikai postu, kādēļ arī Kurzemē

ar semināru, kas nodibināts pēc vācu parauga, mērķine-
sasniedzot un tas gaidītos augļus neesot nesis; audzēkņi
tanī mācoties pulka par daudz un jau ar pirmiem vācu

valodas vokābeļiem piesavinot tādu prātošanas un me-

klēšanas garu, ka viņi visai dzīvei esot nederīgi un ar

zināma gara izplatīšanu tautā visai zemei esot Tcaitīgi;
tādēļ neesot ko domāt par tādas skolas reorganizēšanu, kas

jau savos pamatprincipos kaitīga. Viņš liekot priekšā norai-

dīt kommisijas priekšlikumu un semināru tūliņ slēgt."
Pret šo uzskatu un priekšlikumu gan uzstājies kāds

cits barons, kas centies pierādīt, ka skolotāju gudroša-
nas kāre nav vis semināra un mācīšanas vaina, bet nu

jau esot iestājies vispārējs laika gars, kas pamudinot uz

domāšanu. Ventspils deputāta priekšlikumu landtāgs ar

33 pret vienu balsi — noraidījis. Tomēr karstās debates

par izglītības spoku un jauno laika garu nav palikušas

bez_ sekām, ko redzam no raksturīgiem piemēriem, kādus

taļak pieved Spāģis. Viņš raksta: „No tā brīža šie zināmā

laika gara spoki spokojas daža laba dižciltīgā galvā, ne-

izslēdzot cienījamos garīdzniekus, kuri tad nu arī uzņē-
mās izdzīt no skolotāja lepnības velnu ar «pazemības ga-
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ru", ko cenšas iespiest skolotājā, pie kam viņi neaizmirst

uzstāties kā „baznīckungi", apieties ar skolotāju kā ar

baznīckunga kalpu, lai tā jo sekmīgāki ieaudzinātu viņā

paklausības garu. Cik neticami tas arī neizklausās, tad

tomēr mums 'jāiepazīstina lasītājs_ar diviem patiesiem pē-

dējā laika faktiem, kas liecina, ka tur (domāta Kurzeme)

saprot pazemību (Demuth) un kā to cenšas uzspiest. Ne-

sen K. pagastā apsūdzēja skolotāju un prasīja viņa atlai-

šanu no amata „tādēļ, ka viņu esot apsēdis uzpūtības
beloebuls, jo viņš pēdējā svētdienā neesot nobučojis mā-

cītāja kungam svārku stērbeli." — S. pagastā_ skolotājam

bijis jāparaksta līguma noteikums, ka viņš drīkst šut
_sev

drēbes tikai no zemnieku austas vadmalas un nedrīkst

staigāt viksētos zābakos. — Kaut gan arī noteikti jāpa-

strīpo, ka daži mācītāji teicami izturas pret saviem sko-

lotājiem un nosoda savu amata brāļu piedauzīgo uzstāša-

nos, tad tomēr viņu skaits vēl ir tik mazs, ka viņus nevar

uzskatīt par vispārēju dzīves parādību. Kādus uzskatus

ieaudzina jau tā kultūrālā ziņā pakaļ palikušai_ tautai, lie-

cina kāds raksts, kuru izdevis latviešu valodā „Latviešu
Avīzes" redaktors, mācītājs Šulcs ar virsrakstu: „Paskai-
drojums pie Eiropas kartes". Šinī rakstiņā par Itālijas
iedzīvotājiem ir teikts, ka viņi gan ir labi dziedātāji un mu-

zikanti, bet ka viņiem ir daudz sliktu īpašību, un „ka tā-

dēļ Dievs viņiem par sodu ir radījis viņu zemē ugunsvē-
mēju kalnus." Itāliešu apraksts ir noslēgts ar sirsnīgu
novēlējumu:_„Lai viņiem paliek viņu auglīgā zeme un viņu
garīgā tumsība, bet mēs gribam staigāt kā gaismas bērni

un meklēt tā Kunga ceļus!" — Kurzeme ir aprakstīta kā

visskaistākā zeme un par viņu izteikta slava Visaugstā-
kajam.

C) Zemnieku tiesisko stāvokli Kurzemē Spāģis rak-

sturo brošūras 111. nodaļā. «Tiesības, kādas devis zem-

niekam 25. augusta 1817. gada nolikums, var mācīties pa-
zīt, apskatot tās tikai no negātīvās puses, t. i. vispirms jā-
zin tas, kas zemniekam ir aizliegts. Kas pec tam vēl pa-
liktu pāri, to varētu uzskatīt kā viņa pozitīvās tiesības.

Brīvais Kurzemes zemnieks nedrīkst: 1) atstāt "guberņu;
2) pārcelties uz dzīvi pilsētās; 3) vispārīgi izvēlēties kādu

citu nodarbošanos, izņemot zemkopību; 4) he brīvajam
Kurzemes zemniekam, ne brīvajai Kurzemes zemniecei nav

atļauts doties laulībā bez muižas īpašnieka atļaujas; 5) zem-

nieki nedrīkst likumā atļautos gadījumos sapulcēties bez
muižas īpašnieka atļaujas; 6) zemniekam aizliegts bez mui-
žas īpašnieka atļaujas turēt šaujamo ieroci; 7) zemnieks,
lai viņš butu sūdzētājs vai apsūdzētais, nedrīkst savā vietā
sūtīt tiesā pilnvarnieku; 8) zemniekam aizliegts iesniegt
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tiesai vai administratīvām personām kādus rakstus; 9) kas
zemniekam sastāda šādus rakstus iesniegšanai, top sodīts;
10) zemniekam aizliegts apsūdzēt savu kungu "bez viņa
katrreizējas rakstiskas atļaujas; 11) zemniekam aizliegts
pirkt muižnieka nekustamu mantu."

Pie šiem aizliegumiem nāk vēl klāt
.
zemnieka pienāku-

mi: viņam jādod valstij rekrūši, citiem vārdiem — jāpilda
karaklausība, jāmaksā valsts un pagasta nodokļi un jāpilda
klaušas. Pirmā tiesas iestāde zemniekam ir viņa muižas

īpašnieks, kuram pec sava ieskata ir tiesība likt uzskai-
tīt uz zemnieka muguras, kas apsegta tikai ar kreklu, 15
kokus, vai zemniecei likt uzcirst uz sēdes vietas 15 cir-
tienus ar divi pēdas garu, divi pirksti platu un vienu pirkstu
biezu sašutu adas pletni. Šī kunga tiesība nav pārsūdza-
ma; šo procedūru neviens cits pasaulē nevar ne ar ko at-
celt vai uz vēlāku laiku atlikt; tikai pēc tam, kad šī

procedūra jau izpildīta, var apjautāties par soda likumību,
un proti, tada ceļā, ka izpērtais vispirms izlūdzas no sava

kunga rakstisku atļauju viņu apsūdzēt apriņķa tiesai. Ja

kungs_ šādu rakstu izsniedz, ir labi; ja ne, tad pērtajam
vai sūdzētājam vel jāskraidelē vairāk reižu uz apriņķa
tiesu, līdz viņš ar šīs tiesas starpniecību dabū šādu ap-
liecību. Bez muižas īpašnieka apliecības, apriņķa tiesa

nevar un_ nedrīkst sūdzību pieņemt. Tā kā Kurzemē vi-

ņas 65 jūdžu garuma ir tikai 10 apriņķa tiesas, tad ti-
kai mazam zemnieku skaitam šī tiesa' ir tuvumā. Trīs,
līdz četras jūdzes ir tuvs gabals, vairumam apriņķa tiesa
ir 5, 6 līdz 12 jūdzes taļu._ Ja nu apriņķa tiesa pec vai-
rākiem termiņiem atrod sūdzību par dibinātu, tad viņa
nospriež, ka kungam „jāiemaksā pagasta lādē 2, 3 līdz 5

rubļi soda naudas". Sūdzētājs, resp. cietušais, kas gluži
nevainīgs ir pacienāts ar koku sitieniem, nedabū ne nieka.
Un tomēr šis gala iznākums ir liels vinnests; jo, ja ap-

riņķa tiesa, ka tas bieži notiek, atrod sūdzību par nepa-
matotu, piemēram, ja kungs paziņo, ka sūdzētājs pie vi-

ņam uzdota darba izpildīšanas ir bijis rupjš vai nepaklau-
sīgs etc. un tadeļ kungs ir bijis spiests uzlikt viņam izciesto

sodu, tad tiesai jāpiespriež sūdzētājam augstākais sods,
kadu vispār var uzlikt, t. i. sešdesmit koku sitieni. Pār-
skatāmības pec ņemsim kadu vienkāršu piemēru,, lai pie-
radītu šādas sūdzības grūtības, kad tā jāceļ pret kungu, un

izvēlēsimies tikai mazu attāļumu — 5 jūdzes no sūdzētāja
dzīves vietas līdz apriņķa tiesai. Pērtais lūdz kungu izdot
zīmi celt pret viņu sūdzību; viņš puslīdz labā atgadījumā
to nedabū; nu viņš griežas pie apriņķa tiesas, kura sūta

viņu atpakaļ pie kunga, kurš beigās zīmi varbūt izdod. Sū-

dzētājs nu pienes savu sūdzību apriņķa tiesai un saņem
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termiņu, kad viņam jāierodas; līdz šim viņš jau ir nostai-

gājis šurpu un turpu 20 jūdzes. Pirmā termiņā sūdzētājs
ierodas, bet apsūdzētais ne; tiesa noliek otru termiņu,
kurā pirmais gan ierodas, bet pēdējais atkal nē; sūdzē-

tājs četrās reizes turpu un atpakaļu jau nostaigājis 40 jū-
dzes. Trešā termiņa apsūdzētajam draud aizmugures sprie-
dums, ja viņš neierodas. Nu varbūt ierodas sava kunga
pilnvarā muižas darba uzraugs un ceļ iebildumus pret
sūdzību; tiesa atrod, ka lieta noskaidrota, slēdz aktis un

noliek jaunu termiņu sprieduma pasludināšanai. Spriedu-
mu noklausīties ierodas sūdzētājs, nu jau sesto reižu (Kop-
savilkumā .60 jūdžu ceļojums) un viņam paziņo, ka kun-

gam uzlikts naudas sods „3 rbļ. sudr. par labu pagasc-
ladei". Šis ir visizdevīgākais gadījums; pretējā gadījumā,
kad sūdzētājs prāvu pazaudē, viņš pēc nostaigātām 60

jūdzēm vēl dabū_ 60 kokus uz muguras par mācību uz

priekšdienām. Mes pievedām piemēru ar puslīdz vien-

kāršiem termiņiem; bet piezīmējam, ka viegli ir iespē-
jams to skaitu dubultot, pat trīskārtot; bet ģalaiznākums
nebūs labvēlīgāks.

Šo tēloto muižas īpašnieka varu ar daudzām citām

priekšrocībām nosauc par — „muižas policiju".
Pirmā īstā tiesa, kura ķeizara vārdā spriež tiesu un

taisnību un taisa spriedumu visās civillietās, kā arī vada

iepriekšēju izmeklēšanu krimināllietās, Kurzemes zemnie-

kam ir pagasttiesa, kuru, kā likums nosaka, ievēl zemnieki

no zemniekiem un apstiprina muižas policija. Šis noteikums

skan ļoti skaisti. Bet apskatīsim to tuvāk. Likumā sacīts:

„Katra tiesneša amatam zemnieki izvēl 3 noderīgus kandi-

dātus un stāda tos priekšā muižas īpašniekam vai viņa
pilnvarniekam, kurš pēc sava ieskata vienu no trim kan-

didātiem apstiprina par tiesnesi." Ja no priekšā stādītiem

kungs nevienu neapstiprina, zemnieki atkal izraugās trīs

kandidātus un no jauna stāda viņus kungam priekšā. Kun-

gam ir tiesība arī otrā reizē "kandidātus noraidīt. Taču

no trešo reizi viņam priekšā stādītiem kandidātiem, viens

viņam ir_ jāapstiprina amatā; bet ja viņš to tomēr nedara,

tad jautājumu izšķir apriņķa tiesa.

Tā kā pat vismazākā pagastiņā ir 3 tiesneši 6 ), lielākos

turpretī 5, 7, 9, 12 tiesneši, bet muižas īpašniekam ir tie-

sība prasīt, lai viņam trīs reizes stāda priekšā katram
tiesneša amatam 3 kandidātus, kopā vismazākā pagastā
27 cilvēkus ar likumā paredzētām tiesību spējām, tad te ne-

var būt runa par kādu brīvu tiesnešu izvēli. Tādā kārtā

sastādītai pagasttiesai kungs dod skrīveri, kuru viņš pie-
ņem un atlaiž pēc sava brīva ieskata, un kuram, kā tas

likumā lieliski sacīts, viņš ir spiests maksāt algu."
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Tiesas sēdē protokolu raksta skrīveris vācu valodā,

no kuras tiesneši nekā nesaprot; viņš paraksta tiesnešu

vārdus un pievelk pie katra vārda trīs krustus, pie kam

tiesnesis pieķeras pie skrīvera spalvas kāta. Šāds pa-

pīrs ir publiski-tiesisks akts, kas pierāda tanī aprakstīto
tiesāšanas gaitu „tik pilnīgi", ka to mūžīgi uzskata par

patiesību.
Ja skrīvera kgs, nopratinādams lieciniekus etc, drusciņ

pārklausās un sacīto, nepareizi pārceļ vācu valodā, tad

patiesība katrā ziņā dabū citu nokrāsu. Ar nodomu nepa-

reizi rakstīt aizliedz likums, piedraudot ar kriminālsodu

un Sibiriju.
Pagasttiesa gan nevar pieņemt nekādu sūdzību pret

muižas īpašnieku, bet pēdējais var katru, ar ko viņš ne-

grib nodarboties, nodot pagasttiesai, kura soda vainīgo

pēc „tiesneša ieskata" ar miesas sodu ne augstāku par 30

kokiem. Pēc tam sodītais nevar vis vairs sūdzēt kungu,
bet viņam jāpārsūdz pagasttiesa, kura tad zin attaisno-

ties ar saviem protokoļiem.
Nesen vēl kungs varēja pacienāt ar kokiem pašus ties-

nešus, tagad viņš var uzlikt viņiem tikai aresta sodu.

Pagasttiesas skrīveri nav tālu tikuši savās zināšanās;
ir jau daudz teikts, kad saka, ka puse no viņiem prot gra-
matiski pareizi rakstīt vācu valodā un viena simtdaļa or-

togrāfiski pareizi rakstīt latviski.

Pagasttiesas skrīveris ir likumīgais zemnieku noliku-

ma iztulkotājs tiesnešiem, no kuriem 3A nekad vēl nav re-

dzējušas šo zemnieku nolikumu, un no tiem, kuri to ir

redzējuši, tikai mazākais skaits to ir lasījuši. Pats likums

ir_ burtiski tulkots no vācu valodas latviešu valodā, bet tā

kā šī tulkojuma barbariskie izteicieni — i pat latviešu valo-

das zinātniekam paliek nesaprotami, ja viņš neņem vācu

tekstu palīgā."
„Ka šāda tik lielu brīvību baudoša iestāde kā pa-

gasttiesa spriež tiesu un taisnību ķeizara vārdā, un to-

mēr paliek visā savā būtībā atkarīga no vienas pašas pri-
vātpersonas, proti no muižas īpašnieka, kurš ne ķeizaram,
ne likumam nav uzticību zvērējis, — būs dažam labam ār-

zemniekam, kas pat nemaz nav jurists, pilnīgi nesapro-
tams."

Tāļak Spāģis ar lielu juridisku izpratni sīki apraksta
un raksturo pagasttiesas kompetences ci vil- un krimināl-
lietas un zemnieku lielās ciešanas no uzliktiem naudas un

miesas sodiem un pārsūdzības grūtībām. Lielie naudas sodi
un sešdesmit koku sitieni arvien ir apdraudējuši pārsūdzī-
bas, tā kā varētu domāt, ka viss tas atturēs zemniekus

no pārsūdzību iesniegšanas.



199

„Tomēr vientiesīgā un labsirdīga lauku tauta, nerau-

goties uz visiem koku sitieniem, sapņoja par tiesu un tai-

snību, un meklējās un sūdzējās, un tada merā apgrūti-

nāja ģenerālgubernatoru Rīga ar savām pārsūdzībām, ka

beigu beigās'ķeizara Nikolaja I. valdība, atceļa miesas so-

du par pazaudētu apelācijas sūdzību; tada ziņa var teikt,

ka šo sasniegumu zemnieki ir ļāvuši izsist no savām mu-

gurām."

„Pārsūdzības procedūra Jelgavā, ņemot vērā, ka zem-

niekam ir visur bijis jāierodas personīgi, ir tik grūta un

sarežģīta, ka retam kādam ir iespējams meklēt taisnību

augstākā revīzijas iestādē."

Attēlojis zemnieku nepanesamo stāyokli_ „brīva līgu-
ma" slēgšanas un zemes nomāšanas lietās, ka ari nodokļu
un smago klaušu ziņā, Spāģis griež Vācijas lasītajā uzma-

nību uz to, ka kungu skaudība un nenovīdība pret zem-

nieku, un visas šīs latviešu zemnieku lielas ciešanas ir tik

sena un ieilgusi parādība latvju tautas dzīvē, ka šis stā-

voklis pat vecās tautas dziesmās jau izpaudies, un tauta

dzied par to, ka:

„Kundziņš jāja raudādams

Garām manu rudzu lauku,

Redzē j' manu rudzu lauku

Kā jūriņu līgojam."

Dziesma izteic, ka kungs raud aiz skaudības par zem-

nieka roku darba svētību.

Šāda kungu mantkārība, skaudība un latviešu zemnieku

izmantošana ir ieaudzinājusi tauta naida jutas pret vācu

kungiem un zemnieks tautas dziesmā dzied:

„Vācietim ir garas kājas,
Velna šūti zābaciņi;
Tas varēja elle brist

Līdz pašam dibinām."

D) Nākošā IV. nodaļā „Aus_dem Regen m dieTraufe"

(No lietus gāzes lāsteku caurule), Spaģis salīdzina krievu

un Kurzemes zemnieku stāvokli un raksta:

„Daudzi vairākkārt ir rakstījuši par krievu tautu, tā-

dēļ, ka ir zināms, ka viņa vel atrodas dzimtsbušanā un

nevar par sevi runāt un savu stāvokli kārtot. Bet par

nabaga Kurzemes zemnieku pēc līdzjūtīgā Merķeļa, kas

rakstījis šī gadu simteņa sākumā, neviens cits vairs nepie-

min. Kurzemes zemnieks saucas par brīvu; viņu sauc par

brīvu, tā tad viņš pats var sev izpalīdzēties. Un ja nu

viņš klusē, tad no tam var spriest, ka viņam klājas glužii
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labi. Viņa brīvība šinī gadījumā ir viņa nelaime. Viņš var

kurnēt un pukoties, bet tas neiet pari par viņa zemes ro-

bežām, to nedzird tie, kuriem ar dažādu rakstīšanu un

izkliegšanu ir iedzīta galvā doma, ka Kurzeme un vispār
Baltijas guberņas ir tas laimīgākais stūrītis Krievijas
valstī."

~Krievs, viņa tiešā Krievijā ir tikai viena kunga dzimts-
cilveks, un šis viens kungs, kaut arī viņam nemaz nebūtu

cilvēcīga sirds, savās interesēs ir spiests likt robežas sava

zemnieka izmantošanai, jo viņi abi uz visu mūžu ir sai-

stīti viens ar otru."

„Latvietis turpretī ir visas guberņas, nedzīvas būtnes,
dzimtscilveks, kādai būtnei nav ne sirds, ne saprāta."

„Krievs nevar apsūdzēt savu kungu; viņš to ņem vērā

un nesūdzas, lai neizpelnītos savai mugurai sava kunga
rīkstes, kas ir tīrā bērnu rotaļa, salīdzinot ar slepkavīgiem
pirkstu resniem Baltijas

_

sodu kokiem, kuri sakropļo cil-

vēku. Latvietis vārda pēc var gan savu kungu apsūdzēt,
viņš var bezgalīgi daudz laika izšķiest, var tikt dauzīts
kokiem, vairāk ka vajadzīgs, un ko viņš ar visu to panāk?
To mēs jau redzējām iepriekšējā nodaļā. Krievu zemnieku
tomēr ari sarga zināmi likuma noteikumi pret Viņa dzimts-

kunga varmācībām un ja kungs likumu neievēro, zemnieki
paši izpalidzas ar tautas justīci. Statistika pierāda, ka

katru gadu krīt 30 muižu īpašnieki, kā tautas tiesas upuri.
Un dažādi likuma noteikumi un parašas normē krievu
zemnieku un kungu attiecības. Vārdu sakot, ja krievu

dzimtskungs arvienu un visur rīkojas pec likuma, tad zem-

niekam klājas ļoti labi; bet ja Kurzemes muižas īpašnieks
arvien un visur rīkojas pēc likuma, tad Kurzemes zem-

nieks maz dabu savā vēdera, bet totiesu vairāk uz sa-

vas muguras.
Krievu zemnieks var tikai vēlēties, lai viņa kungs iz-

pilda likumu; Kurzemes zemniekam ir jābīstas no tā, lai
tik viņa kungs nerīkotos pēc likuma; viņam jālūdzas:
„Kungs neej_ ar Tavu kalpu tiesāties; jo kas var pastāvēt
Tavā priekšai"

Krievu zemnieku soda viņa kungs un krimināltiesa rīk-

stēm, Kurzemes zemniekam tikai kā bērnam un kā no-

ziedzniekam ir tiesība uz rīkstēm, citādi viņu arvien ap-
kalpo tikai kokiem."

„Jau_ agrāk minētie zemnieku uztraukumi un nemieri

Vidzeme ir to panākuši, ka valdība stājās pie zemnieku

nožēlojama stāvokļa grozīšanas. Tas pats notika arī Igau-
nijā 1857. gadā, un tomēr 1858. gada vasarā militārai va-

rai vajadzēja iejaukties igauņu zemnieku dzīvē, jo viņi
domāja, ka tik mazi atvieglojumi vien nevar nākt no ķei-
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zara un ka muižnieki slēpj no zemniekiem ķeizara žēla-

stību. Baltijā, neraugoties uz zemnieku nospiesto
_

gara-

stāvokli un ieaudzināto nevienprātību, nemieri tomēr ne-

kad nav trūkuši. Pirms 1812. gada sacēlās Kurzemes zem-

nieki, it īpaši Ēdoles muižā, kad no zemniekiem gribēja

sastādīt zemessargu pulkus pret Napoleonu.

Zemnieki neuzticējās vāciešiem un sagaidīja ļoti daudz

no gaidāmiem jaunajiem valdniekiem frančiem. Bija zem-

nieki, kuri raudāja rūgtas asaras, kad dabūja zināt, ka

Krievijā salauzta franču vara. Francija un Anglija ka brī-

vības nesējas stāv ļoti augsta cieņa Kurzemes zemnieku

acīs un vini dzīvo saldās cerības, ka Francija, ka Vācijai

naidīga valsts reiz aiztrieks no Kurzemes «vāciešus ,
it

sevišķi „muižniekus"." f

„Kad 1818. gadā uz jaunā likuma pamata vajadzēja
vēlēt un nozvērināt pagasta tiesnešus, atkal vajadzēja iz-

saukt karaspēku un Arlavā notika tieša sadursme. 1860.

gada pavasarī izcēlās zemnieku nemieri vislielaka_ (apmē-

ram 10 kv. jūdžu) Kurzemes muižā Dundaga, tādēļ, ka

zemnieki domāja, ka pretēji viņu līgumu noteikumiem vi-

ņiem virs nolīgtās naudas summas vēl prasa dažādu darbu

izpildīšanu. — Kas vēlas vingrināties salīdzinojošos pē-

tījumos, vai Turcijā vien kristīgie atrodas bēdīga stā-

voklī un vai tur jau sasniegta ļaunuma aug_stāka_ pakāpe,

tam mēs dodam padomu pētīt no cilvēciskas dzīves vie-

dokļa zemnieku stāvokli piemēram Jaunmuiža, Gaiķos un

Zantē, Kuldīgas apriņķi. Viņi varētu uzdurties uz pār-

steidzošiem rezultātiem. ■

Pat krievu un Kurzemes zemnieku parašas ļoti atšķi-

ras. Krievs sava kunga priekšā noņem cepuri, paklanās

un sauc savu kungu vārdā un tēva vārdā, piemēram: Ivan

Petrovič vai Nikolaj Pavlovič v. t. 1., pārmaiņām ari sauc

vinu par tētiņu (batjuška), Kurzemes zemnieks nevien no-

ņem cepuri, bet vēl skūpsta savam ~cienīgam, žēlīgam kun-

gam" (vispār pieņemts tituls, ari_ «cienīgs, žēlīgs tēvs )

svārku stērbeli. Jau sevišķa labvēlība ir ta, kad svārku

stērbeles vietā zemniekam atļauj noskūpstīt roku.

nīgiem mācītājiem" vai «cienīgiem baznīckungiem un dau-

dziem citiem «cienīgiem" ir tas pašas tiesības uz pazemī-

bu". Un ja nu pēc visa tāpat pagasta tiesnesis noliecas

bučot roku pagasta tiesas skrīverim vai tver pēc viņa

svārku stērbeles, tad tas nav nekas vairāk, kā tikai ie-

zīme, cik sistēmatiski izvesta tautas kalpināšana un muļ-

ķošana.

Ir pazīstams izteiciens: ,Ja jūs neesiet taisnīgāki par

rakstu mācītājiem un varizējiem, tad jūs nenaksiet debesu
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valstībā. Mēs darām pēc ši paša izteiciena, kad sakām:
,Ja ar krievu tautas atsvabināšanu viņas stāvoklis ne-

taptu labāks par brīvo latviešu tagadējo stāvokli Kur-
zemē, tad tas nozīmētu tikpat daudz, ka no lietus gāzes
iekļūt lāsteku caurulē, un cilvēku draugam būtu pietie-
košs iemesls Jaut noritēt pār viņa vaigiem kādai līdz-
jūtības asarai par krievu tautai doto brīvību un tiesībām.

/t

Piekto nodalu ar virsrakstu „Die Mittel zum Zwecke"
(Līdzekli merķa_sasniegšanai), Spāģis ievada šādiem vār-
diem: „Visu zinātņu nozarēs valda' vairāk vai mazāk da-
žādi uzskati, taču viena ziņa visi cilvēki, lai viņi būtu bagāti
vai nabagi, mācīti vai nemācīti, ir vienis prātis: ka sliktas
tiesas ir liels valsts ļaunums katrā valstī. Nemaz nebūtu
par stipri teikts, ja mēs apgalvotu, ka šāds ļaunums ir
visu ļaunumu sakne, ir labākais, pat vispiemērotākais lī-
dzeklis ārdīt valsti viņas pamatos. Krievu tiesas ir pie-
tiekoši labi pazīstamas, lai par viņām kaut vēl vienu lieku
vardu teretu. Katrīna Lielā raksta: „Kad es varētu gūt
pārliecību, ka kaut kur kāda tauta ar viņas likumiem ir
laimīgāka, neka krievu tauta, tad mani ne 'ar ko vairs ne-

varētu apmierināt, jo mana cenšanās ir: dot Krievijai vis-
labākos likumus."

_

Nekādā ziņā nevar noliegt, ka Krievijā ir daudz priekš-
zīmīgu likumu; taču likums pats no sevis vēl neko nerada;
likums tiesas skapjos vēl neaplaimo tautu; tam jāiet dzī-
ve, jātop pazīstamam, jāiespiežas tautas masās: tad tikai
tas var nest augļus.

Nu tad ieiesim uz brītiņu taisnības dievietes Temīdas
templi Krievijai piederošās Baltijas guberņās, kuras tā
grib spīdēt citu guberņu priekšā, kur likums ir vienīgi
vācieša rokas, un palūkosimies mazliet visapkārt."

Te Spāģis vispirms apraksta gauso tiesas darbības
gaitu, ar kuru lasītājs jau iepazinās vina vēsturiskā prāvā,
un tad aizrāda, ka tiesas locekļus atkal redz tiesas sē-
des vieta tikai nākošās sēdes dienā," ja tik tā nav kāda
svinama diena vai tā saucamā kroņa svētdiena, piemē-
ram, ķeizariskā nama lielkņaza vai lielknazes dzimšanas
vai vārda diena.

_pk īs?s sēdēs nevar izšķirt daudz lietu un tādēļ vien-
kārši nodoma: „Nu, ja tu šodien neesi nācis priekšā, tad
tava reize iekritīs varbūt rītdienā vai citā kādā dienā."

_

ia tad pie visa tā, ka prāvas ļoti ieilgst, ir vainīgs vie-
nīgi atri skrejošais laiks, jo citādi droši vien var apgal-
vot, ka, ja starp pulksten 12 un 2 laiks tik ātri neskrie-
tu, tie kungi labprāt taisītu 10 spriedumus viena sprie-
duma vieta, lai tik sagādātu sev daudz, maz vairāk brīva
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laika. Likums ir sagādājis viņiem pietiekoši daudz ērtī-

bu: viņu sēdes, lietu izmeklēšana, jautra izrunašanas_ un

tamlīdzīgi notiek aiz slēgtam durvīm, stingra slepenība;

neviens cits cilvēks viņus neapgrūtina ar savu novēroša-

nu vai noklausīšanos.

Baltijas guberņās šie kungi ir labi atalgoti un amatos

iecelti uz visu mūžu, viņi ari dzīvo cerības, kā viņu cilts-

brāļi, muižnieki, kam vienīgi pieder visa, zeme un cita

nekustama manta, viņus arvien jo projām ievelēs no ze-

māka amata augstākā; viņiem nav nekāda iemesla but ne-

mierā ar savu labo algu un pars darba stundām dienā.

Visā pārējā Krievijā tiesu iekarta_ ir ta pati, tomēr

ar to lielo atšķirību, kā tiesnešus ievel uz 6 gadiem, bet

ne uz visu mūžu, un — kas tas sliktākais — viņi dabu daudz

zemākas algas, nekā — Baltijas guberņas."
Tā kā Baltijas veco tiesu iekārta pamatojusies uz lī-

dzīgiem likumiem, kā visā Krievija, tad Spaģis Eiropas

priekšā nodevis asu, kritiku arī par pašas Krievijas tiesu

iekārtu un pierādījis, kā attīstās visas Krievijas tiesas un

administrātīvās iestādes kukuļņemšana, augļošana un tais-

nības un patiesības sagrozīšana. Spaģisar loģiskiem slē-

dzieniem pierāda, ka Krievijā, tā tad arī Baltijā, kur visa

civīl- un kriminālprocesa kartība norit aiz slēgtam dur-

vīm, nav iespējams pierādīt, ka protokoļi viltoti, ka pra-

vinieki vai liecinieki citādi runājuši vai liecinājuši, neka

tas ieprotokolēts; ka tiesneši vai administrātīvie amatvīri

rīkojušies pretlikumīgi. Un tā ka katram, kas gribētu

celt pret protokolu pareizību kādus iebildumus, draud

bargs kriminālsods, ja viņš savu apgalvojumu nevar pie-

rādīt, tad neviens nekādus iebildumus neceļ un nevar

Celt. J rr .

Savu bārgo kritiku, ko Spāģis nodevis par visas Krie-

vijas administrātīvo un tiesu iekārtu, viņš slēdz ar šā-

diem vārdiem:

Katrs atrodas vispilnīgākā mēra ierēdņu un tiesnešu

rokās un vai viņi un ciktaļ viņi rīkojas likumīgi, atkarā-

jas no viņiem pašiem; sabiedrībai nav nekādas iespējas

un nekādi līdzekli viņus kontrolēt. Nu ir jautājums, ka

tādos apstākļos var piemērot dzīvei daudzos labi domātos

likumus, kas izdoti, sākot no Katrīnas otras laikiem.

Ir arī liela nelaime, ka Krievijas valstī ir tapis par

likumu pazīstamais izteiciens: „Kam ir, tam top dots, lai

viņam būtu jo pilnīgi; kam nav, no tā top ņemts pat tas,

kas viņam vēl ir."

Nabadzīgām ļaužu Šķiram, kam nav ne zemes, ne ka-

pitāla, vienām pašām jāpiepilda valsts naudas maisi; ba-

gātie zemes īpašnieki un kapitālisti turpretī neka nemaksa
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un turklāt vēl bauda daudz privilēģiju un tiesību izmantot
darba laužu šķiras _un ieņemt valsts amatus. Šinī ziņā
Krievijai vēl ilgi jāiet nacionaloikonomistu skolā. Krie-
vija nevar cerēt uz labākiem laikiem:

1) pirms nav izvestas pamatīgas reformas tiesu un ad-
ministratīva iekārtā; {

2) pirms valsts darbinieki netaps labi atalgoti un valsts
pilsoņiem nebūs dota vislielākā iespējamība kontrolēt val-
stij kalpojošās amatpersonas, un

3) pirms_ valsts nesāks ņemt sev jo vairāk no tiem,
kas visvairāk var dot."

?inī Spāģa apcerējuma daļā mēs jau redzam
darbinieku, kas tāļu izgājis no Baltijas dzīves rāmjiem*
Viņš jau nodevis Eiropas priekšā bārgu kritiku par vi-
sas Krievijas administratīvo, tiesu un sociālo iekārtu; viņš
atklāti jau nosodījis darba ļaužu šķiras izmantošanās po-
htiku visa Krievijā un līdz ar to nostādījis dienas kartībā
lielo jautājumu par šķiru attiecībām. Pats viņš nostājies
zemniecības un strādniecības, vispār darba ļaužu pusē.

Latviešu tautskolotājs 1860. gadā jau runājis Eiropā
par Krieviju un viņas iedzīvotāju šķiru attiecībām tādu
valodu, kadu tik atklāti vel nerunāja pat paši lielie krievu
publicisti un sociologi.

Spāģis uzstāda savā brošūrā plašu jaunu grogrammu,

Pfc
„

kuras Krievijai vajadzētu izvest tuvākā nākotnē vis-
plašākās reformas.

Si Spaģa programma prasa vislielākās pārgrozības Krie-
vijas tiesiskā un saimnieciska iekārtā un nodokļu sistēmā;
ta jau prasa pat progresīvā ienākuma nodokļa ievešanu,
„lai valsts varētu ņemt visvairāk no tiem, kas visvairāk
var dot.

Ar šo savu lielo drosmi Spāģis izrādījis liela cīnītāja
raksturu, kas neapstājas nekādu šķēršļu priekšā, kad vi-
ņam jāsasniedz savs cēlais mērķis.

Spāģa mērķis bija: nevien cīnīties visiem spēkiem pret
Baltijas zemnieku likumu ievešanu Krievijā, bet arī pa-
nākt fo, lai līdz ar Krievijas reformām pilnīgi atsvabinātu
ari Baltijas zemniekus, lai uzlabotu vinu tiesisko stāvokli
un dotu viņiem iespēju iegūt zemi vinu īpašumā.

b) kavas brošūras VI. un pēdējā nodaļā, Spāģis tēlo
Krievijas tautas cerības uz saulainām dienām (Russlands
Motrnung auf glāncende Zukunft). Krievijā dzīvodams,
viņš mācījies pazīt krievu tautas ciešanas, cerības un

gaidas. (

Taču par pašas tautas atsvabināšanos no dzimtsbūša-
nas revolūcionara ceļa vēl nevar būt ne runa. Tādēļ arī
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Spāģis pats saka, ka monarķistiskā valstī ievērojami tau-

tas 'dzīves uzlabojumi var nākt tikai no augšienes.

Pats Aleksandrs 11., kas iesaka valdīt Krimas kara

laikā, zem zaudētā kara smago seku iespaida uz laiku pa-

devās jaunajam brīvības virzienam un deva savu piekri-

šanu zemnieku atsvabināšanai.

Krievu liberālās sabiedrības doma un centieni uz lai-

ku arī darīja savu iespaidu uz valdības aprindām un pa-

šu ķeizaru.
Kaut gan vēlāk Aleksandrs 11. iesaka uzklausīties arī

krievu un Baltijas reakcionārās muižniecības balsi, tomēr

lielo reformu ideja jau bija laidusi tik elziļas saknes, ka

ne pats ķeizars, ne_ viņa padomdevēji tas vairs nevarēja
izraut no* tautas dzīves. Visā Krievijā nevienam vairs ne-1
bij iespējams apslāpēt vairāk kā 20 miljonu lielā zemnieku

masā pamodušās cerības uz atsvabināšanu un zemes

šķiršanu katra zemnieka īpašuma. Tādēļ pašiem reformu

pretiniekiem līdz ar monarķistiskā gara valdības politikas

atbalstītājiem atlika tikai izplatīt krievu tautā uzskatu*

ka pats cars Aleksandrs 11. ir tautas īstais atsvabinātājs,

un zemes piešķīrējs. Par caru
— atsvabinātāju viņu arī

sāka daudzināt ārzemes.

Andreja Spāģa brošūras VI. daļa rakstīta ar tādu di-

plomātisku taktu, it kā arī viņš pats sagaidītu krievu zem-

nieku atsvabināšanu galvena kārtā no paša ķeizara vien.

To Spāģis darījis latviešu zemnieku labā._ Izteikdams pār-

liecību, ka Krievijā vēlamās reformas naks no augšienes,

Spāģis atgādina arī Baltijas zemnieku smago likteni un

sava garā apcerējuma beigās izsakās laika garam piemē-

rotā valodā:

,Ja piegriežam vērību visu lietu tagadējam stāvoklim,

tad noteikti var pieņemt, ka Aleksandrs 11. nepaliks pus-

ceļā, bet izvedīs savas reformas tik tāļu, cik tāļu tas

jāved pēc mūsu dienu atziņām un piedzīvojumiem, lai vi-

sas bez izņēmuma viņa tautas taptu laimīgas un ar zemes

svētību veltītas, un lai viņa tevu zeme paceltos slavas

un spožuma augstumos. Tādēļ arī jāsagaida, ka drīz un

itin drīz izbeigsies Kurzemes zemnieka bēdīgais un ap-

kaunojošais stāvoklis, jo arī viņam ir viņa Aleksandrs 11.,

kas viņu pēc gadu simteņus ilgām ciešanām un moku

pilna darba Ēģiptes verdzībā, pec 40 gadu ilgas maldī-

šanās tuksnesī'(no 1818. gada), ievedīs apsolīta zeme un

iecels viņu par mantinieku viņa mantojuma daļa no zemes

un tās labumiem."

Spāģa brošūra bija ārdošs trieciens visai tai Kurzemes

Un vispār Baltijas zemnieku apstākļu uzslavas sistēmai,

ko jau bij uzcēluši un uz priekšu gribēja droši nostiprināt
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vācbaltu politiķi Vācijā un Krievijā ar savām propagan-
das nolūkos sarakstītām grāmatām un neskaitāmiem rak-
stiem, kas mudžēt mudžēja pa vācu žurnāļiem un laik-
rakstiem Baltija, Krievija un Vācijā. Spāģa spēcīgie sau-

cieni pec taisnības un palīdzības noskanēja pār visu Vā-

ciju un Krieviju, uztrauca apstākļu nepazinēju prātus un

modināja krievu publicistos uzmanību pret Baltijas jau-
tājumiem. Šadu apdullinošu triecienu un taisni Krievijas
reformu priekšvakara vācbaltu privilēģiju un varas sargi
muižnieki uņ garīdznieki nebij sagaidījuši ne no vienas pu-

ses un tadeļ viņu uztraukumam, sašutumam un apjuku-
mam nebij robežu.

Šo vācbaltu trako uztraukumu Brīvzemnieks 1872. gadā
savā brošūrā nosaucis par „zobus klabinādamu jakti." 7)

111.

„DieZustände"atskaņasVācijaspresē

Atbilde uz Spāģa brošūru nelika uz sevi ilgi gaidīt.
Ka pirmais, muižnieku sūtītais aizstāvis uzstājies Vācijas
presē viens no piedzīvojošākiem vācbaltu juristiem, apriņķa
tiesas sekretārs Adolfijs. Arī viņš savu vārdu nav mi-
nējis, bet parakstījies_ ar „—o—".

*

Viņa rīcībā devusi sa-

vas slejas konservatīva „Berliner Kreuzzeitung'a" 22. un 23.

augusta 1860. gada 196. un 197. numuros 8).

Adolfijs raksta „Die Bauern m Kurland" vispirms
uzsvēris, ka butu bijis teicami, ja „Die Zustānde" autors
būtu Kurzemes zemnieku apstākļus vārda
patiesa nozīme; jo te taču būtu bijis jānotiek „apgaismo-
jumam" ar īstu gaismu._ Bet atgadoties arī citāda veida

— un tadu, kā viņam liekoties, esot pie-
lietojis autors — ta esot gaisma, kuru radot mākslīgi un

kura gan uz acumirkļa mirdzot un apžilbinot, bet jopro-
jām mākslīgi jāuzturot un esot „acij vairāk kaitīga nekā
derīga.

Tāļāk Adolfijs nodarbojas ar zemnieku nolikuma pan-
tiem, kurus Spaģis minējis sava brošūrā.

Adolfijs centies pieradīt, ka „Die Zustānde" autors ne-

pareizi apgaismojis zemnieku stāvokli un nepareizi iztul-
kojis zemnieku nolikumu un pievedis pantus, kuri esot
atcelti vai grozīti.

Ar vijīgiem un viltīgiem likuma un tā grozījumu iz-

tulkojumiem Adolfijs cenšas atspēkot visus 11 punktus,
kurus Spaģis apgaismojis savas brošūras 111. nodaļā, rak-
sturodams zemnieku beztiesisko stāvokli. Raksta' beigās
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Adolfijs viltīgā kārtā uzaicina „Die Zustānde" autoru at-

klāt savu vārdu, kādā atgadījumā viņš —o— esot piln-
varojis redakciju paziņot atklātībai ari viņa vardu.

Tā tad jau pašā pirmā raksta vācbaltu aprindas pie-

griezušas lielu vērību „Die Zustānde" autora vārdam un

centušās to dabūt zināt, lai tad_ varētu tieši uzbrukt au-

tora personai, to noķengāt un tā meģinātan viņa darbu

un pašu lietu pēc būtības nostādīt lasītajā priekša par

mazvērtīgu.

IV.

Spāģa atbilde 21. un 28. oktobrī 1860. gadā

Spāģis jau iepriekš paredzējis lielus uzbrukumus un

uz tiem sagatavojies. Viņš ir pratis nodibināt sakarus

ar vācu oficiozu „Vossische Zeitung'u" (Konigl. privil. Ber-

linische Zeit.) un dabūjis savā rīcība tās pielikuma sle-

jas, kur 21. un 28. oktobrī 1860. gadā ievietojis,savu pret-
rakstu Adolfijam.

Spāģa atbilde „Die Zustānde des freien Bauernstandes

m Kurland", kas iespiesta sīkiem burtiem liela formāta

grāmatā, aptver vairāk kā 10 lappuses 9)._ Tā tad oficioza

Berlines laikrakstā Spāģa pretraksts aizņēmis gandrīz pil-

nīgas divas papildlapas. Tā ir liecība, ka Spaģis ar sa-

vu personību, ar savām zināšanām un sava raksta intere-

santo formu un stīlu ir pratis iekarot redakcijas un vācu

galvas pilsētas plašu lasītāju aprindu simpātijas un mo-

dināt sevišķu interesi pret Baltijas lietām.

Un tiešām, lasīt Spāģa veiklo, asprātīgo un juridiski

un loģiski dziļi pamatoto rakstu ir liels baudījums. Lasī-

tājs skaidri redz un jūt, ka Spāģis ar saviem neatspēko-

jamiem argumentiem taisni satriec veco studēto un pie-

dzīvojušo vācu juristu, kas jau vispārīgi nogludinajies vi-

sos juridiskos knifjos un Baltijas zemnieku jautājumu iz-

tulkošanā.

Spāģis asprātīgi noraida —o— ziņkārību un viltību

„Die Zustānde" autora vārda dēļ. Viņš īsi pasaka:: „Vis-

pirms mēs paziņojam, ka mes neesam ne ziņkārīgi, ne

arī sajūtam kādu vajadzību zināt atspēkotāja vārdu, kār-

tu v. t. t, un tādēļ nevēlamies izmantot viņa piedāvājumu.
Mums taču ir darīšana tikai ar pašu lietu un ar patiesību,
bet ne ar personu; tāpēc mums ir gluži vienalga, vai at-

spēkotājs ir zemnieks, barons vai grafs. Bez visa tā jau

pēc viņa rakstīšanas un domāšanas veida, mēs esam viņā

uzzīmējuši īstas rāsas vecu kurzemnieku, kuru mēs starp

simtiem katrā laikā uz reizi pazītu. Nejauši mēs arī esam
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dabūjuši ziņas par viņa personu, un mums ir dubults prieks
ielaisties darīšanas ar vīru, kurš nodarbojas ar likumiem
kada no augstākiem amatiem.

Par visām lietām no svara ir, kādu mērauklu mēs

gribam pielietot, lai salīdzinātu mūsu jēdzienus un uz-

skatus, kuri pie visām tautām nav vienādi. Likumību, tie-

sības, likuma apziņu, brīvību, pienākumu, izglītību, humā-

nitati, _dzīves nepieciešamību un neskaitāmus citus jēdzie-
nus Vācijas tauta saprot citādāki nekā kalmuki; republi-
kāniskas Šveices pils_oņi_ — citādāki nekā Madagaskaras
iedzīvotāji." —' „Prusija, piemēram, tiesas novēršanos

no likuma par labu vai par ļaunu kādai personai nosauc

par „patvaļibu, nelikumību, pienākuma pārkāpšanu, un tai

seko neizbēgams sods, — Kurzemē turpretī pēc atspēkotajā
ieskata šādu rīcību nosauc par „Praksi". „Taisnību"; arī

par „Humānitāti"_ un atrod par teicamu. „—
—" Atspē-

kotajos sava raksta ir sašutis par to ka mūsu raksts izdots

brošūrā un ka tur apstākļi itkā nepareizi (t) apgaismoti;
viņš neatrod par labi saprotamu, kā ar zemnieku stāvokli

var saistīt arī likumus, un nosauc brošūru par „mākslīgu
gaismu", kāda esotacij vairāk kaitīga, nekā derīga".

„Pret viņa atspēkojumu mums ir sakāms sekošais:

Mums ir ļoti labi zināms, ka 25. augustā 1817. g. zem-

nieku nolikums daudzkārt ir papildināts un grozīts; bet
viss tas attiecas vienīgi uz vairāk vai mazāk nenozīmīgiem
punktiem, tā kā galvenie noteikumi, to skaitā arī pret
saprātīgu brīvību runājošie 11 punkti ne mazākā mērā

nav grozīti."
Spāģis dod izsmeļošus paskaidrojumus par visiem 11

punktiem. Viņš raksta:
1. pkts. Zemnieks nedrīkst atstāt guberņu. „Ar to

ir izteikts ka viņš nedrīkst aiziet dzīvot citā guberņā;
aiz ši iemesla cita vietā brošūrā ir sacīts, „ka zemnieks
ir visas guberņas dzimtscilveks." Ši dzimtsbūšana neiz-
beidzas ar to, „ka daudzi zemnieki dabū pases, lai ar viņu
muižas īpašnieku atļauju varētu uzturēties citā valsts da-
ļa." Ar likumu ir divi simti tūkstošu vīriešu kārtas zem-

nieku uz visiem laikiem padarīti par guberņas dzimts-
cilvēkiem. Tikai pārpalikušais skaitīs, t i. pēc tam, kad
muižas īpašniekam nepieciešamais zemnieku skaits ir pa-
turēts viņa rīcība, pārējos uz sevišķu noteikumu pamata
var atsvabināt no šīs dzimtsbūšanas. Turcijā kristītiem
esot grūti dzīve; taču, ja viņi šis grūtības nevar panest,
viņiem ir tiesība pavisam aizceļot uz citurieni, kāda brī-
vība Kurzemes zemniekam ir ņemta."

2. pkts. „Neviens zemnieks nevar dabūt pasi aizceļoša-
nai uz kadu laiku uz dzīvi pilsēta vai ārpus guberņas,
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ja muižas īpašnieks nav pasi līdzparakstījis." Šāda pa-

rakstīšana neatkarājas no likuma, bet no kunga labās gri-
bas. Zemnieki, kas tagad atlaisti kādā pilsētas darbā vai

dienestā, ir tikai tādi, kas no kunga žēlastības vai cita

kāda aprēķina pasi dabūjuši. Atspekotājs nosauc 1. un

2. punktus par atceltiem," jo daudzi Kurzemes zemnieki

esot sastopami pilsētās un citās guberņās." Tādu pavirši

saprastu brīvību ir baudījuši arī visi krievu dzimtsļaudis;
katrs viens no viņiem, kurš dabūjis no sava kunga pasi,

var ceļot pa visu valsti, un šādā kārtā simtiem tūkstošu

var atrasties prom no viņu dzimtenes.

Ja Kurzemes zemnieks gribētu tikt ārā no tagadējas
dzimtsbūšanas un pierakstīties pie pilsētas, tad viņš pat
to nevar panākt bez kunga atļaujas.

3. pkts. Bez kunga atļaujas zemnieks pat nedrīkst

būt nabaga lauku skroderis. Tādēļ arī tikai kropļi un

bezspēcīgie . dabū atļauju nodarboties ar šo amatu.

4. pkts. Noteikumu, ka Kurzemes zemnieks bez kunga
atļaujas nevar doties laulībā, atspēkotājs domā ar to vien

jau pierādījis par neesošu, kad viņš pasaka: „nevienam

muižas īpašniekam neiekritīs prātā, liegties izdot formelu

apliecību."
5. pkts. Zemnieki nedrīkst likumā atļautos gadījumos

sapulcēties bez muižas īpašnieka atļaujas. Tas ir ļoti plaši

tulkojams noteikums. Atspēkotājs uzskata to par vaja-
dzīgu. Par to varētu daudz runāt; bet mēs negribam par to

strīdēties; atstājam pašam lasītājam vērtēt, cik tāļu var

iet šāds aizliegums.
6. pkts. Zemniekam aizliegts bez muižas īpašnieka at-

ļaujas turēt šaujamo ieroci. Atspēkotājs domā šo aizlie-

gumu atspēkot ar medību likuma īpatnībām. Viņš mal-

dās. Medību likumam nemaz neruna pretim tas, ka pati
valdība pārdod medību zīmes un šo zīmju turētājam ir

tiesība medīt valsts mežos. Tomēr, ja kāds kunga zem-

nieks, kas dzīvo blakus valsts zemei, nopērk medību zīmi,
bet viņa kungs neatvēl viņam turēt šauteni, tad viņa brī-

vība, neraugoties uz medību likumu ievērošanu, tomēr ir

ierobežota.

7. pkts. Nesalīdzināmi smagāki izjūtama nebrīvība, kad

zemnieks, lai viņš būtu sūdzētājs vai apsūdzētais, nedrīkst

sūtīt tiesā savā vietā pilnvarnieku." Uz to atspēkotājs
saka: „Zemnieks zināms nedrīkst sūtīt savā vietā advo-

kātu; bet pēc nodibinājušās prakses viņš var slimības, ve-

cuma, liela attāļuma v. t. t. gadījumos kādu pilnvarot viņa
kā sūdzētāja vai apsūdzētā tiesības aizstāvēt." Šis at-

spēkotāja apgalvojums var zīmēties tikai uz retiem atgadī-
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jumiem? uz kādiem mīluļiem, bet vispārīgi tas ir gluži
nepatiess, — Vajag taču ņemt parastos dzīves atgadījumus,
piem. mantojuma, parādu prasības un tamL, kas tiesas

ceļa jāpiedzen. Ja katrs ir spiests iet personīgi jūdzēm
tāļu katras nieka lietas deļ, vai, ja divi vai trīs cilvēki no

vienas dzīves vietas ir spiesti nostaigāt vienu un to pašu
ceļu viena reize, nevarēdami uzņemties to darīt viens par
otru, tad patiešām tikai pie tumsības pieradusi, t. i. jau
gluži akla tapusi acs, kā tas novērots pie zirgiem Vjalečkas
salsraktuvēs, vairs nevar saskatīt zemnieku nebrīvību, ko

redzīgs var skaidri ieraudzīt, kaut pie ši vienīgā piemēra.

Tādai,_ jau aklai acij drīzāk ir kaitīga nekā derīga tā

dabīga, ka „mākshgā gaisma."

_

& pkts. Zemnieks nedrīkst neko rakstiski iesniegt ie-
stādēm un amata personām. To atspēkotājs apgaismo šā-

di: ,Ja zemnieks mutiska paskaidrojuma vietā grib ie-

sniegt uzrakstītu, viņam to nekad neliedz, tikai mazvērtīgās
lietas, lai tas jo drīzāk varētu izbeigt, tas nenotiek." Ar
to tad butu apgaismots: a) mazvērtīgās lietās uzrakstītus

paskaidrojumus nepieņem; b) pa pastu zemnieks nedrīkst
tos sūtīt, viņam tie personīgi jāpienes un mēs vel te pa-
pildinām; c) ja viņam tie jūdzēm tāļu personīgi jāaiznes,
tad arī rakstisks iesniegums, kaut lietas nebūtu sīkas,
augļus nenes. Bez tam tas nav taisnība, ka rakstiskus

paskaidrojumus katrreiz no rokas pieņem. Tāļāk, ja zem-

nieks pienes no pagasttiesas, apriņķa tiesai apelācijas sū-

dzību, tad tas viņam jādara personīgi; no apriņķa tiesas

viņam atkal personīgi jāierodas guberņas valdē un atpa-
kaļ, ka tas brošūrā sacīts.

9. pkts. Kas zemniekam sastāda lūgumrakstu, to tiesa

vaja. Atspēkotājs par to raksta sekošo: „Pēdējā laikā

pat ir izsludināts, ka ierēdņiem
_

atļauts izgatavot zem-

niekiem lūgumrakstus un parakstīties, ka viņi tos sastā-

dījuši, tikai ne tai iestādei, kurā viņi nodarbināti." Mēs

priecājamies par šādu pamatīgu atspēkojumu. Tādiem va-

jadzcētu visiem būt. Un taču, neraugoties uz visu to, mēs

negribētu piedzīvot to brāzienu, ko kāds kanclejas ierēd-
nis saņemtu no sava priekšnieka, ja viņš sastādītu un pa-
rakstītu sūdzību par kādu zināmu personu. Tā tad par
šadu parakstīšanos ir gan ļoti jāpārdomā.

10) pkts. Zemniekam aizliegts apsūdzēt savu kungu
bez viņa katrreizejas rakstiskas atļaujas." To domā at-

spēkot ar apgalvojumu, ka „Pēc nodibinājušās prakses arī

bez šādas apliecības, ko vispārīgi neliegtos vai visai reti

liegtos izsniegt, sūdzības pret kungu apriņķa tiesa pie-
ņemtu."
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Ir, zināms, bijuši atgadījumi, kad sūdzības pieņemtas
arī bez rakstiskas apliecības; taču šo labvēlību zemnieki

uzskata par zīmi, ka pagaidām starp apriņķa tiesu un

muižas īpašnieku ir pārtrauktas labas attiecības. Bet ka

to bez sevišķa rīkojuma ievērotu visas apriņķa tiesas, var

atzīt par ticamu atspēkotāja raksta tikai tas, kam jau no

pašas dzimšanas stundas vispār ir ta īpašība visam ticēt.

11. pkts. „Saskaņā ar pēdēja laika rīkojumiem, kadu

daju no valsts muižām pārdodot un te pie pirkšanas zem-

nieki drīkstot konkurēt. Pirkt muižnieku zemes zemnieki

nedrīkstot tikai tādēļ, ka tās esot muižnieku privilēģija."
Tas tad nu būtu otrs punkts, kas vairāk vai mazāk mīk-

stina zemnieku nebrīvību. Bet ta_ ka Kurzeme ir tikai

183 krona muižas un 500 priviliģētas muižnieku privāt-

muižas, tad vēl daudzām kam jānotiek, lai 11. punktu uz-

skatītu par atceltu. Jau pirms diviem gadiem runāja par

kroņa muižu pārdošanu, taču tulīņ jau izplatījās baumas,

ka muižniecība par katru cenu grib izplatīt savas privi-

lēģijas arī uz kroņa muižām. Un priekšlaicīgi neviens ne-

varēja uzminēt, ka muižniecība šādas priekšrocības ne-

iegūs. Landrāts Boks taču naca ar saviem priekšlikumiem."
*

„Kas zīmējas uz cieti nodibinājušos_ praksi", ar kuru

atspēkotājs atvieto zemniekiem nelabvēlīgos likumus un

grib pierādīt zemnieku brīvības veicināšanu, tad šī nodi-

binājusies amatpersonu un tiesu prakse, kas stāv pret-

runā ar likumu vai apiet likumu, ir raksturota, ka katras

valsts lielākā nelaime.
„

-

—" Kur spriežot tiesu tiesnesis

saka „ne", kad likums prasa „ja"; vai kur amatpersona

saka „ja", kad likums liek sacīt „ne"; kur likuma vietā (lai

arī tas notiktu, kaut tikai šad un tad) piemēro patvaļību,
tur valda vispārēja pārliecība, ka tadā zeme tautas posts

jau sasniedzis pietiekoši augstu pakāpi. Ja nu pats atspē-

kotājs apgalvo, ka šo cieti nodibinājušos praksi pielieto

„zemnieku labā", tad mums jāatvainojas par šādas prak-
ses nepazīšanu, kaut gan mes zinām un uz to arī esam

aizrādījuši, ka likumu ļoti bieži neievēro. Ta, piem., li-

kums nosaka: katrai pagasttiesai jātur viens latviešu avī-

zes eksemplārs, lai no ta varētu iepazīties ar visas gu-

berņas pagasttiesu sludinājumiem; prakse turpretī saka:

„Tev nebūs turēti" — Likums prasa, lai tiesnešu dēļ pro-

tokoļus raksta latviešu valodā, prakse grib vācu valodu.

Likums prasa, lai vasarā ik pārnedēļas katrs pagasts ziņo

apriņķa policijai par negaisa atgadījumiem, lauku un pļa-
vu stāvokli, kādas ziņas vajadzīgas augstākām iestādēm,

prakse saka: „Tas nav vajadzīgs; policija arī bez tām iz-

tiks." Likums nosaka, ka katrs pagasttiesas ziņojums vie-

nam tiesnesim jāparaksta un tā saturs tiesnesim jāzin;
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prakse bez izņēmuma saka: „Nav vajadzīgs tiesnesi apgrū-
tināt, skrīveris var viņa vietā pavilkt trīs krustus, nedo-
dot tiesnesim satvert skrīvera spalvas kātu/ — Likums
nosaka: pirms liecības došanas jāatgādina,
ka viņam jāizsaka patiesība v. t. t" Prakse bieži atbild:
„Tas ir garlaicīgi un var izpalikt." — Likums saka: „Pa-
steidzmiet izšķirt prāvas lietas." Prakse atbild: „Ar to
nav ko steigties!"

Un tā šīs pretešķības turpinās arvien tālāk, un robe-
žas nav saskatāmas, jo, kas saka A, tam jāsaka arī B.

Mes pie šī atgadījuma pievedam tikai vienu Kurzemē

pazīstami faktu.

„Pirms 12 gadiem, Talsu miertiesnesis Trompovskis,
kā tirgus tiesnesis, neraugoties uz visiem protestiem, kā
arī uz to, ka likums viņam tādu tiesību nedeva, bet viņš
izlietoja tikai rupju varu, — lika tirgus laužu acu priekšā
šaust ar kokiem kādu Rīgas pilsoni, kurš itkā būtu ap-
vainojis kāda muižnieka bērnus. Par šādu nedzirdētu ne-

kaunību ļoti daudzi bija visai izbrīnījušies, un pats šau-

stais uzsaka prāvu pēc visām, likumā paredzētām forma-
litātēm..."

Bet kāds bija gala iznākums?... Termiņi nāca un pa-
gāja un laiks aiztecēja — līdz fon Trompovska svētītai
nāves stundiņai. Nelikumīgi šaustais varēja tikai noskatī-
ties sava spīdzinātāja bēru gājienā. Ar to viņa prāva bei-
dzās. Kā pie šādam patvaļībām šad un tad atlēca arī
kads labums pašiem zemniekiem, kas to ņemsies noliegt,
ja viņš nav viszinātājs; mēs pat gribam ticēt, ka tas var

bieži atgadīties; bet ticēt, kā to atspēkotājs grib, ka gadī-
jumā, ja zemniekam ir prāva pret viņa kungu, nodibinā-
jusies prakse nāk tikai zemniekam par labu, tam vaja-
dzīga vel lielāka ticība, neka tā, kas pārstāda kalnus.

Dziļa nozīme ir apustuļa Jēkaba izteicienam: „Kas pil-
da visus likumus, bet pret vienu grēko, tas grēko pret
visiem."

Tāļāk atspēkotājs saka: „Visupirms ir vajadzīgs modi-
nāt zemnieka tiesību apziņu un viņā ieaudzināt jēdzienu
par viņa Tiesībām un pienākumiem, un pie tā mēs strā-

dājam nevis ar vārdiem, bet ar darbiem."
Reti kāds kandidāts asesora amatam izturēs virsgalma

tiesā savu pārbaudījumu labāk par Kurzemes zemnieku
viņa tiesību izpratnē, un proti, aiz tā vienkāršā iemesla,
ka pēdējam to ļoti maz. Pienākumi četrdesmit gadu ilgā
laikā viņam arī būs pavairojušies un nebūs nemaz tik grūti
uzzīmējami, tādēļ ka tie pa lielākai daļai atkarājas tikai
no kunga patvaļības. Kā beidzot varētu modināt tie-
sisko apziņu ar „iestāžu ievesto praksi", to skatoties no
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vesela prāta viedokļa nevar saprast. Kāda tiesiska apziņa

lai varētu attīstīties zemnieka, kad, piem. viena apriņķa

tiesa pie kāda likuma taisa, izņēmumu, otra turpat kai-

miņos līdzīgā gadījumā likumu ievēro, kas ir neizbēgams,
kad tiesneša ieskatu nevada likums, bet par to augstāk
stāvošā „nodibinājusies praksei"

Kur likumus nepilda, bet pēc velēšanās apiet, tur pēc

vienkāršiem cilvēka vesela prāta domāšanas likumiem mo-

stas apziņa, ka te valda pretlikumība un iestāžu un amat-

personu patvaļība. Brošūra ari pieved piemērus, ka Kur-

zemes zemniekos mostas tiesiskā apziņa. Pēc musu ieska-

ta, likuma apziņu un likuma cieņu var panākt tikai ar

prātīgiem likumiem un stingru Hkuma pildīšanu. Par no-

žēlošanu nav neko tuvāk mums paskaidrojis,
vai viņa vārdi „ar darbiem" nozīmē kaut ko citu par viņa

agrāk pievesto „Praksi" un tas izkārtni „Humanitāti".)

Ja nekas vairāk, ka tikai tas, un niecīgi papildinājumi

zemnieku nolikuma 40 gadu laikā, ar ko būtu jāsaprot

vārdi „Mēs strādājam ar darbiem", — un droši vien aiz

tā nekas vairāk neslēpjas, tad, ja joprojām ta strādās, mes

varam cerēt, ka pēc simts gadiem zemnieks iegūs tiesību

uzdot pilnvarniekam aizstāvēt viņa intereses tiesa un vi-

ņam vairs nebūs personīgi jāceļo uz Jelgavu, lai, uzupu-

rējot 5 rubļus, saņemtu 1 rubli. Bet vai tad zemnieks jau

būs ieguvis tiesības bez muižas īpašnieka atļaujas aiziet

citā guberņā un tur pelnīt savu pārtiku un sagādāt valstij

nodokļus, mēs aiz zināmiem iemesliem loti
_

apšaubām.

Bēgļu nav trūcis un netrūks, ja tas butu pierādījums, ka

zemniekā pamodusies „t_iesiskā apziņa" un viņš „jau no-

gatavojies brīvībai". Mes varam atspēkotaju apmierināt,

ka mēs neprasām, lai zemnieku nemaz nesodītu. Bet starp

sodiem ir liela daždažādība. Ir liela starpība starp galvas

nociršanu un ausu nogriešanu; starp ~uzknallēšanu ar ko-

kiem" un arestu. Pie „tiesiskās apziņas" modināšanas ir

liela starpība kā_ sodu uzliek, vai pārdomāti, likuma vār-

dā, vai ar dusmām un pārsteidzīgi, pavadot ar lamu vār-

diem un privātas atriebības_ jūtām. Mes arī neprasām, lai

Kurzeme taisni būtu paradīze tikai zemniekiem; bet gan

lai privileģētiem kaut cik atņemtu no viņu paradīzes, lai

turpmāk vairs nebūtu tikai divi pretstati: un

elle abas blakām, lai_Kurzemē būtu cilvēcīga dzīve visiem,

bet nevis dažiem pārak daudz un daudziem pārāk maz

tiesībtf un brīvības. Ka tas ir iespējams, to mums maca

kaimiņu zeme Prūsija, kas sākot ar 1807. gadu ir tik

daudz darījusi likumdošanas darba zemniekiem pār labu, ka

daudz ko varēja ar labiem panākumiem izmantot pie 1817.
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gada zemnieku nolikuma sastādīšanas, ja tikai būtu bijusi
laba griba." - —

Aizrādījis vēl atspēkotājam —o— uz daudzām un da-
žādām viņa pretrunām un uz viņa uzpūtību, it kā viņš
butu „Die Zustānde" 11 punktus pierādījis par pilnīgi ne-

pareiziem un līdz ar to visu brošūru par apšaubāmu, Spā-
ģis beidz: „Mūsu nolūks nebij sniegt pilnīgu attēlojumu
no brīva Kurzemes zemnieka nebrīvības; jo tad mēs būtu

varējuši sniegt daudz vairāk faktu no teorijas un nodi-
binājušās prakses", bet tad ar visiem pasakainiem pie-
mēriem mes varbūt tiešām būtu riskējuši atņemt brošū-
rai ticamību.

Beidzot mēs izsakām atspēkotajam mūsu sirsnīgāko pa-
teicību par viņa sacerējumu, kas, palikdams tāļu no tā —

brošūru atspēkot, ir tikai devis pārlilcību, ka tas brošūrā

pievestos faktus pa daļai tieši, pa daļai netieši ir apsti-
prinājis, tā ka musu labakais_ draugs ar piekrītošu kritiku

nebūtu mums varējis parādīt lielāku pakalpojumu.
Bezpartejiska kritika nekavēsies spriest, kurš no mums

ir tuvāk pienācis patiesībai, un vai tādos apstākļos zem-

nieki var cienīt un mīlēt savu kārtu; vai vispārīgi tautai,
kurai dzimtenes nav, var mākslīgi uzspiest dzimtenes mī-
lestību un, beidzot, vai brīvo_ zemnieku posts un nelaime

būtu mīkstināta ar to, ja atspekotājam reiz izdotos apstrī-
dētos sešus punktus_ pēc vācbaltu paņēmieniem pierādīt.
Vācbaltu kritiku mes nododam paša lasītāja ieskatam."

V. Virsgalma tiesas advokāts K. Neimans pret

Andreju Spāģi

Baltijā kā pirmais uzstājās pret Spāģa brošūru „Die
Zustānde" muižnieku pastāvīgais advokāts politiskās lie-

tās, tā laika ievērojamākais konservatīvo aprindu publi-
cists, Kurzemes virsgalma tiesas advokāts K. Neimans.

Viņš sarakstījis 37 lappuses biezu, liela formāta brošūru

ar virsrakstu „Zur Berechtigung einiger der auffallendsten

Unrichtigkeiten m der zu Leipzig bei W. Gerhard 1860.
erschienenen Broschūre: „Zur Emancipationsfrage des rus-

sischen Volkes. Die Zustānde des freien Bauernstandes m

Kurland etc. Mitau 1860. 10). (Dažu visuzkrītošāko nepa-
tiesību pārlabojums_u. t. t).

Šie Neimaņa „parlabojurni" ir īsts veco vācbaltu tiesu

un advokata-praktiķa knifju meistardarbs.
Taču politisku mērķu sasniegšanas ziņā te nav strādā-
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Jusi Neimaņa galva vien. Viņa rakstu, bez šaubām, ap-

sprieda plašas'aprindas pirms tā iespiešanas. Tiklīdz to

saņēma no spiestuves, to 2. novembrī 1860. gada atkal aiz-

sprieda savā mēnešsapulcē vācu tā laika plašākā poli-

tiskā organizācija, kurai tikai kā izkārtne bij uzlikts no-

saukums „Kurlāndische Gesellschaft fur Literatur und

Kunst" (Kurzemes literāturas un mākslas biedrība).

Tērbatas laikraksts „Das Inland" Nr. 47 — 1860. g.

pielikumā iespiestā biedrības 2. novembra protokola rak-

stīts 11) „Virsgalma tiesas advokāts Neimans iesniedza vie-

nu eksemplāru no tikko iespiestā viņa raksta „Zur Be-

rechtigung einiger der auffallendsten Ungerechtigkeiten
etc." un savā referātā sevišķi pastrīpoja, ka viņa recenzētā

(t. i. Andreja Spāģa) brošūra, kura iznākusi šī gada va-

sarā, un ir ļoti izplatīta, it sevišķi Vācija, ir modinājusi lielu

ievērību, galvenā kārtā nevis caur to, ka šejienes zemnie-

ku apstākļi tur būtu tēloti kā tādi, kas atvirzīti no likuma

normas un stāv tāļu no vēlama ideāla, bet gan caur to*

ka minētās brošūras nolūks ir — neatlaidīgi iedvest ticību,

ka Kurzemes zemnieku stāvoklis jau no laika gala ir pa-

darīts slikts ar pašu likumu, un ka pie dzimtsbūšanas at-

celšanas 1817. gadā izdotais Kurzemes zemnieku nolikums

ir sastādīts tādā merā zemniekiem par sliktu un muižu

īpašniekiem un tiesām par ieroci zemnieku nospiešanai,

ka, ja ar zemniekiem apietas pec likuma, tad viņiem kla-

jas daudz sliktāk nekā dzimtsļaudim. Tādēļ valdībai, at-

ceļot dzimtsbūšanu citās valsts daļas, esot jalūkojas uz

to, lai turienes zemnieku jauno dzīves iekārtu pec iespējas

attāļinātu no Kurzemes zemnieku stāvokļa."

Šis politiskās „Literātūras un mākslas" biedrības pro-

tokols liecina, ka K. Neimaņa brošūra apspriesta visa sa-

pulcē un ka vina brošūras tekstam sapulce piekritusi.
Tā tad cīņas stāvoklī pret A. Spaģi vārdos un rakstos

nostājās visa intelliģentā vācbaltu sabiedrība.

K. Neimans savā brošūrā vispirms apgalvo, ka „Die

Zustānde" autors (Spāģis) jau kādus 20 gadus nav dzīvojis

Baltijā un nemaz vairs nezin, ka zemnieku likumi jau

grozīti un viņu apstākļi jau uzlabojušies.

Tāpat, ka —o— (Adolfijs) „Berliner Kreuzzeitung"ā,

arī Neimans savā brošūrā mēģina ar zemnieku nolikuma

tekstu un paša komentāriem pierādīt, ka brošūras „Die

Zustānde" autors sarakstījis nepatiesību un ļaunprātīgi uz-

brucis muižniekiem un garīdzniekiem.

Vispirms Neimans cenšas atspēkot Spāģa atsauksmi

uz zviedru karaļu rīkojumiem zemnieku labā. Neimans

raksta:
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~Vai tad Kurzeme kādreiz ir piederējusi Zviedrijai?
Nekad. Kādā sakarā tad stāv apšaubāmās zviedru karaļu
pulēs Vidzemes zemnieku brīvības lietā ar Kurzemes zem-

nieku stāvokli? Uz kada pamata autors nostāda Vidze-
mes sakarībā ar Kurzemes dzimtsbūšanas ie-
robežošanas mēģinājumiem?

Neimans aizstāv arī Baltijas garīdzniecības un muiž-
niecības rīcību baznīcas, skolu un pārvācošanas jautā-
jumos.

Sava pretraksta beigās Neimans šķiet atklājis, „Die
Zustānde' autora īstos nolūkus un saka:

~Mēs sevišķi ņemam to vērā, ka šeit tik plaši pārrunātās
brošūras sacerētājs sava apcerējuma kodolu atklājis ne-
daudzās rindiņas pēdēja lappuse un varbūt pret savu gri-
bu ir nodevis savus īstos nolūkus, kuri ar ilgošanos grib
panākt ne vairāk ne mazāk, kā tikai pamudināt krievu
valdību ~atpestīt Kurzemes zemnieku no viņa bēdīgā un

apkaunojoša stāvokļa" itin vienkārši ar to, ka viņš top
iecelts „par mantinieku viņa mantojuma daļā no zemes

un tas labumiem."

Katrā ziņā tā tiešam butu_vienkārša procedūra — valsts
pilsoņu zemāko šķiru labklājību pacelt ar to, ka viņām
par labu konfiscē bagātnieku mantu. To mūsu sacerētājs
nosauc par Kurzemes zemnieka iecelšanu par mantinieku
viņa mantojuma_ daļā no zemes un tās labumiem. Mēs
to nosauktu citādā vārdā."

Neimaņa brošūra izplatīta ar lielu steigu. „Baltische
™natschrift redakcija žurnāla 11, sējuma 6. burtnīcā
(1860. g. 548. lpp.) atzīmējusi, ka viņai jau ziņots, ka
Neimaņa brošūras pirmais 1000 jau izkampts.

VI.

Nevaldāmu dusmu izpaudums

Ļoti īpatnēju liecību par Spāģa cīņu laikmetu un uz-

?q?a cm

„

vacbalfu inteliģences un garīdznieku aprindās
loou. gada nodod divas atsauksmes par „Die Zustānde"
un tas autoru. Pirmo devis anonīms 12), otro — virsmācī-
tais _Dr. K. A. Berkholc's Rīgā**). Anonīmais autors ne-
atspēko Zustānde" pēc būtības, nepieved nevienu
taktu, kas liecinātu par kādām Spāģa pielaistām kļūdām,
Det tikai nosauc brošūru par nesakarīgu, neapzinīgu un
kaislīga naida pilnu uzbudinātu partejisku valodu. Ar šo
brošūru rieka cita nepanākšot, ka tikai pavairošot līdzī-
gus rakstus, kas jau no hercoga valdīšanas pēdējiem ga-
dudesmitiem sakrājušies valsts archīvos.
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Virsmācītājs Berkholcs pat tik daudz nevar savaldī-

ties, lai noslēptu, ka viņa rindiņas izdveš nevaldāmas du-

smas. Viņš raksta: „Atkal parādījies kāds skribents no

nelaimīgo zaķu dzimuma, kas labprāt apgraužļā citu kā-

postus un tur atstāj savus netīrumus, ko viņš «mīlestībā
veltī savai tēvuzemei"; bet visu to dara gluži koši no

paslēptuves ar pieglaustām ausīm, lai tik šo tēvijas va-

roni, kas visu ko dara aiz tēvijas mīlestības nepazītu un

pēc nopelniem neatalgotu. Kādēļ tad šis chevalier sans

peur et sans reproche (bruņinieks bez bailēm un bez vai-

nas/ neatsedz savu seju un nenodod savu vārdu sabiedri-
skai tiesai. Viņš sargās. Apmelot anonimi ir izdevīgs stā-
voklis." — „Viņš jauc pagātni ar tagadni un runā par ve-

cam lietam, kas notikušas 300 gadus atpakaļ, it kā tās

vēl šodien notiktu."

Atspēkodams „Die Zustānde" aizrādījumu par Vidzemes

latviešu pāriešanu pareizticība un pierakstīdams šo noti-
kumu vairāk atgadījumam Berkholcs jautā: „Kā var so-

ciālie apstākļi piespiest kādu tautu mainīt savu ticību".
Mācītājs Berkholcs labi pazina visus apstākļus, kas

spieda latviešus pāriet pareizticībā, un tomēr izlikās, it
ka tādu apstākļu nebūtu un apzināti tos noklusēja.

VIL

Krišjānis Valdemārs par Spāģa brošūras kritiķiem

Lielajā vācbaltu troksnī ņem vārdu arī Krišjānis Val-

demārs un izsakās par Spaģa un Neimaņa brošūrām 14).
Reizē viņš arī atbild nezināmam autoram, kas tik asi kriti-

zējis Spaģa brošūru „Das Inland" 46. numurā.
Par Spaģa brošūru Valdemārs saka: „Pieņemsim, ka tās

autors ir ārzemnieks, kā to varbūt ne bez pamata domā
recenzents (Neimans) 16), bet tad mēs viņam jo drīzāk va-

ram piedot mazās kļūdas jautājumos, kuros mūsu pašu
zemē mes netiekam pie skaidrības. Bet ja provinces gal-
vas pilsēta parādās „Pārlabojums", tad tam lasītājs_ Var
uzstādīt stingrākas prasības. Bet kā liekas, pie tagadējiem
apstākļiem drīz būs jāsagaida, ka (Neimaņa) „pārļaboju-
mara" iznāks pārlabojums, ko sarakstījis patiešām lietpra-
tējs, kam netrūkst vajadzīgās objektivitātes.

~lnlandes" lasītājam mēs gribam sniegt tikai vienu jē-
dzienu par to, cik augstā merā pielaiž nepareizības šinī

strīdu. _Pirmas brošūras autors runā daudz par pagast-
tiesas, šī zemnieku interešu centra, organizēšanu, un saka,
ka muižas īpašnieka pieņemtais skrīveris raksta protokolus
zemniekiem nesaprotamā vācu valodā. Pārlabotājs to no-
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sauc par meliem un kā pierādījumu pieved kādu likuma

pantu, kas nosaka pretējo. Un tomēr visā guberņā pro-

tokolus raksta tikai vācu valodā 16)! Cik neskaidri pašam

pārlabotājam ir pazīstami lauku apstākli un pašas pagast-
tiesas, un cik neapmierinošs ir līdzīgs pārlabojums, redz

katrs pats." — „Mēs te nemaz nestrīdamies par vācu

valodā rakstīto protokolu lietderību un ko galu galā var

sacīt par vai pret tiem. Ja objektīvi vestu pārrunas par
tādām lietām, tad tām vien jau katrā ziņā būtu sava vēr-

tība. Mēs neesam ar tiem vienis prātis, kuri nevēlas ne-

kādas pārrunas. Bet patiesība un faktu pareizība jāstāda
par visu augstāk, neraugoties uz domu pretešķībām. Taču

„Inland'es" 46. numura raksts vispār noliedz tādiem rak-

stiem katru vērtību, neraugoties uz to, ja tur arī būtu

izteikta patiesība. Zināms, nav izteikti šādi uzskati vien;

tiem pretim ar interesi var nostādīt konservātīvā cīnītāja

par tagadējo Vidzemes zemnieku satversmi, ievērojamā ak-

tīvā valsts vīra. Samsona fon Himmelstjerna vārdus. Savā

vēstures apskatā par dzimtsbūšanas atcelšanu Baltijā viņš
saka vārdu pa vārdam: „Mēs atceramies vēl vienu pa-
tiešām jauktu iespaidu izjūtu, kādu uz mums atstāja jau-
nāku laiku raksti, kuri bija izplūduši no daža laba cilvēku

drauga spalvas, kas ņēma pie sirds Baltijas zemnieku stā-

vokli. Dažus no šiem rakstiem atstāja nedzirdētus vai

neievērotus, pret citiem no pirmā acumirkļa uzstājās ar

tādām dusmām, kas liecina nevis par autora nolūku ne-

pietiekošu pazīšanu, vai par viņa rakstnieciskā talanta ne-

atzīšanu, bet,_ atklāti runājot, par kauna sajūtu, ko iz-

saukusi ar kvēlojošu sirdi domāta un aprakstīta patiesība.

Uzkrītoši, ka starp pēdējiem es minu Dr. Merķeli, ku-

ram lieli nopelni pie zemnieku stāvokļa iepriecinošas iz-

veidošanas. Viņš runāja kaislīgi, bet patiesību. Šī kai-

slība bija dziļu jūtu izpaudums cēlu mērķu dēļ un tā-

dēļ nevien piedodama, bet arī attaisnojama. Patiesība tur-

pretī, ne tikvien padara prātu īgnu, tā bieži vien sāpīgi
skar viņas_ pašas izpaudēju, kas to labā nolūkā cēlis die-

nas gaismā. Ja Dr. Merķelis nebūtu runājis ar tādu kai-

slību, kas tā apgaroja viņa valodu un arī iesildīja viņa

paša sirdi,_ tad viņš arī būtu piedzīvojis viņa priekšgājēju
likteni. Tāpat kā tos, arī viņu būtu atstājuši nedzirdētu

un neievērotu."

Tiktāl cienījamais autors, kurš ar to, ka viņš tā do-

mājis un šīs savas domas atklātībai paudis, ne tikvien cē-

lis pieminekli Dr. Merķelim, bet arī pats sev.

Likās būt visai nepieciešami pievest visu šo vietu vār-

du pa vārdam, lai ar to dotu pareizu spriedumu, kā par

augstāk minētiem rakstiem, tā arī par „Das Inland" 46. nu-
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murā iespiestiem aizrādījumiem, kuros izteikts, ka pirmā
rakstā (kas iznācis pie Wolfganga-Gerharda Leipcigā), (t.
i. Spāģa pirmā brošūra) it ka esot pārāk daudz naida pret
muižniekiem un garīdzniekiem. Neraugoties uz to, ka mi-

nētais raksts nebūtu izgājis sveiks no iekšzemes cenzū-

ras rokām, un kā mūsu iekšzemes, t. i. krievu literātūra

pārrunājamos jautājumos, nekrītot nebūt vairs aizdomas,

tagadējā brīdī runā tādā valodā, kada ļoti tuvinās Mēr-

ķēja valodai un ko Baltijas guberņas tagad uzskatītu par

gluži nedzirdētu, tomēr liekas, ka apgalvojums, kā (Spāģa)
raksts izteic daudz naida pret muižniekiem, ir daudz ma-

zāk dibināts, nekā kad to teiktu par Merķeļa rakstiem.

Par abiem rakstiem taču lasītājs pats var dot savu sprie-
dumu."

„Bet ja tādā veidā pārlabo kļūdas, kā to dara advo-

kāts Neimans, kas vienkārši pasaka (viņa brošūras 24.

lpp.): „Atkal absolūta nepatiesība; sūdzētājs, ja viņam ir

taisnība, dabū pilnīgu atlīdzību par ceļa izdevumiem, no-

kavētām dienām, arī sāpju naudu par izciestiem sitieniem",

tad uz to droši var derēt, ka no simts cilvēkiem, par

kuriem viņš liekas cīnoties, laikam neatradīs nevienu, kas

bez kādām ierunām par sitieniem atzīs naudu par pilnīgu

zaudējumu atlīdzību; gluži otrādi, viņu uzskats_ izpaudīsies
pavisam citādāki un proti, daudz noskaidrotaki, un viņi
runās tikai par praktisku nepieciešamību un sapratīgu mēr-

ķi. Grūti ticams, ka uz noteicošām personām tādi raksti

darīs kādu iespaidu jautājuma izšķiršanā par un pret
virzienā. Šīm personām taču arvien būs iespējams dabūt

sīkas un vispusīgas ziņas. Mūsu preses svarīgais uzde-

vums taisni pastāv iekš tam, apgaismot sabiedrības at-

klāto domu, gluži tāpat, kā to dara ārzemju literatūra

un ceļojumi. Mūsu saites ar ārzemēm nostiprinās ar ka-

tru dienu vairāk; tur visu pārrunā atklāti. Taisni musu

provinces intereses prasa sabiedriskās domas atklātu no-

skaidrošanu."

Himmelstjerna vārdus Valdemārs attiecina arī uz „Das

Inland" Nr. 46. raksta autoru, kas tik asi uzbrucis „Die

Zustānde" autoram. Dažas dienas velak_ lasītājs vel lie-

lākā mērā varēja tos attiecināt uz virsmacītaja Berkholca

recenziju, kas parādījās atklātībā pēc Valdemāra raksta.

Sava raksta turpmākā daļā Valdemārs dod pamācību zj-

nāmiem un nezināmiem vācu autoriem, kāda nozīme un

kāds uzdevums ir presei ka sabiedriskās domas izpau-

dējai.
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VIII.

Advokāta Neimaņa atbilde Kr. Valdemāram

Uz Kr. Valdemāra rakstu tūliņ atsaucās advokāts X*

Neimans „Das Inland" 1860. g. 12. decembrī, Nr. 50., rak-
stā: „Eine Entgegnung". Viņš cenšas atspēkot Kr. Val-

demāra aizrādījumus un attaisnot sava „Pārlabojuma" pa-
reizību. :

Tomēr galvenos_ divos jautājumos, kurus Spāģis uz-

svēris sava brošūrā, izvairās no tiešas atbildes. Šie divi

jautājumi ir: ka pagasttiesas protokoļus raksta latviešiem

nesaprotama vācu valodā un ka muižas īpašnieka pat-

vaļīgi pērtais zemnieks, ja viņš pēc ilgām braukāšanām

ari dabū taisnību apriņķa tiesā, tomēr pats nekādu zau-

dējumu atlīdzību nedabū. Pirmā jautājumā Neimans ti-

kai citē Kurzemes zemnieku nolikuma 352. paragrāfu, kurš

nosaka, ka pagasttiesas protokolu raksta tanī valodā, kuru

runa pagasta iedzīvotāju vairākums. Otrā jautājumā Nei-

mans vienkārši apgalvo, „ka cietušais dabū pilnīgu atlī-

dzību par ceļa izdevumiem, nokavētām dienām un sāpju
naudu.

Šo Neimaņa „Entgegnung"u Krišjānis Valdemārs ne-

atstāj bez atbildes un īsi un asprātīgi viņam jautā, kādēļ
viņš protokola rakstīšanas lietā neatbild tieši uz jautā-
jumu, vai protokolu raksta vācu valodā vai nē, bet pie-
ved likuma pantu, kas nosaka, kādā valodā tas rak-
stāms.

Pie otrā jautājuma —

par zaudējumu atlīdzību cietu-

šajam, Valdemārs jautā Neimanim, kādēļ viņš paiet garām
šim jautājumam tikai ar savu apgalvojumu, ka atlīdzību

dabu, bet nepieved vis attiecīgu likuma pantu, kā to da-

rījis, runājot par protokola rakstīšanu. Ja likuma pants
nav pievests, 1 tad Neimans ar šo faktu vien jau pierādījis*
ka tada likuma panta nav. Un ja tas tā, tad arī muižas
īpašnieks nav spiests maksāt atlīdzību un to nemaksā.

Šīs Valdemāra piezīmes apgāž Neimaņa pretrakstu pa-
šos galvenos jautājumos. Līdz ar to ir pierādīts, ka Nei-

maņa kritika arī citos brošūrā „Die Zustānde" aprakstī-
tos jautājumos nav pamatota.

Pagasttiesas protokolu rakstīšanas lietā vēl notika sa-

dursmes .pat pēc 1885. gada ukaza izdošanas. Kaut gan
ukazs noteica, ka pagasttiesām un pagastvaldēm ir tie-

sība_ sarakstīties ar augstākām tiesu un administrātīvām

iestādēm arī latviešu vafodā, tomēr dažas vācu tiesas pirmā
laika sūtīja atpakaļ pagasttiesām viņu ziņojumus, kas bija
rakstīti latviešu valodā. Un ja dažas augstākās iestādes
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to arī nedarīja* tad viņas vismaz turēja politiskās aizdo-

mās pagasttiesu darbvežus un citus tiesu vīrus, kuri uzdro-

šinājās rakstīt augstākām iestādēm savus ziņojumus latvie-

šu valodā.

IX.

Divu Kurzemes mācītāju balsis

Decembra mēnesī 1860. gadā vēl nodod asas un rakstu-

rīgas kritikas par Spāģa „Die Zustānde" divi kurzemes mā-

cītāji: viens — slēpdams savu vārdu un atzīmēdams tikai:

„Von einem Prediger Kurlands", otrs — Bārtas mācītājs
G. Braže. Pirmais' savā rakstā „Ein Beitrag zur Kritik

der Broschūre: „Die Zustānde des freien Bauerstandes m

Kurland" 17) uzstājās pret Kr. Valdemāra atbildi un Spā-

ģa brošūru. Autors vispirms „priecajas" par to, ka Val-

demārs „Das Inland" 48. numura ar savu rakstu esot pie-

rādījis, ka nejaukā ķengāšanās brošūra „Die Zustānde",
kas modinot pret muižniecību un garīdzniecību tik rie-

bīgus uzskatus, neesot vis Valdemāra paša spalvas darbs,

par ko līdz šim runājuši. Viņš pats gan esot runātā-

jiem aizrādījis, ka, ja Valdemārs būtu to sarakstījis, tad

viņš nebūtu savu vārdu slēpis tumsā.

Runājot par Valdemāra rakstu un „Die Zustānde" au-

toru, „Kurzemes mācītājs" starp citu saka:

„Zīmējoties uz to, ko Valdemārs raksta par virsgalma
tiesas advokāta Neimaņa iecienīto un derīgo rakstu, mēs

nevaram noliegt, ka arī mēs dažiem viņa (Neimaņa) ap-

galvojumiem nevaram piekrist. Bet šim rakstam_ ir tas

nopelns, ka tas gaiši un pa lielākai daļai neatspēkojami
pierāda anonimā „tēvzemes drauga" viltību, t. L, ka viņš
ar saltiem meliem un patiesības sagrozīšanu cenšas mal-

dināt lasītāju viņa spriedumā par šejienes apstākļiem."
„Autors" mīlestība veltī savu rakstu viņa lielajai tēv-

zemei", bet viņa prātā un sirdī mēs neredzam mīlestību

pret Vāciju, ko pirmā acumirklī varētu iedomāties; jo kas

tas ir par mīlestības pierādījumu, kad kāds apmelo na-

cionāli radniecisku zemi. Ja autors domā Krieviju un grib,
lai viņā uzzīmētu krievu, uz ko zīmējas virsraksts „Zur

Emancipationsfrage Russlaņds", tad lai viņš mums neņem

ļaunā, kad mēs no uzsegtas lauvas ādas apakšas redzam

ne tikai vienas, bet simts ēzeļu ausu. Krievs varētu ti-

kai ar dziļākām sāpēm atminēties savas zemes riebīgos
apstākļus, kad tur agrāk pat muižnieku galvas ir kritu-

šas par upuri tautas atriebības garam un noslepkavoša-
nas priekam, bet nevis runāt ar neapslēptu gandarījumu
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par Hdzīgiem apstākļiem, kādus autors, liekas, grib re-

dzēt Kurzemē. Jbet pret ko tad autors varētu vērst savu

mīlestību? Dievs un viņam par godu un cilvēkiem par pe-
stīšnau dibinātā baznīca tā nav, kā tas gaiši redzams no

visa tā, ko viņš saka dziesmu grāmatu jautājumā un par
baznīcas aizlūgšanām, kas liecina, cik tāļu viņš stāv no

kristīgās ticības pārliecības un no baznīcas vajadzības*"
Tāļāk „Kurzemes mācītājs" slavē mācītāju labos dar-

bus un beidz savu rakstu ar to, ka „Die Zustānde" autors

liekas žēlojamies, ka viņš vienu pliķi dabūjis no mācītā-

jiem, otru no muižniekiem. Tie tagad sūrstot. Viņš nu

gribētu dot atpakaļ, bet baidoties riskēt pats ar savu

vaigu. Tomēr viņš ar savu viltīgo nepatieso, zobgalīgo
uzbrukuma rakstu esot pats sev devis trešo pliķi, par ko

nu viņam pašam jākaunoties."
Šis „Kurzemes mācītāja" raksts liecina, ka cīņa pret

Spāģa brošūru pēc būtības ir tik grūta, ka mācītājs, kaut

gan „Die Zustānde" autoram pārmet, ka viņš savu vardu

slēpi tumsā, tomēr pats savu vārdu arī noslēpj. Tāļāk
raksts arī liecina, kāda liela zīlēšana notikusi ap „Die
Zustānde" autora tautību, kārtu un personu. Tas Spāģa
pretiniekiem darījis vislielākās rūpes.

Bārtas mācītājs G. Braže atklāti ar savu parakstu no-

devis asu kritiku par brošūru >,Die Zustānde" un mēģi-

nājis atspēkot Spāģa aizrādījumus baznīcas, skolu, ienāku-

mu, jjlinošanas", draudzes un garīdznieku attiecību, Šulca

ģeogrāfijas un dažos citos jautājumos, kas zīmējas uz baz-

nīcu un skolu.

Par mācītāja G. Bražes aso toni, kādā viņš atsaucies

uz „Die Zustānde" autora pievestiem faktiem, liecina viņa

piezīme par dziesmu grāmatām. Viņš nosaucis jauno cl.zie-

smu grāmatu par ~1806. gada ūdeņaino produktu", ku-

ram vecā „tāļu stāv priekšā", kaut gan, kā viņš saka, būtu

vēlams dažas dziesmas, to formas, bet ne satura pēc, at-

vietot ar labākam. „Velns katrā ziņā uzstājas šad un tad

šinī (vecajā) dziesmu grāmatā, tomēr tikai tādā izskatā,
kas nespēj iedvest šaušalas pat garā visvājākam bruņinie-
kam".

Šie pēdējie vārdi tieši attiecināti uz „Die Zustānde"

autoru, tādēļ, ka Rīgas vācu draudzes mācītājs Berkholcs

nosaucis viņu par „bruņinieku" ironiskā nozīmē, bet fak-

tiski pielīdzinājis „nelaimīgajam zaķim, kas slēpjas aiz

stūra".

Ar nemieru, kas pārspēj abu iepriekšējo mācītāju ziņ-
kārību, vēl jautā pēc „Die Zustānde" autora kārtas un

vārda kāds anonims „Das Inland" 26. decembra 1860. g.

52. numurā. Viņa īsā piezīme skan:
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„Kr. Valdemārs Pēterburgā savā paziņojumā, kas ie-

spiests „Das Inland" 48. numurā, gan atzinies, ka viņš

nevar būt ārzemēs iznākušas brošūras autors, bet tomēr

piekritis daudziem minētā autora apgalvojumiem. Vispā-
rēju interesi tomēr modina jautājums, kas īsti gan varētu

būt autors. Saka: kāds ārzemēs dzīvojošs kurzemnieks

(vai muižnieks?)."

X. „Ba!tische Monatsschrift" stāvoklis lielajā strīdus

lietā

No „Baltische Monatsschrift" piezīmēm 18) lielajā strī-

dus jautājumā redzams, ka jau pirms Neimaņa brošūras

iznākšanas Baltijas presē notikušas uztrauktas pārrunas

par brošūru „Die Zustānde".

Atklājot arī savas slejas rakstiem šinī jautājumā, re-

dakcija izsakās:

„Pie lielās intereses, kādu sabiedrība izrāda, mazāk

gan pašu žurnālistu spalvas karam, neka apstākļiem, kas

šo karu izsaukuši, mēs uzskatām par laikam piemērotu, ie-

vietot mūsu slejās un nodot atklātības spriedumam ap-

gaismojumus, kas mums pienākuši no vairākām pusēm."
Atzīmēdama, ka Neimaņa pretraksta pirmais izdevums

1000 eksemplāros jau esot izpārdots, redakcija paziņo, ka

no citas puses viņai piesūtītas ļoti ievērojamas noticēs.

Šo noticu īss saturs sekošs:

„Neimans, pievedot pozitīvus likuma tekstus, ir pie-
rādījis par nepareizu, brošūras (Die Zustānde) apgalvo-

jumus par Kurzemes zemnieku tiesisko stāvokli. Ar to

pretrakstam ir izdevies lasītāju pārliecināt, ka ne tikai

Krievijas, bet arī Kurzemes zemnieks var vēlēties, lai viņa
kungs dara pēc likuma. Tomēr uzbrukumi minētā brošūrā,

neraugoties uz to tumšām krāsām, visur taču nav vis pil-
nīgi nepamatoti."

„Līdz šai dienai vēl nav izdoti nekādi vispārēji no-

teikumi par skolām." — „Pagasta skrīverim tomēr esot

abēju dzimumu /hermofrodita) pazīmes: nevar zināt, vai

viņi pieder pie muižas īpašnieka dienesta personāla, vai

ir pieskaitīti valsts darbiniekiem," — „tiesība pārvietoties
ir apstādīta ar atturošām formalitātēm," — un beidzot „ne

tikai brošūrā vien, bet arī citas balsis ir paceltas pret
zemnieku izmantošanu ar nomas līgumiem. Tādēļ ir vē-

lams, lai pretraksts nebūtu aprobežojies tikai ar likuma no-

teikumiem, bet arī izlietojis atgadījumu vispār ienest vaī-
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rāk gaismas zemnieku apstākļos." — „Taču ar to vēl ne-

būtu nobīdīts pie malas jautājums, vai īstenībā kunga un

zemnieka stāvoklis nomas jautājumā abām pusēm ir vien-

līdzīgi brīvs?" — „Tādēļ atspēkojošie paskaidrojumi tanī

(Neimaņa) brošūrā neiegūst piekrišanu. Tie nav kalpojuši
patiesībai, bet svešiem mērķiem."

Redakcija no savas puses pie šīm „Noticēm" piezīmē:
„Vidzemes un Igaunijas agrārlikumiem, iepretim Kurze-

mes likumiem, ir tā, līdz šī diezgan augstu vēl neizceltā

priekšrocība, ka šinīs provincēs pastāv norobežota un no

visas apstrādātās zemes lielāko daļu aptveroša zemnieku

zeme, kuru muižas īpašnieks nevar nekādā citā veidā iz-

mantot, kā tikai nododot to zemniekiem viņu lietošanā

pret klaušām, noma vai pārdodot viņu īpašumā; Kurzemē

turpretim nevienam muižas īpašniekam nav aizliegts vi-

sas pie viņa muižas piederošās mājas iznīcināt un visu

šo maju zemi izmantot tieši savā labā."
„Aiī brīvās izceļošanas ziņā Vidzemes zemnieku apstā-

kļi tagadēja brīdī ir ievērojamā mērā priekšā Kurzemes

apstākļiem. Zemnieka personīgā brīvība ir tapusi par īste-
nību ar Vidzemes zemnieku 1849. gada nolikuma 397. pa-

ragrāfu."
„Darba līgumus var noslēgt nevien pašā zemnieku pa-

gasta, bet ari ārpus_ tā ar muižu īpašniekiem, beidzot arī

ārpus muižas, vispār citās pilsētu un lauku draudzēs."

XI.

Trīs pretēji ieskati par Baltijas zemnieku stāvokli

Krievijas reformu priekšvakarā

Pec Spaģa brošūras iznākšanas, Baltijas muižnieku stā-
voklis ārkārtīgi sarežģījas. Vācijā vācu tauta ar lielu in-

teresi sekoja tam, kas notiek Krievijā un sakarā ar to arī

Baltijā; tādēļ Spāģa raksti un brošūra „Die Zustānde"

atri aplidoja visas Vācijas politiskas aprindas. Baltijā pro-
gresīvais virziens, ciktāļ par tādu vispār varēja būt runa

Baltijas vācu sabiedrība, tapa drošāks; bet līdz ar to arī
konservātivā muižniecība paasināja savus cīņas ieročus.

Trīs raksti Ballijas jautājumos, kuri parādījās klajā de-
cembrī 1860. gadā, liecina, ka retie liberālo uzskatu publi-
cisti, kas nostājušies agrarjautājumā arī uz zinātniska vie-

asi nosoda zemes nomas sistēmu un piekrīt zemes

pārdošanai zemniekiem; bet Kurzemes muižniecība sava

zvērināta publicista, advokāta _X._ Neimaņa personā, ar ap-
brīnojamu izturību vēl pašā pēdējā stundā pirms Krievijas
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reformām turas pie sava senā ieskata un vēl cer iespaidot
Krieviju.

a)_ Liberālā virziena autors 5. decembra 1860. gada
raksta „Zur Agrarfrage m den Ostseeprovincen" l9) izsa-

kās:

„Agrārie apstākļi Baltijas guberņās atrodas pārejas sta-

dijā. Pēc tam, kad dzimtsbūšana salauzta un klaušas, kas

laupa daudz laika un velti izšķiež darba spēkus, atceļ, no-

mas sistēmas veicina pāreju uz dzimtsīpašuma tiesībām.
Kā katru pārejas laikmetu pavada savi ļaunumi, kuri at-
nes tūkstošiem postu, bet vēlāk, kad krize pārciesta, mil-

joniem svētību, — tā tas arī ir ar pāreju no nomas uz

īpašuma tiesībām, un kā ar katras jaunas mašīnas ievešanu
tūkstošiem paliek bez peļņas, — peļņa šinī gadījumā arī ir

īpašums, gluži tāpat, kaut gan ne tanīs pašos apmēros,
tagadējos muižu īpašniekus viņu īpašuma tiesībās apdrau-
dēs nomas sistēmas pārvēršana īpašuma tiesībās. Taču

valsts, kam jāievēro vispārības labums, nedrīkst atļauties
atsevišķu personu interešu dēļ atturēties izdarīt bojātā
locekļa amputaciju, ja ar to izsargā visu organismu no bojā
iešanas un vēl panāk organismam atjaunotu, spēcīgu dzī-

vību. Skaidrs, ka Krievija, ja viņa grib iet vienādu attī-

stības soli uz priekšu līdz ar pārējo Eiropu un nepalikt kul-
tūrālā ziņā atpakaļ, ir spiesta attīstīt visus savus ražoša-
nas spēkus. Bet nomas sistēma kavē ražošanas attīstību.

Jo, pirmkārt, ražošana bez patērētājiem ir neiespējama pa-
rādība, un tie 4—6000 Baltijas muižu īpašnieki uz 1757

kvadrātjūdzēm zemes platības pie 1.700.0000 iedzīvotāju
skaita ir maza patērētāju daļa, kas turklāt vēl ļoti bieži

patērē savus kapitālus ārpus savas zemes — ārzemēs. Lauku
iedzīvotāji nomas sistēmas deļ dzīvo tik nabadzīgos ap-

stākļos, ka viņus nevar uzskatīt par nepieciešamiem patē-
rētajiem, kādēļ arī pilsētas iet pretim iznīcībai.

Otrkārt, ar nomas sistēmu zemi vai nu pavisam no-

laiž, pa daļai tādēļ, ka centība un veiklība kaitē pašam
nomniekam, — tādēļ ka ar to stāv sakarā tūlītēja nomas

maksas paaugstināšana, — pa daļai arī tādēļ, ka pie jau
pietiekoši augstas nomas maksas nomniekam pietrūkst spē-
jas kārtīgai apsaimniekošanai, vai atkal viņu augstākā mē-

rā izsūc un padara bezspēcīgu, it sevišķi tanīs gadījumos,
kur nomnieks iesācis apsaimniekot mājas ar jauniem spē-
kiem un ilggadīgiem ietaupījumiem.

Dažbrīd šādam spekulējošam nomniekam izdodas gan
vēl kaut ko izspiest no zemes spēkiem virs nepieciešamās
nomas maksas; bet bieži vien viņš iegulda savu kapitālu
zemē un beigu beigās ir spiests mājas atstāt un iet par
dienas algādzi. Bet dienas algādžu stāvoklis nekur tā ne-
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kliedz pret debesīm, kā tādās zemēs, kur muižas atrodas

vienās rokās.

Mēs atgādinām Hanoveras namelniekus, kuru stāvo-

klis izsauca 1848.—1850. gados landtāgā daudzās petī-
cijas.

Nabadzīgās iedzīvotāju masas, saprotams, ir gan vaja-
dzīgas lieliem muižu īpašniekiem un muižu nomniekiem, jo
algas tad krīt un nomas maksa par maziem zemes gaba-
liem pieaug. i

Taču valsts no tādas kārtības cieš zaudējumus." —~lev-

ērojamākais Anglijas tautsaimniecības laikraksts („The
Economist" 15. sept. 1855. g.) jautā, kādēļ lauksaimniecī-

bas kultūra, neraugoties uz pietiekošu kapitālu un uzņē-

mību, tomēr palikusi tik tāļu pakaļ progresam, kas no-

vērojams visās citās tautsaimniecības nozarēs, un tūliņ
atbild: tādēļ, ka zemi nevar brīvi valdīt, brīvi iegūt; paši
zemkopji nav zemes īpašnieki.

Ir uzkrītoši, ar kādām tukšām frāzēm svaidās apkārt no-

mas sistēmas aizstāvji, atsaukdamies uz Anglijas agrāro
iekārtu. Taču fakts ir un paliek tas, ka zemes īpašnieks
pats ražo vairāk, nekā zemes nomnieks." — „Pastāv uzskats,
ka Baltijas zemniekam trūkstot kapitāla un ja viņš to sev

uzmeklēšot zemes iepirkšanai, viņš kritīšot parādos un

viņam vairs nepietikšot kapitāla zemes uzlabošanai. Šis uz-

skats ved pie slēdziena, ka nomas sistēma nav tik nevaino-

jama, kā to cildina tās aizstāvji, jo taisni šī sistēma, ko

cildinātāji arvien noslēpj, tur nomnieku mūžīgā nabadzībā

un padara viņu par proletārieti. Vienīgais līdzeklis, kā

atraut zemnieku no proletāriešiem, ir pārvērst viņu par
zemes īpašnieku, un proti, tādā ceļā, ka valsts novērtē muiž-

niekiem piederošās zemnieku zemes, piemērojoties kroņa
zemnieku zemes vērtībai, un tad tās pārdod zemniekiem,

ņemot no paša zemnieka iemaksu 1/5 no pirkšanas summas,

bet pārējo sumu izsniedzot kā aizdevumu no zemnieku ban-

kas, kā tas tagad notiek Krievijā.
Ja domā, ka muižu īpašnieku zemes ir ievērojamākā

mērā nolaistas, kā kroņa zemnieku zemes, tad ar tādu

izeju taisni paši muižu īpašnieki var būt ļoti apmierināti.
lebildums, ko muižu īpašnieki varētu celt, it kā viņi būtu

ieguvuši zemnieku zemi par ļoti augstām cenām un ta-

gad, pārdodot to zemniekiem par zemām cenām, ciestu zau-

dējumus, ir gluži nedibināts, jo kurš maksā par zemi

vairāk nekā tā ir vērta, tā kā tā ar laiku cieš zaudē-

jumus; taču īstenībā caur šo operāciju muižu īpašnieki tikai

pelnīs,_jo ir taču zināms, ka zemi lielā vairumā iepērkot*
to iegūst lētāk, nekā pērkot maziem .gabaliem. Ir taču

pieņemts, ka, ja muiža iegūta ar visām zemnieku zemēm
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un zemnieku zemi atsevišķi pārdod, tad muiža paliek gan-

drīz par velti. Tā tad runāt par kadu muižas īpašnieka

zaudējumu gandrīz ir nevieta. Bet pie ta siedziena gan

tas noved, ka mazāki zemes gabali
_

samērā ir ienesīgāki
nekā lielie. Ir savāda lieta, ka šim jautājuma, gluži tā-

pat kā pie vecām amatnieku savienībām (Cunftēm), taisni

tie visvairāk rūpējas par tautas un darba ļaužu šķiras lik-

teni, kuri parasti šai šķirai vismazāk izrada līdzjūtības,

proti, muižniecība un lielgruntniecība. Vel neviens muiž-

nieks nav atklājis vēža slimību, kas piespieda Vidzemes un

Igaunijas zemniekus izceļot lielam masām; bet ja nu grib
šo vēža slimību ārstēt, tad muižu īpašnieki ir žigli klāt

pie rokas un tēlo zemnieku stāvokli visskaistākās krasas."

b) Virsgalma tiesas advokātam K. Neimanim un viņa

iedvesmotājiem bija labi zināms iepriekšējais raksts, un

tomēr Neimans, pretēji visiem šī raksta zinātniskiem mo-

tīviem un neapgāžamiem loģikas likumiem, nak klaja ar

rakstu „Ruckblicke auf die Entwickelung der kurlāndi-

schen bāuerlichen und Guterverhāltnisse seit 1817" 20).

Viņš starp citu raksta:

„Mūsu laiks skrien ātri." — „Tikai kads moderns Epi-

menides, kurš nogulējis pēdējos 43 gadus, vel tagad va-

rēs saskatīt mūsu dzīvē zemnieku dzimtsbūšanas laikus."

— „Arī klaušas Kurzemes apgabalu vairuma tagad jau pil-

nīgi pārdzīvotas un neviens, kurš ievedis citas saimnie-

ciskās metodes, pie klaušām vairs neatgriezīsies. Un to-

mēr pirms neilga laika par to daudz strīdējās un pat

tagad vēl runā." —_ „Ta ir dīvaina apstākļu sagadīšanās

un izskatās tīri ka vēstures ironija, ka Aleksanders I.

izveda Baltijā dzimtsbūšanas atcelšanu taisni tanī laika,

kad viņš arvien vairāk novērsās no ārzemju liberālās ku-

stības." — „Mūsu provinces iekšējā dzīvē tanī laikā no-

tika lielas pārvērtības zemnieku apstākļos, pie kuru gaļī-
gās nokārtošanas mēs vēl tik drīz nenonāksim."

Neimans dara lasītāju uzmanīgu, ka šis viņa raksts bū-

tu uzskatāms it kā pārejas ceļa rādītājs no pagātnes uz

nākotni, un tad turpina apskatīt 20 gadu ilgu grūtu saim-

niecisku stāvokli, kad pēc kariem visa zeme pārdzīvojusi
lielu krizi, kad labības cenas kritušās, muižas nespējušas
maksāt 6 procentes par parādiem, neskaitāmi konkursi

lielā ātrumā izpostījuši saimniecisko dzīvi un nekur nav

bijis iespējams dabūt kapitālu, ar ko sev izpalīdzēties.
Šim krizes laikmetam Neimans tad nu piepin arī-zem-

nieku smagos apstākļus un liek saprast, ka zemnieku na-

badzībai nav par cēloni muižu īpašnieku vispārējā izsūk-

šanas politika, kuru viņi vērš pret zemniekiem, bet gan

pagājušie krizes gadi. Tāļāk viņš raksta:
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~Tagadējā paaudze nemaz vairs nevar atcerēties, vi-

ņai pat būs grūti iedomāties, kādas lielas grūtības radīja

Kurzemei pagājušie ļaunie 20 gadi. Labības un muižu ce-

nas bija kritušās līdz neiespējamam minimumam, zemnieki

ar maz izņēmumiem — nabagi, māju ienesīgums nekur

nebij apmierinošs un tiktāļ pietiekošs, lai dotu zemniekam

blakus viņa paša lauku apstrādāšanai vel iespēju strā-

dāt muižā un vēl gūt ienākumus māju iedzīvotāju uzturē-

šanai. Zemnieku labības magazinas gandrīz nekur nevarēja

apmierināt pieprasītos aizdevumus; muižai vajadzēja nakt

zemniekiem palīgā, labi apzinoties, ka laikam nekad vairs

nevarēs saņemt no zemnieka atpakaļ viņam izsniegto. Aiz-

devums zemniekiem sakrita ar momentu, kad pašu muižu

ienākumi noslīdēja uz nulles,_pat zem nulles. To pašu ļau-

numu sajuta arī kroņu muižas. Kroņa muižu nomniekiem

zemnieki par mājām bija palikuši nomu parādā tūksto-

šiem rubļu, no kuriem muižas nomnieks, kad viņš pats at-

stāja muižu, nevarēja vairs sadabūt pat ne mazāko daļu.

Visi apstākļi tā sarežģījās, ka neviens vairs_nevelējās no-

māt kroņa muižas par agrākām cenām, kādēļ finansu mi-

nistrs iecēla šinīs muižās sevišķu administrāciju, starp kuru

un domēnu valdi notika lielas cīņas norēķinu dēļ."

„Drīz pēc kredītbiedrības nodibināšanas izbeidzās zem-

nieku tranzitoriskais laikmets un iestājās īsta zemnieku

brīvība. Nu radās vajadzība, agrāko klaušu tabeļu vietā

ievest sevišķus nomas līgumus un tos noslēgt ar zemnieku

māju turētājiem. Pa to laiku arī lauksaimniecība jau bija

uzlabojusies, kartupeļu stādīšana paplašināta un triju lau-

ku sistēmas vietā ievesta cita sistēma."

„Zemnieku tunba pieaugusi tādā pat ievērojama mērā,

kā muižas īpašnieka turība; vecās grūtības, kad bya jā-
izsniedz zemniekiem aizdevumi, vēl virs magazinas klēts

aizdevumiem, pieder pagātnei; muižu cenas pieaugušas ne-

vien ar ievesto algotu kalnu sistēmu, bet arī ar aramzemes

pieaugumu no nekultivētām zemēm." \

„Bet kroņa muižās notikušas vēl lielākas pārvērtības.
Zemnieku mājas tagad atdod nomā atsevišķi no muižām,

kuras tagad apstrādā ar algotiem kalpiem un no visām

saimnieciskām saitēm ar muižu atsvabinātās zemnieku mā-

jas tagad ir atsevišķi nomas objekti, kurus neiznomā vai-

rāksolīšanā, bet to apsaimnieko līdzšinējie māju turētāji

par samērā zemu, tieši kroņa kasē iemaksājamu nomas

maksu naudā, ko nosaka sevišķa pazemināta takse; šīs

mājas gandrīz jau uzskata kā mantojamus nomas objektus,
tādēļ, ka izdoti sevišķi noteikumi, ka mājas manto taga-
dējo māju turētāju pēcnācēji. Ja, kronis pat jau pārdevis
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dažas zemnieku mājas un līdz ar šo soli bez līdzšinējiem
Kurzemes JĶoniņu ciemu un citiem brīvi uz zemi nometi-

nātiem, ir radies agrāk vēl nebijušu zemnieku elements.

Mēs esam iegājuši redzami ātri uz priekšu ejoša pār-

ejas laikmetā. Vai tas vedis pie vairāk vai mazāk uz-

plaukstoša stāvokļa, drīkstētu atkaraties pa lielākai daļai

no laimīgas saprašanās, ar kuru gudri ievadīs nepiecieša-
mās pārgrozības jaunā, stingrā kārtība. Ne katrs jauninā-

jums ir labs, bet arī absolūta stāvēšana uz vietas nav

ārstniecības līdzeklis sabiedriskam ļaunumam. Kāds krievu

cars, kaut arī ironiski reiz nosauca Kurzemi par „Diev-

zemīti". Šī zeme katrā ziņā var pateikties daudzām lai-

mes dienām un pa lielākai daļai ir pratusi iet pretim laika

prasībām. Mums tagad liekas, ka naudas nomas sistē-

mas tāļākai pareizai attīstībai būs vajadzīgi vel vairāki

gadi, pirms pāriet uz tādu zemes izmantošanas tiesību,

kas tuvojas īpašuma tiesībām. Tomēr mes atkārtojam:

mūsu laiks skrien ātri un tagadējai paaudzei jau izlie-

kas tik ļoti novecojušies visi apstākļi, par kuriem cīnījās

viņu tēvi, ka varbūt ne tikvien musu bērni, bet ari mes

paši jau pieredzēsim daudz jaunu pārgrozību, kuras mes

tagad nevaram iedomāties un pie kā tagad neesam pie-

raduši."

„Tomēr mēs uz visnoteiktāko gribam uzstāties pret tadu

provokāciju, kas prasa pārgrozības, kuras slēpjas nevis

attīstībā, bet ir apvērsums,_ ka tas, piemēram, ir ar priekš-

likumu.,,zemnieku zemes pārvest zemnieku mantojama īpa-

šumā par iepriekš noteiktu pirkšanas summas normu, kas

pēc iespējas būtu zema". Šads prettiesiskais un mērķim

pilnīgi pretim runājošais priekšlikums, ka tas neapšau-
bāmi' jau pierādīts ši laikraksta oktobra burtnīca, pastāv

iekš tam, jau iepriekš noteikt zemu pirkšanas summas nor-

mu, pitiem vārdiem, zemes īpašniekam, kas būs spiests

pārdot par cenu, kura ir zemāka par patieso vērtību, at-

ņemt daļu no viņa īpašuma par labu pircēja pirmai paau-

dzei." — „Ciktāļ vispārīgi var but runa par atļauju pirkt
zemnieku mājas, tad te pietiek ar ierobežojumu, ka katrs,

kam līdzekļi ir, arī dabū likumīgu iespēju tas pirkt, cik-

tāļ muižas īpašnieks, kā arī šīs zemes īpašnieks drīkst un

grib tās pārdot."

Šo Neimaņa rakstu, kas uzskatāms par atbildi iepriek-

šējam autoram, var arī uzskatīt ka visas Baltijas muiž-

niecības agrārpolītikas noslēgumu Krievijas reformu priekš-
vakarā. Tāļāk par soli, „ciktaļ muižas īpašnieks drīkst

un grib pārdot zemnieku mājas", muižniecība negribē-

ja iet.
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Neimaņa raksts arī nodod liecību par muižniecības ne-

salaužamo' stūrgalvību un viņas paļaušanos uz savas aiz-

kulišu politikas veiksmēm.

Kaut gan Baltijas zemnieku stāvoklis pēdējo divu gadu

preses cīņās bija plaši apgaismots un „Die Zustānde" vēl

nāca klaiā ar agrāk nedzirdētiem atklājumiem, tomēr Nei-

maņa raksts vēl slavē muižnieku šķietamos un izdaudzi-

nātos lielos nopelnus un viņu it kā palīdzīgu roku pie zem-

nieku labklājības pacelšanas; visas zemnieku grūtības pie-

raksta tikai iepriekšējo gadu desmitu lielajām krizēm un

ārpus muižnieku varas un gribas stāvošiem apstākļiem.
Klaušas it kā jau pilnīgi atceltas, tikai „kopīgus strādnie-

kus" vēl turējuši zemnieku māju nomnieki ar muižu īpaš-

niekiem. Vēl joprojām skan slava naudas nomas sistēmai

un „brīvajam" līgumam.

Baltijas apstākļu nepazinējs, ja tik viņš gribēja ticēt

Neimaņa rakstam, varēja no tā gut vislabāko iespaidu par

Baltiias zemnieku apstākļiem; viņš varēja nākt uz domam,

ka Krieviiā izvedamās reformas nevar nostādīt zemnieku

dzīvi uz labākiem tiesiskiem un saimnieciskiem pamatiem,

nekā Baltijā tā jau tagad atrodas, un ka tādēļ Baltijas
zemnieku dzīvē nekādi uzlabojumi nav vajadzīgi.

c) Uz Snāģa viedokļa vēl oēdēiā acumirklī, 1860. gada

beigās, nostājās nezināmais trešā raksta autors F. X., kurš,

cik var spriest no viņa paša raksta, ir ceļotājs no Vā-

cijas 21).
Šis bezpartejiskais svešinieks vēl 28. decembrī 1860. ga-

dā nodevis atklātībai savus novērojumus, kuri stāv tiešā

pretrunā ar Neimaņa rakstu. F. X. starp citu raksta:

zemē ceļotājs atrod izplatītāku lauksaimniecību un tu-

rību, un līdz ar to arī vispār augstāku infelligenci, nekā

Ičauniiā. To var sacīt kā nar muižnieku, tā arī par zem-

nieku, kaut gan abas šīs šķiras vēl stāv ļoti tāļu no fām

attiecībām, kādām vaiadzēfu but staro divām, ar kopēiām
interesēm tuvu saistītām, šķirām. Taču visur bija jānotiek
lielām cīņām, līdz zemnieks ieņēma savu dabisko stāvokli,

un šie kari un nemieri, kuriem par cēloni bija no vienas)

puses nesaorašana, no otras — nospiešana ar varu, jā-

pieskaita pie pagātnes safricinošākiem notikumiem. Arī

Vidzemei šinī ziņā ir rūgti piedzīvojumi, un bezpartejiskais
vēstures spriedums drīkstētu arī te drīzāk nostāties vā-

jāko pusē, nekā piekrist stiprākai un intelligentākai. Lai

nu ar to būtu kā būdams, bet viena lieta ir gluži skaidra,

ka zemnieks pēc gadusimteņus ilgām cerībām, gaidām un

izturības vēl nav sasniedzis tādu stāvokli, kādu prasa viņa
materiālā un garīgā labklājība. Zemnieks te nav ne pat-

stāvīgs zemes īpašnieks, ne dzimtsnomnieks, tā tad viņš
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maz var domāt par kādu iepulēšanos savai un savas ģi-
menes nākotnei, turpretī ka zemes nomnieks, ar vai bez

klaušām, ar nepilnīgiem kontrakta noteikumiem, viņš ir

drīz viena, drīz otra kunga kalps, kas no 6 uz 6 gadiem ap-

ceļo visu zemi, un nekur ne pie viena zemes stūrīša nav

saistīts uz visu mūžu. Dzimtsbūšana Vidzemē, zināms, ga-

līgi nozudusi, bet klaušas vēl ilgi ne; tomēr pat noma bez

klaušām, kā tas tagad ievests, pirmā kārtā saprotams no-

ma ar klaušām, būtu jāuzskata kā pārejošs stāvoklis
L jo arī

noma bez klaušām, ja tā ir pastāvīga, tāpat kave zem-

nieku viņa brīvā attīstībā, kā klaušas. Ja turpretī zem-

nieks būs ieguvis zemi mantojama dzimtsnoma vai īpa-
tad viņš arī atradīs pareizo ceļu

L
kas viņu ved pie

garīgās attīstības." — „Bieži dzird runājam, ka zemnieks

vēl nav tiktāļ nobriedis, lai dzīvotu bez aizbildniecības;

zemnieks turpretī atbild: es nevaru nobriest, nevaru tapt
brīvs, kamēr turpinās aizbildniecība,_ kas mani saista pie
rokām un kājām." — „Kā dzimtsbūšana un feodālā si-

stēma samaitā un nonāvē pašos dīgļos visu mostošos un

topošo garīgo dzīvi, tā arī klaušas ir kavēklis katrai pie-
augošai attīstībai. Tādēļ arī zemnieks ienīst kungu klau-

šas un labprāt maksā muižai augstāko nomas maksu naudā,

nekā uzņemas pildīt muižai klaušas." — „Tikai klaušām

un nomas attiecībām ar klaušām, kā arī pārmērīgi aug-
stām nomas maksām naudā bez klaušām ir jāpateicas par
to, ka zemnieks tik maz var atlicināt un pārdot no sa-

vas lauku ražas." — „Lai varētu pildīt muižas klaušas,

zemnieku māju saimniekam jātur lieki kalpi un strādnieces,

kuriem jādod uzturs un jāmaksā alga, ar ko viņam iet

zudumā ne maza daļa no viņa ražas, jo daudzi kalpi

saņem algu graudos un linos; viņam arī jātur zirgi, pajūgi
un zemkopības rīki muižas lauku apstrādāšanai, bez tam

viņam vajadzīgi cilvēki un lopi mājās, pie kam viņš daudz

patērē, daudz vairāk, neka parasti doma. Es ticu, ka

es drīkstu pieņemt, un to pierāda pēdējā laikā izdarītie

aprēķini, ka zemnieks patiesībā maksā daudz augstāku

nomu, nekā viņa līgumā rakstīts. Vispārīgi, pārāk aug-

sto nomas maksu zemnieks cenšas izsist no liniem, bet

ar to, kā piedzīvojumi rāda, noplicā zemi. Pildot klau-

šas vai maksājot nomu, zemniekam jābrauka uz muižu,

kas pie sliktiem ceļiem un nepietiekoši izturīgiem pa-

jūgiem katrreiz aizņem ļoti daudz derīga laika, kas no-

mas līgumā nemaz nav paredzēts un ko pareizi nemaz

nevar aprēķināt, bet kas zemniekam jāsamaksā, nesaņemot

par to nekādu atlīdzību." — „Viņa mājas pa to laiku ne-

viens neuzrauga, kas viņam par labu nenāk. Šādos brau-

cienos sabojā' ratus un zirgulietas; jaunu riteņu taisīša-
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nai jāzog mežamaterials, tā, kā galu, daļā, ja visu aprēķina
naudā, tas iztaisa sumu, kas nav mazāka par nomas maksu.

Viss, tādos apstākļos pazaudētais laiks, ir zudusi sēkla,

kura augļus nenes, ir zaudēta nauda un uzupurēta turī-

ba. Šīs, no pirmā acu uzmetiena, it ka mazās lietas, visas

kopā ņemot, savienotas ar lieliem ļaunumiem un nospiež

zemnieku vairāk nekā tas izrādās.

Tā kā nekāda ierosinoša un pamācoša prese latvietim

nekādā ziņā vēl neapgaismo viņa stāvokli, tādēļ vēl jo

vairāk drīkst uzklausīties viņa izteikumos, jo viņš vēl nav

iespaidots ar svešu spriedumu. Tā es daudz ko esmu ņē-

mis no dzimtu latviešu nostāstiem un man šķiet, ka te

daudz svarīgāki iemesli, nekā taisnība vien prasa, lai vi-

ņiem palīdz. Tā saucamais pārejas laikmets uz patstā-
vību ir vilcies pārāk ilgi, nesamērīgi ilgi."

Pieminējis dažus vācu vīrus, kuri gribējuši arī zem-

nieku labā kaut ko panākt, ceļotājs turpina:

„Un ja nu arī šie un daudzi citi vīri pēc saviem spē-
kiem ir centušies pacelt zemnieku kārtu, tad šī cenšanās

līdz šim arvien vēl nav bijusi vispārēja, tada, kā varētu

nomanīt pie zemniekiem kādu jūtamu soli uz priekšu."
„Tiešām ceļinieks ne mazumu ir pārsteigts, kad viņš

no Vācijas nākdams ierauga latvieša un igauņa apbrīnoja-
mos satiksmes rīkus un rateļus, kuri ir mazi, nestipri tai-

sīti, ļoti nepilnīgi, bieži bez kādiem kalumiem, uz ne gluži
apaļiem riteņiem, un gorās uz priekšu, atstādami sev pa-

kaļ dīvainas sliedes ar dziļām rodzēm. Pie kam vieni rati

braukā otru ratu pēdās un tā izbraukā tādas sliedes, kā-

das var dabūt redzēt tikai Amerikas rietumos. Ir gluži
nesaprotami, ka tāds braucamais rīks, pērdamies caur dzi-

ļām bedrēm un dubļu skrīnēm, vilkdamies pāri koku sak-

nēm un grīļodamies te uz vienu, te uz otru pusi, tomēr sa-

sniedz savu ceļa mērķi. Bet vēl lielāks brīnums ir, ka

tāds mazs izkaltis zirģelis tiek no vietas ar savu vezumu,,

un ar kādu dvēseles mieru pārdzīvo šo procedūru vien-

aldzīgais braucējs, kas pie tam pastāvīgi sūc savu īso,

nograuzto ļuļķīti. Taču it visur vairs neredz tādus pa-
jūgus; dažās vietās pie turīgākiem zemniekiem redz ra-

tus ar krautīm, bet pie darba arī šie zemnieki brauc ar

tādiem pašiem, nupat aprakstītiem rateļiem. Ziemā šā-

dam zemniekam pakalpo slēpes, kuras viņš sauc par ra-

gūm; tas ir pirmbūtīgs mēģinājums pagatavot kamanas.
Divi stumbri savā dabiskā izskatā, ar uzliektiem

galiem, savienoti diviem vai trīs krustis kokiem, izpīti ievu

klūdziņām, bez kāda dzelzs gabaliņa. Tas ir tāds mākslas
ražojums, ko latvietis lieto kā ragavas." — „Tomēr, bla-
kus pieminot, ir ragavas, ir rati, zirgi un lauksaimnie-
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čības rīki drīz vien kļūs labāki un pilnīgāki, tiklīdz zem-

nieks gūs pārliecību, ka zemkopība viņam bus ilgstoša
darba lauks uz vienas vietas."

«Vispārīgi runājot, latviešu tautu var drīzāk saukt par

intelligentu tautu nekā_ par neizglītojamu; viss atkarājas
no tam, kad pienācīga kārtā modinās viņas gara spē-
kus." — „Latvieši, kuri nākuši sakaros ar izglītības ele-

mentiem, nereti pierāda ljelu gara veiklību un spējas, un

ātri piesavinās izglītības prieKšmetus
1

Laikam taču ne-

būtu neiespējams, ka latvietis, paturēdams savu valodu

un tautību, vispārīgi piesavina augstāku izglītību. Ir tadi

sajūsminātie, kas atdodas šai idejai. Taču latvietis izrada

lielu tieksmi pēc vācietības,_ pec valodas, arēja tērpa un

parašām, tā kā ļoti ir iespējama vispārēja nācijas iznīk-

šana."

„Latviešu dzīvojamās ēkas ir tīrākas un lielākas nekā

Igaunijā, šur un tur jau redz skursteņus, kas uzmūrēti

varbūt ar muižas palīdzību, dabūnot no muižas materiālu.

Zemniekam pašam jau nav ne akmeņu, ne_ kaļķu. No kā

lai viņš celtu krāsnis, skursteņus un tamlīdzīgas ierīces,

ja to nedod kungs?"
„Zemniekam arī nevar ierunāt, lai viņš ceļ ēkas un uz-

labo lauksaimniecības rīkus, tadeļ, ka viņš tak nekad ne-

var būt drošs, vai viņš to dara sev un saviem bērniem, vai

kungam, kas viņam pa visam ir vienaldzīgs. Ja nu zem-

nieks ir spiests izlabot ēkas, tad viņš nak pie kunga un

izlūdzas vajadzīgo materiālu, vai vienkārši ņem to no meža

un šo rīcību neuzskata par neatļautu soli."

„Liekas it kā latviešu paraša jau butu dzīvot dumu un

garaiņu pilnā istabā, kur ir netīrās gultas netīri, gandrīz

kaili bērni, kur sukā galvas, ada, guļ, auž gan jaunas mei-

tas, gan viri, sievas; kur ir ratiņi,_ soli, austuves, vīriešu

amata un darba rīki un juku jukām visādi daikti, kuru

nosaukumi nav zināmi, starp kuriem guļ vai skraida avis,

lido vistas, rukstēdamas staigā cūkas, kas velti nopūlas ar

saviem snuķiem uzrakņāt cieto mala plānu. Dumu no-

vilkšanai maz piemērotu caurumu;_ tadeļ dūmos saslimst

acis un attīstās aklība, uz ko pēdēja laika arī medicīna sā-

kusi griezt savu vērību."

„Skola izglīto dzīvi, tikpat patiess arī ir izteiciens:

„Dzīve dibina skolu." — „Pec musu ieskata, ņebus citādi

ari ar tautskolu uzplaukšanu Vidzemē, jo tas ir lietas da-

biskā gaita. Visur, neraugoties uz dažkārt atkārtojušos

pretošanos skolai, zemnieks sajūt skolas nepieciešamību.
Tikai tādos nelabvēlīgos apstākļos, kādos viņš pa_ lielā-

kai daļai dzīvo, viņš negrib piemaksāt skolas uzturēšanai.

Viņš, vai nu dzīvo pārāk tāļu no skolas, vai ir par na-
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bagu, vai par nekustīgu labāk apģērbt savus bērnus, sū-

tīšanai skolā, vai arī viņa nomas līgums, kas drīz notek,

viņam dod iemeslu domāt, ka viņš no skolas varbūt vairs

nebaudīs nekādu labumu. Un vēl ir simtiem iemeslu, kas

uz laukiem attur tautas masas tāļu no skolas." —

mērā vēl maz bērnu apmeklē skolu, un skolas iespaids uz

iedzīvotāju masām vēl ir mazs. Tā, pēc ziņojuma par
lauku skolām par 1859. gadu, luterticīgo iedzīvotāju skaits

Vidzemes apriņķos ir 250.356. Bērnu skaits, no 7. līdz

iesvētīšanas gadam, jr 112.085. Draudžu skolas ir 105, ku-

rās mācās 2120 bērnu. Šis draudzes skolas jāuzskata par
tādām skolām, kuras pa daļai jau ir īstas tautskolas, vai

kurām pa daļai vēl par tādām jātop; katrā ziņā viņas
stāv augstāk par tagadējām mazsološām pagasta un māju
skolām. Aiz šī iemesla, tautskolās tiešā nozīmē mācās

tikai viena piecdesmitā daļa no visiem bērniem skolas ga-
dos, caurmērā vienā skolā ap 20 bērnu, kas ir pārāk mazs

skaitlis uz vienu tautskolu. Pagastskola ir tautskola katram

draudzes pagastam un uz to vajadzētu iziet, lai katram

lielākam pagastam būtu sava skola. Taisnību runājot, vēl
ir maz pagastskolu, par kurām varētu teikt, ka tās ir

labas tautskolas; tanīs pa lielākai daļai tikai ļoti nepilnīgi
maca_ rakstīt un lasīt. No svara būtu, ka šo pagastskolu
attīstībai piegrieztu sevišķu vērību un ka nāvējošo mē-

chanismu, kas tagad liek iekalt bērniem galvā nesaprastus
bībeles pantus un vārīgam bērna vecumam pilnīgi nepiee-
jamu katechismu, atvietotu ar modinošu, sistēmatisku mā-

cību pasniegšanu rēķināšanā un valodas zināšanās. Ja nu

mēs vel pieskaitām skolniekus no tā saucamām pagast-
skolām, kuras pec mūsu ieskata pa lielākai daļai vēl ne-

pelna vārdu skola, bet ir tikai solis uz to pusi, tad vi-

sas draudžu un pagastskolās kopā ir baudījuši mācību

19.363 bērnu. Vairums no viņiem nemācījās vis rēķināt,
bet tikai lasīt un rakstīt, un viņu galvas „pieprapēja"
(vollgepropft) ar nes_aprotamām lietām." — „Skolai jāiet
savs dabiskais attīstības ceļš kā visām topošām lietām,
tad arī nāks viņas ziedu laiks. Paldies Dievam, zemniekos

arvien vairāk pieaug interese pret skolu un viņi arvien

gaišāk redz, ka tā ir tāds iestādījums, kurai nekad ne-

var piegriezt par daudz vērības. Izplatīt tautā izglītību
un Kristus mācības garu it visur ir no ļoti liela svara, un

iekšējai misijai ir daudz lielāka nozīme, nekā dedzīgai
misijai starp pagāniem." — „Pie latviešiem dvēseles gana
amats ir .tas visusvarīgākais; taču sprediķim nevajadzētu
but teksta zinātniskam izskaidrojumam, bet gan pārrunai
par visu pagasta piedzīvoto un notikušo, ko varētu sai-

stīt ar svētu rakstu tekstu un tanī iedziļināties."



235

Šinī ceļotāja rakstā sniegtie novērojumi un spriedumi

pilnīgi apgāza Vidzemes muižnieka Augusta Hagemeistera

gadu atpakaļ rakstītās nepatiesās" ziņas par Baltijas zem-

nieku iepriecinošo labklājību un labi nostādīto tautas iz-

glītību.
Taču uz pašiem Baltijas muižniekiem šāds svešinieka

spriedums nevarēja darīt nekādu jaunu pārliecinošu ie-

spaidu. Visa Baltijas muižniecība taču pati uz labāko pa-

zina zemnieku_stāvokli, kā arī zināja, ka Hagemeisters rak-

stījis nepatiesību, bet muižniecības politiskos plānos neie-

tilpa patiesības meklēšana, bet gan cenšanās panākt to,

lai Baltijas zemnieku dzīvē viss paliktu pa vecam. No Nei-

maņa raksta jau skaidri bija redzams, ka muižniecība pati

nespers ne soli, lai atvieglotu zemes iegūšanu zemnieku

īpašumā.
Tikai ar uzvaru politiskā cīņā varēja piespiest muiž-

niecību piekāpties.

No latvju tautas puses šo lielo, atklāto cīņu bija ie-

vadījis Andrejs Spāģis ar savu brošūru „Die Zustānde".
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CETURTĀ DAĻA.

Pēc 19. februāra 1861. gada agrārās
reformas Krievijā

I.

Krišjāņa Valdemāra 1862. gada brošura

Krievijas reformu un Andreja Spāģa brošūras uztrauktie
vācbaltu politiķi ari pec zemnieku atsvabināšanas refor-

mām Krievija pielika visas pulēs, lai lielajā politikā ap-
slapētu reformu garu Baltija.

Kādā garā vadīja vācbaltu politiku un sarakstīja attie-

cīgas brošūras, neraugoties_ uz 19. februāra manifestu Krie-

vija, pierada visai gaiši, kada muižnieka B. G. fon Grune-
valda brošūra.

Tādēļ arī Krišjānis Valdemārs, nenogaidīdams, ko tālāk

darīs Andrejs Spaģis, sarakstīja un 1862. gada sākumā 1)
izdeva Leipciga 45 lappuses biezu brošūru;_„Baltische, na-

mentlich livlāndische Bauerzustānde", kurā galvenos vil-
cienos apskatīja Baltijas, it īpaši Vidzemes zemnieku bez-
tiesisko, personīgo un bezcerību saimniecisko stāvokli, un

piegrieza vērību arī pilsētu saimnieciskiem jautājumiem.
Spaģis, aiz jau aprādītiem iemesliem, bija piegriezis

lielāku vērību Kurzemes apstākļiem, Valdemārs sevišķi uz-

svēra Vidzemes zemnieku un pilsētas strādnieku stāvokli.
Ar tadu pašu dedzību, drosmi un nesaudzību, ar kādu

Spāģis sarakstījis „Die Zustānde" des freien Bauernstan-
des m Kurland", Valdemārs uzrakstījis ari savu brošūru.

Kādu iespaidu šis Valdemāra lielais darbs atstājis uz

vācbaltu konservātīvo sabiedrību, var spriest no „Riga-
sche Handelszeitung" atsauksmes. Tā raksta par Valde-
māra brošūru:

„Šī brošūra mums pierāda jo gaiši, līdz kādai pakā-
pei jau_ atzītas par pielaižamām pārrunas par mūsu iek-
šējo stāvokli. Tā ļoti asā toņi, var teikt pat ar niknumu,
prasa radikālas reformas mūsu zemnieku stāvoklī; bālu,
liberālu frazu vietā tā prasa nopietnu darbību un proti,
landtāga darbību. Kvēlojošā, nikna valoda brošūrā, sa-
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protams, daudziem pie mums nepatiks, bet pret viņiem
Sine ira et studio (bez dusmām un bez mīlestības) var vērst

izteicienu, ka lielo skaitu remdeno garu, kuriem ierašas un

aizspriedumi ir padarījuši līdzšinējo kārtību pārāk mīļu.

bez kaislīgas valodas nemaz nav iespējams uztraukt.

Mēs šeit atgādinām profesora A. Bulmerinka (Bulme-

rincq) vārdus šī gada „Baltiscbe Monatsschrift" janvāra
burtnīcā (50. un 86. fpp.), kas skan: „Presei vajag ar domu

izmaiņu apgaismot un modināt lasītāja apziņā musu se-

višķos un vispārējos uzdevumus.

Mēs paši, t. i. mēs vācu kolonisti Baltijas zemēs, kaut

gan kolonisti vairākus gadu simteņus, esam tikai mazs

skaits, salīdzinot ar iedzimtajiem igauņiem un latviešiem."

— „Konservātīvi domājošie, pēc mūsu ieskata, mums ir

ievērojams vairākums, bet liberālo —

maz ievērojams ma-

zākums. Pirmējiem ir viņu pārstāvji politiski pilntiesīgās
kārtu iestādēs: noslēgtā reģistrēto muižnieku kārtā un no-

slēgtā lielpilsonībā. Šinīs korporācijās mēs ļoti reti at-

rodam īstus, ne tikai šķietamus, liberāļus, un pa lielākai

daļai tikai starp literātiem, kuri turklāt, neraugoties uz

viņu mazo līdzdalību politiska darbā, dažkārt līdz ar po-
litiski pilntiesīgo kārtu vairākumu padodas konservātisma

iespaidam."
„Pēc šī patiesā un pareizā mūsu apstākļu apgaismo-

juma, nav jābrīnās, ka līdz šim presē mazliet (?!) vienpu-

sīgi pārrunāti un saprasti mūsu iekšzemes apstākļi. Nepie-
ciešamību apskatīt tuvāk arī mūsu zemes iekārtas ne-

redzamo pusi, liek pie sirds ar sevišķu sparu augstāk minētā

brošūra. Tā prasa radikālas reformas zemnieku pagastu
iekārtā, kā arī reformas pilsētās un fabrikās; prasa refor-

mas tiesu iekārtā, tiesības zemniekiem iegūt zemi īpašumā
un vāciešu, latviešu un igauņu tuvināšanos."

Vācu .laikraksts pieved arī dažas vietas no Valdemāra

brošūras, sevišķi no 20. un 21. lappusēm par Rīgu.
Kādā garā Valdemārs sarakstījis savu brošūru, mums

pašiem iespējams spriest jau no viņa priekšvārda. Tas

tulkojumā skan:

„
Visas neskaitāmās Krievijas tautas gavilē no tā brīža,

kad Aleksanders Atsvabinātājs teica savu spēcīgo vārdu

19. februāra 1861. gada manifestā, kas šo tautu dzīvei un

visai viņu cilvēciskai eksistencei deva stiprumu un dro-

šus pamatus. No katras būdiņas tagad paceļas sirdsprieka
pārpildīta pateicības lūgšana pie tā Kunga, kas ir aug-
stāks par visiem ķeizariem un ķēniņiem. Veciem tēviem,

kuru galvas sedz sniega balti mati, un bērniņiem, kuri nu-

pat tik sāka izbaudīt dzimtsbūšanas smago jūgu, piemi-
not sava ķeizara vārdu, rit pār viņa vaigiem lielas patei-
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čības asaras. Krievi, poļi, leiši, somi un tatāru ciltis ar

vienādu prieku svētī 1861. gadu.
Tikai divas tautas uz Baltijas jūras krasta, latvieši un

igauņi, ar aizturētu elpu, baiļu pilniem skatiem raugās
Uz Pēterpili. Līdz ar smagām nopūtām, viņu drebošās*

lūpas čukst vārdus: „Lielais valdniek, arī mēs esam tavi

uzticīgie bērni! Mes esam tev uzticīgi līdz pēdējam asins

pilienam; mēs ar prieku panesam smagākās valsts nastas
— neliec mums vieniem skumt, kad visas tavas miljonu
tautas gavilēt Mēs ciešam daudz smagāk, nekā tavi kalpi
tev to var pasacīt — bet tavs gaišais skats iespiedīsies
arī mūsu dzīves tumšā bēdu naktī un nesīs mums žē-
lastību un atpestīšanu. Glābiņu! Glābiņu1"

Brošūras ievadā Valdemārs raksta: „Vidzemnieks, kas

pēc 20 gadiem atkal redz Vāciju, nemaz nevar tik drīz

beigt priecāties par vispār uzplaukušo tautas labklājību.
Bet gluži neviļus viņš ar redzēto tūliņ sāk salīdzināt sa-

vu nelaimīgo dzimtenL Viņam tūliņ izliekas, it kā Vācijā
pavisam trūktu viszemākā iedzīvotāju kārta, kuru Vidzemē

parasti sauc „zemnieks" (Bauer) un pie kuras pieder sep-
tiņas astotdaļas no visiem zemes iedzīvotājiem. Vācijā
pec stingriem dzīves likumiem par „zemnieku" sauc ne-

atkarīgu zemes īpašnieku, kurš bieži vien aprēķina savu

mantu 50—60.000 dālderu vērtībā, nerunājot nemaz par
vēl bagātākiem, kuri nav rets izņēmums.

Tautas turība Vācijā ārkārtīgi pieaugusi; zemākā, trū-

cīgo ļaužu šķira pa lielākai daļai nozudusi; agrākais jē-
dziens par „vidusšķiru" tagad jau attiecināms uz lielāko

iedzīvotāju daļu, un tas sakāms par Prūsiju, Saksiju, Austri-

ju, Frankiju un Švabiju, vai Hanoveru, pat par Meklen-

burgu.
Vidzemē tikai daži tūkstoši zemnieku būtu pieskaitāmi

šādai vidusšķirai, kamēr tādas tautas masa, kas dzīvo

no rokas mutē, vēl skaitās simtos tūkstošos, kaut gan
dzimtsbūšana atcelta jau pirms 40 gadiem. Kādēļ tad šī

milzīga tautas vairākuma masa vēl joprojām dzīvo naba-
dzība? Kādēļ_ no šo cilvēku sejām nolasāma verdziska pa-
zemība? Kādēļ šī tautas vairākuma piederīgiem viņu pierēs
dziļi iespiedušās skumju pilnas rūpes un trula vienaldzība?

Kādēļ igauņu un latviešu tautas dziesmu pamattonis ir

dziļa melancholija? Kādēļ abās šinīs tautās pamodusies
cenšanās atstāt savu dzimteni —

un tas pie turīgākiem?
Kādēļ vārds „zemnieks", kas visās citās tautās apzīmē
visai cienījamu cilvēku šķiru, Vidzemē ir lamu vārds?
Uz visiem šiem jautājumiem par nožēlošanu jādod ļoti
vienkārša atbilde. Latvietis un igaunis ir svešnieki savā

tēvijā; viņiem nav savas dzimtenes un viņi nedrīkst tādu
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sev iegūt. Tiesības un patstāvība ir tādas mantas, kuras

viņi nekad nedrīkst meklēt sava šaurāka dzimtene, bet

tikai ārpus tās.

Tomēr ar to vēl nepietiek. Ar savu roku darbu viņi
nedrīkst sev izpalīdzeaes. Viņi ir tikai- mašīna, kuru „liek
darbā", kaut gan dzimtsbūšana jau atcelta pirms veselas

paaudzes."
Savā brošūrā, Valdemārs dod _atbildi uz visiem jautā-

jumiem, kurus kāds ļoti konservātivs vācu autors 6. G.

fon Grūnevalds skāris savā brošūrā „Ueber Dienstboten-

verhāltnisse m Livlend" (Rīgā 1861. g.).
Visu Grūnevaida tekstu Valdemārs sadalījis 27 jau-

tājumos un uz tiem visiem pec pievesta Grūnevaida teksta

devis savas atbildes. Galvenais jautājums,_ kuru Grūne-

valds skāris savā brošūrā, ir strādnieku trūkums muižas.

Viņš raksta:

„Jau veselu rindu gadu Vidzemē un Igaunijā žēlošanās

par strādnieku trūkumu ir tapusi tik skaļa, ka šinī jau-

tājumā jau ir bijuši nepieciešami landtāga lēmumi. Pē-

dējā laikā strādnieku trūkums, it sevišķi lauksaimniecibās,
ir tādā mērā sajūtams, ka te vairs nekā nelīdzēs pat vis-

augstāk apstiprinātie landtāga lēmumi. Tādēļ šāda cilvēku

nabagā zeme šī jautājuma pārruna ir visai nepieciešama,

jo vairāk vēl aiz ta iemesla, ka kalpotāju trūkuma novēr-

šanas grūtību iemeslus uz laukiem aiz maldīga uzskata

bieži vien pieraksta pārāk nospiedošiem likumiem vai pārāk

bargai kungu autoritātes pielietošanai.
Katrā ziņā fakti pierāda, ka tagad ne tikai muižu īpaš-

nieki, bet arī zemnieku māju saimnieki ir nonākuši ār-

kārtīgās grūtībās laukstrādnieku un citu kalpotāju trū-

kuma dēļ, tādēļ ka vajadzīgos darbaspekus vairs nevar

atrast pat par visaugstākām algām un izšķiežot šim no-

lūkam nesamērīgi lielus izdevumus. Ne reti atgadās, ka

saimnieki sūta savus tiesnešus pie draudzes tiesnešiem!

lūgt padomu un likumīgu palīdzību, jo viņi "baidās, ka

viņu lauki paliks neapstrādāti. Dažās muižās to īpašnieki

jau ir spiesti nolīgt pie lauku darbiem lauku dzīvokļos

uz laiku nometinātos kareivjus un taisīt izdevumus, kas nav

piemēroti viņu saimniecībās. Dažās vietas pat ir grie-

zušies pēc palīdzības ārzemēs un aicinājuši strādniekus

no dažādiem Vācijas apgabaliem."
Fon Grūnevalds arī žēlojas, ka neskaitāmi latviešu

strādnieki aiziet par amatniekiem, par strādniekiem pil-
sētās un pie būvēm, aizceļo uz svešiem apgabaliem, stājas

pie šosejUj dzelzceļu un Rīgas būvju darbiem. „Darba cil-

vēku rokas tā top meklētas un tik dārgi atalgotas, ka tī-

rais atlikums no lauksaimniecības vairs nevar atsvērt dar-
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ba algas. Tādēļ nav ko brīnīties, ka zemnieks, ja viņš ir

māju nomnieks, nevar ieņemt savu nomas maksu no ze-

mes, bet tikai iznomājot savus strādniekus, pie kam gluži

dabīgi viņš pats ar visiem saviem kalpiem bieži vien ir

spiests gandrīz visu vasaru būt prom no savām mājām/
īsi sākot: atstrādā muižai nomas maksu "kā dzimtsbūša-

nas vai klaušu laikos.

Grūnevalds starp citu izsakās: „Pret izceļošanu butu

jāsper soļi ar likumu. Daudzi latvieši un igauņi, kas pa

vasarām izceļojuši, rudeņos nāk atpakaļ, dzīvo pa zie-

mām bez noteiktas nodarbošanās un top par zagļiem un

nekārtību cēlējiem; ar pasēm cilvēki aiziet svešatne, kle-

jo katru gadu apkārt bez noteiktas pierakstīšanas vie-

tas." — „Tādu apkārtkiejoiāju gals bieži vien ir nabadzība

un palaidnība." —

„Kalpoņu parastais liktenis ir tas, ka viņas jaunas aiz-

iet pilsētās un ar siiktām slimībām liekas slimnīcas uz

pagasta rēķina." — „Muižu valdes, draudžu tiesas un_mā-

cītāji vienbalsīgi nākuši pie slēdziena, ka pie vietējam
tautām zādzības un palaidnības drīzāk pieaugušas, nekā

mazinājušās," — „tieksme tiesāties ir ļoti pieaugusi," —

„jaunieši, kas aiziet prom no vecākiem, no maju policijas
un no baznīcas uzraudzības svešatnē, drīz vien krīt pa-
laidnībās." —

„Gala iznākums ir, ka latvietis un igaunis, kas citu ne-

ko neatzīst, ka tikai pār viņu stāvošās varas spaidus pret

viņu, un no cita nekā nebīstās, ka tikai no soda, arī ne-

ciena pats savu tautību, un ir ar mieru būt viss kas, ti-

kai ne latvietis un ne igaunis." — „No zemnieku pagastiem
labākie zemnieki aiziet un pēc gadiem nederīgie palaidņi
atgriežas." — „Mācītāju žēlošanās par morāles sabruku-

mu uz laukiem pieaug un mācītājiem apgrūtināta apkārt-
klejotāju dvēseļu apkopšana." — „Ja zemnieki savu pa-

gastu atstāj un uz pilsētām aiziet, arī pagasts krīt naba-

dzība." — «Piedzīvojumi māca, ka daži — visu, ko viņi
ar paēm iekrājuši, lai atpirktos no rekrūšiem, nogulda ne-

drošās vietās, kas nemaz nav tāds solis, kas pelna līdz-

jūtību." — tiesība ir netaisna pret lielāko

iedzīvotāju daļu un sevišķi pret zemkopjiem, jo galvenā

karta_ ārpus pagasta dzīvojošie apkārtstaiguļi strādnieki

ir spējīgi atpirkties no rekrūšiem," — ~Pārrakstīšanās at-
tiecības starp laukiem un pilsētām nav nokārtotas; pil-
sētām ir lielākas privilēģijas, grozīt likumu par sliktu zem-

niekiem tā kā tā nelon, jo latvietis un igaunis vispār ne-

ciena pašu likumu, bet atzīst tikai sodu par likuma pār-
kāpšanu."
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Tādēļ pēc fon Grūnevaida domām būru jāgroza piķētu
privilēģijas par labu zemniekiem un jo drīzi jānovērš
vairs nepanesamais strādnieku trūkums un jādod iespēja
lauku iedzīvotājiem un lauksaimniekiem brīvāk uzplaukt."

Krišjānis Valdemārs savās 27 atbildēs starp citu raksta:

~1) Ja dienas algas ir nesamērīgi augstas, tad krīt

zemes vērtība. Vai Vidzeme tas notiek? Lai Dievs pa-

sargi Divdesmit gadu laikā muižu vērtība pieaugusi 3—4-

-kartīgi. Strādnieka dienas alga turpretī palielinājusies ši-

nīs 20 gados tikai pusotrreiz, neraugoties uz to, ka pār-
tikas produktu cenas ievērojamā mērā cēlušās. Kā at-

sevišķos, viegli noskaidrojamos apgabalos pilsētu tuvumā,
vai ar humāni uzliktām zemam nomas maksām kroņa mui-
žas un atkarībā no tām apstākļi grozījusies arī par labu

strādniekiem, to cienīgie muižu īpašnieku kungi, zināms,
nav varējuši novērsti Un tas ir mūsu priekšā esošā (Grū-
nevaida) brošūrā izteiktās žēlošanās pamattonis.

„2) Kustoņus un zemkopības rīkus gan liek darbā;
bet katrs brīvs cilvēks Eiropā pats lemj par saviem spē-
kiem un savu intelliģenci; citi nevar viņu pret viņa gribu
izmantot. Mēs redzam, ka mūsu autors ir radis apieties
ar dzimtsļaudīm. Lasītājs drīz kļūs uzmanīgs, ka fon G.
kgs nemaz nerunā par brīvprātīgu Strādnieku nodarbinā-
šanu, bet tikai par zemnieku piespiešanu ar varu pie lauku
darbiem, jo citādi lielkungiem lauksaimniecība neatmak-

sājoties, un valstij viss atkarājoties galvenā kārtā no liel-
kundziskās civilizējošās pātagas stingra iespaida uz zem-

nieku." —

3) Autors runā par «neskaitāmiem" latviešu amatnie-
kiem. Cunftēs noslēgtie pilsētu amati visi ir vācu amatnie-
ku rokās; tikai ar lielam pūlēm šur, tur iespiežas arī kāds
latvietis. Vispār jāsaka, ka mūsu zemē visu amatnieku,
kā zemnieku, tā pilsētnieku kopskaits (pateicoties zem-

nabadzībai un ar to aprobežotām viņu vajadzībām)
ar grūtībām sasniedz tikai 1/3 no tā amatnieku skaita, kāds
Ir Vācijā uz tādu pašu iedzīvotāju skaitu — 880.000."

4) Visas fabrikas Vidzemē, kā pilsētās tā uz laukiem,
tagadējā laikā nodarbina ne vairāk, kā 10.000 augstākais
15.000 strādnieku, no kuriem 5—6000 vīriešu, sieviešu un

bērnu krīt uz Rīgu vien. Droši vien tas būtu par augstu
ķerts, ja no lauku darba ļaužu šķiras pieskaitītu fabriku
strādniekiem un viņu ģimenēm 3%; patiesībā varētu iz-

visā visumā tikai 2°/o. Bet kā pie šādiem patiesiem
apstākļiem f. G. kungs varēja tā runāt? Vai 'tad viņš
sevi nepieskaita eiropiešiem? Vai tad viņš nepazīst civi-
lizētu valstu apstākļus, jeb viņš pieskaita savu tēviju Azin
fai? Tā ar pilnu tiesību jautās lasītājs. Te jāsaka: f. G*
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kungs un ļoti liels skaits viņa domu biedru Vidzemes muiž-

niecībā ļoti labi pazīst viņu dusmu iemeslus pret fabri-

kām un pilsētām; abi viņiem bus un paliks dadzis acīs, ja

viņiem pat izdotos samazināt pilsētas un fabrikas līdz

vēl zemākam minimumam, kā tagad, jo: tur strādnieks

nav padots nekādām patvaļīgām pārestībām; viņš nopelna
vairāk un sasniedz civilizētu dzīves veidu. Tadeļ arī li-

kumdevējs no muižnieku aprindām Vidzemē allaž ir cen-

ties aizsprostot strādniekam pilsētas vārtus. Kaut gan

igauņu un latviešu zemnieku arī pilsētas vācu iedzīvotāji

uzskata no augšas uz leju, tad tomēr te viņš atrod darba

brīvību un gandrīz pilnīgi likuma aizsardzību pret pat-

vaļīgām pārestībām,_un ar to jau apmierinās šīs politiski

un sociāli visnelaimīgākās tautas Eiropā.
5) Runājot par to, ka katrs zemnieks vismīļāk meklē

darbu pie būvēm un fabrikās, jāatbild fon Grunevaldam,

ka te strādnieks par savu roku centību dabū labu atal-

gojumu un ir pasargāts no pārestībām. Kādas tiesības tad

citam būtu par to viņu apskaust un vēl meklēt ceļus, ka

viņam ierobežot viņa rīcības kapitālu un viņa muskuļu

spēkus, ko viņam devusi dabas māmiņa. Pilsētnieks, fabri-

kants, būvju uzņēmējs neziedo vis savu naudu strādnie-

kam humānitātes skubināts; nē, viņš par labi samaksāto

strādnieku darbu sev atlicina peļņu.
Kad godājamais fon G. kungs un viņa domu biedri gri-

bētu savus uzskatus izteikt dzejas pantiņa, tad viņi rak-

stītu: )

Tev driskas — drēbju vietā visu mūžu

Un miesas sods, kad vien man prātā nāk,

Un brīvi saules stari tevi apspīd. Žell

Ko vairāk, zemniek tu gan gribi panākt vēl?!

6) Autors, gluži pareizi, redz izceļošana un Vidzemes

lēnā saimnieciskā attīstībā draudu viņa ideālai pasaules
iekārtai. Tādēļ — pilnīgs klusums rūpniecībā un amat-

niecībā ir viņa lozungs, lai arī valsts finanses līdz ar to

sabruktu.

7) Rīgai ir visas priekšrocības tapt par lielu pilsētu.
Bet lauku iedzīvotāju mākslīga atturēšana no

provinces likuma mākslinieki teicami noorganizējuši, dzen

darba algas šinī pilsētā tadā augstumā, kādu pakāpi tās

sasniedz tikai Eiropas galvas pilsētās. Bet tanī pašā lai-

kā laukstrādnieku algas, sevišķi Vidzemes ziemeļdaļas ap-

riņķos, ir pārmērīgi zemas, ta ka zemnieks (Veravas un

Pērnavas apriņķos) pat vidēji labos gados nevar ar savu

darbu tikdaudz nopelnīt, ka varētu ēst tīru rudzu maizi.

Kas grib tur kaut pavirši mest savā apkārtnē skatu, tas
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no marta līdz jūlijam atradīs pie turienes darba ļaudīm
tadu maizi, kas skatītajā iedveš šaušalas. Pat puse no

maizes sastāvdaļām nebūs milti; lielā mērā piejauktas pē-
ļus un rūgtas nezāles. Un tas ir patiesība, ka jauni cil-
vēki, kas nāk no šīm nelaimīgajām mājām, bieži vien bī-
stami saslimst, kad viņi stājas labākā dienestā, kur

viņi pa pilnam dabū labu maizi. Laba maize tādā mērā
kairina viņu ēstgribu, ka viņi pārēdas. Tikai pēc dažiem

mēnešiem pariet šī lielā ēstgriba. Ārzemniekam tas izklau-
sīsies neticami, ka ir muižas, kur kungi 10 gadu no vietas

nezin, kādu barību ēd viņu nelaimīgie klaušu cilvēki. Šis
apstāklis izskaidrojams tikai ar vispārēju nicināšanu, kādu
svešas tautības lielskungs izrāda pret savu «darba spēku."
Lielkundziskais jēdziens par cilvēka vērtību visgaišāk re-

dzams no tam, ka muižas īpašnieka modernās lopu kūtis
ir simtkārt labākas, nekā tam pašam kungam piederošās
„majas", tas ir — viņa klaušu nomnieku dzīvokļi. Bieži

vien liekas (it sevišķi, kad apstaigā nabadzīgos igauņu
ciemus), ka te jau ir sasniegtas galējās robežas vislielākā!

nabadzībai, kādu tik var iedomāties. Taču parasti tikai

ārzemnieka acs var šo nabadzību ieraudzīt. lekšzemnieks

no priviliģētām ļaužu šķirām, kurš pa daļai jau izspiež
savu labumu no nabadzīgā zemnieka stāvokļa, vai pa da-
ļai cer to izspiest, parasti uzskata_ vecos laikus ar to

šausmīgajiem apstākļiem par normalierfi laikiem; viņam
pat mazākie dzīves uzlabojumi izliekas par nenormāliem,
nevajadzīgiem un «pāragriem"! Šādu zemnieku mājlopu,
zemkopības un mājturības rīku izskats ir visbēdīgākais,
kādu tik cilvēks maz spēj iedomāties. Vidzemes dienvi-
dos un centrā zemnieka stāvoklis ir gan labāks, bet tāļu
ne tads, kādu mēs redzam visnabadzīgākos Vācijas apga-
balos. Tautskola, salīdzinot to ar Vācijas skolu, jānosauc
par nožēlojamu. Nekur nav ievesta obligātoriska skolas
apmeklēšana. Kur arī runā (un pie runāšanas vien pa-
rasti arī paliek), ka visiem bērniem pagastā jāapmeklē
skola, tur «radikālākās" balsis prasa, lai bērni tikai 2—4
ziemas (klau, klaul) apmeklē skolu. Bet ja kāds runātu,
ka bērniem jāapmeklē skola 7—B gadus, kas Vācijā ievests

pat Meklenburgā, — to Vidzemē droši vien nosauktu par
sarkanu jakobinieti.

8) Fon G. kungs pelna pilnīgu uzslavu par to, ka

viņš ar atklātu sirdi ir atzinies, ka Vidzemē pēc būtības

vēl pastāv dzimtsbūšanas laiki. Zemnieku kārtas zemes

nomnieks, kuram tāpat kā Īrijā, viņas dzīves tumšākā

periodā, ar katru gadu paaugstina nomas maksu, mēģina
sev izpalīdzēties, kā vien tik prot, baidīdamies, kad tik

viņu neaizdzen no nomātās zemes un pajumtes; viņš mē-
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ģina, runājot fon G. vārdiem, izsist nomas maksu nevis no

zemes, "bet iznomādams savus strādniekus. To pašu da-

rīja līdz pat pēdējam laikam arī krievu dzimtsļaužu īpaš-

nieki; viņi necentās gūt ienākumus no zemes, bet iznomā-

ja savu dzimtsļaužu darba spēku." — „Prakse, kā

lieto" Vidzemē, Igaunijā un Kurzemē lielgruntnieki un no

viņu žēlastības atkarīgie zemnieku māju īstermiņa nom-

nieki lVs miljonu strādnieku darba spēku, visā visumā ir

tā pate, kāda pastāv civilizētu valstu katorgas darbu na-

mos. Pastāvot kārtībai, ka vienreiz gadā tik ir atļauts
mainīt strādniekus, nomnieki, kuri slikta strādnieku uz-

tura vai cita kāda 'iemesla dēļ nevar dabūt strādniekus

uz brīvas vienošanās pamata, vai negrib nopūlēties me-

klējot kalpus, puišus un meitas, vienkārši paziņo pagast-

tiesai, cik cilvēku viņiem vajadzīgs, un
— raugi šī (tieši

un netieši no muižas īpašnieka atkarīgā) tiesa iedala ar

varu katram māju nomniekam, „kas cieš strādnieku trū-

kumu," katru darba spējīgu cilvēku, kas pieder pie pa-

gasta, bet vēl nekalpo nevienam sava pagasta saimniekam,

ne arī muižai, tādēļ ka viņš nodomājis izmantot savas

darba rokas pats savā labā izdevīgāki. Cilvēkus, kuri at-

laisti darbā pilsētās, fabrikās v. t. 1., „tādēļ, ka šinī gadā

viņi pagastam nav vajadzīgi", nākošā gadā bez kādām

ierunām' sauc atpakaļ, tiklīdz nomnieki vai muižu īoaš-

nieki paši atkal .grib izmantot viņu miesas locekļus. Kaut

pilsētās vai fabrikās darba apstākļi arī būtu daudzkārt

labvēlīgāki strādniekam, nekā uz laukiem, un lai arī lauku

zemes nomnieks var dot strādniekam visbēdīgāko uzturu

un dzīvokli, — tas viss nekā nelīdz. Vēl pagājušā gadā
vienai vienīgai Baltijas fabrikai ar varu atņēma ap 100

strādnieku. 'Un tas notiek, neraugoties uz vaimanām, ko

izsaka strādnieki, kuri fabrikās daudz vairāk pelna, un

uz protestiem, ko ceļ fabrikanti, kuri spiesti atlaist fa-

brikas darbā ievingrinājušos strādniekus un viņu vietā

pieņemt neveiklus "cilvēkus no laukiem. Saprotams, fa-

brikas tādēļ nevar izķūņāties no saviem pirmbūtīgājiem

apstākļiem, un publikai atliek bauda apbrīnot mūsu fa-

briku rūpniecības augstās cenas. „Brīvajam" strādniekam

jāiet atpakaļ uz laukiem pirms viņš vēl nav atlicinājis ne-

vienu grasi (ar kura palīdzību viņš pie labvēlīga atgadī-

juma un pēc daudzu šķēršļu novēršanas varētu pierak-
stīties pie pilsētas); zemē pastāvošā pārmācības nama kār-

tība nepazīst nekādu žēlastību. Ja arī humāni muižu īpaš-

nieki kādreiz šos likumus mīkstina, tad par to var pa-

teikties tikai Šīm atsevišķām, vientuļām personām, bet ne

ar likumu atbalstītai spaidu kārtībai. Pateicoties vienīgi

Šai pēdējai kārtībai, arī māju nomniekiem ir iespējams
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kungam vairāk maksāt vai izpildīt nospiedošās klaušas!

Gudrie arī izmanto šo stāvokli; viņi liek iedalīt sev vai-

rāk strādnieku, neka vajadzīgs, tad no dažiem šiem strād-

niekiem saņem sev par labu patvaļīgi pieprasītas summas

Un pēc tam atlaiž tos uz vienu gadu pilsēta vai pie sa-

biedriskiem darbiem. To pašu līdz šim darīja krievu muiž-

nieki ar saviem dzimtslaudīm, kuriem parasti tomēr bija
labāki apstākļi, nekā nabaga Vidzemes «brīvajam" zem-

niekam. Ar to arī izskaidrojama pēdējo nabadzība un

pirmējo turība. f

9) Ar solidāru atbildību saistītie Vidzemes lauku ie-

dzīvotāji pēc fon G. atzinuma ir tik labi iedalīti un orga-
nizēti, ka muižniekiem neatliek nekā labāka vairs ko vē-

lēties: viņi nav cilvēki, bet ir mašīnas; viņi tikai tad var

tapt patstāvīgi un cienījami cilvēki, kad viņi atgriež savai

dzimtenei muguru." — «Tikai šī fon G. izslavētā orga-
nizācija prasa mazu apgaismojumu no morāliskā viedokļa.

Kad 1817.—1819. gada likumi ar vienu cirtienu atņēma
zemniekam katru īpašuma tiesību uz zemi un deva viņam

„putna brīvību", tad tik Vidzemes zemnieks sajuta sava

nelaimīgā stāvokļa smagumu, kamēr muižnieks, gluži otrā-

di, varēja lielīties: «Tikai tagad mes esam Vidzemi pilnīgi
iekarojuši!" — «Pec šīs „brīvības" pilnīgas ievešanas, tautā

drīz arī pazuda pat agrāko gadu mazā turība. 1841.—42*

gados visa tauta sirsnīgi ilgojās pec izceļošanas lielās ma-

sās. Vispārējo uzbudinājumu apspieda ar militāru varu."

10) — ,Jaunā likumgrāmata 359. paragrāfā, 3. .punktā
dod pagasttiesai, t. i. muižas īpašniekam, tiesību neizdot

pagastlocekļiem pases darba pieņemšanai ārpus pagasta,
«ja pagastā sajūtams strādnieku trūkums" (saprotams pēc
muižas īpašnieka ieskata).

Ka šī paragrāfa noteikumu no laika gala piemēroja
dzīve Kurzeme, Vidzeme un Igaunijā, par to neviens vairs

nešaubījās, kas pazina Baltijas muižnieku visvarenību; bet

kā šādu paragrāfu vēl varēja iespiest Vidzemes likum-

grāmata 1860. gadā, — tas apstāklis gan katrā cilvēkā

izsauc lielas izbrīnās uztraukuma drebuļus. Un tad nu

vēl jāņem vērā sevišķais iebiedēšanas līdzeklis — nodo-

šana rekrūšos, no kā muižas īpašnieks, kura muižas robe-

žas parasti aptver visu pagastu, var atsvabināt, izvēlo-

ties no visa pagasta sev jaunekļus un paturot

viņus sev, savam darbam muiža. Šinī gadījumā šos vis-

labākos darba spēkus pagastā kungs patur savā kalpībā
par smiekla atalgojumu un uz verdziskiem noteikumiem."

11) To fon G. uzskata par ļaunumu, kad cilvēks atļauta
ceļā meklē sev godīgu nodarbošanos un ļoti labprāt maina
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savu mocītāju nodarītās pārestības pret cilvēcīgu stāvo-

kli citā apgabalā.
12) Izceļošana uz kadu laiku, par ko žēlojas f. G., var

notikt tikai tur, kur muižu īpašnieku māju nomnieki jau

apgādāti ar «darbaspēku". Saprotams, ka pārpalikušie strā-

dātu gan f. G. par sviestmaizi, ja tik viņi nedrīkstētu iz-

ceļot uz citurieni.

13) Atbildot f. G. jautājuma par darba namiem un ne-

spējnieku apgādāšanu, Valdemārs_ raksta: «Lasītāja uzjau-
trināšanai jāaizrāda, ka Vidzeme, Igaunijā un Kurzeme

pagastu organizācijas, kuras te ir puslīdz vienādas, iz-

pelnījušās uzslavu ar to, ka viņas nemaz «neatļauj iestāties

tādai plašai nespējnieku apgādības vajadzībai, kā Angli-

jā." Ka zināms, Anglija tiem 5% trūcīgo un nespējnieku
ir labāks uzturs, nekā 5% mūsu visturīgakiem zemnie-

kiem (rudeni varbūt atskaitot). Šis 5% Anglijas trūcīgo

un nespējnieku ar šausmām iekliegtos, kad viņiem paziņotu,
ka viņiem nu būs jāņem par labu tas uzturs, ko parasti
bauda 95°/o no visiem mūsu lauku iedzīvotājiem.

14) Fon G. tanī ziņā ir taisnība, ka Vidzemes zemnieku

tagadējais abēju dzimumu stāvoklis starp brīvību un ver-

dzību dara viskaitīgāko iespaidu uz viņu raksturu. To

vispār runājot, teorētiski var viegli pierādīt, tāpat, ka

atsevišķi ņemot jāsaka, ka, patreizējie dzīves apstākļi 3

Baltijas guberņās rāda, ka te valdošā melu un krāpšanas
sistēma (ko tik pareizi attēlo mūsu vēsturnieks Otto fon

Rutembergs) novirza dzīvi uz tādu ceļu, kas ved pie mo-

rāles sabrukuma. Kāds ārzemnieks, kas nesen apmeties

uz dzīvi Kurzemē, šo rindiņu rakstītājam izteicas: viņš

brīnoties, kā pie tādas dzīves iekārtas tauta vel ir tik daudz

morāles!

15—20) Nabaga zemnieks Vidzemē, kā jau pa pusei

dzimtscilvēks, vēl joprojām ir priekšmets, ko visi brī-

vie cilvēki nicina. Viņa centības upuri un vislielākā dar-

bība viņam nekā nevar palīdzēt. Vidzeme arī tagad vēl

tāpat kā pirms gadusimteņiem, pēc vecum veca izteiciena

ir: debesis muižniekiem, paradīze garīdzniecībai, zelta-

bedre ārzemniekiem un elle iedzimtajiem." — ,Jo asāki

saduras civilizācija un mežonība, varmācība un brīvība,

jo vairāk cieš morāle abās pusēs. Jo ilgāk tās abas ne*

šķirti dzīvo blakus, jo vairāk cieš tautas raksturs. Autora

apgalvojumu, ka ļaudis ir slinki un izvairās no smagā_dar-
ba, mēs tāpat varam pierakstīt viņam par labu, ka arī

to, ka ne viņš, bet tas izbārtais zemnieks taču padara muižā

visu darbu.* Igauņi, kuri dažus gadus atpakaļ aizceļoja uz

Krieviju, iemācījās krievu valodu un tur aklimatizējas,

pelna Volgas apgabalos spīdošas algas un viņus tur uz-
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skata par čakliem strādniekiem. Tie 300 latviešu saimnie-

ku, kuriem 1849. gadā atļāva iepirkt par īpašumu viņu

mājas, ir priekšzīmīgi darbā un centībā; progress viņu

mazās saimniecībās iet uz priekšu milzu soļiem. Tādiem

pašiem soļiem ietu uz priekšu visas 40.000 zemnieku māju
saimniecības Vidzemē, tiklīdz atskanētu tauta ar ilgoša-
nos gaidītais ķeizara .vārds: „Lai notiek tai" un muiž-

niecība uz reizi pie gaiša prāta nākusi, izsauktos: „Ak,

ja, tā tas tiešām ir gluži pareizi!" — Tagad vietējie zem-

nieki nevar ieguldīt savus mājas iekrājumus lauksaimnie-

cībā, kā to dara zemnieki citur Eiropā. Lai ieguldītu sa-

vus mazos ietaupījumus muižas īpašnieka mājās, var ie-

teikt tikai garā vājam zemniekam, jo vislabākā gadījumā
tomēr Vio no peļņas taču nāktu muižas īpašniekam par

labu. Tāds garā vājš zemnieks, kādu vēlas fon G. kgs,

par nožēlošanu godīgā ceļā nevar iekrāt nekādus kapi-

tālus.

21) Pagasts Vidzemē ir tas peramais zens, kas aiz-

stājas priekšā un saņem sitienus par muižnieku varmā-

cībām un mantkārību. Pagasts tagadējā laika nav un ne-

var būt nekas cits, kā tikai tas, ko muižas cienīgais kungs

nejauši vai aiz egoistiskiem aprēķiniem iegribas. Kur pa-

gasttiesa, gan tieši, gan aplinkus tik cieši ir atkarīga no

muižas īpašnieka; kur katrs pagasta loceklis var no šī

kunga rokas mājiena sagaidīt laimi vai nelaimi, kā tas ir

Vidzemē, tur pagastam ir atņemta katra dzīvība; pagasts

te pastāv tikai dažādu nodokļu ērtākas piedzīšanas deļ.

22) Tagad norēķināsimies ar fon G. kungu. „Tā tad

tikai ārpus sava pagasta apkartstaigājošie strādnieki ir

spējīgi atpirkties no rekrūšiem." Paskat tik, kas par ne-

laimīgu ieroci ir tāda rakstāma spalvai Tā nu ir iegāzusi

nepatikšanās pašu f. G. kungu. Mēs taču dzirdējām no

f. G., ka tādu apkārtstaiguļu gals ir tikai nabadzība un

palaidnība." — „Bet te spalva — nodod patiesu liecību,
ka galvenā kārtā tikai apkārtstaiguļi strādnieki ir spējīgi

paši (un nevis ar radu vai vēlāku verdzinātāju palīdzību)
nopelnīt un ietaupīt summu, kas viņus atsvabina no 15—20

gadu karadienesta."

23) Ja zemnieku turība nenestu lielkungam ne peļņu,
ne zaudējumus, tad tā butu viņam visaugstākā mērā vien-

aldzīga; šie ļaudis personīgi viņam nepieder. Bet tā kā

pie tagadējās mākslīgās masu dzimtsbūšanas Vidzemē un

abās viņas māsu provincēs turība patiešām var zemnieku

atsvabināt un emancipēt; tā kā pēc f. G. ieskata šī eman-

cipācija uzsūc «labākos spēkus", dod citiem ļaunu priekš-
zīmi, ieaudzina nemiera garu, ceļ „neskaitāmas sūdzības"

(kuras tomēr pa lielākai daļai ir veltas, tādēļ ka tiesās
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muižniekiem ir pārsvars), tad visu kopā ņemot zemnieka
turība ir gan ļaunums." —

24) Arī jautājumā par vecās pagasta iekārtas paturē-
šanu mēs f. G. personā pazīstam īstu cilvēku draugu; īstu

jūsmotāju par zemnieku garīgo un materiālo labklājību,
uzturot spēkā apstākļus, kādos zemnieki var pelnīt ti-

kai zemu algu, ko viņš arvien novēl saviem zemniekiem.

Tādēļ visupirms jāpatur spēkā līdzšinējā muižas robežu

pagastu savienība, kurā lielkungs pēc sava prāta var rī-

koties un valdīt. Ja kāds liktu priekšā organizēt pagastu
— piemēram pēc Prūsijas parauga — nevis pēc vienas mui-
žas robežām, tad fon G. tulīņ pierādītu šādas iekārtas

pretmorālisko virzienu! Tad pa visu Vidzemi, no vienas

zemes malas līdz otrai, atskanētu „labi domājošas balsis",
kuras morāles, tikumības, humanitātes v. t. t. labā uz-

sāktu karu pret šādu «negodīgu" priekšlikumu. Bet vai
tad Prūsija nav monarķija? Vai tur nav muižniecība,
vai tur nestāv pilnos ziedos «Kreuzzeitung'as" partija?
Bet vienu nedrīkst aizmirst: Prūsija nav debesvalstība
muižniekiem, nav paradīze garīdzniekiem, nav zelta bedre
ārzemniekiem, nav elle nospiestiem zemniekiem. Zemnieki
tur ir brīvi zemes īpašnieki, vienalga, vai viņi ir vācieši,
vai leiši pēc tautības. Pēdējie tur nekauņās no savas tau-

tības, jo viņi ir neatkarīgi, turīgi valsts pilsoņi. Un pa-
matus šim nodrošinātam likumīgam stāvoklim lika jau 50
gadus atpakaļ ak šausmas — kāds muižnieks, kāds

brīvkungs fon Šteinsl Kura Vidzemes galva to var sa-

prasti Un tiešām ir arī pulka par agru, jau 1861. gadā
Vidzeme un Kurzemē atrast tadu pašu drošu un patīkamu
jautājuma atrisinājumu, kādu dažas jūdzes tāļāk pret dien-
vidiem viegli atrada 1808. gadā.

25) Fon G. apgalvo, ka latvietis un igaunis vispār ne-

ciena likumu. Uz to skan atbilde: „Tādu likumu viņš ne-

ciena, ko pēc tautības viņam sveši mocītāji sacerējuši pret
viņu pašu un ar viltu vēl sagrozījuši lielā cara priekšā*
Ja vilks dabu tiesību izdot ganāmam pulkam likumus un

tos aizstāvēt, kā tas ir Vidzemē pēc kāda cienījama tu-

rienes .garīdznieka izteiciena, tad var gan iedomāties, cik
labi tādam ganāmam pulkam klāsies un cik mīļi viņam būs
šie likumi. Aiz tīras politikas veicina un izkopj nacionālos
aizspriedumus pret nacionāli svešu tautu, lai ar tiem aiz-
segtu un izpušķotu ar tagadni griezīgā pretrunā stāvošu
varmācību. Vēsture un Vidzemes oficiālās aktis sniedz
mums pārsteidzošus faktus visā pilnībā. Igauņus un lat-
viešus tur važās un spīdzina tīri viduslaiku dzīves kaste,
kurai līdzīgu velti meklēt visā Eiropā. Visu nāciju ievēro-

jamākie un gaišredzīgākie vēsturnieki ar sirdssāpēm un
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šaušalām piemin šo bruņinieku darbus; neviens nav par

viņu pagātni teicis kaut ko citu, ka tikai smagus lāstus,,

apvainotās un pazeminātās cilvēces vārdā. Viņi ienāca

zemē, kā mangoļi Krievija, un bija šejienes iedzīvotājiem
vismaz tas pats, kas tur bija mangoļi. Pretēji viņu tiešo

valdnieku, pāvesta Inokentija 111. un ķeizara Fridricha

11. skaidriem likumiem un pavēlēm, izlikdamies, ka viņi
nāk sludināt Kristus mācību, ar piedzīvojumu meklētāju
un laupītāju neskaitāma bara palīdzību, viņi atņēma brī-

vību labsirdīgiem dabasbērniem un arājiem, kuriem nebij
ieroču pret mūku ļauno viltību, nāves zalem, zobiņu un

tērauda bruņām. Abu valdnieku stingrie aizliegumi —

ne-

aizkārt jaunkristīto brīvību — pastāv vēl šodien kā pa-

liekami liecinieki, kas dod liecību par šo Dieva un cil-

vēku likumu nicinātāju atklātām laupīšanām un tiešiem

zināmiem noziegumiem. Kurš tanī laikā patiešām izgāja
Kristus vārdā sludināt un izplatīt kristietību, tam vismazāk

stāvēja prātā doma ar atklātu pretlikumīgu laupīšanu ie-

gūt no jaunpiegriezto nabadzības sev kādu atlīdzību. Ja
ar viņu tas tā nebūtu bijis, tad viņš pēc visiem cilvēka prā-
ta jēdzieniem būtu bijis, vai nu galīgi zaudējis pratu vai

psīcholoģiska mīkla. Zviedri piegrieza Kristus ticībai so-

mus; bet viņiem nenāca ne prāta jaunpiegrieztos padarīt

par saviem vergiem. Somi ir palikuši brīvi zemes īpaš-
nieki līdz šai dienai, un zviedri pat nelepojas ar to, ka viņi
ir tā rīkojušies. Nekur citur un nekādos laikos nav pie-

lietota Vidzemes laupīšanas loģika, un tādēļ arī katrs vē-

sturnieks uzspiež uz Vidzemes bruņinieku pierēm viņu
noziedzīgo darbu zīmi.

Nu, un šo "bruņinieku — laupītāju pēcnācēji? 2). Viņi
(tie, kas ir spējīgi atzīties) piekrīt augšējo vārdu patie-
sībai — un ko tad citu viņi lai darītu visu ievērojamo vē-

sturnieku liecinātās patiesības priekšā? Viņi atzīst, ka

viņu senči ir nodarījuši šīm tautām pret debesīm brēcošu

netaisnību; viņi par to runā landtāgos un citur. Bet —

un šī otrā loģika nav mazāk apbrīnojama, nekā pirmo
ienācēju loģika — bet, viņi prāto, ja jau šo tautu div-

desmit divu paaudžu priekšā ir zaimoti visi cilvēcīgie
un dievišķīgie likumi, tad lai notiek tas pats arī vēl div-

desmit trešās paaudzes priekšā, un tā līdz pastardienai.
Mani kungi! Ļausim miroņiem mierā dusēt! Viņus ap-

sūdzēt un likt pagātnes notikumiem staigāt pa senatnes

ceļiem — tā ir pārāk viegla nomaldīšanās no vēstures ceļa.
Labāk piekrītiet mazāk senatne notikušajam; tas nav no

liela svara; bet domājiet par to, ka tagadne stingri prasa
taisnību un neatļauj atkratīties ar liberālām frāzēm.

26) Fon G. apgalvo, ka pilsētu privilēģijas, pierakstīt
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zemniekus pie pilsētu iedzīvotājiem apdraud lauku dzī-

ves uzplaukšanu, tādēļ «zemnieku kārtas labā" būtu jā-
groza likumu noteikumi un jāaizkavē šāda pierakstīšanās. -

«Saprotams, visu tikai zemnieku kārtas labā!" izsaucas

Valdemārs. «Jo galvenā kārtā, kā jau agrāk teikts,
kai apkārtstaiguļi strādnieki, kas pelnās ārpus pagasta,
ir spējīgi atpirkties." Te jau zemnieka turība tieši at-

zīta par ļaunumu — «zemnieku kārtas labā." Šis iztei-
ciens Vidzemē, Igaunija un Kurzemē ir parastā ievad-
teksta frāze katram likumam, kas piespiež zemnieku pie
zemes! Viņa paša labā zemnieku var spīdzināt ar miesas
sodu, ko tēvišķīgi izgrezno ar skaistu vārdu «mājas pār-
mācības tiesība" (Hauszucht); viņa paša labā izdomāta
fon G. izslavētā «Korporatīva pagasta savienība", kur vi-

ņa brālis ir tas oorpus delicti (Nozieguma priekšmets un

rīks, ar ko tas izdarīts); viņa laba viņš ir svešinieks pats
sava tēvija par izsmieklu visām brīvajām Eiropas tautām.

Igauņu un latviešu «labā" cilvēku draugi ir izdomājuši se-

višķu dēfineciju, pēc kuras iznāk, itkā šis nācijas nemaz

nebūtu pasaule!! Citi atkal, saprotams ar tādiem pašiem
panākumiem, uzdrošinājās pat pierādīt, ka šīs 'tautas pat
no laika gala nemaz nav bijušas; tikai viņi nelaimīgā kārtā
bija aizmirsuši iznīcināt visus agrākos vēstures avotus,
ka arī no zemes virsus visas neskaitāmās pils-
drupas, kuras pec asiņainām cīņām un tautas nospiešanas
pārklāja visu zemi. Citi cilvēku draugi, lai kaut cik at-

zīmētu viņu necilvēcīgo zemnieku nospiešanu šejienes zem-

niekiem «par labu", esot pagājušā gadusimtenī atraduši
(klau, klau!), ka latvieši (varbūt arī igauņi) esot cēlu-
šies no senajiem Kanaānas iedzīvotājiem, kurus Jozuus
esot notiesājis uz mūžīgu verdzību. Kad Polijas ķēniņš
Stepans Batorijs 1586. gadā ienāca Vidzemē un izteica

Vidzemes muižniekiem komplimentu: „ka Vidzemes zem-

niekus viņu kungi nospiež līdz vaimanām un viņiem uzli-
kuši tik nežēlīgu .kalpību un sodus, kuriem līdzīgi nav

dzirdēti visa pasaule, pat pie pagāniem un mežoņiem arī
ne", — viņš paģērēja miesas sodu atcelt un tā vietā ievest

naudas sodus. Tad pie ķēniņa atveda 12 zemniekus, kurj

vēfejas_ «mīļāk paturēt miesas sodu", un ķēniņš ar to ap-
mierinājās. No ta laika līdz Šai dienai cauri* visām Vid-
zemes muižniecības oficiālam aktīm kā sarkans pavediens
velkas lūgums ķeizaram: «zemnieku labā" atstāt viņiem
viņu pašu izlūgto miesas sodu. Citās zemēs tādus noti-
kumus pieskaitītu pasaciņām, Vidzemē tie ir īstenība.

Ko prasīja Stepans Batorijs 1586. gada, tas ir vēl ta-

gad, 1862. gadā, katra patriota, kas mīl Vidzemi, vispir-
mais lūgums, viskarstākā vēlēšanās.
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Ja visas zīmes nemaldina, tad — ievērojot Krievijā nodi-

bināto patiesi tiesisko stāvokli — arī Vidzeme tuvākā

nākotnē stāv priekšā jauni noteikumi «zemnieku labā";

tādēļ lai Dievs žēlīgais, kas ir neaizsargāto igauņu un

latviešu vienīgais patvērums, viņus pasarga no jaunās lab-

vēlības."

27) Aprādīdams šinī atbildē, kādas grūtības Jāpār-
dzīvo un kādi upuri jānes zemniekam pirms viņš dabu

atjauju pārrakstīties no pagasta pilsētā un līdz ar to gut

iespēju 20 kapeiku dienas algas vieta pelnīt I—2 rubļi

dienā, — Valdemārs atbildes beigas uzsver, ka
_

„Tiesība

visizdevīgāki izmantot savu roku darbu, ir pirmā un vis-

no visām dabiskām tiesībām, ta arī — līdzīgi

svarīgākām saknēm — pievada dzīvības sulu visas valsts

uzplaukšanai.
Vidzemes lielskungs līdz ar „brīvo konkurenci", kuru

tik skaļi pasludināja pie zemnieku brīvlaišanas 1819. g.,

ņēma sev līdz bagātību, daudzskaitlīgas viduslaiku privi-

lēģijas, izglītību un pasaules zināšanas; nabaga zemniekam

ir'tikai viņa divas rokas, kas pieradušas pie rupja lauku

darba. Bet viņa lielkunga nevainīga velēšanas ir, lai «zem-

niekam par labu" arī viņa divas _rokas saistītu, nostādot

viņu «brīvās konkurences priekšā." —

Noslēdzot savu brošūru, Valdemārs starp citu vēl sa-

ka: «Mēs agrāk jau pieminējām Vidzemes zemnieka na-

badzību, par kuru runā viņa apģērbs, dzīvoklis, lopu skaits

un izskats, zemkopības rīki un viss viņa dzīves veids tik

gaišu valodu, ka atskaitot tikai dažas muiža_s, judzem tāļu

apbrīno kā bagātnieku tādu zemnieku maju saimnieku,

kam ir manta I—2ooo rbļ. vērtībā."

«īsto zemnieka turības pakāpi pierada tas apstāklis,
ka — pēc visu muižnieku un mācītāju apliecinājuma

Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā nav iespējams ievest vis-

pārēju, obligātorisku skolas apmeklēšanu, tadeļ ka zem-

niekiem trūkst līdzekļu uzturēt skolas savus bērnus, kuri

skolas laikā nekā vairs nevar pelnīti
Un šī liecība saskan ar patiesību, it sevišķi attiecībā

uz privātmuižam, kur no zemnieku maju nomniekiem caur-

mērā izspiež 2- un 3-kārt. vairāk par to, ko maksā kroņa

zemnieki. Bet te nu jāpadomā, ko tas nozīmē, ka Vidzemes

zemnieki ir tik nabadzīgi, ka nevar saviem bērniem skolas

apmeklēšanas laikā dot pat nobadzīgu uzturu, ja paši ma-

zie bērni tik agrā bērnu vecumā, starp 6—14 gadiem, ne-

var sev nopelnīt uzturu. Vācijā tāds stāvoklis jau 40 ga-

dus vairs nepastāv. Ar šo vienīgo piemēru vajadzētu pie-

tikt katram tuvredzīgam un principā aklam, lai viņš par-
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liecinātos par mūsu zemnieka patieso stāvokli. Un tie-

šām, kur cilvēki paraduši piejaukt graudiem salmus un

nezāles, lai tik daudz neapēstu melno maizi un neizsauk-

tu pilnīgu badu, tur nevar palikt pāri maizes simts tūk-

stošiem skolas bērniem. Kas jau vārīga bērna vecumā ne-

iesāk pelnīt sev uzturu, tam jāiet bojā badā.

Bet to tiesu tie dzīvo jo labāki, kuriem Vidzeme — ie-

slēdzot arī Kurzemi un Igauniju — ir debesvalstība, para-

dīze un zelta bedre; viņi visam pāri vēl smejas par ārzem-

niekiem, kuriem līdzīgi augstā sabiedriskā stāvoklī ir jā-
būt nesalīdzināmi taupīgākiem un strādīgākiem, tādēļ ka
paši apstākļi viņus uz to spiež.

Pazemotā un viņa verdziskā stāvokļa dēļ dziļi nici-

nātā, līdz pilnīgas verdziskas padevības izteiksmei no-

spiestā zemnieka ciešanu priekšā pat dažs labs ārzemju
vācietis drīz vien piemiegs savu aci, tiklīdz viņš ilgāku
laiku pastāvīgi baudīs kungu un mācītāju muižās parasto
bezrūpīgo, idilisko, no patiesas gara oentības atradināto

dzīvi un mācīsies vērtēt jau arī viņa priekšā zemu no-

liekto kalpinātā zemnieka kūkumu, ko arī viņš jau sāks

uzskatīt, kā Vidzemē iegūtu viņa paša augstības pazīmi.
Tā vispirms papērk viņa gaumi, tad viņa piecus prātus
un beidzot krīt svarā (it sevišķi pie iecoļojošiem ārzemnie-

kiem stipri attīstītie) egoistiskie aprēķini. Igaunis un lat-

vietis nevar pasniegt ne cepešus, ne šampaniešus; viņš
nevar nevienu iecelt labā vietā, ieteikt, palīdzēt ar va-

renu draugu atbalstu. Zemnieks un viņa aizstāvji var vi-

ņam piedāvāt tikai upurus un atteikšanos, neko citu. —

Kas vārdos un rakstos nopietni paceļ savu balsi zemnieku

labā, var būt drošs, ka viņu visnesaudzīgākā kārtā va-

jās un apmelos. Vācu tautības piederīgo aprindās arī

vēl spēlē savu lomu dzīvē parastā partejība. Sekas no

visa tā ir — neierobežota partejība arī vietējo apstākļu
novērtēšanā,' tā kā pat augsti cienījami vīri, kuriem ne-

trūkst ne ārzemju izglītības, ne zināšanu, kad viņi runā

par savu dzimteni, Vidzemi un Kurzemi bieži vien top
gluži akli un kurli. Šinī ziņā ievērojami pārliecinošu pie-
rādījumu dod sen pazīstamā izturēšanās pret cildeno Dr.

G. Merķeli, kura nesavtīgā, drošsirdīgā un slavenā darbī-

bā pat viņa principiālie pretinieki nevarēja apstrīdēt pa-
triotiskos pamudinājumus, ne arī lietpratību, un tomēr

viņa vārds un darbība liekas būt pēdējos 30 gados pil-
nīgi izdzēsta no Baltijas literatūras, kaut gan tanī pašā
laikā nevien godam piemin, bet pat pārmērīgi cildina katru

smieklīgi nožēlojamu spalvas bakstītāju, tiklīdz viņš uz-

stājas pret nospiestajiem un neaizsargātiem nevāciem, par
labu viņu nospiedējiem. Merķels, meteoram līdzīga, vie-



253

nīgā gluži izcilus stāvošā parādība literātu nabagā Vid-

zemē, cīnījās ar visgodīgāko, panākumu bagāto dedzību

nospiesto, pie zemes piemīdīto zemnieku labā; viņš starp

vietējiem literātiem nenoliedzami ir liela goda personība,

bet par to Vidzemes „labākā sabiedrība" pat viņa pie-

miņa, tā sakot ir konfiscēta; un tā tas ir palicis līdz pat

pēdējam laikam.

Tā diena, kad tagad vēl asiņojošie un no viņu mocīta-

jiem partejiski tiesātie un izmantotie latvieši un igauņi

uzelpos brīvi un cels G. Merķelim patiesi izpelnīto pie-

minekli, varbūt vēl stāv tālu. No vācu brāļiem mūsu zemē,

spriežot pēc tagadējā laika zīmēm, viņš nekad, nekad ne-

sagaidīs bezpartejisku atzīšanu. Tik nelaimīga stāvoklī ta-

gad atrodas Vidzemē sabiedriskā domai Bet pie mums to-

mēr vēl ir otra, neapspiesta sabiedriska doma, kura ir

taisnīgāka par pirmējo; tā reti gan drīkst sevi atklāt

vārdos un rakstos, bet pavisam to noslāpēt vairs nav ie-

spējams, kaut gan viņas vajātājiem pagaidām būtu visa

vara .rokās. Šī sabiedriskā doma savās prasībās ir ļoti

mērena; viņa prasa tikai to, lai veco netaisnību kaut nožēlo

un izbeidz, lai arī Vidzemē cilvēks drīkst būt cilvēks,

lai brīvo sacensību patiesi ievestu dzīvē un lai tā nebūtu

tikai vārdos šķietama; lai liktu dzīvei nodrošinātus tie-

siskus pamatus, kuru mums tagad pavisam vēl trūkst, lai

arī mūsu zemnieks tāpat, kā visā Eiropa drīz vien

taptu par zemes īpašnieku. Šī sabiedriskā doma ir pār-
liecināta, ka vācu elements ir dzīves spējīgs un pietiekoši
stiprs, lai arī sacensībā ar latviešiem un igauņiem viņš va-

rētu pastāvēt, un ka tā ir pasaules attīstības vēstures

akla nezināšana, kad vācietis apgalvo, ka viņa uzdevums

Vidzemē ir — nospiest un kalpināt iedzimtos, ka viņš ar

Šādu iedzimto kalpināšanu veicina un cienīgi reprezentē
Eiropas austrumos vācu kultūru un civilizāciju.

Bet kas lai runā Vidzemē par civilizācijas prasībām!

Pie tam, ka arī te civilizācija neapturami izplatās, nav

neko darījuši, ne lielie kungi, kas visu min kājām, ne arī

viņu vergi, zemnieki. Civilizācija soļo pati uz priekšu,
tā rauj līdz visu, kas tai guļ ceļā un nesaudzīgi sagrauj
arī varenās korporācijas, ja viņas raksta uz saviem ka-

rogiem ķīniešu vai tīri viduslaiku principus, kā to dara

Baltijas muižniecība. Pēdējā uzskata par savu svarīgāko
uzdevumu valstī konservēt visu novecojušos un par to

prasa no valsts ne tikai tos labumus, ko viņai, deva vi-

duslaiki, bet arī vēl visus labumus, ko devusi cilvēcei

centīgā tagadne, rūpniecība, muižniecības pašas apkaro-
tais progress un nopietni nodarbinātā cilvēku sabiedrī-
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bas daļa; īsi sakot: muižnieki prasa no valsts daudz vai-

rāk, nekā viņiem jel kad kada cita valsts vai kāds laik-

mets ir devis un par šo pārmērīgo pārdrošo prasību ap-

solās — mierīgi gulēt un arī pašu valsti iemidzināti Jo

mierīgā ptivisimts gadu ilgā miegā viss senais valstī vis-

labāk konservētos un vispilnīgāki uzglabātos. Bet, mani

kungi, jūs prasāt pārāk daudz un par to pakalpojat pā-
rāk maz! Valsts, kura slēdz ar jums tādu izmisuma lī-

gumu, acīmredzot, slīgst bezdibenī. Tērpies viduslaiku bru-

ņu cepurē un bruņās vairs nevar cīnīties pret lielgabaliem.

Valsts nedrīkst uzglabāt muižniecībai priekšrocības, ie-

slēdzot ķēdēs tautas apakšējo slāņu rokas, caur ko valsts

desmitkārt vairāk zaudē, nekā muižniecība iegūst. Sekas

būtu tās, ka zeme netikvien nespētu pildīt lielus pienā-
kumus, bet jau pat mazās nastas to galīgi nospiestu. But

konservātīviem, ir ļoti patīkama lieta un tas visvairāk

pielāgojas visai cilvēces dabai.

Jūs esat konservātīvi tādēļ un tik ilgi, ka jūs un cik

ilgi jūs vieni paši varat aprīt visas zemes taukus. Bet

taisni šis jūsu stāvoklis vien neļauj visiem citiem valsts

iedzīvotājiem palikt konservātīviem.

„Bet šāda valoda taču vērsta pret muižniecību vis-

pārīgi, pret visu zemju muižniecību!" jūs sacīsiet. Nebūt

ne, mīļais lasītājs. Zviedrijā, mūsu tuvākā kaimiņu ze-

mē, muižniecībai nekad nav nācis prātā prasīt sev īpa-
šuma tiesības uz zemnieku zemi, prasīt, lai zemnieku un

pilsētnieku nozīme valsts dzīvē līdzinātos nullei, un šo

prasību nostādīt kā savas eksistences jautājumu. Rietu-

mu zemju muižniecības vairākums uzskatāms kā ieprie-
cinošs kultūrēls elements tautu dzīvē; „Kreuzzeitung'as"
mazā grupa nevar mūs šinī ziņā maldināt. Stingri muiž-

nieciskais brīvkungs fon Šteins jau 50 gadus atpakaļ mu-

su robežas tuvumā ieveda dzīvē tādu iekārtu, kādu pie

mums vēl tagad ar šausmām uzskata par pāragru, bet

par to viņu nenosoda neviens Rietumeiropas muižnieks»

izņemot tikai dažus kungus no „Kreuzzeitung'as" aprin-
dām un dažus Meklenburgā.

Arī Baltijas muižniecība varētu dot tādu pašu kul-

tūrelu elementu, ja viņa savā vairākumā (prasīt to no

no visiem būtu vieglprātīgi)) varētu novelt no sevis ie-

sakņojušos Baltijas viduslaiku aizspriedumu milzu kalnu

un ar noteiktību droši spert milzu soli uz priekšu jau-
nā laikmētā, kāds solis nebūt neatceltu muižniecību kā

tādu.

Bez kādas steidzīgas ierosmes no ārienes, zināms, to

nevarēja prasīt un nekad nevarēja sagaidīt; bet nu šī
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neatvairāmā ierosme ir dota. Lai šim no .šejienes norādīja

uz Krieviju, kā uz barbaru, verdzības un nospiedēju ze-

mi; ar to vien jau lepojās, ka Vidzeme esot Krievijai ve-

selu soli priekšā, nemaz nepadomājot par to, ka mūsu

triju Baltijas zemju pienākums ir izmantot kultūrālā zi-

ņā it sevišķi izdevīgo stāvokli. Bet tagad, ja mēs skatā-

mies uz zemnieku satversmi, Vidzeme palikusi trīs soļus

pakaļ Bašķirijai Urālos. Kultūrālie momenti Baltijas pro-

vinču dzīvē, nostādot tos iepretim krievu zemnieku sa-

tversmei, izskatās kā anomālija. Tagad visā Krievijā zem-

nieks ir zemes īpašnieks (vai humānos apstākļos var par

tādu tapt); nelaimīgā „brīvā mājas pārmācība" ar vienu

rokas mājienu ir noslaucīta no zemes virsus. Cik bēdīga,

turpretī, tad nu izskatās niecīga atvieglojumu drostaliņa
Vidzemes zemnieku likumu jaunajā izdevumā, 116. para-

grāfā, ja ņemam vērā, ka katrā citā ziņā jaunais likuma

izdevums vēl bārgāks, nekā atvietotais vecais izdevums 3 ).
— „Ar šķietamām reformām nekas nav panākts. Ar

to nav līdzēts, ja vainu apsedz, kad tā ir jāārstē. Ir skaļi

jāatzīst, ka zemnieku stāvoklis Baltijā ir tik nenormāls,

ka līdzīgu vēl var atrast tikai Turcijā; tā ir pasakaina
parādība, kas vēl_l9. gadusimtenī divas tautas viņu saim-

nieciskās un kulturālās attīstības ziņa ir atkarīgas no ne-

daudzu, viņām nacionāli svešu kungu žēlastības..."

Tiktāļ Kr. Valdemārs savā brošūrā.

11.

Andreja Spāģa politiskā darbība pēc Krievijas
zemnieku atsvabināšanas

1. Ievadam.

Tiklīdz Spāģis atgriezās no Vācijas Krievijā un pieņēma

zemkopja darba vadītāja vietu, viņš tūliņ arī redzēja, ka

Krievijas jaunās lielas reformas nav skārušas Baltijas
zemnieku dzīvi un ka, gluži otrādi, Baltijas muižniecība jo-

projām sper visus soļus, lai Baltijas zemnieku dzīvē ne-

notiktu nekādas pārgrozības.

Uzbrukumi Spāģa brošūrai arī nerimās un muižniecī-

bas pārspēks centās šī lielā darba iespaidu izgaisināt.

Tādēļ Spāģis atkal ziedoja savas personīgās intereses

savas un igauņu tautas labā un devās jauna lielā tautas

darbā un nesaudzīgā cīņā. Par to Brīvzemnieks raksta 4):
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„Viņš tāpēc vietu atstājis, devās uz Pēterburgu, kur
tas vairāk mēnušus pavadīja, rakstīdams savu biezu grā-
matu: „Die Zustānde des freien Bauernstandes m Kur-
land, nach dem Gezetze und nach der Praxis, im Lichte
des modernen Russlands. Dargestellt von einem Patrio-
ten(Brīvu zemnieku būšanai Kurzemē, pēc likumiem un

dzīves, jaunu laiku Krievijas gaismā aplūkota. No kāda
tēvu zemes mīļotāja). Caur šo grāmatu, viņš, tā sakot,
saviem pretiniekiem muti aizbāza, un ir savas tautas pa-
teicību pilna mēra pelnījis. Bez tā laika, ko viņš šo rak-
stu izstrādādams tērēja, tas maksāja viņam arī labu tiesu
naudas, kuru viņš nekad atpakaļ nedabūja. Dažureiz viņš
smiedamies stāstīja par savu mazu, patumšu kambarīti,
kurā viņš mājojis, minēto grāmatu rakstīdams. Viņš stā-

stīja, ka dažurīt savā kambarītī vienā brīdī varējis da-
žādas skaņas no sankambara kaimiņiem sadzirdēt: bēr-
nu brēkšanu, bērnu kulšanu, pātaru skaitīšanu, sīvu bār-
šanos un mīļu bučošanos. Viņa kambarīti iedomādamies,
mēs nopratīsim, ka mūsu tautietis nedzīvoja vis kā augst-
manis savai tautai par labu svarīgi pūlēdamies."

Savu jauno lielo cīņu darbu līdz ar savām „izdevēja
piezīmēm" pie saviem agrākiem rakstiem Spāģis licis ie-
spiest Leipcigā, 1863. gadā, kā „Die Zustānde" otro daļu.

Šī daļa vērtējama, kā Spāģa lielo cīņu otrā cēliena
milzu darbs, kas ievada jaunu laikmetu Baltijas zemnieku
vēsturē un lauž jaunu ceļu viņu tiesiskā un saimnieciskā
stāvokļa uzlabošanas virzienā. Spāģis šo grāmatu sarak-
stījis, skatoties no modernās Krievijas viedokļa.

Lielā pārvērtība krievu zemnieku dzīvē jau bija no-

tikusi un līdz ar 19. februāra manifestu vecā dzimtsbūša-
nas Krievija bija tapusi par modernu Krievija

Ar iepriekšējo darbību un savas grāmatas pirmo daļu,
Spāģis bija veicinājis Krievijas zemnieku pasargāšanu no

Baltijas zemnieku ļaunajiem likumiem un likteņa; pēc 19.
februāra 1861. g., Spāģis lika savu roku pie jauna liela
darba, lai modernās Krievijas zemnieku likumus un šo
likumu garu jo drīzi pārstādītu Baltijā, latviešu un igau-
ņu zemniekiem par labu. Eiropas un Krievijas likumde-
vēju un sabiedrības priekšā joprojām bija nenogurstoši
jafēlo Kurzemes, vispār Baltijas zemnieku grūtais stāvo-
klis, jākritizē sliktie Baltijas zemnieku likumi; jāoierāda
lasītājam, ka Baltijas zemnieku likuma burts un tiesu un

administrācijas prakse grūž zemniecību izmisumā; jāoār-
liecina Eiropas un Krievijas liberālā sabiedrība, ka Krie-
vijas zemnieku likumi ir labāki par Baltijas likumiem, un

jāsauc pēc Baltijas zemnieku atpestīšanas. Šo lielo plānu
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Spāģis sagatavo un sistemātiski izved dzīvē savā otra

grāmatā.
Par lielu asprātību jāuzskata tas, ka Spāģis licis grā-

matai par priekšvārdu taisni sava vislielākā pretinieka,
advokāta Neimaņa referātu Kurzemes literātūras un māk-

slas biedrības sapulcē, 2. novembrī, 1860. gadā.
Savā ievadā Spāģis starp citu saka: ~1860. gadā izdota

brošūra «Die Zustānde des freien Bauernstandes m Kur-

land" izsauca veselu virkni «Pārlabojumu", «Pretrakstu",

«Recenziju" v. t. t, par kuriem, skatoties pēc tā, kā tur

nostādīta patiesība, taisni būtu jābrīnās, ja nezinātu, kādā

druvā šie augļi izauguši. Uz kādas zemas pakāpes tur

vēl stāv jēdziens par presi un tās uzdevumiem, redzams

pa daļai jau no tam, ka katrs no šiem kritiķiem liek lielu

svaru uz autora personu, vārdu, autoritāti; pati lieta vi-

ņam nav skaidra un saprotama, ja viņš nezin, kas par

to ir runājis, kas rakstījis. Tituls un mantas stāvoklis, kā

liekas, pēc daudzu jēdzieniem tikai dod lietai un patie-

sībai īsto vērtību vai vispār kādu vērtību. Liekas, ka

dažs, nezinādams autora vārdu, nemaz neprot nodot kri-

tiku par viņa darbu." — ,Ja nu ņem vērā, ka virsgalma
tiesas advokāts, kas dzīvo guberņas galvas pilsētā un līdz

ar to tuvu visiem palīga līdzekļiem, ir runājis tādā va-

lodā it kā taisnība būtu viņam atdota ģenerālnomā, un ir

uzrakstījis «pārlabojumu", kas, salīdzinot to ar patiesiem
lietas apstākļiem, vismaz jāuzskata par uzjautrinošu, —

tad brošūrā «Die Zustānde" pielaistās patiesās kļūdas pa-

šas samazinās uz visai ievērojamu minimumu, varbūt pat

izzūd.

Pēc pustreša gada mēs atkal metam vispārēju skatu,

aplūkojot aiztecējušā laika sprīža progresu, un pamatoda-
mies uz speciāliem likumiem, pie šī paša atgadījuma, nodo-

dam stingru norēķinu par visām mums uzrādītām kļūdām.
Kamēr Krievijā 2V2 gados ir notikušas lietas, kam vis-

lielākā nozīme pasaules vēsturē, un ar zemnieku atsvabi-

nāšanu un tās veidu ir likti visplašākie pamati plauk-
stošai valsts dzīvei un tanī arvien vairāk un vairāk no-

vērojumi lielā darba iepriecinošie panākumi; kamēr visi

Krievijas valdības rīkojumi pierāda, ka neuztraucoties par

parādībām, kas seko katram lielam apvērsumam, valdība

gudri un mierīgi sper drošus soļus uz priekšu, izved re-

formas pēc reformām un neatlaidīgi strādā pie lielās tē-

vijas mierīgās atdzimšanas lielā darba, — pa to laiku nfums

par nožēlošanu, jāatzīmē, ka taisni jākrīt neveiklā stāvoklī,

tādēļ, ka progresa soļi Baltijas zemēs, sevišķi Kurzemē

jāmēro ar mikroskopu. Tiešām neticami, ar kādu atpakaļ-
rāpulību un neievērību tur pat pēdējo dienu literatūrā
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vēl grib iegalvot lasītājam, ka zemnieku apstākļi tur ir
teicami, un viss, kas pret to sacīts, ir meli un māņi. Vis-
labākā gadījuma tur ignorē krievu zemnieku jauno stā-

vokli; pat ar apzinīgi pieklājīgu mājienu vel liek saprast,
ka tur jau viss tas pastāv, kas Krievijā nu tik radīts." —

„Baltijas zemēs arī ir likušies uz atradumiem. Labu laiku
te runa par „vācu" darbu, „vācu" centību, „vācu

f
' domu,

„vācu
'

izglītību, par šo atsevišķo posteņu kopsummu: par
„vacu elementu" Baltijas zemes. Tādēļ šo, tā saucamo vācu,
patiesība — baltiešu elementu, lai tēlo mūsu grāmatā ār-
zemju un iekšzemju vācu vīri, kuru vārdu patiesību nevar

tik viegli apšaubīt, tādēļ, ka viņi pa daļai nodarbojušies
uz vietas, ka zinību vīri, pa daļai paši pieder pie Baltijas
muižnieku korporācijas un ir muižu īpašnieki."

„Paša progresa interesēs ir — iebīdīt atpakaļ piemē-
rotos rāmjos katru nepelnītu baltiešu elementa izlekšanu uz

priekšu ara no savas vietas. r

Par savu otro grāmatu Spāģis pats saka: „Tā uzskatāma
ka komentāri „Die Zustānde" pirmai daļai." — „Tagadējais
darbs sniedz pilnīgu pierādījumu, ka viss tas, kas rak-
stīts 1860. gada brošūrā, ne tikvien ir patiesība, bet ka
tur sacītais vēl nesniedz pilnā mēra ziņas par Kurzemes,
vispār par Baltijas zemnieku nenormālo stāvokli."

2.

Spāģa atbilde viņa bargajiem kritiķiem no

mācītāju aprindām.

s\

rtaS macītaia G
- Bražes rakstu Spāģis iespiedis itin

visu 5) un tad uz to devis izsmeļošas un interesantas at-
bildes. Ar pieliktiem skaitļiem viņš sadalījis Bražes rakstu
36 tematos. Piezīmju veidā pie šī raksta Spāģis atbildējis
uz katru tematu. Šinīs atbildēs viņš pierādījis/ ka, kaut gan
Vācijā dzīvodams un pārmērīgi ar darbu apkrauts, viņš
tomēr ir paspējis sekot itin visam, kas notiek Baltijā li-
kumdošanas darba, zemnieku, baznīcas un skolu dzīvē, un
visam, kas rakstīts par šiem jautājumiem. Spāģis pieved
tikdaudz raksturīgu piemēru un faktu, ka lasītājs pilnīgi
pārsteigts no viņa zināšanām un neviļus sevī jautā, kā
varēja cilvēks, kaudamies ar lielu trūkumu un ziedodams
galveno laiku savām studijām un cīņām ar saviem preti-
niekiem, iegūt tik plašas un dažādas zināšanas. Spāģa
īsajās atbildēs ir tikdaudz asprātības un derīgu materiālu,
ka tas vel šodien var lasīt ar dzīvu interesi.

No šim atbildēm pievedu tikai dažas, kas var liecināt
par visu citu atbilžu formu un raksturu.



259

Atbildot jautājumā par velna lomu vecajā dziesmu grā-

matā, Spāģis savu piezīmju 12. punktā saka:

„Nu, redziet taču, mācītāja kungs! cik skaisti un prā-

tīgi tas ir, ka pat velns spēj piemēroties laika garam un

cienīt kultūras attīstību. Mes esam dzirdējuši, ka dažos

apgabalos viņš pat vēl vairāk pārmainījies nekā Kurzeme

un proti, ne tikai formā un izskata, bet arī pēc būtības,

tā kā baznīckungus no veciem labiem laikiem ir pārņēmu-

šas šaušalas par šādu velna pārvērtības iespējamību; bet

skolas zēni (Schulbuben) atrod to par gluži dabīgu pa-

rādību."
_

Uz mācītāja Bražes aizrādījumu, ka mācītāji veicina

zemnieku skolas mācības, un par skolām interesējas, Spa-

ģis 15. punktā atbild:

„Tas agrāk nav noticis un «tagad vēl" maz notiek.

Ja Jūs vēlaties zināt, ka šo darbu iesāk un turpina, un cik

tāļu to var vest, tad lasiet, Pauffleri, Voltēru un Panteniu-

su. Brošūrā „Die Zustānde" garīdzniecība vel ir viegli
tikusi cauri, kaut gan viņa daudz vairāk pelnījusi. Ja ņe-

mam tās pašas laulības atļaujas 6), kas apkauno likumu un

veselu prātu, un to, ka tās vēl iecieš un patīgos mērķos ar

nolūku pat veicina, tad katrā ziņā šis fakts vien ir tik

pārsteidzošs, ka nevar atrast_ vārdus un jāklusē, līdz nak

pie saprašanas. Pateicos, mācītāja kungs, ka Jus mums

palīdziet tikt pie lietu pareiza apgaismojuma.

Mācītājs Braže pārmetis „Die Zustānde" autoram, ka,

ja viņam un zemniekam tā nepatīk «Latviešu Avīzes", kas

iznāk Kurzemē, un to redaktors, tad zemnieki varot iz-

rakstīt otru latviešu avīzi, kuru izdod Vidzemē. Tādēļ ne-

patiess esot autora apgalvojums, it kā Kurzemes tautai

būtu tikai viena latviešu avīze.

Spāģis uz to atbild piezīmju 21. punktā:
„Ka Kurzemē izdod tikai vienu latviešu avīzi, Jus ne-

varat noliegt, un ar to, ka Vidzemē izdod otru latviešu!

avīzi, lietas apstākļi nemainās; ka to arī varētu lietot

Kurzemes latvieši, ir taisnība. — Bet tas ir labi, ka Jus

ieminējāties par šo avīzi; pie šī atgadījuma mēs varam vēl

kādu citu lietu nokārtot. — Kad 1856. gadā parādījās šis

Vidzemes latviešu laikraksts, daudzi mācītāju kungi uzstā-

jās pret to noraidoši; jo tās redaktors ne tikvien nav mā-

cītājs, viņš pat ir latvietis; tā tad jau modās pārliecība,
ka ar šo laikrakstu viegli varēs laist „andelē" tādu preci,
kas nav ~košere" un kas neder Kurzemes „Cunfteszināt-

nieku" engros-veikalā. Tādēļ arī notikās, ka daudzi zem-

nieki šo laikrakstu nekādā ceļā nevarēja izrakstīt, jo vi-

ņu mācītāji tam nepiekrita. Daži mācītāji bija drusciņ pie-

kāpīgāki, daži pat uzņēmās pūles palīdzēt laikrakstu pa-
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sūtīt, bet ar noteikumu, ka tādā gadījumā arī jāņem pret-
ģifts, tas ir jāpasūta arī Jelgavas latviešu avīze. Mēdz
sacīt, ka aizliegts auglis ir salds un tādēļ arī notika, ka
kāds pārgalvīgs buks no mācītāja B. (Bražes) ganāmā pulka
B. (Bārtas) pagastā arī ir iekārojis šo aizliegto augli. Ērģel-
nieks Š. no G. (Gramzdes) draudzes bija diezgan neap-
domīgs un uzņemas šo kārību apmierināt un N/N. 7 ) laik-
rakstu pasūtīt. Nu tiešām varēja sagaidīt, ka labais mā-
cītājs mierīgi nenoskatīsies tādas kontrabandas «iešmugulē-
šanā". Tiešām, viņš ķērās pie spalvas, uzrakstīja soda
sprediķi viņa, no Dieva viņam uzticētās draudzes pave-
dējam un sava amata un likuma vārdā izskaidroja Š-am:
1) Š. solis esot nosodāms, tādēļ, ka viņš citā draudzē esot

«iešmugulējis" laikrakstu, kurš šinī draudzē esot gluži ne-

pazīstams un kur tam jāpaliek nepazīstamam. Jo ko tad
šī draudze lai domā par savu mācītāju? Ja viņa pie sevis
domātu: mūsu mācītājs nepazīst šādu laikrakstu, tad tas
nebūtu labi; bet ja viņa domātu: mūsu mācītājs nenovēl
mums šo laikrakstu, tad tas ar nebūtu labi; mācītāja cieņa
caur to ciestu katrā ziņa_ un viņa stāvoklis būtu kļūmīgs.
2) Pats tas laikraksts pēc tā satura esot gluži nederīgs,
jo tas izpaužot idejas, no kuram tauta jāturot tāļu, un

beidzot, 3) ar tādu laikrakstu, kāds ir Jelgavas laikraksts
latviešiem pilnīgi pietiekot, tādēļ arī minētā otrā avīze,
ja tai arī būtu līdzīgs saturs, esot gluži nevajadzīga. -

Ar tādas vēstules saturu «zemnieku labā" adresāts tie-
šam jutās aizskārts, viņš arī nemaz nevēlējās uzklausīties
Šādā savārstījumā un deva tam piemērotu novērtējumu.
Taču šadu viņa atbildi uzskatīja par rupju un semināristi
vēl vairāk krita aizdomās, ka no viņiem dveš pretīm ne-

paklausības gars. Mēs nožēlojam, ka mums par šo no-

tikumu jāsniedz ziņas no atmiņas un proti: daudz mīkstā-
kas par pašam piparotām vēstulēm. Tomēr par mūsu zi-
ņojuma pareizību mēs galvojam jau ar to, ka nevienu
no minētām vēstulēm nenodrukās kādā sagaidāmā «pār-
labojumā" un līdz ar to apies ar dziļu klusēšanu, kā tas
notiek ar laulāšanas un tirdzniecības atļaujām.

Mācītāja Bražes pārmetumu, ka ~Die' Zustānde" au-

tors bagātīga mērā pielaidis maldinošas kļūdas zemnieku ■
faktisko un tiesisko apstākļu apgaismojumā, kas esot pie-
rakstāms kā nepiedodams grēks ik katram, kas ar at-
klātu vārdu griežas pie lasītājiem, — Spāģis noraida sa-

vas atbildes 28. un 29. punktos šādiem vārdiem:
«Jūs zvērat tikai uz meistera vardu un līdzīgi viņam

noklīstiet uz greiza ceļa. Nu tad tik saskaitāt un' at-
skaitāt visus maldus, tas tiešām novedīs pie lielākas skai-
drības. Tā, piemēram, runājot par tām pašām laulības at-
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ļaujam, mēs no atmiņas nevarējām noteikti sacīt, cik at-

bildības par to būtu liekams uz garīdzniecības birkas, cik

uz paša likuma un tādēļ šinī punkta atstājām zināmu ne-

noteiktību, jo nebija taču iespējams pielaist domu, ka

baznīckungi bez likuma priekšraksta piedalīsies tādās ne-

ķītrībās, lai, veicinot nožēlojamu cilvēku nolūkus, caur to

parādītu viņiem laipnību un palīdzību, un tā arī šinī ziņā

ar viņiem kopīgi kalpinātu un nospiestu nabaga aklo tautu

un proti vēl 1860. gadā. Tādēļ mes nevarējām šo kungu

nopelnus pienācīgi novērtēt. Taču, pēc jautājuma pama-

tīgas noskaidrošanas, izrādās, ka šīs laulības atļaujas ir

tikai Baltijas vācu muižnieku liela stila atradums? pie ku-

ra darba arī garīgie kungi nav uzskatījuši to zem sava

"goda, kad pakalpīgi pasnieguši viņiem savu .roku. Ja nu

Jūs mūsu sīkajām kļūdiņām gribat uzspiest «nepiedodamu

grēku" zīmogu, tad mēs labprāt gribētu zināt, kfr tad

Jūs par nupat minēto «šķīsto" padarīšanu sakiet? Vislie-

lākā mērā uzkrītošs ir tas fakts, ka Jus starp daudz-

skaitlīgiem iebildumiem, ko esat cēluši pret brošūru „Die

Zustānde" nekā neesat minējuši par laulības_ atļaujam. Sis

apstāklis taču ar lielu smagumu krīt tieši Jusu arodā, tai-

sni pret Jūsu amatbrāļu galvām, ta ka Jums nemaz ne-

bij iespējams ar klusuciešanu to apiet un pat nemēģināt

šo apdullinošo triecienu mazliet novirzīt sānis.

Te nu ar izbrīnīšanos jājautā, kādēļ Jūs noklusat šo

galveno punktu? Noliegt Jūs taču nevariet, ka tūkstošiem

zemnieku un zemnieču gadu no gada bija spiesti pienest

laulības atļaujas. Šie cilvēki visi taču vel dzīvi. Sī «tīra

padarīšana taču pārsteigta uz karstam pēdām. Ta tad,

ja Jūs šo vienu viskliedzošāko faktu nevarat ne noliegt,

ne aizstāvēt, tad Jūs ar visu savu kritiku tikpat kā nekā

neesat snieguši. Līdz ar to arvien vairāk un vairāk ap-

stiprinās izteiciens: «Zemnieku sistemātiskā kalpināšana un

viņu prātu aptumšošana ir izvesta spīdoši."

Mācītājs Braže sava raksta beigās saka par «Die Zu-

stānde" autoru:

„Ja sacerētājs nievā to, ka latviešu valodā izdotā mā-

cītāja Šulca sarakstītā ģeogrāfijā Kurzemes zemniekiem iz-

slavētas Kurzemes priekšrocības, tad mēs labprāt atzīsta-

mies, ka arī mēs labprāt izmantojam katru
_

atgadījumu,
lai zemniekiem cildinātu musu zemīti, pirmkārt tādēļ, ka

mūsu uzskats ir, ka tas, kas nemīl savu mazo tēva zemīti,

arī savu lielo nekad nemīlēs, un otrkārt, ka

nieks savās dziesmās nosauc mūsu mazo zemīti par «Diev-

zemīti", un treškārt tādēļ, ka mēs patiešam uzskatām Kur-

zemes zemnieka likteni par laimīgu un apskaužamu, ja
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tikai zemnieks_ pats grib but tas, kas viņš var būt un par
ko viņam jābūt."

Ur šiem mācītāja Bražes slēdzieniem, Spānis savu nie-

zīmju 35. un 36. punktā atbild:
«Vārdu „Dievzemīte" ir izplatījis mācītājs Stenders

ari vācietis, savā dziesmā „Kurzeme". Un tad vēl paklausā-
ties

1
ko saka N., ka kāds krievu cars, pa pusei izzobojošā

nozīme Kurzemi ta nosaucis. Zināmos gadījumos šis no-
saukums gan ir ļoti pareizs; kāds vecs rakstnieks taču sa-

ka, ka Baltijas zemes dažiem esot «debesis", «paradīze",
«zelta bedre

,
kaut gan lielajam iedzīvotāju vairākumam

tikai — «elle . Ciktaļ tas vel tagad saskan ar patiesību, ir
redzams no pašu vācu viru liecībām. Šinī gadījumā ir ie-
spējams arī pret Jums pašiem celt klajā kaut ko īpatnēju.
Ja Jus tautas mute uzglabātu izteicienu vispārīgi uzska-

kā pamatu apgalvojumam, ka izteicienā apzīmētais pa-
tiesam pastāv, tad Jums arī ir pietiekoši stiprs pamats vēl
vairāk ieaudzināt tauta uzskatu par burvju un raganu
esamību un viņu darbību. Tādi neapgāžami Jūsu likumi,
katra ziņa Jus izsargā no pārmetuma, ka Jūs savā izskai-
drojuma pārsteidzaties tautas priekšā. Tam, ko Jūs paši
domājat par Kurzemes zemnieka laimi un labklājību, vel
nav nekāda nozime_ un tas neko negroza lietas būtībā; ir
taču ari bijuši cilvēki, kuri ir apgalvojuši, ka Āfrikas ie-
dzīvotajiem verdzība ir viņu dabiskais stāvoklis; kādēļ
tad ari nevarētu atrasties tādi cilvēki, kuri tic, ka Kurzemes
zemnieks ir radīts mūžīgai dzimtsbūšanai, laulības atļau-
jam v. t. j. pr.

— Kaut ko apskaust zemnieku liktenī, Jums,
mācītajā kungs, patiešām nav. Jums taču sen bija iespē-
jams arī Jusu pašu bērnus bez kādiem izdevumiem pār-
stādīt zemnieku kārtā; kādēļ Jūs to līdz šim vēl neesat
darījuši???

b) Virsmācītājam Dr. K. A. Berkholcam Rīgā, kurš
ar lielam rupjībām uzbrucis «Die Zustānde" autoram, Spā-
ģis dod īsu un raksturīgu atbildi, galvenā kārtā jautāju-
ma: «Ka var sociālie apstākļi piespiest kādu tautu mainīt
savu ticību".

«Atļaujiet, mācītāja kungs", saka Spāģis, „ka mēs pirms
musu atbildes, Jums pašiem uzstādām kādu pretjautāju-
mu. Vai tad Jus Rīgā visu laiku esat nogulējuši, ka Jūs
nemaz neziniet,_ kas Vidzemē noticis, un kādēļ tas viss no-
ticis? Ja nu Jusu filozofiskā galva līdz šim pate nav va-

rējusi dot atbildi, tad butu jautājuši kuņģim; jo tas ir tas
īstais spriedējs Vidzemes zemnieku lietās. Bet tad sapro-
tams, Jusu kuņģis, lai tas varētu savu mācības gabalu pa-
reizi iestudēt, jānostāda vienādā stāvoklī ar Vidzemes zem-
nieka kuņģi, jo veca latīņu paruņa saka: „Paēdis kuņģis
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labprāt nestudē Melna maize, pa daļai no pelavām, die-

nišķam uzturam, un piedevām vēl kunga tiesiska labda-

rība - koki uz muguras bija pirmais domuievads, pec

kura Vidzemes zemnieks sāka spekulēt, ka viņš varētu tikt

ārā no sava posta. Kā viņš to ir izvedis dzīve un vai at-

gadījums tur arī kādu lomu spēlējis, par to sniegsim tu-

vākas zinas, runādami par dzīves „praksi .

_

c) Spāģis nav atstājis bez atbildes ari visziņkārīgāko

kritiķi, kas, pārliecinājies, ka Krišjānis Valdemārs .Pē-

terburgā", nav „Die Zustānde" autors, tomēr vel 1860._ gada

beigās' ar lielām bažām jautā, kas gan varētu but sis uz-

traucošās grāmatas autors. Vai kāds muižnieks?
_

, _

Spāģis, kā savas grāmatas izdevējs, pie sim anonīmam

rindiņām taisījis jautras piezīmes 8

_

„Mīlā, labā dvēselei Tu tacu esi iegaumējusi, ka_K.

Valdemāram Pēterburgā ir pilna galva ar ~krievu brīvo

presi", — „ar paskaidrojumiem no publikas ,
— ».ar _ai-

klātību", - „no ārzemēm" un citām tamlīdzīgām lietam,

kas nemaz neietilpst ikdienišķa godīga mietpilsoņa sajēga;

tādēļ arī viegli ir izskaidrojams, ka vienīgi viņam ir ie-

spējams, riskējot ar „labo toni" piebalsot nepazistemam

autoram apgalvojumos, kuriem piebalsotu ari katrs Kurze-

mes zemnieks. Par nožēlošanu, to viņš dara pat pirms at-

klājuma, vai autors patiešām būtu celies no muižniekiem,

kas pēc Neimaņa asprātīgiem pētījumiem, ka liekas, ne-

varētu būt. Arī to īsti interesanto Valdemārs nemaz ne-

atzīst un redz tikai pašu lietu. Vai nav taisnība, ir tie-

šām žēl par veciem, labiem laikiem? Ak, Johanna aiziet

un nekad vairs neatgriezīsies! (Ach, Johanna geht, und

nimmer kehrt sie wiederl). Atvaino, mīlā, laba dvēsele, ka

mūsu blakus atzīme ir izstiepusies garāka par tavu inte-

resanto piezīmi. Tas nu reiz mums atgadās sad un tad;

bet apdomā ar, ka dažreiz viens var vairāk jautāt, neka de-

smit atbildēt."
_ . v

i - -

Ar šo jautro piezīmi Spāģis atgriez muguru saviem sī-

kajiem un niknajiem kritiķiem, kas viņam uzbruka pirmās

viņa brošūras dē}, un tad stājas pie Baltijas zemnieku

stāvokļa plašas un vispusīgas apgaismošanas.

3.

Kurzemes zemnieka tiesiskais un saimnieciskais stā-

voklis pēc 25. augusta 1817. gada nolikuma

un tā papildinājumiem.

Niknā partejiskā kritika un apzināta patiesības sagro-

zīšana, kas bija izpaudusies vācbaltu pretrakstos, piespieda
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Spagi vel reiz uzstāties ar izsmejošiem atklājumiem Kur-
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darbs Spāģim tā bij izdevies, kā neviens_ vācu jurists vācu

tulkojumā neuzzīmeja nejuristu un nevācieti.

Krievu zemnieku likuma pārtulkošana vācu valodā Spā-
ģim bija nepieciešama, lai brīvajai Vācijai un citu Eiro-

pas valstu sabiedrībai pierādītu, cik daudz jaunais Krie-

vijas zemnieku likums, salīdzinot to ar Baltijas zemnieku

1817.—1819. gadu likumiem, ir zemniekiem labvēlīgāks.
Šādu bezmaksas darba un pacietības upuri var nest un

savai tautai ziedot tikai cilvēks, kas kalpo lieliem cēliem

mērķiem un cīņai par patiesību, un savas nospiestās tau-

tas labā atdod itin visu, arī pats sevi.., f

Nodalu par Kurzemes zemnieku tiesisko stāvokli 9), Spā-

ģis iesāk ar zināmu ironiju. Viņš saka: «Kurzemes zemnie-

ka dzīvē skaitlis trīs spēlē tik lielu lomu, ka, ja kāds reiz

sāk domāt citādāki, viņš krīt maldināšanā. Pirms 250 ga-

diem Piltenes statūti noteica, ka uz aizbēgušu mantojamu
zemnieku viņa īpašnieka tiesības noilgst pēc 30 gadiem 6

mēnešiem un 3 dienām. Kurzemes statūtos šīs tiesības ne-

kad nenoiĪgst, bet līdzīgi elles mokām pastāv spēkā mū-

žīgi mūžos. Kurzemes zemnieks ir dzimis un uzaudzināts

trīs lauku saimniecībās; trīs reizes viņu no kanceles uz-

sauc, pirms viņu salaulā; trīs mēneši pēc viņa nāves viņa
atraitne atkal drīkst doties laulībā; dienestā stāvoša jau-
nava vai atraitne pēc trīs mēnešu uzteikšanas var at-

stāt dienestu un doties laulībā; trīs pirksti zemniekam jā-

paceļ, kad viņš dod zvērestu; trīs kandidātus tiesneša ama-

tam pagasts stāda priekšā muižas īpašniekam, kurš no

viņiem vienu izvēlas, apzīmējot viņu ar „apstiprināšanas"

puķi; trīs krustus katra tiesneša paraksta vietā zem pro-

tokola vācu valodā pavelk pagasttiesas skrīveris, kurš ar

visu kā viņš stāv, ir atkarīgs no muižas īpašnieka; trīs ga-

dus tiesnesis varpalikt amatā, ja muižas īpašnieks viņu nepa-

dzen; trīs mēneši pēc uzteikšanas zemnieku pagasta lo-

ceklim, kas grib atstāt savu pagastu, jāpienes no_ cita paga-
sta uzņemšanas zīme; pretējā gadījuma viņam jāpaliek ag-

rākā pagastā; trīs reiz piecus sitienus muižas īpašnieks
dod zemniekam kā labošanas līdzekli, no kura nekāda sū-

dzība augstākā tiesā nepasargā; trīs reiz desmit sitienus

vēl uzskaita pagasttiesa uz muižas īpašnieka priekšlikumu,

ja ar pirmiem piecpadsmit sitieniem nepietiek; trīs dienas

pēc apriņķa tiesas sprieduma pasludināšanas zemniekam

jāpārdomā, vai viņš ar spriedumu grib apmierināties, vai

grib izmēģināt savu laimi vēl tālāk; trīs dienas pēc zem-

nieka nāves viņa miesām jāpaliek zemes virsū, pirms tās

var guldīt zemes klēpī; trīs reizes viņa mantinieki, kre-

ditori etc. jāuzaicina pieteikt savas tiesības uz atstāto

mantojumu.
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Šīs pastāvīgās trīsreiz atkārtošanās dēļ. mūs var atvai-

not, kad mes divu termiņu vieta esam atzīmējuši trīs, pēc
kam bez iemesla izpalikušo apsūdzēto var notiesāt, vai, ja
mes zemnieku tiesneša kandidātu priekšā stādīšanai divu
reižu vietā esam likuši trīs reizes; vai kad apriņķa tie-

sas muižnieku kārtas asesors pec likuma var baudīt die-
nesta laiku „uz visu mūžu", bet brošūra liek viņu ievēlēt

ik pec trīs gadiem. Ir tiešām pareizi, ka zemnieku kārtas

asesoram jāatstāj tiesas sēde, ja kādam muižniekam vai

eksemtam jāstājas apriņķa tiesas priekšā kā apsūdzētam;
bet noteikums, ka zemņieks-asesors var piedalīties tiesas

sede, ja muižnieks vai eksemts uzstājas kā sūdzētājs, ne-

groza asesora-zemnieka atkarību un mazo nozīmi, tādēļ,
Ka reti kad uzstājas apriņķu tiesās kā sūdzētāji.
Taču ari šinī ziņa «prakse" ir piekāpīgāka nekā likums.
Muižnieki uz savu roku iegūst tiesību un atlīdzību, kādēļ
viņi vissliktākā gadijumā_ top saukti tiesas priekšā tikai
ka apsūdzētie. Ta ir rakstīšanas kļūda, ka pagasttiesnešiem
muižas īpašnieki var dot miesas sodu; šinī vietā ir do-
māta muižniecības nesena cenšanās landtāgā iegūt šādu

tiesību; tikai valdība negāja pretīm šim neprātam. Arī
tas ir taisnība, ka zemniekam, ko muižas īpašnieks bez
vainas sodījis, ja viņam izdodas izlausties caur visiem

šķēršļiem un viņš ilgajā prāvā nezaudē pacietību, pie-
spriež zināmu — patiesību sakot smieklīgu — gandarījumu,
kurn N. (Neimans) nosauc par ceļa izdevumu, zaudētu die-
nu un sāpju naudas pilnīgu atlīdzību." — «Pirmkārt, ir

diezgan savadi, ka „sapju nauda par dabūtiem sitieniem"

vispār var but par gandarījumu cietušajam; otrkārt, li-
kums par to nekur neruna." — «Prakse zin daudz ko stā-

stīt to, ka tas notiek ar ceļa izdevumu un zaudējumu
pierādīšanu. Ka gadījumos, kad pārkāptas mājas soda ro-

bežas, bez vainas šaustais varētu kaut mazāko «sāpju nau-

du" dabūt uz likuma pamata, nestāv rakstīts ne zemnieku
nolikuma, ne Binenštama likumu kopojumā, tā tad liku-
mīgi nepastāv.

Treškārt, — «pēc soda likuma, kas pastāv spēkā visā
valstī par pretlikumīgiem sitieniem vainīgais sodāms ar

arestu vai miesas sodu, ta tad noziegums pie miesas, atmak-

sājams ar tadu pašu sodu pēc principa — dots pret dotu.
Turpretī, zemnieks šinī ziņā stāv bez kādas aizsardzī-
bas no muižnieku patvaļībām, jo nedaudzie rubļi par labu
pagasta lādei nav nekāda garantija pret to, ka viņam
var «uzknallēt" pēc sirds patikas un sabojāt viņa veselību
uz visu mūžu. Tas notiek pārāk bieži."

«Un ja nu arī minēto pārs termiņu ziņā un dažos citos,
kopā pavisam septiņos gadījumos, brošūrā ieviesušās uz-
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rādītās kļūdas, tad visas pasaules priekšā jājautā, vai

tad zemnieku stāvoklis ir tapis _citadaks šo septiņu, ma-

nis dēļ, teiksim, — lielu kļūdu deļ? Vai tad viņu stāvoklis

uzlabotos, ja tās atkristu? Kurzemes zemnieku dzīvē pēc
likuma un pēc «Prakses" ir tik daudz ēnas pušu, ka tas

nemaz vairs nav vajadzīgs izdomāt; pietiek, kad esošas

vien apskata vaļējām acīm bez krāsotiem briļļu stikliem."

«Pretinieku daudzināta «Prakse" ir daudzas pakaļdur-

vis, kuras vai nu pats likums atstājis vaļa, vai tas tadeļ

ietaisītas, lai esošās zemnieku tiesības pa daļai vēl jo-

projām neievērotu vai pa daļai tās pamatīgi sakropļotu."

Zemnieks pats arī nezin likumus, kuri dod viņam kādas

tiesības; viņš arī nepazīst sodus, kas draud viņam likuma.

Krievijas likumu kopojuma I. sējuma 62. pants nosaka:

«Neviens nevar atrunāties ar likuma nezināšanu, ja tas iz-

sludināts priekšā rakstītā kārtībā".

58. p. «Publicēt likumu katrā guberņa ir guberņas val-

des vai viņas uzdevumu izpildošās iestādes pienākums.
Likums jāizsludina bez kādiem saīsinājumiem un nesa-

grozot tā tekstu".

Šis pants, saskaņā ar Kurzemes zemnieku nolikuma

62. pantu, attiecas arī uz Kurzemes zemniekiem. Tikai tas

saista mani, ko es pazīstu un zinu. Par ko man nav ne-

kādu zināšanu, tas man ir neesošs. Tādā ziņa par neeso-

šiem Kurzemes zemnieku dzīvē jāuzskata daudzi likumi,

kaut gan tie atrodami tiesu archīvos.

«1846. gada sodu likumu grāmatu, pec kuras soda arī

Kurzemes'zemniekus, lielākā daļa no viņiem nepazīst, ne

no 10 baušļiem, ne no saviem 10 pirkstiem; latviešu va-

lodā šo likumu nemaz nevar dabūt. Tāpat nedaudzie 1817.

gada zemnieku nolikuma grozījumi un guberņas valdes un

zemnieku lietu kommisijas jaunizdotie paskaidrojumi un

papildinājumi nav izsludināti latviešu valodā un nav iz-

doti kā pielikums pie zemnieku nolikuma." — «Bīnenštama

privātais darbs ir izdots 1835. gada tikai vācu valodā. Tā-

pat otrais un trešais izdevums 1844. un 1858. gada. No

1817. līdz 1835. g., tā tad 18 g., no 1835. g. līdz 1844. g. —

9 g., no 1844. g. līdz 1854. g. —14 g-, tikai kancelejas kaut ko

zināja par jauniem priekšrakstiem un grozījumiem Kurze-

mes zemnieku nolikumā.

Līdzīgā kārtā pārgrozījumi, kurus izdeva pēc 1858. gada,

varēja būt publiski pieejami vācu valoda atkal tikai pec

14 gadiem — 1872. gadā, Bīnenštama 4. kopojumā.

Tikai reti kaut ko iespieda latviešu avīzēs, kas daudzā

ziņā jāuzskata par neko.

Ja guberņas avīzēs šo, to arī iespiež latviešu valodā, tad
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šada likuma izsludināšana atnes zemniekam labumu, lī-
dzīgu nullei, jo kaut gan pēdējā laikā pagasttiesa arī sa-

ņem guberņas avīzi, pagasttiesas tiesneši to dabū rokā ti-
kai izņēmuma gadījuma, bet pagasta iedzīvotāji itin nekad.
Uz katra guberņas valdes rīkojuma gan stāv rakstīts:
«Vietējam mācītajam dotais rīkojums pēc notikušās pa-

no kanceles, kur vajadzīgs darīt to zināmu vie-

tējo iedzīvotāju valodā, jāuzglabā baznīcas archīvā," taču

viss tas ir tikai tukša formālitate, prakse pielaiž tikai
manifestu pasludināšanu no kanoeles; visas citas lietas pa-
liek nesludinātas. Nav nekāda kontrole, kas skatās uz

to, vai mācītāji dara zemnieku labā to, kas viņiem jādara.
Likuma tūlītēja nesludinašana zemniekiem baznīcā un tā
neizdošana latviešu valoda bez saīsinājumiem, kā to prasa
58. pants, no laika gala bija smags trieciens taisnības, tie-
siskas sajutās un uzplaukstošas valsts dzīves principiem.

Neimans pats pieved kadu skaistu piemēru, ka Kurze-
mes statūtu 1. paragrāfu «prakse" tūliņ grozījusi. Pēc šī

paragrāfa landtāga sapulcēm jābūt atklātām; bet neska-
toties uz to, līdz šai dienai pastāv tik ierobežota atklātība,
ka tā pat tādam vīram, ka N. nav pieejama; Neimans at-
zīstas, ka viņam nav iespējams no sapulcēm dabūt kaut
ko zināt."

Izpētījis visus sarežģītos, nepilnīgos un nepublicētos rī-

kojumus par zemnieku tiesībām, pārceļojot uz citurieni,
Spaģis ar Bīnenštama privātuzdevumu pierāda, ka tas, kas
fur rakstīts par atļaujam, dzīve nav izvedams; «prakse"
radījusi tadu stāvokli, ka zemniekam nav iespējams iz-
zināt, ko no viņa prasa, kad viņš grib pierakstīties pie ci-
tas guberņas; tadeļ viss paliek pa vecam.

Likums, piemēram, aizliedz amatniekam apmesties pa-
gasta bez muižas policijas atļaujas. Šis aizliegums pēc Spā-
ģa pētījuma, saskaņā ar likumu ievešanas kommisijas lē-
mumu un Kurzemes kamerpalatas priekšrakstu no 31. au-

gusta 1832. gada, tikai paplašināts šādā virzienā:
«Amatniekus, kas pieder pie kāda zemnieku pagasta,

strādnieku trūkuma gadījumā, var piespiest stāties darbā
pie kada saimnieka."

Bet ja amatniekam nebij tiesība apmesties uz dzīvi
pagastā, tad viņam arī nebij iespējams pie fā pagasta pie-
derēt. Un ja viņš priekšrakstus nezinādams pierakstījās
pie pagasta ar atļauju, viņu vēlāk varēja ar varu likt pie
kāda saimnieka par strādnieku un viņš tā kā tā zaudēja
savu amatnieka brīvo stāvokli."

Ar Bīnenštama likumu un rīkojumu krājumu, Spāģis
pierada vēl ko dīvaināku, ko «prakse" izved dzīvē. Kom-
misijas 10. aprīļa 1852. gada priekšraksts Nr. 40 skan:
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„Atpirkušies rekrūši, pec tam, kad viņi no jauna pie-
rakstījušies pie pagasta, ka arī viņu bērni, ir pielīdzināmi
visiem citiem pagastlocekļiem; tādēļ, ja viņi paši uz brīva

līguma pamata nav atraduši pagasta zemes nomnieka vai

strādnieka vietu, ir, saskaņā ar Kurz. zemn. nolikuma 245.

p., piespiedu kārtā nododami darbā."

Kommisijas 17. februāra 1847. g. priekšraksts Nr. 14

skan: „Pāreju citā pagastā zemniekam nekavē privātpa-
rādi, bet gan no muižas īpašnieka saņemti avansi."

Neraugoties uz to, ka Neimans visu te pievesto no-

liedz ar parasto izteicienu: „Tāpat nepareizi", aprādītā
priekšraksta rezultāts tomēr ir, ka zemnieks, kaut gan mīk-

stākā formā, joprojām vēl ir guberņas, pagasta, šķiras un

muižas īpašnieka dzimtscilvēks. To visu ir panākusi sa-

prātīgā „prakse".
Zemnieku sapulču brīvība pilnīgi atkarīga no muižas

īpašnieka. „43. paragrāfs nosaka, ka uz pagasttiesas priekš-
likumu, muižas īpašniekam jāatvēl pagasta sapulce, kad

jāvēl pagasta amatvīri. Visos citos gadījumos viņš var

nedot atļauju."

„Pēc 267. paragr.: Kas nav saimnieks vai nomnieks, ne-

drīkst atstāt pagastu bez pagasta sapulces vai „muižas
policijas" atļaujas." — „Katru, kas paliek ārpus viņa pa-

gasta pāri par atļauto laiku vai bez atļaujas savu pagastu

atstāj, muižas policija, uz Kurzemes zemnieku nolikuma

269- panta pamata, var likt no kanoeles izsludināt par
klaidoni un prasīt viņa izdošanu." Uz šī, sekām bagātā,
noteikuma pamata arī izcēlās sūdzības iesniegšanas zīmes

uzrādīšanas institūts; bez šādas zīmes neviens nevarēja
apriņķa tiesā apsūdzēt muižas policiju." — „Sūdzības zī-

mes esamību pilnīgi atzīst arī kritiķis —o— (sekretārs
Adolfijs). Tikai advokāts N. pec savas parašas to noliedz

un pierāda, ka viņš no zemnieku lietām nezin tāļāk par to,
kas stāv aktīs."

„Par 15 sitieniem, ko muižas īpašnieks vai viņa viet-

nieks, kā muižas policija, pēc sava ieskata var uzskaitīt

ik pa 7 dienām, nekur nevar pārsūdzēt; neraugoties uz to,

ka 22. maija 1850. g. valdības pavēle Nr. 4387, nepielaiž
pagasttiesas piespriestā miesas soda izpildīšanu pirms 10

dienu pārsūdzības termiņa notecēšanas. Ta tad valdība

pielaiž, ka pagasttiesa var kļūdīties. Uz ko tad pama-

tota muižas policijas nemaldība???"

„Likums prasa, lai 15 sitienus sit virs drēbēm," „prakse"
ar to saprot tikai kreklu vien."

„Kommisijas 20. jūlija 1823. gada priekšraksts Nr. 181

nosaka: „Muižas policijai ir tiesība sevišķi uzraudzīt pa-
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rādos kritušos saimniekus un vajadzības gadījumos pār-
mācīt viņus ar miesas sodu/

«Saskaņā ar valdības 4. jūlija 1828. gada rīkojumu
Nr. muižas policija, ja to pārzin muižnieks vai ek-

semts, var sodīt ar miesas sodu visas zemākās kārtas

personas, kuras agrāk piederējušas pie muižnieka patri-
moniāla apgabala, ja šīs personas ir stājušās personīgā
kalpībā vai bez nolīguma ar muižas īpašnieku, apmetušās
dzīvot viņa rajonā; kurpretim tie brīvļaudis, kuri ar mui-

žas valdi noslēguši citādus līgumus, ka pārvaldnieki, nom-

nieki, īrnieki v. 1 1. tikai tad' padoti muižas policijas mie-

sas soda varai, ja tas tieši sacīts viņu līgumā/
„Jau tā apgrūtinātās sūdzības par muižas policiju si-

šanas dēļ ir tapušas vēl neiespējamākas ar likuma ieve-

šanas kommisijas 29. novembra 1830. gada priekšrakstu
Nr. 262, kas nosaka, ka zemnieku niecīgo sūdzību lietās

(m Bagatellsachen) pret muižnieku kārtas personām vai

eksemtiem, kas dzīvo uz laukiem, lai novērstu veltu laika

tēriņu ar braukāšanām, apsūdzētam jāpiesūta ar pilnva-
rotu personu sūdzība paskaidrojuma došanai." — «Par

niecīgām lietam atzītas visas lietas līdz 30 rubļu vērtībai.

«Prakse" ir atzinusi, ka arī tā ir sīka lieta,* kad kāds
zemnieks bez vainas ir sodīts ar miesas sodu."

Te Spaģis pieved piemērus, pat saukdams personas
vārdā, ka sūdzības par patvarīgiem, bez zemnieka vai-

nas, pie viņa izpildītiem miesas sodiem, beigušās zem-

niekam par ļaunu, vai vislabākā gadījumā piespriesti 8

rubļi atlīdzības.

«6. novembrī 1861. gadā izveda dzīve lielas reformas:

zemnieku lietu kommisija izdeva priekšrakstu, ka saim-

niekiem un viņu sievām var uzlikt tikai policijas arestļtu
Sišana kokiem pavisam atcelta; zemniekam, kas nav saim-

nieks, var uzskaitīt viņa «piecpadsmit" tikai ar ādas pletni.
Skaisto dzimumu var pert tikai ar bērna rīkstēm. Liels

progress, kas, ja viss tik labi ies tāļāk uz priekšu, dod mums

izredzes, ka Kurzemes zemnieki pēc simts gadiem panāks
to, ko krjievu zemnieki jau sasnieguši 19. februārī 1861.

gadā; viņus, kā zināms, muižas policija nemaz vairs nedrīkst
aiztikt: ne ar naudas sodu, ne arestu, ne ar rīkstēm."

«Kurzemes zemnieka nolikuma 354. paragrāfs noliedz
zemniekam katru tiesisku pārstāvniecību. Tādēļ advokāti
nevar uzstāties pagasta un apriņķa tiesās. Ar to vēl ne-

pietiek: tas pats paragrāfs noliedz zemniekam sūtīt pa-
gasttiesā savu pilnvarnieku. Neimans atzīst, ka šim iero-

bežojumam «ir savs dibināts pamats", lai zemniekus iz-

sargātu no pagrīdes advokātu izmantošanas. Brīnišķīga
aizgādniecībai"
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«Kommisijas priekšraksts 24 novembrī 1827. gadā
Nr. 128. nosaka: «Personas, kuras aizkavē slimība vai ve-

cuma nespēks, var tiesas termiņā sūtīt savā vietā apriņķa
tiesa pilnvarnieku, kam uz to izdota pagasta tiesas ap-
liecināta pilnvara, kas jāuzrāda muižas policijai aplieci-
nāšanai."

Te jāņem vērā tikai slimnieka privilēģija ieturēt tie-

sas termiņu pilnvarnieka personā; pilnvarot kādu — ie-

sniegt sūdzību, nevar.

Uz kādas pakāpes nostādīta pagasttiesa, kas taisa sprie-
dumu viņa ķeizariskās majestātes vārdā, redzams no tam,
ka pagasttiesas izdotai apliecībai jābūt muižas policijas
apliecinātai.

Kā tad lai nu tic pagasttiesas protokolam, kas nav ap-
liecināts no muižas policijas vai aizkar viņas intereses??!

Ko zemnieku likumi aizmirsa, to papildināja pieci dažādi

priekšraksti no 1819. līdz 1836. gadam, proti, Bīnenštama iz-
devuma p. 60. «22. Lūgumraksti. Tos izgatavot zemniekiem,
kas iesniedz sūdzības vai lūgumus, stingri aizliegts, un

nevien zemniekus, kas liek lūgumrakstus sastādīt, bet it

sevišķi lūgumrakstu sastādītājus un parakstītājus neizbē-

gami jāsoda (pievestas 5 pavēles). Arī šo vēlāko iero-

bežojumu Neimans noliedz ar savu izcilus runas mākslu."

«Prakses" visasprātīgākais un pārgudrākais ievedums
dzīvē ir sekošsaizliegums: «Nebrīvais Kurzemes zemnieks,
ne brīvā Kurzemes zemniece nedrīkst doties laulībā bez

muižas īpašnieku atļaujas". Ārkārtīgs noteikums."
«Neimans citē paragrāfus, noliedz šī noteikuma parei-

zību ar parasto viņa izteicienu: «Tāpat pilnīga nepatie-
sība un nevien tagad, bet jau no laika gala; izteic aplin-
kus domas, paskaidro, uzstāda uzjautrinošus un pretīmru-
najošus apgalvojumus un varbūtības, un tomēr neraugoties
un visu to, šis briesmīgais noteikums ir un paliek pa-
tiesība".

Pie kutelīgā jautājuma, interesanta Neimaņa liecība par
labu viņa klientiem, cienīgajiem baznīckungiem.

Tā vārdu pa vārdam skan: «No dzimtsbūšanas lai-
kiem varbūt arī pārgāja uz brīvības laika iesākumu pa-
raša, ka zemnieks, kas gāja pierakstīt viņa uzsaukšanu,
apgādāja muižas īpašnieka tā saukto laulības zīmi, ir ie-

spējams, ka mācītāji labprāt redzēja šādu kārtību, jo lau-
lības zīmē jau bij ierakstīti uzsaucāmo vārdi un citi ap-
stākļi, kas mācītājam jau bija zināms atvieglojums. Šī
paraša ir jau arvien vairāk mazinājusies, un ja kādam kun-
gam būtu iekritis prātā kavēt šādas laulības zīmes iz-

sniegšanu, tad uzsaukšanai būtu bijis jānotiek arī bez
tādas zīmes, ja tik bez tam nebūtu stājušies ceļā kādi
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citi likumīgi šķēršļi; mācītājs, kas būtu piegriezis vērību

Šādiem kunga celtiem kavēkļiem, drīz vien butu no kon-

sistorijas saņēmis labu mācību."

Tiešām komiski, pirms —

no laika gala nepatiesība, bet

tad „šī paraša ir jau arvien vairāk mazinājusies"; te mēs

vēl piebilstam, ar vārdiņiem: „ja būtu iekritis prātā", „būtu

bijis jānotiek", „ja nebūtu šķēršļi ceļa", „būtu_ saņēmis
labu mācību" —

var labi strīdēties un tie pierada runā-

šanas veiklību, ko pielieto, kad grib melnu pārvērst: pirms
pelēkā, tad pamazām arvien gaišākā nokrāsā, līdz beidzot

sasniedz pieklājības un cieņas pilnu nevainības krāsu.

Ja piemēram, mācītājam ar laulības zīmes uzrādīšanu

ceļas mazs atvieglojums, zemniekam bez vajadzības jā-

staigā, jālūdzas, jālauza mugura, turklāt vēl ar lielu laika

un apstākļu nokavēšanu. Bet kas par to! Lai muļķis zem-

nieks skraida apkārt, kad tik cienīgajam mācītājam caur

to ceļas kāds atvieglojums! Tiešām apbrīnojami! Likums,
kā to pierāda pētījumi, nebūt neprasa šādu laulības zīmi;
visa šī padarīšana nav nekas cits, kā tikai zemnieku muļ-

ķošana, un pierāda mūsu izteiciena patiesību: „kādā iz-

cilus kārtā izveda tautā sistēmatisku kalpināšanu un prātu
aptumšošanu".

Izņemot Neimani, neviens cilvēks nedomā šo atbaidošo

patiesību apstrīdēt. Viņa lielais tautietis_ —o— saka par

to „Kreuzzeitung'ā": „Nevienam muižas īpašniekam neie-

kritīs prātā liegties izsniegt zemnieku salaulāšanai for-

māli nepieciešamo piekrišanu, ja nekādi likumīgi iemesli

tam ceļā nestāvēs; jo pretējā gadījumā to itin drīz iz-

sniegtu priekšniecība".
Dīvaini, ko mums atgadās lasīt Bīnenštama likumu al-

fabēta pkt. 60. Tur stāv: «Laulības zīmes nav absolūti ne-

pieciešamas zemnieku laulāšanai, noteikums par to atkarā-

jas tikai no baznīcas likumiem. Zemnieku nolikuma izve-

šanas kommisijas priekšraksts 6. aprīlī 1848. g. Nr. 55."

Tā tad arī šinīs sfērās pazina laulības zīmi? Un nerau-

goties uz to, Neimanis, virsgalma tiesas advokāts ar ūni-

versālām zināšanām zemnieku lietās, to nepazīst. Tie trīs

mācītāji Berkholcs, Braže un tas anonimais no Kurzemes,
kas tā uzstājās pret vārda slēpšanu, viņi kaut gan pār-

trumpo Neimani ar saviem rupjiem personīgiem uzbru-

kumiem brošūras autoram, tomēr ir tik taktiski, ka par

laulības zīmi nemaz nerunā.

Muižās, loir valdīja vai valda nežēlīgi, plēsīgi, pēc
dzīves baudas alkstoši kungi, vainojamai parašai — pie-

spiest zemniekus pienest no saviem kungiem laulības zī-

mes
— ir briesmīgi tumšas puses 10).
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Ar muižas īpašnieka iespēju, iespaidot zemnieka nodo-
šanu rekrūšos, nabaga Kurzemes zemniekiem ir nodarītas
visbriesmīgākās pārestības taisni attiecībā uz visneaizka-
ramakām ģimenes dzīves saitēm, un tādu atgadījumu ir
tik daudz, ka katrs, kas kaut cik interesējās par zemnieku
clzīvi, katrā laikā var nosaukt vārdā muižas un pašus brie-

smoņus, kuriem viņu gribu pildošie baznīckungi piedzina
vieglu medījumu, un tas notika ar nevainīgo līdzeklīti —

«laulības zīmi".

Pie Spāģa aizrādījuma uz muižas īpašnieka lomu re-

krūšu nodošanas lietās, vēl šodien ir vietā tuvāk raksturot
pašu rekrūšu nodošanas laikmetu, kā arī rekrūšu ķeršanas
notikumus.

Par to var atrast pietiekošas ziņas arī Sēlpils prā-
vesta Lundberga rakstā „No Biržu muižas draudzes"
«Latviešu Avīžu" 1857. gada pielikuma 6. numurā. Lund-
bergs raksta: ,

«Rekrūšu ņemšana toreiz bija bailīga lieta, tā bija gan-
drīz varas un slepkavas darbs, jo puiši aizbēdza mežā, kur
tiem kājas un rokas nosala, citi paši tīši maitāja savus lo-
cekļus, citi turējās bez prāta pretī. Vietām rekrūšu ķē-
rēji, no muižas valdīšanas sūtīti, nakts vidū ielauzās sē-
tās. Nu cēlas vaimanas un brēkšanas starp mātēm, sie-
vām un bērniem. Tada liela un aplama bailība priekš zal-
dāta dienesta bija toreiz mūsu starpā."

Briesmīgais zaldāta dienests, kas ilga līdz 25 gadiem,
pie tāda režīma, kad zaldātu varēja šaust un spīdzināt,
cik mazākajam priekšniekam patika, bija tikai zemnieku
Šķiras pienākums un „muižas valdīšana", kā to pareizi ap-
raksta prāvests Lundbergs, bija tā, kas varēja latviešu
jaunekli vai ģimenes tēvu glābt vai pazudināt.

Kurzemes zemnieku nolikuma 543. pants noteica, ka
pagasta policijas pienākums ir sadabūt cilvēku skaitu vai
naudas summu, ko no katras muižas (resp. pagasta) pie-
prasa kroņa palāta un guberņas valde. Kuri no pagasta lo-
cekļiem bija jānodod zaldātos (544. p.), noteica ar muižas

policijas piekrišanu pagasta tiesa, pieaicinot pagasta priekš-
nieku un dažus no labākiem māju saimniekiem vai nom-
niekiem. Tas pats pants gan noteica, ka strīdus starp
pagasttiesu*un muižas policiju par to, kādas personas būtu
nododamas zaldātos, izšķir apriņķa tiesas. Bet tas bija
mēms likuma burts. Praksē valdīja viena pati muižas po-
licija, resp. muižas īpašnieks vai viņa pilnvarnieks.

Zemnieku nolikuma 219. paragr.' taču noteica: «Pagast-
tiesa kā pagastpolicija ir pakļauta muižas policijai un vi-
ņai atbildīga." Kāda tad te vēl varēja būt runa par strīdu
un to izšķiršanu rekrūšu lietās. Bez tam 545. paragrāfs no-
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teica, ka no kara dienesta ir atsvabināti īpašnieki,

zemnieku māju saimnieki un nomnieki, un muižas ļaudis.

No kunga žēlastības tā tad atkarājās glābt zemnieku no

tā laika briesmīga kara dienesta. Šinī ziņa kunga bardzī-

bai katrs varēja krist par upuri. _Ja kungs gribēja glābt

jauno zemnieku, kas dodas laulība, viņš varēja viņu strī-

pot no noņemamo saraksta, ja ne
— viņš varēja viņu nodot

ķērāju rokās...
_

Šinī nozīme arī saprotama Spāģa īsa ipezīme par kun-

gu iejaukšanos jauno zemnieku laulības un viņu pretmora-

liskajiem mērķiem, kurus viņi sasniedza, piedraudot brūt-

gānam ar viņa nodošanu rekrūšos.

Tāļāk Spāģis, pievedot visus likuma pantus un noti-

kumus „Praksē", pierāda zemnieku nepanesamo saimnie-

cisko stāvokli, kā arī to, ka visas nastas un klaušas ir uz-

liktas tikai viņiem. Brīva vienošanās, par ko runa likums,

ir tukša skaņa, tādēļ, ka bada nomocīts cilvēks, var teikt,

bez dzimtenes, ir spiests pieņemt visus noteikumus, kādus

tik kungs viņam diktē. Tāpat Spaģis pieved likuma pan-

tus, kas pierāda, cik nepanesams ir bijis strādnieku stā-

voklis. Ja saimnieku vai nomnieku vel kaut cik saudzēja,
tad pret strādnieku varēja pielietot miesas sodus bez kā-

dām rūpēm par to, ka viņš kaut kur varētu sūdzēties un

atrast kādu taisnību.

Par mājas sodiem (Hauszucht) Spāģis sarakstījis veselu

nodaļu. Viņš pievedis visus Kurzemes, Vidzemes un Igau-

nijas zemnieku nolikumu pantus, kas runa par mājas kar-

tībā uzliekamiem miesas sodiem; viņš arī pieradījis, ka

Krievijas 1846. gada sodu likumi, kas ilgu laiku Baltijas

guberņās nebija ievesti dzīve, ir bijuši daudz mīkstāki, sa-

līdzinot tos ar Baltijas muižnieku sodiem. Krievijas sodu

likumos 1 dienu aresta pielīdzināja 3 rīkšu cirtieniem, 2

dienas — 6 cirtieniem; turpretī Kurzemes zemnieku noliku-

ma 10. paragrāfs dod muižas policijai, resp. muižas īpašnie-

kam vai viņa pilnvarniekam tiesību 2 dienu aresta vieta

likt šaust ar 15 koku sitieniem, ar koku pirksta resnuma, vai

15 cirtieniem ar pletni; tā tad 1 diena aresta pielīdzināta

7V2 sitieniem. Tā kā Krievija sodu instrumenti ir tikai

rīkstes, bet Kurzemē koki un pletnes, tad Kurzemes zem-

nieku soda 5—7 y2 reiz bargāki neka Krievijas zemnieku,

un turklāt vēl nevis uz tiesas sprieduma pamata, kā Krie-

vijā, bet pēc muižas policijas pārziņa patvaļības. Vai tad šī

apstākļa dēļ vien kurzemnieka liktenis nav „bēdīgs un

nepanesams"?
Zemnieka ierobežošanu aizstāvēties viņam nolaupīto tie-

sību gadījumā, Spaģis izsmeļoši pierada ar likuma pantiem,

„praksi" un piemēriem. Pagasttiesa, kā zināms, stāv pil-
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nīga atkarība no muižas policijas vai muižas īpašnieka.
Protokoļu rakstīšana un sarakstīšanās vācu valodā pilnīgi
izslēdz pagasttiesas tiesnešu līdzdarbību. Loti svarīgs ir
apstāklis, ka ši atkarīga pagasttiesa var galīgi izspriest lip-
tas līdz 25 rubļiem bez apelācijas tiesībām; kaut gan
„prakse ir izteikusies par_ apelācijas pielaišanu arī ma-
zākas lietas, tomēr pārsūdzības drošības nauda dažkārt ir
daudz augstāka nekā prasības summa; tā tad arī šinī
ziņā tiesību aizstāvēšana ir izslēgta.

Pagasttiesas atkarība no muižas policijas ir vēl pastipri-
nāta ar valdības 15. maija 1846. gada pavēli Nr. 4389,
kura skan: 1) muižas policijas pārzinim jr tiesība muižas
policijas lietas ierasties pagasttiesas sēdē bez kādas ie-
priekšējas pieteikšanās; 2) pagasttiesas pienākums ir pār-
traukt iesākto lietas vešanu un uzklausīties, un tūliņ iz-
pildīt muižas policijas priekšlikumu; 3) krona muižām at-
ļauts sevišķos atgadījumos paturēt muižas policijas tiesī-
ba? .rajona inspektora rokās; 4) izdarot sarakstīšanos ar
muižas policiju, pagasttiesa uzstājās kā padota iestāde un,
skatoties pec apstākļiem, lieto savos rakstos izteicienus:
vēstījums vai lūgums, muižas policija turpretī — priekšli-
kums vai ziņojums.

Pārskats visā visumā par pagasttiesas stāvokli, kāds
tas izradās pec pievestiem likuma noteikumiem, pēc ku-
riem zemnieks vai zemniekam par labu neko nedrīkst da-
rīt, ko muižas policija neatļauj, — pietiekoši pierāda, ka
nevar but ne runa par kādu pagasta satversmi, kādēļ arī
bez muižas policijas nevienu nevar no pagasta atlaist vai
pagasta uzņemt.

Pārsūdzības kārtība par apriņķa tiesas spriedumiem
virsgalma tiesa, pec Spāģa pievestiem pierādījumiem, ir
tik sarežģīta un ar tādām grūtībām apstādīta, ka nevie-
nam zemniekam nav iespējams augstākā iestādē taisnību
meklēt un dabūt. >

Sevišķa norēķināšanās ar virsgalma tiesas advokātu
Neimani n).

v _

Neimaņa sarakstīto kritiku Spāģis asprātīgi novērtē
sadi:

a) Ko Neimans nezin un nepazīst, tas viņam nepastāv.
Visus noteikumus, ar kuriem iepazīstina Bīnenštama mazā
grāmatiņa, Neimans nepazīst; līdz ar to viņš arī nepazīst
pievesto „Muižas īpašnieka_ paskaidrojumu mazvērtīgās
tas

v
(Bagatellsachen); arī tas tad nepastāv." — „Tāpat arī

viņš nav redzējis, ka zemnieki saņēma pie savām baznīcām
rīkojumus par klaušām un tagad vēl saņem dažādas pa-
vēles.
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Šinī ziņā N. var dabūt pamācību no baznīcas ķesteriem»

piemēram: Embūtē, Apriķos, Bātā, Kabilē, Nīgrandā, Prie-

kulē, Puzē, Snēpelē, Vērgalē, Vārmē, Cīrava un daudzas

citās vietās.
„

..'

Kā tad lai nu viņš pazīst tautas dziesmiņu: «Kundziņš

jāja raudādams" etc. Tā tad arī tai jābūt fantāzijai.

b) Neimans arī vairāk izliekas nepraša, nekā viņš pa-

tiesībā var būt. Pēc tam, kad „Die Zustānde" iesākumā

bija minēts, ko kāds vecs rakstnieks teicis par Baltijas

semēm, tur arī bija minēts, ko zviedru
(

ķēniņi patiešām

darījuši vai likuši darīt «zemnieku laba
,

— lai no siem

faktiem varētu iepazīties ar iesakņojušos muižnieku garu,

kas šinīs māsu provincēs vienā no otras maz ko atšķi-

ras. Neraugoties uz to, ka mēs nebūt neesam tieši teikuši

«Kurzeme reiz piederēja Zviedrijai", Neimans pie šī at-

gadījuma sakomponē visvisādus jautājumus un pēc tam

pats brīnās, kā viņš tos visus var noliegt. Viņš piemēram

raksta: «Mēs jautājam, vai Kurzeme jel kādreiz ir pie-

derējusi Zviedrijai? Nekad. Kāda sakarībā tad stāv jau

tā vispārīgi apšaubāmās zviedru ķēniņu pūles par Vid-

zemes zemnieku brīvību ar Kurzemes zemnieku stāvokli.

Kā var autors nostādīt Vidzemes apstākļus sakarībā ar

mērķiem ierobežot Kurzemes dzimtsbūšanu?"

Izrādās gan, ka ir vajadzīgs no musu puses aizrādīt

Neimanim uz «Richtera Baltijas provinču vēsturi. To dar-

bu viņš var lasīt bez bažām, tādēļ, ka ta sacerētājs ir ļoti

labvēlīgs muižnieku būšanam,_u_n ja tas ir neizbēgams, tad

izteicas pret to tikai izvelēta, iestudētā valoda. Rich-

ters saka: ~1701. gadā, jūlijā Jelgavu ieņēma zviedri un

par pilsētas pārvaldnieku iecēla ģenerālleitnantu Kārli

Stuartu, kurš palika savā amatā divus gadus, un tad vi-

ņa vietā nāca ģenerālleitnants Lovenhaupts. Jelgavu un

Bausku zviedri stipri nocietināja un ap Liepāju uzmeta vaļ-

ņus. Noddkļus saņēma zviedru kara kase, un muižniekiem

pēc Vidzemes parauga aizliedza viņu muižās miesas sodu

varu."
Kā ar to nu saskan Neimaņa — «Nekad?

Bet ka Neimans arī to uzskata par «vispār apšaubāmu ,

par ko tūkstoši, arī Neimans, ir skaidrībā, tur mēs pie la-

bākās gribas nekā nevaram līdzēt.

c) Likumu viņš atceļ ar praksi un praksi — ar liku-

mu. Tā viņš par 60 koku sitieniem saka: „Un ja likums

te arī skan ļoti bārgi, tad totiesu prakse te ir ļoti lēnīga.

Neimans to atrocl pat par ļoti «komisku ,
kad valdība

atceļot 60 koku sitienus sūdzētājam. Viņš diezgan jiaivi
aizrāda, ka šo sodu „prakse" esot atcēlusi. Te viņš ļoti

maldās. Zemnieku nolikuma ievešanas kommisija 14. maija
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1836. gadā, rīkojumā Nr. 98., nosaka, ka, „lai sūdzētāju
sodītu ar 60 sitieniem, ir neapšaubāmi jāpierāda viņa
vieglprātīgais nolūks celt sūdzību." Bet tā, kā tas grūti
pierādāms, tad arī sods uzskatāms it kā par atceltu. Tas
komiskākais te tomēr ir tas, ka Neimans labāk vēlas, lai

„prakse" atceļ šo sodu, nekā ķeizariskā valdība; labāk ar

patvaļību, nekā ar legālu varu. Kā šāda uzskata dēļ pats
likuma zinātājs top komisks, Neimanim aiz lielas pārgu-
drības nekrīt ne prātā."

d) Neimans strīdas par Kurzemes pletni. Viņam nepa-
tīk nosaukums „pletne" (Knute); viņš grib to saukt par

„pātagu"; viņam „liekas, ka Kurzemes pātaga nav ne-

kāds sevišķi sajūtams soda instruments."

Ak cik relātīvas ir cilvēku pārliecības? .Pletnes lie-

lumu Jūs, advokāta kungs, laimīgā kārtā neesat apšaubī-
juši, kura ir uzdota, kā 3 pēdas gara, 2 pirksti plata, 1

pirkstu bieza, no vairākām siksnām sašūta. Šī pletne visā

guberņā tautas mufē ir pazīstama kā „Maizes pātaga",
jo_ pēc vecam dzīves parašām, zemnieki, kuri nāca un

nak izlūgties maizi no pagasta magazīnas vai muižas klēts,

vispirms dabūja vairākas reizes baudīt šo labdarības gār-
dumu un tad tik viņiem iedeva materiālo maizi. Darba un

klaušu daudzumu nosaka kungs, bet zemniekam jāgādā
no viņa klaušu māju zemes uzturs, lai apmierinātu bieži

neapmierināmās prasības. Saprotams, ka tādos apstākļos
muižas klefs vai kas gandrīz viens un tas pats — pagasta
magazīnas klēts, ir pēdējā apelācijas instance, pārmērīgu
kunga prasību apmierināšanai, gluži kā dzimtsbūšanas lai-

kos.
_

Maizes pātaga ir maizes garīgais surogāts, zināmā

mērā šķīstīšanas uguns, kuras atkārtota izbaudīšana zem-

niekiem pavasaros bieži vien ir neizbēgama, lai tik pēc
dažām nedēļām atkal tiktu pie īstas maizes baudas!"

Neimans saka vēl sekošo: „Dažas vietas šinī rakstā runā

par to, ka autors ir stāvējis sakaros ar šejienes zemnieku

kārtu vai tautskolu un tādēļ ir iznācis no viņa spalvas
partejisks raksts par paša namu un sētu."

Pieņemsim, ka Neimaņa aizdomas būtu pareizas un au-

tors būtu latvietis, kas reiz stāvējis tuvu zemnieku sko-

lai, — vai tad tādēļ nevarētu autoram ticēt? Vai tad

viņš cīnās par savu namu? Advokāta kungs, šo pierādī-

jumu jūs paliekat lasītājam parādā! Un ja nu viņš tiešām

cīnītos par savu namu un sētu, par savu personīgo lieflu,
t. i. būtu tapis par Kurzemes māju saimnieku, tad viņš
taču vislabākā gadījumā būtu ar jums, N. kungs, līdzīgā
stāvoklī; jo jūs taču tiešām cīnāties par savu personīgu
lietu, kad tik dzīvi attēlojat kaktu advokātu pielaišanas
briesamas un atzīstat Kurzemes praksi pret viņiem par
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pārāk liberālu. Tas katram lietpratējam krīt acīs, cik pie
jums ir neieciesta „kakfu advokātu" brīvā konkurence." —

„Jūs vēl prasāt pierādījumu, ka autoram var uzticēties.

Na, tā ir tāda savāda lieta. Ja kāds pirms vairākiem ga-

diem būtu centies ierakstīties Kurzemes dzimtsmuižnieku

kārtā un pie tam kritis cauri, bet pec tam nāvīgi centies

sasniegt savu mērķi un jau drukas lietās savam vārdam

sācis pielikt „fon", ja nu tāds vīrs uz reizi sāk uzstāties

kā muižniecības labdaris un aizstāvis, vai tad viņam būtu

tiesība prasīt, lai viņam vairāk tic?"

Nevienam Neimaņa «pārlabojumos" skārtam jautāju-
mam vai apgalvojumam Spāģis nepaliek atbildi parādā.
Viņš savā 15 lappusēs sīki drukātā atbildē Neimanim,

ar vajadzīgiem likumu un rīkojumu tekstiem, ar vēstures

faktiem, dzelzs loģiku un neizsmeļamu asprātību pilnīgi
iznīcina Neimaņa «pārlabojumus."

Beigās Spāģis no paša Neimaņa „pārlabojumiem
f

atzī-

mējis trīs viņa slēdzienus un tos nosaucis par: „Trīs ie-

vērojamiem piemiņas albuma ierakstiem."

1) «Kurzemes zemnieku apstākļiem vispārīgi nav jā-
kaunās pielīdzināties lielākās daļas citu zemnieku apstā-

kļiem."

2) Zemnieku brīvība ir saskatāma visos to radošos tie-

siskos elementos.

3) Kas njeva Kurzemes zemnieku stāvokli, tas ceļ die-

nas gaismā ne mazāk kā labvēlīgu neslavu."

Pec šiem Neimaņa sacerētiem ģimenes albuma ierak-

stiem, Spāģis taisa šādus gala slēdzienus:

„Ņemot vērā, ka Neimans, kā viņš pats atzīstas, bieži

nav varējis sekot mūsu loģikai, mēs beigās gribam turēt

viņa acu priekšā, viņa paša loģiku no viņa „Dažu_ visuz-

krītošāko 'nepatiesību pārlabojumiem etc. Jelgava 1860.

g.", kuru viņš, domājams, vēl nebūs aizmirsis; mums turklāt

šī viņa loģika dod ļoti daudz priekšrocību viņa piekri-

tēju priekšā un mēs, ejot cīņā pret viņu pašu, varam

lietot viņa paša izteicienus:

«Neimaņa rakštelis satur tādu daudzumu nepatiesu ap-

galvojumu, ka tas vien jau ir pierādījums,_ cik ļoti autors,

pateicoties savām kaislīgām naida tieksmēm — nostāties

pret Kurzemes apstākļu, it sevišķi pret muižas īpašnieka,

mācītāja un zemnieku savstarpējo attiecību uzlabošanu,

ir ļāvis vaļu savai nevaldāmībai, vai nu apzinādamies, ka

viņš oeļ priekšā nepatiesību, vai nedodot pats sev ne ma-

zāko paskaidrojumu uz jautājumu, vai viņa uzskats ir pa-

reizs un vai viņam, gluži otrādi, par šiem uzskatiem vai
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par atsevišķiem apgalvojumiem tūliņ nebūtu jāaprunājas
ar kādu lietpratēju un tie jāpārlabo (Mēs no savas puses

te piebilstam: iegādājoties Bīnenštama mazo grāmatiņu par

75 kapeikām, nebūtu viņa juridiskās zināšanas tik uzkrī-

tošā kārtā novirzījušās uz slidena ledus). Katrā ziņā mes

gribam (mēs gribējām) sekošās rindās (un mēs: iepriek-

šējās rindās) celt gaismā dažas tūliņ pārlabojamas nepa-

tiesības, kuras tanī rakšfelī čum un mudž; riebīga par-

tejība, kādā tas rakstīts, atspīd pārāk gaiši gandrīz vai

katrā teikumā, un — ir lieki raksta tendences vai kaut vien-

pusīgu vai pa pusei nepatiesu tēlojumu (mēs: nepareizu
tulkojumu un interpunkciju) apgaismošanai vēl tērēt kādu

vārdu/** — „Tas sakāms par autora argumentiem, to re-

dzēsim (mēs: redzējām) no salīdzinājumiem, cik tāļu vi-

ņa citāti ,(mēs: zināšanas) saskan ar īstiem likuma tek-

stiem (mēs: un ar „Praksi")." — Tā, piemēram, treša

sadaļa par zemnieku tiesisko stāvokli, galvena
_

kārta ir

līdzeklis, kā pazīt autora ļauno nodomu, vislabākā gadī-
jumā gandrīz neticamu viņa zināšanu trūkumu par tie-

sībām un faktiem, par kuriem viņš runā ar neapšaubāmu

spriedumu, un ar to katrs viens, kuyš, no paša piedzīvoju-
miem vēl nebūtu nācis pie pārliecības, var nākt pie at-

zīšanas par pretējo- Tas, ko autors (N.) citē, ir apsolūti

nepatiess, relātīvs." — «Neraugoties uz to ir pienākums,
tik nepatiesus un tādā kārtā, kā jau pārrunāts, priekšā
celtos uzbrukumus, atspēkot ar patiesa lietas stāvokļa ap-

gaismošanu. Lasītājs, kas par to interesējas (mēs: kas ir

spējīgs domāt), mēs ceram (mes: zinām) no liela dau-

dzuma kļūdu un nepareizību ko autors (mes: Neimans)

grēkodams pret patiesību pielaidis, kas tūliņ ir pieradītas

ar attiecīgiem likuma tekstiem, (mes: arī ar saturu pec

Bīnenštama un Šulca paskaidrojumiem etc.) varēs pats
taisīt pareizu spriedumu, cik talu autoram_ pietiek pirmo

nepieciešamo zjnāšanu, kas jāprasa no vēsturisku noti-

kumu un apstākļu tēlotāja: it īpaši vai viņš ir pa-

tiesību saprast un to ar labu nolūku priekša celt." —

„Ja gribētu katru līdzīgu greizu un vienpusīgu spriedumu

atspēkot, ja gribētu ar pretīmrunājošiem pamatojumiem

un paskaidrojumiem, kas vairāk vai mazāk atkarīgi no

subjektīva ieskata, kritizēt autoru (mēs: Neimani), tad

tas taču galu galā nozīmētu šim, tā tendenču_ un mēģi-
nātu pamatojumu dēļ pietiekoši atzīmētam (mes: un ga-

līgi samaitātam) rakstam piegriezt lielāku vērību, neka

tas pelna no lietpratēja un bezpartejiska vērtētajā pu-

ses."

„Bet tas, kurš brīvību (mes: arī patiesību) domājas at-

radis ejot pa melu ceļiem, lai atceras svētos rakstus: „Pa-
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tiesība jūs darīs brīvus! Lai ikviens, kādas kārtas vai

amata tas ari nebūtu to liek pie sirds!" (Mēs no savas pu-

ses vēl pieliekam): „Cik žel, ka pats Neimans, viena, visu

aptveroša galva, virsgalma tiesas advokāts un Kurzemes

slava, nav varējis attaisnot savus solījumus un apgalvoju-

mus, patiesībai kalpot un to sprediķot, un mums viņam
jāuzsauc: „Nekādai nelietīgai valodai nebūs iziet no jūsu

mutes; bet tādai, kas ir laba un derīga priekš uztaisīšanas*
lai dod svētību tiem, kas to dzird"!!! 12).

4

Spāģa sakrātās vāciešu liecības par Baltijas muižniekiem

un viņu polītiku.

Plašu nodaļu savā grāmatā Spāģis ierādījis ievērojamu
vācu vīru atsauksmēm pa Baltijas, it sevišķi zemnieku ap-

stākļiem. Šīs nodaļas ievadā Spāģis pats saka: «Mes at-

zīstam par labu, pieaicināt vācu vīrus, lai viņi tēlo zem-

nieku apstākļus Baltijas guberņās. Ir skaidrs, kā vācu

rakstniekiem nevarēs pārmest «kaislīgu naidu", «partejī-
bu", „aizspriedumus", «nolūkus" v. t t., jo neviens no vi-

ņiem nav latvietis, ne arī vēlējies būt par zemnieku māju
saimnieku, vai zemnieku strādnieku Baltijas guberņās. Ne-

viens galvu nepazaudējis kritiķis arī nevarēs pārmest šiem
vīriem «naida jūtas pret muižniecību-un garīdzniecību",
nevarēs teikt, ka viņiem ir bijuši «tuvi sakari ar Bal-

tijas zemniekiem un skolotājiem' un kā viņi ir rakstījuši
par «savu namu un pagalmu", ko Baltijas kritiķi tā cen-

šas uztiept autoram, tādēļ, ka viņiem cita nekā nav ko

teikt.

1) Zebastjāns Minsfers 13), Bāzeles profesors, sarak-

stījis 1550. gadā savu «kosmografiju". Izdevumā, kas iz-

nācis Bāzelē 1668. gadā, vārdu pa vārdam sacīts: 130. lpp.
«Vidzemniekiem nav jākaro ar tatāriem, bet viņu galvenā
nodarbošanās ir pārmērīga rīšana un žūpošana, it īpaši
pilīs un muižās. Un kas šinī gadījumā liels kauslis un dzē-

rājs, lai dodas uz Šo zemi; karotāji ar godu uzņems savā

ordenī. Un pirms gads nav pagājis viņi jau dabūs savu

algu, proti: udenskaiti, resnu vēderu un citas daudzas

ļaunas kaites. Resnais vēders ir Vidzemē vispār pazī-
stama slimība pilīs un muižās, un kā man ziņots, viņi
tā rijot un plītējot dienām un naktīm un nekā nestrādā-

jot, tikai pēc patikas izkaujoties. Zemnieki šinī zemē at-

rodas eļzimtsbūšanas stāvoklī un ar viņiem nežēlīgi apietas

viņu virskungi, it sevišķi muižnieki, ordeņa brāļi, amat-

vīri un ķara aļgādži. Tie ir tik nežēlīgi pret viņiem, ka
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tiklīdz viņi dabū zināt, ka kadam_ nabaga zemniekam ir

kāds labs zirgs, vērsis vai govs, tūliņ meklē iemeslu, kā

viņam tos atņemt Ja kāds zemnieks no viņiem aizbēg,
kas zemniekiem bieži jādara bada, un cita

posta dēļ, un pēc tam viņus notver, viņiem nocērt vienu

kāju, lai viņi vairs nevarētu aizbēgt Ta ir visnelaimīgā-
kā un visnožēlojamākā tauta, kadu nekur citur zem sau-

les vairs nevar atrast Viņi ēd pelavu maizi» kadu pie

mums neēd cūkas, un valkā lūku vīzes ko viņi pērk par

2, 3 feniņiem. Ordeņa lielkungi daudz nerūpējas par sa-

viem zemniekiem, bet atļauj saviem apakšniekiem rīkoties

ar viņiem kā patīk. Šie nabaga ļaudis dzīvo un top tu-

rēti kā lopi, bez kādas Dieva atzīšanas.

2) J. N. Tilings, mācītājs un profesors Jelgava, savā

grāmata „Ueber die sogenannfe būrgerliche Union m

Kurland"* Rīgā, 1793. gadā, trešā daļā starp citu saka:

„Mūsu valsts, pec viņas pārvaldes formas un satversmes,

ir savā ziņā vienīgā. Katrs maldās, kas viņu atrod līdzīgu
kādai citai. Kurzeme pilnīgi pieder muižniekiem... Kur-

zemes muižnieki un viņu hercogs pēc mana ieskata ir viens

un tas pats, ir nedalāma, vesela būtība..." — „Vajaga
mani pareizi saprast, kad es saku: Kurzeme pilnīgi, pie-

der muižniekiem, ir tikai muižnieku zeme. īstie zemes

iedzīvotāji ir viņu īpašums..." — „Visi citi brīvie pil-
soniskie iedzīvotāji dzīvo tikai zināmā mēra kā pagaidu ie-

dzīvotāji; kas viņi ir, tas ir, un kas viņiem ir, tas ir

nevis uz stingra likuma pamata, bet ta sakot, kā labda-

rība, kā_ dāvana, kā labvēlība. Viņi ir, vai nu ataicināti,

vai svētītās Dievzemes ieviļinati arvien vairāk un vairāk

ienākuši svešinieki, kuri te atraduši maizi, goda ama-

tus un prieka dzīvi, kuriem sagādāja patīkamu priekš-
rocību un ļoti nodrošinātu dzīvi, kuriem par labu lika

celt pilsētas un tās nodrošināja ar valstiskam tiesībām

un brīvībām...""

Pēc tam Tilings taisījis pārmetumus pilsētu iedzīvotā-

jiem, ka viņi nav īstas rāsas. „Un vai tad visi tagadējie

pilsētu pilsoņi ir vācieši? Vai starp viņiem dažs labs

nav godīgs leitis, prūsis, polis, dažs labs dānis un zvie-

dris? Vai dažiem nav tīras latviešu asinis../'

„Kā varēja, kā drīkstēja šie ārprātīgie cilvēki (garīdz-
nieku kungi) augstdzimtai bruņniecībai un muižniecībai

pārdrošībā' un bezgodībā veltīt nejauku ķengāšanas rak-

stu, kurā viņi vispārīgi visu Kurzemes muižniecību paze-

mina uz visdziļāko, un lielāko_ daļu viņas locekļu rak-

sturo, kā Dievu un savus pienākumus aizmirsušus cilvē-

kus, ka baznīcas aplaupītājus, varas piesavinātājus, ap-

spiedējus, bļodlaižus, bļāvējus, ka valsts meri, kā cilve-
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kus, kuri nav spējīgi, ne uz kādiem cēliem darbiem, bef

kuru augstākās īpašības ir tikai netaisnības veicināšana,
Šo rakstu liek jau otrreiz iespiest muižniecību no jauna
apvaino un rakstu noslēdz ar dubultu apgalvojumu: «Ko
mēs esam rakstījuši, to mēs esam rakstījuši..."

Garīgie patiesības sludinātāji starp citu esot sacījuši:
«Saprātīgs, taisns, cēli domājošs un augstsirdīgs Kurze-

mes muižnieks ir rets izņēmums."
Tilings turpina šādā valodā: „Nekam citam nav vairāk

brīva laika, ka lielākai daļai lauku mācītāju pie visām

viņu amata darīšanām. Izņemot svētdienu, viņiem pieder
visa nedēļa, un es dažu labu esmu dzirdējis žēlojamies par

garlaicību, kuru mēģina pārvarēt: viens ar medībām, otrs

ar pajādelēšanos, trešais ar citādu izklaidēšanos.

Draudzes apmeklēšana, tā sauktā linošana, ir dziedi-

noša un ienesīga kustība." — «Lestenes mācītāja Urbāna

spriedums sakrīt ar manējo tanī ziņā, ka Kurzeme ir

izcilus zeme, ir svētīta zeme, kurā tādēļ arī ar lielām ce-

rībām uz nākotni ieplūst ārzemnieki, tāpat kā senāk Rīt-

indijā; kā augsti mācītiem vīriem, tā tad pirmā kārtā

mācītājiem, kuru ir vairākums, ir skaista apskaužama
dzīve."

„Es palieku pie uzskata, ka mazākā mācītāja vieta uz

laukiem ienes vismaz 600 Alberta dālderu, kas līdzinās

300 dukātiem; tik nevajaga skaidro naudu vien skaitīt, bet

jāierēķina arī dzīvoklis, saimniecība, brīvs uzturs, malka,

linošana un visi dažādie blakus ienākumi līdz ar katru

cepeti pēc tā vērtības godīgi un pateicīgi ierēķinot Kas

tad liek lauku mācītājam ne par ko nerēķināt visu to,

ko citi pilsētā nevar iegādāties pat par 400 dālderiem.

Bet mums arī ir mācītāju vietas uz laukiem, kas ienes

1.500 Alberta dālderu." — «Man pietiek, ka kāds vispār
pazīstams lauku mācītājs, kurš vēl ir starp dzīvajiem,
mācītājs Urbāns Lestenē, manā vietā atspēko maskās tēr-

pušos un droši vien viņa nicināto amatbrāļu nekaunīgos
melus un saka viņiem tieši acīs: «Nevienā valstī pasaulē
mācīts vīrs, mācītājs, netop vairāk cienīts un mīlēts, nav

vairāk amata grāda un priekšrocības, nav ienesīgākas
vietas, nav starp viņiem tikdaudz pārtikušu cilvēku, ka

mūsu Kurzemē, kura tāpat kairina un pievelk ārzemnie-

kus, kā Rīt indija."
3) J. G. Kohls 14), publicists un korespondējošs loce-

klis Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā, kurš

kā mājskolotājs dzīvojis ilgus gadus Baltijā, arvien cie-

nījis muižniekus un rakstījis zalonu aprindām, saka sa-

vā aprakstā: «Vācu-krievu Baltijas provinces (Drēzdenē
un Leipciga 1841. g.) 202. lappusē." Ir noskaidrots, ka
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pat somu ciltīm piederošie igauņi ir pazīstami ar savu no-

žēlojamo mājas dzīves iekārtu, viņu saimniecības lietām

un visu viņu stāvokli (īstie somi Somija zviedru valdīša-

nas laikā netapa dzimts ļaudis un ari tagad zem krievu

virsvaldības ir brīvi).

„Igauņu māju dzīves iekārtas izskats ir nabadzības, ne-

tīrības un nekārtības non plus ultra paraugs un visa Eiro-

pā nekas tamlīdzīgs nav atrodams. Viņu ciemi miera laika

pastāvīgi tā izskatās, it ka kada laupītāju tatāru banda

tos nupat būtu atstājusi.
Viņu saimniecības rīki ir tik vienkārši un neveikli pa-

gatavoti, it kā tie būtu nodomāti apbrinojamiem_ savada

ziņā mākslas ražojumiem. Viņu uzturs ir uz ārkārtīgāko

nabadzīgs un var teikt ar ka daudzi mežoņi

savās nometnēs ir atļāvušies sev lielāku ērtību un grez-

nību, nekā tā atrodama igauņu būdas. Pat latviešu dzī-

voklis, salīdzinot to ar igauņa dzīvokli, liekas buf sa-

prātīgākā garā iekārtots. Igauņa dzīvoklī cilvēkam izlie-

kas, it kā viņš atrastos Noasa šķirsta: te izpalidzas cits

citam, vienā un tanī pašā telpā, cieti cits pie cita; te ir

cilvēki, kas strādā, guļ, dzemde, slimo un apmierina savu

izsalkumu; pie viņiem mīt mājlopi: zīž jeri, brec kazas,

rukst cūkas, rej suņi, kladzina un klukst vistas.

Igauņu soli, galdi un krēsli izskatās itkā tieši no meža

ņemti. Durvju kliņķus un atslēgas igauņi nepazīst, un

ir skaidrs, ka no ārkārtējiem dzīves attīstības
_

un uz-

labošanas soļiem, ko pārējā Eiropa mākslā un

rūpniecībā, ne pilieniņš nav nācis par labu šai tautai, kas

nīkuļo vēl šo baltu dienu tanī paša _stavoklī,_ kāda at-

radās viņu senči nepārredzama senatne. Ir brīnums, ka

tādās istabās, kur pastāvīgi ir dunu un bieza migla, vel

ir kāds pārs igauņu ar veselām acīm." v.

Tāļāk Spāģis raksta: „Te jātaisa trejādas piezīmes: 1)

kā acu slimība pie igaunietēm ir pārāk izplatīta tādēļ,
kā viņas lielāko laika daļu pavada šinīs spitālības be-

drēs; 2) ka liela dala muižnieku atzinusi šos šaušalas^mo-

dinošos dzīvokļus par „zemniekiem ļoti veselīgiem" un

ir pārliecināta,' ka tie vēl izturēs divām nākošām paau-

dzēm; 3) Ka katrs izglītots ārsts ar izmisumu noraida ap-

galvojumu, ka šie dzīvokļi ir veselīgi.

Ir saprotams, ka igauņu zemnieks nespēj un nevar celt

jaunu dzīvokli tikmēr, kamēr tas paliek kunga īpašuma.

4) Ozsnbrūggens 15), agrāk profesors Terbatā, tagad
Cīriches (Šveicē) universitātes rektors iesniedzis F. A.

Brokhauza grāmatai „Die Gegenwart" 1848. g. stingri ano-

nimi kādu rakstu ar virsrakstu: „Die deutschen Ostseepro-

winzen Russlands.
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Ozenbrūggens ir drusciņ mazāks jūsmotajs par vācie-
tību, nekā Buddeus.

„Maz ievērojama vacietības pārstādīšana uz laukiem
izskaidrojama galvenā kārta ar to, ka Baltijas bruņniecī-
ba cīņā ar pilsētām un viņu pilsonību pieturējās neatlai-

dīgi pie aplenkšanas sistēmas pret pilsētām, kāda sistē-

ma gandrīz pilnīgi izslēdza pilsētu iespaidu uz iedzim-
tiem vietējiem lauku iedzīvotājiem. Šāda iespaida atļauja
ari nekad nestāvēja bruņniecības interesēs, kurai piede-
rēja zeme, jo samērā brīvās pilsētu iedzīvotāju šķiras,
darot savu iespaidu uz zemes pirmiedzīvotājiem, kas atra-

dās dzimtsļaužu stāvoklī, būtu apdraudējušas muižnieku

visvaldību un galveno nozīmi. Muižniekiem pat līdz pē-

dejam_ laikam nebija pietiekošā mērā saprašanas par sa-

vu stāvokli, lai līdzīgi Rītprūsijas vāciem, kuri arī kā

uzvarētāji iekarojuši zemes gabalus, saistītu pie sevis un

tiešam sev iegūtu vietējos dzimtsļaudis. Tādēļ viņiem va-

jadzēja visus 600 gadus par to tik domāt, kā par viņiem
valdīt. Pec tam, kad šāds maldīgs un spītīgi pārdrošs
princips l6) bija pieņemts, iekš tam tad arī pastāvēja vi-

ņu vienīgā eksistences iespējamība. Tādēļ arī tagad pēc
tam, kad latviešiem un igauņiem ir dota personīgā brīvība,
pastāv spēka agrākie iemesli, kas palielina Baltijā vācu

elementa iznīcināšanas briesmas." — Šo zemi iekarojot
„cīņas te nebij vieglas un bij asiņainas — apstāklis, kas pa
lielākai daļai izlaists no acīm. No Kurzemes atklāšanas,

pagāja veseli simts gadu, pirms Jelgavas mestrs Konrāds

fon Hercogenšteins varēja saukt par savu visu zemi starp
Daugavu, Lietuvu un Baltijas jūru (1290. g.); šinī cīņā
krita 117.000 krusta_ karotāju. Kalpība, kādā nogremdēja
iekarotas tautības, līdzinājās varmācībai. Bruņniecības, vi-

ņas brālēnu, onkuļu un radinieku bars, izbadis un zemes

un laupījuma kārs vilkās bruņiniekiem pakaļ. Pāvesta

Gregora bulla un vācu ķeizara Fridricha 11. grāmata
paziņoja, ka viņi ņem iekarotās tautas Svētās Romas valsts

apsardzība un apsolīja viņām uz mūžīgiem laikiem brīvību

visas tas tiesības, kādas viņas līdz tam baudījušas*
Taču stiprāka intereses šos rīkojumus aizmirsa un at-

ceļa. Sekas bija: 600 gadu ilga dzimtsbūšana. Baznīcas

gādība par iekaroto tautu vēl 18. gadusimtenī atradās

gluži nožēlojama stāvoklī. Visai reti bij atrodams kāds

garīdznieks, kas nebūtu padevies žūpībai un uzdzīvei. Ti-
kai reti prata sarunāties ar tautu viņas valodā. Bet gar
to nevienam nebij nekāda daļa. Muižniecība par to nemaz

neinteresējās. Ja mācītājs bija cītīgs mednieku un žūpo-
tāju biedrs, labs sarunu biedrs un katra laika trumpotājs,
tad cienīgie kungi izteica viņam savu pilnīgu labvēlību.
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Svētdienās viņš nolasīja no grāmatas vācu valoda savu

sprediķi, kas tautai bija pilnīgi nesaprotams. Ar to viņa

pienākums bjja izpildīts. Vēlākos laikos nostādīja zem

kanceles kādus vīrus, kas sprediķi pārtulkoja tautai sa-

protamā vālodā. Šie vīri, pa lielākai daļai bija: palaidu-

šies vācu amatnieki, vecuma nespēka dēļ no dienesta at-

laisti kalpotāji, kara invalīdi un tamlīdzīgi cilvēki. Ja

šis stāvoklis, par nožēlošanu, ir uzskatams ka krass pie-

mērs tam, kā vācu kungi nicina zemnieka cilvēku, un ja

pietiekoši stipri nevar pastrīpot garīdznieku nolaidību sa-

va pienākuma izpildīšana, tad cita virziena šads stāvo-

klis vēl ir uzskatāms kā vācu un domāt ne-

spēja, caur ko draud galīgi sabrukt pēdējais vacietības

drošais pamats. Kungi nejautajā par to, ka pie ta tika,

ko viņi prasīja, kad tik tas bija viņu priekša. Zemniekam

taču vienam pašam bija jānes kunga uzturēšanas nastas.

Nav bijis un pa lielākai daļai ari šodien nav muižniekos

nekāda dziņa ar paša pūlēm un paša pratu palielināt

savus ienākumu avotus tādā mera, lai viņa apakšniekiem

no tiem atkristu kāda daļa. Muižniekos tiešam mīt at-

baidošs, radoša darba saprāta trūkums." — «Nekāda lat-

viešu, igauņu un vācu tuvināšanās iedzimta valdnieka per-

sonā nebij
*

iespējama, jo „vācu baroni šadu sakarību ga-

dusimteņus ilgā dzimtsbūšanas laika ir mazinājuši un pec

zemnieku personīgās brīvības pasludināšanas, ar nolūku

to galīgi saraustījuši. Dzimtsbūšanas laika viņi turēja ie-

dzimtos iedzīvotājus tāļu no katras līdzdalības vācu dzī-

vē, lai ar to viņos nemodinātu kādas neērtas prasības.

Pletne patiesībā bija vienīgais muižnieku autoritātes or-

gāns, ko viņi pielietoja, kad viņi redzēja, ka kādu no vi-

ņu prasībām, taisnām vai netaisnām, nepiepildīja acumir-

klī, bez pretrunas, pilnos apmēros. Par apakšnieku stā-

vokli nekad nedomāja." — «Sākot no zemnieku brīvlai-

šanas nu galīgi iznīcināti visi tuvākie sakari starp kungu

un viņa apakšnieku. Zemnieku likumos muižnieki vel reiz

sakopoja visu savu žulti un niknumu uz iedzimtām tautām

par muižniekiem vairāk uzspiesto, neka no viņiem pa-

šiem brīvprātīgi doto atbrīvošanu no dzimtsbūšanas ķē-

dēm. Brīvā atlaistiem uzkrauti pienākumi, nastas un klau-

šas, klaušas nastas un pienākumi; bet brīvības šausmīgi

maz." — „Vajag pazīt Baltijas zemes muižniecības dzī-

ves veidu, vajaga būt redzējušam valdošā nama iekšējo

saturu, vajaga ņemt vērā visus zemes iekšējos apstākļus,

ja grib saprast,' kā varēja gadusimfeņus pastāvēt un jau-

nāka laikā pat vel pieaugt absolūts savstarpēju sakaru

trūkums starp muižu īpašniekiem un iedzimtam tautām." —

«Ārkārtīgi reti un tad arī tikai pie kāda izredzētā, muiž-
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nieks ieskatās latvieša un igauņa būdā." 17). «Nelaimi'
gais dzimtscilveks un tagad tikai pusbrīvais līdz šim taču

pazina no kungu puses tikai mājas pārmācības kokus, un

katrā dzīves pārgrozība redzējis tikai jaunas nastas uz-

liekam. Ka lai nu viņš piepeži tic kādai sirsnīgai balsij,
kas atskan no tam aprindām, par kurām tēvi un vectēvi
savas sāpju dusmas ir sacerējuši parunu: «Kas cels vilku

par avju ganu!" Ko viņa tevi ļauna darījuši un neparei-
zu dzīve cēluši, tas tagad guļ uz Baltijas muižnieku
bērniem.

Viņi nu gan juf ši stāvokļa trūkumus un redz bezdibeni,
kas atveries viņu priekša, bet viņiem trūkst radošu spē-
ju pašos pamatos labot savus apstākļus, nav spēka at-
teikties un aizmest prom personīgos

*

labumus, izpērkot
jaunu nākotni. Tadeļ viņi krampjaini turas pie tā, ko ta-

gadne viņiem dod, aizmirzdami visas pretrunas tagadnes
dzīve. Tas ir briesmīgs stāvoklis, kādā ir iebrukuši Bal-
tijas muižniecība, un kāda viņa joprojām paliek. Kā ieka-
rotajā ienākusi zeme, kur viņas patvaļībai nekāda opozī-
cija pretim nestajās, kur reformācijas pieņemšana (šeit
tīri politisks akts) viņu atsvabināja arī no* tās apdomī-
bas, kādu viņa līdz bij ievērojusi, viņa mantoja no sa-

viem tēviem parašu_ tikai baudīt, nekad nekam nepaklau-
sīt un neko negādāt. Auglīga zeme, zivīm bagāti ezeri
un upes, koku un mežazveru bagāti meži rādīja mate-
riālo virzienu. Saudzība, _ar kādu vēlākie zemes iekaro-
tāji (zviedri, poļi) izturējās pret muižu īpašnieku aristo-

krātiju, ieaudzināja viņa tadu pašapziņu, kura gluži da-
biski noveda viņu pie savas nozīmes un varas pārmērīgi
augstas novērtēšanas. Zemes sakaru trūkums ar rietumu
valstīm, kas gāja uz priekšu kultūrālā attīstībā; zemes

dienvidus robežas, kas šķiroja protestantismu no Polijas
un Lietuvas katolicisma; pieaugošā sajūta, ka šīs zemes

kultūra ir augstāka par austrumu kaimiņu kultūru: tas

viss lika stāvoklim sastingt tada formā, kādu bija radī-
juši visi šie apstākļi, un muižnieku bankās jau tā ap-
vienoto muižniecību vēl ciešāk savija laulību saitēm tikai
pašu starpa, ta ka viņa joprojām uzņēma savās miesās
un asinis tikai savas vistuvākās intereses, bet nekad vairs

nedomāja par pārējās pasaules dzīves jautājumiem. Un
tad zemi iekaroja Krievija. Pēteris Lielais saistīja pie se-

vis muižniecību ar to, ka no jauna nostiprināja ar likumu
viņas despotisko varu par dzimtsbūšanā esošām vietējām
tautām, kuru Gustavs Ādolfs mēģināja ierobežot. Ar to
tad atkal pilnīgi atdeva kungu patvaļībai visu varu par
dzimtsļaužu nastām un klaušām; atkal nozuda jau ieve-
stās zemnieku tiesas; muižnieki no jauna varēja brīvi vi-
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cināt savās rokās ārpus likuma stāvošas krimināljustices

varas šķēpu. Jaunas, labākas dzīves rīta blāzma, kas uz-

ausa pašā Krievija, atnesa_totiesu_ jo tumšāku nakti Bal-

tijas tautām. Kungi nu ari nekavējas pilna mera izlietot

atgūto suvereno varu, un nemaz vairs nejaudāja, ka viņi

ar to atgrieza sevi no pārejas Eiropas. Ši politiska tuvre-

dzība ir bijusi Baltijas muižniecības vispārēja rakstura

īpašība, tikpat veca, cik ilgi viņa pastāv uz vēstures ska-

tuves. Tiklīdz Katrīna ieveda Baltijas_ pilsētās krievu pil-
sētu likumus, muižniecība jautri izsmēja pilsētniekus, kas

ar to lepojās. Bet tiklīdz viņa lika dzīvāk ierosināt jau-

tājumu par zemnieku brīvību, tad muižniecība saslējās
un klanoties skaisti locīja savus slaikos kaulus ar viltīgu

smalkjūtību, sāka runāt savos landtāgos ārkārtīgi skai-

stus, apgarotus vārdus par «troņa fiiosofijas" brīvības un

tautības' jautājumu, bet atbīdīja uz ilgas novilcināšanas

pakāpi jautājuma praktisko_ izvešanu dzīve un sagaidīja

ķeizarienes nāvi, pirms vel nebija pakustinājuši mazo

pirkstiņu par iedzimto tautu stāvokļa uzlabošanu. Dzimts-

ļaužu nastas un klaušas pret debesim, kungu ap-

iešanās ar viņiem modināja riebumu. Bet zemniekos taču

vel bija vāja' apziņa, ka dzimtskunga pienākums ir viņus
uzturēt. Pēc tam, kad no dzimtskungiem bij izspiesta zem-

nieku personīgā brīvība bez zemes un katras iespējas

patstāvīgi atrast pārtiku, stāvoklis kļuva vel kritiskāks,

attiecības vēl asākas. Nekādi samierināšanas ceļi nebij

atrodami." — «Muižniecība sava patvaldības apziņa no-

raidīja katru pilsētu šķiru starpniecību starp sabiedrības

virsotni un vācu tautības iedzīvotāju pamatiem. Bet abas

šīs šķiras ar nicināšanu atteicas kaut savas intereses dot

latvietim un igaunim dabiskas cilvēka tiesības un ar to

viņus saistīt pie sevis. Tā latvietis un igaunis nu stāv ar

tā' saucamo brīvību pilnīgi bez kādas vietas, kur atbalstī-

ties augšup vai lejup, atmests cilvēku sabiedrības loceklis,

atlaists, bet ne brīvs, no citu žēlastības_ viņš stāv uz ze-

mes, kuras augļi viņam klusina badu, _ši_ želastība_ viņam

jāiegūst,* strādājot ar pārcilvēciskam pulem un speķa pa-

tēriņu, un tomēr viņam vel jāapzinās, ka katru jaunu ga-

" dv viņš krīt jauna apdraudēta stāvokli un viņu var iegrūst

vēl nožēlojamākā dzīves nedrošība. Cik_ viļinoši tad nu

gan skan latvietim un igaunim ausīs vests, ka Krievija
krievu tiesā krievs."

5) Aurelio Buddeus 18), kup ar lielu fanātismu nostā-

jās pret Krieviju, attēlojis sava grāmatā «Halbrussisches",

Leipzig, 1847. g., pēc tautas dziesmām un teikām latvie-

šu un igauņu taļo, brīvo senatni un starp citu raksta:

«Kad Katrīna 11. atkal uzmodināja veco jautājumu par



288

zemnieku brīvību, Baltijas muižniecība ar gudru viltību

iesaka savos landtāgos runāt skaistos vārdos par brīvību

un tautību, tādēļ, ka tas izrādījās par labāko līdzekli no-

vērst stingrus Krievijas soļus vērgu labā. Daži šīs ide-

jas patiesie veicinātāji greznoja abpusīgo Baltijas muižnie-
cības un Krievijas valdības komēdiju ar laimīgi izvēlētu

patiesības nokrāsu, un skaisto vārdu pārpilnībā neviens,
ne Pēterburgā,_ ne Eiropa nepamanīja, ka ne Vidzemē, ne

Igaunija, ne velak Kurzeme nedara neko pozitīvu latvie-
šu un igauņu labā. Vēlāk 1817.—1819. gados zem Kurze-

mes, Vidzemes un Igaunijas landtāgu iespaida sastādītie
zemnieku nolikumi runa gandrīz tikai par brīvā atlaisto

pienākumiem, bet kungu dabiskās tiesības ievēro un aiz-

sarga uz vissmagakiem noteikumiem atlaistiem pretīm.
Beidzot, ar viltīgu gudrību visa likuma patstāvība ar

vienu vienīgu paragrāfu (Kurz. z. nol. 559. paragr.) ir pa-
darīta par iluzorisku, tādēļ, ka šis paragrāfs nosaka, ka

bruņniecībai ir tiesība ienest likumā pārgrozījumus un pa-
pildinājumus, kas dzīve izrādītos par nepieciešamiem un

lietderīgiem, negrozot zemnieku satversmi pēc būtības, un

stādot tos priekšā visaugstākai apstiprināšanai. Bet kas
tad aizsfav_ pret zemes aristokrātiju, ja vi-

ņas intereses ir kadi pārgrozījumi nepieciešami vai it se-

višķi lietderīgi? Kas lai izšķir, kurai pusei no šīm divām
partijām nak par labu tas nepieciešamais un lietderīgais?
Kas aizstāv jau ta nabadzīgās zemnieku tiesības no galī-
gas aprakšanas, ja tik pārdrošā rīcībā neapdraud zem-

nieku satversmi pec būtības? Latvieša un igauņa vienīgais
palīgs šinī gadījumā ir tikai krievu valdība. Ārkārtīgi'ne-
žēlīgi, ar uguni un zobiņu apspiestie zemnieku nemieri

pagājuša gadusimteņa beigās jau pierāda, ka Katrīnas 11.
laika zemnieki jau iesākuši apzināties savu stāvokli."

«Latvietis un igaunis apzinās, ka brīvība nākusi no

Krievijas, turpretī vācieši tikai turējuši cieti savos na-

gos visu, kas vel atlicies no kalpības."

«Zemes īpašums vienā pusē un staiguļu dzīve otrā —

radījusi neaizpildāmu bezdibeni starp' kungu un kalpu.
Zemnieks pazaudējis zemi no savu kāju apakšas un zemes-

īpašnieks vairs nevar cerēt uz kādiem_ pastāvošiem apstā-
kļiem. Zemnieku padarīja par proletārieti vistiešākā no-

zīmē. Ar to arī izskaidrojamas visas jaunāko laiku parā-
dības šinī zemē. ledzīvojusies gadusimfeņus ilgā iedomī-
ba, ka aristokrātiskam interesēm ir dzīves vērtī-
ba, muižniecība pārvērtē viņai pa pusei uzspiesto zem-

nieku brīvlaišanas dāvanu, un katru dabisku cenšanos pa-
plašināt un taļak attīstīt jaunās attiecības, uzskata par
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naidīgu kustību." (Spāģis te piezīmē: ~Tā tas ir līdz pat
šai dienai).

Attēlojis zemnieku smagās klaušas un kungu nežēlīgo
izturēšanos pret viņiem, Buddeus turpina:

„Vai var nosaukt par neattaisnojamu drūmo naidu, kas
tik bieži izsauc latviešos un igauņos asiņainu sacelšanos?

Pats pēdējais glābiņš — izceļošana, ir viņiem, vai nu

pilnīgi noliegta, vai bezgalīgi, bezgalīģi apģrūfināta; pil-
sētas arī aizlikušas priekšā viņu ieceļošanai atraidošus

šķēršļus, un viņiem vēl atliek tikai vienīgais cerību sta-

riņš uz laimīgākam dienam, f. i. — pilnīgi atdoties Krie-

vijai." — «Baltijas zemnieks zin, ka Krievijā valda,krievs

par krieviem; bet šeit vārdiem vācietis un kungs, sveš-

nieks un valdnieks ir identiska nozīme. Kas zemnieku

tiesa, ja viņš kļūdījies? Vācietis. Kas viņu soda? Vā-

cietis. Kas izšķir zemnieka strīdus pret zemnieku? Vā-

cietis. Pie kā viņš lai meklē taisnību pret vācieti. Pie
vācieša. Strīdū pret vācu muižnieku, zemes īpašnieku, viņš
nevar iedomāties taisnu spriedumu, jo zemes īpašnieki sa-

stādījuši tiesu no viņu kārtas vīriem un radiniekiem."

6) Spāģis arī ievietojis savā grāmatā izrakstu no ne-

pazīstamā autora ceļojuma apraksta, kas iespiests Tērba-
tas laikrakstā „Das īnland" 1860. gadā, Nr. 14—16 19). Pēc

Krievijas zemnieku atsvabināšanas, šāds svešnieka ap-
raksts par Kurzemes zemnieku beztiesisko stāvokli Spā-
ģim bija nepieciešams, lai pierādītu Vācijas politiskiem
un sabiedriskiem darbiniekiem un krievu valdībai, ka Kur-

zemes apstākļi kliedz pēc nepieciešamām reformām.

7) Fridrichs Firkss, (Die Zustānde 11. d. 1863. 190.

Ipp.), Kuldīgas apriņķa muižniecības priekšnieks savā zi-

ņojumā landtāgam 1832. gadā saka par Kurzemes muižnieka
darba prieku seko šo: „Mefot skatu uz ziņojumiem drau-
džu, apriņķu un virspilsfiesu sapulcēs un apspriedēs, kas

notiek pirms un jpēc zemes sapulcēm, mums bez izvairīša-
nās un atklāti jāatzīstas,, ka mēs mūsu zemes lietās izrā-

dām bezdarbību, kura robežo ar vienaldzību."

Sapulcēs un priekšsapulcēs bieži nav dalībnieku un

balsotāju. „Kad jāapspriežas par zemnieku likumiem, land-

tāga kārtības ruļļi un citiem svarīgiem jautājumiem, tad

nav iespējams sapulcināt trešo, pat ceturto daļu no sa-

pulces dalībniekiem un saturēt viņus kopā kaut divas,
trīs dienas. Cik apakškommisiju nepaliek neizvēlēfas, tā-

dēļ ka nav neviena, kas pieņem amatu; un ja grib kommi-

sijas sēdes, kaut ar apšaubāmu varbūtību paredzēt, tad

jāveļ tikai muižnieku komitejas locekļi un tādi kas dzīvo

Jelgavā. Apspriedes par -landtāga dienas kārtības jautā-
jumiem, pie kuriem daži deputāti dažkārt strādājuši ne-
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dēļām ilgi, dažureiz turpinās tikai vienu dienu; ta tad ne-

daudzas stundas, un ja tik kāds nejaušs jautājums vai

kāds incidents nesaista uzmanību, tad visa tā draudze

izklīst, nemaz neiepazinusies ar zemes jautājumiem. Tikai

vēlēšanas dažkārt modina dzīvību, tādēļ ka daži drau-

džu pilnvarnieki, kur daudz darba, dabū atalgojumu. Pie

šādas absolūtas vispārējas vienaldzības, kā lai prasa no

atsevišķām personām, lai tās vien uzupurē savus gadus,
mantu, savas intereses, mieru, naudu un visu, kas viņam

dārgs ir, ja vispārība ir ar mieru upurēt par to pašu

tikai dažas stundas.""

8) No Ernesta fon Nolkena brošūras 20) «Russland hat

allein noch die Wahl", Spāģis ievietojis savā grāmata sva-

rīgākās vietas, kur Nolkens pats asi kritizē muižniecības

rīcību, it sevišķi izslavētās naudas nomas jautājumos. Nol-

kens neatzīst naudas nomas un „brīvo līgumu" sistēmu

un kritizēdams jaunievedumus pierāda, ka tie faktiski nā-

kuši zemniekiem par ļaunu jau ar to vien, ka noslēdzot ar

zemnieku brīvu līgumu muižas īpašnieks patur sev no

agrākā dzimtscilvēka — saimnieka mantas viņa zirgus, lo-

pus un darba rīkus, ka «dzelzs inventāru", kas paliek

gan zemniekam uz līguma pamata iznomātās mājās, bet

pieder kungam. Nosaucot visus jauno laiku pasākumus par

«liberālu švindeli" Nolkens nosauca arī zemnieka jauno

brīvību par «putna brīvību" un mantas pārņemšanu muiž-

nieka īpašumā zem neatsavināma «dzelzs inventāra" no-

saukuma — par «obligate Plunderung" (atļauta vai li-

kumīga laupīšana) Nolkens aizrāda, ka «brīvais līgums

atceļ patriarchālo iekārtu starp kungu un zemnieku, ku-

rai joprojām būtu jāpastāv." Brīvais līgums pēc viņa ie-

skata, nāk zemniekam par sliktu. «Muižas īpašnieks var

itin labi izturēt, ja lielākā daļa viņam piederošo zemnieku

māju, pat visas, paliek tukšas; viņš tās pats apsaimniekos

(kā tas notika Kurzemē), jo viņam ir līdzekļi; bet nom-

nieks nevar pastāvēt bez nomas viņš nevar uztu-

rēt savus zirgus un lopus, viņš apēd savu kapitālu un drīz

vien krīt galīgā nabadzībā. Viņš ir spiests pieņemt no-

mas vietu zem katriem noteikumiem, kas viņam vēl kautko

atmet pāri, viņa nožēlojamai dzīvības vilkšanai. Bet pie
tam viņš top nespējīgs izpildīt savus citus pienākumus

pagastam pretīm. Gala iznākums no visa ta: augstāka no-

mas maksa muižas īpašniekam, novārgusi nomnieku šķi-

ra, panīkuši un nabadzīgi zemes iedzīvotāji."

Nolkens, saprotams, tic, ka muižnieki ar 1817.—1819.

gadu nolikumu ir gribējuši darīt zemniekiem labu; bet

«labāko gribēt", viņš saka,
,
vēl nepietiek. Tā ir ļoti pa-

rasta un ērta valdnieku un valdību atvainošanās, gadījumā,
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ja ar viņu rīkojumiem vai iestādēm tautai nodarīts kāds
ļaunums; bet šai parašai — atvainoties ar labu gribu —

ir stādāms pretīm vecs sakāms vārds; «Ceļš už elli ir
bruģēts ar labiem nolūkiem../'

To labāko zināt un gribēt tas ir īstais uzdevums pie-
nākuma izpildīšanā; «Meklējiet, tad jūs atradīsiet", stāv
rakstīts, un tur mēs arī atrodam, kur mums ir jāmeklē/

v

SPāģis pats novērtē šo Nolkena grāmatas daļu seko-
sa slēdziena: «Brīvu zemnieku zemes īpašumu viņš ne-
kāda iedomājamā veidā nepielaiž, pat tagadējā laikmeta
apdrošināšanas sabiedrības viņam ir par modernām un

bezdievīgām, jo tās, pēc viņa ieskata, iet pretīm neizbē-
gamam Die,va tiesas sodam. Bet viņš grib, lai zemnieks,
izpildīdams nastu nesēja lopa pienākumus, nebūtu nostā-
dīts sliktāki, ka muižnieka lops, bet lai viņam klātos taisni
tik pat labi. Un tiešam, ar to viņš savu mērķi sasniedz,
tfaltijas zemniekam daudzā ziņā ir sliktāks stāvoklis par
mājlopu; viņš pielīdzināts meža zvēram, kurš nevienam
nav jāsarga, kuram pilnīgi atņemta tiesība aizstāvēties pret
muižnieku, un kuru katrs pēc savas patikas var izmantot,
šaust un aplaupīt. Kas apskata lepnās lopu kūtis, ko sa-
vas modernas saimniecībās tagad ceļ saviem lopiem Vid-
zemes, Igaunijas un Kurzemes muižu īpašnieki, un turpat
blakus redz muižniekiem piederošos bēdīgos zemnieku mi-
tekļus, tas nevar šaubīties par to, ka muižnieki daudz
lielāka mera rūpējas par saviem lopiem, nekā par zem-

niekiem, kuri viņiem nepieder, bet tomēr pilnīgi atdoti
viņu varai. Senāk vismaz muižnieku lopi un muižniekam
piederošie zemnieki dzīvoja vienādi sliktos apstākļos. Ne-
vienādība, kura radusies pēdējā laikā, ceļot muižās lep-
nas lopu kūtis, pilnīgi runā zemniekiem par ļaunu. Bet
ir tacu skaidrs, ka zemnieks viņa sliktajā dzīvoklī tāpat

k
V?" ?ir& un suņi, ja tos tur sliktās kūtīs un

būdas, lapat labi saprotams, kā, ja šādu zemnieku spēki,
veselība un centība iet bojā, muižniekam no tam mazāk
atlec, neka no labi uzturēta dzīva zemnieka. Bet pat pa-
ša labums nepamudina igauņu muižnieku darīt zemniekam
par labu kaut visnepieciešamāko un taisni tādēļ, ka zem-
nieks ir visiem kopīgi piederoša manta, bet nepieder kā-
dam vienam viņa privātīpašumā. Aprakstīt igauņu zem-
nieka dzīvokli tiešām nav iespējams, jo katru tādu ap-rakstu uzskatītu par pārspīlējumu.

?) Par dzelzsinventāru Kurzemē un Igaunijā un par
lieliem zaudējumiem, kādi cēlušies zemniekiem, to atņe-
mot muižnieku īpašumā, Spaģis pieved rakstu no „Das
Inland

, 19. marta 1862. gada, Nr. 1221).
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„Das Inland" 5. marta 1862. g. num. kāds lasītājs jautāna-

cionāloikonomiem, cik liela varētu but kapitāla summa,

naudā rēķinot, ko, atlaižot brīva Kurzemes un Igaunijas
zemnieku saimniekus, viņiem atņēma zem nosaukuma

„dzelzsinventārs?" Pilnīgi pareizi noteikt šo summu nav

iespējams, bet gan tikai tuvos apmēros. Kurzeme 1817.

gadā, kamēr vēl nebij iesākusies_ zemnieku maju pievie-

nošana muižu zemei, skaitījās pari par_ 22.000 maju, no

kurām 7800 kroņa muižu mājas. Pēdējas jāizslēdz no

augšējā skaita, jo, ja arī valsts, formas pec, kroņa mājas

uzņēma kādu inventāru, tad kroņa zemnieki taču dabūja

puslīdz drošu mantošanas tiesību uz savām mājam, kada

tiesība pozitīvi bija vairāk vērta (patiesība desmit un

divdesmitkārt vērtīgāka), nekā atvelkot no zemnieka mā-

jas dzelzsinventāru." — ,Ja atskaita kroņa zemniekus, tad

atliek 15.000 privātmāju, kur „obligate Plūnderung" (ru-

nājot Nolkena vārdiem) tapa par saimniecisku īstenību.

Katras mājas inventāru varēja vērtēt uz 100 r. sudr. Ja_ nu

vēl ņem vērā elastīgos noteikumus par naudas vērtību,

novērtējot zemniekam atņemto mantu, tad kopsumma iz-

taisīs ap 2.000.000 rbļ. sudr. Šī summa, noguldīta uz pro-

centu prooenfēm par 5 proc., dotu 1862. gadā 18 miljonu

rbļ. sudr. Igaunija, kur tāda pat ceļa atņēma muižniekiem

par labu no zemnieku mantas, dzelzsinventarū 16.000 zem-

nieku mājās, inventāra vērtības kopsumma līdzinājās lVa

milj. rbļ. sudr., kura tādā pat ceļā tagad sasniegtu 14

miljonu rbļ. (Tā tad par Kurzemi un Igauniju kopa 32

miljoni rbļ.).
10) Otto fon Rūtenbergs, Kurzemes dzimts muižnieks,

raksta savā vēstures grāmatā: «Geschichte der Osfsee-

provinzen Liv-, Est- und Kurlands, Leipzig, 1859. v. 1860 22)«

«Četrpadsmita gadusimteņa beigas latvieši un igauņi

dzīvoja vislielākā postā (Elend). Viņi bija slīdējuši uz

zemi pār Visām nelaimes pakāpēm un iegrimuši visbriesmī-

gākā stāvoklī, kurā viņi kā baltie vergi tapa par savu

rupjo, bezsirdīgo un sirdsapziņu pazaudējušo kungu nai-

da un nežēlības beztiesiskiem priekšmetiem. Bet šie kun-

gi ari bija notiesājuši paši savus pēcnācējus uz gadusim-

teņus ilgu gara mežonību; viņu jaunatne, kura uzauga bez-

tiesisku cilvēku tuvumā, redzot visas šīs šausmas, gluži

dabiski nevarēja būt citādāki ka tikai mežonīga un ne-

žēlīga, bez kādām augstākas izglītības spējam.
Arī citās ģermāņu zemēs, kur tauta ar ieročiem rokās

nespēja aizstāvēt savu brīvību, to skaitā arī Skandinā-

vijā, zemnieki bija krituši atkarībā, pa daļai kalpībā. Ta-

ču Prūsijā un Vidzemē tā bija daudz smagāka, nekā visur

citur, aiz diviem iemesliem: pirmkārt tādēļ, ka te zem-
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nieku kārtu pilnīgi šķīra no valdošām kārtām valoda un

tautība, un viņu zināmā mērā uzskatīja kā kādu svešu, ze-

māku cilvēku rāsu, kura pasaulē nolemta tikai kalpībai
un ciešanām; otrkārt, tādēļ, ka zemei mūžīgi svešais Or-

denis diendienā rādīja ārkārtīgas nežēlības un netiklī-

bas piemērus, bet samaitātā garīdzniecība, kas bija pa-

grimusi greznībā un liekulībā, nespēja parādīt izvirtušām

paaudzēm ceļu, kas ved pie labiem tikumiem un izglī-
tības.

Un taisni šo briesmīgo un bezcerību stāvokli, kurā

bij iegrūsti iedzimtie, muižnieku landtāgi, kur sprieda ti-

kai iedzimto ienaidnieki, nostiprināja stingrā juridiskā
formā un izveidoja kā kungu svēto, neaizkaramo tiesību;

nelaimīgos upurus iekala dzelzs važās, kuras katru brīvu

kustību, katru garīgu attīstību padarīja par neiespējamu
līdz pat mūsu dienām." — „Kad Aleksandrs I. mūsu gadu-
simteņa 6frā gadudesmifā atkal atdeva visās trijās Bal-

tijas provincēs dzimfsļaudīm pirmo un vissvētāko cilvēka

tiesību-brīvību, jaunais stāvoklis brīvā atlaistajiem vis-

pirms izrādījās gandrīz ļaunāks, nekā dzimtsbūšana." —

„Tiesiskās attiecības, kādās pārgāja atsvabinātie, jau no

laika gala bij izveidotas tikai kungiem par labu, un tā

kā arī visa tiesas vara formas pēc —

pa lielākai daļai, bet

pēc būtības — pilnīgi, bija nodota muižnieku rokās, tad

zemniecība bieži vien atradās gandrīz beztiesiskā stāvo-

klī, no kura retie, kas varēja sadabūt tikdaudz līdzekļu
ar savām sūdzībām meklēja glābiņu pie provinces guber-
natora, pie ģenerālgubernatora Rīgā, ja pat ķeizara kanc-

lejā Pēterburgā. Šis riebīgais pārejas stāvoklis, kad varas

vietā nākusi neaprakstāma viltība, turpinās Vidzemē un

Igaunijā vēl līdz šai dienai."

Attēlojis mazliet gaišākās krāsās Kurzemes apstākļus,
Rūtenbergs turpina: „Kas attiecas uz Vidzemes zemnie-

kiem, tad es no visa tā, ko esmu sacījis, nevaru atņemt ne-

vienu zilbi." — „To man neapšaubāmi apstiprinājušas no

drošiem _avotiem pēdējā laikā ievāktās ziņas, kā arī tik

bieži atkārtojušies Vidzemes un Igaunijas zemnieku nemie-

ri, zemnieku masu pāriešana pareizticībā un viņu izce-

ļošana uz Krieviju/*"
Ordeņa likumi bija stingri, daži tos varbūt atzīs par

teicamiem. Bet Ordeņa bruņinieku tikumi bija riebīgi,
kaut arī viņiem bija jādzīvo pec šiem likumiem. Četr-

padsmitā un piecpadsmitā .gadusimteņos, latviešiem un

igauņiem vajadzēja «atrast taisnību", ja pret viņiem bij
izdarīts kāds smags noziegums. Taču par to bija gādāts,
ka viņi atrada tikai to, ko viņu kungi meklēja. Tagad lī-

dzīgas lietas notiek ar latviešu un igauņu nedzīvām lellēm.
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kas sēd draudzes un apriņķa tiesās. Blakus jāpiezīmē,
ka šinīs tiesas neievēl juristus; priekšsēdētājus un piesēdē-
tājus katrā apriņķī ievēl uz trīs gadiem no tā apriņķa
muižniekiem, muižu īpašniekiem, tā tad no zemnieku kun-

giem." — „Ar nožēlošanu man te jāpiezīmē, ka atseviš-

ķos gadījumos — pat ne reti atsevišķos — muižnieki
zemniekiem pretīm atvēlas sev tā rīkoties, ka ar to visa

jaunā stāvokļa svētība jānostāda zem jautājuma zīmes.

Daži muižu īpašnieki iznomā zemniekiem mājas tikai uz

vienu gadu, un gadu no gada skrūvē uz augšu nomas

maksu; nabaga zemnieki tomēr maksā saskrūvētās sum-

mas, pa daļai tādēļ, ka viņi negrib atstāt mantotās vai

citādi iemīļotās tēvu mājas, pa daļai tādēļ, ka viņus kā
zemes nomniekus ieskaita rekrūšu sarakstā trešā klasē

un atsvabina no kara klausības. Citi kungi paliek gan
pie agrākās nomas summas, bet gadu no gada palielina da-

žādas klaušas. Vēl citi — ievelk daļu no zemnieku zemes

muižu zemē, pārvērš malu muižās un tādā kārtā izspiež
zemniekus no viņu mājām. Beidzot, atsevišķi kungi, kuri
ir vēl cietsirdīgāki nekā viduslaiku bruņinieki, ir sagrā-
buši visu zemnieku zemi savās rokās un visu pagastu uz-

spridzinājuši, kā mēdz izteikties mākslotā valodā. Šie

kungi ar to ir gan palielinājuši trīskārtīgi vai četrkārtīgi
savu muižu ienākumus, bet līdz ar to pārvērtuši visu pa-

gasta zemniecību dienas algādžos, īstos proletāriešos, iz-

raidījuši viņus pasaulē un iegrūduši postā. Tomēr daži

labvēlīgi un līdzcietīgi kungi ir visas zemnieku mājas at-

devuši saviem zemniekiem ilggadīgā nomā, pa lielākai da-

ļai pat dzimtsnomā par zemu maksu, un ar to tapuši par

savu agrāko dzimtsļaužu un viņu pēcnācēju labdariem."

11) Zemes nomas saimniecības Kurzemē un to attiecī-

bas pret lauku iedzīvotāju morāli un dievticību. (Die Pacht-

wirtschaft m Kurland und ihr Verhāltniss zur Moralitāt

und Religļositāt der lāndlichen Bevolkerung).
Šo rakstu Spāģis ņēmis no ~St. Peterburgisches evangeL

Sonntagsblatt" 1860. g., Nr. 41 v. 42.

Šī raksta autors vispirms paskaidro, ka naudas nomas

sistēmas ievešana ir bijusi laimīga ideja; ar to pavairo-

jušies muižu ienākumi vairāk kā divkārtīgi un „arī bada

gados, katrs māju nomnieks, baidīdamies, kad tik maksāt

nespējas gadījumā viņu neiztiek no mājām, saņem savus

pēdējos spēkus lai tik varētu cauri nākt." Arī zemniekiem
esot labums atlēcis no laika ietaupījuma un viņi esot ti-

kuši pie turības. „Tiktāļ jaunā iekārta tiešām būtu sla-

vējama. Bet ar laiku radušies arī dažādi trūkumi, kuri,

ja tie arī nav nepārvarami, tomēr līdz šai dienai vēl sai-

stīti ar nomas saimniecību. Pirmā kārtā jāmin tas apstā-
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klis, ka tagadējā nomas maksa privāfmuižās ir apm. 3

fubļ. par pūravietu (9 rbļ. par desetinu) aramzemes, ne-

raugoties uz zemes labumu. Taisnība, ka nomas maksa

naudā, nav nekāds pilnvērtīgs afviefojums agrākām klau-

šām, kuras naudā aprēķinot iztaisītu tādu summu, ka zem-

nieks zem tās smaguma sabruktu... Ir taisnība, ka zem-

nieks, ja viņa zeme'ir laba, var vēl ko ietaupīt. Taču tāpat

nav noliedzams, ka vājas zemes saimniecībās, zemniekam

jāizšķiež vairāk spēka, nekā to prasīja klaušas, un to-

mēr par viņa sviedriem un pūliņiem nekas vairāk neat-

liek, kā tikai izredzes tikt izliktiem. Zemes uzlabošana

un iedalīšana šķirās, būtu „humānitātes un taisnības" pra-

sība, un mēs vēl varētu piezīmēt: arī no valsts noteikta un

uzraudzīta nomas maksas norma." — „Vēl jāatzīmē kāds

cits ļaunums, ka nomniekam nav noteikta prēmija par

zemes uzlabošanu." — „Tāļakais trūkums ir tas, ka no-

mas termiņš nav normēts. Dažās muižās iznomā zemnieku

mājas uz 12 gadiem un pie termiņu notecēšanas atjauno

līgumu ar nomnieku vai viņa vecāko dēlu bez nomas mak-

sas paaugstināšanas; bet citās muižās atrodam nomas lī-

gumus uz vienu gadu, pat ir muižas, kur nomnieka maksāt-

spējas izmanto tādā ceļā, ka katru gadu viņam paaugstina
nomas maksu, arvien iedomājoties, ka viņš no savām mā-

jām taču var vēl vairāk maksāt. Šādā kārtībā tuvredzīga
muižas pārvalde var pārvērst nomas attiecības pilnīgā iz-

sūkšanas sistēmā un iegrūst nomnieku ģimenes postā, kas

droši paredzams ar iedzīvotāju skaita pieaugšanu. Taču

arī tanīs muižās, kur faktiski jau ievesta dzimfsnomas kār-

tība, nomniekos pamostas klusa vēlēšanās būt pilnīgi aiz-

sargātiem no katras varbūtības un nodrošināt savus iz-

lietos sviedrus, iegūstot paša sīkgruntniecību. Vēl ir jā-
nožēlo, ka dažas muižas, kaut gan jau pārgājušas uz no-

mas sistēmu, tomēr vēl atstājušas atliekas no vecās klau-

šu kārtības, kas runā tieši pretīm nomas principam. —

Zemnieku māju saimnieki it kā būtu ar nomas sistēmu ie-

guvuši labumu, bet kalpi, it sevišķi muižas kalpi, ir no-

nākuši ļaunā stāvoklī; muižas kalpa atalgojums ir zems,

viņa laiks tā ir aizņemts, ka viņam katru* dienu jāpatērē
visi viņa spēki, lai pildītu viņam uzlikto dienas darbu,
kādēļ viņa spēki drīzāk un ātrāk top izsūkti un viņš bei-

gās paliek par übagu."
„Zemes kalpiem it kā atliktu vairāk laika, bet viņiem

ir tādi apstākļi, ka viņi iekrīt parādos, kurus viņi nekad

nevar samaksāt." — „Dažā ziņā liels ļaunums ir lielu ko-

pēju kalpu dzīvokļu ierīkošana 20—30 ģimenēm. Neska-

toties uz tiešām mežonīgo lamāšanos un lādēšanos, ko

no šīm mājām nemaz nevar iznīdēt, un ko arī neviens
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dižkalps nevar novērst, neraugoties uz slimību izplatīša-
nos tik saspiestā iemītnieku masā, te vēl ir kāda cita liela

neērtība — Šādā kazarmē ir saskaitīti 90 bērni!.. Kas

beidzot attiecas uz tā sauktiem vaļeniekiem, t. i. strād-

niekiem, kuri vairs nav spējīgi stāties algotā gada darbā,
tad viņu stāvoklis ir maz aizkārts ar nomas sistēmu. Ja
kāds no viņiem vēl ir kaut cik spējīgs un var saimniekam

palīdzēt darbā — dzīvokli saimnieks tā kā tā spiests viņam
dot — viņš dabū no saimnieka kādu mazu atalgojumu* Ja
viņš ir gluži nespējīgs, tad viņa stāvoklis tiešām ir bē-

dīgs, tādēļ, ka neviens saimnieks nav spiests dot viņam
pajumti ilgāk kā gadu, f. i. vienu gadu viņš padzīvo* un

tad atkal iet uz citām mājām. Nomas dēļ arī saimnieki

tagad vairāk skatās uz savu labumu."

Autors piezīmē, ka viņam bieži aizrādīts, ka par pieau-
gošo netiklību vainojama nomas sistēma. Tam viņš ne-

piekrīt.
„Kas tad nosaka kādas rīcības tikumisko vērtību? Taču

ne ārējais, ne tas, ko redz, bet gan iekšējie cēloņi. Ja
domā, ka tikumiskās ārējās rīcības pamats ir piespiešana
vai bailes no soda, tad tikai policija var par to priecāties,
— augstāka soģa priekšā tai nav nekāda morāliska vēr-

tība, gluži nekāda. No tā mēs varam taisīt tikai vienu

loģisku slēdzienu, ka īsta tikumība tikai tur var pastāvēt,
kur ir brīvība. Vergam nav un nevar būt nekāda tikumība:

viņa ārējais godīgums stāv vai krīt tikai ar piespiešanu.
Šo vārdu patiesību pierāda arī mūsu lauku apstākļi. Kā-

piemēram, skaistākām blakus domām varētu atdoties
klaušu saimnieks savā vienīgā brīvā dienā, svētdienā, ja
viņam jau pirmdienas rītu agri, pīkst. 3-jos (rijās gāja kulf

pīkst. 1-os naktī), ar visiem ļaudīm jāiet un jāstājas rindā

muižas tīrumā, apzinoties, ka pretējā gadījumā pletne dan-

cos viņam pa muguru." — „Jo ilgāk pastāv aizbildnie-

cība, jo nepastāvīgāki top raksturi. Uz sauszemes ne-

var iemācīties peldēt. Brīvība ir kaut kas tāds, kas grib,
lai to piedzīvo un pārdzīvo, ja to grib pareizi lietot."

«Muižniekiem būtu jāierauga viņa kristīgais pienākums
— pēc iespējas aizkavēt nelietderīgu brīvības izbaudīšanu,
bet to viņi panāktu, ja atvērtu tautskolas." — «Daudzie
«stūru krogi" uz lauku krustceļiem un šeņļp pilsētiņās arī

jāslēdz zemnieku interesēs." — «Zemnieku dzīvē maizes
ir pārāk maz, bet degvīns uz katra soļa." — dzī-
vē nevar attīstīties latviešu sabiedriskā dzīve. Vajag re-

dzēt, kas notiek tā saucamās krogu ballēs, kad visriebīgā-
kos apstākļos, degvīnā apreibusē un uztrauktā jaunatne
trako kā bezprātīga, sava vienīgā uzrauga - krodznieka
aizgādniecībā." — «Un nevar tiesāt tikai krogus. Jātiesā
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arī degvīna brūži. Beidzot, «tiem, kas priecājas, ka ar no-

mas sistēmu muižu īpašnieki nu tikuši pie bagātības un

daži saimnieki arī kaut ko atlicinājuši, mes uzsaucam:

«Neiedomājaties tik ar nomas kartību jau visu sasnieguši!
Priekšā vēl stāv bezgalīgi daudz darba!"

12) Kā liecību par zemnieku beztiesisko stāvokli Kur-

zemē, Spāģis pievedis savā grāmatā akadēmiķa Kunika

rakstu «Die Liven und ihre Kiagen" 23). Kuniks starp citu

raksta: «Labprāt gribētos atdoties pārliecībai, ka daži no

to bruņinieku pēcnācējiem, kas reiz atnesa Baltijas iedzī-

votājiem kristīgo ticību un kā kūmu dāvanu arī verdzību,

pēdējos gados ir nopietni pārdomājuši par latviešu un

igauņu brīvības ēnu, par viņu materiālo stāvokli un viņu

izglītību. Pēc dažu tālredzīgu novērotāju domām, tomēr

ir nenoliedzama patiesība, ka Baltijas bruņiniecība nav

likusi vērā īsto brīdi, kad viņai varēja ieskaitīt par no-

pelnu laika garam piemērotu piekāpšanos. Veco poziciju,

kā to daudzi domā, ir jau pārlidojuši kaimiņu zemju jau-

nākie notikumi. No Somijas jau atskan īsta somu, nekad

nokalpinātu zemnieku balss, kā līdzīgu un balstiesīgu valsts

pilsoņu balss. Par lielajam parvertioam Krievija un krie-

vu muižnieku uzskatos, arī jau ir skaidrība Baltijas zemes,

ja nu tomēr dažas personas vēl uzskatītu Baltijas zem-

nieku stāvokļa uzlabošanai par labu speramos soļus par

pāragriem, tad prese nekavētos viņu aizrādījumus norai-

dīt. Ko arī nerunātu par trīs rakstiem: «Die Zustānde des

freien Bauernstandes m Kurland". 1860. g. — «Der Ehste

und sein Herr." 1861. g. — «Baltische, namentlich livlāndi-

sche Bauernzusfānde"/1862. g. Šo rakstu autori nesludina

apstākļu grozīšanu ar varu, bet paliek cieti pie savas pār-

liecības, ka Baltijas zemes pārdzīvo krizi, kuru valdošie

lielie vācu kungi nevar citādi novērst, ka tikai ar pozitī-

viem soļiem, piekrītot reformām." — „Ar mākslotiem la-

bojumiem, 'kas par tādiem tik top saukti, vairs neiznī-

cinās minēto autoru trīslapi, kas jau ieguvis Krievijas pre-

ses simpātijas. Baltijas muižnieku upuri te ari nebūtu

tik lieli, salīdzinot ar tiem,_ kādus uz ķeizara stingru mā-

jienu nesa krievu muižniecība. Ja_ vel vilcinātos, tad Bal-

tijas guberņās drīz pietrūktu strādnieku un zeme kristu

nabadzībā."* — «Baznīcas jukas, kas notika 15 gadus at-

pakaļ, un igauņu lielā izceļošana uz Krieviju_ izskaidrojama
ar lielo nabadzību un postu, kada bija iegrūsti latvieši un

igauņi. Tagad vēl rodas rūpes, kad tik kada nabadzīga,
īdusa zvejnieku tautiņa sava izmisuma par to, ka viņai

neparāda nekādu apsardzību, neņem rokas ceļa spieķi un

neaiziet, baidīdamās, kad tik viņai nākotne neuzliek vel

smagākas nastas kā līdz šim."
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«Kurzemes ziemeļos ap Kolkas ragu, uz lielas privāt-
muižas Dundagas un otras muižas Popes zemes dzīvo pē-
dējās atliekas no lībiešu tautas, kas Vidzemei reiz devusi
viņas vārdu. Šī tauta droši kādreiz bija kādas lielas Kur-

zemes un Vidzemes daļas senā pamattauta —

pirmiedzīvotāji, bet ar laiku ir pārgājuši viņai pēc va-

lodas svešos latviešos. Ka Kurzemē pie jūras šauruma vēl

uzglabājušies ap 2100 lībiešu, izskaidrojams ar to, ka tur
lieli meži un purvi viņus šķir no latviešiem. Vācu kungi
nav mēģinājuši viņus ģermanizet, un šiem kungiem nav

nekādu nopelnu lībiešu dzīvē. Uzkrītoši ir visaugstākā
mera, ka tanī laika, kad lībiešu tauta vēl nebij tā sa-

drupināta, vācu garīdzniecība nav pat mēģinājusi pārtul-
kot bībeli vai kādu citu garīgu rakstu 'lībiešu valodā,
kura ir igauņu valodai tuvu radniecīga, bet ne tās dia-
lekts." — ,Ja griežas pie zinātnieka Vīdemaņa sniegtām
vēsturiskām un etnogrāfiskām ziņām, tad noskaidrojas vā-
cu ieceļotāju izturēšanās pret lībiešiem. lesākumā likās,
ka vāci nebūtu gribējuši laupīt lībiešiem viņu brīvību un

īpašuma tiesības. Taču tikpat vecs kā viņiem dotais so-

lījums to nedarīt, ir arī — pēc Vīdemaņa izteiciena —

nāvīgais uzbrukums šim pašam solījumam, tā kā arī vi-
ņiem pamazām atņēma īpašuma tiesības uz zemi, ko viņi
bija mantojuši; atņēma brīvību izceļot un beidzot — arī

personīgo brīvību; no zemes īpašniekiem un brīviem pil-
soņiem viņus pārvērta privātīpašnieku dzimtsļaudīs. Ag-
rāk gan kādreiz runāja, ka līdzīgi latviešiem, arī lībie-
šiem Aleksanderš I. ir_ atdevis atpakaļ viņu personīgo brī-
vību. Taču par šo svētīto rīkojumu vēl līdz šim nav ne-

kādas skaidrības. Kad pirms vairākiem gadiem pamodās
pārdomas par krievu zemnieku atsvabināšanu, visi, kas
mācās pazīt tautas dzīvi, bija tanī pārliecībā, ka jādara itin
viss, lai krievu zemniekam dotu labāku stāvokli nekā latvie-
šiem un igauņiem. Par zviedriem jūrmalās un uz Igau-
nijas salam, kā arī par lībiešiem nemaz nedomāja. Ir
skaidrs, ka zviedri sagaida viņu stāvokļa uzlabošanu, bet
lībieši gadu no gada ar dziļu uztraukumu gaida uz lietām*
kurām jānotiek. Ir neticami, ka tanī laikā, kad krievu zem-

nieku dzīve top uzlabota un pašā Krievijā arvien vairāk
iecieš sveštautiešus, te — Baltijas jūras krastmalā varētu

lībiešiem atņemt viņu tēvu uzkopto un apdzīvoto zemi. Un
tomēr šī traģēdija varētu notikt, ja Baltijā nerastos vīri
ar sirdi, kas uzstājas nabaga zvejnieku interesēs. Dunda-
gas lībieši ir lielā neziņā, ko nu darīt, ja viņu maksas
paaugstina un klaušas arī vēl uzliek." — ,Ja nu viņi domātu
aizceļot, tad viņi jau tā savu nožēlojamo stāvokli vēl pa-
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slikfinātu. Jācer, ka Kurzeme vēl 12. stundā apdomāsies,

pirms spiež lībiešus ķerties pie izmisuma līdzekļa."

13) Uz akadēmiķa Kunika rakstu tūliņ atsaucies vāc-

baltu muižniecības advokāts K. Neimans rakstā „Die Liven

und ihre Klagen". Von C. Neuman 24). Arī šo Neimaņa
rakstu Spāģis izmantojis kā materiālu savā grāmatā, lai

1863. gada sākumā raksturotu kā Baltijas muižniecība sa-

va advokāta Neimaņa personā vēl pēc Krievijas lielajām
reformām, skatās uz agrāriem sarežģījumiem un ļoti asām

attiecībām Kurzemē.

K. Neimans vēl tagad nekā negrib dzirdēt par „T)ie

Zustānde des freien Bauernstandes m Kurland", ko pie-

min akadēmiķis Kuniks. Tā esot ar nepatiesībām pārpil-
dīta un jau līdz apnikumam pārrunāta; viņš izsakās pret

to, ka no šejienes rakstnieka neko vairāk neprasot, kā ti-

kai to, lai nesludinātu revolūciju. Viņš saka: „Vai no ten-

dences, vai vārdiem, gan atklātiem, gan paslēptiem vienā

un otrā rakstā nevar nākt pie slēdziena, ka autori ievada

lielgruntnieku īpašumu pārrakstīšanu uz zemnieku vārdiem;
minētie raksti sacerēti labvēlīgā nolūkā, vai aiz ci-

tiem pamudinājumiem, mēs varam atstāt lasītāja sprie-

dumam." — ,Jūsu politika nevar padarīt vēsturiskus no-

tikumus par neredzamiem; vēstures ratu vairs nevar pa-

griezt atpakaļ."
Neimans vēl lieku reizi atsaucas uz Sigismunda Augusta

28. novembra 1561. gada privilēģijas 13. punktu, kurš do-

dot tiesību neapdzīvotas zemes atzīt par savām.

Tālāk Neimans saka: „Mēs darām uzmanīgus, ka pie
senatnes notikumu apskates no tiesiskā viedokļa, ir jāska-
tās uz labo vai ļauno nolūku, kādu gribēja panākt tā iz-

vedēji. Piespiest beztiesiskos pagānus pieņemt kristīgo ti-

cību un viņus kalpināt, bija atļauts vēl daudzus gadus vēlāk

pēc ieroču ordeņa nodibināšanas. To uzskatīja ne tikai

par atļautu, bet pat par kristīgu, Dievam patīkamu un at-

algojamu darbu". (Te Spāģis piezīmē: „Ja mēs gribētu

ņemt tagadējās morāles mērogu, par kuru mums politi-
skās lietās, jāsaka, arī nav sevišķa iemesla lepoties, tad

mums būtu jāmēro ar ļoti brīnišķīgu olekti.'*)

Par Dundagas muižas apstākļiem Neimans paskaidro,
ka muižas valde likusi priekšā lībiešiem līgumus parakstī-
šanai un tikai nelielas prasības esot līgumos uzstādītas.

Noma iztaisot par katrām mājām 57 rbļ. 75 k. līdz 9 rbļ..

75 k Par klaušām, ko uzliek lībiešiem, Neimans nepiemin.

Viņš turpina: „Visi lībieši, izņemot četrus, esot atteikušies

nomas līgumus pieņemt un paziņojuši, ka viņi savas mājas

vispārīgi' ne zem kādiem noteikumiem un ne par kādu
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naudu negrib paturēt, bet tomēr tās atstāšot tikai tad,,
kad viņus ar varu izlikšot" — «Nekas vairāk neatliek, kā
viņus ar tiesas varu izlikt Lībieši ir baudījuši augstākas
priekšniecības aizsardzību līdz pēdējām iespējamības ro-

bežām, t i« kamēr nāca pie pārliecības, ka viņiem nekāda
aizsardzība nav vajadzīga, ja pat, ka tiesiski un faktiski
nav iespējams pildīt neprātīgas prasības."

Šo Neimaņa rakstu Spaģis, kā savas grāmatas „Die Zu-
stānde" izdevējs, atspēkojis ar savam piezīmēm. Vispirms
viņš atgādina Neimanim, ka pēdējais divos pagājušos ga-
dos nav nācis pie atziņas, ko īsti sacīt par saviem jau-
triem «pārlabojumiem" (pie Spaģa „Die Zustānde" I. da-
ļas).

Par svarīgākiem punktiem runājot, Spāģis jautā Neima-
nim: «Ja Jus pazīstiet Sigismunda Augusta privilēģiju,
kadeļ Jus neziniet, ka jau 1213. gadā pāvests Inocents* 111.
un 1222. gadā Hironimus 111. pavēlēja Rīgas bīskapam
saudzēt iedzimtos iedzīvotājus, un pāvests Gregors IX*
1237. gada apdraudēja ar baznīcas lāstu visus, «kas uz-

drošināsies laupīt iedzimtajiem brīvību un mantu". Lasiet
taču ko Rūtenbergs noskaidrojis, ka bruņinieki ar savu

dzīvi apkaunojuši cilvēku un Dieva likumus! Kur tad te
ir redzami labie nolūki, ko Jus te gribat sadzejot?! Aiz
kādiem iemesliem Jus to dariet? Tā kā ķeizars Fridrichs 11.
bija izsludinājis latviešus un igauņus par Prūsijas valsts
pavalstniekiem, uz kādu tiesību pamata un ar kādiem la-
biem nolūkiem viņus pec tam varēja padarīt par dzimts-
ļaudīm un aplaupīt?"

Tā kā Neimans apgalvo, ka visi lībieši esot atteikušies
no savām mājam, tad Spāģis jautā Neimanim, vai tad

apmēram 1600 lībiešu 1858.—1861._ gadam visi būtu prātu
zaudējuši, kad viņi atteicas no savam mājām, un tik vēl vē-

lējušies, lai viņus ar varu izliek?"
Par lībiešu saimniecisko stāvokli Spāģis izsakās: «Lī-

biešu lietas ir degpunkts jaunākā laika Kurzemes vēsturē,
kura, ja to reiz pietiekoši plaši attēlos, metīs daudz gai-
smas uz Kurzemes zemnieku tiesībām. Pēc būtības lībiešu
notikumi pierāda, ka pret viņiem vērsts tieši likuma asums,
jo žemes īpašnieks_ par sešām pūrvietām aramzemes pašā
jūrmalā, kur ir tīra smilts vien, prasījis gadā 60 rbļ. sudr*
nomas maksas nauda un 30 rbļ. sudraba vērtībā dažādas
klaušas. Ta kā visi 77 saimnieki nevarēja pieņemt tādu
nepildāmu prasību ar daudzpunktīgiem noteikumiem, tad
viņi sastādīja ģeneralgubernātoram rakstisku lūgumu un

četri delegāti aizbrauca viņu lūgt, to pieņemt. Ģenerāl-
gubernātors gan lika šo to izmeklēt; tomēr pie labākās
gribas lībiešiem nevarēja palīdzēt, jo Dundagas īpašnieks
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varēja prasīt kaut miljonu par vienu zemnieka māju, viņš

pat varēja prasīt Rotšilda bagātību. Gluži otrādi, liku-

mam vajadzēja nākt palīgā muižas īpašniekam, kad zem-

nieki ar labu neatstāja viņu mājas. Tādēļ pret viņiem

sūtīja karaspēku. Arī tas notika likuma vārda, kad viens

no lībiešiem, lūguma uzrakstītājs, dabūja 50 un tie citi trīs,

kā līdzdelegāti, katrs 40 rīkšu cirtienu. To lībieši butu va-

rējuši izzīst no saviem pieciem ja tik viņi butu

pazinuši Bīnenštama „likuma kopojumu". Labvēlību un

žēlastību, kurai padots Kurzemes zemnieks, nevar ar varu

izspiest, un

J

„brīvās vienošanās" kodols Kurzemē pastāv

iekš tam, ka kontraktu katra gadījuma taisa muižas

nieks pats, bet zemniekam tikai pieder brīvība kontraktu

pieņemt vai no tā aizbēgt. Pēdējo gadījumu arī vēl sai-

sta zināmi noteikumi."

5.

Prakse ikdienišķā dzīvē.

Viena no visinteresantākām nodaļām Spāģa grāmata ir

«Die Praxis nach den Zeugnissen des alltāglichen Le-

bens" 25). Te sakrāti visvisādi dzīves atgadījumi, kas lie-

cina, kā īsti Baltijas zemnieku kārtas cilvēkam klājas ik-

dienišķā dzīvē, kad likums nosaka vienu, bet ~prakse" da-

ra pretējo. Gandrīz pie katra likuma virsraksta, kas runā

par zemnieku brīvībām, Spāģis _atradis piemēru no prak-

ses, kas likumu apgāž. Šie piemēri arī pārliecināja Krievi-

jas likumdevējus un ārzemju kritiķus, ka grāmata «Die Zu-

stānde" rakstīta patiesība par latviešu un igauņu zemnieku

dzīvi, un ka šī dzīve ir tāda, kura jo drīzi Šadu

ziņu un piemēru krāšana Spaģim prasīja daudz laika un

pūļu, it sevišķi tādēļ, ka viņš j_au no_ 1854. gada vairs pa-

stāvīgi nedzīvoja Baltija. Šis ārkārtīgais darbs vēl lieku

reizi'liecina par Spāģa lielo pacietību un centību sakrāt

un laist klajā itin visu, kas noder kā ierocis ciņa.

Nav šaubu, ka pie grāmatas otras daļas sarakstīšanas,

arī Valdemārs viņam deva savus novērojumus un piedzīvo-

jumus zemnieku tiesu praksē.

Savus bagātīgos materiālus Spāģis sakārtojis sekošos

11 rakstos, kas ievietoti viņa grāmatas 214.—241. lap-

pusēs.
1) Statistika (Statistisches), kas pielikta pie «Guber-

ņas Avīzes" Nr. 66., 19- augusta 1861. g., kaut gan nepilnīga,
tomēr runā gaišu skaitļu valodu par zemnieku apstākļiem.

No pagasta magazinas vērtības, kas ir visu pagastu

īpašums, krīt uz viena kroņa zemnieka dvēseli 11 rbļ.
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48 kap., bet uz privatmuižas zemnieku — 8 rbļ. 40V2 k.;
katram no 355 kroņa zemniekiem, kas atpirkušies no re-

krūšiem, pieder mantas par 155 rbļ. 16 kap., turpretī katram
privatzemniekam — 129 r. 1 k.

Atpirkšanās no rekrūšiem pati par sevi varēja nodi-
bināt verdzības institūtu. Nevienam privātmuižas zemnie-
kam nevarēja būt 300 rbļ. brīvas naudas. Ja viņus at-
pirka, tad pa lielākai daļai to darīja viņu kungi savās in-
tereses.

Par šo operāciju E. fon Rechembergs, Litenē, raksta
sava grāmata «Zustānde Kurlands" sekošo:

«Straujā rekrūšu ņemšana tādā mērā samazināja strād-
nieku skaitu, ka rūpnieki un muižu īpašnieki bieži vien
paši atpirka rekrūšus sev par strādniekiem. Tā, piem,
muižas īpašnieks fon M. K. muiža, A. apriņķī viens pats
atpirka 10—15 rekrūšu. Viņš maksāja par 'katru rekrūti
300 rbļ., kuru summu šie cilvēki atkalpoja tādā ceļā, ka
no viņiem pienākošas gada algas — 23—25 rubļiem iz-

maksāja viņiem pašiem tikai 3—5 rbļ. gadā un pārējos 20

rbļ. muižas īpašnieks paturēja sev parāda deldēšanai. Par
strādniekam pašam atlikušajiem 3—5 rbļ. viņam bija sev

jāiegādājas drebēs, lāpsta, cirvis etc. Tā kā tie bija bada
dzīves

.apstākļi, tad šiem kalpiem bija jāapņemas nekad
neprecēties. Ar to tad arī sakrīt Franča Moora kādrei-
zējie vārdi: „Šķidra kartupeļu zupa būs viņu svētdienas
maltīte un driskas — viņu livreja." Tādos apstākļos kalpa
zēnam bija jabut par īstu un vel mūžīgi izbadušu kunga
vergu 15 gadus. Varbūt viņš butu labprātīgi gājis kara-
dienestā un labāki paēdis, ja tik kungs nebūtu pats sevi
viņu izpircis. Ar to tad nu ari noskaidrojās, cik šau-

smīgs bija karaklausības pienākums, ko uzlika tikai zem-
niekiem un citām zemāku ļaužu šķirām."

Par statistiskiem skaitļiem Spāģis pats vēl raksta: «Dro-
ši var apgalvot, ka kroņa zemniekiem ir vismaz divkārt,
varbūt pat trīskārt tikdaudz mantas, kā privātmuižu zem-

niekiem."

2) Brīvais līgums (Freie Vereinbarung), ko Spāģis da-
žādos paraugos ievietojis savā grāmatā, ir īsta varmā-
cības iespējamības apliecība, kas izslēdz katru likuma pa-
līdzību, ja to arī gribētu zemniekam parādīt kada aug-
stāka likumīga vara.

Paraugā no drukātiem nomas līgumiem E. muižā, V.
apriņķī (Kurzemē) ir šādi interesanti punkti:

13. Ja mirst abi nomnieki (vīrs un sieva), kontrakts iz-
beidzas; bet ja mirst viens, tad dzīvais turpina nomas lī-
gumu līdz tā beigām; tomēr mirušā manta paliek kā dro-
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šība līdz līguma notecēšanai. Muižas īpašniekam ir tie-

sība, ja viņš atzīst to par vajadzīgu, prasīt vēī lielāku

drošību.

14. Katru no muižas īpašnieka puses atzītu zaudējumu
un nolaidību nomas vietā uzskata kā līguma laušanu.

16. Nozieguma, kauna darba, kontrakta pārkāpšanas

gadījumā, nomas devējam ir tiesība, bez tiesas sprieduma

un sūdzības, paņemt sev savu izdevumu, zaudējumu un

nesaņemtu labumu atlīdzināšanai visas nomnieka mantas

un visu, kas viņam ir.

17. Nomnieks atteicas no tiesības taisīt parādus, kas

varētu nākt par ļaunu muižas īpašniekam.
Redzams, šinīs „brīvā līguma" attiecībās tikai kungs

pats spriež tiesu: nosaka, kad un cik viņš arvien vēl grib
klāt drošības naudas, pats nosaka viņam nodarītos zau-

dējumus, pats vērtē noziegumu, kauna darbu, kontrakta

pārkāpšanu un par to katrā laikā var atņemt sev par

labu visu nomniekam, dzīvajam un mirušajam, piederošo

mantu, kur tā arī neatrastos, vardu sakot: muižas īpaš-
nieks bez tiesas, uz līguma pamata var zemnieku-nom-

nieku galīgi izpostīt, un nomniekam nav nekāda tiesība

par to kaut kur sūdzēties. Šādu tiesību viņam atņēmuši
bads un «brīvais" līgums...

Otrs līguma paraugs no 1861. gada ir vēl interesan-

tāks, un pie tā Spāģis pats vel piezīmējis, ka to no-

slēdzis labs kungs.
Šī labā kunga līgumā ir 59 panti, vesela drukāta bro-

šūra; tas noslēgts uz 8 gadiem. Visvisādas saistības, kā-

das vien tik var iedomāties, nomniekam jāpilda nomas

devēja labā. Virs augstās nomas maksas 300, resp. 524 rbļ.,
kas tanī laikā bija liela nauda, nomnieks maksā vēl: visā-

das nodevas un nodokļus kronim, pagastam, mācītājam,
kā arī desetīnas naudu; viņš pilda visvisādus darbus pie

būvēm: muižai, baznīcai, mācītāja muižai par labu; iz-

cērt un pieved mācītājam malku, atber viņam sieciņus, kas

jāaizved 24 verstis; nomniekam jauzceļ_ nomātas mājās
ēkas, jāpilda visi darbi un nastas komunālām iestādēm;

jālabo ceļi, jādod amatniekiem uzturs un pavalgs; uguns-

grēka gadījumā muižā un pagastā, uz attiecīgu rīkojumu,

jāpieved bez atlīdzības materiāls; kunga medību un zve-

jas gadījumā jādod bez maksas cilvēks, zirgs, rati; par

būvkokiem, malku un lietas kokiem jāmaksā kungam cik

viņš prasa; katru gadu jārok mežos 20 kārtis jaunu grāvju;

pavasaros jādod cilvēki, zirgi, zemkopības rīki, kā arī

priežu sēklas — apstrādāt un apsēt meža cirsmes; jā-

pieved materiāli mežziņa muižā; jāved uz Kuldīgu pasts
ar vienu vai diviem zirgiem divreiz nedēļā par 30 rubļiem
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«adā; jāuztur labā kārtībā un jāizdara remonti muižas
kalpu mājās; jālabo agrāk likvidēto („uzspridzināto'o māju
celi; uz pagasta rīkojumu jāpiedalās magazīnas klēts, ka-
reivju mājas, skolas un citu ēku būves darbos un mate-
riālu pievešanā; jārok mājās meliorācijas grāvji;; pava-
saros jādod cilvēki, zirgi un rati muižas pagalma un dārza
celiņu uzkopšanai un grants pievešanai; katru gadu jā-
nomizo un jāaizved uz Kuldīgu 35 asis 7 pedu malkas; jā-
nopļauj viens muižas siena riezis; ja kukaiņi nopostītu
mežu, tad no turienes jāpieved muižai malka nākotnes

vajadzībām, cik kungs nosaka; jāpieved visi materiāli ma-

ceļu tiltiem; mežā jāsagrābj un no turienes jāaiz-
ved sūnas. Daudzos darbu punktos nav teikts, cik un

kādos apmēros darbi jāpilda, vai arī tikai sacīts: „Uz
muižas valdes pieprasījumu".

Redzams, neviens cilvēks pasaulē nav spējīgs izpildīt
šādu līgumu, ja arī viņš pats sev nekā vairs nestrādātu.
Bet līguma 48. punkts nosaka, ka, ja nomnieks nepilda
kaut vienu punktu vai punkta daļu, līgums bez kāda tie-

sas_ sprieduma uzskatāms par neesošu; kungam nemaz nav

jāsūdz par līguma nepildīšanu un tā nav tiesā jākonstatē.
Kungs rīkojas pats,_kā viņš atzīst to par vēlamu. Bez tam,
ja nomniekam pierada, ka viņš no kunga meža zadzis vai

noslēpis kādu meža putnu, viņš tūliņ zaudē mājas (jā-
saprot gadījums uz priekšdienām, kad varbūt varētu no-

dibināties ar kādu neparedzamu likumu zemniekam kāda
tiesība iegūt mājas).

Šādu „laba" kunga līgumu juridiski vērtējot, jāsaka,
ka kungs, ja tik viņš to vēlas, var pieķerties pie katra
punkta katrā laikā. Izpildīt šādu līgumu nav iespējams.
Nomniekam pat ir jāziedo ilgs laiks, kamēr viņš izlasa vi-
sus 59 punktus, un ja viņš arī tik tāļu tiktu, tad tos pa-
turēt atmiņā un izpildīt tā kā tā nebij iespējams. Tā tad
pašam nomniekam šāds līgums bij jau no laika gala jā-
uzskata par „neesošu,r

.

Spāģis pats pie šī līguma piezīmē: „šis līgums jo gaiši
liecina, ko „Kurzemē nosauc par „brīvu Ir
lieki te vēl ko piezīmēt. Atliek tik vēl reiz aizrādīt uz

piezīmi lībiešu sūdzības beigās: „Ja tas notiek pie zaļa
koka, ko tad būs sacīt par nokaltušu". Par zaļo koku

Spāģis te laikam domā apzīmēt ~labo" kungu, par kuru
minēts raksta ievadā.

Trešais „brīvā līguma" paraugs, ko Spāģis vēl pieve-
dis, ir kunga izteiciens: „Mans vārds ir vairāk kā lī-

gums .

Mutiskiem līgumiem, pēc Kurzemes zemn. nolikuma
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175* p. nebij nekāda nozīme, bet kungi lielījās ar savu

vārdu, kamēr viņiem tas bij izdevīgi. Spāģis pieved rak-
sturīgu piemēru no Kuldīgas apriņķa dzīves. Zemnieks

nonomājis_ Kalna krogu uz sešiem gadiem. Kaimiņa muižā

1861. gada atrada varmācīgi noslepkavotu krodznieka ra-

dinieci. To aprok bez tiesas apskates. Pēc pusgada kroga
nomnieks grib panākt, lai apliecina nonāvētās nāves cēloni.
Par šo nemiera celšanu kaimiņa muižā, viņa kungs viņu
izliek no nomātā kroga.

«Brīvo līgumu" raksturošanai Spāģis vēl pieved „Kādu
Vidzemes notikumu" (Eiņe livlāndische Geschichte). Vid-

zemes muižnieks fon Berens apsolījis atdot zemniekam
mantojamā nomā viņa tēvu tēvu mājas, lai tik viņš ie-
maksa 500 rubļus un uzceļ ēkas; kad tas viss bijis pa-
darīts, kungs lauzis vārdu un zemnieku izpostījis. Zem-
nieks tiesājies ar kungu 7 gadus līdz pat savai ņāvei, bet
taisnību nav panācis. Tāpat fon Berens apkrāpis citus Bēr-
zones zemniekus.

3) Nodarbošanās brīvā izvēle (Freie Wahl der Be-

schāftigung), ko Spāģis pieved savā grāmatā, raksturo

«praksi", kas vēl 1862. gadā apgāž likumu. Nūrmuižā
zemnieks Kvitte atdevis vienu no saviem pieciem dēliem

mācībā pie vara kalēja uz 5 gadiem. Viens dēls jau bijis
kara dienestā. Pēc 4 gadiem, 1862. gadā, jaunais amat-
nieks piespiedu kārta atņemts no meistara un nodots par
strādnieku pie viena no 130 saimniekiem, kurš pats neva-

rējis nekur dabūt strādniekus. Pieci gadi atpakaļ Kvittem
izdotā atļauja mācīties amatu nekā nelīdzēja. Tas arī ir

atgadījums, kas liecina par klaušu laikiem.

4) Izceļošana no guberņas (Die Auswanderung aus

dem Gouvernement), par kuru Spāģa pretinieki sniedza
tik pievilcīgas ziņas, «praksē" rāda šādas traģiskas ai-

nas, par kurām Spāģis pats rakstījis: «1852. vai 1853. gadā
Kuldīgas apriņķi, privātmuižā Šķēdē pierakstītais Anss

Taubergs likumīgi uzteica savam pagastam viņa piederību
un saņēma uzteikšanas zīmi, uz kuras pamata viņu ap-

solīja uzņemt Kauņas guberņā. Taču to atzina par pretli-
kumīgu un Taubergs dabūja pārliecināties, ka nav iespē-
jams pārrakstīties citā guberņā. Ar to pašu atlaišanas

zīmi, paklausīdams cita aicinājumam, A. Taubergs nāko-
šos Jurģos izceļoja uz Kauņas guberņu. Uz attiecīgu lū-

gumu, pilstiesa iesāka meklēt Tauberģi kā klaidoni, atrada

viņu tā paša gada vasarā, atsūtīja viņu kā arestantu eta-

pa kārtībā atpakaļ viņa muižā; tur viņam uzlika klučus uz

kājām un pilnā mērā uzskaitīja kokus uz muguras. Vi-

ņam tikai vēlāk izskaidrotie Kurzemes zemnieku nolikuma
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553.-555. paragrāfi viņu pārliecināja, ka nevar vis at-

stāt savu guberņu. Visas lielās ciešanas viņam sagādāja

viņa nezināšana. Uz Kauņas guberņu viņš bij aizceļojis

ar visu savu nabadzību un no turienes pārsūtīts ka übags

un arestants. Nabadzībā kritušu, šaustu un izsmietu vi-

ņu nodeva darbā pie būvēm par pazeminātu atalgojumu»

Viņa vairākkārtēja staiguļošana no Kauņas guberņas uz

Jelgavu un Kuldīgu nedeva viņam nekādus panākumus;

viņš pat gada pasi nedabūja. Kungs nedeva savu pie-
krišanu."

Spāģis te uzstāda viņa dižmutīgajiem pretiniekiem, pār-

gudrajiem virsgalma tiesas advokātiem juridiskus jautā-

jumus; 1) Vai tanī laikā, 1852. vai 1853. gadā, varēja par-

rakstīties uz citu guberņu bez kunga atļaujas? 2) Ja bija

jāievēro kādas sevišķas pārrakstīšanās formālitates, kā-

dēļ attiecīgās iestādes nepaskaidroja Taubergam, kas da-

rāms?

Spāģis pats arī dod atbildi uz šiem jautājumiem: Bī-

nenštama likumu kopojuma, 1844. g. izdevumā, nebij rak-

stīti 1849. gada noteikumi, trešā izdevuma 1858. gada uz

tiem tikai aizrādīts, bet ievietoti tie nav. Zemnieki ari

neprot vācu valodu un paši nevar lasīt Bīnenštama li-

kumkrājumu; Kurzemes zemnieku nolikuma attiecīgos pan-

tus latviešu valodā viņi gan prot lasīt; bet tie viņus ir mal-

dinājuši. Vēlāk izdotie noteikumi nekad nav baznīcā izslu-

dināti, kā tam gan jānotiek ar valdības rīkojumiem, bet kas

nekad nenotiek."

Spāģis vēl pieved daudzus piemērus, kas noticis ar

izceļotājiem no Vārmes, Vecpils, Lāņiem, Ilmājas un Dur-

bes draudzes. Un visi sarežģījumi un nelaimīgo izceļo-

tāju ciešanas ir izsauktas tādēļ, ka likums ir runājis izceļo-
šanai par labu, bet „prakse" otrādi.

5) Mājas pārmācība ar tās piekarfnem (Die Hauszucht

mit ihren Anhangseln), "Spāģa sarakstos un viņa grāmata
ievietotos piemēros, rāda riebīgas asiņainas ainas, kas ne-

vien ārzemes kultūras cilvēkā, bet pat krieva varēja ie-

dvest šaušalas. Spāģis raksta:

„R. muižā saimnieks Mežapanča nesen viena reizē da-

būjis tādu „mājas pārmācību", ka viņš gandrīz uz vietas

bijis pagalam." \

Ļaudis vispār stāstīja, ka kāds fon H. K. muižā licis

uzskaitīt savam kučierim uz muguras 80 kokus, un kučie-

ris pēc dažām dienām miris. Par 170. § pārkāpšanu, muižas

policijai šinī gadījumā būtu uzlikts 25 rbļ. liels naudas

sods, ja tik kučieris nebūtu pasteidzies nomirt.

Kāds fon F., Aizputes apriņķī, atļāvās sev medīt uz
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svešas zemes. Kad zemnieks viņam aizrādīja, ka viņš no-

min viņa labību, kungs zemniekam uzbruka. Notika kau-
šanās. Galu galā zemnieku piesēja pie koka un atstāja sa-

vam liktenim. Viņu vēlak_ atrada viņa sieva. Zemnieks
cēla sūdzību; bet tā ar kāda cita muižnieka «šacherma-
cheru" izbeidzas vienošanās ceļa un zemniekam samaksāja
2 rubļi «sāpju naudas".

1861./1862. gada ziemā fon S., B. muižā, A. apriņķī, pē-
ris kādu zemnieku tada merā, ka tas ilgi sagulējis uz

miršanas gultas.
L. muižā muižas īpašnieks 1862. gada pavasarī ieaici-

nāja sava kabinetā saimnieku E., aizslēdza durvis un no-

prasīja viņam, vai viņš pavasarī atdos kungam atpakaļ
mājas, vai ne. Tiklīdz saimnieks atbildējis: „Nē", kungs
viņu pliķejis tik ilgi, kamēr viņam sākušas nākt asinis

pa muti un ausīm.

Vidzemē, V. muižā 1862. gadā kādam uzskaitīja 30
kokus. Izrādījās, ka tas nav tas īstais, kam kungs gri-
bējis uzskaitīt. īstais vainīgais dabūjis samaksāt sistajam
30 rubļu sāpju naudas un ar to pats izvairījies no ko-
kiem.

D. muižā, V. apriņķī 1862. gadā apriņķa skolas skolnieks

palīdzējis saviem radiniekiem noņemt muižā kartupeļus.
Kad viņš, paklausīdams saimnieka aizrādījumiem, negri-
bēja nostrādāt lielāku zemes gabalu, nekā pienākas, ba-
rons p. S. krietni izpļaukāja šo apriņķa skolnieku.

6) Sūdzības zīme (Der Klageschein). Par to lasām
Spāģa grāmatā: „Pie Tumes pagasta piederīgais zemnieks

Miķelis Šteinbergs stāsta par savu dzīvi sekošo: «Septiņus
gadus pirms 1862. gada Jurģiem, M. muižas īpašnieks no-

domāja iznomāt savu muižu līdz ar zemnieku mājām, un

savam vagarim, kurš bija viņam kalpojis ar cītīgu ļaužu
sišanu un čaklību, apsolīja iznomāt Tummenieku mājas,
kurās es biju par saimnieku. Mani pašu kungs bija nodo-

mājis no mājām izlikt. Es aizrādīju kungam, ka es esmu

saņēmis mājas divdesmit gadus atpakaļ galīgi nolaistas

un bez inventāra, ka 20 gadu ilgajā nomas laikā ar lielu

čaklību un labu saimniekošanu es esmu mājas labi uzkopis,
ka es esmu ar mieru maksāt to pašu nomas maksu ko va-

garis, un tādēļ lūdzu mājas iznomāt man. Kungs nepie-
grieza vērību manam priekšlikumam. Biju pārliecināts, ka

šinī gadījumā apriņķa tiesa mani pēc taisnības aizsargās,
ūn tādēļ griezos pie viņas pēc palīdzības; bet bez sūdzības

zīmes. Bez tādas, tiesa mani noraidīja. Pēc tam kungs, viņa
paša klātbūtnē lika vagarim mani nopērt, tādēļ, ka es esot

gribējis pret viņu celt sūdzību, neprasīdams no viņa sū-

dzības zīmi. Es paliku slims un 14 dienas nevarēju strā-
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dāl Pēc izveseļošanās es izlūdzos un arī saņēmu formālu

sūdzības zīmi, un ar šo zīmi cēlu apriņķa tiesā pret kungu
sūdzību. Pa to laiku Jurģos mani izlika no mājām un visu

manu mantu aizturēja, ar paskaidrojumu: „No kurienes tad

viss tas nāk? Caur šīm mājam tu tikai visu to esi dabūjis,
tā tad viss tas pieder pie mājām." Pēc tam, kad es savās

sūdzības lietās par māju atņemšanu, pretlikumīgu sodī-

šanu un manas mantas atņemšanu velti biju vairākas rei-

zes staigājis uz apriņķa tiesu, bet mans pretinieks nekad

termiņā neieradās, beidzot stājās tiesas priekšā kunga
dēls. Pēc tam man pasludināja tiesa spriedumu, „ka man

mans kungs jānolūdzas". Tā kā es savās vistaisnākās lie-

tās ar šādu spriedumu nebiju mierā, es meklēju Jelgavā
vairāk gaismas. Bet arī tur padoms un aizsardzība bija

gluži vienkārša. Man pasacīja: «Staigā uz mājām; visu

izmeklēs". Mana vairāku reižu staigāšana uz Jelgavu ne

par mata platumu man nepalīdzēja atrast taisnību. Tā

paša gada vasarā es gāju uz apriņķa pilsētu T.; man stā-

stīja, ka tur esot kāds revidents ieradies; es meklēju at-

gadījumu tikt pie viņa un ar viņu runāt, es biju licis

savu sūdzību uzrakstīt uz papīra. Revidents bija apme-

ties kādā namā, kura vārti bija cieti noslēgti, tā tad pa

pakaļdurvīm nevarēja namā ietikt, bet priekšdurvis, vie-

nīgo ieeju, apsargāja zaldāti, kuri nelaida nevienu iekšā.

Tā kā man bija laupīta katra iespēja tikt pie revidenta,
tad es slepeni palūdzu garāmejošo nama ķēkšu, lai viņa

pabāž manu lūgumrakstu zem saviem traukiem un lai sle-

pus ienes un nodod revidentam; pēc tam mani ielaida pie
revidenta un tur man pateica, ka manu lietu izmeklēs.

Taču līdz šai dienai (tā tad 7 gadu laikā) lieta_ nav pa-

virzīta tāļāk no tās vietas, kur viņa pašā sākumā atradās.

Neskaitāmie sūdzību pienesēji, kas bija ieradušies pie re-

videnta bez kāda papīra, visi palika neuzklausīti un viņi

pat tikdaudz nedzirdēja, „ka viņu lietu izmeklēs". M.

Šteinbergs vēl ir dzīvs un uzturas Tūmes pagastā; viņš
ir ar mieru katram sniegt ziņas par viņa «piedzīvojumiem",
lai tā tos izsargātu no aizmirstības. — Būtu ļoti interesanti

izpētīt, kā īsti ar šo lietu tagad stāv, mums par to zi-

ņoja personas, kam droši var ticēt, un kuras piezīmēja, ka

M. Š. par sava izteikuma patiesību stāv un krīt."

7) Trīs ģeniāli nedarbi (Drei Geniestreiche). Par tiem

Spāģis raksta: «Ja gribētu aprakstīt visas blēdības un vil-

tojumus, kas nākuši gaismā, vai kuri par tādiem uzskatāmi,
tad vajadzētu sarakstīt veselus sējumus. īr bijuši gadī-
jumi,

_

kad pagasttiesnešiem pie sarkanā galda, „ērgļa"
priekšā, nolasa izdomātas pavēles, lai viņus maldinātu,
un viņi lai spriestu pēc skrīvera gribas. Nesen atpakaļ
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skrīveris A., sazinoties ar B. muižas policiju, sarakstīja
akti pagasttiesas vārda bez tiesneša piedalīšanas. Par to

A. apriņķa tiesa sodīja skrīveri un muižas policijas pār-
zini tikai ar 3 dienām aresta. Te atgadījās vel ļaunākas
lietas: pagasttiesas sēdē tiesas protokolu rakstīja skrī-

vera A. meita» saprotams, vācu valodā, un krustus pie ties-

nešu vārdiem viņa pievilka bez tiesnešu ziņas, viņu prom-
būtnē.

1860. gadā skrīveris G. D. pats no savas galvas sarak-

stīja pagasttiesas spriedumu un tiesnešiem nezinot parak-
stīja zem sprieduma viņu vārdus. Uz šī sprieduma pamata
kādu zemnieku sodīja ar kokiem. Kad zemnieks par to ie-

sniedza sūdzību, atklājās arī pati šī blēdība, bet skrīveri

K. apriņķa tiesa sodīja tikai ar 10 dienām aresta.

1859. gadā īves muižas īpašnieks E. fon B. apsūdzēja
Popervaldes-īves pagasttiesā māju nomnieku Leibi par

kontrakta nepildīšanu un lūdza izlikt atbildētāju no mā-

jām. levadīja lietas izmeklēšanu; tomēr nevarēja piera-
dīt, ka atbildētājs būtu pārkāpis līgumu. Bet kā nu viņu
izlikt no mājām? Skrīveris S. B. bez tiesnešu zināšanas

pats sarakstīja pagasttiesas spriedumu, ka atbildētājs tū-

liņ jāizliek no mājām. Spriedumu viņam nemaz nepasludi-
nāja, bet nogaidīja, kamēr notek pārsūdzības termiņš un

tad tūliņ stājās pie sprieduma izpildīšanas, kādam nolū-

kam pagasttiesa uzaicināja muižas policiju. Tiktāl viss

notika pēc formas. Spriedums taču bija pagasttiesas ak-

tīs rakstīts, tiesnešu parakstu vietā zem sprieduma pie

viņu vārdiem stāvēja trīs krusti; protokolā arī bija rak-

stīts, ka prāviniekiem spriedums pasludināts ar pārsūdzī-
bas kārtības paskaidrošanu. Pats par sevi saprotams, ka

tas nozīmēja, ka, ja atbildētājs-nomnieks nebij pārsūdzību
iesniedzis, tad ar to viņš bija pierādījis, ka ar spriedumu
viņš ir mierā. Bet atbildētājs-saimnieks māju neatstāja»

neraugoties uz to, ka pēc ārējās formas spriedums bija pa-

reizs, kaut gan tiesneši un pats atbildētājs no tā neka ne-

zināja. Tādēļ atbildētāju izlika no mājām ar varu. Kad

tas jau bija noticis, izliktais saimnieks griezās pie Talsu

apriņķa tiesas. Lietu izmeklējot, apriņķa tiesa arī noprati-

nāja pagasttiesas tiesnešus, kuru vārdi bija parakstīti zem

sprieduma, pievelkot krustus. Nu izrādījās gan, ka pro-

tokols un spriedums ir visrupjākais viltojums. Par šādu

viltojumu, resp. par pagasta tiesnešu vārdu parakstīšanu,
viņiem nezinot, skrīveri sodīja ar 6 dienām (1) aresta; bet

izliktajam saimniekam piesprieda atlīdzinājumu 90 rubļu,
atņemot viņam tiesību uz mājām. Par šo noteikumu zi-

ņas uzglabājušās Talsu apriņķa tiesas 22. aprīļa 1860. gada
pavēlē Nr. 782, P.-ī. pagasttiesai."
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Tiktāļ Spāģa piemēri. Musu dienu paaudzēm vairs nav

pazīstama krustu pievilkšana pie pagasttiesu tiesnešu vār-

diem, viņu parakstu vietā. Tādēļ ir nepieciešams šo ap-
stākli tuvāk paskaidrot.

Lai rakstītnepratejs varētu piedalīties publiski-tiesiskos
aktos un prasību darījumos, 1817. gada Kurzemes zemnieku

nolikuma 472. paragrāfs noteica, ka tiesneši, kas neprot
rakstīt, pavelk zem protokola vai sprieduma sava paraksta
vietā trīs krustus; bet skrīveris šos krustus apliecina.

Par parakstiem līgumos un citos prasību darījumos
vietējo civillikumu 3038. pants nosaka, ka rakstīt nepra-

tējs (kristīts) sava vārda vietā pavelk ar paša roku trīs

krustus, bet žīds — trīs nulles. Pie šiem krustiem vai nul-

lēm rakstītnepratēja pieaicinātā trešā persona uz viņa lū-

gumu pieraksta viņa vardu, ko var apliecināt tiesa vai

notārs.

Pēc Kurzemes zemnieku nolikuma 472. paragr. tiešā no-

teikuma, rakstitnepratējiem pagasttiesas tiesnešiem pa-
šiem ar savu roku bija jāpavelk zem protokola vai sprie-
duma trīs krusti un skrīverim vajadzēja apliecināt, ka

tiesnesis patiešām tos pats ar savu roku pavilcis. Ja li-

kumu pildīja, tad šāda parakstu kārtība tiešām deva zi-

nāmu tiesisku garantiju. Tiesnesis vismaz pats bija ņēmis

spalvu rokā un pats vilcis krustus. To darīdams, viņš
arī interesējās vai vismaz varēja painteresēties, kur un

par "ko viņš krustus pavelk; pašiem krustiem arī bija
sava grafoloģiska nozīme. Ja nu turklāt šos pašus kru-

stus vēl apliecināja skrīveris, tad arī viņš uzņemas par ties-

neša parakstu atbildību.

Pie šādas stingras kārtības skrīverim pašam pat nebij
iespējams pavilkt krustus tiesnešu vietā. Zemnieka darba

roku un skrīvera vilktos krustus viegli būtu varējuši at-

šķirt.
Ļoti reti un rūpīgi tiesneši, kuri tā vai citādi bija

tuvāk iepazinušies ar 472. pantu, patiešām centās paši pa-
vilkt krustus; bet šādi tiesneši bija retums, un reti bija
tie skrīveri, kuri paši «pieradināja" tiesnešus pie paš-

rocīgas krustu vilkšanas. Tik stingra likuma burta izpil-
dīšana sagādāja pašam skrīverim zināmas neērtības.

Tādēļ «prakse", tā pati prakse, parkuru Spāģis jau
tikdaudz rakstījis, bija «paplašinājusi" ari 472. pantu. Rak-

stītnepratēju tiesnešu lielais vairākums arī nemaz nepa-

zina šo pantu. Visā Baltijā ar maz izņēmumiem bija no-

dibinājusies prakse, ka tiesnešu vietā krustus pavelk skrī-

veris. Šādas prakses nodibināšana bija notikusi saziņā ar

muižas policiju, augstākām iestādēm acis piemiedzot. Šāda

atvirzīšanās no likuma burta bija taisni pašu muižnieku



311

interesēs. Pie šādas kārtības vieglāk bij iespējams izdarīt

vēlamus viltojumus.
Tiesnešu krustu pavilkšanas kārtība, pat vēl līdz 1889.

gada tiesu reformai, pa lielākai daļai bija šāda: aizklātā

tiesas sēdē skrīveris nolasīja prāvniekiem spriedumu, pa-

ziņoja pārsūdzības kārtību un pravinieki aizgāja; tad ie-

sākās protokola parakstīšana. So procedūru izpildot, skrī-

veris, kas gribēja stāvēt tuvāk likumam, parakstīja priekš-

sēdētāja un tiesnešu vārdus un tad sauca katru no viņiem

pie sevis, lika ar labo roku pieķerties pie spalvas kāta

tievā gala vai pie zoss spalvas spurām un tad pats atri

vilka trīs krustus. Daži tiesneši pa to brīdi smaidīja. Tas

viņiem izlikās būt joks. Viņi domāja, ka nemaz nebūtu jā-

pieķeras pie spalvas kata; skrīveri, kas to prasīja, viņi

uzskatīja par «piņķerīgu".
Brīvdomīgāks skrīveris darīja tā: viņš paskatījās uz

tiesnesi, kura vārdu gribēja parakstīt, un pasacīja: „Nu

tad es paraķstu jūsu vārdu un velku trīs krustus. Tiesnesis,

kas negribēja piecelties un iet pie skrīvera, pastiepa roku

uz skrīvera spalvas kāta pusi un paturēja brītiņu gaisā,

kamēr skrīveris ātri pavilka viņa vietā trīs krustus. Daž-

reiz skrīveris nekā neteica, bet tikai paskatījās uz ties-

nesi, kura vārds bij jāraksta. Tiesnesis šo skatu saprata

un jau pacēla roku pret skrīvera spalvas kātu.

«Pilnīgi brīvi" vai patvaļīgi skrīveri neizdarīja nekādu

ceremoniju. Viņi steidzīgi parakstīja priekšsēdētāja un

tiesnešu vārdus un to galā vai apakš tiem pavilka trīs

krustus. Tas notika tiesas sēdē un tiesneši to redzēja.

Tāpat skrīveris pavilka tiesnešu vietā krustus uz iz-

ejošiem rakstiem, ko aizsūtīja vai izsniedza tādās dienās,

kad sēdes nenotika un tiesneši nemaz neieradās pagast-

namā.

Viss tas, par ko Spāģis rakstīja līdz 1863. gadam, ar

maz izņēmumiem, notika arī vēlāk, līdz pat 1889. gada
tiesu reformām, tādās pagasttiesās, kur rakstīt nepratēji

bij ievēlēti par tiesnešiem.

Mazais sods — 6—lo dienas aresta — ko uzlika skrīve-

riem par visrupj āķiem viltojumiem, viņus nebūt neiebie-

dēja, ja tik viņi stāvēja ar kungu labās attiecībās. Kungs
bija gādājis apriņķa tiesā par to, lai tur neapietos bargi

ar viņam vajadzīgu cilvēku.

8) lerēdņu studija (Beamtenstudien). Spāģis pierādījis,
ka Kurzemes* zemnieku nolikums, kas attiecas arī uz kroņa
muižu zemniekiem, pieradinājis kroņa muižu administrā-

ciju un pagasttiesu kroņa pagastos pie līdzīgām pretliku-
mībām, kādas izdara privātpagastu muižas policija un pa-

gasttiesa. Tāda pat muižas policija un pagasttiesa bij arī
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kroņa pagastos. Kroņa muižu nomnieki, ar retiem izņē-
mumiem, bija tie paši Baltijas muižnieki vai vienkāršie
vācieši, un viņu interesēs nebij atkāpties no parastās ve-

cas varas_ sistēmas, kāda bij ievadīta privātmuižu paga-
stos. Tadeļ Spāģis piegriezis vērību arī kroņa pagastiem,
lai pieradītu visas pretlikumības, kas notiek itin visur
Kurzemē un vispār Baltijā, nevis atkarībā no viena vai
otra barona rakstura, bet pēc noteiktas sistēmas, kura at-
balstās uz slikta likuma un vēl sliktākas «prakses".

„Kadas nebūšanas var notikt Kurzemē", raksta Spāģis»
„ja tās sedz muižnieka vārds, mes redzam no piemēra
kroņa muiža V.-S. (Vecsesava), Kurzemē. Te jau ilgus
gadus pastāv lauksaimnieciska paraugu ferma, kura ierī-
kota uz kroņa rēķina, «lauksaimniecības pacelšanai Kur-
zemē". Bet neviens tuvākais zemnieks vai kaimiņš nemaz

nezin, ka ir tāda ferma. Neviens cilvēks nerunā un ne-

drīkst runāt par šo mācības fermu, kaut gan tāatvērta «vi-
sai provincei par svētību" un šim mērķim patērēti ievēro-

jami līdzekļi. Tiešam ļoti īpatnēja zemei izsauksies ārzemju
vācu lasītājs, un atjautīga

_

dvēsele iesāks saprast Balti-
jas īpatnības. Bet arī zemāko tiesu palīdzība un pagast-
tiesas

_

administrātīva vara ir pašos pamatos jāreformē,
nerunājot nemaz par privātmuižu pagasttiesām. Paklausī-
simies tik, ko saka kāds bezpartejisks liecinieks, ilggadīgs
muižas nomnieks, pēc tautības vācietis. Arī viņš starp
citu raksta sekošo:

«Ar zemniekiem visos gadījumos apietas kā ar bērniem,
t. i. kā ar pabērņiem. Viņiem sadala un uzliek nodokļus»
nemaz nesakot, par ko un cik viņiem jāmaksā. Pagasta,
skrīveris iekasē naudu, brauc ar to uz renteju, aprēķina
sev lielas dienas un ceļa naudas; skrīverim līdz, tāpat for-
mas pēc, brauc pagasta priekšnieki; arī viņi dabū dienas
maksas. Beidzot, skrīveris tik un tik nozadzis un var
laisties lapās, jo viņu negrib darīt nelaimīgu. Nāk cits
un dara to lietu labāki.

To dara jaunā pārvaldes iekārta; pārvaldnieka kungs
grib pirmais dabūt uzslavu no ministra; rajona inspektors
~

no pārvaldnieka un pagasta skrīveris — no rajona
inspektora. Bet par visu to jācieš nabaga zemniekiem.
Augustā vai septembrī, katrā ziņā pieprasa nodokļus par
tekoša gada otro pusi (patiesība tie jāmaksā decembrī)
un par nākošā gada pirmo pusi (kas jāmaksā tikai martā
nakosā gada),_ jo pārvaldnieka kungs esot devis rīkojumu»

i w-u -

jaiemaksā rentejā par_ tekošā gada otro pusi
1. oktobrī, tā tad divi mēneši agrāk, un par nākošā gada
Pirmo pusi — 1. decembrī, tā tad četri mēneši agrāk.
Bet kādēļ tad? Lai varētu paziņot, ka nodokļi ir jau sa-
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maksāti. Bet nu nāk rajona inspektors un grib pārtrum-

pot savus kolēģus; viņš dod rīkojumu iemaksāt nodokļus

par abām pusēm jau līdz 1. oktobrim, arī nomas maksu,

lai viņš savukārt varētu ziņot, ka viņš ir bijis čaklis dar-

binieks. Bet pagasttiesas skrīveris grib but pirmais ap-

riņķī, grib izraut no rajona inspektora uzslavas rakstu un

būt viņa luteklis, lai citās lietās_ atkal varētu mērīt ar

savu olekti; viņš jau septembrī iesāk ar nomas_ un nodokļu

piedzīšanu; bet vispirms no nomas maksas tūliņ atskaita

nodokļus par visām zemnieka mājās dzīvojošam personām,

arī par tādām, no kurām saimnieks nekad naudu atpakaļ
nedabūs. Prasīsi: kādēļ saimnieks to atļauj? Vienkārši

tādēļ, ka ja viņš nemaksās visu nomas par mā-

jām, tās izūtrupēs un viņu izliks. Sūdzības par šo varmā-

cību nekur neatrod dzirdīgas ausis."'

„Šādas gudras kārtības dēļ, pagasttiesas skrīverim £.

izdevās apzagt pagasttiesas kasi par, maz rēķinot, 1000

rubļiem, un rajona inspektors spēlēja žēlsirdīga, lomu un

ļāva viņam aizšmaukt. Meklēja skrīvera pēcnācēju, kas

būtu ar'mieru segt kadu daļu no iztrūkuma. Muižu nom-

niekiem arī vajadzēja sev uzlikt zināmu kontribūciju, lai

gadījumā, ja vietnieks nevar segt,
_

nomnieki samaksātu.

Padomu negāja tāļu meklēt. Labsirdīgi nerras maksāja ar...

Mani uztrauc tas, ka pārskatīšanos, pārsteigšanos,
_

for-

mēlas kļūdas un mazus pārkāpumus stingri soda pec li-

kuma burta, bet tādus rupjus noziegumus var izdarīt bez

kāda soda. Par to jācieš nevainīgiem, un nabaga zem-

nieki zaudē savu naudu.

Kad pārdod pagasta magazīnas labību, rajona inspektors

ir tas vīrs, kas augstsirdīgi brauc uz Jelgavu iepirkt paga-

stam vērtspapīrus; bet ka šis veikals nokārtots, zin tikai

viņš ar pagasttiesas skrīveri; zemnieki nedabū par to ne-

ko zināt; viņiem pat neatļauj painteresēties par vērts-

papīru kursu v. tml. Pagasttiesai dota pavēle naudu pec

iekasēšanas tūliņ nodot rajona inspektoram, kurš, kad runa

ar pašiem zemniekiem, uzruna viņus, vārdiem: „Mani bēr-

ni!" bet kad runā par viņiem ar skrīveri, saka: „Tie su-

ņi...
Vēl varētu daudz ko celt gaismā, bet tas vestu par

tāļu un tomēr nekā nelīdzētu, jo musu pārvaldes sistēmai

ir lieli trūkumi; zemnieks tai ļoti padots, un pie tanī pats

vēl ir ļoti tumšs, lai prastu savas tiesības aizstāvēt. Ja

viņa priekšnieki ir nelieši,_ tad viņš ir galīgi apkrāpts un

tikai mierina sevi ar noputam: „Dievs ir augstu, ķeizars

tāļu..."
Zemnieki lika lielas cerības uz iemīļoto monarchu, kas

viesojās Liepājā (1862. g.), bet nepazīst apstākļus, un pēc
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tam, kad arī šī pēdējā cerība viņus apmānījusi, viņi ir

galvas pavisam nokāruši. Daži izdara muļķības, bet'vis-
pārīgi, patiesībai par godu jāsaka, ka latvietis ir mie-
rīgs, pacietīgs cilvēks. — Ja mes tikai raugāmies uz no-

dokļu piedzīšanu vien, viņi atļauj visam notikt, pārdod
pašiem par lielu zaudējumu savu ražu ar tādu steigu, tik-
līdz ka iekūluši, saprotams leti, tādēļ kā tirgotāji ļoti labi
zin kad zemniekiem nauda vajadzīga un tīši nosit cenas.

Zemniekiem vajadzētu iecelt katrā apriņķī vienu aiz-
stāvi, vai atļaut advokātiem aizstāvēt zemniekus visās ie-
stādes. Labāk butu algots aizstāvis, ja viņš ir goda vīrs.
— Ar laiku šis un tas grozīsies, cerēsim arī labosies, bet

uz to bus ilgi jāgaida, un tagadējā paaudze augļus nebau-
dīs." ii *; f i

Tādu bezcerības valodu ir runājis vēl 1862. gadā kroņa
muižas pārvaldnieks, vācietis, kas, redzams, ir bijis in-

telliģents goda vīrs.

No Kroņa Sesavas notikumiem, Spāģis pieved ārkārtīgi
interesantu rakstu, kas no latviešu valodas tulkots vācu
valodā. Acīmredzot, Spāģim ir bijuši plaši sakari ar sva-

rīgiem darbiniekiem no visiem apgabaliem.
Garā raksta īss saturs liecina par lielu naudas summas

iztrūkumu pagasttiesas kasē. Naudu piesavinājies pagast-
tiesas skrīveris, ko iecēlusi domēnu valde, un kura iecel-
šana pagastam bijuse nepatīkama. Kasi revidējusi katru
mēnesi rajona pārvalde, kura izdevusi apliecību, ka viss

ir kārtība, šņora grāmatas un protokoļi vesti vācu valodā,
ko pagasta tiesneši — latvieši nav pratuši. Zemnieki uz-

rādījuši kvītes, ka summas samaksātas, bet skrīveris nav

tās ierakstījis grāmatās, Zemnieki lūguši rajona inspek-
toru izdarīt revīziju. Tā notikusi tikai pec mēnešiem.
Beidzot iztrūkums konstatēts; bet nu arī skrīveris no-

zudis.

Lietas smagās sekas atkal ķērušas tikai zemniekus. Kur-

zemes virsgalma tiesa nospriedusi, ka iztrūkums jāpie-
dzen no pagasta tiesas vīriem un pagasta priekšnieka, tā-

dēļ, ka viņi esot atbildīgi par pagasta kases summām. Tur-
klāt tiem tiesnešiem un pagasta priekšniekam, kuri parak-
stījuši kvītes par summām, kas nav iegrāmatotas, atņemta
tiesība izpildīt pagasta amatus. Tikai rakstīt nepratēji
tikuši cauri bez soda.

Bet rakstīt pratēji šinī gadījumā arī nav varējuši sekot
naudas summu ierakstiem, tādēļ ka grāmatas un pro-
tokoļi vesti vācu valodā. Notiesātie tikai vēl iesnieguši
caur justīcministri lūgumu uz visaugstāko vārdu apžēlot
un atdot_viņiem zaudētās tiesības.

9) Ka zemnieki pērk nepazīstamo zemi! (Wie die
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ka 1861. gadā kāds grafs no Pleskavas guberņas paziņojis

latviešu laikrakstā Rīgā* ka viņš iznomā un pārdod zem-

nieku mājās. Bet kad daži apjautājušies pēc pārdevēja

vārda, redakcija atbildējusi, ka viņai jau aizliegts izsniegt

par to kaut kādas ziņas. Tā tad vēl 1861. gada, kad

Krievijā jau bija izdots plašais zemes reformas likums,

Baltijas muižnieciskā administrācija, vēl aizliedza redak-

cijai izsniegt ziņas par zemes piedāvātajā vārdu Pleskavas

guberņā.
x _ „ , .

10) Spridzināšana. (Das Sprengen). Cik un kādus cil-

vēkus un no cik daudzām mājām šī «spridzināšana izklī-

dinājusi pa Kurzemes pagastiem un kādas ir bijušas zem-

nieku būdas, kuras uzspridzinātas, liecina šāds Spaga ap-

raksts, ko viņš pasniedz ārzemniekiem: «Aprakstīdami

Kurzemes zemnieku mēs nevarējām ārzemniekam

atrast pareizo nosaukumu. Ārzemēs tādu māju nav. Kur-

zemnieku būdas līdzinās Kohla aprakstītam igauņu bū-

dām." — «Spriežot pēc iedzīvotāju skaita, šīs būdas lie-

kas būt ļoti mazas. lekšēja telpa ir piekupējusi gluži mel-

na, ka skurstenis, tādēļ ka sveču un lampu vieta šinīs bū-

dās dedzina priežu skalus. Šādas būdas vienīga istaba

ir apmēram 4—6 laulātu pāru gultas, tad bērnu, darba pui-

šu un meitu, cūku un govu ganu guļas vietu piederumi.

Te atraduši pajumti arī kāds vecs tēvs, vai kāda veca ma-

tē, kā arī no muižas izraidītie, darbam vairs nederīgie ne-

spējnieki, kuri dienā staigā apkārt übagodami, no būdas

uz būdu, jo projektētas nespējnieku mājas vēl neceļ. Ne-

ieskaitot žīdu, kas te atradis naktsmājas, mēs esam šada

tumšā alā saskaitījuši 28 cilvēkus, kuri visi kopa ar prie-

žu skalu bauda vienu un to pašu atmosfairu. Viena būdas

stūrī varbūt guļ māte nedēļās, otrā — dzīvi apnikušais

mirējs. Šī viena pati ala visa visumā ir: dzīvojamā — ēdamā

— dzemdēšanas un miršanas istaba." — «Šādas būdas redz

Sakā, Vērgalē, Aizputes Padurē un citur; tās visas, lie-

kas, čukst'garāmgājējam: «Ceļiniek, nesteidzies mums ga-

rām, atmet arī mums, krusttēva Toma būdiņām Uiev-

zemītē kādu mazu uzmanību!" — «Šinī zeme dzīvo tik

daudz draugu ārējās paganu misijas darbam, vai tad ne-

varētu arī atrasties kādi draugi pašu zemes būdu misi-

jai, kas ņemtu pie rokas visus šos morāliskās un fiziskās

ciešanās aizmirstos iemītniekus..." 26). «Modernā lauksaim-

niecība, liekas gan, nodomājusi šīs būdas pievākt, bet

šo darbu atkal dara pārmērīgi strauji, uzsaucot budam:

«pazūdat!" Tādēļ nu ir noticis, ka Vikstrautos, Kuldīgas

apriņķī, pazudušas visas septiņas mājas (Kathen); Or-

dangā, no apmēram 30 mājām vēl laimīgā kārtā atliku-

315
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šas tikai 3; Isriedā, Cīravā būdas nozūd straujā gaitā no

zemes virsas; Līgutos šis cēlais darbs jau pilnīgi veikts,
un tas jau noticis arī daudzos citos pagastos. Visvairāk
šīs būdas noārda uz rietumiem no Jelgavas, kurpretī au-

strumos mazāk; Ilūkstes apriņķī šis darbs maz pazīstams.
No dzimtsbūšanas atcelšanas līdz 1862. gadam ir uzspri-
dzinātas pāri par 2000 (rakstīt: divi tūkstoši!) zemnieku
maju un pēdējā laika šī muižniekiem ienesīgā zemnieku
maju iznīcināšanas «rūpniecība" pieņemas draudošos ap-

meros._ Šī māju izskaušana nevien pārpilda visu zemi ar

proletāriešiem, bet arī top atlikušajiem saimniekiem par
nepanesamu nastu, jo viņiem jāuzņemas no mājām izdzīto
saimnieku daždažādas klaušas un pienākumi: ceļu un tiltu
taisīšana un labošana, armijas un ierēdņu Šķūtis, kara-
vīru novietošana dzīvokļos v. t. 1. Šīs citiem zemniekiem
uzveltas neaprēķināmas un neatalgotās izskausto māju na-

stas ir jo nepanesamas arī tādēļ, ka taisni iznīcinātās
mājas, kas kritušas par upuri kungu tieksmēm, ir bijušas
tas visujļabakas; atstātas ir tikai tās visupanīkušākās."

Pie šī Spaģa raksta jāpiezīmē, ka šī māju iznīcināšana
turpinājās arī pēc 1862. gada un kā tai bija vēl daudzas
citas jo smagas sekas, prāvas un zemnieku izputināša-
nas tieksmes, neraugoties uz 1863. gada reformas likumu*
Muižnieki negribēja likumu pildīt un zemniekiem nācās

par to ciest.

11) Hermanis procesnieks (Herrmann der Processi-
rer). «Zemnieku Hermanis Upenieks, vai „procesnieks' f

no

G. pagasta, Aizputes apriņķī, savā prāvā pret kungu pie-
radījis neaprobežotu latviešu zemnieka dziņu pēc tais-
n

_

ĪDas un nesalaužamu ticību, ka kaut kur šī taisnība slēp-
ias_-

Tik vajaga viņu meklēt ar vislielāko pacietību un

ticību, izturību un enerģiju. Par šo apbrīnojamo, morāliski
un fiziski stipro nomnieka tipu Spāģis pats raksta: «Mū-
su ziņas par, Hermani ir no ta laika, kad viņš jau bija bi-
jis vairāk kā 50 reizes Aizputes apriņķa tiesā, apmēram
15-reizes Rīgā pie ģenerālgubernatora. Beidzot viņš de-
vies uz Pēterburgu (laikam taču kājām) nolūkā pa'kādas
parādes laiku iesniegt pašam ķeizaram lūgumrakstu. Pēc
tam viņš vel bijis vairākas reizes apriņķa tiesā un Rīgā
apjautāties kādu virzienu ņēmusi viņa lieta. Hermanis bija
nodevies vienīgi savai prāvai; pa starpbrīžiem viņš nenogu-
ris strādāja, raka grāvjus un pelnīja naudu izdevumu seg-
šanai un tiklīdz bija vajadzīgo tiesu nopelnījis, tūliņ de-
vas atkal tāļak savā prāvas lietā, cerībā reiz taču sasniegt
taisnību. Viņa izturība palika viņam uzticīga līdz pat
viņa nāvei. Tomēr loloto gandarījumu viņš nesasniedza,
pat formeli prāvas galu nepiedzīvoja, ciktāl Hermanim
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bija taisnība, grūti spriest. Viņa cenšanās dabūt atpakaļ
savu sentēvu māju, no kuras viņš, līdzīgi citiem bija iz-

likts, stāvēja pretrunā ar zemnieku nolikumu; ka no mā-

jām izliekot viņam atņemts daudz mantas varēja būt tais-

nība. Tomēr varēja arī but, ka formēli viņam nebija tais-

nība. Jābrīnās tomēr arī par to, ka viņa garajā krusta un

ciešanu gājienā viņam neatgadījās neviens ceļā, kas viņam
būtu parādījis atšķirību starp īstenību un šķietamību, for-

mu un būtību, un līdz ar to darījis viņu uzmanīgu uz viņa
veltām pūlēm; nesaprotams ir arī tas, kā ja patiešām
Hermanim nebija taisnība, neviens cilvēks neatradās, kas

viņu prātīgā ceļā ved pie pareizas atzīšanas un miera.

Nav zināms, cik ceļojumus Hermanis ir vēl uzņēmies līdz

savai nāves stundai. Viņa gājieni pie ģenerālgubernatora
ir bijuši pilnīgi velti, jo «fifigs" pagasttiesas skrīveris va-

rēja ierakstīt vācu protokolā tādas rindiņas, ka sūdzētājs
savā vistaisnākā lietā pat senātā nevarēja taisnību da-

būt."

Var iedomāties kādu iespaidu atstāja uz Vācijas lasī-

tāju šinī Spāģa grāmatas nodaļā sakrātie materiāli un to

noslēgums — Hermanis procesnieks. Vācijā viss tas bija
teiksmas no Tūkstoš un viena nakts."

6.

Prakse strīdū par nākotni.

Zem šāda virsraksta (Die Praxis im Streite um die

Zukunft) 27). Spāģis rūpīgi sakrājis daudz rakstu, par lai-

ku, sākot jau no 1850. gada līdz viņa grāmatas otras

daļas iespiešanai (1863. g.).
Tos visus viņš vel izlietojis otra daļa ka pierādījumu,

ka visu, muižnieki un viņu atbalstītāji, garīdznieki, rak-

stījuši 13 gadus atpakaļ, kad Krievijā uzliesmoja spēcīgs
reformu gars, viņi joprojām vel uztur spēkā, un ka tas

pieder pie sistēmas, kāda vēl pastāv un kadu joprojām
uztur dzīvu vācbaltu muižnieku un viņu piekritēju aprin-
dās, cīņai par savu agrāko privilēģiju nostiprināšanu par

labu tagadnei un nākošām viņu paaudzēm.
1) Spāģis gribēja iepazīstināt Vācijas lasītāju ar vāc-

baltu domu visā pēdējā gadu desmitā._ Viņš bija pārlie-
cināts, ka mācītāja Šulca raksts „Maju kopšana", (ko

lauksaimniecības jautājumos parakstījis arī A. fon der

Recke) «Laika grāmatā" 1850. gadam, vēl nebūt nav no-

vecojies, ka Šulca doma vel_ dzīvo, bet ka Vācijas lasī-

tājā tā var izsaukt lielu izbrīnu. Tādēļ arī Spāģis to no

«Laika grāmatas" pārtulkojis vācu valodā un ievietojis
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savas grāmatas otrā daļā. To viņš darījis bez kādiem ko-

mentāriem. Un tiešām, tie te ir gluži lieki. Mācītāja Šulca
raksts un tanī iepītā politika pret zemniekiem, runā pa-
ši par sevi. Lai ari mūsu dienu paaudzes visā pilnībā pār-
liecinātos par mācītāja — redaktora un viņa domu biedru

uzskatiem 1850. gadā, pievedu šo rakstu no pirmavota tā

laika stilā, tikai grozot ortogrāfiju. Mācītājs Šulcs raksta;

„Tevu tevi gan varēja pārtikt ar savu vecu būšanu,
jo ar tādam lepnam Kungu drānām tie negreznojās un

ar cigārēm arī nesvilināja degunu, bet ar koka pīpīti it

labi pārtika. Lone ari nebij jāizmaksā tiesas skrīverim

un tiesas vīriem. Tēvu tēvi apriņķa tiesā arī negāja pie-
cos sešos termiņos nieka lietas labad. Dienas tur nekavē-

ja, zirgu turpu nebraua un pilsētā šeņķos ar saviem lie-

ciniekiem
_

savus vērdiņus netērēja un dzeršanā tur tā

neiemācījās, ar brandvīnu gribēdami iedrošināt uz nepa-
tiesu liecību un drošiem meliem tiesas priekšā. Par savu

taisnību tie neskrēja pie cienītā gubernatora un arī ne

pie paša cienīga ģenerālgubernatora, bet tēvu tēviem pa-
tike, kad pats taisnīgs Dievs viņu bezvainīgu sirdi žēlīgi
uzlūkoja un tie caur Jēzu Kristu taisnoti varēja iziet ārā

no Dieva nama un ne no tiesas nama taisnoti. Jo tēvu

tēvi tiesas namus daudz nepazine. Kaut Kungi muižās

spriezdami dažu reizi par ātri pārspriede, tad Kunga pā-
taga — voi nu krite par laimi uz labu pusi, vai par nelai-

mi arī daždien uz kreisu pusi — tomēr ātri pārcirte pu-
šām visu ienaidu un strīdiņu, nu ar mieru bij jāpaliek
un bija pagalam. Mugura gan maksāja un dažam āda plī-
se

— bet kule palike vesela, dienas, ceļi un tiesas kostes,
ministerijāli ar visiem lieciniekiem nebij jāizmaksā un rubļj
kulē palike ar ko maizi pirkt, kad tukšs pavasara laiks

pievilkās. 'Bet tagad jau citāda būšana. Kad tikai tie-

sas diena, tad saimniekam ar darbiem ir tīri krusts. Voi

pašam jāiet,uz tiesu, voi kādam puisim un gājējam cieta

ziņa klat, ka jāiet un jāiet, jo termiņš viņam no tiesas

noliktst — Tēvu tēvi ar tādu aplamu skriešanu tiesās

dienas nekavēja un naudu netērēja; tāpēc gan labi pār-
tike."

Šinī dīvainā rakstā pat vēl ir tāda īpatnēja mācītāja
Šulca kalpības pazīme, ar ko viņš ir gribējis iztapt muiž-

niekiem, ka viņš, rakstīdams latviešu valodā, vārdu kungs
(muižas īpašnieks), raksta to tāpat ar lielo „X", kā Kungs
— debesu valdnieks. Spāģis šo dīvainību vācu valoda nav

atzīmējis.
2) No žurnāla „Kurlāndische Landwirtschaftliche Mit-

teilungen", 1852. g., Nr. 1., 2., 3. 28),., Spāģis ņēmis mācītāja
Šulca otro rakstu «Die Reform der Kurlāndischen Land-
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wirtschaft", kurā Šulcs plaši izsaka savu uzskatu zemnieku

garīgās un saimnieciskās dzīves jautājumos. Vācijas lasī-

tājam, mācītāja Šulca 1852. gada raksts vēl bija arī 1863.

gadā dienas kārtībā. Šis raksts tik gaiši_ izteic muižnieku

turpmāko politiku un saimnieciskos nolūkus pret latvie-

šu zemniekiem, ka paskaidrojumi nekādi te nebija vaja-

dzīgi. Tādēļ Spāģis, ievietodams visu rakstu savā grā-

matā grieza vācu lasītāja uzmanību uz raksturīgākam vie-

tām tikai ar izsaukšanas zīmēm un pastrīpo jumiem. Tanī

vietā, kur mācītājs Šulcs saka: „Pie mūsu vecam saim-

nieciskām metodēm katrs jutas labi un ērtL Zemnieks

sauca savu Kurzemi — „mīļa Dieva zemīte", kungs —

zelta zemīte", un vēl šodien mūsu kungi ar pateicību un

godbijību piemin visu labu, ko viņi_ mantojuši no saviem

tēviem", Spāģis iekavās_ pielicis trīs izsaukšanas zīmes.

Tās vērsa Vācijas lasītaja_ uzmanību uz to, ka Baltijas

muižnieki joprojām priecājas tikai par to, ko viņiem laba

atstājuši viņu tēvi, bet paliek pie vecam saimnieciskam

metodēm un nedomā par zemnieku stāvokļa uzlabošanu

un savas saimniecības attīstību. Vācijā, kur lauksaimnie-

cība jau bija spērusi uz priekšu milzu soļus attīstības

gaitā, varēja izsaukt tikai dziļu izbrīnu Šulca uzslava «ve-

cai trīslauku sistēmai", ko viņš nosauca par «dārgu manto-

jumu", ko atstājuši bruņinieciskie senči."

Spāģis griezis lasītāja uzmanību uz to, ka Šulcs ar

sašutumu jautā: «Kādēļ zemnieks mums nenodrošina pie-

tiekošus darba speķus? Kadeļ viņš šos spēkus tā sa-

dārdzina?" Šādi un līdzīgi pārmetumi zemniekiem bija

gaiša liecība, ka muižnieki un vācu garīdznieki ari ar

jauno nomas sistēmu grib izmantot zemniekus visaugstā-

kā mērā. Šulcs neviļus arī noņēma_ masku Vācijas lasī-

tāja priekšā, kad viņš atklāti pasacīja, ka latviešu zem-

nieka «Brīvība ir vēl pārak jauns institūts." Vācijas la-

sītājs neviļus sāka jautāt, kas tā par apbrīnojamu likum-

došanas sistēmu Baltija, kad vel pēc 35 gadiem no «brīv-

laišanas" dienas garīdzniecība runā par zemnieku brīvību,

ka tā vēl ir pārāk jauns «lai viņa varētu tik

drīz grozīt latviešu pamatraksturu."
Šo* apbrīnojamo sistēmu katrs Vācijas un citas Vakar-

eiropas valsts brīvais_ pilsonis viegli varēja sākt saprast,

kad iepazinās ar mācītāja Šulca padomu — radīt ap-

stākļus, kas atstāj bez maizes un pajumtes 130—150.000

bezzemnieku, lai ar to sagādātu muižu īpašniekiem letu

darbaspēku. Lasītājs kultūrālā Vācijā neviļus arī uzstā-

dīja jautājumu: «Kas tas par latviešu Jelgavā,
kas pats par to tautu, kuras garīgai dzīvei viņš stāv priekš-

galā, runā tik ļaunu valodu un muižniekiem iečukst cerību,
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ka nāks laiki, kad simtiem tūkstošu viņa draudzes loceķļu
paliks par bezdarbniekiem un bada izmisumā pārdosies
muižniekiem par smiekla atalgojumu. Atbildi uz šo jau-

tājumu ārzemju lasītājs pats drīz atrada Šulca rakstos,

un tā nerunāja viņam un viņa aizstāvētiem muižniekiem

par labu.

3) Lai pieradītu, ka mācītāja Šulca ārkārtējie padomi
zināmā mērā uztraukuši pat dažus no muižniekiem, Spā-
ģis zem virsraksta „Die Reform der Reform" ievietojis
sava grāmatā tūliņ pēc mācītāja Šulca raksta arī A. fon

der Recke rakstu „Zum Aufsatz m den diesjāhrigen Kur-

lāndischen landwirtschaftlichen Mitteilungen Nr. I—3.1—3.

„Die Reform der Kurlandischen Landwirtschaft" 29). Vai-

rāk lappušu plaša rakstā A. f. d. Recke starp citu raksta;

„Pēc maniem nedaudziem piedzīvojumiem, es domāju,
ka varēšu atspēkot šos (mācīt. Šulca) apgalvojumus." —

~1839. gadā es izdarīju pirmo izmēģinājumu ar algotiem
darba spēkiem, un no tā laika, kamēr es saimniekoju, ma-

ni nodarbināja ideja, sagādāt zemniekiem labāku stāvokli;
tas no manis prasīja tikai tādus upurus, kas vēlāk ba-

gātīgi atmaksājās."
Autors Recke pierāda, ka 1847. gadā, pēc tam, kad

viņš no savas muižas atdevis 111 māju zemniekiem naudas

nomā, viņa saimniecība prasījusi daudz darba spēka, bet

strādnieki nav trūkuši. Recke tāļāk saka: „Tā ir kunga
pasa vaina, kad viņš pazaudē savus darba spēkus, bet

māju nomnieki tos iegūst." — „Tāpaf arī strādnieku šķi-
rai nevar uzlikt lielāku vainu, ka mūsu saimniecības ar

algotiem darbaspēkiem neuzplaukst." — „Par latvieša, nom-

nieka, kā arī kalpa rakstura pamatīpašību es drīzāk no-

sauktu čaklību, nekā slinkumu un riebumu pret darbu.
Izteicieni: „Kad tik to laiku var nosist," dzirdēs visās

valodās, jo laika izšķiedējus atrod visās sabiedriskās šķi-
rās, arī intelliģentās, gadījumos, ja strādnieka paša inte-

reses nespiež darbu sasteidzināt. Cik daudz augstu per-
sonu nemaz nekustina darbā savas rokas bez personīgām
interesēm, tikai vel augstāk stāvošu personu skata dēļ." —

„Ka tas atkarājas tikai no saimnieciskas un sabiedriskas
iekārtas — padarīt latviešus par strādīgiem, un ka tas
nav vis viņu dabā «izmantot viņu tagadējo brīvību, lai

pēc iespējas mazāk un tikai no rokas mutē strādātu", —

par to var dot uzslavas apliecību vairāki pagasti, kur
klaušas jau atceltas. Jaunpils pagastā es to varu pierādīt
ar skaitļiem. 1834. gadā tautas skaitīšana šinī pagastā
uzradīja 1055 vīriešus, 1111 sievietes; 1850. gadā — 1036

yīr;>
1092 siev., tā tad darbaspēki bija samazinājušies par

19-1-19 cilvēkiem; turpretim aramzeme muižās palielinā-
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jās no 2500 uz 4350 pūrvietām un zemnieku mājās no

4300 uz vismaz 5000 pūrvietām, un šo pieaugušo aram-

zemes daudzumu tagad labāk apstrādā un kultivē nekā

agrāk. Vēl nāk klāt dubults speķa patēriņš buvem." —

«Tāpat nepamatots, man šķiet, ir uzskats, ka darba piedā-

vājums muižā, zemniekam ir pretīgs, ka viņš pie ši dar-

ba ķeras tikai tad, kad viņš nekur citur nevar atrast

patīkamāku darbu", vai „ka viņš par augstu algu tomēr

strādā laiski un slikti, un ka, lai to novērstu, viņš jā-

atstāj savā agrākā stāvoklī mājas, vai vispār viņš būtu

jāatalgo ar zemi." — «Manu mazo muižu nomnieki (kuri

visi ir* latvieši); tāpat arī es lielajā muižā, mēs visi tu-

ram kalpus, kurus visus atalgojam nauda un graudā, un

es pēc labākās sirdsapziņas varu liecināt, ka viņi visā

visumā par savu, kaut gan augstu algu labi un čakli strā-

dā, un viņu čaklība nav vis tikai stingras uzraudzības se-

kas. Es turu 50 kalpiem tikai vienu vecāku un vienu jau-
nāku uzraugu, miesas sodi atgadās visai reti, dažu gadu
neviens, un kalpu uzdevums nav vis vieglais. Šiem 50

aramzemes kalpiem jāapstrādā 3000 pūrvietu aramzemes,

no tām apsējot ar ziemas labību 600 pūrvietu, un ar die-

nas algādžu palīdzību vēl jāievāc 1500 vezumu siena." —

«Parasti tā ir mūsu vaina, kad kalpu atbaida no muižas

darba, un bēdīgi būtu ar mūsu saimniecībām un ar mums

pašiem, ja mēs gādātu par tādiem
_

apstākļiem, ka mēs

tikai tad varam cerēt_ uz darba spēkiem muižās, ja 130

līdz 150.000 darba spējīgu cilvēku paliks bez maizes un

pajumtes un ar to būs spiesti strādāt muižās. ~Ne

kalpu proletārietis, bet labs kalps lai meklē darbu muižā;
lai viņš to uzskata par atzinības zīmi, ka var tikt muižā

par kalpu. Tas ir mūsu uzdevums un mūsu pienākums to

sasniegt Muiža lai dod saimniekam piemēru, kā jāuztur
kalps, bet ne otrādi." — „Ka no zemnieku kārtas un nom-

niekiem izaugs aristokrātija, ir iespējams; bet tas arī ir

vēlams. Tāda var izaugt tikai pārtikušā dzīvē; bet pē-
dējā atkal tikai ar morālisku izglītību. Sekas no visa

tā būs, nevis kalpa pagrimšana vai palikšana uz vienas un

tās pašas attīstības pakāpes. Tikai turīgais un morāliski

attīstītais nomnieks var savus strādniekus labi uzturēt

un to arī darīs, un līdz ar to arī pieaugs strādnieka mo-

rāliskā attīstība un viņa ražības spējas. Cik ievērojamā
mērā tā jau pieaugusi šinī pagasta, pierāda māju nom-

nieku pašu izdarītā skolas nama paplašināšana un sko-

las apmeklēšana. Lielo soli uz priekšu ražošanas spēju
attīstībā un turības_ pieaugšana var pierādīt ar dažiem

skaitļiem. 1850. gadā ievāktās ziņas pierāda, ka Jaunpils
pagasta locekļi, virs māju nomas pašu pagastā vēl ir no-
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mājuši nekustamu mantu ārpus pagasta par nomas mak-

su 12.000 rubļu apmērā; lielākā daļa no šiem nomniekiem

ir agrākie muižas kalpi." — „Kalpu _apmierinašanai, kādā

priekšlikumā prasa muižas kalpam ka algas daļu dot zemi

un viņa rīcībā atstāt tikdaudz laika, ka viņš var izbraukt

viesībās, kāzās, apmeklēt savu klubu un balles savā iemī-

ļotā krogā." — „Man šķiet, ka galvenā kārtā jārūpējas

par to, lai viņš šīs parašas atmet, bet nevis tās veicināt;

pie kam mums, muižu kungiem, vispirmā kārtā lai pa-
līdz baznīckungi. Mūsu rokās stāv — noārdīt Šo parašu

pamatus, un tas ir viegli izdarāms, tādēļ ka tās nav lat-

vieša raksturā iesakņojušās. Kad mūsu kalps bija klaušu

strādnieks, viņa dienišķā pārtika bija skāba putra, mai-

ze, siļķe un vislabākā gadījumā drusciņ sviesta vai spe-

ķa 30). Auksta, vāja pārtika, strādājot smagu darbu! Un

kā tad lai viņam arī piegādātu siltu ēdienu no tāļām mā-

jām?!... Ļoti bieži arī* dzīvoklis bija auksts un slikts

un bieži atkārtojušos neražas gados rūpes par pārtiku, ko

pierāda magazinas grāmatas. Tādos apstākļos latvieša rak-

sturā nemaz nevajadzēja slēpties slinkumam un riebumam

pret darbu, lai pie visas uzraudzības un stingrās pātagas

viņu redzētu laiski un slikti strādājam. Pārtiekot no

aukstas un vājas barības, viņam zuda fiziskie un morā-

liskie spēki. Saprotams, ka tad arī siltā kroga istaba un

glāze degvīna sagādāja kairinošu brīdi. Šādas vajadzības
var palikt par kalpa parašu tikai tad, kad viņš tās pa-

cietīgi nes, bet nevis tad, kad viņš tās var pārmainīt pret
kaut ko labāku. lesākumā varbūt viņš nepiekritīs mai-

ņai aiz neuzticības pret kungu. Bet ja tā zudīs, ja viņš

iegūs pretēju pārliecību, tad viņš labprāt atstās saim-

nieka mājas un visas saldās parašas, ja muiža viņam pie-
dāvās vietu bez rūpēm, labu pārtiku un cilvēcīgu apieša-
nos ar viņu pašu. Pirmais noteikums saimniecībā ar al-

gotiem darba spēkiem ir krietni, čakli kalpi; tādus var

atrast, ja viņiem dod labus dzīvokļus un iespēju kārtīgi
un pietiekoši baudīt siltu labu barību. Kalpa algai ir jā-
būt tik pietiekošai, lai viņš var turēt pie sevis savus ve-

cākus vai citu kādu palīgu, kas viņa vietā var muižā iz-

pildīt vieglākus darbus pa to laiku, kamēr viņam jāpaliek
kadu dienu mājās savās neatliekamās darīšanās. Viņš, sa-

protams, vēlēsies kādu mazu atsevišķu saimniecību, un

to viņm var dot; viņam pietiks, ja ieradīs viņam mazu dār-

ziņu un dos iespēju turēt pāris govju un pāris avju. Kā

ar tādu stāvokli kalps ir apmierināts, es jau augstāk pie-
radīju.

Nu tik vēl pāris vārdu par pašu saimniecisko iekārtu.
Mani kalpi dzīvo pa 3, 4, 5 kopa vienā istabā, pa 20—25
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vienās mājās lauku galā. Katram ir maza kūts 3 govīm un

3 avīm, klētiņa, šķūnis, lopu barībai, un 1/6 pūrvietas
liels dārziņš. Algu nauda un graudā kalps dabū par šā-
du summu:

Rbļ. Kap.
Skaidrā naudā .12

15 pūru rudzu ā 1.50 kap
,

22 50
12 pūru divkanšu miežu ā 1.20 kap .

.( 14 40
5 puru baltos zirņus ā p.30 kap. ...

6 50
V2mucas siļķu . . .........

4

V2pūra rupjas sarkanās sāls
..... 1 35

V2purvietas zemes liniem
...... 4

1/6 pūrvietas dārza zemes .
. . . .

1 50
3 govis un 3 avis turēt

....... 15

ĪCā_ dāvanu:

V2pūra kviešu
k 1 20

1 pūru zirņu
.........w . 1 30

Alus par . — 25

Kopā: . 84 —

Ta tikai izliekas liela alga. Spēcīgs darbs prasa spē-
cīgu barību."

Taļak Recke pierāda, ka caur šādi nostādītu saim-
niecību ar algotiem darba spēkiem galvenā kārtā iegūst
lielāku ienesīgumu, salīdzinot ar mācītāja Šulca ieteikto
kartību. Pie klaušu sistēmas, katrs darba spēcīgs strād-
nieks Jaunpilī apstrādāja 6 pūrvietas ziemas sējai, 7y2

pūrvietas vasaras sējai un ap 13 vezumu siena; tagad
uz vienu darba vīru iznāk: 12 pūrvietas ziemas sējas,
15 pūrvietas vasaras sējas, 6 pūrvietas āboliņa lauka un

22 vezumi siena. „Šis darba pieaugums sadalās uz labā-
kiem zemkopības rīkiem, lielākiem un spēcīgākiem zir-
giem, bet galvena kārta uz spēcīgākiem un čaklākiem strād-
niekiem, pateicoties labākai barībai un pierāšanai pie vie-
na un tā paša muižas darba." — „Te. ar maz izņēmumiem
ir vidēji stipra zeme, ta kā katru gadu te sēj 300 pūru zie-
mas kviešu un 200—300 pūru vasaras kviešu."

Šads fon der Recke 1852. gada raksts arī pēc 11 ga-
diem, 1863. gadā, vēl bija vajadzīgs ka pierādījums, ka
līdz _pat_ šim laikam citu līdzīgu rakstu lauksaimnieciskā
literatūra Kurzeme nav un ka tas joprojām vēl ir retu
muižnieku balss, kas nesaskan ar vispārējo politiku un

zemnieku izsūkšanas nolūkos sacerētiem un uzspiestiem
drakoniskiem «brīvajiem līgumiem."

4) Preses cīņas ķeizara Aleksandra 11. viesošanās

priekšvakarā Liepājā.
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Pēc tam, kad jau oficiāli bija nācis zināms, ka Lie-

pājā ieradīsies troņamantinieks un vēlāk arī varbūt ķei-
zars ar ķeizarieni, «Rigasche Zeitung" 24. marta 1862. g.

num. 69., bij iespiests ziņojuma veidā Liepājas korespon-
denta raksts par troņamantinieka pirmo viesošanos Lie-

pājā (1860. g.) un par tagadējām cerībām starp citu sa-

cīts: «levērība, kādu tad piegrieza musu apstākļiem, kuri

ārpus Kurzemes maz pazīstami" — «augstākā vietā jau
nesa mums svētīgus augļus, un tādēļ ir saprotams, ka ne

tikai liepājnieki, bet arī lauku iedzīvotāji tagad liek lie-

las cerības uz augsto viesu ierašanos un daudz ko sagaida.
Mēs ar to saistām mūsu cerības, ka arī Kurzemē iesāk-

sies tirdzniecības, rūpniecības un zemnieku apstākļu at-

tīstība." «Par ostas būvi, proģimnaziju un sīko zemes ga-
balu piešķiršanu bezzemniekiem kroņa muižās, ir jāpa-
teicas atgadījumam, ka troņamantinieks pirmo reizi vieso-

jās Liepājā."
Gaidāmā ķeizara viesošanās jau tā bij uztraukuši muiž-

niecību. Ārkārtējais landtāgs bija licis dienas kārtībā arī

zemnieku brīvās izceļošanas jautājumu; bet to neizšķīra
un sesiju slēdza. Apstāklis, ka izceļošanas jautājumu ar

tādu steigu lika dienas kārtībā, liecina, ka šis jautājums
ir bijis ļoti sasāpējis un šinī ziņā muižniecība pat izrā-

dījusi zināmu nervozitāti.

Ziņojums no Liepājas par tik plašām tautas cerībām

un tā nodrukāšanu „Rigasche Zeitung"ā vispārējo vāc-

baltu uztraukumu vēl pastiprināja. Tādēļ no muižniecības

aprindām drīz atskanēja protesta balss pret līdzīgiem zi-

ņojumiem.
Barons Ādolfs Bīstrams starp citu rakstījis sekošo: 31).
«Rigasche Zeitung" 69» numurā, ziņojums no Liepājas

pēc formas un satura, liekas, pieder spalvai, kas pirms

pārs gadiem rakstīja «Revaler Zeitung"ā. Tas ir rakstīts

tādā garā, kas nesaskan ne ar ~Rig. Zeit." redakcijas pro-

grammu attiecībā uz vietējo apstākļu attīstīšanās tiesis-

kiem pamatiem, ne arī ar ši laikraksta lasītāju vairākuma

politiskiem uzskatiem." — «No svara ir uzturēt dzīvu

ģermāņu elementu, ap kuru kā ap kodolu apmetušās mūsu

dzimtenes iestādes." — «Tas ir institūts, kas dibināts uz

tiesībām. Tā uzturēšana un laika garam piemērota izvel-

došana pret nivelējošiem jaunu laiku centieniem jāuzskata
par mūsu Baltijas dzīves uzdevumu; tādēļ būtu sevišķi
vēlama garaspēku un mūsu provinces dzīves dažādo

faktoru (šķiru) vienošana par labu vienam mērķim un

vispārībai. Bet ja no vienas vai otras puses, lai tas būtu

brošūrās vai laikrakstu slejās, kam nu ar katru dienu jau
piegriež lielāku vērību, mūsu provinču faktiskam stavo-
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klim un tiesiskiem apstākļiem", — «uzbrūk, nevis atklāti,

uz ko mēs labprāt skatītos vaļējam acīm, bet tendenciozi

un ar aizdomu modināšanu, kas atkārtojas bieži un si-

stemātiski, tad mēs atzīstam, ka tada rīcība nenotiek la-

bā apziņā un neved pie teicama mērķa." — «Šaduricību
mēs pēdējā laikā bieži vien sastopam, gan dzeltenas, gan

zaļās brošūrās, un tām radnieciskos avīžu rakstos, kuri

tad bez izņēmuma, slēpdamies aiz autora vārda neminē-

šanas (anonimitātes),_ kaislīgi un ar gandarījumu, bet bie-

ži .vien bez vajadzīgam faktiskam un tiesiskam zināšanām

nepareizi apgaismo Baltijas apstākļus, vai acīmredzot ar

nolūku sagroza patiesību." — „Kas attiecas uz cerībām, ka

nu iesāksies Kurzemes zemnieku apstākļu attīstīšanās", —

„tad jāatzīmē, ka Kurzemes zemnieku jau
notikusi ar 1817. gada nolikumu, kas nevis pec iedomātam

teorijām, bet atkarībā no tiesiskas nepieciešamības ar-

vien tāļāk attīstīts ar iestāžu spertiem soļiem."
Bīstrams atsaucas uz nacionaloikonomiem Rošeru (Ro-

scher) un Maksi Virtu (Max Wirth_), kuri izteikušies, „Ka

tiešs lēciens no pilnīgas dzimtsbūšanas pilnīga brīvība

ir saistīts ar ļaunām sekām, par to nevar but šaubu; ne-

viens cilvēks nepiedzimst brīvs, bet viņa iedzimst tikai

tieksmes pec brīvības. Šī iedzimta_ īpašība jāattīsta. Li-

kuma atziņa un cieņa un pašsavaldīšanās, kas ar to stav

sakarā, nekad nav sasniegtas bez pulem, reti — bez kļudam

un arvien tikai ar pieradināšanos."
Bīstrama raksts nav pagājis Spāģim garam nepamanīts.

Spāģis tāļu no Baltijas dzīvodams, uzmanīgi ir sekojis

politikai, kas norisinās sakarā ar ķeizara viesošanos, un

izmantojis savā grāmatā ari barona Bīstrama rakstu, lai

pierādītu, cik tāļu vēl 1862. gadā Baltijas muižnieki stāv

no kaut kādām zemnieku reformām un cik dīvains ir vi-

ņu uzskats attiecībā uz likumību un brīvību.

Bīstrama raksta beigās Spāģis vispirms piezīmējis: «Bī-

strama ieskats, ir, ka pec šīs receptes attīsta Kurzemes

zemnieku stāvokli, un viņš ieteic arī Liepājas koresponden-

tam to apsvērt."
Savās «Izdevēja piezīmes" pie Bīstrama raksta, Spa-

ģis asprātīgi izzobo katru nozīmīgāku Bīstrama izteicie-

nu. Pie Bīstrama vārdiem par «aizdomu modināšanu*,

Spāģis izsaucas: «Pašu debesu_ laba, barona kungs, kādas

aizdomas tad te vēl modināt, kur zemnieku posts ir

acīmredzams. Piegriežat taču vērību «norēķinam ar Nei-

mani" un tad spriežat paši!"
Barona Bīstrama apgalvojumus, ka viņa minēto bro-

šūru un avīžu rakstu autori nerīkojas labā apziņā, ka ne-

pareizi apgaismo Baltijas apstākļus un ar nolūku sagroza
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patiesību; ka pēc Rošēra un Maksa Virta uzskatiem pie
brīvības jāpieradinās, — Spaģis asi noraida un Bīstramam
aizrāda: „Tas ir neapšaubāmi noskaidrots, ka Kurzemes
zemnieku stāvoklis ir tas visubēdīgākais starp līdzīgiem.
Ja nu krievu tautai neieteic šo noteikti slikto stāvokli,
bet ieteic ko labāku, tad_ apgalvojums, ka krievu tautai
novēlēts labs Jaunā apziņa, taču ir neaprobežots absurds.
Savada lieta ir tāda zemnieku apstākļu nepazīšana. Da-
ži tanī iegrimuši daudz dziļāk, neka to varētu ticēt. Acīm-
redzot, Neimaņa pārlabojums dažus ir maldinājis. Kas
spējīgs atšķirt patiesību no šķietamības un galveno lietu
no blakus lietam, tas atzīs, ka mēs zemnieku nožēloja-
mam stāvoklim esam uzminuši taisni uz papēžiem. Mēs

vairākkārtīgi apgalvojam, ka pie Kurzemes zemnieku stā-

vokļa tēlošanas nemaz nenākas sagrozīt patiesību; jo pa-
reizāki un uzticamāki to tēlo, jo atbaisošāks tas stādās
mūsu acu priekšā." — „Kas attiecas uz pieradināšanos
pie brīvības, tad, ja 44 gados zemnieki vēl nav piera-
duši izmantot brīvību, tad droši vien paši brīvības iemā-

cītaji pie tam vainīgi. Ja Rošers un Virts dabūtu zināt,
ka pēc Kurzemes zemnieku likuma izsludināšanas vaja-
dzēja 14 gadus (raksti: četrpadsmit gadus) tam nolūkam,
lai zemniekus pielaistu pie nabadzīgam tiesībām, un pēc
tam vēl viņus 30 gadus turēja augstāk attēlotā stāvo-

kli, bet krievu zemniekiem, viņu pāriešanai uz debesu aug-
stumus sasniegušām lielākām tiesībām, pietika ar 2 ga-

— tad šiem slavenajiem nacionāloikonomiem vis-
labākā gadījumā vajadzētu atzīt, ka tā ir viņu vārdu ne-

lietīga valkāšana, kad tos iepin šādās lietās."
5) Kroņa muižu pārdošanas lietā (Der Domenenver-

kauf). Baltijas muižnieku uzmanību arvien bija saistīju-
šas kroņa muižas un to iegūšana savās rokās. Tādēļ, tik-
līdz valdība uzstādījusi jautājumu, vai valsts intereses ne-

prasa, lai pārdod kādu daļu no valsts muižām, tūlīņ at-

saucies Vidzemes landrāts fon Bocks (St. Petersburger
Zeit. Nr. 16. — 1859. g.). Viņš nācis ar priekšlikumu, lai
valdība atdod kroņa muižas muižniecībai dzimtsnomā.
Šāds muižnieku priekšlikums izgāja uz to, lai jau priekš-
laikus novērstu varbūtēju kroņa zemes pāriešanu zem-

nieku rokās un lai itin visu Baltijas zemi sagrābtu muiž-
nieku rokās. Muižniecības plānos bija paturēt joprojām
zemniekus bez zemes, lai viņi netiktu pie turības, bet kā
bezzemnieki un lēts darba spēks arvien stāvētu zemes īpaš-
nieku — muižnieku rīcībā. Šis jautājums izsaucis dzīvu

pārrunu tanī pašā laikrakstā (St. Pet. Zeit. 22. janvāra
1860. g., Nr. 17.). Muižniecībai pretējo uzskatu aizstāvji
aizrādījuši, ka kroņa intereses prasa, lai zemes pieprasi-
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jumu konkurence būtu lielāka, lai nevien muižniecība, bet

katrs pilsonis varētu pirkt zemi; vēl uzsvērts, ka ar to

stāv sakarā arī citas_ lielas, savā starpā saistītas valsts

intereses. Pirmā vieta nostādāma mazgruntniecības ieve-

šana dzīvē, otrā vietā kroņa zemnieku turpmākais liktenis,

kuri agrāk dzīvojuši turīgāki un kroņa muižu nomniekiem

pretīm jutušies kā savu maju valdnieki. Ja nu šie nomnieki

uz priekšu nāktu zem privātpersonu — muižnieku varas

kā nomnieki, tad viņi kristu smaga likteņa rokās. Tā

kā par mazākiem zemes gabaliem dārgāk maksā, nekā

par lieliem, tad tiešas valsts intereses prasa, lai pie šī,

reti izdevīgā atgadījuma tūliņ arī veicina mazgruntniecību.
Tā kā Kurzemes zemnieku mājas līdzinās 100—200 Prū-

sijas morgāniem, bet Vidzemē ir drusciņ mazākas, tad

ārzemju nozīmē fās varētu uzskatīt par pietiekoši lie-

lām. Praktiskos piemērus atrod kaimiņu valstī Prūsijā,

kur 30—40 m. orgānu lielas zemnieku mājas neviens ne-

uzskatīs saimnieciskā ziņā par mazām. Tāda zemes pār-

došanas sistēma, kad zemi iegūst tikai kāda viena atse-

višķa korporācija valstī, ir jāatzīst par visneizdevīgāko,

kā tautsaimnieciskā, tā arī finansiēlā ziņā.""

lerosinātais kroņa muižu pārdošanas jautājums, atdzī-

vināja arī vidusšķiru prasības. 1861. gadā „Baltische Mo-

natsscbrift" aprija burtnīcā, rakstā „Der Domenenferkauf

m den Ostseeprovinzen" T. Bottichers cēlis iebildumus

pret to, ka kroņa muižas nāktu tikai muižnieku rokās.

Viņš pārmet muižniecībai, ka viņa visu laiku nostājusies

pret muižu pārdošanu arī citiem pilsoņiem, un pierāda,
ka pilsoniskām šķirām tagad uz to ir priekšroka. Rakstu

beidzot, autors saka: „Mūsu muižu īpašnieku šķira jau ie-

sāk nolīdzināt savu tēvu grēkus zemniekiem pretīm; lai

viņa to dara arī attiecībā uz savas tautas un ticības brā-

ļiem pilsoņiem."

levietodams šo preses cīņu savā grāmatā, Spāģis no

jauna ir pierādījis plašākām politiskām aprindām Balti-

jas muižnieku tieksmes vēl paplašināt savas privilēģijas
ūn saimniecisko varu tanī laikā, kad Krievijas muižniecībai

bija jāpiekāpjas visas krievu zemniecības labā.

6) Spāģa piezīmes pie advokāta K. Neimaņa 1860. g.

decembra raksta 32), „Rūckblicke auf die Entwickelung der

Kurlāndischen bāuerlichen und Gūterverhāltnisse seit

1817.", Spāģis vispirms aizrāda, ka Neimans tēlo gandrīz
tikai muižu apstākļus; no zemnieku apstākļiem privat-
muižās dabū tikai tikdaudz zināt, „ka zemnieka turība

pieaugusi tādā pat ievērojamā mērā, kā muižas īpašnieka
turība." Tā kā attiecībā uz privātmuižām likums nav gro~
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zīts par labu zemniekiem; bet muižu īpašnieki, pārvērzdami
klaušas savādā nomas veidā viņu pašu interesēs —pa
lielākai daļai ar mērķim noderīgu skrūvēšanas aparātu,
ko sauc skaistas puķes vārda «brīvais līgums" —ir gro-
zījuši tikai to un tikdaudz, cik viņu pašu mērķis pra-

sīja — tad Neimans, runājot par kroņa muižām, varēja
teikt, ka tanīs notikušas „v_ēl daudz lielākas pārvērtības"
un proti: tur zemnieku mājas tagad ir atsevišķi nomas

objekti, kurus ne_iznoma_ vairāksolīšanā, bet tos apsaimnie-
ko līdzšinējie māju turētāji par samērā zemu, tieši kroņa
kasē iemaksājamu nomas maksu naudā, ko nosaka se-

višķa pazemināta takse; šīs mājas gandrīz jau uzskata, ka

mantojamus nomas objektus, kas pāriet uz tagadējo māju
turētāju pēcnācējiem.

_

Dažas zemnieku mājas kronis pat
jau pārdevis viņu turētājiem."

Neimans vispārīgi gan piekrīt tam, ka uz priekšu va-

jadzētu iet, un to jau ari darot, bet ir ļoti bailīgs pievest
no zemnieku dzīves sevišķus progresa piemērus, tādēļ ši-
nī viņa raksta, viņa apgalvojumi, tiklīdz tie skar zem-

nieku apstakļus_ nākotne, kaut arī tikai garāmejot, ir ār-

kārtīgi pārdomāti un vispārīgi ierīkoti ar visādām pa-
kaļdurvtiņām, pa kurām var atkāpties, lai netikvien neuz-

friektos ar savu pieri virsū kādai muižu īpašnieku parti-
jai, bet lai viņa rakstu tiešām varētu uzskatīt tikai kā orā-

kula spriedelējumu. Interesanti ir sekošie viņa vārdi vis-
ciešākā sakarība: „Mēs esam iegājuši redzami ātri uz

priekšu ejoša pārejas laikmetā. Vai tas vedīs pie vai-
rāk vai' mazāk uzplaukstošā stāvokļa, drīkstētu atkarā-
ties pa lielākai daļai no laimīgas saprašanās, ar kuru

gudri izvedīs nepieciešamās pārgrozības jaunā, stingrā
kartībā. Ne katrs jauninājums ir labs, bet arī absolūta
stāvēšana uz vietas nav ārstniecības līdzeklis sabiedris-
kam ļaunumam. Kāds krievu cars, kau arī ironiski reiz
nosauca Kurzemi par Dievzemīti." v. t. t

Savās «Izdevēja piezīmēs" pie Neimaņa raksta, Spā-
ģis novērtē dažus raksturīgākos Neimaņa apgalvojumus
un pareģojumus.

Pie pareģojuma, ka nomas sistēmas attīstībai vēl va-

jadzīgs zināms laiks, Spāģis ironiski piezīmē: „Šim orā-
kula izteicienam ir uzkrītošā kartībā runājis pretīm pats
Kurzemes muižnieks Otto fon Rūtenbergs savā Baltijas
guberņas vēsturē.

Pēc tam, kad Rūtenbergs atstāsta, ka daži muižnieki
skrūvējuši nomniekus uz liestes, viņš turpina: «Beidzot,
atsevišķi kungi, kuri ir vēl cietsirdīgāki, nekā viduslaiku
bruņinieKi, ir sagrābuši visu zemnieku zemi savās rokās
un visu pagastu uzspridzinājuši, ka mēdz izteikties māk-
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slotā valodā. Šie kungi ar to ir gan_ palielinājuši savu

muižu ienākumus, bet līdz ar to pārvērtuši visu pagasta
zemniecību dienas algādžos, īstos proletāriešos, izraidī-

juši viņus pasaulē un iegrūduši posta."
„Brīvā vienošanas", ja nav darīšana tieši

_

ar humā-

nu muižas īpašnieku, līdzinās „brīvai atzīšanas", uz se-

nās inkvizīcijas moku sola. Pievestie likumi un daždažā-

die apliecinājumi to pierāda uz skaidrāko."

Ar dziju ironiju Spaģis atgādina Neimanim, ka viņš

nupat, tik, pirms decembra 1860. gada esot sirdīgi rak-

stījis: „Mēs uz visnoteiktāko gribam uzstaties_ pret tādu

provokāciju, kas prasa pārgrozības, kuras slēpjas nevis

attīstībā, bet ir apvērsums, ka tas, piemēram, ir ar priekš-
likumu, zemnieku zemes pārvērst zemnieku mantojamā

īpašumā par iepriekš noteiktu pirkšanas summas normu,

kas pēc iespējas būtu zema." Bet neraugoties uz visu

Neimaņa lielo uzmanību un apdomību viņu jau tik brīniš-

ķīgā kārtā pārsteiguši 19. februāra 1861. gada likumi. Vel

tik atliek slēpties aiz izsauciena: «Maldīties ir cilvēcīgi!"
Pie Neimaņa prātojuma viņa raksta beigas, ka „ciktaļ

vispārīgi var būt runa par atjauju pirkt zemnieku mājas
tad te pietiek ar ierobežojumu, ka katrs, kam lidzekji ir,

arī dabū likumīgu iespēju tās pirkt, ciktaj_ muižas īpaš-
nieks, kā zemes īpašnieks drīkst un grib tas pārdot", —

Spāģis izsaucās: „Dieva dēj, advokāta kungs! Netopat

pārdroši; neejat par tāļu „pret laika straumi", labāk pa-

liekat smuki, koši, krastmalā. Drošs paliek drošs! Jo, luk,

ieskatoties tik dzijāk lietas kodolā, pats fon Rutenberga

kungs runā tādus vārdus, kas var iedvest šaušalas visap-

domīgākajam un uzmanīgākajam vīram. Tikdaudz taču nu

Jūs paši sapratīsiet, ka Kurzemes dzimtsmuižnieka Ru-

tenberga priekšā Jums ir jāklusē."
7) Par zemnieku apstākļiem Kurzemei un Vidzemē,

„Ueber die bāuerliche Verhāltnisse m Kur- und Livland",

Spāģis ievietojis progresīva virziena vācu autora rakstu

no „St. Peterburger Zeitung'as" 24. un 26. septembra 1859.

gada numuriem 206. un 208. 33).
Šis raksts arī vācu aprindas aizstāvēja uzskatu, ka ar

likumu jāatvieglo zemniekiem iespēja brīvi iegūt zemi. Tā-

dēļ raksts noderēja arī Spāģa cīņai vel 1863. gada. Tas arī

bija pretstats advokāta Neimaņa uzskatam.

Noraidīdams savu pretinieku uzbrukumus, autors starp
citu raksta: „Jau iesākumā jāpiemin, ka, ja _— mums pie-
raksta ļoti liberālus uzskatus, mes protestējam pret to

ar pilnām tiesībām, jo jautājumā par brīvam īpašuma tie-

sībām uz zemi, mēs esam pilnīgi vienis pratis ar „Kreuz-
zeitung"ā konsekventi aizstāvētiem uzskatiem, proti: ka
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zemnieks —

zemes īpašnieks ir konservātivākā pamatšķira
valsti. Taisni tadeļ mes veļamies, lai ar likumu dotu zem-
niekam tiesību iegūt zemi viņa īpašumā, tā ir vēlēšanās,
kurai piekrīt diezgan ievērojama daļa no Vidzemes muiž-
niecības." — «Uzkrītoši, cik dažādi uzskati ir Vidzemē
un Kurzeme attiecībā zemnieku īpašuma tiesībām uz

zemi. Autors (—r pretinieks) uzskata pārrunas par Kur-
zemi par liekam — jo te iedzīvotāju skaits esot mazs.
Mums turpretim šis jautājums izliekas par vissvarīgāko
un mums ir nesaprotama autora lielā inkonsekvence, kad
viņš mazsaimniecibas ar trūkumu pilnu nomas veida ap-
saimniekošanas formu Kurzeme ieteic par vēlamām, bet
to pašu mazsaimniecibu pilnīgo formu (īpašuma tiesī-
bas) — par kaitīgu. Šī inkonsekvence ir tik liela un acīs
krītoša, ka

mes_ par to nemaz vairāk nerunātu, ja šim
jautājumam nebūtu vislielākā nozīme valsts un tautsaim-
nieciska dzīve." — «Tiešam, katram taču būtu ļoti grūti
noliegt īpašuma tiesību priekšrocību saimnieciskā ziņā,
salīdzinot to ar zemes apsaimniekošanu nomas veidā. Katru,
kas nav apmierināms ar teorētisku pārliecināšanu, taču
varētu novest pie atziņas Prūsijas, Vācijas, Šveices, Lom-
bardijas, Beļģijas, Francijas, Dānijas ect, mazsaimniecī-
bu formas uz īpašuma tiesībām. Un kādus tad ceļ iebil-
dumus pret zemnieku īpašuma tiesībām uz zemi? —

F. Lista uzskatu, ka sīksaimniecības nav izdevīgas. Bet
Lists taču atzinis par neizdevīgām un apstrīdamām tikai
gluži mazas pārceļu saimniecības, kurās iznāk tikai da-
žas pūrvietas (ā % desetīnas) uz zemnieka ģimeni; turpre-
tim viņš nebūt nav apstrīdējis tādas zemnieku mājas, kā-
das tās parasti ir Kurzemē (caurmērā ar 40 līdz 50 dese-
tīnu, vai 180—240 Prūsijas morgenu lielas, kuras Prūsijā
uzskatītu par ievērojamam bruņniecības muižām). Neat-
radis nevienu nacionāloikonomu, kas uzstādīs tādu pār-
drošu apgalvojumu, ka zemnieku saimniecības šinī lielumā
butu par mazam. Turpat blakus Kurzemei, Rītprūsijā at-
zīst 50 morgenu zemnieku saimniecības par lielām un pat

1? morŠenu lielās — par atsevišķai saimniecībai pie-
Un ja Kurzemes zemnieku māju saimniecības

vispār butu par mazām, tad tur ievestā naudas nomas

sistēma arī atmetama."

«Tagadējā brīdī Kurzemē pat tiem nav dota iespēja
iepirkt zemes gabalu, kam pašiem savi naudas līdzekļi" —

«lebildumi pret zemnieku aristokrātiju arī atmetami, jo
taisni šī zemnieku aristokrātija, ja viņa nav tapusi pārāk
bagāta, atzīmējama ka čakla, praktiski darbīga un tau-

pīga, kas taisni ir tas ievērojamākais pie tautas bagātības
palielināšanas." — «Musu zemes drīzā un tiešā saistīša-
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tiās ar rietumu valstīm, ar dzelzceļiem un akciju sabiedrī-

bām etc, reformas pašā Krievija, kur par saimniecisku

pamatu ir likta zĢmes piešķiršana zemnieku īpašumā, to-

mēr tuvākā nākotnē šinī ziņā nedod Kurzemei un Vid-

zemei nekādu izvēli. Bet kālab nevarētu tagad to darīt

labprātīgi, kas drīz būs nepieciešams? Tomēr līdz šim

tikai Vidzemē šinī ziņā dzird dažas svarīgas muižnieku

balsis. Kurzemē šādus uzskatus vel atzīst par nodevību

pret šo provinci. Kādēļ tas ta? Vidzeme taču vel ma-

zāk apdzīvota, neauglīgāka un guļ vairāk pret_ ziemeļiem!"
Vācu autors beidz savu rakstu šadiem_ vārdiem: „Ko

nākotne arī neslēptu savā klēpī, mūs tomēr pastāvīgi ie-

priecina doma, ka mūsu ceļā ķeizara acs stāv nomodā

par visu savu valsti un neviena valsts daļa neizvairīsies

no viņa asā skata!" 1
8) Vēl kāds vārds par agrārlikumdošanu Kurzeme,

(Noch ein Wort zur Agrar-Gesetzgebung m Kurland 34).

Zem šī virsraksta Spāģis atminējis raksturīgākas vietas

no K. fon der Recke raksta un tad beigās taisījis savas iz-

devēja piezīmes. Recke nodod asu kritiku par «Baltische

Monatsschrift" 1860. g. 6_. (decembra) burtnīca iespiestam

«ļoti ievērojamām noticem" 35 ) un nopūlas pieradīt, ka

«notiču" autors nepareizi apgaismojis pagasttiesas skrī-

vera stāvokli un vairākus likumu noteikumus attiecībā uz

zemnieku tiesībām. Recke starp citu raksta: «Pagasttie-

sas skrīverim: 1) saskaņā ar Kurzemes zemnieku nolikuma

§ 38. jādod zvērasts; 2) viņš esot atceļams ar augstākās
tiesas lēmumu; 3) viņš nedrīkstot uzņemties no muižas

īpašnieka nekādus citus pienākumus. (1). Tā tad pagasttie-

sas skrīveris ieņem tādu amatu, kas vismaz nedod iespēju

pieskaitīt viņu muižas īpašnieka kalpotāju personālā, kaut

gan viņu muižas īpašnieks, kas sedz viņa atalgojumu, pie-

ņem amatā, un tādēļ arī var atlaist." Talak Recke raksta:

«Ar ministru padomes 30. novembra 1848. gada un 15. jū-

lija 1858. gada lēmumiem ir paplašinātas zemnieku tie-

sības, izceļot uz pilsētām un citam guberņām valstī." (2) —

,Ja kādam arī aizliedz izdot pasi, tad ar to nav teikts,_ka
viņa izceļošanas tiesības ir sašaurinātas (!). Gluži otrādi,

pēdējie ir pilnīgi neaprobežotas, ka to prasa cilvēka per-

sonīgā brīvība (!). Šīs tiesības nevar ierobežot nekādi lauk-

saimnieciski vai pagasta_ nolūki. Tiktai zemnieks ir gluži

brīvs, un mums nav zināms, ka kaut kur butu kavēta viņa

izceļošana uz citurieni" (3). — ~Ar lauksaimniecības ap-

stākļiem ir izskaidrojams, ka uz laukiem tāda brīva pār-

vietošanās, kā pilsētās, nevar tik viegli notikt. Pilsētu un

lauku dzīvei ir gluži dažādi raksturi un tā uzstāda nevie-

nādas vajadzības un prasības." — «Muižas īpašnieks un
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pagasts labprāt atteiktos nodot pagasta locekļus ar varu

darbā, ja tik šo pienākumu uzņemtos valsts un viņas poli-
cija. Teorētiski ir jau labi runāt; bet jāapskata taču jau-

tājuma praktiska puse. Vai tad pārmācības namā klai-
donim pūtu patīkamāki strādāt, nekā izpildīt pagasta uz-

likto darbu? Beidzot, vai tad uzturēt valsts_ pārlaboša-
nas iestādes iznāktu lētāk, nekā labošanas līdzekļi val-

stī" (4).

„Monatsschrift'a" raksts arī apskatījis nomas apstā-
kļus. Tur runā par to, ka gandrīz tikai valsts muižu pār-
valde noslēdz ar zemnieku māju nomniekiem rakstiskus lī-

gumus, un ka noslēdzot privātmuižās mutiskus līgumus,
nomnieks nodots muižas īpašnieka patvaļību varā (5), kas,

neraugoties uz doto vārdu, nomniekam nejauši uzteic, vai

viņu pat bez uzteikšanas izliek no mājām, bet zemnieks
nekādu aizsardzību tiesā nevar atrast. Mūsu zemei, mūsu

tiesu iestādēm un mūsu muižu īpašniekiem par godu mums

jāceļ noteikti iebildumi pret tādiem apgalvojumiem (6).
Mēs nevaram spriest par to, vai kāds atsevišķs gadījums
tādai kritikai par mūsu nomas apstākļiem būtu devis ie-

meslu, mums neviens tāds atgadījums nav pazīstams. Bet

vai tad izņēmuma atgadījums dod tiesību to pataisīt par

vispārējību un visu turēt aizdomās. Mēs zinām, ka gan-
drīz vispārīgi privātmuižās naudas nomas attiecībām no-

slēgti rakstiski līgumi pēc likumā paredzētās formas (7),
un nešaubāmies par to, ka arī tanīs gadījumos, kur rakstiski

darījumi trūktu, muižas īpašnieka patvaļība nekad ne-

atrastu tiesneša aizsardzību (8). Šī province laimīgā kārtā

(9) nomas un algas ziņā nepazīst nekādus citus vado-

šus noteikumus, kā tikai ieinteresēto personu brīvu vieno-

šanos, un mēs apgalvojam, ka tas ir tas pareizākais (10).
Musu vārdu patiesību mēs pierādām ar to apstākli, ka
šeit zemnieku stāvoklis ir ļoti laimīgi attīstījies, nerau-

goties uz to, ka nav izdarīta ne zemes vērtēšana, ne arī

atsevišķas zemnieku zemes nošķirošana." — „Ir aizrādīts

uz saskrūvētām nomas maksām un klaušām. Kur ir pie-
rādījumi tam?" (11). — „Cik mums zināms, līdz šim Kur-

zeme nekur nav vairāksolīšanā iznomātas mājas, kas būtu

gluži dabīgi, ja gribētu panākt augstu nomas maksu" (12).
Recke aizrāda, ka ir sasniegta stāvokļa ievērojama uz-

labošanas attiecībā uz bāriņu, rekrūšu un pārdotās maga-
zinas naudām; zemniekiem nepieciešamu priekšmetu cenu

un algu ziņā (13). «Kurzeme ir patiesas attīstības zeme

(14) un jo brīvāk (1) un_nepiespiestā kārtā šī attīstība

gāja uz priekšu, jo drīzākā laikā, nevis caur labvēlību vai

līdzjūtību, kā mēdz apgalvot (15), bet ar interešu varas

dziņu un zem sabiecļriskās domas iespaida, samērā drīzā
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laikā sasniedza vēlamos rezultātus (16). Ar to mēs ne-

būt negribam teikt, ka visa vēlama gala robežas jau būtu

sasniegtas, un ka attīstībai nu butu jāapstājas; musu uz-

devums bija tikai pieradīt, ka ta ir ievadīta pareizās slie-

dēs, un ka likumi, kas šo attīstību veicināja, nebija tadu

trūkumu pilni, kā tas ir apgalvots (17)." — „Zinami ap-

stākļi mūs spiež atturēties izteikt musu uzskatus maju

pārdošanas lietā (18). Mēs nešaubāmies, ka Kurzemes muiž-

niecība, kas allaž bijusi savam uzdevumam uzticīga, ar-

vien zinās veicināt progresu; taču tikdaudz mums jāpie-

zīmē, ka tas nav tagadnes tiešais uzdeyums_ spaidu kārtā

izdarīt jaunus eksperimentus, lai katra ziņa darītu kaut

ko labāku, ja jau tas, kas pastāv, ir ļoti labs(l9).'
Katru fon der Recke izteiktu uzskatu vai apgalvojumu

Spāģis apzīmējis ar skaitli un raksta beigās, savas Iz-

devēja piezīmēs" pie katra skaitļa devis atbildes un at-

spēkojumus. Šīs asprātīgas Spāģa atbildes un atspēko-

jumi skan:

1) Pagasttiesas skrīvera jautājumā: «Ka šie trīs punkti

apbrīnojami maz līdz, to māca ikdienišķie piedzīvojumi.

2) Tas viss nekā nelīdz, tādēļ, ka tie zemniekiem nav

darīti zināmi.

3) Tā tiešām «īpatnēja" brīvībai Zemnieku lietās Bal-

tijas prese ir tikpat brīva, ka pats zemnieks, tādēļ to

gan mēs dabonam zināt, kas notiek Francija, Portugalijā,

Brazilijā etc, tikai ne to, kas notiek musu pašu zeme.

4) Uz tiem pašiem iemesliem aizrādīja arī Krievijā

1601. gadā, kad Borisa Godunova valdīšanas laika ieveda

dzimtsbūšanu visskaistākā forma. Mes jau_esam_ pieradī-

juši, ka Kurzemes zemniekam ar «māju pārmācību" kla-

jas sliktāki nekā noziedzniekam, kuru soda pēc sodu li-

kumu grāmatas. Kurzemē ir apgabali, kur visa zemnieku

dzīve ir daudz bēdīgāka nekā arestantu rotas daudzas,

daudzās citās zemēs.

5) Par to, kā klājas zemes nomniekiem,_ varētu pie-

vest daudz piemēru, ja tos gribētu sagrupēt statistiskā

kārtībā. Kalna kroga nomnieks Miķelis Šteinbergs, saim-

nieks Sproģis C. pagastā, varētu daudz ko stāstīt, sapro-

tams mutiski, vismazāk prese. Sproģim 1862.
_

gada va-

sarā bij jāatstāj mājas, tādēļ, ka nevarēja maksāt kungam

pārspīlēti augsto nomas maksu, un tāpat klajas simtiem

citiem. Un kur tad nu vēl tie 77 lībiešu saimnieki!

6) Tiesības neka nevar līdzēt zemniekam, tādēļ, ka

Eats likums pilnīgi upurē zemnieku muižas īpašniekam,
abākais pierādījums tam ir notikums ar lībiešiem.

7) Mēs jau esam snieguši tikai trīs paraugus no no-
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mas līgumiem un tie pierāda, ka muižas īpašnieks var

patvaļīgi darīt ar zemnieku, ko vēlas.

8) Muižas īpašniekam nav vajadzīga tiesas aizsardzī-
ba; viņu sarga likums un kontrakti. Zemnieku turpretī ne-

apsargā ne likums, ne kontrakti pret nomas saskrūvē-
šanas sistēmu, tadeļ arī labākais tiesnesis viņu nevar ap-
sargāt.

9) Kurzemē lietas nokārtojušās laimīgā kārtā tikai par
labu muižniekiem. Zemnieki šo laimi, dīvainā kārtā, ne-

atzīst un ilgojas pēc labākas dzīves Krievijā!
10) Dīvaini, ka par šo pareizo stāvokli ir pārliecināti

tikai ieinteresētie Baltijas muižnieki.

11) Pierādījumus var viegli atrast deviņās desmitda-

ļās no visam Kurzemes muižnieku muižām.

12) Ja mājas iznomātu vairāksolīšanā, zemniekam ne-

būtu tik slikti, ka kad pats muižnieks nosaka augstāko cenu.

13) Attīstība stāvokļa uzlabošanā ir gan sasniegta, bet

pa lielākai daļai vienīgi tikai muižas īpašnieku interesēs.

14) No šīs patiesās Kurzemes attīstības, debesis ir

laimīgā kārtā pasargājušas krievu zemnieku. Lai arī ci-

tas vistaļākās zemēs zemnieki paliktu no tās pasargāti!
15) Ciktāļu kunga paša intereses viņu spiež palīdzēt

zemniekiem, nekāda žēlastība nav vajadzīga; pēdējai ti-
kai tad būtu jāiestājas, kad pirmējās izbeigtos.

16) )
_

Sabiedrības doma līgumu lietās nekā nevar lī-
dzēt. Šī doma katrā ziņā runā arī lībiešiem

par labu; kāds augstāks krievu ierēdnis reiz izteicās: „Pret
lībiešiem ir netaisns likums netaisni piemērots." Un tomēr

viss tas līdz šai dienai lībiešiem nekā nav līdzējis.
17) Bet mēs par to sniedzam pretējus pierādījumus.

Laiks radīs, kurš ir runājis patiesību.

18) Vai tiešam par māju pārdošanu Kurzemē nedrīk-
stētu runāt? Bet jāliek taču vērā, ko rakstījuši pieve-
stie autori. 1

19) _Ta tad visas Recke dziesmas galavārdā ir: ka
viss stāv ļoti labi! Te mums jāgriež ārzemju lasītāja vē-

rība vēl uz to, ka raksta autoru (K. f. d. Recke) pieskai-
tījuši pie liberālākiem zemē un ka 1862. gada pavasarī viņu
ievēlēja par muižnieku pilnvaroto. Nākt par Kurzemes li-

berālismu pie pretējā slēdziena, mēs labprāt atstājam la-

sītājam pašam.

9) Spaģa piezīmes pie H. A. fon Bocka un Kārļa fon
der Recke rakstiem lauku proletāriāta jautājumā.

Cīņai, kura iedegas 1860. gada starp raksta „Der Prole-
tarier-Charakter der bāuerlichen Ackerbau-Industrie m

Liv- und Estland" 36) no vienas puses, un landrāfu H. A.
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fon Bocku un Kārli fon der Recke no otras 37) — Andrejs
Spāģis devis savu novērtējumu 1863. gadā 3B).

Nozīmīgākās vietas no šiem trīs rakstiem Spāģis atzī-

mējis arī savā grāmatā. Tie viņam noderēja kā materiāls

vācbaltu uzskatu raksturojumam.

Vācijas un Krievijas lasītājs no šiem materiāliem pats
varēja gūt pārliecību, ka konservātīvās muižniecības uz-

skats ir valdošais un ka reformas_ Baltijā izvedamas tikai

ar plašas progresīvas sabiedriskas domas palīdzību no

Vakareiropas puses un no augšienes pašā Krievijā. Pati

Baltijas muižniecība ar labu nepiekāpās.
Par pirmo no augstāk minētiem trīs rakstiem Spāģis

izteicies:

~Šis apcerējums ar īstu lietpratību ceļ mums priekšā
zemnieku neciešamo stāvokli un lietišķi un gaiši attīsta

visvienkāršākās, tuvā sakarībā stāvošās patiesības, tā ka
tas no sirds apsveicams un pelna vistāļāko izplatīšanu."

«Tomēr nebij iedomājams, ka no citas puses nemēģinās
šo patiesības liesmiņu nodzēst, lai tā, Dieva dēļ —

ne-

uzliesmotu jo spēcīgi.

Bet šoreiz neuzstājās vis taisni tas «iemīļotākais pu-
blicists", tas Baltij_as apstākļu ģenerālsargs un ķesteris, bet

cienījamais landrāts fon Bocks, ko mes jau pieminējām
kā cīnītāju kroņa muižu zemju pārdošanas jautājumā.

Bocka "kungs ir cieti pārliecināts, ka zemniekiem ļoti
labi klājas, un noraida autoru pie nacionāloikonoma Rīļa
(Riehl), kurš brīdinot „zemes gabalus pārāk nesadrosta-

lattr
.

Kaut gan Rils ir konservātīvs, tad tomēr viņu pār-
ņemtu šausmas, kad viņš - ieraudzītu zemnieku postu un

redzētu, ka to attaisno ar nesaprastiem viņa uzskatiem.

Kārlis fon der Recke ceļ iebildumus pret augšējo ap-
cerējumu (Der Proletariercharakter) un aizrāda, ka «zem-
niekiem netrūka vis zemes, bet laika". Pēc klaušu atcel-
šanas un naudas nomas ievešanas viss nu esot labākā

kartība. Visai uzkrītošā kārtā f. d. Recke saka sekošo:

«nomnieks personīgi ir pilnīgi neatkarīgs (1) un viņam
tikai jāpilda pienākumi un jāmaksā noma par viņa izman-

toto zemes gabalu. Likums atšķir darba līgumu no nomas

līguma, tādēļ, ka katrs no tiem atbalstās uz atsevišķām
tiesībām." — «Darba devējam likums dod zināmas disci-

plināras tiesības viņa strādniekam pretīm, nomas devē-

jam turpretī atliek tikai celt sūdzību (2) pret viņa zemes

nomnieku."

Izdevēja piezīmēs Spaģis vēl atsevišķi atbild fon der

Reckem uz viņa apgalvojumu, ka māju nomnieks ir per-

sonīgi neatkarīgs. Spāģis raksta: 1) § 170. un citi, kas
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attiecas uz nomas līgumiem turpretī pierāda, ka nom-

nieks ir pilnīgi atkarīgs. 2) Zemes īpašniekam arī nav

jāstaigā pa tiesām. Ja tik viņš veikli prot piemērot at-

tiecīgos likuma paragrāfus, tad mūžīgi mūžam viņam ne-

vajaga griezties pie tiesas ar sūdzībām pret nomnieku. Un
sūdzību ceļš zemniekiem ir ērkšķains ceļš. Ja arī likums

šad un tad atļautu atspīdēt kādam cerību stariņam, tad
tā tik butu šķietamība, kuru «brīvā vienošanās" galīgi
nobīda pie malas un padara zemnieku atkarīgu no pat-
vaļības augstākā grāda. Kas turēdams savā priekšā li-

kumu un praksi, tomēr vēl apgalvo, ka ir kāda «zem-
nieku brīvība", tas runa par kādu «īpatnēju" brīvību,
īpatnēja vācu elementa zeme, kur nedrīkst lauzt uzticību

«pagātnei". Šo «īpatnējo" brīvību mēs ne vismazākā mērā

neesam nolieguši; mes tik gribējām pierādīt, ka tā nav

tas pats, ko zem vārda brīvība saprot visa Eiropa, izņe-
mot tikai Baltijas zemes.

10) Zemkopības sistēma Kurzemē (Das Ackerbausv-
stem Kurlands). Zem šada virsraksta Spāģis pats sarak-

stījis un ievietojis savā grāmatā 39) plašu zinātnisku rak-

stu, .kas dod liecību par viņa lielajām tautsaimnieciskajām
zināšanām un karsto vēlēšanos šīs zināšanas izlietot sa-

vai tautai un dzimtenei par labu lielajā cīņā par zemnieku

tiesībām. Spāģis starp citu raksta: «Kā bijušās dzimtsbū-

šanas pastāvēšanas laika Krievijā, gluži tāpat arī pie ta-

fadeja nenormālā tiesiskā stāvokļa Kurzemē, spiediens,
o muižu īpašnieki un muižu nomnieki izdara uz latvie-

šiem, kā zemes strādnieku šķiru, lielsaimniecībās ir gal-
venais ienākumu avots zemkopībā. Neizmērojamā vienlī-
dzība likuma priekšā, zem kuras vaid zemākā lauku ie-

dzīvotāju šķira, un kura nāk par labu tikai dzimtsmuiž-
nieku kārtas zemes īpašniekiem, šī nevienlīdzība likuma
priekša, kura, pateicoties gandrīz visas Kurzemes muiž-

niecības tuvas savstarpējās (arī visu tiesu tiesnešu ar

muižu īpašniekiem) radniecības dēļ, ir divkārši sajūta-
ma, — padara Kurzemes lielsaimniecības par ienesīgā-
kām, neka mazsaimniecibas, pretēji tam, kas konstatēts

visās citās zemēs ar brīvu agrāru attīstību. Zemniekus

ārkārtīgi nosipedoša_ jauktās nomas sistēma (pa daļai klau-
šas, pa daļai nauda) ir visur izrādījusies par izdevīgu
lielsaimniekam. Tadeļ arī nekur citur tādos apmēros ne-

izskauž zemnieku mājas kā Kurzemē. īr muižas, kur no

20 zemnieku mājam vairs nav atstāta neviena. Šo zem-

nieku maju vai mazsaimniecību vietā — tagad ceļ kazar-

mes vai tā sauktās kalpu mājas. Tas tiešām ir visbēdīgā-
kais cilvēka asprātības joks — ievest tādu kazarmju sistēmu
taisni zemkopībā, kur tā vismazāk piederas. Visus šos
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nelaimīgos, kurus ar Kurzemes dzelzs likumuvaru sapresē
šinīs kazarmēs, aptver sakāmvārds: ,Jūs, kas pa ,šīm dur-
vīm ieejiet, atstājiet cerības ārā".

Kamēr čaklība, veiklība un uzticība darbam dod angļu
zemākajam fabrikas strādniekam iespēju nopelnīt 10 un

20 kārtīgi vairāk par to, ko nopelna Kurzemes kazarmju
radījums, muižas kalps, pēdējais strādā bez kādas izre-

dzes uz viņa stāvokļa uzlabošanos vecuma dienās etc. —

un strādā 16 līdz 18 stundas dienā, pirmējais — tikai
10—12 stundas dienā; angļu strādnieks ir brīvs vīrs, še-

jienes muižas kalpam katru acumirkli draud mājas pār-
mācības miesas sods un viņu visā viņa dzīves gaitā sai-
sta pie rokām un kājām atkarībā no viņa kunga, kurš stāv
radnieciskos sakaros ar visiem zemes tiesnešiem. Kādas
cerības viņam var dot dzīve? Apmeklēt svētdienās kro-

gu jr viņa vienīgā bauda visā viņa mūžā; vispārīgi ņemot
viņš ir un paliek tikai mašīna. Kurzemes zemnieku pār-
ņem šaušalas, redzot pēdējos divos gados ātri izplatā-
mies kazarmju saimniecības. Bet muižniecība ar zemnieku

maju iznīcināšanu cer nākotnē izbēgt zemnieku zemes at-
došanu valstij. Šie svarīgie blakus nolūki noved pie liel-
saimniecību ātras pieaugšanas kā Meklenburgā. Tikumī-
bai kaitīgas sekas, ko veicina kazarmju dzīve, Kurzemē

vēl nav tik dziļi ieēdušās kā Meklenburgā, tādēļ, ka te
šī sistēma izplatās tikai pēdējos 20 gados; tomēr par šo
seku nenoveršamību runā visas zīmes, kur lielo kalpu
kazarmju saimniecības pastāv ilgāku laiku, ir gluži da-

bīgi, ka starp lielu skaitu mazsaimniecību šur un tur iz-

devīgi pastāv kads lielsaimnieks, kura rīcībā atrodas ka-

pitāls, neparasti liela intelligence un zemkopja spējas. To
mēs redzam Francija, kur visur pastāv brīva konkurence.
Te kazarmju saimniecība vietām gluži nekaitīga, vietām

maz kaitīga, tādēļ, ka stāv gluži vientuļus. Bet tur, kur

visā zeme vispārīgi cenšas ievest tādu saimniecības veidu,
labāk butu ievest dzimtsbūšanu; jo cerības uz lauku ie-

dzīvotāju likteņa uzlabošanos abos gadījumos izgaist; bet

dzimtsļaudis nedzīvo kazarmēs, viņi ir gan bez savas gri-
bas, bet nav sadzīti kā avis vienā kūtī.

Nu tik vēl atliek pierādīt, kādēļ izteicieni: „brīvs
darbs" — „brīva konkurence", — „brīvi nomas līgumi*'
— visās trijās Baltijas guberņās tagadējos apstākļos ir

un paliek tukši vārdi, bez lietišķām sekām.

Kurzemes muižnieks fon Rūtenbergs, kurš dzīvo ārzemēs

jau 25 gadus, kā mēs jau dzirdējām, apliecina savā Bal-

tijas provinču vēsturē, ka 1817.—1819. gadu nolikumi tādēļ
nav izdevušies, ka ar tiem atdota muižniekiem visa tie-

sas vara un līdz ar to radīts stāvoklis, kas atrodas gandrīz
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ārpus likuma, nodibināta melu un krāpšanas sistēma, kas

stājusies agrākas brutālās varas vieta un turpinās līdz
šai dienai ar visām savām dēmorālizējošām sekām. Ar to

Rūtenbergs visā visumā gaiši un patiesi pierāda galveno
kļūdu šinīs nolikumos, kurus taču izdeva tanī nolūkā, lai

muižnieku patvaļības vietā ievestu dzīve likumību un pa-
darītu vieglākus slogus, kas bija piespieduši tautu gluži
pie zemes.

Kurzemes, kā arī Igaunijas, pat visā vairumā arī Vid-

zemes muižnieki, kā jau minēts, caur Jaulībām, ko viņi
arvien noslēdz savā starpā, stāv cits ar citu radniecībā.

Pašu muižnieku vēlētie viņu pašu kārtas tiesneši parasti
ir tie visnabadzīgākie locekļi no muižnieku ģimenēm, kas

saistās ar taļi ejošām radniecības saitēm, tie ir vīri bez

kādas zinātniskas vai juridiskas izglītības, atkarīgi no ba-

gātajiem ģimenes locekļiem, kuriem pieder muižas. Zem-

nieks, kurš griežas ar savu sūdzību pie tāda tiesneša, kā

likts var sagaidīt, ka tiesnesis sodīs viņu vēl bargāki nekā

pats viņa kungs, kuru viņš apsūdz, jo tiesnesis izmanto at-

gadījumu, kur viņš var pakalpot apsūdzētam viņa vare-

najam radiniekam, kurš viņu ievēlējis tiesneša amatā, kurš

vēlāk var viņam palīdzēt tikt ievēlētam labākā amatā,

kura atbalsts viņam vajadzīgs naudas klizmās, precību
kombinācijās v. tj. pr. Pat tanīs retajos gadījumos, kad

tiesnesis nestāv ar apsūdzēto muižas īpašnieku radnie-

cības, draudzības vai atkarības attiecībās, zemnieks ār-

kārtīgi reti var cerēt uz pilnīgi taisnīgu spriedumu, jo
tiesnesis ir svešas tautības cilvēks un pieder pie muiž-

nieku korporācijas, kas ar visām atmiņām un idejām pie-
kalta pie viduslaikiem, kad zemnieka vienīgais likums bija
muižnieka patvaļība. Ir taču zināms, cik bezgalīgi grūti
ir, kad, kā tas ir Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā, naba-

dzīgais, neizglītotais un dziļi nicinātais zemnieks uzstā-

jas pret tādu pretinieku, kuru sargā ne tikvien bagā-
tība un izglītība, bet arī tiesneša nacionālie, kārtas un

korporācijas aizspriedumi.
Bet tiesību un taisnības sajūta taču dzīvo cilvēkā ne-

izdzēšami; to var_ gan ļoti vājināt, bet reti kad. —

pa-
visam nonāvēt. Tādēļ muižniecība, sastādot zemnieku no-

likumus, ar gudru ziņu ir tā rīkojusies, ka muižnieku ievē-

lētais tiesnesis vispārīgi nemaz nevar spriest bezparte-
jiski. Vēl pieņēma arī tādu noteikumu, ka zemnieks, ja
viņš prāvu pazaudē, vēl dabū bargu miesas sodu; turpretī,

ja muižnieks prāvu pazaudēja, viņam uzlika tikai mazu

naudas sodu, un nevis par labu zemniekam pašam, kuru

prāva varbūt galīgi izpostīja, bet par labu viņa pagasta
kasei."
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~Bet Baltijas muižniecībai vēl nepietika ar šo ārkār-

tējo tiesisko nevienlīdzību; viņa paturēja sev vēl «mā-

jas pārmācības" tiesību un ieguva to, neraugoties uz tā

laika ģenerālgubernātora marķīza Pauluči noteiktu preto-

šanos un celtiem iebildumiem. Kurzemē un Vidzemē vēl

šodien (1863. g.l) muižas īpašnieks var katrā laikā, kad tas

viņam patīk, visniecīgākā iemesla dēļ likt uzskaitīt zem-

niekam 15 pletnes vai rīkšu cirtienus, Igaunijā 18 rīkšu

cirtienus. Šī briesmīgā priekšrocība vienam no diviem

«brīviem kontrahentiem" ir riebīgs izsmiekls iesākumā mi-

nētiem vārdiem: «brīva konkurence", — „brīvi —

«brīvs darbs". Tas bija netaisni, kad Igaunijas muižnie-

cība, kas izdomāja «brīvās konkurences" sistēmu, vēlāk

pati sev izrakstīja izsmiekla apliecību, ievesdama likumā

«mājas pārmācības tiesību". Taču vēl rupjāks top šis paš-
izsmiekls, kad šodien vēl pēc 44—46 gadiem muižniecība

grib izlietot brīvo mājas pārmācības tiesību pie saviem

zemniekiem un pēdējos vēl atzīst par «negataviem", lai

ar viņiem rīkotos uz tiesiskiem pamatiem. Taču lai vi-

ņus ar pēršanu pataisītu par gataviem, būtu jāgaida līdz

pastardienai."
Pierādījis ar daudziem zinātniskiem un tautsaimnie-

ciskiem piemēriem, kā Anglijā un Francijā saprot un pie-
lieto konkurenci rūpniecībā un lauksaimniecībā, Spāģis
turpina:

«No trim Baltijas guberņām, senāk kaitīgā Īrijas brīvā

konkurence agrārlietās visvairāk attīstījusies Kurzemē, ta-

ču te vēl nelabvēlīgāki nekā Īrijā. Īrijā tanī laikā pastā-

vēja tikai tīrā naudas nomas sistēma, Kurzemē turpretī
zemnieku nospiež smagā, Krievijā ar jauno zemnieku liku-

mu pavisam aizliegtā jauktā nomas maksa (pa pusei klau-

šās, pa pusei naudā); Īrijā pa lielākai daļai bija bezparte-
jiskās tiesas, un tikai tās varēja kādam piespriest sodu;
Kurzemē turpretī vēl Šodien nav nevienas bezpartejiskās
iestādes un bez tam muižnieks var bez tiesas sprieduma
kurā katrā laikā šaust ar 15 pletnes vai rīkšu sitieniem!,

līdz pagājušā gada rudenim pat varēja pielietot kokus

brīvai «mājas pārmācībai".

Tagadējā Kurzemes zemnieka turība varbūt ir drusciņ
lielāka, nekā tā bija Īrijas dzīves visnelaimīgākā laikmetā;
bet tam par iemeslu ir: pa daļai kroņa muižas, kas iztai-

sa ap
2/5

no visas provinces, un pa daļai seškārt mazāks

iedzīvotāju skaits puslīdz auglīgā protestantiskā Kurzemē,
salīdzinot ar katoļticīgo Īriju. Igaunijas un Vidzemes zem-

nieka turība, ar maz izņēmumiem, ir zemāka nekā Kur-

zemē. Galvenais iemesls tam ir kroņa muižu mazais skaits

Vidzemē, apmēram Iļl daļa no guberņas, un to pilnīgs
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trūkums Igaunijā, kur par nožēlošanu pēdējās kroņa mui-

žas nesen vēl pārdotas muižniecībai, zemniekiem un vi-

sai Igaunijas iekārtai par lielu ļaunumu. Vidzeme un Igau-
nijā zemniekiem par ļaunu runā arī tas apstāklis, ka te

naudas nomai pretīm ir pārsvarā klaušu nomas sistēma.
Kurzemē jau

4/s zemnieku saimniecību pārgājušas uz nau-

das nomu vai pa lielākai daļai uz jauktu nomu; Vidzeme

gandrīz Vs daļa, bet totiesu nomu maksa tikai naudā; Igau-

nijā tikai ap Vio daļu maju atdotas jaukta vai naudas

nomā. Pastāvot klaušu sistēmai, nav iespējama kaut cik

ievērojama uzplaukšana ne zemnieku, ne muižu saimnie-

cībās, ja likumi ir tik nepilnīgi ka Baltijas guberņās. Ši-

nīs guberņās nav ņēmuši par paraugu Anglijas agrāras
iekārtas sistēmu, bet gan tai radniecisko veco Īrijas si-

stēmu, kuru Eiropa jau sen vienprātīgi nosodījusi. Anglijas
turienes liberālā un gaišākā, kaut gan arī egoistiskā muiž-
niecība, kas vienīgi valdīja par lauksaimniecību un zem-

kopību, bija nākusi pie pārliecības, ka likuma neaizsargātie
brīvie īstermiņa līgumi ir kaitīgi, un tādēļ, vai nu atdeva
zemi mantojamā mūža noma vai ilggadīga naudas noma

uz '40—50 gadiem, ar noteikumu, ka zemes īpašnieks pēc

termiņa notecēšanas maksā nomniekam atlīdzību par ze-

mes uzlabošanu, kā arī vispār zināmu atlīdzību. Ja Kur-

zemē nomniekam katru gadu vai ik pa 3 vai 6 gadiem,no-

mas termiņš izbeidzas, nomniekam nav nekāda interese

uzlabot zerņi un izdarīt meliorācijas, kas atnes labumu

tikai pēc 10—20 gadiem. Kaut gan arī Anglija lauku ie-

stādes ir muižniecības rokas un līdz ar to ir apdraudētas
tiesību garantijas, tomēr Anglijā šīs briesmas ir daudz

mazākas, nekā Kurzeme, Vidzemē un Igaunija, jo Anglija
dzimtsbūšana atcelta jau 500_ gadus atpakaļ, tur % iedzī-

votāju nepārtiek no zemkopības, tur muižniecība nav tik

krasi nošķirta no citām pilsoniskām šķirām un noslēgusies

gluži atsevišķā kastē tīrā viduslaiku garā, kā tas ir Balti-

jas zemēs. Anglijā nav nekāda nacionāla atšķirība starp
zemes īpašnieku un viņa zemes lietotāju, un beidzot, tur

tiesiskās garantijas un bezpartejību nodrošina vislielākā

mērā zvērināto tiesas un tm. 1.

Katrā ziņā ari tas, ko izvedusi dzīve Anglijas zemes ari-

stokrātija, ir tikai palīga līdzeklis, lai apietu tautsaim-

nieciskās zinātnes, enerģiski aizstāvētu vesela prata un

taisnības prasību, lai katrs, tāpat kā Francijā etc, varētu

zemi brīvi pirkt un pārdot, nenosakot zemes gabala lie-

lumu.

Vispār jāatzīmē, ka lielgruntniecība Anglija nebūt ne-

valda tik plaša merā, kā to apgalvo visi tie, kas ar turie-
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nes sistēmas kļūdām atbalsta savus tīri viduslaiku aiz-

spriedumus.
Blakus pāris dučiem ļoti lielu zemes īpašnieku pastāv

tūkstošiem vidēju un mazāku lauksaimniecību, kā piemē-

ram Kenta apgabalā. Tanīs Anglijas apgabalos, ka pie-

mēram Veltšairā, kur pārsvarā ir lielgruntniecība, tur lauk-

saimniecība noteikti atrodas uz zemākas attīstības pakā-

pes nekā citur. Tur cieš ta zemes īpašnieki, kā arī strād-

nieki. Tur strādnieku algas ir mazākas un trūcīgo skaits

lielāks, nekā citur. Un tomēr arī Veltšairā lielako_ muižu

zemes platības caurmērs ir 5 kvadratverstes, kamēr Kur-

zemē šādu muižu caurmēra platība ir 40 kvadratverstes,

pat arī tad, ja skaita ieslēdz mazākas muižas, mācītāju un

mežziņu muižas v. t. t. Tāds pat muižu caurmēra lielums

ir arī* Vidzemē, sauszemes daļā (tikai Samsalā muižas ir

mazākas); Igaunijā muižas caurmērā ir ap 35 kvadratver-

stu lielas. Dāgo salā pat 100 kvadrātverstu caurmēra. Se-

kas no visa tā ir, ka likums te dara uz dzīvi tik mazu ie-

spaidu, ka pirms diviem gadiem bākas uzraugs, krievu

virsnieks, kas nodzīvojis 4 gadus uz šīs salas, ir bijis

dziļi pārliecināts, ka te vēl pastāv dzirntsbušana._
Anglijā vispārīgi uz 2700 ģeogrāfiskam kvadrātjūdzēm

krīt 250.000 zemes īpašnieku, ta tad caurmēra viena saim-

niecība ir V2kvadrātverstu lielai No šiem zemes īpašnie-

kiem ap 100.000 paši apstrādā savas saimniecības^ ar ko ir

pierādīts, ka viņi ir mazgruntnieki, vārda vistiešākā no-

zīmē. Visslavenākām Anglijas paraugu saimniecībām ir

taisni maza zemes platība.

Francijā, Beļģijā, Holandē, Šveicē, Prūsija visur pār-

svarā ir mazie zemes īpašnieki; tas pats sakāms par Au-

strijas visattīstītākām provincēm.

Prūsijā ir 1.900.000 zemes īpašnieku,_ta tad vienas saim-

niecības caurmēra platība ir Vs kvadrātverstu, jeb 13 de-

setīnas (ap 13 ha). Tikai Vs no visas Prūsijas pieder mui-

žām, kas lielākas par 1 kv. versti, un šo lielāko saim-

niecību (17.000) caurmēra platība pat nesasniedz 5 kv.

verstis!

Reinas apgabals Prūsijā, kur ir gandrīz mežsaimnie-
cības vien, turības ziņa ir tāļu priekša Rītprusijai. No

visas Vācijas, tikai Meklenburgā vel pastāv speķa sen-

laiku satversme no 1755. gada, kur vel valda lielgruntnie-

cības, līdz tam laikam, kamēr Vācijas jaunāku laiku po-

litiskā kustība arī tur nedos virsroku prāta un zinātnes

principiem. Šinī lielhercoga zemē, ko tā izslavē ka paraugu

Baltijas guberņām, dažādie ļaunumi ir tik lieli, ka nerau-

goties uz auglīgo zemi un modriem iedzīvotājiem, viņu

visā Vācijā tomēr uzskata par vispanīkušako. Daudzās no
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vislielākām muižām dzimst tikai ārlaulības bērni un ne-

viens no laulībām; ārlaulību bērnu skaits visā šinī liel-

herooga valstiņā,
_

vairojas ar katru gadu atbaidošos ap-
mēros. 1858. gadā 71 apgabalā ir kristīti tikai ārlaulības
bērni. No šīs auglīgās un vēl reti apdzīvotās Vācijas val-

stiņas 1851.—56. gados tomēr vēl izceļoja 33.000 iedzīvo-

tāju. Visa šī hercoga valstiņa atrodas visnevaldāmākās
muižniecības rokās, kura nepielaiž novērst nevienu no vis-

kliedzoš āķiem ļaunumiem. Un tomēr Meklenburgas ap-

stākļi tāļu nav tik nelabvēlīgi zemniekiem, kā Baltijas ze-

mes. Meklenburgas 660 parādiem ļoti apkrauto bruņniecī-
bas muižu īpašniekiem pieder tikko puse no zemes (105 kv.

jūdzes jeb caurmērā l xk kv. verstis uz katru bruņniecības
muižu); otra puse (115 kv. jūdzes) ir lielhercogistes kroņa
zeme, kur pastāv, kaut gan vecu laiku, tomēr iedzīvotāj-

iem daudz labvēlīgāki apstākļi. Šinī mazajā valstiņā ar

224 kv. jūdžu zemes platību, tomēr ir 8000 mazgruntnieku ar

dažādām dzimtstiesībām uz zemi (dzimtsnoma etc). Tikai

ceturtā daļa no lauku iedzīvotājiem pieder pie bruņnie-
cības muižām (neraugoties uz to, ka tām pieder puse no vi-

sas zemes); 3A lauku iedzīvotāju ir no muižniekiem zināmā

mērā neatkarīgi. Bez tam te muižniecība nepieder pie ci-

tas tautības, un tiesu iekārta katrā ziņā ir labāka; «mā-

jas pārmācības tiesība" te aizliegta, un arī zemāko tiesnešu

amatos drīkst but tikai studēts jurists.
Baltijas muižnieki bieži vien un labprāt atsaucas uz

Angliju un Meklenburgu; tādēļ vajadzēja gaiši pierādīt,
kādā mērā ir nevietā nostādīt šīs zemes kā paraugu Balti-

jas guberņām. Anglijas pilsētu bagātības izpalīdz visne-

pilnīgākā! agrārai iekārtai, un arī Meklenburgā vecā tu-
rība 30 pilsētās, kur dzīvo pāri par trešo daļu no vi-

siem iedzīvotājiem, dod iespēju nedabiskiem apstākļiem
kādu laiku vēl pastāvēt, līdz nākošā vētra sagraus dru-

pās satrunējušo ēku.

11) Kā pēdējo rakstu Balfijas agrārjautājumā Spāģis
ievietojis no žurnāla „Das Inland" vācu liberālā virzie-

na autora rakstu „Zur Agrar-Frage m den Ostseeprovin-

zen"f).
Šī raksta autors jau 1860. gadā izteicās, ka «Krievija,

ja viņa grib iet vienādu attīstības soli uz priekšu līdz ar

pārējo Eiropu un nepalikt kultūrālā ziņā atpakaļ, ir spie-
sta attīstīt visus savus ražošanas spēkus. Bet nomas si-

stēma kavē ražošanas attīstību." — «Lauku iedzīvotāji no-

mas sistēmas dēļ dzīvo tik nabadzīgos apstākļos, ka vi-

ņus nevar uzskatīt par nepieciešamiem patērētājiem, kā-

dēļ arī pilsētas iet pretīm iznīcībai." — «Pastāv uzskats,
ka Baltijas zemniekam trūkstot kapitāla un ja viņš to
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sev uzmeklēšot zemes pirkšanai, viņš kritīšot parādos un

viņam vairs nepietikšot kapitāla zemes uzlabošanai. Šis

uzskats ved pie slēdziena, ka nomas sistēma nav tik nevai-

nojama kā to cildina tās aizstāvji, jo taisni šī sistēma, ko

cildinātāji arvien noslēpj, tur nomnieku mūžīgā nabadzībā

un padara viņu par proletārieti. Vienīgais līdzeklis, kā iz-

raut nomnieku no proletāriešiem, ir — pārvērst viņu par

jemes īpašnieku, un proti tadā ceļa, kā valsts novērtē muiž-

niekiem piederošās zemnieku zemes, piemērojoties kroņa
zemnieku zemes vērtībai, un tad tās pārdod zemniekiem,"
— «izsniedzot aizdevumu no zemnieku zemes bankas, kā.

tas tagad notiek Krievijā." — «īstenībā caur šo operāciju
muižu īpašnieki tikai pelnīs, jo ir tāču zināms, ka lielā

vairumā zemi iepērkot, to iegūst lētāk neka pērkot ma-

ziem gabaliem. Ir taču pieņemts, ka, ja muiža iegūta ar

visām zemnieku zemēm, un zemnieku zemi atsevišķi pār-

dod, tad muiža paliek gandrīz par velti. Tā tad, runāt par

kadu muižu īpašnieku zaudējumu gandrīz ir nevietā."

Autors beidz savu zinātniski pamatoto rakstu ar

dījumu, ka „Vēl neviens muižnieks nav atklājis vēža sli-

mību, kas piespieda Vidzemes un Igaunijas zemniekus iz-

ceļot lielām masām; bet ja nu grib šo vēža slimību ār-

stēt, tad muižu īpašnieki ir žigli rokas un telo

zemnieka stāvokli visskaistākās krāsās".

Andrejs Spāģis, sākot jau no viņa darbības pirmiem

soļiem Krievijā (1854. g.) līdz pat 1863. gadam neatlaidīgi

bija runājis par šo vēža slimību Baltijas dzīvē un ar sa-

viem rakstiem šo slimību atsedzis gluži kailu. Redzēt tādu

vainu atklātā Krievijas valsts stūrī, Baltijā, uz kuru ska-

tījās visa Eiropa, bija gluži riebīgi. Tādēļ krievu val-

dībai un sabiedrībai, gribot negribot, bija jāstājas pie

Baltijas sociālo sērgu ārstēšanas pašas valsts intereses.

III.

Audzināšanas līdzekļi

Kā liels reformators Spāģis nav aprobežojies tikai ar

kritiku tiesiskos un saimnieciskos jautājumos, viņš tikpat
lielu cīņu vedis arī par savas tautas brīvu kultūrālu attī-

stību.

Šī cīņa jau iesākusies viņa sarakstītā lielā darba pir-
mā daļā un turpinājusies viņa grāmatas otrās daļas ceturtā

sadaļā 41) (Die Bildungsmittel) uz 60 drukātām lappusēm.
No paša piedzīvojumiem un pētījumiem un citu autoru

rakstiem Spāģis sakrājis savā grāmatā bagātīgas ziņas par

baznīcu, skolu un literāturu Baltijā, kā arī par tautas iz-
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glītības draugiem un ienaidniekiem. Šīs ziņas deva ār-
zemju lasītajam atslēgu, kas viņu ieveda Baltijas tumsas
pagrabos.

_

No Spāģa grāmatā ievietotiem rakstiem sniedzu tikai
asus izvilkumus, bet arī tie dos pilnīgu pārskatu par visiem
kulturāliem jautājumiem latviešu un igauņu dzīves tumšā
pagātne, ka arī par laikmetu, kad Spāģis rakstījis savu

A. Baznīca

1.

Baltazars Russovs.

Pec vēsturnieka Rūtenberga apraksta, Russovs dod ļoti
sliktu atsauksmi par senatnes lutera mācītājiem Vidzemē,
la skan: «Daudzi no viņiem nerūpējās par savām amata
studijām un sprediķiem, un neko citu nedarīja, kā tikai
braukāja no viena draudzes patrona pie otra, no vienām
muižnieku izpriecām citās, kā arī lika zemniekiem sevi
labi uzcienāt. Kurš no viņiem bijis jautras dabas cilvēks,
labs iemetējs un sarunu biedrs, tas arī atzīts par īstu mā-
cītāju tautai. Tādēļ starp Vidzemes mācītājiem tanī laikā
bija daudz memu suņu, kuri nedrīkstēja sodīt smagos ne-
tikumus.

«lemesli, kādēļ zemnieki nolaidīgi un ar nicināšanu iz-
turējās pret baznīcu, ir sekoši: 1) Visā zemē nav bijusi ne-
viena skola, kur būtu varējis nevācu valodā sagatavoties
savam amatam kāds mācītājs, tādēļ, arī baznīcas stāvēja
tukšas un nolaistas ilgus gadus un pamazām sabruka. 2) Ja
kada draudze bija mācītājs, tad tas bija ārzemnieks, kas
neprot vietējo nevācu valodu. Vāciešiem viņš sprediķoja
vāciski, ko nevāci nesaprata. Tādēļ zemnieki negāja baz-
nīcā un nodevās_ palaidnībām. Un tomēr zemnieki bija
spiesti atalgot mācītāju, kurpretī vācieši viņam deva ka-
tru gadu tikai vienu šķiņķi gaļas. 3) Ordeņa bruņinieki
un bīskapi pavisam maz interesējās par zemnieku dvē-
selēm, jo viņi domāja: te taču nav viņu tēvu zeme. Viņi
centās nodrošināt tikai paši sevi ar laicīgiem labumiem uz

visam viņu mūža dienām." — «Pirms dzīves pārmainām
Vidzeme, garīdznieki sākuši darīt pakaļ Vidzemes muižnie-
kiem un uztaisījuši pie savam draudzes baznīcām stabus
ar koka putniem mērķī šaušanai. Pa vasaras svētkiem viņi
visi desmitām jūdžu tāļu sabraukuši pie baznīcām, kur uz-

taisīti putnu stabi un vairāk nodarbojušies ar mērķa putnu
šaušanu, nekā ar dievvārdiem. Kamēr viņi tā nodarbojās
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ar mērķi* šaušanu, mācītāja muižā sagatavoja lieliskas pus-

dienas, uz kurām viņi ieradās šaudīšanu pabeiguši, un

tad iesākās mielošanās un jautra uzdzīve."

Pats Rūtenbergs turpina: „Nav jābrīnās, ka tādos ap-

stākļos pie latviešiem un igauņiem kristietība, kas jau
tā nebija dziļi iesakņojusies viņu sirdīs, līdz ar Vidzemes

valsts sabrukšanu bija tuvu izdzīšanai, un daudzos apga-

balos jau bij izdzisusi. Latvieši Kurzemē, kur Ordenis viens

pats valdīja, bija pavisam atsvešinājušies no kristīgās ti-

cības. Daudzos apgabalos bērnus nemaz vairs nekristīja;
kristītie vairs nebaudīja gandrīz nekādu Kristus mācību.

Visa tauta bija atgriezusies pie saviem pagānu tikumiem,

pie pagānu ierašām, pie pagānu svētkiem; dzeršana un

rupjības bija ņēmušas virsroku par vecu laiku labajiem ti-

kumiem, un tautas raksturā bija pieņēmušās cilvēka dabas

sliktākās īpašības." — „Te mums ir mazāk tēloti latvieši,

bet gan vergi vispārīgi, un cik lielā mēra latvieši tanī laikā

bija tikai spīdzināti vergi, to mums gaiši pasaka Einhorns,

kurš savas grāmatas 14. sadaļa mums uzglabājis no Or-

deņa valsts sabrukšanas laikiem šādu, tanī laikā vispār

pazīstamu pantiņu: „Tu nabaga Kurzemes zemnieks, tava

dzīve tev ir gaužām rūgta; tu pats kap koka galotnē un

pats cērt sev seglus un iemauktus; tu atdodi priesterim

viņa tiesu; bet'no Dieva vārda tu tomēr nezini ne-

nieka."

„Ordeņa valdīšanas_ pēdēja laika šausmīgā bārdzība

pret zemniekiem un nežēlība pret beguļiem, bija sasniegusi

augstāko pakāpi; bet tautā izplatītam ļaunumam un palaid-
nībām pretīm tā gandrīz jau bija palikusi par nepiecien

šamību."

„Bet tā kā Kurzemes latvieši tagad pa daļai jau kā

brīvi nomnieki ir sasnieguši puslīdz neatkarīgu stāvokli, tad

mēs ceram, ka jau iesākusies atgriešanas pie laba un ar-

vien labākā spers uz priekšu vel tāļākus soļus; tāpat

mēs ceram, ka latvieši un igauņi musu radnieciskās pro-

vincēs kādreiz arī tiks pie savu gara speķu brīvas attīstī-

bas, atkal arvien dziļāk uzņems tautas rakstura tos labos

tikumus,, ko mums pie viņiem tā slavēja no viņu senas pa-

gānu ticības laikiem; bet to laiku mežonība zem kristīgās
mācības un parašu iespaida sen jau ir nozudusi. Lai_ tā-

dēļ jo drīzi pienāk jaukā diena, kad ne tikai privileģētās

kārtas, bet visi Baltijas zemju iedzīvotāji ar mīlestību,

ar vienlīdzīgu mīlestību saistīsies pie savas dzimtenes ze-

mes, ar vienlīdzīgu prieku izpildīs savus pienākumus pret

kopējo tēvzemi."

Tiktāļ O. fon Rūtenbergs.
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2.

Baltijas baznīca.

No A. Buddeusa.

Savā plašajā apcerējumā, Buddeuss starp citu raksta:
«Polijā un_ Lietuva valda katolicisms, Kurzemē, Vidzemē
un Igaunija protestantisms, ka raksturīgs dzīves elements,
kaut gan reformācija Baltijā bija tīri politisks notikums,
atraisīšanās no Romas neērtas virskundzības. Latviešiem
un igauņiem šī reformācija nebij nekas vairāk, kā ārējās
formas maiņa, kurai nebija kristīgās ticības raksturs un

saknes. Uzspiestā luterānisma pirmie laiki neieveda ne-

kādu jaunu ticības atzīšanu un tomēr nesaprotamā kārtā
luterānisms palika par valdošo baznīcu. Bet mazāk nekā

agrāk, pat mazāk nekā katoļu ticības laikā, kungi rūpējās
reliģiskās audzināšanas izplatīšanu iedzimto dzimts-

dzīvē... Kad Lutera garīdzniecība krita personīgā
atkarība no muižu īpašniekiem-muižniekiem, tad arī no-

zuda katrs garīgs iespaids uz pēdējiem. Jaunā garīdznie-
cība gandrīz bez izņēmuma bija ienākusi no ārzemēm. Ar
svešu valodu, svešām parašām un dzīves veidu, viņa ne-

varēja atrast nekādus sakarus ar pirmdzīvotājiem. Muiž-
nieks, kas bija pieņēmis garīdznieku, nekad nedomāja ap-

jautāties par reliģisko dzīvi viņa dzimtsļaudīs."

«Laikmeta un vēlāku vēsturnieku tēlojumi par neti-
kumiem luterticības pirmo gadusimteņa laikmetā Baltijā
iedveš šaušalas." — «yisai reti atrada kādu garīdznieku,
kurš nebūtu padevies žūpībai un uzdzīvei, kurš būtu centies
kaut cik iemācīties vietējo valodu."

«Baroni runāja smiedamies, ka katra mācītāja muiža lī-
dzinās majorātmuižai, ja tikai mācītājs prot labi iztikt

ar baznīcas patronu." — «Kas ir latvietim un igaunim vi-

ņa bērna kristība? Kā viņš var to uzskatīt par svētu aktu,
kad mācītājs, karšuspēlmanis, liek viņam nīkt priekšnamā
ar visu kristāmo bērniņu tik ilgi, kamēr mācītājs nepa-
beidz iesākto kāršu partiju? Arī tas nav izdomāts: tie

ir patiesi fakti no Baltijas dzīves." — «Tādēļ neslēpsim
paši sev, ka Baltijas protestantismu apdraud nikni ie-

naidnieki, jo viņa iekšķīgais stāvoklis ir ļoti bēdīgs un
vēl bēdīgāks tādēļ, ka viņa paša pārstāvji ir pie tam vairāk

vainīgi, nekā ārējais stāvoklis..."

«Šie vārdi pirmo reizi uzrakstīti 1844. gadā; tie ir tiešu
novērojumu un piedzīvojumu rezultāts."
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3.

Ziņojums no Vidzemes 25. oktobri 1847. g.

(Berliner Allgem. Kirchenzeitung Nr. 96 — 1847. g. 1.

decembrī). li /
i

Vācijas laikraksts starp citu raksta: «Pēc tam, kad

12. gudusimtenī vētra bij iedzinusi Daugavas grīva vācu

tirgotāju kuģus, vaciem izdevās nodibināt ar vietējiem ie-

dzīvotājiem izdevīgu maiņu tirdzniecību. Vēlāk viņi brau-

ca atkal un iesāka tuvāk iepazīties ar visu zemi. Viņi
atrada kā jūras krastu no Mēmeles līdz Somu juras līcim

apdzīvo divas tautas: igauņi, pie kuriem piederēja ari

lībieši, un latvieši." — «Mantkārība un fanātisms veda

svešiniekus uz domām šis zemes iekarot. Līdz ar tir-

gotājiem ieradās mūki, kara vīri un dažādi laimes un pie-

dzīvojumu meklētāji. Ar uguns un zobena palīdzību nu

iesāka sludināt kristīgu ticību. Lībieši un igauņi_ sirdīgi

turējās pretīm, bet pārspēks un šķēpnešu ieroči pec ilgam

cīņām piespieda viņus padoties." — «Latvieši ar savu lab-

sirdīgo raksturu noslēdza ar svešniekiem miera un drau-

dzības līgumu; taču neraugoties uz to, ar viņiem apgājās
tik pat nežēlīgi, kā ar uzvarētiem igauņiem. Bīskapi un

bruņinieki sadalīja savā starpā laupījumu un iedzimtos

iedzīvotājus nospieda bezsirdīga verdzība."

Pēc gadusimteņiem, «tikai zviedru valdība mēģināja at-

vieglot iedzimto likteni. _Gustavs_ Ādolfs un viņa pēcnā-

cēji nopūlējās ievest zemē likumību. Z_emi, uz kuras dzī-

voja zemnieki, novērtēja un pec vērtības uzlika nastas.

Patvaļībām bija jāizbeidzas. Atvēra vispārējas skolas, un

arī zemnieku bērniem vajadzēja šinīs skolās baudīt skolas

mācības kopā ar muižnieku un pilsētnieku bērniem. Il-

gāka apvienība ar Zviedriju, kur bija brīva un patstāvīga
zemniecība, būtu darījusi labvēlīgu iespaidu uz igauņu,
lībiešu un latviešu zemnieku likteni, jo vairāk vēl tādēļ, ka

ar reformācijas ievešanu darīja galu muku un priesteru
režīmam. Taču tiklīdz zemnieks sāka atliekt muguru no

verdzības smaguma, atkal iedegās karš. Pētera Lielā at-

jaunotā Krievija cīnījās ar Zviedriju Baltijas provinču deļ.

Visi ļaunumi, kādus tik var nest karš, nāca pār šo nelaimī-

go zemi, to galīgi izpostīja ar uguni un zobiņu, un karam

sekoja bads un mēris... Beidzot laupītāju bandas vēl

pārstaigāja visu zemi un uzlika postam kroni." — «Visas
zviedru ievestās iestādes nozuda." — «Agrākie bruņnie-
ki pēc kara iesāka sevi nodrošināt ar zemkopību. Jau ag-

rāk viņi bija atņēmuši zemniekiem viņu zemi, ko viņu
tēvi bija kultivējuši, un piespieda tos pašus padzītos zem-

niekus šo zemi apstrādāt bruņniekiem par labu. Tagad
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nu pēdējie iesāka šo darbu ar jaunu sparu. Muižniekiem

pavairojoties un mantojumu dalot, bija vajadzīgas jau-
nas muižas. Nu atkal, — kur tas agrāk vēl nebij noticis —

padzina zemniekus no viņu mantotās zemes, iespieda vi-

ņus mežos un_ purvājos un gluži tāpat, kā agrāk, nabaga
iedzimtie iedzīvotāji bija spiesti būvēt pilis; tā viņus ta-

gad piespieda apstrādāt muižnieku muižas, ko tie bija no-

dibinājuši uz zemniekiem atņemtās zemes. Lauku palie-
lināšana muižnieku muižās palielināja zemnieku nastas,
palielināja arī kungu graudu ražu un veicināja degvīna
ražošanu, kura 18. gadusimteņa otrā pusē pieauga agrāk
nekad vēl nepieredzētos apmēros un darīja šausmīgu ie-

spaidu uz lauku iedzīvotājiem. Degvīnā netikvien sade-

dzināja lielāko daļu labības, tā kā bieži vien iestājās
briesmīgs bads, zemnieki cepa un ēda koku mizas ar drus-

ciņ piejauktiem graudiem un bija spiesti ēst maitas, —

ar šo dzērienu vēl saindēja nabaga lauku iedzīvotājus,
savā postā kāri pec tā sniedza savas rokas. Krievija, kas

vel nebij pazīstama ar šī dzēriena izgatavošanu, vai iz-

gatavoja mazā mērā, bija izdevīgs tirgus degvīnam. Sim-

tiem zemnieku pajūgu dzina uz turieni pa tāļiem
svešiem bezgrunts ceļiem. Šinīs braucienos pa lielākai

daļai krita zemnieku zirgi, vai tos tā nodzina, ka viņi
vairs nederēja lauku darbam; visam tam sekoja zemnieku

galīga nabadzība. Miera dzīves svētība nāca gan par labu

pilsētām un muižniekiem, bet ne zemniekiem. Šo naba-

dziņu vaimanas un viņu asaras cēlās pret debesīm, tās

spiedās, kaut gan ar lielām grūtībām, pat līdz tronim.

Katrīna 11. deva mājienu izbeigt stāvokli, kurā zemniekus

neaizsargāja nekāds likums; viņiem lai būtu atļauts sūdzē-
ties par saviem mocītājiem tiesās, kur sēdēja muižnieki.

Šos pārdrošos soļus zemnieki ir gan pamēģinājuši spert, bet
tie atnesuši nelaimīgajiem vēl paasinātu dubultu sodu, un

tanī laikā zemniekos ieviesās paruna (ja kāds gāja sū-

dzēties par kungu) :)„Viņš aizgāja pēc rīkstēm." Daži cēli

vīri pamēģināja likt šai patvaļībai robežas. Šulcs fon Aše-

rādens uzņēmās drosmi runāt landtāgā par šīm necilvē-

cībām; par to viņu gribēja noslepkavot. Viņš sastādīja pats
saviem zemniekiem likumu, lai viņus nodrošinātu pret pat-
vaļībām, un ar to lika robežas pats sev, kādas šim cēla-

jam vīram gan nebij vajadzīgas. Muižniecība paziņoja:
«Likuma autors var to izdot tikai uz savu dzīvības laiku,
bet viņam nav tiesība ierobežot arī viņa pēcnācējiem —

muižniekiem piederošās tiesības. Tā saucamais apgaismo-
tais 18. gadusimtenis gāja uz beigām; Viņam par izsmie-

klu dzīvoja un nīkuļoja civilizētās Eiropas stūrī divas

tautas ārpus likuma, nospiestas tādā stāvoklī, kas ir ze-
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māks par lopu stāvokli. Neviena balss nepacēlās viņu
labā... Taču gan, viens vīrs ugunīgiem vārdiem aizstāvēja

igauņu un latviešu personā nospiesto un spīdzināto cil-

vēcību. Tas bija Dr. Garlībs Merķels, Bet viņu pašu par

to vajāja un turēja aizdomas; tikai vēlākas paaudzes viņu

cildinās. Viņš cēla Eiropai priekša Vidzemes muižniecību

visā viņas kailumā, un vismaz daudz jau bija_ vinnēts ar

to, ka muižniecība nu bija spiesta sevi aizstāvēt un at-

taisnot.

Beidzot, taču viens saules stariņš tumšā naktī! Alek-

sandrs I. nosēdās uz Krievijas troņa. Viņa humānais uz-

skats 42) spieda Vidzemes muižniecību sākt domāt par zem-

nieku stāvokli. Muižniecība sasauca kādā rak-

stā ķeizaram pa lielākai daļai atzinās netaisnības un pā-

restībās, ko nodara likuma neapsargātiem zemniekiem,
bet visu vainu novēla no sevis uz amatpersonām un muižu

nomniekiem, kuriem ķeizars pa savu slavas pilno darbības

laiku civīl- un kara resoros bij uzticējis muižu pārvaldī-
šanu. — 1804. gadā izdeva pirmo zemnieku nolikumu un

tas ir tas labākais, ko deva Vidzemes zemniekiem."

Bet labi domātos likuma noteikumus un paredzēto ze-

mes pareizo novērtēšanu drīz sagrozīja, zemniekiem uz-

lika dubultas maksas un klaušas, viņus visādi ierobežoja

un saimnieciski izpostīja. „Un it ka ar to vel nepietiktu,
— izdeva 1819. gada zemnieku nolikumu. Zemniekiem at-

kal atņēma viņu apdzīvoto un no tēviem mantoto zemi,

ko 15 gadus atpakaļ viņiem svinīgi apsolīja ka zemes īpa-

šumu; pie agrākajiem ļaunumiem nu vēl nāca klāt_ stā-

voklis zem 'klajām debesīm." — ~1804. gada uzstādītā

augstā zemes vērtības norma joprojām palika par bazi

zemnieku klaušu noteikšanai un soli pa solim dzina zem-

niekus dziļāk nabadzībā. Dažās muižās zemnieki tik dziļi

iekrita parādos saviem kungiem, ka viņi pazaudēja_katru

izceļošanas brīvību un palika nepārtrauktā kalpība. Da-

ži muižnieki pat tīši strādāja šinī virzienā, lai tik at-

ņemtu zemniekiem izceļošanas brīvību, ja formēli_ viņi to

ari varētu dabūt." — «Trīsdesmit gadu bija pagājuši no

tā laika, kad zemniekiem atņēma zemi un apsolīja brī-

vas pārvietošanās tiesības; jauna paaudze jau bija stā-

jusies dzīvē. Klusuciešot, bet vispārējas cerībās gaidīta
dzīves apstākļu uzlabošanās nenāca; ļaunums vēl bija pie-

audzis. Te nu zemnieki naca pie atzīšanas, ka viņi savu

tēvu zemē ir padarīti par svešiniekiem. Pats par sevi maz-

svarīgs atgadījums deva ierosmi. Izplatījās bauma, ka uz

ķeizara rīkojumu Krievijas dienvidos ierāda auglīgu ze-

mi lauksaimniecībai. Kā zibins, izplatījās šī ziņapa visu

zemi un zemniekos modināja vienu un to pašu velēšanos:
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atstāt savu tēvu zemi, doties svešumā un glābt sevi no

kalpības posta un galīgas bojāiešanas. Velti viņiem iz-

skaidroja, ka ķeizars nav to atvēlējis un zemi nedod. Velti

ģenerālgubernators pats savā augstā personā apbraukāja
zemi, lai nomierinātu kustību; velti ķeizars sūtīja savus

divus adjutantus no Pēterburgas uz Vidzemi pierunāt zem-

niekus atmest izceļošanas domas, — visam tam zemnieki

vairs neticēja. Viņi runāja: neskaitāmie vāravi nelaiž tau-

tai izceļot."
Likās, pat tautas domas apstiprinās. Sāka ticēt, ka

pareizticīgais bīskaps Rīgā esot darījis zināmu, ka visi,
kas pieņems pareizticību dabūs zemi. Nu sāka plūst tau-

tas straume pie ši sava atpestītāja. Kad aizliedza perso-

nīgi iet pie bīskapa, sūtīja vārdu sarakstus no zemniekiem*
kuri vēlas tapt atpestīti. Arī to noliedza. Eet velti. Zem-
niekus ieslodzīja cietumā pēra rīkstēm līdz asinīm, —

viņi tomēr neatmeta ticību, ka ķeizars ir Dieva vietā un

viņus atpestīs."
Pēc tam norisinājās notikumi, par kuriem jau plaši

runāts. Muižniecība nelaboja zemnieku apstākļus, bet jo-
projām valdīja ar terrora sistēmu.

_

„Kā Šinī laikā izturējās tautas priekšā nostādītie mā-

cītāji? Atskaitot dažus cildenus izņēmumus, viņi tērpās

jēra nevainības ādā un barojās no tās taukiem, bet savu

ganāmo pulku atstāja savam liktenim. Bet ja jau kādreiz

kāds bija aicināts, tad viņi bija tie, kam vajadzēja runāt

nospiestās un ar pārestībām nomocītās tautas vārdā; ta-

ču kā tas lai būtu bijis iespējams, jo viņi pa lielākai da-

ļai bija palīdzējuši muižniekiem nospiest, tautu un ar to

tauta zaudējuši_ uzticību." — „Viņi paši bija noārdījuši
tiltu uz maldināto, izsmieto un līdz kaulu smadzenēm sa-

rūgtināto zemnieku sirdīm, — viņi bija zaudējuši tautas

uzticību, paļāvību un mīlestību."

4.

Mani piedzīvojumi Kurzemē.

Raksta „Meine Erlebnisse m Kurland", laikrakstā „Das
Inland" 1860. gada, 13. jūnijā, Nr. 24, un tāļākos, kāds
ārzemnieks, kas Halle divus gadus studējis teoloģiju un,
ka liekas, bijis Kurzemē mājskolotājs un pietiekoši iepa-
zinies ar „dievzemīti", ziņo par saviem piedzīvojumiem
Kurzemē. Viņam kā svešiniekam nevar pārmest ka viņš
rakstījis pro aris et focis (par savu altāri un ugunskuru),
tādēļ viņa ziņojumam ir sevišķa nozīme. Divi atgadījumi
viņu ļoti pārsteiguši: pirmais Talsos no laicīgās dzīves,
otrais kada mācītāju sapulcē garīgās lietās. Par pirmo
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viņš stāsta: „Es tuvojos kādam pagalmam. Te uzreizi es

ieraudzīju sava priekša gluži dīvainu ainu. Pagalmā stā-

vēja kāds vīrs, par kuru runāja, viņš esot tirgus tiesnesis.

Es šo vīru, sprļežot_pec viņa nedzīvām acīm bez kādas iz-

teiksmes, drīzāk būtu noturējis par nabaga grēcinieku,
nekā par tiesnesi." — „Šim vīram blakus stāvēja tirgus

sargs, kura rokās bija īsti svarīgs spieķis. Šurp drūzmē-

jās daudz cilvēku. Es tūlīņ arī ieraudzīju, ka kāds labi

ģērbies vīrs novilka svārkus, lai ļautos sevi pacienāt ar

koku. Šī aina man bija gluži jauna un neparasta. Es iz-

lauzos caur ļaužu pūli un taisījos kā tieku prom." — «Vies-
nīcas istabas bija ļaužu pilnas. Kaut visi cilvēki man bija
sveši, muižniekus es tomēr jau pirmā acumirkli varēju
atšķirt no pilsoņiem. Viņi nesa savu degunu pavisam ci-

tādāki un, jāsaka, gluži izcilus. Daži, zināms, meklēja sa-

sniegt ar savu degunu pavisam nesamērīgu augstumu, un

tas jau nāk no ļauna — vispārējās sarunas vijās ap vīru,
kas uz tirgus lauka esot dabūjis kokus. Runāja, viņš esot

kads tirgotājs n0..., kurš esot pienācīgi atbildējis kādam

jaunam muižniekam, kas viņam izteicis rupjības. Spriede-
lēja, ka tirgus tiesnesim klāšoties slikti, un nožēloja šau-

sto cilvēku... Bet es nodomāju: ja tas vīrs ir tirgotājs
un tomēr arī tad vēl tur savu kumpumu gatavu katram

iekarotam koka sitienam, tad viņš, netikvien pelna, kā

Šekspīrs saka, divreiz dienā, bet trīs un četrreiz dienā pē-

rienu, un ir pelnījis, ka viņu izslēdz no tirgotāju ģildes,
pat vispārīgi izgrūž no cilvēku sabiedrības." — „Es biju
uztraukts. Tirgotāja sišana arī mani bija apvainojusi. Es

meklēju mieru. — Es lūdzu viesnīcniekam kādu grāmatu.
Viņš man atnesa kādu teoloģisku žurnālu, ko kāds mā-

cītājs te bij aizmirsis. — Es atradu divus rakstus par

liturģiju, kurus es aiz gara laika izlasīju." — „Bet tie

bija raksti? Tas viens bija uzrakstīts tik pārspīlētā valodā,
ka to lasot es tapu kurls un akls." — «Otra raksta au-

tors domāja, ka ja viņš redzētu baznīcā kādu laulības

pārkāpēju, viņš nevarētu izrunāt vārdus: „Gods lai ir tam
Tēvam..." v. t. t. Mīļais autor, tad izņem vispārīgi no

tavas_ mutes to vārdiņu „godsl" Abi autori bij īsti sprie-

delētaji un pārgudrinieki. Abi nēsāja savā galvā visus

dogmatikas punktus un kommātus, bet nevienam nebij
sirds, kas pukstētu priekš citu cilvēku sirdīm."

Tāļāk svešinieks apraksta kādu mācītāju apspriedi —

„Predigerkrānzchen", kura viņš piedalījās. Viņam uzkritis

jau pats nosaukums, tadeļ ka Vācijā mācītāju sapulcēm
tāds nepastāvot. Varbūt šis vārdiņš „Krānzchen" esot

ļoti cildinošs, jo tas stāvot tuvu domām, ka šāda Krānz-
chena sastāvdaļas ir puķes. Sapulce piedalījies vietējais
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prāvests un daži mācītāji, viņu skaitā arī kāds no Prū-

sijas.
Svešinieks turpina: „Man jāatzīstas, ka es biju ārkār-

tīgi pārsteigts par pārmērīgi lielo ortodokso un hiper-
ortodokso materiālu daudzumu, kas bija apvienots šīs sa-

pulces cienījamo vīru galvās un
— vai man butu jāsaka —

arī sirdīs? Es varu gan iedomāties, kā šis materiāls glu-
ži dabīgā kārtā pārplūdinātu Vācijas ciemus." — «Kur-

zemē man viss izliekas būt ļoti pakaļdarinats, mākslots. —

Sapulcei cēla priekšā divus referātus. Pirmo, no paša
nama tēva sacerētu, kas pēc īsa ievada no Lessiņa, jo

plaši apskatīja jautājumus par tūkstošgadu miera valstību,

par pastardienas tiesu, par svēto un grēcinieku dzīvi un

uzturēšanās vietu pēc šīs tiesas, kā arī par pašas šīs

tiesas iekārtu..."

„Ko visu tik autors nezināja mums stāstīt par aizsau-

les dzīvi! Varēja domāt, ka viņš uz turieni ir ceļojis un

vairākus gadus tur nodarbojies kā ģeogrāfs un dabas zi-

nātnes pētnieks. No kurienes šis goda vīrs bija visu to

ņēmis? Bībelē par to nekas nav rakstīts, vai tikpat ka

nekas."
_

„Tāpat šis vīrs pazina visas telpas, visas vietas un vi-

sus apstākļus, kur novietot tiesājamos un kur svētlaimī-

gie dzied savu allelūjā zem palmu kokiem...— Un visu

to noklausījās „Kranzchen'a" kungi klusēdami un lēni el-

podami. Es labprāt gribu pieņemt, ka šī klusēšana neno-

zīmēja piekrišanu, bet ka šie vīri bija neveiklā stāvoklī

tādēļ, ka nezināja, ko lai viņi šinī lietā saka, un katrs pie
sevis domāja: Šeit klusēt ir tas labākais. Bet tad taču

tādā zemē jau jābūt ļoti tāļu_ gājušiem, pie referāta

par tādu ārkārtīgi jaunu sistēmu katrs kritizējošs prāts

top pilnīgi tā kā pat neviena balss nepacēlās pret
sacīto. Sapulces dalībnieks no Prūsijas, kā likās, pārs

reižu gribēja1 gan taisīt kādu piezīmi un savu muti atdarīt

lai sapulcē iečukstētu savas šaubas; bet mute nebij ,pat
līdz pusei atvērusies, kad tā pati atkal aizdarījās un tur-

klāt ar tādām izbailēm, it kā viņa būtu bijusi gatava iz-

runāt kādu noziedzīgu vārdu pret valsti... Viena balss

tomēr pacēlās un laiku pa laikam atskanēja pat ar nolūku,

lai šim Lessiņa radītam un laipnā nama tēva adoptētam
bērnam piekārtu vēl kādas skaistuma lietiņas. Un šo grā-
matu — paziņoja kāds no klātesošiem — viņš gribot likt

par pamatu, runājot iesvētāmiem bērniem par pastar-
dienu." '

Piedzīvojumu aprakstā vēl ir taisīti daži salīdzināju-

mi par Kurzemes un Vācijas mācītājiem un dažas piezīmes,

piemēram, ka Kurzemes pēc vecām tradīcijām „atļauj vi-
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sam tā iet ..?
c

,
ka viņi sava amata pēc stāv augstāk par

visām šaubām un par visu, kas būtu kritikas cienīgs.

Spāģis pie šī svešinieka apraksta piezīmē: «Pēc šāda

piedzīvojumu apraksta, kas nācis no atklātas sirds, pret-
raksti bij sagaidāmi. Un tiešam, laikraksta „Das Inland"

3. oktobra 1860. gada 40. numurā, parādījās sekoša pie-
zīme: «Nesen «Inlandē" bija sniegts par kādu Kurzemes

mācītāju apspriedi ziņojums, kas jau pirmā acumirklī pie-
rāda, ka tas nav sarakstīts sine ira et studio (bez dusmām

un bez līdzcietības; bezpartejiski). Tikdaudz par «Ma-
niem piedzīvojumiem Kurzemē" un to autoru, kura dzī-

ves uzskati nepelna sevišķas simpātijas."
„Te nu biji Spāģis izsaucas, «Iznāk tā: Jaunais baltie-

tis arī ir gribējis palikt par baznīckungu, bet tas viņam
nav izdevies, tādēļ viņš sev stādās priekšā vai grib citiem
to ierunāt, ka viņš kaut ko tamlīdzīgu Kurzemē ir piedzī-
vojis!!!"

5.

Baznīcas reformu lietā.

Valmieras mācītājs Braunšveigs cēlis priekšā Vidzemes

provinces sinodē 14.—22. augustā 1862. gadā savu pro-

jektu par nepieciešamām baznīcas reformām. Par to rak-

stīts «Rigasche Handelszeitung'ā" un vēlāk „Inlandc
ē

f

'', 3.

septembrī 1862. g., Nr. 36. Braunšveiga projekts piemē-
rots jaunāku laiku garam. Sešpadsmit svarīgos punktos,
viņš starp citu uzsver, ka konsistorijas un sinodes vairs

nav piemērotas laika garam; baznīcas lietās ir nepiecie-
šama draudzes pārstāvju piedalīšanās un atklātība; bī-

beles un liturģijas tulkojums latviešu valodā ir tik slikts,
ka tas atstāj lasītāja prātā tikai nesaprašanu; mācītāja
izvēlē jāpiedalās arī draudzei; baznīcas iekārtas izveseļo-
šanos prasa arī valsts intereses. «Ja baznīcas orgāni at-

rodas tādā stāvoklī, ka tie atsvabināti no katras atbildī-

bas draudzes priekšā, ja turklāt visvisāda slepenība noved

tik tāļu, ka jau jāpieturas pie sakāma vārda: «Mazos

zagļus pakar, lielos — palaiž", tad arī ir jāiestājas stā-

voklim, kad vairs nevar runāt pēc paniņas, bet pēc rak-

stiem: «Kur maita ir, tur kraukļi pulcējas." Tādas nove-

cojušās lietas netrūkst mūsu baznīcas iekārtā." — «Tā
kā tagadējos lietas apstākļos, visa vara atrodas šauras

priviliģētas garīdzniecības šķiras (baznīcas oligarchijas) ro-

kās, kad ne valsts, ne baznīcas draudze no visa nekā ne-

dabū zināt, un lai turpmāk kaut kā varētu līdzēt un zināt,

kāds īsti likums par to un to runā, kas no tā ir izvests dzīvē
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un kas netop pildīts, kas patiesi nav izpildāms un ko šo-

dien šeit saprot tā un rīt citur tulko citādāki —jo katra

oligarchija pie nepietiekošas atklātības seko saviem egoi-
stiskiem mērķiem — tad it sevišķi ieteicamas šādas pār-
domas par nepieciešamām reformām:

1) mācītāju blakus ienākumi jāpārvērš brīvu baznīcas

nodokļu klasē; {
2) pie mācītāju muižām piederošā zemnieku zeme jā-

pārdod;
3) jāatceļ kristības, iesvētīšanas, laulības, svetvakar-

ediena un apbedīšanas obligātoriskais baznīcas varas rak-

sturs;
4) jāšķiro skola no baznīcas un jāieved obligātoriska

skolas apmeklēšana; l

5) dzimtības jāreģistrē valsts iestādēs;

6) jāieved obligātoriska civillaulība;

7) zvērestu pieņem iestādes un tiesneši;
8) jāatceļ mācītāju obligātoriskie četri gadi un fa-

kultātes pārbaudījums;
9) jāievēl baznīcas lietu ģenerālkommisija, kas sastā-

da sinodes un konsistorijas reformu projektu.

Šis Braunšveiga projekts izsaucis sinodē ārkārtīgu uz-

traukumu un ilgas debates, un pēc tam „Inland" Nr. 36.
i862. gadā, 3. septembrī parādījies raksts, ka mācītājs
Braunšveigs atzinis, ka viņa projekts ir netikvien uztraukta

garastāvokļa, bet arī pārpratuma auglis un ka viņš esot

gatavs brīvprātīgi visas šīs nepatikšanas „Handelszeitung'a'
atsaukt un visu par labu griest.

Braunšveigs turpretī 11. septembrī paziņo „Rigasche
Handelszeirung'a", ka „Inland" 36. numurā viņam pierak-
stīta atzīšanās ir gluži nepatiesa un ka viņš pats zināšot,

kas taļāk darāms. Viņš ceļ iebildumus pret to, ka pretēji
sinodes lēmumam un protokolam iespiež laikrakstā bez

viņa ziņas tādus rakstus. Taču tanī pašā numurā, kur ie-

spiests viņa pārlabojums, redakcija paziņojusi, ka uz vi-

ņas pieprasījumu par Braunšveiga projekta gaitu, Vid-

zemes konsistorija 14. septembrī atbildējusi, ka konsisto-

rija nav varējusi dot atļauju projektu drukāt un, ka ma-

nuskripts pievienots aktij.

Šads_ notikums 1862. gadā, nobriedušu baznīcas refor-

mu lietas, gaiši pierādīja Vācijas lasītājiem, ka tā uzslava

baznīcas iekārtai, par ko rakstīja Konigsberger Zeitung'a
13. februārī, 1860. gadā „Von der russischen Grence", ne-

saietas ar patiesību, un ka vēl 1862. gadā Baltija nebūt ne-

domā par jaunām reformām, kas kaut cik līdzinātos lu-

tera baznīcas iekārtai Vācijā.
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6.

No augļiem pazīst koku.

Pēc pievestām svešu autoritāru un bezpartejisku lie-

cinieku atsauksmēm par baznīcas lietām Baltijā, Spāģis
pats ņēmis vārdu un savā rakstā „An den Fruchten er-

kennt man den Baum", kas aptver 7 drukātas lappuses,, vēl

reiz plašāk pakavējas pie visiem svarīgākiem baznīcas jau-

tājumiem un pierāda, ka ari šinī garīgās dzīves nozarē

ir dubulta grāmatvedība — likums un prakse. Spāģis starp
citu raksta: «Vispirms jāatceras, ko rakstījis par Kurze-

mes mācītājiem Jelgavas mācītājs Tilings 1793. gadā. Li-

kums nedod pašai draudzei nekādu tiesību runāt līdzi

pie mācītāja izvēles. Mācītāju aicina pēc savas izvēles

baznīcas patrons, privātmuižās — muižas īpašnieks, kroņa

muižās — konsistorija." — „Un ja mācītājs reiz iesēdies

savā vietā, tad arī patrons vairs nevar viņu atlaist, kaut

arī gribētu."
Spāģis pierāda, ka likuma noteikumus par mācītāju dar-

bības pārlūkošanu un par viņu sprediķiem nepilda. Spre-

diķus slikti un nesaprotami ceļ priekša un zemnieki ne-

var to saturu saprast... Joku pec var piezīmēt, ka par

A. draudzes mācītāju G., draudzē runa, ka viņa labākie

sprediķi esot tie, kurus sastādījusi viņa sieva, bet viņam

pašam prāts vairāk nesoties uz vistu un tītaru kopšanu.
Viņa paša sprediķi katrā ziņā stāvēja zem katras kriti-

kas un pati draudze tumsības ziņā varēja sacensties ar

itāliešiem." — „Tagad jau labu laiku mācītāji strada mi-

siones darbu pie svešu zemju pagāniem, lasa naudas sum-

mas; no Vidzemes zemniekiem daži pat sagatavojušies par

misionāriem. Bet ja zīmes neviļ, tad misiones lietas mo-

stas dažs mīklains jautājums; bet kamēr mācītāji rūpē-

jas par Āfrikas nēģeriem, baptistu darbība Kurzeme uz-

plaukst un viņi atņem mācītajiem vienu bībeles lasītāju

pēc otra. Pat tādos' apgabalos, kur ērgļa acīm sekoja bap-
tistu mācības sludinātājiem, viņu piekritēju skaits pieau-

ga. N(īcā) mācītājs B(raže) nevarēja novērst bapticisma

izplatīšanos. Viņš 1861. gada pavasarī ieradās baptistu

sapulcē un uzrunāja sapulcējušos: „Es esmu dzirdējis, ka

jums ir jauna ticība, vai tas ir taisnība? Baptistu sludinā-

tājs, Dingžu saimnieks uzšķīra Evaņģēlija tekstu par at-

dzimšanu, parādīja to mācītājam B. un atbildēja: „Ja,

mums ir gan šī jaunā ticība, vai jums, mācītajā kungs viņa

nav?" — „Jā — gan, bērni, jāl Man arī ir ta ticība" mā-

cītājs atbildēja un izteicās, ka viņš gan zinot uz kādiem

pamatiem katrs stāvot, tik nevajagot no baznīcas izstāties.

Dingža atbildējis: «Nevajājat mus, tad mēs neizstāsimies."
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B. iecēla Dingžu par baznīcas pērminderi, lai tik nezaudētu

labos ienākumus. — «Jau nākuši priekšā jautri gadījumi:
ļaudīm jau likuši priekšā «nelasīt tik daudz bībeli; stāsta,

ka pilstiesa jau devusi tādu mājienu skolotājam H. Neesot

gan lietas jāsaprotot tā, it kā policija celtu iebildumus

pret bībeli; bet viņa neko negribot dzirdēt par

un tā kā tie čaklie bībeles lasītāji pievienojas baptistiem,

tad pati bibele apdraud valdošo baznīcu. Tagad N. drau-

dzē 40 cilvēki uzreizi pievienojās beptistu draudzei, tā-

dēļ ka L. mācītājs pie svētvakara ēdiena pasniegšanas
tā aizrāvies savā runā, ka ieteicis tik daudz nelasīt bībeli/'"

Spāģis turpina: ~Jo ticīgāks ir kāds cilvēks, jo mazāk

viņš atrod apmierinājumu lutera baznīcā Kurzemē, pat

visa Baltijā, tās pašas vienaldzības dēļ, kāda valda lu-

tera baznīcā/ — «Pie šī atgadījuma, mēs arī atbildam

virsmācītājam Berkholca kungam Rīgā uz viņa jautājumu:

«Kā var sociālie apstākļi piespiestkādu tautu mainīt sa-

vu ticību? «Kad zem skaistiem vārdiem „brīvā vienoša-

nās", Vidzemes zemniekiem uzvēla smago nastu, ko viņi

vairs nespēja panest, daži no viņiem 1842. gadā nāca uz

domām, līdzīgi Izraēļa bērniem, doties uz Krievijas dien-

vidiem. Taču drīz vien viņiem, rokām taustāmi un uz vi-

ņu pašu mugurām pierādīja, ka viņi ka guberņas un kā-

das ļaužu šķiras dzimtscilvēki nedrīkst par to domāt, „lai

niestātos sastrēgums saimnieciskos apstākļos." Ar to nu

zemnieki bija spiesti pārdomāt par to, kur atrast aizsar-

dzību pret visuspēcigajiem muižu īpašniekiem. Viņi vērsa

gan savus skatus uz Pēterburgu, bet bija spiesti paši sev

sacīt, ka viņi arī tur ir svešinieki, jo valoda, ticība un

parašas šķir viņus no krievu tautas un lielās krievu valsts.

Neviļus viņiem iezagās prātā doma, ka ar ticības maiņu vi-

ņi varētu šo plaisu pa daļai aizpildīt. No zaldātu nostā-

stiem viņi bija dzirdējuši, ka Krievijā pat grieķus aizstāv

pret turku varmācībām."
Lai atpestītu sevi no vācu muižnieku sloga, viņi neko

citu nevarēja upurēt, ka tikai savu ticību, kuru viņi pa-

zina tik pat maz, kā jauno ticību." — „Un cik viegli viņi

varēja aizmirst ticību, kas viņiem bija nesusi 600 gadu

ilgu verdzību, ticību, ko apliecināja viņu verdzinātāji." —

«Ja varbūt arī dažs, kā apgalvo, piedāvāja viņiem šo glāb-
šanas līdzekli, labi apzinādamies, ka tas tomēr viņus ne-

glābs un ciešanas nemazinās, tad tas taču pašus faktus

nebūt negroza, posts bija acīmredzams un tie, kurus tas

nospieda meklēja atpestīšanu."
«Nevien zemnieki sajuta, ka baznīca nedod viņiem tik

daudz, cik viņu gars prasa, bet liekas arī daži muižnieki

to atzina. Viņi no kādas Vācijas misiones iestādes, domā-
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jams Stutgartes, 1862. gada pavasarī izsauca uz Kurze-

mi misionārus iekšējās 'misijas darbā pie iekšzemes pa-

gāniem. Šādi misionāri evaņģēlija gaismas izplatīšanai
Kurzemes zemniekiem_ ir: Aizupē divi, Laidos kāds audējs,

Kazdangā maizes cepējs, Snēpele — cimdu taisītājs, Vār-

mē — krāsotājs, etc. Uzkrītošs kontrasts,_ salīdzinot ar

summām un personām, ko šim pašam mērķim sūta uz

Āfriku. „Rig. Handelszeitung'ā" 20. aprīlī 1862. g. stāvēja
rakstīts: «Nekur paganu misija neatrod tadu piekrišanu,
kā mūsu provinces. To pierada netikvien samēra bagātī-

gie ziedojumi un proti, visnabadzīgākā zeme, ka arī it se-

višķi jaunākā laikā, daudzu jaunu cilvēku pieteikšanas pa-

ganu atgriešanas darbam. Pec tam, kad vairāki iekšze-

mes laikraksti jau ļoti atzinīgi izteikušies par šādiem māce-

kļiem, kā piemēram par Nerliņu, Aronieti un cit., arī vie-

tējais latviešu laikraksts «Mājas Viesis" 43) raksta par

«uguni, kas uzdegta Paisteles draudzē, no kā redzams, ka

šīs gara liesmas'jau apņēmušas piecus igauņu jaunekļus,
ko gatavo vietējais mācītājs, lai viņi varētu iestāties Leip-

cigas misiones skolā. Nekas nebūtu iebilstams pret to, ka

apgaroti cilvēki pēc savas iekšējas pārliecības sagatavo-

jas' šādam darbam. Bet šinī gadījuma, kad misionārus

ņem no zemes, kur vel ar pašu iekšējo, misiju pilnas rokas

darba, jānāk pie slēdziena, ka musu tautskola stāv uz

nedabiskiem pamatiem. Un tomēr daži mācītāji, ka to

liecina šīs avīzes vakardienas numurs, uzstājas par to,

lai tautskolas patur agrākās robežās!" D.

Par Xeinberģiešu sektu Igaunija, ~Rev. Zeit." 46. nu-

murā, 26. februāri 1862. gadā starp citu raksta: „Mes

atteicamies dot savu spriedumu par šo kustību, jo pati

mācība vēl nav izkopta, tādēļ mes dodam vardu vīram,

kurš ar to jau nācis tiešos sakaros un var par to dot

pareizu spriedumu. Mācītājs Gebhards no Svētā Matīsa

draudzes sniedzis pēdējai Igaunijas sinodei šadu ziņojumu:

«Tuvākie iemesli rokām taustāmi: tauta nav apmierināta.

Viņa ilgojas pec citiem apstākļiem. — Te nu gan var ru-

nāt tikai par tautas daļām. Visa visuma laikam nebūs ie-

spējams viņu saukt_ par tautu, jo tautas apziņa sen jau

zudusi; viņa noslīdējusi līdz zemnieku kārtai,

no kuras kļūt ārā ir vispārējā cenšanās." — «Pirms 50 ga-

diem tā bija dzimtsļaužu kārta. Tagad viņi vairs tie nav,

viņi ir brīvi, bet nav pat nākuši_ pie brīvības apziņas, garīgi

viņi pilnīgi nebrīvi" — «Aizrādīdams uz dažādu agrāku
kustību cēloņiem Gebhards beidz savu referātu: «Katrs

uztraukts laikmets izsauc vīrus, kas nostājas kustības

priekšgalā. Junans Leinbergs ir_ cēlies no pašas tautas,

ir vīrs ar ārkārtīgām gara dāvanām, kas jau no sakta gala
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saistīja pie sevis tautas masas ar to vien, ka viņš iesāka

cīņu pret visādām nebūšanām igauņu tautā/ — «Es vē-

lētos ka Matīsa draudzē blakus tiem 500 sektantiem, arī

būtu 500 patiesi lutera baznīcas piekritēji, kas līdzīgi vi-

ņiem ar tādu pašu dedzību pieķertos svētiem rakstiem!"

Pēc šī Gebharda referāta Spāģis beigās piezīmē: «Šā-
da parādība tiešam izsauc jautrību, kad vienkārši amatnie-
ku mācekļi no Vācijas un musu pašu zemnieki var uzsākt

tādu konkurenci ar cienījamiem protestantiem garīdznie-
kiem, kuru rīcībā ir lieli līdzekļi. Te nu redzams, ka pē>

dējie ir pārāk ilgi snauduši un viņu locekļi nav vajadzīgā
mērā ievingrināti; ar savu līdzdalību apkaunojošā laulības

atļauju lietā, ar likumu neizsludināšanu un citām ērtī-

bām etc. viņi ir līdz apnikumam tapuši pazīstami, nevis

kā «Dieva kalpi", bet kā «kungu kalpi" no vienas puses,
un kā «baznīcas kungi" no otras puses; viņi nav pratuši at-

rast tautā vajadzīgo uzticību. Pēc mūsu ieskata, tas laiks,
kad viņi varēja kalt dzelzi, kamēr tā vēl ir sarkana, vi-

ņiem jau aiz muguras. Un ja viņi ar katru dienu vairāk zau-

dē iespaidu uz tautu, tad tā ir dabīga parādība."

B. Skola

Savas grāmatas sadaļā «B. Die Schule" 44), Spāģis snie-

dzis plašus un bezpartejiskus rakstus, kas pēc nopelniem
cildina pirmos latviešu zemnieku skolas veicinātājus. Go-

dam minēti: 1) Kursīšu un Vecžvārdes mācītājs Fridrichs-

Nikolajs Paufflers, 2) Cīravas mācītājs Johans-Kristaps
Volters, 3) Jelgavas mācītājs un «Latviešu Avīžu" redak-

tors Vilhelms Panteniuss, 4) ir atzīmēta arī Valtaiķu mā-

cītajā J. F. Katerfelda centība skolas lietās, kaut gan

viņa speķi nav tāļu snieguši. Pat tāda mācītāja cildināša-

na, kuya dārkam ir gluži vietēja nozīme, ir atklāta ļiecība,
ka Spāģis nebūt nav nostājies naidīgi vai partejiski pret
mācītājiem, kā tādiem, ja viņi kaut cik ir stāvējuši sava

uzdevuma augstumos un patiešām centušies izplatīt tau-

tā izglītību.
5) Ar sevišķu mīlestību Spāģis atcerējies savā grā-

matā Meldzeres dzimtskungu Georgu fon Dortēzenu. Sa-

va plašajā veltījumā ar virsrakstu «George fon Dorthesen,
oder Das patriarchalische Regiment" 4s ), Spāģis ar tādu

sirsnību cildinājis sava vecā skolas drauga un labvēļa lie-

los nopelnus un kulturālo un cilvēcisko izturēšanos pret
latviešu zemniekiem, ka lasītāja gara acu priekšā jo dzīvi

nostājas Georga fon Dortēzena gaišais tēls. Kaut gan G.

f. Dortēzena darbība aprobežojās tikai ar viņa pagastiņu
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Meldzeri, kurā bijušas tikai 14 zemnieku mājas ar 114

vīriešu dvēselēm, tad tomēr viņa atvērtās un Spaģa va-

dītās skolas lielais iespaids drīz vien izplatījies uz ap-

kārtējiem tuvējiem pagastiem. Pats šis muižnieks —

pa-

friarchs ir arī rādījis zemniekiem piemēru, kādam jabut

īstam cilvēku draugam. īss izraksts no Spaģa plašā vel-

tījuma pats dod raksturīgu liecību par G. f. Dortēzena

cildeniem darbiem.

Spāģis starp citu raksta: «Viņa muiža (Meldzere)_ pa-

gasttiesa pastāvēja tikai formas pec; viņai nebij neka ko

darīt; zemnieki visas sūdzības sava starpā pienesa sa-

vam patriarcham; bet šādas sūdzības arvien mazinājās un

beidzot pavisam izbeidzās. Pec zemnieku nolikuma § 170.,

viņam bija tiesība izlietot pret saviem zemniekiem «mājas

pārmācību." Taču viņš neieredzēja ne kokus, ne pletni.
Reiz, kad sīku zādzību deļ, viņam bija jāliek vainīgos

sodīt, viņš jutās gluži neveikli. Pērējam viņš lika saprast,
ka pletne tā jāpielieto, lai „tā nedarītu sāpes", tam jau ja-

notiekot tjkai tā kauna pec. Perejs uzskaitīja tikai 7 un

5 cirtienus. Vienam, kas bij kāda saimnieka vecākais dēls,

vēl bija jāatteicas no tēva māju mantošanas." — «Sevišķi

svarīgos_ gadījumos, patriarcham vel bija pie rokas kāds

«briesmīgs" līdzeklis, tas ir „izsūtīšana" no viņa muižas

robežām.

Šis sods reiz ķēra divus viņa kalpus par žūpību un

nolaidībām. Viņiem uzteica un neraugoties uz viņu lūgumu,

nākošos Jurģos viņiem bija muiža jāatstāj. Tikai pec vie-

na gada, kad viņi bija nodzīvojuši «izsūtīšana, kādas 24

verstis tāļāk un no sirds nosolījušies laboties, viņus ap-

žēloja un pieņēma atpakaļ. Tiešam, no šejienes aizgāja

raudādami un'vaimanādami. Katram te bija sava bagātīgā

iztikšana, daži pat bija bagāti. Tādēļ nav jābrīnās, ka

viņi baidījās no vētrainās svešatnes. — Kontraktus patri-

archs neslēdza. Viņa vārds bija stiprāks par koroboretu

kontraktu, jo šis vārds padarīja lieku katru lūdzošu vardu.

Amatnieks vēl nebij pabeidzis savu darbu, kad viņam pa-

ziņoja, ka pec pabeigta darba, viņam tuhņ jāierodas pie

patriarcha saņemt algu. Katra mēneša sakuma gulēja uz

viņa rakstāmā galda'papīra rullīšos vai aploksnes katra

viņa kalpotāja mēneša alga, gatava izsniegšanai Ar algas

izmaksu pa mēnešiem, patriarchs centās atturēt savus ļau-
dis no parādiem un pieradināt viņus pie «apiešanās ar

naudu." Savu atlikušo naudu viņi varēja katrā laikā pie

viņa paša noguldīt uz augļiem un gada galā dabūja 6 proc.

Jo vairāk kāds atlicināja, jo viņš drīzāk pats to uzskatīja

par zīmi, ka viņš spējīgs rūpēties par taupību un par sa-

vu nākotni; viņam arī bija neapstrīdamas priekšrocības
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saņemt prēmijas un dāvanas. Pie šādas dzīves kārtības
bija gluži labi saprotams, ka pie patriarcha reiz ieradās
kads svešinieks un vienkārši paziņoja, viņš esot drēbnieks*
kuram no P. izlikts saimnieks palicis parādā par šūšanu*
«Katrs strādnieks ir savas algas cienigs,_ ko es jau jaunībā
esmu mācījies", patriarchs sacīja; „tādeļ es gribu to pa-
radu tev samaksāt." — Tādā patriarchālā dzīvē, daudzas
lietas ieguva īpatnēju ievērību, un daudzas darīšanas pa-
visam atkrita, — te gandrīz nemaz nepazina, ne vācu pro-
tokolus, ne sūdzības zīmi; jo kas tad te lai sūdzētu un

par ko lai celtu sūdzību? Pat ar arpagasta iedzīvotājiem!,
ne zemnieki, ne muiža nenaidojas un nesūdzējās. Te val-
dīja vispārēji nelaužami principi «Katram, kas viņam pie-
nākas

, un „otram dot, ir svētīgs darbs, nekā no otra

ņemt." To ievēroja arī_ arpagastnieki meldzerniekiem pre-
tim. Georga fon Dortēzena rūpes sniedzās pat sīkumos,
par kuriem citi cilvēki dažkārt nedomā: tā, piemēram,
viņš nebūtu pārdevis savu labību par dubultu cenu, ja tā
būtu jāaizved slikta ceļa laika. Viņa zemniekiem tikai
tad vajadzēja uzņemties garāku ceļu, kad bija mēnesnīca*
tas tadeļ, „lai viņiem butu ertaka braukšana un lai va-

rētu labāk redzēt paēdināt zirgus." — «Kas visu to pa-
triarchalo Meldzeres iekārtu redzēja, tam Jbij jāsaka, ka
te ļaudis ir laimīgi, ciktaļ tadi apstākļi var' laimi veicināt.

Tomēr, pie pareizas apziņas, ka cilvēki pie tā Ir ti-
kuši, nenāca tik drīz, jo briesmīga gara tumsība visā šinī
apgabala bija rokam taustāma. Vīrs, kas tiešām intere-

sējas par tautas izglītību, nevarēja to neredzēt. Tādēļ arī
s

tiklīdz 1830-tos gados bija nomanāma kustība tautskolu
lietās, mūsu patriarchs tulīņ piedalījās ar dzīvāko inte-
resi šim lietā un lika izglītot sev skolotāju (pašu Spāģi),
kuru novietoja ar visiem zemnieku bērniem savā salmiem

apjumtā dzīvojama eka virs savas rakstāmās istabas, tā-

dēļ ka citu telpu nebij un patriarchs vēlējās, lai skolotājs
butu viņa tuvumā. Ta viņš nodibināja sev jaunu, līdz tam
laikam nepazītu darbalauku — tautskolu. Viņš labi ap-
zinājās tās mērķi, tomēr ceļus, kā tikt pie šī mērķa, viņš
meklēja jaunākos paidagoģiskos rakstos. Tādēļ arī no-
tika līdz tam vēl nenotikušais: barons, medību un Tcār-
šu partijas vieta, nodibināja vistuvāko pazīšanos ar Dīster-
vēgu, Cerenneru, Preisu, Dinteru un citiem ievērojamiem
paidagogiem, lai iegūtu zināšanas, kā jāaudzina jaunatne,
ja — cilvēce vispārīgi. Viņš nenosita vis laiku ar «intere*
santam jaunākām ziņām" no viņa paša sabiedrības, bet la-
sīja paidagoģiskus laikrakstus un no tiem mācījās pazīt
tagadējo viedokli Vācijas tautskolās, lai šīs zināšanas va-

rētu pielietot viņa atvērtā zemnieku bērnu skolā, kas sa-
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skaņā ar zemnieku nolikuma § 60. nebūt nebij viņa pie-
nākums.

Bija gluži dabīgi, kaut gan ta bija reta parādība, ka
šim jaunajam paidagogam, kas otra gada nebūt vēl ne-

gribēja izbeigt šo darbu, cēla priekšā divus priekšlikumus.
Kamēr augša, skolas istaba, trokšņo, apakšā sēd mūsu pai-
dagogs savā rakstāmā istabā zem skolas istabas trokšņa
un kaut ko lasa, varbut atkal kaut ko par audzināšanu, —

te atveras durvis un, ka jau parasts, ienāk pie patriarcha
kads virs no tautas, bagāts saimnieks un pagastvecākais,
un tādēļ daža ziņa ievērojams vīrs pagastā; šoreiz viņš nāk

ar sevišķu uzdevumu vairāku vārdā.

«Cienīgs kungs,"' viņš saka, «vairāki saimnieki man uz-

devuši Jums ziņot, ka skola_ viņus ļoti apgrūtina. Zēni ar-

vien ir prom no mājas skola un neko nedara saimniekiem,
kuriem jādod viņiem uzturs un drēbes. Arī es pats domāju,
ka ar to skolas apmeklēšanu nav jāņem tik stingri,pietiktu,
ja skolā sūtītu savus bērnus tikai tie, kam uz to ir prieks
un laiks. Kalpu bērnus, kuri vasarā bijuši pie saimniekiem

ganos, saimnieki negrib skolā sūtīt, viņi ir vajadzīgi mā-

jās — krāsns kurināšanai un citiem darbiem."

Pēc plašākam pārrunām un vajadzīgiem paskaidroju-
miem, patriarchs beidza audienci šādiem vārdiem: „Man
nebūt nav tas nolūks, lai tavus bērnus (viņam .bija divas
meitas) spiestu nakt skola. Tu esi bagāts vīrs un tavi
bērni arī bez skolas itin labi atradīs sev vietu pasaulē, to

pašu var sacīt arī_ citiem turīgajiem. Bet ka nabagu ļaužu
bērniem, kalpu bērniem jānāk skolā, tas reiz par visām

reizēm paliek ka likums. Bez tam man tev vēl gan jāpie-
zīmē, ka atzinīgi zemnieki izsaka savam kungam pateicī-
bu, ja viņš atver viņu bērniem skolu un dod viņiem izglī-
tību; es turpretī nebūt neprasu no jums par to paldies. Ja
jus neatzīstiet labumu, ko nes skola, tad tas neko nekaitē,
citi, sveši ļaudis jūsu vietā pratīs skolu cienīt."

Kada citā reizē, pēc_apmēram trīs vai četriem gadiem,
ieradās vietējais (Embūtes) mācītājs, kas pēc vecas pa-
rašas apmeklēja arī vietējos muižu īpašniekus; viņš no-

virzīja valodu uz skolu; viņš esot gan arī dzirdējis par
šo skolu, bet līdz šim neesot varējis uzņemties pūles to

apmeklēt. Šis cienījamais vīrs pie šī atgadījuma nu uz-

svēra, ka zemniekiem skola nebūt «nepiepasot"; jo ko

bērni ziemā iemācoties, vasarā viņi tomēr atkal aizmirstot

Dortēzens atbildēja, ka priekšmetu, kas tikai iekalts

vien, gan var aizmirst, bet ko gars uztvēris un mantojis,
to nekad nevar aizmirst. «Labajam baznīckungam" kā pie-
klājīgam cilvēkam beigās bija jāpiekrīt, un ar to viņš
bij uz visiem laikiem noraidīts.
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Šinī skolā tomēr no laika gala bij ievesta kārtība, ka

vasarā reiz ik pa četrām nedēļām, svētdienās sanāca skol-

nieki atkārtot mācības." — «Patriarchs vispār nepalaida
garām atgadījumu, kur viņš varēja teikt labu vardu par
skolām, tāpat kā visā viņa mūžā viņa galvenais dzīves mēr-

ķis bija būt citiem derīgam un sava paša laimi atrast cita

cilvēka laimē."

6) Skaitļi, kas paši runā. (Die redenden Zahlen). Spā-
ģis šinī vietā raksta: «Jau 1819- gadā Braunšveigs, vēlākais

skolu direktors Kurzeme, sarakstīja 82 lappuses biezu

brošūru «Ideen zur Grūndung lettischer Landmannsschu-
len" (Mitau 1821.), kura tanī laikā bija ļoti augstu vērtē-

jama. levērojams arī šīs grāmatas galavārds, kurš skan:

«Vēlākās paaudzes ļai reiz saka: ši vēlēšanās nav velti

izteikta!" Šīs vēlākās paaudzes tagad 1862. gadā —

zin tikdaudz sacīt, ka, piemēram, Kuldīgas virspilstiesas
apgabalā līdz 1841. gadam uz 30 kroņa muižām ar 1129

zemnieku mājām un 8 kroņa draudžu mācītājiem tikai

5 muižās ar 272 zemnieku mājām un vienu vācitāju_(Pauff-
lera personā) bij atvērtas tikai 3 skolas; turpretī visām

citām 25 muižām ar 857 zemnieku mājām, pateicoties 7 kro-

ņa baznīckungu rūpībai, bija jāapmierinās ar 2 skolām.

Tā tad viens pats Paufflers bij atvēris vienu zemnieku

skolu Ik uz 91 zemnieku mājām, bet pārējie 7 cienīgie
baznīckungi visi ķopā vienu skolu uz 423 zemnieku mā-

jām. Šis divas skolas bija Skrundā un Piltene. Bet viņas

bija daudz trūcīgāki ierīkotas. Te vēl jāatceras ka kro-

ņa zemnieki dzīvo daudz labākos apstākļos, nekā privāt-
muižu zemnieki, kas met spilgtu, nozīmīgu gaismu uz mā-

cītāju prieku par tautas izglītību. Neviens no šiem 7 mācī-

tājiem nav attīstījis septīto daļu no Paufflera darbības.

Te mums nav vietas griest vērību uz citiem apstākļiem, kas

pielīdzina Viņu darbību nullei."

Saskaņā ar Baltijas kroņa palātas 24. augusta 1860. g.
rakstu (Nr. 12649), Kurzemē uz 183 kroņa muižām ar

156.463 iedzīvotājiem bija tikai 59 skolas, bet saskaņā ar

Kurzemes zemnieku nolikuma § 60. vajadzēja būt 200 sko-

lām. Mēs te jautājam mācītājam Bražem, kur te ir kaut

vienas rūpības pazīme, kuras viņš pieraksta kroņa mācī-

tājiem? Paša mācītāja Bražes 7835 dvēseļu lielā draudzē

ari ir tikai 2 skolas, un turklāt vēl turīgā draudzē.

~Rig. Zeit" 19. septembra 1862. gada 218. numura ie-

vietotas ziņas, ka uz reģistrētiem 458.000 zemnieku kārtas

ledzīvotājiem iznāk 309 skolas, to skaitā 137 tā sauktās

lasīšanas skolas, bet pēc zemnieku nolikuma § 60. vaja-
dzēja būt 458 skolām." — «Pēc 1862. gada statistiskās gada-
grāmatas ir 481.000 zemnieku kārtas iedzīvotāju, tā tad
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Vajadzēja būt 481 skolai. Pēc citiem aprēķiniem, pat pēc
mazām 60. § prasībām Kurzemē vajadzēja būt 600—800

skolām. l

Prūsijas gadagrāmata sniedz ziņas, ka 1857. gadā Prū-

sijā bija 1 skola uz 657 iedz., Austrijā 1 skola uz 800 iedz.,
Francijā 1 tautskola uz 1036 iedz., Kurzemē pēc augšējā ap-

rēķina iznāk 1 skola tikai uz 1556 Te vēl

jāpiezīmē, ka 137 skolās mācās tikai lasīt un „galvenos
lūgšanas gabalus."

Raksta beigās, Spāģis aizrāda: „Valstij būtu jāpiegriež
sevišķa vērība tautskolām, lai tās, līdzīgi citām valstīm,
paceltu tāda augstumā, kā to prasa laika gars. Šinī no-

lūkā valstij būtu jāuzņemas skolotāju sagatavošana uz

valsts rēķina un vēlāk jānodrošina viņu stāvoklis ar likumu

un attiecīgām iestādēm, kam viņi padoti, lai tādā ceļā

viņus aizsargātu no muižniecības un garīdzniecības, citiem

vārdiem —

no „vācu elementa" īpatnējā iespaida."

7.

Vēstule Kurzemes skolotājiem.

Spāģis raksta Kurzemes skolotājiem: «Jūs esat dzirdē-

juši, ka virsgalma tiesas advokāts Neimans atradis, ka

mūsu prāts uz jums nesoties; tādēļ lai mums būtu atļauts
teikt jums dažus nopietnus vārdus. Lielākā daļa no jums
pelna nopietnu bārienu, vienalga, vai tas patīk, vai ne.

Šis vairākums mums sevišķi stāv prātā, kad mēs uzsveram,

ka jums trūkst labas gribas censties pēc izglītības. Dažs

no jums strādā kā algādzis un domā: «kad tik tā to laiku
var izvilkt", kā mācītājs Šulcs saka savā «Reformā". Jūsu
uzdevums ir liels, tas prasa vairāk darba, nekā no algā-
džiem, tas prasa darbību, kas savienota ar upuriem. Mūsu

rokās ir pierādījumi, ka jūs ar savām zināšanām esat

tik ļoti apmierināti, ka domājat, ka lielāka dzīšanās pēc
zināšanām vairs nav vajadzīga. Jūs maldāties. Ja jūs ne-

gribat iet uz priekšu, jūs bez šaubām iesat atpakaļ, un

par nožēlošanu mēs jau esam likuši vērā, ka dažs labs
īsā laikā gājis lielus soļus atpakaļ, neraugoties uz to, ka

viņš agrāk jau arī nebij tāļu ticis. Lasot derīgas grāma-
tas var attīstībā sasniegt brīnišķīgi daudz. Tā kā jūs

pa sešiem līdz desmit vīriem arvien varat nodibināt la-

sītāju pulciņu, tad apvienojaties, atliekat katru gadu 3—5

rubļi grāmatām un katrs no jums gada laikā par saviem

3—5 rubļiem varēs lasīt grāmatas par 30—50 rubļiem. Un

ja nu vēl maina grāmatas pret citu lasītāju pulciņu grā-
matām, tad ar mazumu var sasniegt ļoti daudz. Galve-
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nā lieta ir tā, kādas grāmatas jūs iegādājaties; jo no

daudzām grāmatām jūs vairāk iegūsiet tumsu, nekā gaismu.
Grāmatu izvēlē lūdzat padomu no tiem, kas paši cenšas

uz priekšu attīstībā; citādi jūs nomaldīsaties. Jūs esat

tautas gaisma. Ja jūs nevarat vai negribat nopietni palī-
dzēt tautai tikt pie izglītības, tad ir slikti. Bet, kad šī

gaisma pati ir tumsība, tad neiet uz priekšu vai grib,,
vai negrib. Slikti ir, kad nekustas no vietas; bet vel slik-

tāki ir, kad iedomājas vai ļaujas ierunāt, ka zināšanas

jau pietiek, ka jūs jau esat pilnīgi vīri un pēc labākas at-

zīšanas vairs nav jācenšas tikt uz priekšu; tad ir tas vi-

susliktākais par slikto. Nepieciešamie pamati valsts, tau-

tu, katra atsevišķa cilvēka labklājībai ir zināšanas un mo-

rāle. Pēdējo iemanto ar īstu patiesības atzīšanu. Bet,
kas īsti ir un kas nav patiesība, tas ir lielais jautājums, par

kuru valda dažādas domas. Tādēļ mums ir jācenšas sa-

sniegt patiesību. Ceļš uz sirdi ved caur prātu.
Tā tad nepiekusuši krājat sev zināšanas un apgaismojat

tautu. Septiņus gadusimteņus viņa jau gulējusi. Tapec
ceļaties paši un modiniet gulošos! Lūkojaties uz tiem vācu

goda vīriem, kuri jau tik daudz darījuši un vēl joprojām

dara priekš nabaga tautas, kas tumsā taustās ap sevi.

Ņemat viņus par priekšzīmi! Jūs, kas esat nākuši no tau-

tas, kas esat tautas miesa un asinis, jūs gribat gulēt? Jau

laiks, tādēļ mostaties!"

C. Literātūra

1.

Spāģis ar lielu rūpību krājis un darījis svešiniekiem

pieejamas visas ziņas par latviešu literatūru. Bez šādām

ziņām, ne Vācijas, ne Krievijas lasītāji nevarēja saprast,
uz cik zemas pakāpes īsti stāv latviešu zemnieks.

Šinī jautājumā Spāģis starp citu raksta:

„Par latviešu literātūras tēvu ar pilnu tiesību var no-

saukt mācītāju G. F. Stenderu, dzimušu Kurzemē, 27. aug,

1714. gadā, mirušu Sunākste 7. maijā 1796. gada.
Spāģis atzīmē visus Stendera darbus latviešu valodā

un, apliecinādams Stendera uzskatu par muižniekiem —

liekēžiem, pārtulkojis vācu valodā no viņa sociālās liri-

kas, no dzejoļiem „Maizes tēvi" raksturīgos divi pantiņus:

1. Jūs, kungi, klausāties!

Mēs maizes tēvi esam,

Mēs jums to maizi nesam

Ar saviem sviedriņiem
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Ka saviem audzēkņiem.
No kā ir jūsu lauki

Tik bagāti un tauki?

Kas ar, kas sēj, kas pļauj?
Kas šķūņos mantu krauj?
Kas rijā kuļ un vētī?

Kas pilda jūsu klēti?

To mēs vis' padarām,
Priekš jums mēs sakrājam.

2. Kur jūsu peļņi ir?

Jūs brangi gatavnieki!
Caur ko nāk jūsu prieki
Un kas to pelnīja?
Mums pieder teikšana.

Šīs rokas priekš jums strādā,

Un sviedri vaigā rāda,

Kā tēvi pūlējās,
Lai bērni lustējas.
Bez mums un mūsu rokām,
Kas būtu jums par mokāmi

Pliks būtu jūsu lauks,
Tukšs būtu jūsu trauks.

Spāģis uzsver, ka šo pantiņu asais humors tik reāli

griež īstenībā, ka kuram katram citam Baltijā vācu ele-

menta cenzūra nekādā ziņā tagad to vairs neatļautu; ta-

gadējais obskurantisms to uzskatītu kā atentātu uz «vā-

cu elementu."

Tā kā Stendera pēdējie raksti par vēsturi, ģeogrā-
fiju, dabas zinātni un fiziku iznākuši 1796. gadā, tad par
laika sprīdi pēc šī gada Spāģis raksta: «Jēdzienu par
latviešu literatūras attīstību pec 1796. gada dabū, ja ap-

sver, ka mācītāja Šulca tik tendenciozi sarakstītā ģeo-

grāfija ir vienīgais šādas literatūras ražojums 66 gadu
laikā." — „Cik pieejamu latviešiem darīja vācu valodu,
liecina *tas apstāklis, ka no Stendera — jaunākā iznāca

tikai 1820. gadā maza vācu valodas grāmatiņa. Pēc tam

27 gadu laikā šinī virzienā itin neko vairs nedarīja. Tikai

1847.—1850. gadam iznāca latviešiem trīs vācu valodas mā-

cības grāmatas (arī paša Spāģa „Pārcēlējs'o, kas bija sa-

rakstītas pēc jaunākās metodes." —. «Līdz 1860. gadam vi-

sa latviešu literatūra sastāvēja no sekošiem izdevumiem:

1) ābeces .11

2) katķismi 23

3) sprediķu grāmatas 7

4) atsevišķi sprediķi . 13
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5) dažādas lūgšanas vai vispār reliģiska sa-

tura grāmatas 4 . . .. .
48

6) lielas garīgu dziesmu grāmatas . . . .
9

7) mazas garīgu dziesmu grāmatas ....
12

8) dažādi garīga satura apcerējumi .... 145

9) atsevišķi garīgi stāsti 52

10) stāstu un pasaku krājumi 7

11) mācības grāmatas ...........
41

12) raksti par zemkopību ..........10

13) vispār pamācoši raksti ! ,
42

14) dzejas un dziesmas .... , .. n .
.

15

Kopā . .
435

Skaitliskā ziņā šis krājums liekas būt pietiekoši ievē-

rojams, bet satura ziņā — cik tas ir nabadzīgs!"
Visām šīm literātūras nozarēm Spaģis devis savu no-

vērtējumu. Ābeces un katķismi sastādīti tik nemākulīgi
un tik sliktā latviešu valodā, ka tikai atņem bērnam katru

prieku mācītiem. Sprediķu un lūgšanu grāmatas varētu

kaut cik apmierināt; bet dziesmu grāmatas jau pat iz-

saukušas domstarpības. — 1806. gada izdevumu, kas sa-

stādīts mazliet jaunāka virziena gara, veca virziena mā-

cītāji pamazām nobīda pie malas. Mācītājs Braže tas no-

saucis par «ūdeņainu produktu." Macītaji,_ kas studēju-

ši ārzemēs, gan iesākuši iet tautā ar liberālāku domu, bet

«baltieši" strādājuši šim garam pretim. Dažādie garīga

satura apcerējumi (8) ir pēc 1856. gada izauguši ka «sē-

nes pēc lietus" un visi vienādā gara. Par atsevišķiem ga-

rākiem stāstiem Špāģis saka: «Tie ir tikai tulkojumi, lie-

lākie un labākie, piemēram, Robinsons Krūze, Ernests fon

Haberfelds, Tannenburgas Roze, Labais Fridolins un ļau-
nais Didriķis un citi. Izglītības ziņa šo_ stāstu lielākai

daļai ir maza vērtība. Liekas dažs tulkotājs nemaz nesa-

prot, ko izglītība prasa un kas tai trūkst. Ir nepieciešams,
ka visus šos literāriskos ražojumus nodod stingrai kriti-

kai, kas tautu izsargā no šiem plūdiem un kas priecīgajiem

rakstītājiem aizrāda, kā viņi varētu labāk izlietot savus

spēkus." Par mācības grāmatām Spāģis saka: „Ja pedeja
laika mācības grāmatas rēķināšana, rakstīšana un dzie-

dāšanā arī atzītu par apmierinošam, tad citas mācības,

vai nu pilnīgi aizmirstas, vai par tam ir tikdaudz

teikts, ka viss sacītais izsauc nopietnu nožēlošanu; pat

mēģnājumam sastādīt mācības gramatu,_ ir uzspiests na-

badzības un nepilnības zīmogs. Ģeogrāfija un vēsture atrod

tikai to, ko jau sniedzis mācītājs Šulcs. Kādas tad nu ir

nākotnes izredzes uz izglītību? Raksti par zemkopību skai-

tās gan desmit, bet ir tikai divi, kuri varētu but atzīti
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pa zemkopja vadoni, un katrs no šiem rakstiem ir 16—20

lokšņu plašs; visi citi ir mazi rakstiņi un tikai speciāliem
Jautājumiem. — Pamācošo rakstu skaitā ir zemnieku no-

likums, trūcīgs izdevums baznīcas likumos, dažādi likumi
par mežiem un ceļiem, māju ārsts, veselības draugs, pie-
dzīvojušais kučieris, pavārs, padomi naudas uzglabātā-
jiem v. t .1. Arī šī nodaļa ir ļoti trūcīga. Dzejas un dzies-
mas arī tagad vēl varētu uzskatīt par pietiekošām/*' —

«Trīsceturtdaļas no visas literātūras latviešu valodā kal-

po reliģiskiem mērķiem. Tā kā pēc visām ārējām zīmēm

(un tas arī dažkārt ir gaiši_ pateikts) latviešus sagatavo
vairāk debesu valstībai, neka zemes dzīvei, tad tagadējā
literatūra ir izglītībai nepietiekoša.

Pirmais latviešu kalendārs iznāca Kurzemē 1763. g.,
Vidzeme_ 1782. gada. — 1822. gada Lestenes mācītājs Vat-
sons iesāka izdot Jelgava pirmo latviešu laikrakstu «Lat-
viešu Avīzes". Taču izdevēja grūtības bija tik lielas, la-
sāšanas kāre tik maza, ka izdevējs bija spiests lūgt aug-
stākās priekšniecības pabalstu. Priekšniecība tad arī pa-
vēlēja pagasttiesām vairs nedrukāt savus sludinājumus vā-
cu «Mitausche Zeitung'ā", bet «Latviešu Avīzēs". Katrai

pagasttiesai arī uzdeva abonēt vienu «Latv. Av." eksem-
plāru. Avīze bija tikai pus drukas loksnes liela un mak-
sāja 2V2 rbļ. gadā. Tiesu sludinājumi, par nožēlošanu, nu

aizņēma 4/B
—

s/s no visām laikraksta slejām un tanīs vairs

nevarēja ievietot vispārībai noderīgus rakstus. Bet arī

redakcijas daļa ievietotos rakstos nebij nekas pamācošs,
kā piem. ziņojumi, ka N. pagastā sadegusi kāda mūca,
N. N. pagastā kāds pakāries, kads iecelts amatā v. t. 1.
Ar to arī izskaidrojams mazais lasītāju skaits pašā tau-

tā. Tomēr arī Šāds pasākums bij apsveicams. Pa visu
laiku taču arī šinī laikrakstā atrada vienu, otru kviešu

graudu, kas krita auglīgā zemē, nesa augļus un sagatavoja
druvu labākai sēklai." — ~1832. gadā virsmācītājs Her-

manis Freijs iesaka izdot Rīga «Latviešu Ļaužu Draugu",
ko iespieda vienreiz nedēļa uz pusloksnes, bez tiesu slu-
dinājumiem. Tas maksāja tikai vienu rubli. Šinī laikrakstā
sniedza latviešiem ziņas no visas pasaules, ar kurām nu

arī viņi varēja iepazīties...
Tādos apstākļos, priviliģētās «Latviešu Avīzes" (Jel-

fava) tikko varēja turēties, it sevišķi, kad 1840.—1842. g.
reijs sāka izdot arī pielikumu, un avīze ar to kopā jau

bija loksni liela un maksāja tikai 2 rbļ. gadā. Bet kad
«Latviešu Ļaužu Draugu" 1843. gadā aizliedza, viss darba
lauks palika svabads vienai pašai «Latviešu Avīzei". Re-
daktora Panteniusa laikā, kaut gan avīze palika savās

vecājās robežās ar noteiktu agrāko tendenci, tomēr šad
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un tad sniedza arī itin interesantus ierosinājumus. Pēc

Panteniusa nāves 1849. gadā par redaktoru iestājās mā-

cītājs šulcs. Viņa uzskati jau ir zināmi." — «Piecdesmita-

jos gados interese pret grāmatu jau bija puslīdz uzmo-

dusies. Taču latviešu literātūra joprojām palika uzticīga
savai vecajai programmai: «līdz šejienei un ne tāļāk."

Jau bija pats pēdējais laiks, kad 1856. gadā, 1. jūlijā, kaut

gan ar lielām grūtībām, Rīga iesaka iznākt «Mājas Vie-

sis". Tas bija liels solis uz priekšu; bet vecās sistēmas vī-

riem ļoti nevēlams; jo šī parādība radīja iesprāgurnu, kas

drīz varēja pārvērsties plaisā un nošķirt «vācu elemen-

tu." Lai tikai apsveram pārvērtības, kas iestājās ar šo

jauno laikrakstu: viņa redaktors Ansis Leitāns ir latvie-

tis, kurš jau agrāk ievingrināja savu spalvu ka līdzstrād-

nieks «Latviešu Avīzēs", '„Latviešu Draugā" un citos rak-

stos. Viņa līdzstrādnieki nu bija latvieši, kas vai nu bija

jau beiguši augstskolu, vai patlaban vēl studēja. To visu

apsvēra' «vācu'pamatīgumu", «mūsu mērķu" vīri. Pēc vi-

sām pārdomām vēl nāca klāt tas apstāklis, ka šo laik-

rakstu iespieda reiz nedēļā uz veselas drukas loksnes un

tas maksāja tikai vienu rubli gadā, tā tad jau ārīgi vien

pārspēja «Latviešu Avīzes" četrkārtīgi. Tādēļ viegli sa-

protams, kādu iemeslu dēļ vairāk kā pusgadu neuzņēma
nekādus paziņojumus par šo konkurentu, ne «Latviešu

Avīzēs", ne Jelgavas kalendārā. Arī nepagāja ilgs laiks,

kad jau «vācu elements" Kalsnavas mācītāja Dobnera per-

sonā sāka vilkt gaudu dziesmu par «latviešu nebēdni"

(Bengel) un «pamatīgi pierādīja, ka tas izplatot idejas,
kas satricinot „valsts pamatu stutes" v. t. t. Krievu kņazs
Suvorovs bija ģenerālgubernators Rīgā, bet kā krievs ne-

varēja jaunajā'laikrakstā atrast neko draudošu tam

atļāva turpināt savu gaitu, kaut gan uz tā slēgšanu jau
gaidīja."

Patiesībai tomēr jādod gods un jāatzīst Baltijas ele-

menta smalkais ožamais; tas saož negaisu tuvojamies un

draudošās briesmas, kaut vēl liela tāļumā, kaut to ne

mazākā mērā vēl nejūt ne itālietis 46), ne krievs. Tādēļ
visādos veidos sagatavojās novērst tuvojošās briesmas. Mā-

cītājs Šulcs izplatīja decembrī 1856. gadā saviem amata

brāļiem litografētu proklamāciju, kura starp citu bija rak-

stīts: «Brāļi iekš Kristus! Musu intereses to prasa, un ir

pēdējais laiks, ka mēs ķeramies pie visiem līdzekļiem, lai

novērstu mums draudošās briesmas... Ne pats «Mājas
Viesis* mūs tik lielā mērā apdraud, kā jo vairāk manāmā

kustība tautā. Tā mums jānovada uz pareizām sliedēm.,.

Tagad, brāļi! Tagad, vai — būs par vēlu!.."

Šo kustību viņš tuvāk neraksturoja, bet apsolīja katram
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paziņot vēstulē visu vajadzīgo. Vēlāk tomēr neko nedzir-

dēja, vai brāļi ir sagatavojušies uz kaut ko sevišķu. Arī

šis modinātāja kliedziens pagāja garām nedzirdēts, tāpat
ka līdzīgs palīga sauciens 1851. gadā, kad visus uzaici-
nāja piedalīties «Latviešu Avīžu'"' atbalstīšanā." — «Vis-
pārīgi runājot, briesmas, kuras sagatavoja „Mājas Viesis"

arvien kļuva neapšaubāmākas, jo nu jau redzēja, ka tau-

ta bāž galvu ārā no maisa un iesāk apskatīt lietas to īstā

formā. Un, beidzot, cik lielākas tad nu vēl nevarēja kļūt
šīs briesmas, kad tautas domas vel sāka apstrādāt. Tā-

dēļ arī tas bija gluži «vēsturiski" dibināts, kad garīgie
kungi steidzās izlāpīt caurumus, ko bija ieplēsis «Mājas
Viesis". Sāka līt garīgu traktātiņu lietus; tomēr to plūdi
vairs nespēja veldzēt tautas slāpes pēc zinībām un pa-
tiesības..."

_

Pie šī Spaģa raksta atliek tikai ar lielu izbrīnu piezī-
mēt, ka Spāģis jau 1862. gadā ir vērtējis visu tā laika

latviešu literātūru un sociālos apstākļus gluži ar tādu pa-
šu izpratni un tādā pašā garā un valodā, kā to vēl šo-

dien pēc 68 gadiem dara mūsu labākie literatūras pazi-
nēji un gaišākie prāti.

2.

Skats uz mūsu latviešu tautas literātūru pēdējā laikā, it

sevišķi uz žurnālistiku.

Ar šādu virsrakstu vācu valodā (Ein Blick auf unsere

lettische Volksliteratur der letztern Zeit, besonders die

Journalistik) laidis klajā vācu lasītāju aprindām 28 lap-

puses plašu rakstu Bārtas mācītājs Braže 47 ).
Sava raksta iesākumā autors pats jautā; «Kādas pra-

sības gan var uzstādīt ievērībai mūsu tautas literatūra

šinī no vislielākam interesēm tik uztrauktā laikmeta?" Un

tad tūliņ pats atbild: «Viss ir ļoti pārmainījies, tā attiecī-

bā uz pārrunājamo priekšmetu, kā arī attiecībā uz rakstī-

tājiem, un beidzot uz veidu un paņēmieniem, ka visu uz-

rakstīto izplata tautā" — «Nu jau redzams, tautai esot

jāuzmožoties. Taču uzmanīgais novērotājs tiešam nevar

par šo uzlidojumu priecāties. Pie visa ta ir daudz kas pār-

steidzīgs, daudz kas slimīgs, kā to rāda uztrauktie avīžu

raksti tādā brīdī, kad cita izglītība paliek tāļu pakaļ."
«Darīt uzmanīgus uz šo pārsteidzīgo, uz šo slimīgo ir

šo rindiņu nolūks."

Taču tāļāk visā savā garajā rakstā, mācītājs Braže ne-

kritizē vis nabadzīgo latviešu literātūru, bet pašu jauno
laikmetu un visu, kas novērojams latviešu tautas dzīve.
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Šinī rakstā Braže atkal stāv nomodā par savas privi-
liģētas šķiras interesēm. Viņu visvairāk uztrauc žurnāli-
stika, kas modina tautu. Viņš raksta drūmi un smagi,
pilns rupju un īgnuma.

Šo viņa smago rakstu Andrejs Spāģis nepalaiž garām.
Viņš to ievietojis sava grāmata4*) un piespraudis tam sa-

vas piezīmes. Jau pie paša Bražes virsraksta Spāģis tai-

sījis savu pirmo piezīmi:
«Mācītāja Bražes rakstos arvien ir tāda bagātīgu do-

mu pārpilnība, ka nemaz nevar iztikt bez piezīmēm."
Svarīgākas vietas Bražes rakstā Spāģa izvilkumā skan:

«Ir jārunā par ļoti nopietnu lietu, par kādas morāliskā ziņā
neparasti atra uzlidojuma 2) aizrautas tautas garīgo kop-
šanu, kur katrai kļūdai var būt smagas sekas..." «Piec-
desmitajā gada latviešu literātūrā viss vel gāja parastā
lena gaita 3)._ Lasīšanas kāre tautā vēl snauda. Skola ku-

stējās maz, līdz ar viņu literātūrā 4). Pēc 1850. gada šo to

jau diezgan redzamu darīja..., starp citu — srakstīja mā-

cības grāmatas, galvenā kārtā latviešu ģeogrāfiju, vairākās
brošūras, par katru pasaules daļu atsevišķi." 5) «Pē-
dēja gadudesmitā jau no pašas tautas iestājās ķesteru sko-

las, semināros, pat augstskolā 6)... ņemot vērā, ka mū-

su laikmets_ vispār ir ārkārtēju notikumu laikmets 7), vai
tad mes drīkstam brīnīties, ka daudzos šajos pirmdzimta-

jos 8), kuri nāk no mūsu tautas, vai pareizāki sakot no

musu zemnieku kārtas 8), ir pamodies nepacietības 9) un

maldu uzskatu 10) dīglis, kas izaudzē cenšanos, iekarot
visu tautai nesasniedzamo 11) un no tautas apskausto 12)

Spaģa piezīmes:

2) Šī uzlidojuma ļaunie pamudinātāji taču nebij vis vācu ele-

ments pats.

3) Tas bija gan labi.

4) Ak, kaut arvien, kaut arvien, kaut arvien tā būtu etc Vācu

tautas dziesma.

5) Tā bija tā pati Šulca sarakstītā, kura izpelnījās Bražes un

Neimaņa lielo labvēlību!!!

6) Ļoti šaubīga parādība.

7) Laika gars līdz ar citiem ļaunumiem nes sev līdz arī tautas

dzīšanos pēc atzīšanas. Ak, šis ļaunais pavaidonis, šis laika gars!

8) Ja šos pirmdzimtos varētu upurēt pēc Mozus rituāla, tad katrā

ziņā būtu ērtāki.

9) Tikai lēnām uz priekšu etc. skan arī kāda vācu tautas dziesma.

10—12) Spāģis atbild ar Šillera dzejas vārdiem: „Tie cilvēki runā

un sapņo daudz par labākām nākošām dienām" etc... „Taču tā pasaule

paliek veca un top atkal jauna, bet cilvēks tik car uz dzīves' uzlabo

šartos" etc.
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un to bruņinieciski sargājot atdot saviem brāļiem 13), pre-

tēji to gribai, kuru rokās vispirms ir bijis tautas liktenis?
Vai mēs drīkstētu brīnīties, ka daudzos no šīs ...jau-
natnes ir pamodies, kaut gan laiku pa laikam labi domāts,
bet nelaika barots esprit dc corps (šķiru gars) 14), kad

daudzi no šiem zinātnes pirmdzimtajiem nespēj nostāties

pretīm mūsu dienu burvju formulām 15), ko sauc: emanci-

pācija, nacionālisms, konkurence, reālisms v. t. j. pr/*...
«Kāds latviešu laikraksts nesen uzskaitīja, ja nemaldos,
kādus četrdesmit latviešus, kuri jau studē Tērbatā" 16).

Mācītājs Br. domā — «izglītotais latvietis, līdzīgi vā-

cietim -- palīdzēšot noārdīt šķēršļus, kas uzpūstā paš-
pieticibā un šur un tur arī mantkārīgos nolūkos 17) likti

ceļā mūsu tautas tālākai veselīgai attīstībai** 18).

Mācītājs Braže tāļāk saka: «Mūsu vācu laikrakstos mēs

lasām domu apmaiņu, par kuru ir grūti sacīt, vai tā dod

pareizu spriedumu par latviešu, par zemnieku vai par vis-

pārējam interesēm. Ir nepieciešams, piemēram, salīdzināt

«Libausche Zeitung'as" kādā 1860. gada numurā no „St.
Petersburger Zeitung'as'* pārdrukāto rakstu kroņa muižu

pārdošanas lietā («Zur Domenenfrage'* 19). — „Dienas laik-

rakstu raksti var mums kalpot tikai caur citu svešu jē-

dzienu un uzskatu salīdzinājumiem ar mūsu pašu, arī jau

no ārienes ņemtiem jēdzieniem un uzskatiem; tomēr par

pamatu, kas taču pie mūsu tautas tagad ir tas galvenais,
tie nekad nebūs, tādēļ arī mēs augstāk minētos strau-

jos rakstus apzīmējam apr nenormāliem mūsu tautas dzī-

vē"20). — «Tiešām, tā (1856. g. iznākušais „Mājas Viesis"

13—15) Visas tīri šaubīgas lietas, kas traucē veco, labo mieru, kurs

tik ļoti vajadzīgs labi gremojošam: pārpildītam kuņģim.

16) Saprotams, tas ir ļoti šaubīgi!... Kad mācītājs B. vēl bija kan-

didāts, viņu lūdza pasniegt kādam latviešu zēnam pirmās zināšanas grieķu

valodā. Tad šis kungs atvainojās ar to, ka viņa sirdsapziņa viņam' ne-

atļaujot ar latviešu zēnu nodarboties grieķu valodā.

17) Šeit Braže piemin mantkārīgos nolūkus vairāk reižu un laikam

ar to grib aizrādīt, ka „Mājais Viesa" izdošana 52 drukasliokšņu lielumā

par 1 rubli gadā iepretim „Latviešu Avīzēm", kas 26 drukas loksnes

maksā 2 rubļi, notiek mantkārīgos nolūkos. Samaksātās aizlūgšanas pēc

viņa definīcijas tikai veicina māņticību.

18) Te atkal nav nekas cits, kā tikai slikti apsegtā vecā dziesma:

„Tikai lēnām uz priekšu etc".

19) Jums, mācītāja kungs, kroņa muižu pārdošanas lietai katrā

ziņā vajag būt un jāpaliek svešai, jo jūs jau tagad apskaužat Kur-

zemes zemnieku likteni.

20) Pastāvīgi nenormāli, paliekot pie uzskata:
, Lēnām uz priekšu!"...
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Kr. B.) bija parādība ar ieročiem rokas un bruņu cepuri
galvā, par kuru paši dzemdību palīdzētāji pirmie mīlestībā

uzgavilēja. Šī notikuma sagatavošana palika ģimenes no-

slēpums, tā kā dažs labs latviešu literatūras draugs da-

būja par šo lapu zināt 21) tikai tad, kad to, Kurzemē, cik

mēs zinām, gan mazāk, — tautskolotāji jau iesāka izplatīt.
Cik mums zināms, iepriekš nemaz nesastādīja šīs lapas
programmu, ne arī uzaicināja par līdzstrādniekiem gal-
venos līdzšinējos latviešu literatūras darbiniekus, neuzai-

cināja arī tos, kas palīdzēja rakstus izplatīt tautā, lai arī

šim laikrakstam sagatavotu ceļu"22). — ~Bet ka tas vis-

maz kompetentās aprindās neatrada vispārēju piekriša-
nu 23), ka ap viņa šūpli un pirmo jaunību jau valdīja uz-

traukts garastāvoklis, ka iesākumā viņš kavējās izvēlēties

sev nokrāsu, bet par visām lietām atradās nezināšanā par

mūsu tautas vajadzībām un viņas attīstības pakāpi, tas

par nožēlošanu itin drīz pierādījās" 24).

„Bet pamazām viņš arvien vairāk un vairāk uzstājās
ka nacionāls pasākums, opozicijā pret visu, ko dara no

citas puses tautas izglītības labā 25). Sakarā ar vienu vai

otru, latviešu uzrakstītu grāmatiņu, viņš uzstājās kā reāla,
praktiska, brīvprātīga tautas izglītības virziena pārstāvis
un cīnītājs pret pretējās puses aizstāvēto, tikai iedomāti

21) Dažās draudzēs bija nolemts tā esamību atstāt mūžīgi nezināmu.

Skat. 35. lappusē (Die Zustānde) minēto sarakstīšanos starp B.(ārtas)

mācītāju B.(raže) un G. ērģelnieku.

22) Neraugoties uz visu to, pasākums labi gāja uz priekšu, kas<

ir pietiekošs pierādījums, ka nu bij apmierināta ~sen sajustā vajadzība".
Te vēl jāpiezīmē, ka pirms „Mājas Viesa" iznākšanas Baltijas zemju

mācītāji tik spēcīgi atbalstīja saviem rakstiem „Latviešu Avīzes", kuras

drukāja pa visu gadu tikai uz 52 pusloksnēm, ka redaktori pastāvīgi
atklāti rakstīja un žēlojās par materiāla trūkumu un sauca pēc palīdzī-
bas." Tā tad tas saceļ tikai jautrību, ka Br. ir pam,a;niīj;is, ka; nav no-

ticis uzaicinājums piedalīties ar rakstiem ~Mājas Viesī". Ar jau aprādīto

„specīgo" līdzdarbību tikai vislabāk būtu nodrošināta laikraksta neiznāk-

šana. Vispār runājot, ja kādam ir bijis caur grūtībām un sarūgtinājumiem

jānāk pie atzīšanas, tad to it sevišķi var sacīt par latviešiem. Pai vi-

ņiem vārda vistiešākā nozīmē var sacīt: „Palldzies pats sev, tad arti Dievs

tev palīdzēs!"

23) Kas neprata sev izskaidrot šos un līdzīgus apstākļus, tas vēl

nebij izmācījies Kurzemes vēstures ābeci.

24) Vai tad jus nemaz nenomaniet, cik briesmīgi jūs runājiet paši
sev pretim?

( 25) Viņš tādos apmēros to nemaz nedarīja, cik tas bija vajadzīgs;
tā, piem., par šulca ģeogrāfiju viņš nedeva nekādu atsauksmi.
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nepilnīgo, tikai baznīcas gara
_

virzienu 26); viņš aizmirst

arvien vairāk, ka viņš pats, stāvēdams uz citas izglītības
pakāpes, nekā pati tauta, nekad nevar viņu sasniegt, ka

vairākumam viņš paliek neatrisināms uzdevums, ka tau-

tā pret personu modinātā necieņa 27), izsauc necieņu arī

pret pašu lietu." — „Viņš reizē, no vienas puses ignorē-
dams, no otras — kritizēdams, cenšas paralizēt svešu ie-

spaidu uz tautas izglītību, un vispārīgi runā tādā tonī,
kas mūsu zemnieku kārtā nevar modināt nekādu laipnu
šķiru apziņu" 28).

Tāļāk Spāģis pats īsi aizrāda, ka mācītājs Braže, pa-
matodams savu gaudu dziesmu, pieved vācu tulkojumā da-

žus īsus izteicienus un dziesmu vārdus, kur sacīts: „Mes

esam latvieši un šis vārds mūs mūžīgi vienos. Kurš min

tautas godu kājām, to mēs nožēlosim kā gļēvuli."

1858. gadā atkal parādījās spoks ar virsrakstu: «Latvie-
šu valoda 49), kura briesmīgo izskatu Braže tikai liek sa-

viem lasītājiem sajust, parādot viņiem lielā apdomībā ti-

kai šī spoka beigu daļu, pareizāki sakot — asti. Un šī

aste lūk ir: «Tāpēc mūsu padoms ir: turiet savu tēvu va-

lodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo,
kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās._ Turklāt ne-

smādējat vis citas, svešas valodas, sevišķi vāciešu valodu

iemācīties, bet tās iemācījušies arī nekaunaties joprojām
būt īsti latvieši. Tad latvietis savu tautas brāli, kas pie

gaismas nācis, vairs ar greizām acīm neuzlūkos, bet ar

to leposies, ka no viņu vidus arī mācīti, slaveni vīri ce-

ļas, tad mācīti latvieši vairs savus tautas brāļus nesmādēs,
bet tos lūkos arī pie gaismas vest, tad gaisma latviešu

starpā arī pieņemsies, tad latvieši tiks godāti arī no tiem,
kas tagad tos var tik smādēt vien, tad arī beidzot zudīs

tās pasaciņas, ka visiem, kas latvieši ir, vajaga būt zem-

niekiem 29). Jau tagad daudz no latviešiem ir kungi, ar

laiku vēl vairāk būs. Tiešām smejamas tās domas, pec ku-

rām visi tie, kas pa vāciski māk runāt, esot par kungiem
saucami, kamēr tie, kas pa latviski runa, esot zemnieki.

26) Starp citu arī pret tautas muļķošanas virzienu.

27) Mēs ļoti labi saprotam, kā viņš to domā.

28) Arī līdz šai vietai visu var labi saprast.

29) Bražes uzskats ir, ka latviešiem nav jābūt tautai, bet tikai

kārtai, un proti — zemnieku kārtai." (Vēl pēc 58 gadiem, 1916. gadā,

kad latviešu valsts domnieks Jānis Zālīts, sarunā ar Krievijas ministru

prezidentu, vācieti Šturmeri, par Baltijā nepieciešamiem likumiem, bija

izteicis vārdu „latvju tauta", Sturmers viņu asi pārtraucis vārdiem: „lat-

vieši, bet ne tauta" — „ktiši, a ne narod". Kr. B.)
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Tādā vīzē dažu pļunduri tagad ciena par kungu, kamēr

dažu goda vīru nosauc par „mužiku". Vai pareizi darīts?

Vai valoda cilvēku taisa par kungu jeb vai tikums?"

Spāģis turpina: ~1859. gads atnesa «Mājas Viesī" 192.

lappusē atkal vienu briesmīgu radījumu, kas draud aprīt
vācu elementu; tur stāv vārdu pa vārdam: „Es ticu, ka mēs

maz zinām, un zinu, ka mēs daudz ticam. Nevar nemaz

ticēt, cik daudz tagad jāzina, un nevar nemaz zināt, kur

tagad ticēt bus. Laime, ka neviens nezina, ko es ticu,
bet nelaime, ka neviens netic, ko es zinu. Daudz, kas tic

vairāk zinoši, kā viņi patiesi zina; bet daudz arī zinās

vairāk ticoši, kā viņi patiesi tic. Tie lielākie zinātnieki

zina, ka viņi neko nezina, bet vai tie ticīgie arī tic, ka viņi
neko netic, to es neticu."

Bet pēc tam mēs dabonam zināt, ka tas vēl nav bijis
tas briesmīgākais no visa briesmīgā, jo Br.(aže) turpi-
na: «Bet 1860. gads nesa ārdošu progresu30). Politiskais

spriedums top drošāks; pētījumi par latviešu izcelšanos

sniedzas dziļāk; viss iegūst zinātnisku nokrāsu; kritika

top noteiktāka; viss tonis top bruņots un naida pilns!"
Esot doti spriedumi par Dāniju, par Palmerstonu, par
Napoleonu, — arī drusciņ par «dancošanu", par Herodoca

Skūtiem (125. lpp.).

«Sevišķi ievērojamas 31) ir dažas šinī gadā parādījušās
kritikas par jaunām grāmatām. Mācītājs Šulcs, kas dau-

dzus gadus upurējis savu darbību latviešiem un atrod

arī pateicīgu atzīšanu 32), pārcēlis latviešu valodā kādu

daudz lasītu stāstu «Plūdu briesmas". Par šo rakstiņu no-

dota «Mājas Viesī" 86. lpp. tāda atsauksme, kas var no-

derēt par paraugu ļaunam spriedelējumam. Tā beigas skan:

«Trešā kārtā šī grāmatiņa mums grib iemācīt mācītāju par
svētu vīru saukt." Nu, nu! - - cienīgs rakstītājs! Nesajau-
cat par daudz cilvēkus ar viņu amatu! Kurš cilvēks svēts,

un kurš nav svēts, to tikai Dievs vien var zināt. Manas do-

mas par šo lietu ir tādas: Ja kāds cilvēks, viena alga, kādā

amatā Dievs to licis, ar visu spēku uz to dzenas savu vietu

pa godam izpildīt... Turpretī var mācītājs arī pazust, ja
viņš citus rādams, pats priekš savām durvīm aizmirst

slaucīt."

Arī Šulca izdotā «Pasaules stāstu grāmata" esot ļauni
kritizēta (411. lpp.).

30) Tomēr tas visbriesmīgākais no briesmīga, tas ir cilvēks pats viņa

dziņā — uz priekšu!!!

31) „Stasti nu tik tāļāk" etc. Tautas dziesma

32) Nu, tad ļoti labi!
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~1861. gads, neraugoties uz viena vai otra starpnieka
baisi, nav attaisnojis cerības, ka šī lapa mainīs savu rak-

sturu uz labo pusi, gluži otrādi, tā turpina savu naidīgo
virzienu pret visu neīsto"'33).

«Neviens ļaunums nenāk viens, un mēs no Bražes dabo-

nam zināt, ka sprigulim ~Mājas Viesim" ir radies un stā-

jies blakus vēl līdzīgs biedrs «Sēta, daba un pasaule" un

vēl maza «Latviešu literatūras vēsture". Ar to arī izpla-
tot idejas, kuras jāturot tāļu no tautas. Braže turpina:
«Pēc visa sacītā, mūsu plānos tomēr nav --- ieteikt «Mā-

jas Viesa" aizliegšanu 34). Gluži otrādi, mēs nožēlotu, re-

dzot aizliedzam laikrakstu, kurš jau ieguvis lielu lasītāju
skaitu 35). Šī mūsu mazā darba mērķis bija spiest pārdo-
māt par radušos stāvokli un pamudināt ņemt vērā ne-

dibināto latviešu elementa atkrišanu no vācu elementa 36);
bet it sevišķi griezt vērību uz to, ka katrs paviršs, nie-

cinošs un nemākulīgi kritizējošs spriedums par personām,
kurām, lai tas būtu amata vai uzdevuma interesēs, tauta ir

cieņu parādā, ne tikai šīs personas, bet arī pašu šo per-

sonu veicamo lietu pazemina tautas acīs..." — «Vispārīgi,
latviešiem pārmet nepateicību. Mēs no savas puses to

neuzskatām par nacionālu trūkumu. Bet 'nepateicība ka-

trā ziņā būtu gan tā, ja latvietis gribētu atteikties no vā-

ciešiem 37). Ne zem garuma, bet zem platuma grādiem ir

jāsalīdzina tautu kultūru pakāpes, kā arī, ja vajadzīgs,
vinu audzinātāju vainas vai nevainojamības lielums. Bet ja
salīdzina musu latviešu kultūras pakāpi ar to, uz kuras

stāv citi zem līdzīga platuma grāda, nu, tad latvietim

nav nekāda iemesla žēloties par vāciešiem 38).

33) „Cerēt un panest etc."

34) Gaužām jauki! Pēc tam, kad krievu kņazs Suvorovs, kā jau sa-

cīts, pirms pieciem gadiem noraidījis ~vācu elementa" sūdzības kā ne-

dibinātas, „mūsu plānos tomēr nav ieteikt „Mājas Viesa" aizliegšanu".

35) Vai tad mēs zem skaitļa 24 neteicām, ka jūs paši sev briesmīgi

runājat pretim. Ja kāds raksts tiešām! ir kaitīgs, tad, pēc mūsui ieskata,

tas ir vēl kaitīgāks, ja tas ieguvis plašas lasītāju aprindas.
36) Jūsu nolūkus taču pazīst ik katrs, kas lasīt prot.

37) Vācu elements jau no laika gala ir turējis latviešus, ne tikai

3, bet 30. 300' un vairāk soļu nost no sevis, tādēļ ka zemnieku ap-

strādāt tikai ar izņēmuma likumiem, bet nu, neraugoties uz visu to, tomēr

raksta: „Latvietim nebūs atteikties no vācieša". Kas lai saprot tādu gala

slēdzienu un prasību?

38) „Polijā rūc briesmīgs lācis,

„Jūs, bites, nesat medu šurp!

~Tikai arvien lēnām uz priekšu,

~Tikai arvien v. t. t."...
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Bet jādomā, ka tautu vajadzētu sargāt no garīdzniecības
varas spaidiem, tad taču taisnīgi būtu vispirms nogaidīt
pašas pirmās piezīmes par to 39).

3.

Domstarpības vācu aprindās par latviešu

literātūru.

Mācītajā Bražes un viņa domu biedru uzskatam par
latviešu literatūru un tas jauno virzienu tomēr nav pie-
krituši itin visi vācbaltu preses darbinieki.

Spaģis pievedis no «Rigasche Handelszeitung" 1862. g.
8. janvāra Nr. 5. ar burtu M. parakstītu rakstu, kurā iz-
teikti šādi uzskati:

Laikraksta «Inland" pirmā numurā ar burtiem K. B. pa-
raksta ir aizstāvēta jaunā latviešu literātūrā pret

viņai kada ~Balt Monatsschriff rakstā izteiktiem pārme-
tumiem, ka viņa pārsteidzoties. Mes te negribam ielai-

sties_ so debatu sīkumos, bet_ nevaram neizteikt savu iz*
brīnēšanos par to, vai vispār tāda aizstāvēšana varēja
būt vajadzīga. Latviešu un igauņu tautības mūsu pro-
vincēs ir gulējušas un viņas piespieda gulēt gadusimteņus
ilga miega. Tikai no tā laika, kad ķeizars Aleksanders,
Dieva svaidītais, lika krist viņu garīgās un miesīgās kal-
pības ķēdēm, viņas ir iesākušas attīstīties. Tagad viņas
līdz ar visam citam nācijām musu lielajā tēvijā bauda vien-
līdzīgas tiesības — staigāt uz priekšu pa kultūras ceļu.
Kamēr plašas tautas masas lēnam paceļ galvu, ne ma-

zums atsevišķu vīru ar savām garadāvānām un pamatīgu,
vispārīgu izglītību jr pierādījuši, ka ilgie slogi ir gan
šo nāciju garīgo attīstību aizkavējuši, bet ne noslāpējuši.
Ja atsevišķiem bailīgiem prātiem tagad izrādītos, ka viņi
iet pārāk atri uz priekšu, tad mēs negribam piemirst, ka
viņiem viss ilga laika ne viņu vainas dēļ nokavētais, ir
jāsasteidz; mēs ar priecīgu sirdi apsveicam viņu atmodu
un novēlam viņiem uz to daudz laimes. M.

4.

Troksnis ap «Pēterburgas Avīzēm".

Spāģis raksta: «Sakot ar jūliju 1862. gadā Pēterburgā
iznāk latviešu avīze, kura iedveš labajai Baltijai vislielā-

39) Te nav vajadzīgs nogaidīt, jo mes starp dažām citām vēstu-
riskām attīstībām" arī, laulības un tirdzniecības zīmi sen jau esam

jums stādījuši priekšā; to jūs līdz šai dienai vel neesat vēsturiski no-
kārtojuši.
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kās rūpes. Ap viņu norisinās fās pašas parādības, kādas
mēs novērojām ap «Mājas Viesi"", tikai daudz lielākos ap-
mēros. Viņas iznākšana sacēla tik briesmīgas bailes, ka
Šulcs jau sen apsolījis paplašināt savu lapu. Pat drošsirdī-

gais cīnītājs Braže Šīs «šausmīgās" parādības priekšā ir

tā pārbijies, ka ilgāku laiku nemaz neuzdrošinājās tieši

pret viņu uzstāties; viņš pat nemin viņas vārdu, runā ti-

kai nesaprotamos tumšos, tumšos izteicienos. Sev cienīgu
pēcnācēju Br., liekas, ir atradis mācītājā Bīlenšteinā. Visu,
sakarā ar to notikušo parādību pilnīgs apraksts jāatstāj
vēlākam laikam. Šāds apraksts atklās neticamas lietas. To-

mēr vienā ziņā mēs negribam apslēpt savu izbrīnu, proti
tanī, ka visi, kas tagad sacenšas un cīnās pret «Pēter-
burgas Avīzēm", jatklāti pierāda neticami lielu trūkumu

dzīves gudrībās. Šis laikraksts ir vislabākais, kāds jel kad

iznācis latviešu valodā, un šinī ziņā mēs atsaucamies uz nā-

košo paaudžu liecību. Tauta jau patlaban izbāzusi galvu no

maisa, viņa traucas uz priekšu un tver pēc šī vienīgā, vi-

ņai tuvā laikraksta. Un te nu tuvojas tie, kam trūkst dzī-

ves takta, un grib ar bērnu aukļu pasaciņām tautai ieru-

nāt, lai jele viņa atkal velk galvu atpakaļ maisā; tā būšot

labāki un svētlaimīgāki; viņi izmanto arī līdzekļus un ce-

ļus, kā aizkavēt avīzes izplatīšanos; bet viņiem trūkst tik-

daudz apķērības, ka ar šādiem paņēmieniem viņi tikai

palielina tautas tieksmes, tautas ilgas pēc «Pēterburgas
Latviešu Avīzes", pavairo abonentu skaitu un tieši pasi

aprok jau tā mazo uzticību v. 1.1., ko viņi vel baudīja.
Tikai uz priekšu! Tikai arvien uz priekšu!
Te pievienoju vēl divus ziņojumus no kāda krievu laik-

raksta- (Tulkojums no krievu valodas no jūrniecības un

politiska laikraksta «Kronštadtskij Viestņik" 1862. g. 28.

sept. Nr. 85.)

Bibliogrāfija. «Pēterburgas Avīzes" latviešu valodā. Iz-

nāk vienreiz nedēļā, sestdienās. — Pielikums pie «Pēter-

burgas Avīzes" otrā numura jeb «Dzirksteles". Iznāk ik

pa divām nedēļām, loksnes ceturkšņa formātā ar īpat-
nēju vinjeti un krietnu koka izgriezumu. Maksā ar piesū-
tīšanu divi rubļi gadā.

Krievijā tagadējā brīdī saskaita vairāk par vienu mil-

jonu latviešu. Spriežot pec viņu valodas saknes, viņi būtu

jāpieskaita slāviem. Latviešu lielākā daļa, proti — 850.000

dzīvo Vidzemē un Kurzemē, kur viņi ir vietējā iedzimtā

tauta. Bez tam latvieši dzīvo: 150.000 Vitebskas guberņā;
20.000 Kauņas guberņā, 1000 Pleskavas gub. un 5000 Pē-

terburgā un Kronštadtē. Tā tad Baltijas jūras piekrasti
Kurzemē un Vidzemē apdzīvo latvieši. Ja Krievijas tirdz-

niecības flote un jūras tirdzniecība attīstītos, un mēs esam
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pārliecināti, ka labvēlīgos apstākļos un novēršot dažus

šķēršļus, tas tiešām notiks, - tad latviešiem piekrīt sva-

rīgākā vieta starp krievu jūrniekiem. Viņi, līdzīgi Baltās

un Melnās jūras krastu apdzīvotājiem, ir gandrīz vienīgie
Krievijas iedzovotāji, no kuriem var nākt galvenie mācī-

bas skolu stādi matrožiem, stūrmaņiem un kapteiņiem mūsu

nākotnes jūras tirdzniecībā, ar kuras attīstību arī stāv

visciešākā sakarā mūsu kara flotes uzplaukšana, pat visa

tās eksistence. Un tādēļ mūs iepriecināja jauna latviešu

literātūras orgāna iznākšana.

Latviešu saprātīgai un morāliskai audzināšanai jau iz-

dod Jelgavā un Pīgā iatviešu laikrakstus, kuriem gan un

galvenā kārtā ir reliģisks virziens. Taču pārrunājamais
laikraksts «Pēterburgas Avīzes" ar pielikumu «Dzirkste-
les", kas iznāk Pēterburgā, sākot ar šā gada jūliju, acīm-

redzot ir spraudis sev par mērķi iepazīstināt latviešu nā-

cijas masas ar valsts pilsoniskās dzīves un uzdevumu jau-
tājumiem, un sniegt viņām populārā-un vispār saprotamā
formā dažādas derīgas zināšanas. Polēmika, kas iesāku-

sies ar latviešiem vairākos vācu laikrakstos šī jaunā or-

gāna dēļ, pierāda, 'ka šis jaunais laikraksts nekādā ziņā
nestrādā pa prātam kādai vācu partijai, kura vienīgi, aiz

personīgiem motīviem nekādā ziņā nepriecājas par šo pa-
rādību. Šai partijai ir daudz izdevīgāki, ja latviešus ne-

apspīd neviens apgaismības_ stariņš, un tādēļ tas ir gluži
dabīgi, ka viņa visiem spēkiem nopūlas pierādīt šī iz-

devuma nevajadzību, pat kaitīgumu. Var jau būt, ka pa-
teicoties šīs partijas intrigu iespaidam, jaunajam laikrak-
stam nebūs iespējams aizkārt un apskatīt latviešiem vis-

svarīgākos valsts dzīves jautājumus, varbūt viņam būs jā-
ierobežojas šaurākā apvārksnī, nekā to vēlas pati redak-

cija, un tādēļ nebūs iespējams sasniegt krievu laikrak-
stu attīstību un satura bagātību, tad ļai ar to būtu kā

būdams, mēs tomēr esam pilnīgi pārliecināti, ka «Pēter-
burgas Avīzes" nesīs neizmērojami lielu labumu visam sa-

vam plašajam lasītāju skaitam, pie kura arī pieder ne

mazums latviešu, kas kalpo mūsu flotē.

Paši neprazdami latviešu valodu, mēs visu sacīto pa-

matojam uz vācu laikrakstu polēmiku. Nelabvēlības grāds,
kādu jaunais laikraksts sasniedzis zināmā partijā, ir spī-
došs pierādījums un mērogs tam, cik labi šis latviešu or-

gāns kalpo saviem mērķiem. Un tā kā šī nelabvēlība

nebeidzas, bet nāvīgie uzbrukumi top arvien niknāki, tad

var nākt pie slēdziena, ka jaunais latviešu laikraksts ar

katru numuru kļūs labāks un labāks.

Andrejs Vasiļjevs.
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5.

Topošā latviešu literatūra un tās pretinieki.

(Tulkojums no krievu valodas. «Kronštadfskij Viest-

ņik". Jūrniecības un politisks laikraksts. Svētdien, 11. no-

vembrī 1862. g. Nr. 104.)

Norādīdams uz savu atsauksmi par «Pēterburgas Avī-

zēm" «Kronštadtes Vēstneša" 85. numurā un uz vācu lielo

pretešķību, tas pats autors, Andrejs Vasiļjevs, pieved pie-
mēru par dienvidslāvu literatūras uzplaukšanu, pretēji vi-

siem vācu liktiem šķēršļiem.

Viņš raksta: „Un tomēr, neraugoties uz visu to, slāvu

literātūrā iekaroja sev pilsoniskās tiesības un tagad var

lepoties ar vairākiem desmitiem apdāvinātu rakstnieku.
Tas pats, kaut gan ne tik plašos apmēros, tagad atkārtojas
ar topošo latviešu literātūru. Tikko iznāca jaunais latviešu

laikraksts, kas iesāka runāt ar saviem lasītājiem labi iz-

koptā latviešu valodā, un runāja ar viņiem kā ar attīstī-

tiem, inteiligentiem cilvēkiem, kuru starp latviešiem vairs

nav mazums, kā pret viņu tūliņ sarīkoja uzbrukumus un

uz viņu izgāza pārmetumus vācu laikrakstos, kuri uzņēmās
pūles pierādīt, ka labs latviešu laikraksts latviešiem ir ne-

vajadzīgs un lieks, un ka viņi var lasīt un var būt ar

mieru, kad viņiem dod vācu laikrakstus. Vislielākos pārme-
tumus izsaka jaunajam laikrakstam par slāvisko virzienu,

kas latviešu prāta un gara izglītībai esot visai kaitīgs. Kā-

dēļ latviešiem vajadzīgs pašiem savs laikraksts? jautā jau-

najam virzienam naidīgā partija; izglītotie latvieši lai lasa

vācu laikrakstus; tiklīdz latvietis esot izglītots, viņam pie-
klājoties sevi uzskatīt par vācieti, un viņam vajagot citu

priekšā censties noslēpt un pašam aizmirst,_ ka viņš ir

latvietis, viņam ar to jālepojas, ka viņš ir spējīgs pārvēr-

sties vācietī.

Vai nav taisnība? Ta ir īpatnēja un uzjautrinoša pra-
sībai

Taču paši latvieši, kā liekas, nedoma vis tā, viņi sa-

prot patstāvīgas attīstības svarīgo nozīmi un ne mazākā

mērā nav nodomājuši atteikties no savas tautības. Par

pierādījumu tam, noder simpātijas, kādas viņi pierāda «Pē-

terburgas Avīzēm", apsverot viņu vērtību. Nepilna gada
ceturksnī šis laikraksts sev ieguva 4000 abonentu. Bet par

šo, — varētu teikt — spīdošo panākumu nav jābrīnās, ja

ņem vērā, ka viena trešā daļa no Vidzemes un Kurzemes

mtelligentajiem iedzīvotājiem, kas nepieder pie muižnie-

kiem, un kurus mēs aiz apstākļu nepazīšanas turējām par

vāciešiem, — ir latvieši. Pīgā vien dzīvo divdesmit tuk~
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stošu latviešu; daudzi no viņiem ir izglītoti skolotāji, tu-

rīgi tirgotāji vai tādi, kuri izpilda valsts amatus dažādos re-

soros. Ir grūti izskaidrojams, kādēļ viņiem visiem būtu

jālasa tikai vācu laikraksti, kā to vēlas zināmā vācu par-

tija, kura ir naidīga patstāvīgai latviešu attīstībai; kādēļ
viņi tam paša laika nevarētu lasīt arī labā viņu mātes

valodā izdotos laikrakstus? It_sevišķi smieklīga un nesa-

protama ir šāda prasība tādā laikmetā, kad itin visur

uzmostas tautību apziņa, kad jo dzīvi top nacionālie cen-

tieni, kad Somijā somu elements, par kuru līdz šim val-

dīja zviedri, atkal uzmostas, kad, piemēram, gruziņiem
un armēņiem neliedz izdot savu nacionālo laikrakstu, bet

viņus pat pamudina uz to 50).

Kāds cits ļoti svarīgs pārmetums, ko izsaka «Pēterbur-
gas Avīzēm" vācu avīzes, ir tas, ka viņas ne pa jokam,
bet visā nopietnībā stājušās pie latviešu valodas zinātni-
skas izkopšanas.

Bet ko tad šī partija iesāktu runāt, kad ar laiku «Pē-
terburgas Avīzes" iesāktu latviešu valodai piemērot rad-

nieciskās krievu valodas gramatikas likumus? — «O! Tad
zināma partija to uzskatītu par nepiedodamu grēku un

atklātu noziegumu pret vācu elementu, par noteiktu no-

lūku atsvabināties no aizbildniecības, un galu galā laistu

visus speķus darbā, lai iznīcinātu «kaitīgo laikrakstu".

Lai apkarotu ļaunumu, kas varētu vēl tālāk izplatīties,
no šā gada 2. decembra izdos Baltijas zemes, kāda garīdz-
nieka vadībā vēl vienu jaunu latviešu laikrakstu, kurš no-

domāts kā pretģifts «Pēterburgas Avīzēm" un viņu «kai-

tīgajam iespaidam" sl ).

Šis būs ceturtais latviešu laikraksts. Kā mes jau agrāk
sacījām, blakus «Pēterburgas Avīzēm", kas sarakstītas ne-

vien pusizglītotiem, bet arī izglītotiem latviešiem, vēl pa-
stāv divi laikraksti, kurus izdod tikai neizglītotiem, t. X
zemniekiem.

Paredzamais jaunais laikraksts, pēc skaita — ceturtais,
spraudis sev par uzdevumu,

_

apkarot katru uzlabojumu
un jauninājumu latviešu valodā, tanī valodā, kurai par lie-

lam nepatikšanām zināmai partijai ir slāvu valodas saknes.

Tagad nu reiz ir tādi laiki, kad abskurantismam iz-

nāk tikai slikti veikali."

Norādīdams uz uzsākto karu pret «Pēterburgas Avī-

zēm", Spaģis savās izdevēja piezīmēs aizrāda — «ka la-

tviešu «Pēterburgas Avīzēs" tagad jau padotas Baltijas
ģenerālgubernātora cenzūrai". — «Arī laika zīme", izsaucas

Spāģis, «ka Pēterburga iznākošā laikraksta cenzūru pār-
stāda uz Rīgu!"
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Par «Pēterburgas Avīžu" vajāšanu lauku dzīvē, Spā-
|ļis_ sniedz savas grāmatas pēcvārdā vēl šādus piemērus:
«Pec tarm kad jau 1862. gada vasarā vairāki sāka.darīt
pakaļ macifajam_ B-y, kurš, piedraudot ar neizbēgamu «brī-
vu" mājas pārmācību un atlaišanu no vietas, paziņoja savā
draudze, ka nevienam nebūs lasīt «Pēterburgas Avīzes",
10. novembrī izceļas īsta šī laikraksta vajāšana; dažiem
uzteica vietu v. t. 1., bet dažs tik ar to izglābās, ka apsolījās,
ne tikai pats šo laikrakstu nelasīt, bet arī citam to ne-

dot lasīt, un «ticēt, ka šī lapa ir tautai un visai zemei

kaitīga". Pat jau _agrak pieminētā brīvmūrniecība nav va-

rējusi sevi izsargāt no vajāšanas. No šī laika sākot, lai
nu neviens vairs nebrīnās par kristīto vajāšanu, žīdu va-

jāšanu v. t t; bet kurš patiesi grib brīnīties, tas lai brī-
nās par laikraksta lasītāju vajāšanu «dievzemītē" vēl 1862.
gada! — Tiešam, mums tam ziņa atkārtoti jādod taisnība
Baltijas elementam, ka viņam ir asas ožas spējas. Viņš labi
saož viņam draudošās briesmas, kurām neizbēgami jānāk,
kad tauta arvien vairāk izbāzīs galvu no maisa vai pat pil-
nīgi iztīstīsies no maisa ārā. Ar pilnām tiesībām Baltijas
elements taisa šim laikrakstam pārmetumus, «ka viņš iz-

plata tautā lietas un uzskatus, ko līdz šim gudrā kārtā tu-

rēja tāļu no tautas". It īpaši
r

šis laikraksts starp citu

izplata ļaudis ziņas par jau izvestām vai nodomātām krie-
vu reformām, izsludina izdotos jaunos likumus v. t. t; arī
sniedz tēlojumus no dzīves Vācijā, Anglijā un citur, kas
stāv tiešā pretrunā ar to gaismu, ko izstaro mācītājs Šulcs
un viņa piekritēji.

. Tadeļ arī obskuranfisms nebūt nav maldījies, ja viņš
latviešu «Pēterburgas Avīzes" tāpat, kā visus citus 19. gadu-
simteņa piekritējus uzskata un vajā kā ienaidniekus. Un
viņi tiešam fadi arī ir, jo izglītība un apgaismība ir lielais
dadzis obskurantisma acīs."

6.

Vācu autora raksturota cīņa ap "Pēterburgas Avī-
zēm" un Krišjāni Valdemāru.

Kad Spāģis savā, 1863. gadā iznākušā, grāmatā «Die
Zustānde etc." izteica savus uzskatus par vācu sabiedrī-
bas uztraukumu «Pēterburgas Avīžu" dēļ, viņam vēl nebij
pieietamas un pazīstamas vācu politiskās aizkulises šinī

jautājuma.
Tikai 1883. gadā izdotā vācu autora A. Buchholca grā-

mata «Funfzig Jahre russischer Verwaltung etc" 52) mēs

atrodam plašākas ziņas par vācu sabiedrības un krievu
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administrācijas spertiem soļiem pret «Pēterburgas Avī-
— cr

zem .

Minētais vācu autors raksta: «Krimas karš bija beidzies

un par Krievijas ārēm pūta jauna svaiga vēsma» Tā sa-

sniedza arī Baltiju." Ar šādiem vārdiem kāds latviešu

laikraksts ievada savu tēlojumu par latviešu nacionālā

gara atmodu.

Tiešām, ar Krimas karu iesākās jauns laikmets_ latviešu

kultūrvēsturē, un latvieši atmodās no viņu ilgā garīgā

miega.
1853. 1856. gada notikumiem viņi piegrieza tik lieki

vērību, kā tas agrāk līdzīgos gadījumos nekad vel nebij

noticis. Parīzes miera gads ir liecinieks pirmajiem latviešu

nacionāliem centieniem, kuri vispirms izpaudās jaunas stu-

dentu apvienības 53) un jauna laikraksta nodibināšana.

Kā šīs kustības garīgā galva ir apzīmējams Krišjānis
Valdemāra kungs (Maskavas ķeizariskās krievu tirdznie-

cības jūrniecības biedrības tagadējais -darbvedis).

Atstāstījis Valdemāra dzīves gājumu līdz viņa uzņem-

šanai Tērbatas ūniversitātē, Buchholcs turpina: „Līdz tam

laikam Baltijas zemju ūniversitātē nevilka nekādas robe-

žas starp latviešiem un vāciešiem; Valdemārs pirmais uz-

stājās par dzimtenes studējošo biedru šķirošanu un nodibi-

nāja «šaurāku pulciņu", kurā no vairāk ka 30 studējošiem

latviešiem iestājās 14.

Šī «Šaurākā pulciņa" tuvākais mērķis bij - „izraut

latviešu tautu no garīgas tumsības". Uzstādījis šādu pro-

grammu, pulciņš nostājās naidīgi pret visu, kas līdz tam

bija darīts novācu, it sevišķi no lutera_ garīdznieku pu-

ses latviešu zemnieku izglītības un literatūras veicināšanas

labā. To visu gluži vienkārši ignorēja un izteica pamat-

domās, ka vācu kolonizācija nav vis ienesusi Baltijas ze-

mēs civilizāciju, bet mežonību! Ka šīs nacionālas biedrī-

bas orgānu 1 nodibināja 1856. gadā nedēļas laikrakstu «Mā-

jas Viesi", kas iznāca Rīga redaktora Anša Leitana va-

dībā un kuram par čakliem līdzstrādniekiem iestājās la-

tviešu studenti Alunāns, Barons, Valdemārs un citi. Šie

tā sauktie latviešu «patrioti" un viņu jaunais laikraksts

sprauda sev par mērķi «apkarot latviešu tautai un latvie-

šu valodai parādīto necieņu", pie kam viņi tautas priekšā

nostādīja aizdomās un mina kajarn itin visu, kas nezvērēja
uzticību viņu karogam. Apdomīgas balsis, kuras uzsauca

„Mājas Viesim", ka latvieši nekad neizcinīs sev nacionālu

patstāvību, ka viņi nav tauta, bet tikai
_

kārta, provinces
zemnieku kārta, - izsmēja; latviešu laba nopelnu bagāto

mācītāju G. Braži, kurš tautai draudzīga tonī cīnījās pret

to, ka jaunlatviešu virziena pārstāvji no laika gala apzināti
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nostājas pret vācietību un pret tautu izglītojošu mācītāju
darbību — skarbi nozākāja.

Taču karstgalvji ilgi neapmierinājās ar «Mājas Viesi",
tas viņiem vel nebij diezgan nacionāls. «Mūsu pirmie tau-
tas darbinieki" — raksta «Balss" — «nejutās «Mājas Viesī
ka pašu mājas, bet ka svešinieki.

_

Šis laikraksts līdzinā-
jās jaunam ērglēnam, kas gan_ nopūlas pacelties augstākās
sfēras, bet savu spārnu bezspēka deļ arvien krīt atpakaļ."

Rīga mēģināja nodibināt jaunu biedrību, kas lai būtu
vienības centrs, ka arī jaunu laikrakstu jaunlatviešu cen-

tieniem. Kā ši plāna ierosinātāji uzstājās galvenā kār-
ta Kaspars Biezbardis (agrākais Vilandes apriņķa skolas
inspektors), Krauklis (pareizticīgo garīgā semināra skolo-
tājs), Dīriķis un citi. Viņu nolūks bija dibināt «Latviešu
valodas un literatūras biedrību". Uz valdības jautājumu
par šādas biedrības dibināšanas iemesliem, viņi paskai-
droja, ka no 1824. gada pastāvošā (latviešu garīgās at-
tīstības darba lauka nopelnu bagātā) 51 ) «Latviešu lite-
rāriska biedrība" sastāvot gandrīz vienīgi no vācu tautī-
bas protestantu garīdzniecības un tādēļ latviešiem neko

sekmīgu_ nevar doti Tāpat ka agrākā biedrība, arī jaun-
dibināma gribēja izdot jaunu tautisku laikrakstu. Ne kņazs
Suvorovs, ne ari viņa pēcnācējs barons Līvens nelika šiem

pasākumiem nekādus šķēršļus ceļā 55 ); viņi aizsūtīja ie-

sniegtos projektus uz Peterpili; bet iekšlietu ministrs at-

teicas apstiprināt dibināmas biedrības statūtus un jaunā
laikraksta programmu. Jaunlatviešu sūtņi, kuri ieradās gal-
vas pilsēta apjautāties par iesniegtā lūguma likteni, da-
būja zināt, ka cerības uz jaunas latviešu biedrības apsti-
prināšanu ir veltas, bet ka jaunā latviešu laikraksta iz-

došana, kaut ari pec citas programmas, nav gluži bez iz-
redzēm.

Jau minētam Krišjānim Valdemāram arī te jau bija
vadošs_ iespaids. Pec studiju beigšanas Tērbatā, Valdemārs

apmetas uz dzīvi Peterpilī, zinātņu akadēmijas namā, un

uzņemas līdzstrādnieka pienākumus_ «St. Petersburger Zei-
tung'as" redakcija, ievietodams šinī laikrakstā savus rak-
stus par JBaltijas agrārjautājumu, par kroņa muižu pār-
došanu, jūrskolu dibināšanu v. t t.

«Ar savu spalvu" — tā ziņoja Valdemārs 1859. gada
jūlija kādam savam draugam - «es jau esmu daudz da-
rījis Kurzemes zemnieku labā. Bet to turat kā noslēpumu.
Baznīckungi nedrīkst par to neko zināt. Kāds mans raksts
par Kurzemes zemnieku apstākļiem jau ir pazīstams aug-
stākas valdības aprindās."

Kads krievu «St. Peterburgskaja Gazetā" iespiestais
raksts par krievu tirdzniecības floti, grieza uz Valdemāru,
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kas jau darbojās valsts parādu dzēšanas kommisijā, ģe-

nerāladmirāļa, lielkņaza Konstantīna ievērību. Baltijas vā-

cietībai ne mazāk naidīgais lielkņazs iesāka paradīt šim

pretvācu aģitatoram sevišķu labvēlību un lika sev celt

priekšā caur izglītības ministri Golovinu dažus Valdemāra

sarakstītus ziņojumus par reformu nepieciešamību Baltija
v. t. 1. Šos tuvos sakarus ar lielkņazu un ministri Valde-

mārs prata spīdoši izmantot savos jaunlatviešu nolūkos.

Ar kādu stātssekretāram iesniegtu paskaidrojumu, ka ir

nepieciešams tāds latviešu laikraksts, kas butu_ brīvs no

vācu iespaida, panāca to, ka bez kādiem kavēkļiem at-

ļāva izdot galvas pilsētā šādu laikrakstu ar sevišķu pie-
likumu. „Šim jaunajam ērglim vairs nebij spārni apgriesti",
t i. cenzūrā, kurai bija padots jaunais laikraksts, bija tikai

vārda pēc, tādēļ, ka Kr. Valdemāru pašu iecēla par ta

cenzoru. Tādos īpatnējos apstākļos iznāca «Pēterburgas
Avīzes" 1. jūlijā 1862. gada, Jura Alunāna (kuram smagas

slimības dēļ bija drīz jāaiziet), Kr. Barona un Valdemāra

(cenzora) redakcijā.
Kā šo laikrakstu uzņēma Vidzemes un Kurzemes vācu

iedzīvotāji, kā arī latvieši, — raksturo kada kurzemnieka

sekošās piezīmes (1862. gada novembrī): «Latviešu «Pē-

terburgas Avīzes" izdod tāda virziena korifeji, kuri jau

iepriekš izsludinājuši sevi par vienīgajiem kompetentiem

tiesnešiem latviešu literātūrā, par tādiem tiesnešiem, kuri

vien ir spējīgi dot savai tautai valodas un temata ziņā to

labāko — un tomēr arī šinī lapā mes atrodam liela dau-.

dzumā valodas kļūdas -un daudz augsti skanoša, zemnie-

kiem nesaprotama (kā, piem., par Hegeļa filozofiju). Ļoti
veikli un gudri piesit tas stigas, kuras tagadējā brīdī at-

rod atbalsis tautas sirdī un tur modina snaudošas kārības

un cerības. Ir jāatzīst tautas apstākļu un vajadzību pil-

nīga pazīšana; visos virzienos izteic dzīvu interesi par

tautas labklājību un viņas ciešanām, ka arī karstu velē-

šanos viņai palīdzēt un viņu uzvest dzīves augstumos,

no kurienes būtu redzama gaišāka nākotne, — ar lielu

praktisku veiklību apietas ar tagadnes laika un tautas

dzīves apstākļiem. Bet neraugoties uz visu_ to, var tomēr

cerēt, ka šīs literāriskās parādības uzsākta

virzienā neatstās uz tautu paliekošu iespaidu. Sajūsminātie
tautas aplaimotāji nav varējuši izvairīties no trim piedau-
zīgām kļūdām, kas dziļi iesakņojušās viņos pašos: viņu

ražojumos vairs nav nekas no reliģiozā gara, tanīs pat

var saskatīt naidu pret baznīcu un ticību; bet latvieši ir

par daudz dievticīgi, lai viņiem tādas lietas patiktu. Tā-

ļāk, tendenciozie raksti ir par maz pamatoti uz patie-

sību un taisnību, lai uzturētu pat pašas pareizi domājošās
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un jūtošās tautas pārbaudījumu, un, beidzot, tie ir sa-

rakstīti pa daļai pavirša un izplūdušā, pa daļai augsti
mācītā valoda, lai tos varētu saprast lasītāju lielākā
daļa. — Taču 3600 abonentu par 1 rubli pusgadā, kurus
šis laikraksts ir ieguvis 2 vasaras mēnešos, jau ir gaišs
pierādījums tam, ka_ jau pirms laikraksta iznākšanas ir

pratuši modināt tauta lielas cerības, —

par nožēlošanu arī
nemiera garu, neuzticību pret vācu elementu un nepacie-
tīgas gaidas, ka drīz izsludinās Peterpilī jau sagatavotās
radikālās reformas zemnieku lietās.

«Pēterburgas Avīžu" rakstus, kuri agrārjautājumos daž-
kārt jau bija sarakstīti valstij draudoša garā 56), nebij ie-

spējams apkarot*atklāti Baltijas provincēs iznākošos vācu
un latviešu laikrakstos, pateicoties cenzūras grūtībām. Tā-
dos apstākļos «Pēterburgas Avīzes" kaitīgais virziens sāka
nest ļaunus augļus: no zemes dažādiem apgabaliem jau
ziņoja

57), ka tauta parādoties nemiera un sacelšanās gars
pret varas autoritātēm, zināma ļaunprātība pret visu ne-

latvisko, kas agrāk nekad neesot nomanīts. Ja jaunlatviešu
orgānam Pēterpilī joprojām deva iespēju, bez mazākām
pretešķībāni izplatīt visa zemē viņa idejas, tad tiešām jau
bija jābīstas no vispārējam jēdzienu jukām, it sevišķi attie-
cībā uz īpašuma tiesībām.

Ģenerālgubernators barons V. Līvens tikai darīja savu
pienākumu, kad viņš par šiem draudošiem apstākļiem zi-

ņoja iekšlietu ministrim un vērsa Peterpils valdošo aprindu
uzmanību uz. galvas pilsētas latviešu laikrakstu.

Pamatojoties uz likuma noteikumiem, kas dod Baltijas
ģenerālgubernatoram cenzūras tiesības attiecībā uz visiem

Baltija iznākošiem laikrakstiem, barons Līvens paģērēja,
lai arī «Pēterburgas Avīzes", kas izplatītas vienīgi viņam
uzticētās provincēs, būtu padotas viņa cenzūrai. Ja tas

nenotiktu, tad viņš nevarētu galvot par miera un kārtības
uzturēšanu latviešu tautas masās Vidzemē un Kurzemē.

Ģenerālgubernatora nopietnie aizrādījumi panāca to, ka
neraugoties uz enerģiskiem iebildumiem, ko cēla izglītī-
bas ministrs Golovins, kas vēl mēģināja redakciju aizstāvēt,
«Pēterburgas Avīžu" cenzūru uzticēja ģenerālgubernāto-
ram; pec tam šīs nedēļas lapas korektūra bija jāsūta uz

Rīgu.
Tiklīdz tas bija noticis, te slāvofilu lēģerī, kurš bija no-

dibinājis draudzības attiecības ar jaunlatviešu barvežiem,
sacēlās dusmu vētra, kurai deva vaļu izpausties Ivana
Aksakova laikraksts JDjeņ". Starp šo žurnālu un «Ri-
gasche Zeitung" iedegas 1862. gada vasarā dzīva polemika,
kuya bija jāizbeidz uz visaugstāko pavēli. Uz kādu «Ri-
gasche Zeitung'as" akadēmisku rakstu par slāvofiliem,
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„Djeņ" atbildēja ar naidīgu uzbrukumu Baltijas vāciešiem,,
un ķeizars, kam bija ziņots par šo laikrakstu strīdu, no-

lēmis: «Ir vēlams, ka šo polemiku izbeigtu. Labumu ne-

kādu tā nevar atnest; bet tik vel vairāk iekarsēt uz ab-

pusējiem pārmetumiem".
Neraugoties uz to dažus mēnešus vēlāk ~Djeņ", Jura

Samārina pagaidu vadībā, skandināja tās pašas stīgas:
laikraksts nodrukāja ar Andreja Vasiļjeva parakstu kādu

rakstu par latviešiem un viņu literātūru, kurš strauji uz-

bruka Baltijas provinču vācu tautības iedzīvotājiem un

kuram redakcija piesprauda savu piezīmi, ka viņa justos
laimīga, ja viņa varētu kaut ko darīt, lai atsvabinātu

latvju tautu „no vācu jūga".

„Par to, ka «Pēterburgas Avīzes" sāka rakstīt dema-

goģiskā virzienā un fanātiski uzstājās pret muižu īpaš-
niekiem, garīdzniekiem un vispārīgi pret katru autoritāti
— „Djeņ" noklusēja.

Barons Līvens sūdzējās ministrim, ka pretēji ķeizara
pavēlei — kas nosaka, ka periodiskā presē stingri noliegti
visi raksti, kas modina vai pastiprina nacionālu naidu —

Maskavas cenzūra tomēr devusi laikrakstam „Djeņ" atļauju
iespiest tādu rakstu. Valujevs gan atzina, ka ta ir cen-

zora nolaidība, bet piezīmēja, ka minētam rakstam lī-

dzīgu rakstu kaitīgais iespaids tikai tad var izcelties, ja
tos izplata Baltijas provinču vietējā presē, it sevišķi vācu

tulkojumā!

«Pēterburgas Avīžu" cenzūru gan pārcēla uz Rīgu, to-

mēr, neraugoties uz viņai priekšā likto manuskriptu vis-

stingrāko pārbaudījumu un atsevišķu izteicienu un rakstu

mīkstināšanu, viņai neizdevās grozīt laikraksta uzsākto vir-

zienu. Un šis virziens tapa jo bīstams arī vel tadeļ, ka tauta

nostiprinājās ticība, ka galvas pilsētā iznākošais laikraksts

iedvesmots no visaugstākās puses!"

„Ka cenzūra vispār stāvēja bezspēcīga jaunlatviešu va-

doņiem pretīm, liecina jau tas apstāklis vien, ka strīpotas
vietas latviešu laikraksta redakcija pavairoja Htografiska
ceļā un lielā eksemplāru skaitā izplatīja tautā Vidzeme

un Kurzemē. 1863. gadā Valdemāra kungs ieradās Rīga,
lai, pirmkārt, pats personīgi palīdzētu izplatīt šos aiz-

liegtos novilkumus, un otrkārt, lai izpētītu apstākļus ta-

ļākai musināšanai un rīdīšanai 58).

Viņam likās laika apstākļi būt labvēlīgi un zeme caur

«Pēterburgas Avīžu" idejām pietiekoši sagatavota, lai Vec-

piebalgā, Ogres muižā un citās muižās pierunātu zemnie-

kus vienā reizē iesniegt sūdzības par apspiešanu un citus

lūgumus, kurus vēlāk paši lūgumu iesniedzēji atzina par
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nepamatotiem. Ane izcēlās zemnieku nemieri. Notikumi
Lietuva un ar tiem saistītās radikālās pārmainās turienes
agrāros apstākļos modināja latviešos nepiepildāmas cerī-
bas. Zemniekos bija nomanāma rūgšana, kura likās topot
arvien draudošāka un kuru ģenerālgubernātors veda sa-
kara ar «Pēterburgas Avīžu" propagandu. Lai novērstu
so posta pilno iespaidu, ģenerālgubernātors lika priekšā
iekšlietu ministrim aizliegt «Pēterburgas Avīzes" uz asto-
ņiem mēnešiem. Bez tam barons Līvens lūdza miera uz-
turēšanas labā dot viņam tiesību tamlīdzīgus cilvēkus, kuri
ka Valdemāra kungs no ārienes iespiežas Baltijā un nodi-
bina ar zemniekiem draudošus sakarus, kā arī Baltijas pro-
vinces dzīvojošas personas, kuras izsauc nemierus, admini-
stratīva ceļa izsūtīt uz Kalugas vai Ķazanas guberņu."

iV, ia ļß62' Šada iekšlietu ministrs aizliedza minēto
laikrakstu, kaut gan ne uz astoņiem, tomēr uz četriem
mēnešiem. Ari vēlamo pilnvaru, vienojoties ar žandarmu
priekšnieku, deva ģenerālgubernātoram.

Ka pirmais, kas šai «kibitkas justicei" krita par upuri
bija jau minētais K. Biezbārdis, kas darbojās Rīgā kā
pnvatskolotājs.

5

Pec četru mēnešu pātraukuma, oktobrī 1863. gadā «Pē-
terburgas Avīzes" atkal iznāca, bet šoreiz bez humori-
stiski-satinska pielikuma «Zobugals", ko ministrs Valujevs
taļak vairs neatļāva izdot.

Pa tām starpām savilkās jauni negaisi pār Jaunlatvijas
vadoņu galvām. Kurzemes civīlgubernātors J. fon Bre-
verns domājas nācis uz pēdām savā zinā sazvērestībai.

«Peterpilī — tā ziņoja fon Breverns 1864. gada fe-
bruāra iesākumā Baltijas ģenerālgubernātoram - «esot no-

dibinājusies kāda biedrība vārdā «Jaunlatvija", kuras gal-
venais vadonis esot pazīstamais Krišjānis Valdemārs un

kuras mērķis pastāvot iekš tam — izplatīt Kurzemes un

Vidzēmes zemniekos melu idejas un samusināt zemniekus
uz nemieriem.

«Pie šīs biedrības" — tā tāļāk rakstīts fon Breverna
slepena ziņojuma — «pieder dažādu šķiru ļaudis, kuri to-
mēr vadās no vienas kopējas idejas — vienam otru papil-
dināt un sava starpā sadalīt piemērotas lomas.

Pašā priekšgala stāv fanātiķis Valdemārs, darbīgs un

kustīgs ka neviens cits ierosināšanā un musināšanā." —

«Ka «Jaunlatvijas" dibinātājs viņš daudz runā par savām
jaunam idejām un plāniem, un neatlaidīgi un nenoguris
dzenas_ pakaļ savam mērķim, kuru vien viņš tur savu acu-

priekša un kurš top par viņa dzīves uzdevumu. Viņš
priecājas, ka viņam beidzot ir izdevies (1862. g.) «Pē-
terburgas Avīžu" redakciju un cenzūru apvienot vienā
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personā 59) un pasludina labus laikus, kad nu itin visu ko

varēšot drukāt."

~Šim Valdemāram pievienojas kā uzticīgs biedrs Kr.

Barons. Mazāk nozīmīga persona ir F. Rodins — Ter-

batā."

Ceturtais jaunlatvietis ir Juris Alunans, kas tagad,
1864. g. dzīvo Mazsesavā pie Jelgavas. Viņš sniedz sevi-

šķu pamācību, kā apieties ar krievu cenzūru."

Beidzot vēl būtu minams kads Vabrovskis, kas nodar-

bojas Jelgavā, Stefenhagena spiestuvē, kuram ir ziņas par

šeit oficiāli nodrukātām Kurzemes landtāga sapulcēm, un

kurš attīsta īpatnējas domas par īpašuma 'iegūšanu.
Visi šie ļaudis ir niknuma pilni pret muižniecību un

garīdzniecību, t. i. pret abām kārtām, kuras ar saviem

īpašumiem un amatu stāv tuvākos sakaros ar lauku iedzī-

votāju zemākām klasēm.

Viss, ko viņi dara un slepenībā ierosina, ir atkārtojums

no tā, ko šinī ziņā jau darījusi dēmokratija citas zemes,

lai modinātu tautas masu naidu pret citam šķirām un tie-

sības baudošām kārtām. Tas bīstamākais viņu centienos

ir tas, ka viņi lielās, it ka valdība viņus atbalstītu, un

maldina tautu par valdības patiesiem nolūkiem."

Tāļāk gubernātors vēl aizrādīja uz Dundagas skolotajā
E. Dinsberga un Talsu pirmmācības skolotajā Feldmaņa
it kā kaitīgo iespaidu uz latviešiem.

«Sava ziņojuma beigās Kurzemes gubernātors lika priek-
šā atklāta'miera un kārtības uzturēšanas laba: izsūtīt

Dinsbergu un Feldmani no viņu dzimtenes (pirmo no Dun-

dagas uz Jaunjelgavu, pēdējo no Talsiem uz Jekabipli), bet

pret jaunlatviešiem Peterpilī spert attiecīgus soļus.
_

lekš-

lietu ministrs Valujevs, kuram ceļa šo lietu priekša, pie-

spieda Valdemāru nākotnē vairs neiejaukties zemnieku lie-

tās, un nolēma, ka tiklab Valdemārs un Barons, ka ari

galvas pilsētā dzīvojošie jaunlatvieši (mājskolotājs Zvaig-

znīts, Gertners, Grīntāls un citi) nododami policijas uz-

raudzībā.

Ap šo laiku Valdemārs arī zaudēja savu vietu finansu

ministrijā, tomēr atkal atrada pie nacionāli noskaņota valsts

zemju ministra Zeļonija aizsardzību un pajumti.

Tikai vēl dažus mēnešus vilka savu dzīvību «Pēterbur-

gas Avizēs", līdz 1865. gada vasarai, kad pavisam beidza

iznākt.

No tā laika ar Valdemāra un viņa laikraksta ievērību

Kurzemes zemnieku aprindas bija beigas.

«Pēterburgas Avīzes" apklusa, mazais patriotu

izklīda; miers un miegs atkal nolaidās par šo zemi."
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Šādiem vārdiem raksturoja „Balss" 1865.—1868. gadus
latviešu nacionālās kustības vēsturē.

„Bet no tā laika par Valdemāra un viņa biedru idejām ir

stājušies dzīvē atkal jauni aģitātori..."
Tā beidz vācu autors Antons Buchbolcs savu apcerē-

jumu par vācbaltu cīņām pret Avīzēm" un

pirmajiem latviešu tautas darbiniekiem.

Šie_ vācbaltu autora pēdējie vārdi atgādina Mefisto-

feļa žēlošanos par to, ka viņš nespēj iznīcināt dzīvo pa-
sauli. Tāpat kā Buchbolcs par Valdemāra un viņa biedru

ideju turpinātājiem, tā arī Mefistofelis par pasaules mūžīgo
dzīvību saka 60):

„... Bij velti visi mani pūliņi,
Man vienmēr nelabi ar viņu klājās.
Ar viļņiem, aukām, trīcēm, ugunsgrēku,
Es neiespēju sagraust zemes ēku!

Cik ar' caur manu roku kapā krita,

Vis jaunas, svaigas asins dzīslās rita.

Vai trakam jātop 1 — mūžam iet šī gaita,
No gaisa, zemes, ūdens dziļuma
Dzimst dzīves dīglīši bez skaita..."

IV.

Cīņu rakstu pēdējais posms Spāģa grāmatā

Savas grāmatas otrās daļas beigu (piektā un sestā)

sadaļās Spāģis vēl ievietojis savus un vairāku citu autoru

rakstus, kas runā par nākotni Baltijā un Krievijā.

A. Nākotne pēc vācbaltu jēdziena.

1. Kāds kurzemnieks (muižnieks) sapņo Beļģijā, ka ta-

gadējie apstākļi Kurzemē vairs nevar joprojām tadi palikt.
Viņš jautā muižniekiem: „Vai jūs cerat uz ķeizara lab-

vēlību un žēlastību? Jums atbildēs,_ ka vidusšķiras un zem-

niecība tāpat pelna ķeizara labvēlību un žēlastību*" —

„Kas jums stāv priekšā, t. i., ko jums liks priekša un kas

jums gribot, negribot būs jāpieņem, redzams no krievu

skrejlapām, ko te izplata katru dienu un kas kādas 10 jau

ģuļ manā priekšā: 1) visiem, arī nemuižniekiem dot tie-

sības Kurzemē pirkt muižas; 2) arī muižniekiem uzlikt

pienākumu maksāt nodevas mantošanas un pirkšanas ga-

dījumos; 3) sadalīt starp jums. un zemniekiem klaušas

pēc zemes platības.
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No dažiem publicistiem vēl nāk priekšlikumi: a) izdot
likumu, ka zemnieki var iepirkt mājas par pirkšanas sum-

mu, ko aprēķina, kapitalizējot nomas maksu ar 6°/o un
dzēšot ar 10/0 nomaksu gada; b) dot zemniekiem, zemes

īpašniekiem, tiesību_ ievēlēt savus pārstāvjus landtāgā."
«Tagad Kurzeme pastāvošo iekārtu, ka zemnieki iz-

slēgti no zemes īpašnieku šķiras, vairs nevarēs uzturēt
speķa; šinī ziņa jāatmet visas illūzijas, un tādēļ labāk pa-
šiem nākt _ar priekšlikumu, neka gaidīt, kamēr to uz-

spiež. Varētu pieņemt Vidzemē jau pastāvošo kārtību,
ka katrs zemnieks var pirkt zemi, ja viņam ir līdzekļi un

ja muižas īpašnieks grib zemi pārdot." — „Tādā noslēgtā
šķira, kadā tagad_ir_musu muižniecība, viņa turpmāk vairs
nevarēs palikt, tadeļ — japiekāpjas par labu literātiem
un vidusšķirai, jo zemniekiem taču nedos visas pilsoniskās
tiesības. Sekas bus tas, ka vidusšķira, tiklīdz viņai būs
dotas jaunas tiesības, ies ar jums kopā un piekrišanu at-
radīs atsevišķa konstitūcija visām trijām guberņām." —

«Man pārmetīs, ka tad ciestu muižniecība. Nebūt nē! Kā
šķira viņa taču paliks, kaut gan ar mazliet sašaurinātām
tiesībām; 'bet galvenais, ko ar to glābs, ir vācu nacionā-
lisms visas trīs guberņas, un tas man liekas ir loti
daudz." — „Katrā ziņa priekšlikumiem jānāk no jūsu pu-
ses; Jus esat visvairāk noslēgtie un tagadējā brīdī vēl vis-
vairāk priviliģētie, jums jāsper pirmais solis, un tas jā-
dara drīz, ļoti drīz."

Savas izdevēja piezīmes uz sapņotāja aizrādījumu, ka
Vidzeme katrs zemnieks var pirkt zemi, ja viņam ir lī-
dzekļi un ja muižas īpašnieks grib zemi pārdot, — Spā-
ģis piezīme: «Tie baroni, kas ir nomodā, sauc to par «li-
berālismu". Bet — ak sapņotājs! Šis noteikums jau, pastāv
speķa 40—50 gadus (skat. grāmatu «Der Este und zejn

Herr") un tikai sapnī tas ir izpildīts." — Par pilsonisko
ūniju Spaģis saka: ~1792. gada nodibināja pilsonisko ūniju
ka aizsargu līdzekli pret muižnieku pārmērīgo kāri ie-
gūt privilēģijas, bet muižniecība šo ūniju ļoti dzīvi ap-
karoja un iznīcināja; tagad nu vēlas pilsoņus «visā mī-
lestība asimilēt", lai iegūtu kaut vienu sabiedroto pret zem-

niekiem. Tomēr arī te jāsaka: «Baro nu suni, kad vilks
jau kūtī."

Tas jautrākais šinī sapnī ir tas, ka daža parādība to
tā liek iztulkot, it kā tā dotu mājienu, kā jākārto degošie
dienas jautājumi. Bet pareģojumi vispār uzskata 19. ga-
dusimteņa apgaismību par māņticību, vienalga, vai to pa-
mato uz kārtīm, galdiņu vai sapņiem."

2. Sapņotāju Beļģija pārspēj franču laikraksts «Le
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Nord", kuru Spāģis nosauc par vētras vēstnesi (Sturm-
vogel), kas 8. oktēbra 1862. gada 281. numurā_ iespiedis no

Pēterpils šādu ziņojumu: „Pēc tam, kad tada miera garā
ir atcelta dzimtsbūšana un p_abeigts lielais zemnieku at-

svabināšanas darbs visā lielajā valstī, sāk domāt par zem-

nieku stāvokļa uzlabošanu arī Baltijas provincēs; te viņi

gan ir brīvi ilgu laiku, bet te notiesāti būt par proletārie-
šiem, tādēļ, ka viņiem nemaz nav zemes. Ministrs Va-

lujeva kgs ir ilgāku laiku bijis Kurzeme, novērojis tur zem-

nieku stāvokli un ari viņš ir dzīvi nodarbināts ar domam,

kādā ceļā nākt viņiem palīgā. Viņa ceļojuma mērķis šinī

vasarā pa šo apgabalu, ka runā, ir stāvējis sakarā ar ap-

tauju, vai muižu īpašnieku nodoms ir atteikties no kā-

diem zemes gabaliem par labu citiem iedzīvotajiem. Ir

jāpriecājas par to, ka labdarīgā ministra nolūki ir labvē-

līgi, jo ir jau ierosināts jautājums, izstrādāt Šinī virziena

likumprojektu. No svara ir nākt ar tādiem priekšliku-
miem par zemes iepirkšanu, kas apmierinātu abas puses

un-,dotu arī pietiekošu valdības garantiju.
3. „Kāds Vidzemes muižnieks, neatklājot savu vārdu,

uzrakstījis pirms Krievijas reformām, decembrī 1860. gadā

asu rakstu pret reformām Baltija un to zem virsraksta ~Zur

bāuerlichen Grundbesitzfrage" ievietojis 1861. gada saku-

mā žurnālā „Baltische Monatsschrift".

Šo rakstu izmantojis ari Spaģis vēl pēc reformām Krie-

vijā. Raksta asais tonis liecina, cik tāļu no reformām ir

stāvējusi pati reakcionārā muižniecība Baltija taisni vel

tanī brīdī, kad Krievijā visi jau runāja par gaidāmo ma-

nifestu zemnieku atsvabināšanas un zemes piešķiršanas

lietās.

Izraksts no šī „kāda Vidzemes muižnieka" raksta skan:

~„Ja arī būtu attaisnojama velēšanas, lai fundamentāli

likumi tur stājas dzīvē, kur tas ir nepieciešams, tad attie-

cībā uz Vidzemi taču ir jāvēlas, lai pie musu agrāras —

un zemnieku nolikuma satversmes tik steidzīgi neripotu 1),

jo iesākto jaunbūvi var veicināt un tāļāk virzīt tikai uz

ilgstoši drošas bāzes..."

„Tik ilgi, kamēr augstāk kultivētā musu lauku iedzī-

votāju daļa vēl griež zemkopībai muguru 2), patiesa zem-

nieku kārtas nodibināšana pieder pie kautrīgas vēlēša-

nās..."

„No tā brīža, kad zemnieku pārņēmis Samaras rei-

bonis 61), — kas nav vis celies no attiecībām pret muiž-

nieku, bet iečukstēts no ārienes 3) un pateicoties kādam

kaironošam, igauņu valoda sarakstītam rakstam atradis

auglīgu zemi ļaužu prātos, — viņš (zemnieks) nu klīst ap-

kārt ar neprātīgām, ačgārnām domām, nespējīgs dot sev
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norēķinu par saviem soļiem un ar viņu ir jāapietas kā
ar slimnieku..."4) — ~Kā nu izpalīdzēties? Pēc visu ap-
stākļu nopietnas un rupīgas_ pārdomāšanas, mēs ceram*
ka šinī brīdī piekāpšanas butu vairāk kā nevietā..." —

~ja musu zemnieks — igaunis vai latvietis — vispārīgi ir
spējīgs nodibināt savu kārtu, tad viņam iespēja uz to ir
dota («brīva vienošanas").

Bet vai šīs tautas prāts, kas nepazīst ne nacionālas
jutas 5), ne nacionālu lepnumu 5), jel kādreiz kļūs citādāks,
neka tagad, ir cits jautājums 6). Tauta, kam nav vēstures,
uz ko viņa ar pacilātību 7) varētu atskatīties, nekad savā
sociāla stāvoklī nemācīsies sevi cienīt 8). Tā tad mūsu

zemkopībā nodarbinātām tautībām ir pašām savā vidū jā-
meklē labāks piemērs 9), lai nāktu pie saprašanas, kāds vi-

ņam butu lemts augsts 10) uzdevums no viņu likteņa..."
Pie šī raksta Spāģis taisījis pēc attiecīgiem skaitļiem

savas «izdevēja piezīmes."

1) «Tā ir tā vecā dziesma, kas arvien atskanēja «tau-
tas laba .

2) Kādēļ viņš to dara? Nepateicīgais!
3) Tā ir tā otrā dziesma, smieklīga pati par sevi, bet

taču patiesa. Ne caur paša iekšķīgo gribu, bet vienīgi „no
ārienes" nāk «brīvā vienošanās", —

„no ārienes" arī „brī-
va mājas pārmācībai Pie lībiešiem, spriežot pēc N.(eima-
ņa) raksta, arj nespējība maksāt nomu ir «importēta" no

ārienes.

4) Recepte šī slimnieka ārstēšanai saprotams ir pa-
rakstītas: rīkstes, pases aizliegšana, neizglītība, etc.

5) Slikta audzināšana, ko devuši «brīvie vācu audzi-
nāšanas meisteri"; ir atņēmusi arī iedzimtām īpašībām vi-
su skaistumu. Zemnieks pietiekoši visu sajūt, tādēļ viņš
traucas prom labāk šodien, nekā rītu. Ar ko lai viņš le-
potos? Var varbūt ar saviem izcilus audzinātājiem?

v

°) Pastāvot tagadējai terrora sistēmai — mūžīgi mū-
žos nēl

7) Gluži tāpat kā Baltijas vācieši uz savu vēsturi, ko
viņi pēc Rūtenberga nostāstiem ir 700 gados cauri taisī-
juši. Taču tā «visīpatnējākā" pacilātībai"

8) Tagadējo stāvokli — pavisam ne, kamēr viņš pilnīgi
nebūs zaudējis prātu.

9) Labāks piemērs viņiem gan vajadzīgs, nekā tas «go-
dīgais, ko viņiem rādīja un rāda tēvi un tēvu tēvi, bērni un
bērnu bērni."

10) Ja sis augstums būtu soļojis līdz klaušām, rentes
maksām, mājas pārmācībai v. t t, v. t. t, tad tam katrā
ziņā vajadzēja but īsti ievērojamam.
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4. Pēc 1862. gada jūnijā, tā tad pusotra gada vēlāk

pēc Krievijas zemnieku reformām, kurzemnieks Emils Lī-

vens nācis klajā ar rakstu «Das Bauernland m Kurland" 62),
kurā starp citu sacīts. «Valsts valdības priekšlikums Kur-

zemes muižniecībai, ir ierosinājis Kurzemē jautājumu, vai

nebūtu vēlams, ka no lauku muižām atdala kādu daļu un

to kvalificē kā zemnieku zemi, kuru kā tādu nevar pie-
vienot muižas zemei, bet kura jānodod zemnieku, vai vis-

pār mazgruntnieku lietošana, un vai šī zemnieku zeme pēc
savas dabas nebūtu jāpatur uz visiem laikiem kā nomas

zeme, ko muiža sīkākos gabalos iznomā, jeb tā varētu kā

pretstats muižām pāriet mazgruntnieku īpašumā."
«Tas ir maldīgs uzskats, kad muižniecība tikai savu

māju sargājot viena pati nostājas pret visiem citiem; viņai
jābūt gan pirmajai, bet nevis vienīgai kārtai valstī." —

«Anglijā visa nācija arvien vēl nostāda viņu priekšgalā,
tādēļ, ka viņa aizstāv nevis savas, bet visu intereses. —

«Kur ir atcelta dzimtsbūšana, katrai valstij, kas grib pa-

likt konservatīva, ir jānodibina spējīga zemnieku kārta,
kas nostājas pati uz savām kājām. Tada zemniecība, pa-
teicoties viņas pašas stāvoklim, nekad nebūs mūsu līdz-

cense, bet mūsu uzticīgā sabiedrotā pret katru apvērsu-
mu..." — «pašiem muižniekiem klātos slikti, ja viņi sa-

vus zemniekus, kas viņiem kalpojuši gadu simteņus, no-

mestu pie malas kā nolietotus darba rīkus un spiestu vi-

ņus aiziet, tādēļ ka viņi vairs nav vajadzīgi..."
Līvena priekšlikumi ir:

1) atdalīt no muižas noteiktu zemes daļu, ko nodot

zemnieku lietošanā. — % no tās zemes, ko lietoja zemnie-

ki 1817. gadā, muižai tiesība ievilkt, kur jau vairāk pie-
vienots muižai, jāatstāj spēkā esošais stāvoklis zem li-

kuma garantijas. Jānoteic, ka pēc sešiem gadiem izbeidzas

visas klaušas.

2) Zemniekam dot tiesību arī pirkt zemi, ja viņš var

vienoties ar muižas īpašnieku. Nomas laiku varētu no-

teikt uz 12 gadiem. Majorata un ierēdņu muižās (vidmās)

zeme nav pārdodama, bet to varētu nodot dzimtsnoma.

3) Būtu jānosaka ka zināma māju platība, apmēram 70

pūrvietas, ar visām pļavām, paliek nedalāma.

4) Visi meži jāatstāj muižas īpašniekam.
5) Visas pagasta klaušas un nastas uzliekamas zem-

nieku mājām. Tām . jādod karaspēkam dzīvoklis. Ceļu
klaušas un šķūtis muiža varētu izpildīt tikai ar lielākām

grūtībām un upuriem, nekā zemnieks, kuram, pateicoties
lauksaimniecības prasībām, ir samērā lielāks zirgu spēks.

6) «Apriņķa tiesām, kas stāv tuvu agrāriem apstākļiem
un tos labāki pazīst, vajadzētu kontrolēt iznomāšanai vai
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pārdošanai nolikto zemes platību, taču muižai būtu jāat-
stāj tiesība velak zemi apmainīt. Zemnieku zemes pār-
došanas darījumu koroborešanu vajadzētu uzņemties virs-

pilstiesai, kura jau ved muižu hipotēku grāmatas. «Tie
pec manas pārliecības būtu tie pamatpriekšlikumi, uz ku-
riem butu jāatbalstās jaunajiem agrāriem apstākļiem".

Savas «izdevēja piezīmes" pie Līvena raksta, Spāģis
starp citu saka:

«Vajadzība dažam labam uzspiež liberālismu, bet tad
arī viņš iet tikai tik tāļ, cik viņu dzen".

Vel pirms īsa laiciņa šādu ideju izplatītāju Baltijas
literatūra buru izbļāvusi par literārisku milzu baidekli.
Kādēļ tagad pret to neuzstājas neviens Baltijas apstākļu
ģeneralķesteris, mums maca „Le Nord".

«Jūsu kaislīgā vēlēšanās_ — atrast Kurzemes muižnie-
kos cēlākas īpašības, pārvērš jūsu vārdus brīvā satirā:

Baltijas muižnieku īpatnības vēl lielākā mērā paceltu, ja
viņi aiz lepnības un mantkārības patiešām nomestu zem-

pie malas un nākotne paši ķertos pie arkla. Tā
butu ta vienīga īpatnība, kuru visa pasaule ārpus Baltijas
apsveiktu ar īpatnējām gavilēm.

Runājot par liberālismu, šis vārds ļoti pareizi zīmē-

jas uz dažiem muižniecības locekļiem, kuri pretēji visiem
zemnieku likumiem un praksei ir cilvēcīgi apgājušies un

apietas ar savu zemnieku; bet saprotot muižniecību kā
kopību, jusu vārdi ir tikai izruna; jo pretējā gadījienā
šim iedomātam liberālismam nevajadzētu ieteikt nekādus
it liberālus pamatpriekšlikumus.

Par zemnieku zemes ievilkšanu muižās vai jau ievilkto
zemi nevar būt ne runa; jābūt gluži tāpat kā Krievijā no-

teiktam vienam zināmam zemes daudzumam uz katru vī-
rieša dvēseli. Par paraugu jāņem kaimiņu guberņas: Kau-
sas, Viļņas, (Minskas, Vitebskas; tikai ar to starpību, ka
Baltijas zemniekiem jādod daudz lielākas garantijas, nekā

vietas, lai viņus aizsargātu pret «vācu elementu" un

lai viņiem klātos tikpat labi, kā zemniekiem kaimiņu gu-
berņas. Krievija visas klaušas likvidēja divu gadu' laikā,
kadeļ tad te Baltija tikai izņēmumu vien taisīt, un pat pēc
44 pārejas laikmeta gadiem.

Tas pats par sevi saprotams, ka muižas īpašnieks var

iznomāt pēc sava ieskata viņam atstāto zemi; nomas mak-
sas norma par zemnieku zemi jānosaka valdībai, kā tas
noticis Krievijā, jo viss cits, bez pēdējā noteikuma būtu
tikai šķietama reforma, kādai šķietamībai taču reiz jā-
izbeidzas.

Zemes pirkšanas jautājumā Jūs atkal no jauna liekat
priekšā 1818. gadā bez panākumiem garantēto «brīvo vie-
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nošanos?!" Gluži kā tanī „sapnī" Beļģijā. Bet arī ar šo
brīvību taču galu gala jāpanāk tīra būšana.

Runājot par 12 nomas gadiem jāsaka: mācāties no

Krievijas!
Arī majorātu un ierēdņu muižu ziņā Kurzeme lai klibo

Krievijai pakaļ. Zemes platības ziņā par paraugu jāņem
citas valstis un jāizvēlas labākais no* tiem. Tagad vairs nav

laiks rīkoties Kurzemē pēc sevišķas teorijas.
Pagasta klaušu un nastu ziņā* autors izdomā Kurzemei

gluži jaunu viduslaiku likumu, lai aplaimotu latviešu zem-

niekus. Tā ir arī viena veca asprātība, no nastām nekā ne-

gribēt zināt, bet dzīvot tikai zemes taukos. Visas nastas
tagad jāsadala uz visu zemes platību, tādā kārtā, lai zem-

niecība nes pēc sava desetiņu skaita, muižas īpašnieks par
savu. To prasa taisnībai

Autora gala slēdziens ir ļoti jauki izdomāts, bet pats
sevī sapinas. Tadeļ ka saimniekiem esot vairāk zirgu, vi-

ņiem jauzliekot vairāk pienākumu. Bet varētu taču arī
otrādi sacīt: tadeļ ka muižas īpašniekam ir vairāk zemes,

vairāk ienākumu, vairāk kapitāla, nekā zemniekiem, lai

viņš tad dod valstij vairāk; jo viņa vairums vairāk prasa
un vairāk izlieto valsts labierīoes un labdarību, nekā na-

badzīga mazumiņš vai nekas, tā tad taisnība prasa, lai
tas maksa un pilda vairāk, kas vairāk bauda un lieto. Šis
slēdziens ir tik vienkāršs un dabisks, ka pret to itin neko

prātīgu nevar iebilst.

Ja apriņķa tiesas grib ko kontrolēt tad vispirms viņas
pašas jāpārveido.

Augšējie „pamatpriekšlikumi" un uzskati ir tie libe-
rālākie, kurus jel kad kāds Kurzemes muižnieks ir uzrak-

stījis, un tomēr tie patiesi ir tikai tranzitoriski (pārejoši),
tie taisa zelta tiltu tikai Kurzemes muižniekiem» lai ar šo

uzskatu starpniecību pamazām arvien vairāk un vairāk

spētu uzņemt savā apziņā krievu zemnieku nolikumu.

Nevajaga taču nemaz daudz apķērības, lai saprāstu,
ka šādi „pamatpriekšlikumi ,rr nekad nedrīkst pārvērsties
īstenībā, ja dzīvē grib izvest īstas reformas.

5. Mācītājs Braže 1862. gada oktobrī atkal ņem vārdu
un garākā rakstā „Bemerkungen über die Bildung unseres

lettischen Landvolkes" 63) runa par tekošiem reformu un

tautas izglītības jautājumiem. Viņa uzskats itkā mazliet

grozījies, itkā tapis liberālāks. „Mēs lūdzam mūsu lasītā-

jus neļaunoties, ka atkārtoti cenšamies griest vērību uz

virsrakstā minēto jautājumu. Laikmets mācās virsū un

brīdinošas zīmes mums netrūksti!! 1) Tagad ir nepiecie-
šama visu tautas izglītošanai aicināto drīza un spēcīga
kopdarbība..." 2)
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Spāģis te izsakās par pašu Braži: «tas vīrs, kas tā pa-
strīpojis peļņas kāri, kad „tautas pirmdzimtie" pavairo
latviešu literātūru, kad «Mājas Viesis" par pus cenu snie-

dzis četrreiz vairāk nekā vācu izdotās «Latviešu Avīzes"
un ar to spiedis vācu redaktoru un izdevēju darīt to pašu,

tas pats vīrs žēlojas par to, „ka kāds vidmas 64) turē-

tājs, ja viņš negrib visā savā baznīcas draudze krist grei-
za stāvoklī, nevar izmantot viņam piederošās tiesības —

vidmas mājas iznomāt pēc brīvas vienošanās, — bet ir

spiests pieturēties pie tās pašas nomas naudas normas, kā-

du noteikusi regulēšanas kommisija par mājām vidmai ap-

kārtējos kroņa pagastos..."3)

Braže turpina: «ārzemniekam jāpiezīmē, ka baznīckun-

gi arī ir ierēdņu muižu (vidmu) lietotāji, tā tad viņu dzī-

vības laika viņi ir formāli muižu īpašnieki. Šis apstāklis
arī jāuzskata par atslēgu jautājumam, kādēļ garīgie kun-

gi iet roku rokās ar laicīgiem kungiem, lai izvestu sistēmu

līdz galam."

Braže iejaucas arī tagad vēl zemnieku kustības brīvī-
bas jautājuma un starp citiem iemesliem, kādēļ zemniekiem

butu jānoliedz kustības brīvība, pieved vēl sekošo:

«Pie kustības brīvības galveniem šķēršļiem, kamēr pa-
stāv tagadējā pagastu forma, mums jāpieskaita arī trū-
kumi musu zemnieku intelektuālā, it sevišķi reliģiozi-mo-
raliskā attīstība. Kamēr šis ne ar ko citu neatvietojamais
galvenais parāds mūsu tautai nebūs samaksāts, pastāvot
tagadējai pagastu iekārtai, no mūsu zemniekiem, cik tāļi
vini netur savās rokās zemi un ar personīgām interesēm

nebūs saistīti pie zemes, kustības brīvība nekādā ziņā
neattīstīs derīgus strādniekus, kuri izvēlas tādu uzturē-

šanās vietu, kur viņi savus spēkus var visvērtīgāk izman-

tot, bet gan viņi pārvērtīsies apkārtklejojošā noklīdušā

proletāriešu' šķira, kas tikai aizvelkas uz turieni, kur domā

atrast vieglākas dienas...4) Ja, visu mūsu Baltijas pro-
vinču Šķiru labi saprastas intereses prasa, un taisni tagad
vairāk kā jeb kad agrāk 5), lai tautas izglītību ilgāk vairs
neaizkavētu. Ir netaisni un liecina par mūsu sabiedrības

aptumšotu skatu, kad par kādas zemes iedzīvotāju daļas
kalpināšanas pamatu arvien izdēvē tikai muižniecības val-
dīšanas kāri un garīdzniecības izlutinātību. un neliek sva-

rā pie kalpības izcelšanas arī tautas zemāko slāņu izglī-
tības trūkumu, kā pilnsvarīgu līdzdarbojošos faktoru un

neatzīst, ka kalpība daudzos atgadījumos ir pašaizsargā-
šanas līdzeklis 6), — tikpat nepareizi, ir, kad cenšas šos
zemākos slāņus tikai materiāli atsvabināt, bet nemēģina
viņus ar humānu attīstību vest pretīm labākai nākotnei,
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tā ir kļūda, kas pie mums jau iesākta un joprojām top

turpināta..-"7).
Divu gadu laikā apstākļi arī Braži «piespieduši" nakt

pie labākas atziņas. Viņš turpina: «nokavētā tautas izglī-
tībā kā jau augstāk teikts, pie mums tagad atriebjas ar

tāļāk vairs neatturamās kustības brīvības_ bieži iestājuša-

mies ļaunām sekām... — atriebjas ar nožēlojamām izceļo-
šanām masās, par ko ziņo no Igaunijas, ar pravieša Lein-

berga kūdīšanu, ar baptistu kūdīšanu, kas jau šur un

tur Kurzemē liek sevi manīt 8) v. t. t. un droši vien vel

sajūtamāki atriebsies, ja mūsu lauku iedzīvotāju materiālai

emancipācijai vēl piebiedrosies nacionalais_ reibonis 9), ku-

ru, kā tas jau pietiekoši plaši ir zināms, mēģina uzmodināt

starp mūsu latviešiem, kuram saprotams varētu viegli ska-

tīties pāri, ja tas mūsu tauta varētu palikt nacio-

nāls reibonis un ja tas mūsu vēsturiski izaugušos apstā-

kļos 10) nepieciešamā kārtā neizvērstos par zemnieku rei-

boni (Schwindel) 11). It īpaši kustības brīvība varētu dot

neizglītotiem 12) ļaudīm izdevību vienumer atkal atjaunot
kādu no galveniem iemesliem, kas veduši pie saistīšanas

ar zemi, pie verdzības un dzimtbutības 13).

Braže jau domā, ka zemniekiem pat būtu jāuzspiež iz-

glītība. Viņš saka: „tas viss spiež iesākt tautas izglītošanu

steidzīgi un vispārīgi..." — «mums nav nevienas lauku

skolu iestādes, nav skolu reglamenta..." 14). Drukātu grā-

matu izvēle pie mums taču nevar but. Tadeļ tieša skolu

literātūrā pie mums vēl atrodas uz agrākas pakāpes; un

visi šie ļaunumi, vismaz pa daļai ir spieduši izpahdzeties

ar neapšaubāmo dienas literatūru, kura vārda pilna no-

zīmē pieņem atbaidošus veidus 15).

Latviešu laikrakstu pārpilnība vien nevar pacelt mūsu

tautu..."l6) Bet katram, kas ar apdomīgu skatu raugās

uz tautu, jāvēlas, lai veselīga skolas izglītība butu sasnie-

gusi saprotams ne tādus panākumus 17), ka musu ar hi-

pertrofiju saslimusē latviešu dienas literātūrā 18), bet taču

tik tāļu sasniegusi panākumus, ka tādas literāriskas pa-

rādības jau būtu palikušas par neiespējamību..."
_

Spāģis te piezīmē: «Pēc Bražes ieskata, Kurzeme tau-

tas izglītība esot plašāka un vispār izplatītāka nekā Vid-

zemē. Ak tu svētā vienkāršībai"

Beidzot spāģis ironiski turpina:

«Lielais tautas izglītības draugs sniedz tautas izglītī-
bas draugiem" ziņojumu par Prūsijas tautskolu iekārtu,

bet jau iepriekš sevi nodrošina pret varbūtējiem pārmetu-

miem, ka viņš pārsteidzas.Viņš saka: „Mums, zināms, ne-

var nākt prātā nostādīt musu skolas uz vienas pakāpes ar

Prūsijas skolām 19), taču zināmus pieslēguma punktus un
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mājienus varno šiem ziņojumiem iegūt.,." — «Mūsu ma-
za darba nolūks bija modināt centību tautas izglītības tei-
cama darbā. Lai notiek!" 20).

Savās izdevēja piezīmēs pie šī Bražes raksta SpāMs
katra jautājuma izsaka savu uzskatu:

v

1) Šīs zīmes, kā zināms, ir bieži jau minētais aplenk-
šanas stāvoklis, ko radījušas krievu reformas un latviešu
«Pēterburgas Avīzes".

2) Saki, lai neredzētu «mūsu mērķus" izgaistam.
3) «Brīva vienošanas" etc. taisni nodibina Baltikas „ga-

ļas podus .

"s

4) Ja_ jūs, mācītāja kungs, gribat dot pamācības par
proletariāta raksturu, ko Baltijas zemēs uzspiež zemnieku
kārtai Jusu iemīļotie «vēsturiski izaugušie apstākli", tad
Jums ļoti var pakalpot trešā sadaļā ieteiktais apcerējums
Par fo tematu, kas ņemts no «Baltische Monatsschrift"

5) Krievijas Meklenburgu taisni tagad vairāk kā jeb
kad «apdraud Krievijas reformas", pret tām nav nekādas
garantijas, katru dienu vismaz trīs reizes sev jājautā-
„quid faciomus nos?" «Kur es lai palieku?"

6) Katra ziņa pašaizsar gāšanās pret laika garu, kura
tomēr pec barona Emīļa fon der Roppa un viņa nedaudzo
pēcteču ieskatiem Kurzemē esot novirzīta uz nepareizu
ceļu.

7-1 diesi? iņa nu 3
*

au skan cit ādāki, nekā tā, ko Jūs
vilkat 1860. gadā.

8) Arī šī ārija ievērojamā mērā atšķiras no tās, ko
Jui? .25f ,o^U afgadījumu" dziedājāt «Baltische Monats-
schnft 1860. gada decembra burtnīcā.

9) Pirms diviem gadiem Jus pazināt latviešus tikai kā
«zemnieku kārtu" un ne kā nāciju; bet tagad Jūs jau pa-
zīstiet pat «nacionālu reiboni". (National-Schv/indel). Taču
progress!

10) Kā šādi apstākļi ir pazīstami: laulības zīme, «brī-
va vienošanas ,

— «brīva mājas pārmācība" v. t. j. pr.
11) Daži jau tic viņu redzējuši, dažiem viņš ir garā

parādījies tik tuvu esošs_ un tik briesmīgi atbaidošs, ka nā-
kotne par to varēs stāstīt visneticamākās lietas, tomēr viss
iziet uz to, ka šie daži to labprāt būtu redzējuši...

12) Pirms diviem gadiem Jums un Jūsu draugiem tau-
tas izglītība izlikās īsti ievērojama, un tagad — tie ļaudis
ir tik neizglītoti, ka viņiem «viņu pašu labā" nevar atļaut
izceļot, ka

13) dzimtsbūšana būtu tā visu labākā.

x/on der Recke 1861
« Ša<iā aizrādīja žurnālā «Bal-

tische Monatsschrift", ka skolu reglamenta jautājumā muiž-
niecība un garīdzniecība esot iesniegušas valdībai savus
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priekšlikumus, kuriem nekādu panākumu neesot, ir stiprs
iemesls domāt, ka valdība, kā vienīgā tautas pārstāve,
nav atraduse tos par tādiem, kas saskanētu ar vispārī-
bas labumu. Ir vēlams, lai valdība dāvā šim jautājumam
pienācīgu ievērību, bet tik pat nepieciešams ir, lai viņa
pasarga tautas _izglītību_ no Baltijas elementa.

15) Literātūras daļā mēs jau redzējām, kādas bailes
Braže ir pārdzīvojis «Mājas Viesa" _dēļ, un šīs bailes at-

kārtojas daudz_ lielākos apmēros. Tā, piem., tas pats mā-

cītājs Braže Bārtā, kurš reiz tā bija saniknots par to, ka

viņa draudzē iešmugulē_ «Mājas Viesi", 1862. gadā jau ir

izteicies, ka viņa draudze ejot no rokas rokā 30 eksemplāri
«Pēterburgas Avīžu" un neskatoties uz visām viņa pūlēm
viņam nav izdevies to novērst.

_

16) Slāpes pēc zinībām, kā mēs to jau redzējām rak-

sta par literātūru, tautā ir uzmodušās, nabadzīgā literātūrā

nevar šis slāpes dzesēt, tādēļ tauta, līdzīgi badā nomo-

cītam cilvēkam, krīt pie mūsu dienām piemērotām pa-
mācībām «Pēterburgas Avīzēs" un aprij tās ar izbadušā

kāri. Lasītājs ārpus Baltijas vismaz no Šulca ģeogrāfijas
var pārliecināties, kādu barību šis kungs, kā Jelgavas «Lat-
viešu Avīžu", redaktors piedāvā saviem lasītājiem. Ja nu

daudziem latviešiem, zemniekiem un nezemniekiem, šī tur

piesolītā barība nelien mutē, tad «tautas izglītības draugi"
saceļ lielu brēku... pieaugušie taču nevar skolas apme-
klēt, lai nokavēto vēlāk panāktu, viņi nevar labās skolās

iet, kuru nemaz nav; viņi arī nevar apmeklēt visai vidē-

jās skolas, kuras pat jaunatnei trūkst. Kā pieaugušie sevi

var apgaismot ar labiem laikrakstiem, par to nešaubās

neviens, izņemot Br.; kā pieaugušie latvieši, kuri blakus

latviešu valodai neprot nekādu citu valodu, var tikai šinī

ceļā sevi apgaismot, nav vairs sevišķi jāpierāda, kaut gan
Braže savu «tautas izglītības draugu" sabiedrībā pret to

«atbaidoši" protestē. Mācītājs Braže vislielākā mērā at-

kārto savas pretrunas «Latviešu Avīžu" 1862. gada 42. un

47._ numuros. Viņš starp citu saka: «Es pats esmu liels

avīžu cienītājs un zinu, ka viņas ļoti noderīgas prieks pra-

ta cilāšanas; es arī zinu, ka mūsu laikmeta neviens prātīgs
cilvēks nevar un negrib būt bez avīzes, ja viņam arī aizliegtu
avīzes lasīt. Es skubinu savus draudzes locekļus pec ie-

spējas lasīt avīzes un viņiem labprāt apgādāšu, kādas viņi
vēlas" v. t. t.

17) Jums par lielām ciešanām «tautas izglītības drau-

gi" nav varējuši pavisam apspiest slāpes pēc zinībām.

18) No «pārēšanās" saslimst. Na tomēr ņēmuši vērā

ko Br. dziedāja gadu iepriekš: «arvien lēnām uz priekšu
etc."
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19) Nevienam domājošam nenāks prātā Jūs apvainot
tādā pārdrošībā. Spriežot pēc Neimaņa vārdiem, Kurze-

mes landtāgos vēl nav izšķirts" vai vācu izglītība latvie-
šiem būtu derīga".

20)_ Mēs ne mazākā mērā nevaram atļaut sevi maldināt
ar mācītāja Br.(ažes) šķietamo liberālismu un tāpat ne

mazākā mērā nevaram grozīt savus ieskatus tanī ziņā, kā

Br. uzskati, kādus viņš ir paudis trijos priekšā esošos rak-
stos un vispār «Latviešu Avīzēs", patiesai izglītībai ir ne-

labvēlīgi un pat liela mera to kavē. Bražes valoda ir veikla

un viegla, tā kā ar to jo vieglāki var tapt maldināts, ja pa-
tiesas lietas apstākļos nav gūti piedzīvojumi; tādēļ tā ir

daudz bīstamāka, nekā tāļu aiz tās stāvošā mācītāja Šulca
dialektika. Pēdējais taisni dzied to tiešo meldiju, kura
pati jau atļauj pazīt dziesmu, pirms vēl tās vārdi nav

izrunāti. Br. turpretī mīl variācijas un bieži loca trille-

rus, caur ko pat vienkāršais dažkārt top sarežģīts. Braže
ne tikai ceļ priekša apgalvojumus, kuri paši par sevi pašos
pamatos ir nepareizi, — kā piemēram tas, ka Vidzemes
zemniekam ir sliktāki materiāli apstākļi, ka viņš kultūrālā

ziņā palicis taļak atpakaļ, nekā Kurzemes zemnieks; ka

kroņu muižu zemnieki vismaz tikpat tālu tikuši ar sko-
lām un izglītību, ka privātmuižu zemnieki v. t. t., ne —

viņš vairāk vai mazāk pareizi saprastam jēdzienam dod
tādu apgriestu stāvokli un virzienu, ka visai attiecīgā ob-

jekta bildei neizbēgami jātop greizai, un viņš rotaļāda-
mies rāda iedomāto karikatūru, un pēc tam kad viņš pats
to ir rādījis, viņš ar lielāko vientiesību izsaucas: „Lūk, kas

par nezvēru!" Redziet, ka pret to jābūt uzmanīgam! Kā
tauta ir jāsargā no šī bezdibeņa! — Mes atgādinām lasītā-

jam 31. lap. p. 66), kur Br. pieņem kā pašu par sevi sapro-
tamu, ka katram cilvēkam ir sava maza un sava liela tēv-

zeme, kamēr viņa _amata brālis 25. lp. p. apgalvo, ka ne-

vienai no vairāk ka 40 tautām, kas dzīvo Krievijā, nav ne-

vienas tēvijas, ne lielas ne mazas. — Ja Bražes vārdus rū-

pīgi nosver uz īstenības svariem, tad redz pārāk gaiši, ka

viņos mudžēt mudž viskrasākās pretrunas; ka viss vina
liberālisms rodas «spaidu kārtā". Baznīcas likums uzliek

viņam «spaidus" ne ignorēt skolu, tapec viņš to arī grib.
Viņam nu nekas nav pret to,_ka bērni apmeklē skolu; viņš
vēlas vel vairāk, proti, lai bērni tekoši lasītu, tekoši zinā-
tu no galvas uzteikt visus galvenos gabalus — dažus sim-
tus bībelpantus, varētu dziedāt daudz meldiju, arī šad un

tad rakstīt un rēķināt. Un netikai to vien, viņš vēlas, lai
zemnieki pēc iespējas labi koptu savu zemi, viņam nekas
nebūtu pretīm, ja zemniekam augtu divas vārpas uz vie-
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na salma; bet pie tam zemniekam netikai «tagad vēl",
bet joprojām jābūt un jāpaliek tikai kailai mašīnai, vi-

ņam jāatgriežas atpakaļ pie vecajam dziesmu grāmatām,

viņam jābūt cītīgam samaksātās aizlūgšanās, viņam jāla-
sa tikai tas, ko viņam atļauj viņa garīgie aizbildņi, viņam
jāpaliek pie «brīvās vienošanās", viņam nebūs atstāt savu

pagastu, pirms viņš nav tapis „gatavs", pirms tas nav no-

ticis caur skolām, ja — pirms skolas nebūs «ierīkotas".
Pašām skolām, no kurām pateicoties «spaidiem" nu vairs

nevar izvairīties, tagad pašām jāpaliek, par «spaidu līdze-

kli", par aizkavēšanas līdzekli, pret kustības brīvību. No

visiem priekšlikumiem «nākotnes labā" neviens līdzšinē-

jais nebij varējis pacelties līdz tādiem augstumiem, lai arī

izkārtni ar uzrakstu «izglītība" varētu izlietot pret zem-

nieku kā kalpināšanas līdzekli. Tie citi kungi ceļ priekšā
visādas citas lietas, kam jāpierāda zemnieka negatavība
baudīt saprātīgu, laikam piemērotu brīvību, un pēdējā

~pašu zemnieku labā" jāatbīda tāļāk prom līdz mūžībai;
bet Braže ir paturējis sev priekšrocību arī izglītību celt

priekšā kā līdzekli pret zemnieku brīvību un izglītību.
Un cik tas ir mākslinieciski un noteikti izdomāts! Vispirms
muižu un vidmu īpašnieki grib tautu izglītot, pirms viņi
to vēl nevar pasludināt par pilngadīgu; šim nolūkam viņi
grib dabūt un paturēt pilnīgi savās rokās visus izglītības
līdzekļus, lai varētu iegūt un nodrošināt «veselīgu attīstī-

bu". Ja_ šie līdzekļi jau ir pilnīgi rokās, tad audzinātājiem
un vadītājiem vajadzētu būt galīgiem nesaprašām, ja viņi
izlaistu no acīm «mūsu mērķus", kuri cenšas nodrošināt

nākotnei «zemes dienas algas", «brīvu vienošanos", ~brīv-
u mājas pārmācību". Kādēļ tad lai Braže neaizstāvētu

skolu, kura var dot rokās tādu lielišķu līdzekli? Jo, ja
zemnieks piesavina augstāk minētās zināšanas un ari drus-

ciņ prot rakstīt un rēķināt, tad taču vēl nav vajadzīgsviņu
izsludināt par «nogatavojušos"; viņš jau var bez kādām

briesmām, kas apdraudētu «veselīgo attīstību", t. i. ne-

apdraudot negatavību arī ar citām lietām nodarboties, kā

piemēram pilnīgi uzņemt savā galvā pēc Šulca parauga
sastādītu vēsturi un ģeogrāfiju; jo šie zinību iegūšanas
veidi taisni veicina «mūsu mērķus". Kādēļ tad lai nevēlētos,
ļai zemniekam aug pat divas vārpas uz viena salma, ar

«klaušu tabelēm" un «vaku grāmatām" tagad taču ne-

viens nav kavēts ņemt arī savu tiesu no šīs debesu svētības;
«brīvā vienošanas" ir

r
. pārcirtusi Gordija mezglu; jo, ja

debesis sūtītu divkāršu svētību tad dubultā nomas maksa

neatteiktos_ parādīt debesu svētībai savu uzmanību. Ka
Br. ir labvēlīgs «mūsu mērķiem", to pietiekoši liecina viņa
raksti, arī viņa piekrītošā balss Šulca ražojumiem, kurus
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viņš tieši izceļ. Mēs jau aizrādījām uz to, ka pat kāds

Kurzemes muižas īpašnieks Jaunpilī fon der Recke atradis
Šulca tendenci par tik ļaunu, ka viņš zemnieku interesēs

uzstājās pret to. Bet te jāliek vērā, ka šo tendenci apka-
roja tikai viens muižas īpašnieks; bet neviens baznīckungs.
Taču Šulcs tam piegrieza tik mazu vērību, ka viņš 1853. g.
latviešu kalendārā savas ģeogrāfijas garā enerģiski uzstājās
pret zemnieku izglītību. Šo obskurantisma pērli var ie-

teikt redzēt itin visiem, kas interesējas par gaismu vai

tumsību. Vai vispārīgi mums vēl vajadzīgas kādas liecības

par mācītāja Bražes_ uzskatiem un tendencēm? Kas no

visa līdz šim sacītā vel nevar saprast viņa ieskatus un cen-

tienus, nu, tam varbūt tie arī nebūs kaitīgi. Mēs no savas

puses pilnīgi atsakāmies no prasības, lai Br. darītu tau-

tas izglītībai kaut ko derīgu: mūsu nolūks ir tikai tas, no-

stādīt redzamā vietā viņa ieskatus un centienus, griest

uz tiem visu to vērību, kas interesējas par patiesu tautas

izglītību, bet viņu pašu padarīt tautas izglītībai nekaitīgu.
Apgaismošanas lietās, it sevišķi pie miesīgi un garīgi

kalpinātas tautas, ir nepieciešama noteiktība.

„Un cits sacīja: Kungs, es tevīm iešu pakaļ, bet at-

ļauj man pa priekšu no tiem atvadīties, kas ir manā namā.
Bet Jēzus uz to sacīja: Kas savu roku pieliek pie arkla

un skatās atpakaļ, tas neieies Dieva valstībā".

6) Tā saucamais vācu elements (Das sogenannte deu-
tsche Element), ir Spāģa paša raksts, kurā viņš īsos vār-

dos vēl nodod savu spriedumu par visu vācbaltu šķiru
darbību un saimniecisko un kultūrālo lomu Baltijā, un

uzsver, lqa šim elementam nepieder nevienā no šīm cil-

vēku dzīves nozarēm nekāda izcilus loma: ar zemkopību
Kurzeme vācieši no laika gala nav nodarbojušies. Tikai

pēdējos 15, 10 gados ir iesākuši zemkopībā darīt pakaļ
ārzemēm; par kādiem vācbaltu pasu atradumiem un izgu-
drojumiem nevar būt ne runa... Amatniecībā un tirdznie-

cība vaciem priekšroka, bet ar to nodarbojas arī krievi,
latvieši, igauņi, žīdi. Vidzeme gan ir atsevišķa vācu kolo-

nija, kura nodarbojas ar zemkopību, bet tādā veidā, ka

viņu saimniecības palikušas par palamu apkārtējo iedzī-

votāju, latviešu zemnieku mutē. — Ja jau mācītājs Tilings
apgalvo, ka daža laba vācu pilsoņa dzīslās tek leišu, poļu
vai pat latviešu asinis, tad tagad to var sacīt arī par tir-

gotajiem. Ja runa par Jelgavas, Rīgas etc. tirgotājiem,
tad jājautā, cik no tiem ir īsti vācieši. Pavisam nevar ru-

nāt par to, ka rūpniecībā un tirdzniecībā Baltijas vācieši
būtu sasnieguši kaut ko vairāk ka zviedri, somi, dāņi, krie-
vi. Mazākā skaitā no visiem iedzīvotājiem ir muižnieki un

eksemti. — Ārsti un advokāti dzīvo no savas centības un
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darba; dievzemīte viņiem ir gan zelta bedre, bet viņiem to-

mēr cītīgi jārok šinī bedrē. «Muižnieku debesis un ga-
rīdznieku paradīze" jau pašas par sevi ir pierādījušas, ka

par muižnieku un garīdznieku nopietnu un smagu darbu

nevar būt ne runar un tā tas ir patiešām.
Ka muižniecība no laika gala attīstījusi spēcīgu dar-

bību, kad bija runa par viņas privilēģiju paplašināšanu
un pavairošanu, par nožēlošanu uz citu Kurzemes iedzīvo-

tāju, latviešu, kā arī vācu pilsoņu un amatnieku rēķina, -■-

ir pilnīgi dibināts ieskats, un par to var lasīt katrā Kur-

zemes vēstures lappusē. Bet ja lieta grozījās ap darbu,

kas būtu viņai uzliekams sakarā ar šīm priekšrocībām, tad

atlika daudz ko vēlēties. Labāko liecību par to dod ap-

riņķa maršals fon "Firks." Tiktāļ Spāģis.
Šis vācu elements tikai pēc gada un astoņiem mēne-

šiem pēc lielajām reformām Krievijā ir iesācis konservāii-

vajā laikrakstā «Rigasche Zeitung'ā" 27. oktobra 1862. g.
251. numurā runāt itkā liberālākā tonī par tieslietu jau-
tājumiem. Ir aizrādīts, ka civilprocesa kārtība un sodu

likumi novecojušies, ka Baltijā būtu vajadzīgi vismaz 200

juristu tiesu amatiem, ka būtu vēlams, lai visās valsts da-

ļās būtu vienāda atklāta tiesa v. t. t. Tā paša vācu laik-

raksta 1862. gada 260. numurā virsgalma ļiesas advokāts

Gustavs Forkampfs Laue Jelgavā ari izteicies pret agrāko
tiesu iekārtu, bet viņa priekšlikumi skan: 1) atcelt kār-

tu privilēģijas krimināl- un civilprocesā; 2) "atcelt pri-

viliģēto šķiru, sevišķi muižniecības priekštiesības, vēlēt tie-

su amatvīrus. Bet tāļāk arī šis autors neiet. Tā tad par
atklātu un vienlīdzīgu valsts tiesu Baltijā vēl nav runa.

Spāģis jau iepriekš ir aizrādījis, ka viss «Rigasche Zei-

tung'as" liberālisms ir tikai sagatavošanās uz lēcienu krie-

vu preses liberālismā, bet ne pats lēciens, ko nemaz ne-

domā darīt.

Pēc aizrādījuma uz lielo tiesu reformu un dažiem ci-

tiem svarīgiem apstākļiem Krievijā, Spāģis raksturo «vā-
cu elementa" stāvokli šādiem vārdiem:

«Šie nedaudzie atgadījumi, lai stiprinātu ieskatu, ka

Baltijas elements savu piemeklēšanas laiku nav ņēmis vē-

rā, nav sapratis laika zīmes, lai sevi iesildītu un stipri-
nātu ar mūsu dienu dzīvo garu; tā tad nav ko domāt par
kādu Baltijas elementa radošo spēku. Uz viņu pašu nu pil-
nīgi zīmējas Šulca vārdi, ko viņš latviešiem sarakstītā

ģeogrāfijā sacījis par
citām tautām, kas dzīvo ārpus Krie-

vijas, ka: par vāciem, frančiem v. t. t., proti: Baltijas ele-

mentam ir «knapa iztikšana" — viņš tikko velk savu mīļo
dzīvību" un garāka vai īsākā laikā kritīs «bada nāvei"

par upuri."
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Šulcs savā tendencioza ģeogrāfijā arī „Baltijas elemen-
tu pieskaitījis pie tautām, kas dzīvo ārpus Krievijas, un

slēpdams to, ka viņš Baltija ir valdošais, gluži otrādi, tē-
lojis viņa dzīvi tik tumšam krāsām, lai maskotu viņa iz-
cilus stāvokli un_ noverstu_ citu tautu uzmanību no patie-
siem Baltijas dzīves apstākļiem.

Spāģis izmantojis Šulca izteicienus ironiskā nozīmē pret

Sašu Baltijas elementu, kas iestridzis politiskā muklājā
.rievijas reformu deļ.

Spāģis beidz savas piezīmes par Baltijas elementa stā-
vokli 1863. gada šādiem vārdiem: „Noslikt uz sausas ze-

mes,
- miera laika atrasties aplenkšanas stāvoklī, no lai-

ka gara but vajātam un no krievu reformām nepārtraukti
but iebiedētam, — kas tas par neparastu briesmīgu stā-
vokli!"

7) Rezultāts (Resultat). Šinī rakstā Spāģis pierāda,
ka no pašu vācbaltu puses Baltijas iedzimtām tautām nā-
kotnē nekā nav ko gaidīt. Viņš raksta:

„Mes jau redzējām, ka likumi pilnīgi upurē Kurzemes
zemnieku muižas īpašniekam; tadeļ tikai reti kad ir va-

jadzīgs, lai muižas īpašnieks pārkāptu likumu. Nemaz ne-

topot netaisnam, droši var apgalvot, ka daudzas zemnieku
sūdzības par muižas īpašnieku formeli nav pamatotas, un

ir tikai likuma nezināšanas sekas.
_

Zemnieki šinīs gadīju-
mos seko tikai savai sajūtai un bērna saprašanai, jo viņi
jut, ka tam ta nevajadzētu būt un pie tam iedomājas, ka
tiesas varētu viņiem dot taisnību un ka likums arī stāv
nomodā par zemnieku labklājību un tiesībām. Un taču,
tas nav nekas vairāk, ka neprāts, jo labākais tiesnesis nekā
nevar zemniekam līdzēt, tadeļ ka pats likums negrib vi-
ņam līdzēt. Bet tur, kur likums varbūt vēl kaut kā gri-
bētu līdzēt, nak „brīva vienošanās", nostājas bagātā, iz-

glītotā un ar radniecības saitēm stiprinātā varenā pusē
un saulaž nabaga zemnieku zem līgumā rakstītā viņa pre-
tinieka patvaļības, kurš tanī pašā reizē arī vēl ir'tiesne-
sis un sprieduma izpildītājs viņa paša lietā. Pievestie
kontrakti to pierāda pilnīgi pietiekoši. Mazām, kautrīgām
zemnieku tiesībām uzglūn ka razbainieks ne tikai desmit,
bet simts muižnieka tiesību, lai pirmā izdevīga atgadījumā
tām uzbruktu un tās aplaupītu." — „Tā no visām pusēm,
no slēgtām uzbrucēju rindām uzbrukumu sagaidot, nie-

cīga zemnieku tiesībiņa nak pie ieskata un paša sapraša-
nas, ka viņai jāpadodas uz žēlastību vai nežēlastību Bal-
tijas gara bruņiniekiem. Tāpēc Kurzemes zemnieks ne-

dzīvo no likuma un tiesībām, vai ar kādu dzīves prieka
jausmiņu, bet caur uzpūtīgu žēlastību velk uz priekšu
savu bēdu pilno dzīvi..."
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«Pec tam, kad esam apskatījuši Baltijas presē sako-

potos materiālus, no kuriem grib celt Baltijas zemju nā-

kotni, mes jo viegli varam pārlaist skatu pār Baltijas land-

tāgu 1861. un 1862. gadu darbību, kuru vēl nav sasniedzis
Baltijas preses liberālisms. Brošūra: «Der livlāndische

Landtag von 1862." (Vidzemes landtāgs 1862. g.) daudz ko
sagaida no šī landtāga, un paziņo, ka tur esot pieņemti
četri ārkārtīgi svarīgi (!) lēmumi: 1) gribot apsvērt ar

kādiem ierobežojumiem varētu zemniekiem atļaut noslēgt
līgumus arī ārpus viņu pagasta; 2) apsvērt, vai atļaut
personām, kas nepieder pie muižnieku korporācijas iegūt
muižas uz 99 gadu ilgam ķīlu tiesībām, kā tas agrāk ir

bijis; 3) apsvērt, vai arī pilsētas nevarētu piedalīties land-
4) apspriesta petīcija par augstākās tiesu instences

(senāta) nodibināšanu visām trim Baltijas guberņām. —

Te nu redzam, ka sapnis Beļģija ir izpelnījies mazu pie-
krišanu. — Līdzīgas parādības viegli izskaidrojamas; jo kur
tagadne tik konsekventi un pamatīgi, kā Baltikā pārtiek
no vecu tradiciju apziņas, tur gluži dabīgi arī nākotni no-

raida ar tradicionēliem tukšiem vārdiem, pieturoties pie
signāla saucieniem: «Nesaraut saites ar pagātni", — „ļaut
īpatnībām pašam no sevis vēsturiski attīstīties", — „turēt
tautu pie veselīgas attīstības" (tas ir, mašīnas, kam nav

savu domu un savas_ gribas, konservēt priekš «brīvas vie-

nošanas", «brīvas mājas pārmācības"/ samaksātām aizlūg-
v. t. t., v. t. t.)_, ka to Baltijas lozungi liek saprast

bez pārpratumiem. Ka tie «godīgie" tēvi un vec-vec-vec-

tevi ar darījuši, rīkojušies, kā viņiem ir bijis tā mēs, viņu
«godīgie" dēli un bērnu bērni gribam turpināt, to arī
bus tiem «godīgiem" dēliem un viņu bērniem mantot un

viņu turpmākiem mantiniekiem atstāt. Vācu sakāms vārds
skan: „Wer der Vāter Sitte ehrt, macht sich ilires Namens
wert" (Kas godina tēvu parašas, top viņu vārda cienīgs).

Baltijas gara ražojumu siltais apbrīnotājs, Dr. phil. fon
Richters noslēdz savu, Carnkes (Zarnckes) literāriskā cen-

trāla pārskata par gluži maldīgu apzīmogoto «Geschichte
der Ostseeprovinzen" (Baltijas provinču vēsture) sekošiem

nozīmīgiem vārdiem: «Šīm trijām provincēm nekas vai-
rāk neatliek ko vēlēties viņu nākotnei, ka tikai viņu ba-

gātīgo, pa daļai vēl snaudošo palīga avotu pastāvošu ne-

traucētu attīstību ar miera izveicību, krievu monarķijas
gudrā vadībā un spēcīgā apsardzībā." Lai padarītu savas

ačgārnības jo pilnīgas, R.(ichters) šai savai vēlēšanās —

lai viss stāvētu uz vietas — atradis «jaunu garantiju" ta-

gad slaveni valdošā ķeizara dāvātos žēlastības rakstos

Baltijas muižnieku korporācijām! U

Tā tad pēc visiem pievestiem dokumentiem, nav ne-



406

kadu cerību no pašas Baltikas puses sagaidīt laika prasī-
bām piemērotu Baltijas zemnieku likteņa izveidošanu; bet
arī lai pilsētas nesola sev daudz no nākotnes un necer uz

kaut ko vairāk par to, ko sasniedza Kurzemes pilsoņu ūnija,
kuru taisni tādēļ izsauca dzīve, lai sargātu pilsoņu intereses

pret valdošo muižniecības būšanu. Dažā ziņā būtu izdevīgi
sīkāk iepazīties ar Kurzemes vēsturi un f. t*. Pieņemsim, ka
patiešām jau tiktu tiktaļu, ka landtāgā ienāktu pārs de-
putātu no pilsētām, bet ko tad viņi grib izdarīt pret des-
mitkārt Jielaku deputātu skaitu _no muižniekiem? Tādēļ,
pilsētām ar to iegūtais labums bus tikai šķietams. Pilsētu
stāvoklis Baltijas zemes daudz vairāk uzlabosies, kad zem-

nieki dabūs laikam piemērotas, ar vajadzīgām garantijām
nodrošinātas tiesības. Patiesi brīvā zemniekā mīt lielāka
dziņa uz darbu, uz čaklību, viņš top turīgs; dod pilsētu
amatniekiem vairāk darba un peļņas, tirgotājiem piegādā
vairāk produktu, ko ražojis viņa Čaklais darbs, viņam ir lī-
dzekļi un prieks pirkt vairāk preču. Kā zemnieks ir un

paliks amatnieku un tirgotāju peļņas devējs, ir neapšau-
bāma patiesība, jo vīņs pats paliks dzīvot savā zemē un

baudīs sava čakla darba augļus. Zemnieks neceļos uz ār-
zemēm un tur savu naudu nenotērēs, viņš neievedīs no

ārzemēm sava zeme greznuma lietas, jo viņam nebūs ne

laika, ne līdzekļu tadiem_ izdevumiem. Tātad, ja pilsē-
tas saprot savu labumu pec visu citu zemju vēstures pa-
mācības, tad viņas neuzskatīs zemnieku vienaldzīgi, vai

pat ar necienību un nevelēs viņam garīgu tumsību un maizi

ar pelavām, bet svētīs to dienu, kura būs Baltijas zemnieka
materiālai un garīgai labklājībai ~19. februāris".

B. Nākotne pēc krievu jēdziena
(Die Zukunft nach den Russischen Begriffen)

Spaģis šinī jautājumā raksta: «Modernā Krievijā ar

valsts valdību priekšgala ka tas jau visai pasaulei zināms,
noteikti seko progresam. Ja Kurzeme nolika četrpadsmit
gadus ta sauktajam tranzitoriskam (pārejas) laikmetam,
lai pamazam un šķietami, tikai pa mazām daļām atraisītu

dzimtsļaužu ķēdes, tad Krievijā šīs ķēdes izira patiesi un

pa lielākai daļai vienā diena, un nenozīmīgās atliekas divu
'gadu laika." — «Arī valsts varenie ir paziņojuši un ap-
liecinājuši, ka viņi, ja tas ir vajadzīgs, ir gatavi nest sa-

vas tēvijas laba vislielākos upurus un atbalstīt viņu kungu
un ķeizaru reformu darbā. Modernā Krievija nepazīst ne-

kādu «dzelzs inventāru", bet gluži otrādi, daudzi muiž-
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nieki savos attiecību nokārtošanas aktos ir devuši zem-

niekiem vairāk, nekā to prasa likums, piemēram pazeminā-

juši maksas, devuši vairāk zemes, veicinājuši skolu atvēr-

šanu v.1.t., tā ka acīmredzot_krievu elements laba saskaņā

ar savas lielās tēvijas varenību cenšas pec lieliem un cē-

liem mērķiem/
Spāģa uzskatu pareizību apliecinājusi 1862. gada sā-

kumā arī Pēterpils guberņas muižnieku sapulce, kura ga-

līgai attiecību nokārtošanai ar zemniekiem atzinusi par

nepieciešamu valsts zemes bankas atvēršanu un valsts un

tautas vispārējos jautājumos lēmusi visiem spēkiem vei-

cināt mutiskas, atklātas un katra administrācijas iespaida

atsvabinātas tiesu iekārtas ievešanu ar vēlētiem tiesnešiem,

kā arī tādu prāvu nodošanu vispārējam tiesām, kuras ved

privātpersonas pret valsti.

Līdzīgi liberālām krievu muižnieku sapulcēm, arī krie-

vu prese ir sajūsmināti rakstījusi par valsts jauno nākotni.

(Das Millenium 862—1862) 67). Krievu Pēterburgas avī-

ze savā 1862. gada pirmā numura ir runājusi par jauno

gadu tūkstota, kas ar bazūņu skaņām uzmodinājis tautu

■ho miroņiem.

Tauta ir atzīta par valsts pamatu licēju, kas ar gudru

ziņu liek drošus pamatus, uz kuriem tad var celt lielu un

varenu valsti ar gaišu nākotni.

Gluži pretēji visiem šiem gudrajiem krievu tā laika val-

dības, muižniecības un preses centieniem ir rīkojusies Bal-

tijas muižniecība, kuras darbu un centienu apliecinājumam,

Spāģis pievedis lielā vācu dzejnieka vārdus:

„Das eben ist die Frucht der bozen Tāt,

Dass sie, fortzeugend, Boses muss gebāren."

(Tas lūk ir ļaunā darba auglis,
Kam ļaunu turpinot, arvien būs ļaunu dzemdēt.)

Noslēgums.

Spāģis noslēdz savu lielo darbu un lielo grāmatu šā-

diem vārdiem:

„Kurzemes muižniecībai 17. februārī 1856. gadā dotā žē-

lastības raksta vārdos (kas saskan ar masu provinču muiž-

niecībai teiktiem) — „atvēledami minētai muižniecībai vi-

su šo tiesību, privilēģiju un priekšrocību brīvu baudīšanu

tik ilgi, kamēr ļās saskanēs ar vispārējiem nolēmumiem

un likumiem mūsu valstī", — lasa modernā Krievija un

katrs, kas lasīto arī saprot, — kaut gan tiešā pretstatā!

ar baltvācu Dr. phil. fon Richteri, — ka Baltijas zemēm

nebūs palikt pakal lielajam visumam, vismaz baltvācu ele-
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menta sevišķo interešu dēļ nebūs būt par kavēkli valstij
viņas speku_attīstībā.

Pie vispār atzītās Baltijas zemju svarīgās nozīmes val-

stij viņu ģeogrāfiskā stāvokļa deļ, vajag viņu agrārlikum-
došanu, kas vairs nesaskan ar visas valsts agrārlikumiem,
al 116I16?1 sa?

kanof
> un fa kā Krievija pēc fon Nolkena, Dr.

phil. fon Richtera up citu veltam cerībām nav pievienota
Baltijas zemēm, tad Baltijas zemes jāpievieno modernai
Krievijai.

Ta tad prasīt, lai zemnieku apstākļus Baltijas guberņās
uzglabā spirtā kā konzervētu preparātu, kad tanī pašā
laika visapkārt: Kauņas, Viļņas, Minskas, Vitebskas un
visas citas guberņas patiešam jau dzīvo brīvi zemnieki, va-

rētu tikai tāds, kas murgo drudža karsonī. — Gluži otrādi,
ir pietiekoši daudz iemeslu, kuri liek atzīt, ka Baltijas zem-

niekiem, viņu veselīgas eksistences nodrošināšanai, ir jā-
dod daudz vairāk garantiju no valsts puses. Pirmkārt, ze-

mes īpašnieki ir vācieši, tā tad tautībā, valodā un para-
šas atšķiras no zemniekiem, kuri ir latvieši un igauņi. Otr-
kārt, vēsture māca, ka vācu tautības muižu īpašnieki vis-
pārīgi nekad nav izturējušies pret iedzimtajiem labvēlīgi
un nekad no sava iekšķīgā pamudinājuma nav atvieglojuši
viņu nastas; tas arvien bij augstākai varai jāpiespiež, jāiz-
plēš.

Vēsture pat līdz pēdējām dienām pierāda, ka „prakse"
arvien bij tūliņ pie rokas, kad vajadzēja zemniekiem par
labu izplēstas tiesības un brīvības pēc iespējas sakropļot
un aizturēt. — Un tā kā arī vācu valoda kā sveša valoda*
dod ērtu līdzekli — atturēt zemniekus viņiem pašiem par
sliktu no daudz kā viņiem nepieciešamā pārbaudīšanas, —

kas Krievija, kur visi runā krievu valodu, nenāk priekšā,
un kur nav nekādas nacionālas atšķirības, — tad Baltijas
zemniekiem, ievērojot gadusimteņus ilgos spaidus, jādod
vel vairāk garantiju pret baltvācu elementu. - Treškārt,
sis valsts daļas,_ pateicoties viņu ģeogrāfiskam stāvoklim, ir
it sevisķi_ piemērotas iepriecinošai zemkopības, tirdzniecī-
bas un rūpniecības uzplaukšanai, un var darīt izdevīgu ie-
spaidu vispirms uz kaimiņu guberņām, bet vēlāk arī uz

taļakiem apgabaliem, ko jau ar uzsvaru atzinuši, sākot
no Pētera Liela un beidzot ar vācu Buddeusu. Tā tad
šim valsts_ daļām ir dibinātas tiesības uz to, ka vinu zem-

dabu vēl vairāk tiesību un garantiju, nekā kaimiņu
zemnieki Kauņas, Viļņas, Minskas un Vitebskas guberņās.
i-tAa * nekrītat izmisuma jūs, dzīvot apnikušie latvieši,
Übiesi un igauņi, klusiniet savas nopūtas, gaidāt un cerat
vel mazu brītiņu pacietībā; drīz sitīs arī'jūsu atpestīša-
nas stunda, jo jusu Aleksadrs 11. jau tuvojas kā uzvaras
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varonis, viņa priekšā jau sagruvuši vairāki, nekā vienas
Jerikas muri. Taļumā jūs jau varat saskatīt viņa uzvaras

karogus; tie virzās jums tuvāk un tuvāk, tāpēc — vel
mazu brītiņu paciesties — un drīz arī jūsu balss pieska-
nēs visu citu tautu gavilēm lielajā, mīļajā tēvzemē!"

V.

Lielā darba panākumi

1.

Krievu preses balss Baltijas lietās.

Jau maija mēnesi 1862. gada akadēmiķis Kuniks savā
raksta „Die Liven und ihre Klagen" (Lībieši un viņu sūdzī-
bas) aizrādīja, ka „Ar mākslotiem labojumiem, ko par
tādiem tik nosauc, vairs neiznīcinās minēto autoru trīs-
lapi, kas jau ieguvis krievu preses simpātijas."

Šis trīslapis, kā zināms, bija: Andreja Spāģa „Die Zu-
stānde des freien Bauernstandes m Kurland;'krievu tau-
tības cenzora Revele Blagovieščenska „Der Ēste und sein
Herr" un Krišjaņa Valdemāra „Baltische, namentlich liv-
lāndische Bauernzūstānde".

Šie ārkārtīgi svarīgie politiskie un saimnieciskie raksti,
kaut gan bija rakstīti Eiropas lasītājam vācu valodā, to-
mēr nevarēja paiet garam krievu politiskiem darbiniekiem,
kas jau no Jura Samārina darbības laikiem bija piegriezuši
Baltijas jautājumam vislielāko vērību, apskatot to no krievu
valsts un slavu tautības viedokļa.

Visslavu idejas veicinātājiem un krievu iespaida no-

stiprinātajiem, valsts nomalēs nospiestās tautas taču stā-

vēja tuvāk, neka šo tautu kalpinātāju centieni.
Ja turklāt vēl no pašu latviešu Spaģa un Valdemāra,

un no krievu vietēja pārstāvja Blagovieščenska puses nāca
tik spēcīgi protesti pret netaisnībām un varmācībām Bal-
tija, un ja Pēterpili jau saka sasniegt pašu Baltijas zem-

nieku sūdzības, tad krievu patriotiem bija laiks nākt pie
slēdziena, ka arī viņiem jāuzsāk aktīva darbība Baltijas
lietas.

Liela slavofila un slavenā krievu publicista un rakst-
nieka Tvana Sergējeviča Aksakova 68) jūtīgā sirds un slā-
visma ideja pamudināja viņu nostāties nospiesto latviešu
un igauņu zemnieku pusē. Ar to izskaidrojama viņa uz-

stāšanās 2. jūnijā 1862. gadā viņa_ vadītā liberālā krievu
laikrakstā „Djeņ" (Diena). Plašajā 2. jūnija rakstā „Kā
Baltijas vācietis saprot Krievijas ideālu" (Kak poņimajet



410

ostzeiskij ņiemec ideal Rossiji) 69 ), Aksakovs starp citu

raksta:

«Laikam nedaudziem mūsu lasītājiem ir zināms, ka Bal-

tijas provinču vācu sabiedrība dāvājusi laikrakstam «Die-
na" sevišķu uzmanību. Vismaz «Rigasche Zeitung" —

ar

sevišķu rūpību nodarbojas ar mūsu avīzi. Krievu tautas

pašapziņas atmoda, nacionālās sajūtas izpaudums krievu

sabiedrībā, krievu tautas gara pacilātība — tas viss ved
vācu laikrakstu uz nopietnām pārdomām, kuras nejūt mums

līdz." — «Kaut gan mēs ne vienreiz vēl neesam pieminē-
juši Kurzemi,

_

Vidzemi un Igauniju, un neesam noziegu-
šies kaut kādās tieksmēs pēc viņu viduslaiku privilēģijām
— tomēr «Rigasche Zeitung'a" ir izturējusies un izturas

pret mums ar pastāvīgu, sistēmatisku, vāciski-solidu neno-

vīdību." — «Tas ir — veselas politiskās mācības loģiskais
noslēgums, kuru mēs, saprotams, uzminējām, bet par kuru

mes līdz šai dienai izvairījāmies runāt, kā par kutelīgu
jautājumu. Bet

4
,Rigasche Zeitung'ā" 91. numurā ievieto-

tais raksts, kurā vācieši tieši pasludina mums karu, ne uz

dzīvību, bet uz nāvi_ — (taisni tā), šī raksta pārtulkošana
un ievietošana kādā krievu žurnālā, vēstule, kuru mēs

saņēmām no Rīgas — viss tas spiež arī mūs «pārtraukt klu-

sēšanu" un nedaudzos vārdos dot paskaidrojumu Baltijas
vāciešu kungiem. Savā rakstā «Rigasche Zeitung'a" sadala
krievu žurnālistiku divās partijās: pie vienas pieskaita «slā-
vofilus" un tos mūsu preses orgānus, kuri neizrāda vā-

ciešiem sevišķu līdzjūtību (bet izrāda vairāk simpātijas
frančiem un angļiem, kā par to sīki ziņo «Rigasche Zeit."
savos iepriekšējos numuros), — pie otrās — pate sevi,
visus vacus un pārvācotos Krievijā, un dažus krievu žur-

nālus. — Piegriezīsim vērību pašiem rakstiem no 21. ap-

rīļa ar virsrakstu «Partija Krievijā". — «Vakardienas nu-

murā mes jau taisījām dažas piezīmes par vāciem nai-

dīgu rakstu laikrakstā «Sievernaja Pčela"; ja vajadzētu
tunat tikai par polemiku, tad mēs būtu varējuši jau da-
žas dienas atpakaļ, sakarā ar Hilferdinga vēstuli, nodot

kritiku par slāvofilu programmu, kura ir arī tanī vē-

stule. Bet mes izvairījāmies to darīt, lai nekristu aizdo-

mās, it kā mēs iededzinātu antagonismu, kurš, kā var teikt,

jau sen pastāv (kaut gan tikai no vienas puses). Taču da-

žas piezīmes krievu presē mūs pārliecina, ka ir iestājies
laiks, kad jāpārtrauc klusēšana un jāsāk darboties, nevis
tikai aizsargājoties, bet arī uzbrūkot (angreifen).

Slāvofilu programmā rakstīts: atgriešanās pie senslāvu

stāvokļa, vācu elementa atbīdīšana atpakaļ, opozicija val-

dībai, ciktāļ viņa pieslienas rietumu idejām. — Mēs re-

dzam, ka šī partija mums ir visdrošākā, tādēļ, ka vi-
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ņai neko nemaksātu iededzināt neizglītotās tautas masās
naida liesmas. Tikai nedaudzi laikraksti neraksta tādā tonī

(šeit mes piemēram minēsim «Sievernuju Počtu", „S. Pe-
terburgskija Birževija Viedomosti" un «Naše Vremja"). Tā
ir ta liberālā partija, kura mums jāapsveic ar simpātijām
un pret kuru mums jāizturas pretimejoši (die von uns...

entgegenkommend behandelt werden muss), tādēļ, ka mūs
ar viņu saista vienotas intereses: gatavība atbalstīt valsti
visas reformās, pretdarbība katram vienpusīgam tautības
iespaidam, lai tas butu krievu, poļu, vācu, latviešu vai

somu, — un dzīšanās pec vispārējiem humāniem mērķiem.
Sī partija ieinteresēta saimnieciska uzplaukšanā un tau-
tas izglītība." — «Ta ka nav nekādu šaubu, ka abas šīs
lielas grupas pastāv, tad te jāpieturas pie vecā vācu iz-
teiciena: «But par āmuru vai laktu"! (Hammer oder Ambos
sein!). Vai nu uzvarēs rietumu apgaismotā doma (intel-
ligence), pie kuras mes pieskaitām (kopa ar vācu elementu
galvas pilsēta arī Baltijas provinces) arī šo literatūras

grupu, — vai ari uzvarēs_ partija, kas pieturas pie sen-

slāvu, tas ir jpusaziātu kartības, un sludina nacionālo prin-
cipu, — kurš, ja to sistēmatiski izvedīs dzīvē, novedīs pie
valsts sabrukuma. Uzvarēt vai boja iet! Šinī cīņā nav

cita stāvokļa..."
Lūk kā! Āmurs vai lakta! Uzvarēt vai bojā iet! Tas

ir Livonijas ordeņa bruņinieku izsauciena cienīgs! Tikai
mums nemaz nav skaidrs, kādi apstākļi tad īsti ir iededzi-
nājuši musu dienu krusta karotājos šo kaujas kvēli?.. Krievu

zeme jau sen ir lakta!.. Kas viņus uztrauc? Lakta sāka ru-

nāt? Krievu tautas gars atmostas? Attīstās krievu tau-

tas pašapziņa, atkal atskan balss un rīkojas „vāciem vis-
draudošākā" slavofilu partija? Apmierināties Vidzemes,
Kurzemes, Igaunijas baroni, birģeļi un amatvīri! Jums, kā
redzams, maz pazīstami musu pašu māju apstākļi un krie-
vu žurnālistikas pasaule. Tā saucamie slāvofili gandrīz stāv

vieni krievu literatūra; ieskatāties krievu žurnālos un pa-
priecājaties: to lielākā daļa nebūt nestāv tiktālu no jums,
ka jus to domājiet, katrā ziņā tuvāk jums, nekā „slāvo-
fiHem". — «Jus pareizi nosaucāt galvaspilsētu, t. i. Sankt-

peterburgu par jusu sabiedroto, un kaut gan jūs sevišķi
pieminējāt šīs galvas pilsētas vācu elementu, tomēr pa-

mēģināt tik pateikt šī elementa apmērus, norādīt, — kur
Sanktpēterburga beidzas vācu stichijas robežas, un jūs bez
šaubām busat apmierināti!..

Apmierinājuši tādā kārtā «uzticīgos un padevīgos" vā-

ciešus, mēs tomēr vēl kopa ar lasītāju nodarbosimies ar

vācu teorijas īsu apskati. Mes viņus nosaucam par uz-

ticīgiem un padevīgiem, un to darījām ne joku pēc, ne
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apvainodami viņus lišķība vai verdziskā muguras lauzīša-
na." — „Ta ir sevišķa politiska pārliecība. Tā ir vesela
sistēma, kārtīgi sastādīta un pakāpeniska.

Lieta luk ta, ka būdami uzticīgi Krievijas tronim

viņi, kā mes redzejam,_ tanī pašā laikā sludina karu uz

navi krievu būdami uzticīgi kalpi krievu valstij,
viņi neko negrib zināt par krievu zemi. Viņiem Krievija ir
tikai — Krievijas impērija, bet nevis krievu zeme, kuras
aizsardzība var but dažādi apgabali, kurus apdzīvo arī
citas tautības. Ideāls, kuru vāci sludina Krievijā — tā

ir valsts ideja ārpus tautības, tāda Krievija, kurā lai turp-
māk nebūtu nekas īpatnējs, krieviski — nacionāls! Gluži

ka Austrijā «Gesamtvaterland'e", kur, kā to vēlējās mi-

nistrs Bachs, lai dzīvotu un kustētos kā Vīnes valdības

uzvilkta_ mašīna tikai viena vienīga ķeizariska-ķēnišķa na-

cionalitāte." „Tagad top saprotams, kādēļ
*

baltieši tā

sarūgtināti un uztraukti: katru vienkāršu dzīvības parādī-
bu krievu tauta, katru nevainīgu prasību, kas atļauta vācu

pilsonim, Krievija vajag vajāt, tādēļ, ka tā apdraud skai-
sto ideālu! Un tiešām, rupja, mežonīga krievu tauta! Un

ari lien uz priekšu, grib dzīvot!.. No vācu viedokļa skato-

ties, tas ir īsts bunts, bunts pret vaciem, pret viņu izdomā-
tās labierīcības krievu tautai. „Stiept viņu uz laktu! Sist

viņu ar vācu āmuru! Ja ne tā, tad pēc Vecās labās vācu

paniņas, mes vēl paliksim par laktu un krievu tauta par
āmuru!.."

„Bet te lūk vāci kļūdas. Jēdziens par āmuru un laktu,
ko vāci nostāda kā valsts doktrīnu, krievu tautai ir
svešs." — „Mūs pārsteidz vācu uzskata vienādība ar žīdu
uzskatu." — „Zīdi, tāpat ka vācieši, neatzīst Krievijā krievu
tautību un vel apšauba jautājumu (ko vāci jau sen iz-

šķīruši noraidoši!), vai krievi tiešām ir saimnieki savā

zemē? Pēc viņu ieskata, žīdi Krievijā tādi paši saimnieki
ka krievi. Tada žīdu prasība pilnīgi sakrīt ar vācu ab-
strakto valsts ideju." — „Ne naida garā, ne_ ar nolūku

modināt naidu pret vāciešiem mēs rakstām šīs rindiņas,
— bet vēlēdamies vest pašus vāciešus pie saprašanas, ka

viņu attiecības pret krievu tautu ir nepareizas, ķā arī iz-

sargāt krievu sabiedrību no vācu teorijām, kurām daži

neapzinīgi pievienojas!.. Saprotams, jautājums par valsti
un tautībām, kā arī vispār par vācu elementu Krievijā, ir

tik plašs, ka tam mēs ne vienu reizi vien vēl ziedosim sava

laikraksta slejas."
Šinī rakstā Aksakovs vēl tieši par latviešiem un igau-

ņiem nerunā. Pie šī temata, viņi vēl nav saistīti; bet pa-
zīstams ar Baltijas tautām viņš jau bija no sava drauga
Samārina darbības laikiem, un tiklīdz viņa rokās nāca



413

kādas ziņas par latviešiem un igauņiem un pašu šo tautu
pārstāvjiem, viņš tās tūliņ arī iespieda savā laikrakstā.

bpaga, Valdemāra un Blagovieščenska grāmatas viņam
deva izsmeļošus materiālus par Baltijas apstākļiem un uz
tiem atbalstīdamies, viņš varēja uzsākt izšķirošu cīnu pret
Baltijas muižniecību. Ko rakstīja Aksakovs savā laikrakstā

lja.? Seffm\
fam sekoja arī „Kronštad-

skij Viestņiks . Andrejs Vasiļjevs 11. novembra 1862. gada
raksta beigas jau jautā, kadeļ laikraksts „Djen" vēl nerunā
par latviešiem. Drīz Andrejs Vasiļjevs pats ievietojis laik-
raksta „Djeņ 1862. g. 15. decembra 50. numurā tādu pašu
atsauksmi par ž,Pēterburgas Avīzēm", kādu viņš bij snie-

dzis atklātībai „Kronštadtskij Viestņikā". Vasiljeva rak-
stam „Djeņ redakcija piespraudusi šādu piezīmi: „Mēs
būsim laimīgi, ja varēsim piepalīdzēt uzlabot latviešu stā-
vokli, ja varēsim piepalīdzēt atsvabināt latviešu garu no
sveša jūga. — Spāģis ar Valdemāru uzmanīgi sekojuši
>,L>jeņ rakstiem. Tas redzams no Spāģa piezīmes vina
grāmata „Die Zustānde" pie Vasijjeva raksta par „Pēter-
burgas Avīzēm". Spāģis šinī piezīmē nosauc „Djen" par
visliberālāko krievu laikrakstu.

Minētā „Djeņ" (Dienas) 50. numurā arī nodrukāta at-
sauksme par Blagovieščenska grāmatu „Igaunis un vina
kungs , kur spilgti attēlots Baltijas zemnieku nepanesa-
mais stāvoklis. Tadeļ arī akadēmiķis Kuniks varēja atsauk-
ties uz plašu krievu sabiedrību, kas simpatizē latviešu un
igauņu centieniem.

_

Ja slāvofilu politika Baltijas jautājumos arī tanī lai-
ka apzināti jau būtu pieturējusies pie principa „skaldi un

vaidi , tad latviešiem, igauņiem un lībiešiem vinu nepane-
sama stāvokli citas nekādas izejas nebij, ka tikai satvert
pasniegto slāvofilu draudzīgo roku.

2.

Personīgi atvieglojumi Baltijas zemniekiem.

Ņemot vērā krievu sabiedrības un preses balsi, krievu
valdība iesaka spert apdomīgus soļus Baltijas zemnieku
lietās.

a) Baltijas ģenerālgubernātors 1862. gadā, vai nu pats
no sevis, vai uz valdības mājienu, bija griezies pie valdības
ar priekšlikumu, grozīt Vidzemes zemnieku nolikuma 608.
un 642. pantu, kas runā par miesas sodiem. Valsts padomes
lēmums šim jautājumā ir visaugstāk! apstiprināts 2. jūlijā
1862. gadā.

608. pants jaunā redakcijā skan: «Draudzes tiesa šādu
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sodu atgadījumā pielīdzina 24 stundas aresta 10 rikšu

cirtieniem. Bērnus, jaunākus par 14 gadiem, draudzes tiesa

var sodīt ne vairāk, kā ar 20 rīkšu cirtieniem. Draudzes

tiesai nav tiesība piespriest miesas sodu sievietēm, kā arī

zemniekiem, kuri stāv pagasta amatos, vai ir vecāki par

60 gadiem, vai bezspēcīgi, vai slimi.

642. pants: «Miesas sodu nekādā gadījumā nevar uz-

likt muižas valde sieviešu kārtas personām."
Taču šie pārgrozījumi ir izsludināti tikai likumkrāju-

mos un par tiem vēl ziņojuši daži krievu laikraksti. Vācu

un latviešu laikrakstos, kā to Spāģis atzīmējis, nekas par

to nav rakstīts. Tā tad paši zemnieki par šiem atvieglo-

jumiem nekādā ceļā nav varējuši dabūt zināt.

Kurzemē 170. pants vēl palicis spēkā līdz 1865. gadam.
Šis pants, kā zināms, deva tiesību: māju saimniekiem un

nomniekiem - sodīt savus strādniekus ar sešiem koku vai

pletnes sitieniem; muižas īpašniekiem vai viņu pilnvarnie-
kiem — sodīt ar 15 koku vai pletnes sitieniem nedēļa vi-

sus zemniekus, neizslēdzot saimniekus un māju nomniekus,
kad viņi izpilda darbus muižā.

4. jūnijā 1865. gadā visaugstāki apstiprināti Baltijas

komitejas noteikumi, kuru 1. pants atņem pagasttiesām
tiesību sodīt ar miesas sodu māju īpašniekus un nom-

niekus, un 2. pants atņem muižas policijai, muižas īpašnie-
kiem un māju saimniekiem (vispār darba devējiem) tiesību

sodīt ar miesas sodu viņiem padotos strādniekus un kal-

potājus, neizslēdzot arī nepilngadīgos._ Šie noteikumi gan

izsludināti Kurzemes guberņas vēstnesi 1865. gada 54. nu-

murā, bet kad un kā viņi sasniedza zemniekus, grūti kon-

statēt. Krievu valodā iespiesto guberņas vēstnesi zemnie-

ki nesaprata un tas viņiem vispār nebija sasniedzams.

Par Kurzemes zemnieku nolikuma 170. pantu Spaģis

bija tikdaudz rakstījis vairākās vietās savā grāmata, ka

galu galā vairs nebija iespējams to atstāt speķa. Taču

panta atcelšana ir vilkušies vēža gaitā un prasījusi vel pie-
cus gadus pēc Krievijas 19. februāra 1861. gada zemnieku

atsvabināšanas likumiem.

b)_ Kustības brīvības jautājumā. Baltijas guberņas vis-

augstāki apstiprināti jauni noteikumi tikai 9. jūlija 1863.

gadā. Senāts savu ukazu izdevis 7. augustā tanī pašā ga-

dā, bet zemniekus šīs ziņas tik drīz nevarēja sasniegt.
Arī šie noteikumi ir nostaigājuši garu un interesantu

ceļu, kas ir pierādījums, cik daudz vēl bija jāstrādā gar

kaut_ kādiem noteikumiem zemnieku labā Baltijā pat pēc
vispārēja krievu zemnieku nolikuma izdošanas. Noteikumu

vēsturi mēs lasām senāta ukazā un tā skan: «Valdošais se-

nāts uzklausījās: pirmkārt iekšlietu ministra 16. jūlija šā
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gada raportu, kam sāds saturs: Lai pēc iespējas novērstu
bekas formalitātes un apgrūtinājumus, kas līdz šim kavē
tfaltrjas guberņu zemnieku brīvo kustību, Rīgas kara, Vid-

Igaunijas un Kurzemes ģenerālgubernators, pēc vie-
nošanas ar Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes guberņu un
bamsalas muižniecības pārstāvjiem sastādīja projektu jau-
niem noteikumiem par kārtību, kādā būtu atvaļināmi uz
laiku vai pierakstāmi pie citām sabiedrībām Baltijas gu-
berņu zemnieku pagasta locekļi. Šis projekts pēc tā caur-
skatīšanas un izlabošanas vispirms Baltijas komitejā un

pec tam valsts padome, visaugstāki apstiprināts 9. jūli-
ja v. t, t.

.

,?.enata ukasa teksts iau pats apliecinājis, ka šķēršļi
ir bijusi jānovērš, tā tad tie ir gan pastāvējuši, neraugoties
uz to, ka Spaģa pretinieki ir centušies pierādīt, ka Spā-
ģis sniedzis nepareizas ziņas.

Taču, arī jaunie 1863. gada noteikumi, ar vienu roku
deva zemniekiem kustības brīvību, ar otru to apturēja.
Liekas formalitātes un spaidi, par kuriem runāja senāta
ukazs, tomēr nebij novērsti, arī muižnieka varas piedēkļiem
bij atstata gandrīz izšķiroša loma. Pases, zemnieku atlai-
šanai uz laiku no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, bija jāstāda
priekša muižas policijai, resp. īpašniekam vai pārvaldnie-
kam apstiprināšanai ar savu parakstu. Tā tad galvenā ie-
stāde tomēr bij un palika muižas policija. Likums gan no-
saka, ka muižas policija nevar atteikties apstiprināt pasi,
ja pagastvalde to izdevusi saskaņā ar likumu, bet likuma
paredzēto šķēršļu ir tik daudz, ka arvien varēja atrast
kadu kavēkli; muižniekam arvien bij tiesība pārbaudīt, vai
pagastvalde nav pārkāpusi kādu noteikumu. Ja muižas
policija patvaļīgi atteicās pasi parakstīt, viņas rīcību va-

rēja gan pārsūdzēt apriņķa tiesā uzraudzības kārtībā. Ta-
ču hkums neparedzēja nekādu sodu muižas īpašniekam, ja
viņš pretlikumīgi atteicās pasi parakstīt. Novilcināt pa-
ses izdošanu varēja kaut pārs gadu. Pasi varēja liegt iz-
dot: ja pa visu pases laiku nebij samaksāti vai nodroši-
nāti personīgie nodokļi; ja neiemaksāja pases naudu no
/!) kap. lidz_ 9 rubļiem, ja nebij uz visu laiku nodrošināts
uzturs nespējīgiem radiniekiem uz augšu un leju ejošā lī-
nija, sievas vai vīra tēvam, patēvam, pamātei, audžu tē-
vam un mātei, bariņiem brāļiem un māsām un vinu bēr-
niem. Tāpat varēja atteikties izdot pasi: ja pēc pases ter-
miņa notecēšanas zemnieks nebija laikā atgriezies savā
pagasta un atjaunojis pasi; ja nebij samaksāti pagastam
izdevumi par ārstēšanu ārpus pagasta; ja kāds bij atsūtīts
atpakaļ pagastā arestēts; ja bij zem policijas uzraudzības
vai nodots tiesai; nolikts zem aizbildniecības. Muižas po-



416

licija varēja sekot tam, vai pagastvalde ievēro šos notei-

kumus. Pagastvaldei bij uzlikts pienākums par katras pa-
ses izdošanu tūliņ ziņot muižas policijai.

Vēl sarežģītāka bija pārrakstīšanas pie cita pagasta
vai pilsētas. Šinī gadījumā bez visiem iepriekšējiem ka-

vēkļiem, vēl bija jānorēķinās ar muižas īpašnieku, pa-

gastu un_ visām privātpersonām, kam būtu jāmaksā kādi

parādi; jāapgādājas pieņemšanas un atlaišanas zīmes;_pie-
ņemšanas zīme jāparaksta agrākā pagasta muižas īpaš-
niekam un pagastvaldei par pierādījumu, ka visas prasī-

bas pret šo pagastlocekli ir pildītas. Ja nu kaut viens ceļa

kādas dibinātas vai nedibinātas parāda prasības, vai pa-

gastvalde vai muižas īpašnieks konstatēja pēc sava ie-

skata kādus ~likumīgus šķēršļus", tad zemnieks varēja sū-

dzēties līdz bezgalībai. Bet galvenais, ko muižnieki at-

kal bija panākuši jaunajos 1863. gada noteikumos, bija

tas, ka viņiem bija un palika galvenā uzraudzība par zem-

nieku kustības brīvību. Faktiski viņi atkal bija panākuši
visu, kas viņiem bija nepieciešams šīs brīvības ierobe-

žošanai.

3.

1863. gada 6. septembra agrārā reforma.

Šo reformu, ja to tā grib nosaukt, izrāva no Baltijas
muižnieku sīkstajiem nagiem Spāģis, Valdemārs un Blago-
vieščenskis ar savām grāmatām un lielo iespaidu uz krievu

un ārzemju sabiedrību. Uz krievu valdības aprindām arī

darīja lielu iespaidu Mežmuižas zemnieku daudzie 1861.—

1863. gadu lūgumraksti un Kaspara Biezbārža un citu ie-

sniegtā 1863. gada adrese uz visaugstāko vārdu, ka arī

slāvofilu enerģiskā uzstāšanās viņu presē. Aksakova laik-

rakstā „Diena" 1863. gada 38. numurā atkal bija pārdrukāts

no „Kronštadskij Vestņika" raksts, kura sniegtas svarī-

gas ziņas par Baltiju, kas ņemtas no Spaģa „Die Zustān-

de" Kr. Valdemāra „Baltische, namentlisch livlāndische

Bauernzustānde", O. fon Rūtenberga „Meklenburg m Kur-

land" un Blagovieščenska „Der Este und sein Herr"

Sabiedriskā doma spieda krievu valdību spert zinā-

mus soļus Baltijas lietās. Vispirms viņai bija jāizved dzīvē

tie likumi, kuri jau bij izdoti.

a) Vidzemē stājās speķa 24. jūnija 1863. gada zem-

nieku nolikums, kas bij visaugstāki apstiprināts jau 13.

novembrī 1860. gadā pirms reformām Krievijā. Vidzemes

muižnieki trīs gadus bija gaidījuši un vilcinājušies, lai ti-

kai izdevīgā brīdī atkal varētu šo likumu atstāt neiz-
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vestu dzīvē. Tikai pec 19. februāra 1861. gada, kad krievu
zemnieku brīvība un tiesības uz zemi jau tapa zināmas
visā Eiropa, 1860. gada likumu vairs nevarēja
novilcināt ilgāk, kā līdz 1863. gada jūnija beigām.

Šis likums, kā jau arī Spaģis to bij atzīmējis, zemnie-
kiem nedeva daudz — pat dažā ziņā stāvokli pasliktināja.
Taču vispār visa kustība, kas notika ap likumu, to izve-
dot dzīve, zināmā merā modināja zemniekus. Arī tam

bija sava nozīme.

b) Kurzemē izdeva sevišķus 6. septembra 1863. gada
noteikumus par zemes iegūšanu zemnieku īpašumā un ze-

mes nomas larendes) līgumu noslēgšanu. Šie noteikumi
laika ziņa jau sakrita ar jauno pārgrozījumu ievešanu
Vidzeme.

Krievijas senāta 1863. gada 20. septembra ukazā teikts,
ka Baltijas lietu komiteja nolēmusi noteikumu tūlītējai
izvešanai dzīve izlūgties visaugstāko apstiprināšanu, kas
arī notikusi 6. septembrī 1863. gadā.

Šie noteikumi bija gan zināms cīņu ieguvums taču ne

tads, kadu velējās Spāģis savos cīņu rakstos.
19. februāra 1861. gada krievu* zemnieku likumā bija

noteikts un atsavināts zemes daudzums pec visu zemnieku
vīriešu dvēseļu skaita, paredzot zināmu normu katrai vī-
riešu dvēselei.

Izpirkšanas noteikumos pate valdība uzņēmās cenu rē-

gulešanu un starpniecību izpirkšanas operācijā, izpirkša-
nas nolikums (položeņije o vikupie) noteica operāciju kār-
tību un pate valdība deva aizdevumu pilnos apmēros.

Krievu zemnieks varēja mierīgi noskatīties, kā pati val-
dība par viņu rūpējas un nokārto viņa lietas, piešķirot un

izpērkot zemi viņa īpašuma.
6. septembra 1863. gada likums nenodibināja nekādu

zemnieku zemes fondu un krievu valdība neuzņēmās ne-

kādu starpniecību, starp Baltijas muižnieku un zemnieku.
Šis likums bija akts ar 20 vijīgiem pantiem un tikpat
daudzām pakaļdurvtiņām, pa kurām muižnieks varēja at-

rast izeju savu interešu virzienā.
Likuma § 1. skan: Kurzemes zemniekiem dotā tiesība

iegūt īpašumā, pēc labprātīgas ar muižu īpašniekiem vie-

nošanās, Kurzemes muižu sastāvā esošās atsevišķās ren-

tes mājas (Gesinde); bet priekšrocība iegūt katras šādas

mājas pieder personai, kuras nomas lietošanā atrodas šīs

mājas. Šī priekšrocība pastāv iekš tam, ka, ja māju nom-

nieks ir ar mieru tās pirkt uz tiem pašiem noteikumiem»
kādus piedāvā citas personas, mājas jāpārdod minētam
nomniekam; gadījumā, ja pēdējais nebūtu ar mieru pirkt
mājas, uz noteikumiem, kādus prasa muižas īpašnieks un
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piedāvā citi pircēji, pirmais nomnieks dabū pie māju no-

došanas zemāk rakstītos pantos paredzēto atlīdzību par

maju vērtības un ienesīguma pieaugumu, kas cēlies no

viņa pūlēm.
Piezīme: muižnieku muižas sastāvā ieejošās rentes

mājas uz tiem pašiem pamatnoteikumiem var iegūt visu
citu kārtu personas, izņemot žīdus, ja šīs personas uzņem-
sies uz sevi visus pienākumus, kas pēc likuma guļ uz māju
saimniekiem; pie kam saprotams, nemainās viņu personīgās
kārtas tiesības.

Likuma § 2. noteica, ka muižas īpašniekam, kurš vē-
las pārdot viņa_ muižas sastāvā esošās rentes mājas, ir

pienākums, ne vēlāk, kā deviņus mēnešus pirms Jurģu die-
nas (23. aprīļa) paziņot par to māju nomniekam, paskai-
drojot viņam cenu un_ visus pārdošanas noteikumus

māju nomniekam, kas pēc notikušās paziņošanas vēlas pirkt
viņa lietošana esošas mājas, ir uzlikts pienākums pazi-
ņot par to pagasta tiesai — tāļāk paziņošanai muižas
īpašniekam —

un pēc tam izdarīt pašu pirkšanu, vai dot
muižas īpašniekam nodrošinājumu, ka viņš patiešām iz-

pildīs savu apņemšanos. _Ja māju nomnieks to neizpildīs
sešu nedēļu laika, no tas dienas, kad muižas īpašnieks
viņam paziņojis savu priekšlikumu, — tad viņš zaudē savu

priekšrocību pirkt viņa lietošanā esošās mājas, un mui-
žas īpašniekam ir tiesība pārdot mājas citai personai par
to pašu vai par augstāku cenu."

Likuma_ 1. pants un piezīmes runā tikai par muižas sa-

stāva esošam vai ieejošām atsevišķām rentes mājām, ne-

nosaucot tas par zemnieku mājām. Tā tad 1863. gadā
muižniekam izdevās izvairīties no tā nosaukuma, ko zem-

nieku lietošana esošai zemei bija devuši zviedru valdīša-
nas laika un 1804. gada nolikumi.

Taļāk 6. septembra likuma 1. un 2. § muižniekiem ne-

kādus pienākumus mājas pārdot neuzlika un zemniekiem
nekādas tiesības prasīt, lai viņiem mājas pārdod —

ne-

piešķīra.
Ja gadījās kāds muižnieks, kurš uz § 2. pamata vē-

lējās mājas pārdot, tad tada gadījuma zemniekam uz § 1.

pamata bija tiesība mājas pirkt. Bet ja muižniekam šāda
vēlēšanas prata neiekrita, tad zemnieks savas «tiesības"

pirkt zemi — nevarēja izmantot._ Viss atkarājās no

muižnieka gribas un patvaļības. Spēkā arī palika vecā
«brīva vienošanās", kadu diktēja muižas īpašnieks.

Agrākajam nomniekam § 1. deva tikai šķietamas priekš-
Ja šīs priekšrocības muižnieks gribēja likvidēt,

tad viņš bez pūlēm varēja atrast trešo personu, kas viņam
kaut fiktīvi piedāvā par mājām tādu pirkšanas cenu, kādu
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agrākais nomnieks
_

nevarēja
_

maksāt, un nomniekam bija
nākošā Jurģu dienā mājas jāatstāj, ja vina agrākā nomas

līguma nebij paredzēts, ka pirkšanas līgums nelauž nomas

līgumu. Šādas nomnieka tiesības neviens muižas īpašnieks
nomas līgumā neierakstīja, tā tad ar maskoti noorganizē-
tu pirkšanu-pār došanu muižnieks varēja izbēgt nomas lī-

gumu pat pirms termiņa un izspiest no mājām agrāko nom-

Likums gan noteica, ka, ja māju pārdošanas ga-
dījuma agrākajam nomniekam pirms termiņa jāatstāj mā-

jas, viņš dabū atlīdzību, līdzīgu pēdējā_ gada nomas mak-

sai naudā, ka arī atlīdzību par pēdējām klaušām pēc
„brīvas vienošanās" vai pec pagasttiesas novērtēšanas. Bet

ko tad nozīmēja šī niecīgā atlīdzība, kad nomnieks bija
spiests likvidēt visu savu saimniecību un palika bez pa-

jumtes. No atlīdzības samaksas muižnieks viegli varēja
izvairīties uz 6. septembra likuma § 4. pamata, pierādot
viņa paša iespaidotās tiesās, ka agrākais nomnieks ar sliktu

saimniecības vadīšanu mājas nolaidis, vai nav pildījis muiž-

niekam pretīm visus nomas līguma noteikumus.

Zinot no Spāģa pievestiem nomas līgumu paraugiem, kā-

di neizpildāmi noteikumi bija rakstīti nomas līgumos, katrs

varēja būt pārliecināts, ka muižas īpašnieks arvien atra-

dīs kādu noteikumu, ko nomnieks nav pildījis, un līdz ar

to panāks tiesas spriedumu, ka nomniekam nav tiesība

saņemt atkāpšanās naudu pie viņa izlikšanas no mājām,
tās pārdodot citai personai.

Paredzot piezīme pie § 1. arī visu citu kārtu personām
tiesību pirkt zemnieku mājas, muižnieki paturēja sev ie-

spēju sagādāt zemniekiem nepārvaramu konkurenci arī no

pilsētniekiem un vieglāki atrast personas, kas ar maskotu

pirkšanu-pār došanu palīdz izspiest agrāko nomnieku.

Māju pirkšanu zemnieka īpašuma padarīja par neie-

spējamu arī valsts kredita trūkums.

Jaunā likuma § 5. paredzēja kredītu tikai Kurzemes ze-

mes kredita iestādē vai muižnieku bankā; bet šīs taču bija
muižnieku vadītas kredītiestādes* kuras varēja pret cita

muižnieka vajātu zemnieku izturēties partejiski.

Padarot ar iepriekšējiem likuma pantiem māju pirkšanu

par neiespējamu, ja muižnieks pats to nevēlas, 6. septem-
bra likuma autori galveno vērību atkal bija piegriezuši no-

mas attiecībām starp zemnieku māju nomniekiem un muižu

īpašniekiem. Likuma pēdējie 11 panti runāja tikai par šīm

attiecībām. Taču visas šīs attiecības galvenā kārtā pa-

matotas uz veco 1817. gada Kurzemes zemnieku nolikuma

174.—191. pantiem, kuri zemnieku atdeva muižnieka rokās,

ja ne citādi, tad ar muižnieku iespaidoto pagasttiesu vai
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muižniecisko apriņķa tiesu. Spēkā palika „brīvā vienoša-
nās" un bargie noteikumi

_

par līguma nepildīšanu. Muiž-
niekam joprojām bij atstata iespēja diktēt nomas notei-
kumus pec sava ieskata un mākslīgi izsaukt vairāku nom-

nieku konkurenci, lai darītu iespaidu uz pirmā nomnieka
stāvokli un viņa nomas termiņu.

6. septembra likums par nomas līgumiem gan noteica, ka

nomas līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 gadiem,
vai izņēmuma gadījumos — kad pirmo reizi no klaušām
pārgāja uz naudas nomu — ne īsāks par 6 gadiem; bet
~'brivā vienošanās" deva muižniekam iespēju ierakstīt lī-
guma, ka to var atcelt kāda noteikuma nepildīšanas dēļ.
Līguma anulēšanu pirms termiņa arī varēja panākt uz zem-

nieku nolikuma 184. panta pamata un 6. septembra 1863.
gada. likuma 13. panta pamata, ja muižas īpašnieks tiesā

pieradīja, ka nomnieks nav pildījis līguma noteikumus.
Kadu garantiju deva zemniekam tā_laika tiesu izmeklē-

šana prāva ar muižnieku, jau apliecinājusi visa agrākā un

vēlākā tiesu «prakse".
Jauna likuma 15. paragrāfs it kā deva zemnieku māju

nomniekam šķietamas priekšrocības — pec 12 gadu nomas

termiņa iztecēšanas (ja viņam bija palaimējies nodzīvot
visus 12 gadus) atkal joprojām paturēt nomas lietošanā
tās pašas mājas, bet tā paša panta noteikums —ka ag-
rākajam nomniekam jāpieņem „muižas īpašnieka prasītie
un citu personu piedāvātie noteikumi" padarīja šīs

šķietamās nomnieka priekšrocības par neesošām: Personas,
kaut arī fiktīvas, kas pieņem visus muižas īpašnieka priek-
ša liktos līguma punktus, viņš varēja viegli atrast katrā
laika un tāda ceļā piespiest pirmo nomnieku atkāpties. Bez
tam, pie tā paša § 15. atkal bija piezīme, ka ar tiesas
spriedumu nomniekam var atņemt šinī paragrāfā minē-
tas priekšrocības, ka arī tiesību dabūt kādu atlīdzību, ja
viņš nav pildījis «muižniekam pretīm visus līgumā pa-
redzētos pienākumus". Šādu tiesas spriedumu muižnieks
viegli varēja panākt, tādēļ, ka viņš pats varēja diktēt
nomniekam tādus noteikumus, kādus nav iespējams pil-
dīt. Ka pats nomnieks pie līguma slēgšanas nevarēja būt
apzinīgs dalībnieks, jau pierāda tas apstāklis, ka līgumi arī

?ēc 6. septembra likuma_ izdošanas rakstīti vācu valodā,
as noticis visa Kurzeme divu gadu laikā. Tā tad droši

var teikt, ka šinī laikā visi līgumi jau bija atjaunoti vai

pirmo reizi noslēgti vācu valodā uz 6 vai 12 gadiem. Tikai
pateicoties latviešu un krievu progresīvas preses iespaidam
un zemnieku prāvām, pati krievu valdība pēc diviem ga-
diem nākusi pie apķērības* ka latviešiem, igauņiem un lī-
biešiem arī pašiem jāsaprot nomas līgumu noteikumi.
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Tadeļ Kurzemes gubernators ar 22. jūnija 1865. gada
cirkulāru Nr. 4814,_ ko apstiprinājis arī Baltijas ģenerāl-
gubernators 6. jūlija 1865. gada, ar Nr. 1018, devis'priekš-
rakstu apriņķu tiesām. „ka viņu pienākums ir pašām se-

kot un uzdot pagasttiesām to izpildīt, lai kontrakti uz zem-

niekiem iznomājamiem zemes gabaliem būtu sastādīti ne

tikai vācu valodā, bet reizē ar to arī vietējo iedzīvotāju
vairākuma valdošā latviešu, igauņu _v. t. 1. valodā.

Taču 6. septembra likums attiecībā uz māju iznomā-
šanu zemniekiem, ari nesasniedza krievu valdības aprin-
das varbūt iedomāto mērķi. Likuma 18. paragrāfā bij at-

stata muižniekiem iespēja turpināt māju «uzspridzināša-
nu." Šī_ panta pirmā daļā bija teikts: ,Ja muižas īpaš-
nieks velēsies izlikt nomnieku no mājām pēc kontrakta

termiņa notecēšanas, nevis lai mājas agrākā sastāvā atdotu

nomā vai pārdotu citai personai — bet lai tās citādi iz-
lietotu — un caur to pavisam ņems pirmajam nomniekam

iespēju paturēt mājas sev, — tad par to viņam jāpaziņo
nomniekam deviņi mēneši iepriekš termina notecēšanas"

v. t. t.

Tā tad netikvien 6. septembra 1863. gada likums ne-

deva zemniekam iespēju bez muižnieka piekrišanas iegūt
zemi īpašumā vai ilgtermiņa nomā, kaut arī uz „brīvas
vienošanās" pamata, bet vēl joprojām atļāva muižniekiem

«citādi izlietot" zemnieku mājas, neizslēdzot to pievieno-
šanu muižām.

Ka muižnieki nav pildījuši 6. septembra likumu zem-

niekiem labvēlīga nozīmē un plaši pielietojuši 18. § sev

paturēto brīvību — „citādi izmantot" zemnieku mājas, lie-

cina, nevien Andreja Spaģa un Krišjaņa Valdemāra raksti,
bet arī latviešu informētā krievu slāvofilu prese. Atklāti
izteiktie protesti pret muižnieku rīcību piespieduši krievu

valdību sekot muižnieku pretlikumīgai darbībai un tādēļ
pati valdība atkal spērusi dažus soļus šo pretlikumību un

likuma trūkumu novēršanas virzienā.

4.

Slavofilu un latviešu turpmākā cīņa pret Baltijas muižnie-
cības politiku (1865. g.).

Baltijas muižnieku sīkstā viltus politika bija gan ap-

mānījusi krievu valdību ar 6- septembra 1863. gada likumā

ievadīto šķietamo zemes reformu, bet Spāģi, Valdemāru

un slāvofiius tā apmānīt nespēja. Viņi tūlīņ novērtēja
šīs «reformas" mazo nozīmi un tādēļ turpināja cīņu ar

neatslābstošu enerģiju.
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Sakot ar 1864 gadu,,slāvofilu laikraksts «Diena" (Djeņ)
bieži vien un neatlaidīgi runa par Baltijas jautājumiem.
«Dienas" 24. numura (1864. g.) nodrukāts raksts ar virs-
rakstu „Igauņu balss", žēlodamies par pārvācošanas po-
litiku, izsaka velēšanos, «lai jauni cilvēki, kas pabeiguši
mācības augstskolās, apmetas pie mums par mācītājiem,
tiesnešiem, ārstiem, pilnīgi prastu mūsu tautas valodu, un

lai šo mācīto vīru pulkā uzņemtu un iedēstu arī igauņus
pēc sirds un dzimuma. Ja tas notiks, tad arī modīsies
musu tauta uz labiem darbiem un tikai tad tā varēs būt
cienīgs loceklis lielajā krievu saimē. Bet kamēr igauņu va-

lodai trūks vietas_ mūsu tiesās un ģimnāzijās, tamēr igau-
ņu tauta būs itka koks, kas sirgtin sirgst savā paša ze-
me." 70).

«Dienas" 1864. gada 45. numurā ir garāks raksts par
vācbaltu separātismu. «Dienas" 1865. gada 1. numurā In-
driķis Allunans ievietojis rakstu par «latviešu rakstnie-
cību", kurā uzsver, ka «Latviešu Avīžu" redaktors un

«Latviešu draugu biedrības" priekšnieks, mācītājs R. Šulcs
izteicies, ka «latviešiem pasniegt ziniskus rakstus ir tik-
pat neprātīgi, ka bērniem dot rokās kvēlojošās ogles",
jo «kurš no latviešiem grib zināt kaut ko labāku, lai lasa
vācu grāmatas." «Dienas" 22. numurā (1865. g.) Indriķis
Allunans ievietojis otru_ rakstu par vācu valodu latviešu
pagastu valdēs un tiesas, kurā pastrīpo ļaunumus, kādi
ceļas no ta latviešiem, kuri griežas pie savām iestādēm,
bet darīšanu valodu neprot. — «Dienas" 24. numurā (1865.
g.) sniegtas plašas ziņas par sapulci, ko 12. martā 1865. g.
noturējusi Ģeogrāfiskās biedrības etnogrāfiskā nodala. Sa-
pulces vadītājs profesors V. Lamanskis, garā runā vis-
pirms stādījis priekša jaunu biedri Krišjāni Valdemāru,
iesākdams savu runu sekošiem vārdiem: «Man ir gods
ar vislielāko prieku paziņot nodaļai, ka mūsu jaunajā līdz-
biedra mes iemantojam netikai vien cilvēku, kas ļoti bran-
gi prot latviešu valodu un pazīst latviešus pašus, kas

svarīgi krieviem un tik tuvu rāda slāviem, — bet arī

pasu dzimušu latvieti, kas cienīgi cīnās priekš savas tau-
tas, musu radinieces, kuru mes, krievi, diemžēl, pavisam
piemirsuši" 7l).

TāJfk Brīvzemnieks pievedis no prof. Lamanska runas
vel sadas svarīgas vietas: «Žēl ka līdz šim varējuši lat-
viešu un igauņu pulkā rasties tikai ļoti maz tādu cilvēku,
kas augstākas skolās izglītoti, nepalikuši par vāciešiem,
bet uzticīgi un bez liekas kaunēšanās turējušies par lat-
viešiem un igauņiem, strādādami un gādādami priekš sa-

vas tautas. — «Mūsu jaunais līdzbiedris Valdemāra kgs,
īpaši pieder pie tiem nedaudziem latviešiem, kas augstās
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skolās nav aizmirsusi savu tautu. Sacīšu vēl vairāk: viņš

nav ,taupījis visu savu auglīgo darba spēku, lai latviešu

tauta paceltos krietna tikumā..." — «Apsveicinādami Val-

demāra kgā veselas tautas atdzimšanu, vēlēsimies, lai lat-

vieši atsūtītu krieviem jo vairāk tādu derīgu darbinieku.

Savu tautu karsti mīlēdams, Valdemāra kgs sirsnīgi mīl

arī lielo, dārgo krievu tēviju, viņš mīl tos pamatus, uz

kuriem atspiežas valdītāja slāvu-krievu tautība, pareizi ce-

rēdama, ka latvieši, krieviem jo tuvu piesliedamies, pa-

nāks labāku dzīvi, lielāku labklājību."

„Dienas" 32., 39., 40. un 41. numuros (1865. g.) ievietots

garš raksts ar virsrakstu „Latvietis" un parakstu „Josts
Viesuls". Par šo rakstu Brīvzemnieks devis šadu atsauk-

smi: „Šis raksts, kurš loti līdzinās tam, ko J. F. Samarins

uzņēmis savā malienā" (Okraini Rossiji) otrā

grāmatā, plaši un sīki apraksta Vidzemes latviešu zem-

nieku dzīvi ap 1845. g. un drusku agrāki. Ko rakstītājs

stāsta, to viņš pats piedzīvojis, izbaudījis līdz pēdīgam
žults pilienam. Tādēļ viņa stāstam īpašs spirgtums; tā-

dēļ tā sevišķi aizgrābj pratu, ķeras pie sirds._ Josts Viesuls

mums še pasniedz — veselu labi lielu kultūras bildi, ve-

selu labi garu tautas traģēdiju, ko ļoti derētu tulkot ari

latviešu valodā. Tads tulkojums iztaisītu īpašu garu rak-

stu, kas brangi derētu tiklab par materiālu, zinībai-vē-

sturei un etnogrāfijai, ka arī par apcerējumu priekš lat-

viešu un nelatviešu prātiem un sirdīm. Mēs to, diemžēl,

nevaram tulkot šinī rakstā, kas jau bez tam stiepjas vi-

sai garš."

„Josta Viesuļa stāstu par netaisnu pierādīt neviens nav

mēģinājis."

„Dienas" 44. numurā uzņemti ziņojumi no Kurzemes,

no Lielsesavas un Bramberģes pagastiem, kur notikušas

daudz un dažādas un pārestības, izošņājot un

vajājot tā sauktos jaunlatviešus."

„Dienas" 47. un 48. dubultnumuros (1865. g.) divi raksti

runā par Baltijas lietam: redakcijas ievads un Indriķa

Allunāna raksts „Par latviešu valodu." Redakcijas ievadā

pārrunāts Baltijas zemnieku jautājums un izteiktas do-

mas, ka Latvijā un Igaunija valdībai drīz vien jālabo zem-

nieku liktenis, ka tur jāieved krievu atklātās tiesas un zem-

stes iestādes. Nekādas pretim celtas ierunas par privilē-

ģijām, par šķietamu likumību, te nederot: to prasot krievu

tautas gods un krievu valsts labums.

Indriķis Allunāns savā rakstā uzsvēris, ka vācietība

spiežas latviešos un ka „Pēterburgas Avīzes" gan gribēju-
šas strādāt pretim straujai pārvācošanai, bet Baltijas va-
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rēnie vācieši laika pamanījuši savu pretinieku un tam at-
ņēmusi visu iespēju karot pret tautas atsvešinātajiem/

bpeeigu triecienu vācbaltu varas cietoksnim deva sla-
vofili ļ. Aksakova paša rakstā, viņa laikraksta „Dienas"
27. novembra 1865. gada numurā72) ar virsrakstu: „ĪJz kāda
pamata Baltijas zemniekiem ņemtas tās tiesības, kuras bau-
da zemnieki pārējā Krievijā?

*

Raksts (saīsināts) skan: «Zemnieku kārtas stāvoklis mū-
sußaltijas provinces nevar negriest uz sevi krievu sabie-
drības uzmanību Krievu sabiedrība nevar palikt vienal-
dzīga ne pret mīklaino notikumu ar Biezbārdi, par kuru
tik sīki ziņots laikrakstā «Moskovskija Viedomosti"

ne
pret pareizticīgās baznīcas stāvokli Baltijā, ne pret tiem
apvainojumiem un spaidiem, kādus cieš,no vācu tautības
Baltijas iedzīvotajiem Baltijas pilsētu krievu iedzīvotāji, -
ne pret tam nevācu tautības turienes zemnieku sūdzībām,
kuras arvien biezāk un biežāk atskan mūsu krievu presē.

Pakavēsimies tagad pie zemnieku jautājuma Baltijas

gSfe visnopietnākais, vissvarīgākais un sola

Tagadējās valdīšanas reformas vispārīgi, bet — gal-
venais - zemnieku reforma un mūsu iekšējā sociālās attī-
stības progresīvā gaita pilnīgi pārvērta agrākās dīvainās,
p_azeminosas

>

Krievijas attiecības pret dažām viņas noma-
lēm, deva viņai morālisku pārsvaru, varenu pievilkšanas
speķu tautām pretīm - jaunu ieroci un karogu. Ja agrāk
kauns par dzimtsbūšanas stāvokli spieda mūs klusēt un
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āfies pat par P°*u nospiesto
krievu tautību no Poliras atdalītos krievu apgabalos: ja
agrāk Baltijas vācu muižniecība, atbildot mums uz mūsu
kautrīgo iestāšanos par latviešiem un igauņiem, svieda
mums seja mūsu pašu zemnieku verdzību un'ar uzpūtību
aizrādīja, ka Baltija vairs nepastāv personas piecietinā-
sana pie zemes, - tad tagad nu ir jārunā cita valoda:
tagad_Krievija atstājusi tāļu sev pakaļ Polijas un Baltijas
eiropejismul Augstāk par visiem cittautiešu karogiem ta-
gad nostādīts viņas karogs, - viņa aizsteigusies visām ci-
tam tautībām priekšā - un solo kustības priekšgalā. Zem-
nieku jautājuma atrisināšana pašā Krievijā atviegloja un
virzijatuvak izšķiršanai daudzus sociālus jautājumus un
bez sķepa atraisīja viņas iekšējā politikā ne mazumu Gor-
aija mezglu, — bet tam visam nav nekas kopīgs ar franču
sociālismu vai demokrātismu, kā to grib iegalvot Eiropai
poļu pani un daži vācu baroni. Mūsu zemnieku dzīves pār-
vērtības saistītas ar vēsturisko slāvisma uzskatu, kā vien-
kārša tauta ir sabiedriskās attīstības pakāpju nepiecieša-
mais pamats un ka tāda ir pielīdzināma dabīgam dzīvības
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spēkam, saknēm, kas pievada stādam vajadzīgo dzīvības
sulu, — bet to nenostāda vis uz nepieciešamā materiāla
pakāpes, kā to dara, piemēram,_ Baltijas vācieši." — ~19.
februāra zemnieku reforma, kopa ar zemstu iestādēm, kas
atbalstās uz visu šķiru pārstāvniecību, ir mūsu tautas pa-
matspeku auglis, kas attīstījies netikvien no valdības, bet
no visas sabiedrības gribas." — „Bet ko dara Baltija? Tanī
paša laikā, kad Krievija ieveda savā sociālā dzīvē 20 mil-

jonus lauku iedzīvotājus, piešķīra viņiem zemi, personīgas
tiesības, sabiedrisku pašvaldību, tiesību piedalīties ar pār-
stāvjiem zemstu iestādēs, — tanī pašā laikā Kurzemes,
Vidzemes un Igaunijas zemnieki, — taisnība, gan atsvabi-
nāti 40 gadus atpakaļ no dzimtsbūšanas, bet bez zemes, —

paliek joprojām bezzemnieku kārtā un padoti muižu īpaš-
nieku neaprobežotai patvaļībai, tādēļ kā pēdējo rokās pa-
liek muižas policijas priekšnieka tiesības, — atbalstās uz

patrimonialās justīcijas tiesību_ pamatiem. Ja arī, kā daži
doma, vairs nevarot labot kļūdu, kas pielaista, atsvabi-
not zemniekus bez zemes, ja uz viņiem vairs nevar attieci-
nāt 19. februāra 1861. gada vietējo nolikumu noteikumus —

tad, liekas, nav iemesla_atraidīt viņus no tās patstāvības
un pašvaldības daļas, kada uz vispārējā nolikuma pamata
piešķirta krievu zemniekiem. Taču, ne līdzīga pašvaldība,
ne miertiesas, ne zemstu iestādes Baltijā nav; zemes ie-

pirkšanai no muižniekiem zemnieku īpašumā, ievesta —

un arī tikai pēdējā laikā — pavisam cita, zemniekus po-
stoša un nedaudziem sasniedzama kārtība, nekā Krievi-

ja
74). Kaut gan tagad Rīgā sēd_ kommisija, kura raksta

projektus par zemnieku personīgam tiesībām un* pienāku-
miem un par_ viņu pagastu policijas un tiesu iekārtu, —

tomēr_ pec musu saņemtām ziņām, pie visām šīm_ projek-
tējamam pārgrozībam strādā tikai redzēšanas pēc, izlie-

koties; ne ar sirsnīgu nolūku uzlabot lauku iedzīvotāju
stāvokli un dot viņiem pilnīgu patstāvību, bet ar nolūku

novadīt sānis uzmācošos negaisu un ar jaunu formu maskot
muižnieku agrāko tiesību aizsargāšanu. Atminēsimies arī,

ka Baltija ar zemnieku jautājumu saistīts jautājums par

ienācēju, vācu, tautības attiecībām pret iedzimto — igau-
ņu un latviešu tautībām. Pagājušā gadā igauņu zemnieki

sūtīja uz Pēterpili delegāciju ar lūgumu arī viņiem dot tās

pašas zemes iepirkšanas tiesības, kādas rakstītas 19. fe-

bruāra nolikumā un dāvātas krievu zemniekiem. Skaidrs,
ka šinī lūgumā un šinī vēlēšanās nav nekas uztraucošs:

Krievijas pavalstnieki, cittautieši lūdz izplatīt arī uz vi-

ņiem Krievijas vispārējo likumu, labvēlību un spēku. Lū-

gumrakstu, kā_ mes dzirdējām, pieņēma labvēlīgi, bet sa-

kara ar to tomēr norisinājās tādi paši notikumi, kā ar adresi.
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Lūgumraksta iesniedzēju skaitā, cik mums zināms, bija divi

brāli Petersoni, kurus, pec viņu atgriešanās mājās, Balti-
jas varas nodeva tiesai kā dumpiniekus un vienu no viņiem
pat ieslodzīja Liepājas cietumā. Baltijas priekšniecībai, kā

lasītājs vēl atcerēsies, no 44. numurā nodrukātā ziņoju-
ma no Kurzemes, tagad ir labs līdzeklis katru latvieti vai

igauni raksturot ka dumpinieku, vismaz kā aizdomās tu-
ramu: nosaukt viņu par «jaunlatviešu" vai «jaunigauņu"
partijas locekli, dot viņam palamu „junger Lette", „jun-
ger Este". Šadu iesaukumu, pec pašu vāciešu atzīšanās,
tagad dod katram latvietim un katram igaunim, kurš nepa-
dodas ģermanizācijai, un šo Krievijas pavalstnieku uzstā-
šanos pret pārvācošanu pieraksta viņiem kā noziegumu,
un kur tad? Paša Krievijas valsti, no krievu valsts varas

puses." — «Vai tad Baltijas muižnieki neredz, ka tagadējā
laika jautājumi jau jāstāda ta: kādel Krievijas valstī vai-
rāk kā pusotra miljona Krievijas pavalstniekiem, zemnie-

kiem ņemti tie zemes un civīliekārtas labumi, kādus bau-
da citi tadi paši Krievijas pavalstnieki — zemnieki?" -

«Kadeļ Krievijas valdībai jāpalīdz ar varu pārvācot pus-
otra miljona savu pavalstnieku, kuri nav un negrib būt
vācieši? Vai tadeļ, ka to prasa vācu iedzīvotāju mazā-

kums, kas grib tikai sargāt savas privilēģijas?" — „Nav
šaubu par to, ka parejo, zemes pirmiedzīvotāju, likumī-

go un dabīgo prasību neievērošana, kad tās jau nākušas

zināmas; šo pirmiedzīvotāju izslēgšana no vispārības la-
bumiem, kas dāvāti citiem pavalstniekiem ar zemnieku
un zemstes reformām, — varmācīga pārvācošana un tam-

līdzīgi soļi
_

neizbēgami novedīs pie jukām, nemieriem,
dumpja,

_

nekārtībām un draudošām sadursmēm, kā starp
iedzīvotāju kārtam un tautībām Baltijā, tā arī starp tu-

rienes vietējo vācu elementu."

«Baltija vēl ir vienīgais stūrītis Eiropā, kur uzglabāju-
šas gluži neaiztiktas tādas feodālās senatnes iekārtas at-

liekas, kuras visur citur sen jau atceltas vai noārdītas."
— «Baltijas provinces —- ir sociālās un sabiedriskās iekār-
tas vesturisku retumu muzejs, to sociālo un sabiedrisko ne-

taisnību patvērums, kuras visur sabrukušas reizē ar to

garu, kas tās radījis, bet uzglabājušās itkā
zem_ stikla

virsotnes tikai Krievija." — «Atkārtojam, muižniecība vēl
var novērst tas neizbēgamas sadursmes, kuras izsauks ta-

gadējais nedabiskais stāvoklis, ja tas turpināsies, un ku-
ras tad vairs nevarēs apturēt nekāda valsts vara. Nekā-
da vara nav spējīga pretoties dzīves loģikai un vēsturisku

ideju gājienam. Tādēļ Baltijas muižniecība lai beidz būt
rococo un lai palīdz sava apgabalā izvest dzīvē, kā zem-

nieku zemes izpirkšanas sistēmu, tā arī miertiesu un paš-
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valdību iestāžu sistēmu uz tiem pašiem pamatiem, kā visā

Krievijā. Vēl vilcināties nebūs gudri!"
«Dienas" pēdējais raksts Baltijas lietās ir iespiests

1865. gada 49. numurā. Tas ir ļoti svarīgs Pēterpils univer-
sitātes profesora Vladjimira Lamanska raksts ar virsrak-
stu. „K. Biezbārža kungs un vācieši". Kaut gan Aksākovs

pats jau bija pieminējis savā 27. novembra 1865. gada rak-
sta par notikumu ar Biezbārdi, par kuru jau «Moskovskija
Viedomosti" bija snieguši plašu ziņojumu, tomēr slāvo-
fili šo vācu intrigu pret Biezbārdi un latviešiem vispārīgi
bij uzskatījuši par tik svarīgu, ka profesors Lamanskis

pats sniedza par to «Diena" plašu rakstu. Šo rakstu un

pašu notikumu ar Biezbārdi visinteresantāki apgaismojis
Brīvzemnieks jau 1886. gada. Tādēļ to sniedzu (mazliet
saīsinātu) Brīvzemnieka tulkojuma un redakcijā 7s ).

«Profesors V. Lamanskis savā «Dienas" rakstā vispirms
aizrāda uz to, ka jau «Rigasche Zeitung" viņā laikā pār-
spriedusi Biezbārža notikumu, bet, zināms, savā īpašā garā.
Minētais profesora kungs liecina, ka tolaik (1865. gadā) da-
ži pulējušies Pēterburgā izpaust valodas, ka Biezbārdis ne-

esot nebūt sarakstījis tādu adresi, kāda pieklājas uzticīgam
pavalstniekam, bet ka tas sacerējis lūgšanas rakstu, lai —

ak tavu bezgalīgu aplamību vaj ļaunprātību! — savieno-

jot latviešu zemi un tautu ar poļiem, kas tolaik bija sacē-

lušies dumpī. Rakstītājs liecina, ka šādas valodas visus,
kas uz latviešiem turējuši labu prātu, padarījušas šaubī-

gus un bēdīgus; bet, kā iz pašas «Rīgas (vācu) Avīzes"
raksta redzams, šādas valodas esot tīri meli, tā kā tagad
itkā akmins novēlies no katra latviešu drauga krūts. —

lekams V. Lamanskis ņemas izstāstīt mūsu Biezbārža tē-

va nolikumu, viņš piemin, kāds svars latviešu «Pēterburgas
Avīzēm" un ko Biezbārdis rakstījis šinīs avīzēs, īpaši

viņš aizrāda uz pazīstamo Biezbārža rakstu «Pēt. Av."

Nr. 1: «Krievu valsts gada tūkstotis", — rakstu, kas sa-

cēla lielas dusmas latviešu pretiniekos, kuriem ļoti nepa-
tika dzirdēt, ka latvieši krieviem tuvinieki jau no veciem,
seniem laikiem. «Daudz (luteru) baznīckungu (Latvijā) sa-

vos sprediķos — tā raksta V. Lamanskis — liedza latvie-

šiem izrakstīt un lasīt «Pēterburgas Avīzes." Tautas sko-

lotājiem cieti piekodināja, lai tie neizplatot ļaudīs avīzi,

kas iznāk krievu valsts galvas pilsētā. Saimniekus, kas

ņēma «Pēterburgas Avīzes", bargi norāja un solīja tos iz-

dzīt iz mājām. Par «Pēt. Av/' sprieda landtāgā un si-

nodē, kur ap deviņdesmit baznīckungiem kopā vienbalsīgi
atzina, ka min. avīze itkā no paša velna uzsūtīta. Kā lie-

kas, pie šāda sprieduma bija labu tiesu vainīgs pazīstamais
baznīckungs Šulcs... «Pēt. Av." tikai trīs mēnešus iznā-
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kusas, dabūja pavēli, sūtīt ik katru numuru, ko grib izlaist
ļaudis, cenzurei ne vairs Pēterburga, bet uz Rīgu. Avīzi
visādi apgrūtināja, ķircināja un novilcināja. Avīze nespēja
vairs kārtīgi iznākt, caur ko ņēmēju skaitlis mazinājās. Bet
tomēr vel 1863. gada pirmā pusē tai bija ap 4000 ņēmēju;
tādēļ nolēma dot tai jaunu un beidzamo spērienu. Gādā-

ja, lai avīzi apturētu uz astoņiem mēnešiem, jo poļu dum-

pis plosoties pie pašam Baltijas robežām un „Pēt. Av.",
pat zem Rīgas cenzures, saceļot stipri ļaužu prātus, kas
varot but badīga lieta. Ar to tad bija smalki aizrādīts, itkā

«jaunlatvieši", tas ir krievu-latviešu partija, sazinātos jeb
sajustos ar poļu dumpīgiem muižniekiem. Avīzi apturēja —

ne uz astoņiem, _bet_ tikai uz četriem mēnešiem. Laikam

caur to bija izcēlušas augšām minētās valodas, ka Biez-
bārdis esot sarakstījis lūgšanas rakstu, lai latviešus pie-
vienojot pie poļiem. Tāpat latviešus apmelo arī Baltijas
vācu daudzinātais romāns «Georgs Steins", ko sacerējusi
Konrādi kundze. (Luk. «Austruma" Nr. 5, 321-23 lp. p.).

Pieminējis joprojām, ka latvieši lūdz un gaida labākus

likumus un iestādes tikai no sava krievu ķeizara un ka ar

minētiem meliem tagad, kur krievi labāki* iepazinušies ar

Baltijas būšanām, grūti kas panākams, — V. Lamanskis ap-

p_irmit_aizņemto «Rigasche Zeitung" rakstu, kas esot

sastādīts pec oficiālām ziņām. Viņš tulko pa krieviski

šadu raksta vietu, kura, iz Lamanska «Dienas" raksta lat-

viski tulkota tā skan: «Visupavalstniecīgākā adrese, ko

Biezbārža kgs latviešu tautas vārdā sarakstījis latviski- un

ko Rīgas pareizticīgās seminārijas docents, Kraukļa kgs,
pārtulkojis krieviski, deva iemeslu ņemt Biezbārža kgu
izmeklēšana. Pavisam neievērojot to, ka šis raksts visu-

naidīgāka vīzē meloja par Baltijas muižniecību visupa-
valstniecīgāko adresi, lai «latviešus uzņemtu slāvu saimē"
(zu Gunsten einer Aufnahme des Lettenvolkes m die Sla-

venfamilie),' ka tas gribēja iznīcināt visu Baltijas guber-
ņas pastāvošo kartību un ka tas runāja par vergu būšanu,
kura atronoties latvieši, grūtiem darbiem apspiesti, kamēr
šīs adreses sarakstītāji taču iraid brīvi mācīti cilvēki (li-
terāti) Jkfās paši nav bijuši šinī vergu būšanā, — neievēro-

jot visu to, pie Biezbārža atrasti papīri, kas sakrīt taisni

kopa ar latviešu zemnieku samusināšanām Lejas muižā
(Aahof Vidzemē), un Meža muižā (Kurzemē, — papīri,
par kuriem noteic sodu valsts likumu grāmatas (usložeņie)
1205. artikuls. Tad vel jāpiebild, ka likums nevienai kār-
tai

'

nekāda •ziņa neatļauj sacerēt lūgumus, lai iznīcinātu
visu pastāvošu kārtību." ,

Šo Rīgas vācu avīzes raksta gabalu pievezdams,
cien. «Dienas" līdzstrādnieks saka: «Apcerot, ka ,;Rī-
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gas (vācu) Avīze" pavisam noliedz, ka Biezbārža kgs sa-

va adrese izsacījis padevību un uzticību augstam Vald-
niekam un tēvzemei, turpretī apvainodama to, ka tas tī*
kojot sacelt ļaudis uz dumpi un pat uzmeklējusi jau to

vietu likumu grāmatā, pēc kuras tas sodāms, — mēs jūta-
mies piespiesti pievest še uz mata Biezbārža kga rakstu

un salīdzināt to ar Likuma grāmatā aizrādīto vietu. «Viegl-
prātīgais poļu dumpis, sacīts adresē, sacēlis Eiropai do-

mas, itka krievu ķeizars butu sanīdies ar saviem pavalst-
niekiem un devis tai iemeslu, draudoši iejaukties krievu lie-
tas. Liela daļa no Krievijas pavalstniekiem jau patapusi
atraidīt Visaugsta zemes Valdnieka priekšā šādas viegl-
prātīgas iedomas (pretenzii) un apliecināt, ka tā no vi-

sas sirds uzticīga Ķeizaram un padevīga Tronim. Mūsu

zemes muižniecība, savu labu prātu (raspoložeņie) un pa-
devību priekš Troņa apliecinādama pieminēja, kā tā ne-

sen tikai pievienota pie krievu valsts, ka Baltijas guber-
ņas runājot citu valodu un ka še pastāvot citas iestādes,

un caur to, varbūt, sacēla kam domas, ka starp mums un

krievu valsti nav un nevar būt īstenas vienības. Turpretī
musu dzīve bez zemes un pajumta (naše bezprijutnoje
bezzemeļnoje položenije), mūsu, var sacīt, vergu darbi,
musu daudzkārtīgie mēģinājumi glābties no tiem, izejot
iz zemes uz citurieni, mūsu centieni garīgi attīstīties paši
savā tautas rakstniecībā — dod iemeslu domāt, vaj tik

mes nekarojam pec patvaļas (v raspoloženiji k svojevoliju)
un vai tik musu sirds nav auksta pret Troni. Ne nejauši
mes pievienoti pie krievu valsts, bet visaugstais Dieva prāts
uzticējis mus Krievu Valdnieka varenai rokai; mūsu va-

loda mēs atrodam radniecību ar tām slāvu tautām, kas
Krievijai pavalstnieces, un iestāžu dažādība, kas mūs šķir-
tin šķir no visu veciem Krievzemes pavalstniekiem, pilda
musu krūtis smagam, sāpīgām žēlabām." Jo projām adrese
ludz atņemt nost šos šķēršļus un paļaut latviešiem savieno-
ties viena saime ar lielo krievu tautu._ „To mēs ieraugām
par savu likteni un par savu dzīves mērķi (prizvaņije)V Uz

neceļiem mus nepavedīs nekas, ko sola, ar ko kārdina un

draud godkārīgie nedarbji. Mūsu cerības liktas uz Dieva
Svaidītiem; un mes mācēsim būt godīgi un pastāvīgi tanī

zverestibā, kurā mes zvērējām būt uzticīgi pavalstnieki.
Un ja Krievu Ķeizara ienaidnieki gribētu atņemt ko no

tas zemes, kuru Tas mantojis, tad pulkiem to apsargāt ga-
tavs vesels miljons latviešu, kam gan nav daudz mantas,
bet kas bagāts ar visupavalstniecigākām padevības jūtām
priekš Ķeizara-Atsvabināta ja Troņa".

Šo Biezbārža latviešu adresi 76 ) pievedis, V. Lamanskis sa-

va „Dienas" rakstā jo projām smalki pierāda, ka adreses
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sarakstītājs nav pastrādājis nekā ļauna, par ko tas būtu
sodāms. Tikpat nevainīgs viņš esot Mežmuižas notikumos.
Priekš Mežmuižas zemniekiem viņš tik esot pārrakstījis
lūgšanas rakstu, ko sarakstījis priekš tiem kāds pareizti-
cīgs latvietis, kuru vācieši nav drīkstējuši aiztikt. «Rī-
gas (vācu) Avīze" jau esot savā gara izstāstījusi un pār-
runājusi Mežmuižas notikumus; tādēļ ar viņam (V. La-
manskim) esot pilna tiesība to darīt «Dienā" — taisnībai
par godu.

Aplūkosim — raksta profesors V. Lamanskis — lūg-
šanas rakstu, ko parakstījis, kā uzticības vīrs, citu Mež-
muižas zemnieku vārda, zemnieks Zanders Zidermans. Rak-
sta iesākumā sacīts, ka mežmuižnieki no 10. dcc. 1861. g.
līdz 25. jūk 1863. gadam aizsūtījuši uz Pēterburgu vienu

pēc otra kādus 11 lūgšanas rakstus, un pieminēts, ka iz

šiem rakstiem vajaga but zināms, kā klājas zemniekiem
Mežmuiža; mežmuižniekiem esot skaidras ziņas, ka žē-

līgā valdība pavēlējusi izmeklēt viņu sūdzības. Šinī rak-
sta tie gribot tikai izstāstīt, ka izpildīta augstās valdības
pavēle.

«13. jūnija mēneša diena 1863. gadā Mežmuižā atbrauca

kommisija iz trīs locekļiem: barons Sakens, asesors Mē-
dems un Bachs. Tad muižā bija sapulcēti visi pagasta ļaudis
un papriekšu ap 30 cilvēku izprasija katru savrūp, tad pa
10 un beidzot pa 20 kopa; vai tie rakstījuši lūgšanas rakstus

Augstam Kungam Ķeizaram un ministra kungam? Tie at-

bildēja, ka rakstījuši. Tad prasīja: ko tie lūguši savos

rakstos. Saimnieki, kalpi, kuriem bez iemesla bija atņemta
zeme, ko tie līdz tam apstrādāja, un pašu manta, atbil-

dēja, ka tie lūguši to, ko zaudējuši. Visi caur caurim at-

bildēja, ka tie lūguši, lai atsūtītu iz Pēterburgas kommisiju,
kas lai pēc Dieva taisnības izmeklētu, kā stāv ar paga-
sta mantu, īpaši ar pagasta labības magazīni, ar rekrū-
šu, krāšanas un bāriņu lādēm, — ko visu pagasts sev par
labu iemantojis daudz gadus asiņainus sviedrus laistīdams
un kas no muižu valdes izputināta. Tad vēl lūdza, lai
atvel izredzēt pagasta amata vīrus pašiem zemniekiem,
bet ne tādus vien, kas patīk kungam, —

un ja visi šie lū-

gumi piepildītos, tad mežmuižnieki būtu pilnā mierā."

«Uz visiem šiem taisniem lūgumiem kommisija deva

tiem, visiem dzirdot, šādu spriedumu: daudz lūgšanas rak-
stu jūs rakstījuši un varat vēl sarakstīt tūkstošiem; nedz
Augstais Kungs un Ķeizars, nedz arī ministra lielskungs
pie jums šurp neatnāks, un arī nevar še spriest tiesu; tā ir

šejienes tiesu daļa, un ko mēs nospriedīsim, ar to viss

beigts; tāpēc mes še pasludinām: kam atņemta zeme un
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manta, tas to atpakaļ vairs nedabūs; izzagto pagasta man-

tu ari_ nevar vairs atdabūt atpakaļ, jo pagasta skrīveris
sev ņēmis dzīvību (kauču muižas īpašnieks galvoja, ka
šis pašslepkava-skriveris taisns cilvēks un ka pagasts dabū-
šot atpakaļ savu zaudēto mantu); visiem jāpaklausa tiem

pagasta amata vīriem, ko ieceļ kungs, jāklausa savam kun-

gam, tāpat ka līdz šim/

~15. jūlija mēneša dienā visi pagasta ļaudis bija, tāpat
ka 13-, sapulcēti muiža, un kommisijas locekļi sāka no jau-
na to pašu izprasīt, ko pirmo reizi prasīja. Pagasta priekš-
sēdētaju zemnieku Jani Veilandu izprasījuši, amata vīri
lika muižkungam atnest ķēdes un asesors Mēdems, bez
kādas vainas vai pieradišanas,_ ņēmās pats savām rokām
slēgt Veilandam kājas. Jānis saka brēkt, lai nākot palīgā;
atsteidzas viņa brālis Zamelis, gribēdams to atsvabināt
To redzēdami, abi divi kommisijas locekļi, kas sēdēja pa-
augstā cienīga vietā, atri pārlēca pa treliņiem un ņēmās at-
ņemt Zamelim Veilandam

_

viņa brāli. Bet šie 'jau bija
patapušj iemukt ļaužu pulka; tādēļ kommisijas locekļi bru-
ka virsu katram, kurš tik trāpījās priekšā. Redzēdami, ka
tiesas kungi izturas tik ērmīgi un ka nav gaidāmas nekā-
das īstenas tiesu darīšanas (juridičeskija djeistvii), zem-

niekiem bij gribot negribot jāatstāj kommisijas locekļus
vienus pašus un jāiet katram uz savam mājām."

„16. jūlija m. diena tos izbiedēja lielas briesmas. Visus
zemniekus sapulcēja muižā un necerot, negaidot tos ap-
stāja vesela rota Jelgavas pilsētas zaldātu, un palkav-
nieks Kocebu lika pert: septiņi cilvēki dabūja katrs simts
sitienus pa pliku miesu. Tad viens kommisijas loceklis
sacīja, ka viss tas, kas nupat noticis, esot Augsta Kunga
un Ķeizara un ministra lielkunga spriedums. Ja jūs vēl ne-

būsit miera, tad septiņu cilvēku vietā, kā tagad, dabūs
septiņdesmit katrs divreiz tik daudz soda."

«Joprojām Mežmuižas zemnieki asarām lūdz savā rak-
sta, ko tie atsūtījuši uz Pēterburgu, lai tos aizstāv un ap-
sarga.

_

Daudz gadus sviedrus laistīdami, mēs cik spēdami
ietaupījuši mantas pabalstu, bet tagad viss tas, ko mēs ar

Dieva palīgu iemantojuši, pazudināts caur neuzticīgu cil-
vēku. Mes sākām meklēt taisnību mūsu īpašuma labad —

mus apvainoja, ka mes esot Ķeizariskās Augstības pre-
tinieki un sūtīja mums virsū karaspēku, kā uz dumpinie-
kiem. Par musu darbiem, kungam kalpojot, mēs dabūjam
knapi^tikai dienišķu maizi; bet mūsu kungi atņem mums

to pašu. Tikko mēs iedrošināmies pacelt savu balsi pret
tādiem spaidiem, tūliņ daudziem no mums atņem pēdīgo
pārtiku, — atņem mājas, un nu mums jāblandās bez! maizes
un bez pajumtes."
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„Galā Mežmuižas zemnieki lūdza, lai ieceļot īpašu kom-

misiju iz krievu_ amata vīriem, kas pec Dieva taisnības iz-
meklētu viņu sūdzības par pagasta mantas izputināšanu:
par pagasta labības magazīni un par rekrūšu, krāšanas un

bariņu ladem; lai izmeklētu, vai tiesa, ka viņi neklausījuši
valdības amata vīriem, īpaši 16. jūlijā, un ka vajadzējis at-
sūtīt karaspēku, lai tos savaldītu. Lūdzēji piebilda, ka
viss tas jo vajadzīgs tādēļ, ka viņu pretinieki, gribēdami,
lai tos ļaužu valodas neizdaudzina par tādiem, kas pastrā-
dājuši varas darbus, aprakstījuši „Rīgas (vācu) Avīzē" (Nr.
176 no 1. augusta 1863. g.) Visu lietu, kas izstāstīta šinī
raksta, pavisam nepatiesi un tikai sev par labu. Pēdīgi
viņi lūdza, lai neļauj kungiem vienīgi pēc savas patvaļas uz-

likt zemniekiem ar katru gadu lielākas maksas par tiem

zemes gabaliņiem, kurus šie apstrādā, bet lai šīs mak-

sas noliek pēc likuma, kas ievērotu zemes lielumu un la-
bumu un lai atdotu atpakaļ zemi un mantu tiem zemnie-

kiem, kas to pazaudējuši bez kādas vainas."

„Sacīsim_ vel reiz: izmeklēšana pierādīja, ka šo Grenču
zemnieku lūgšanas rakstu Biezbārža kgs nav sarakstījis,
bet tikai pārrakstījis; nezinām, kādi pie viņa atrasti papīri,
kas zīmējas uz Lejas muižas (Aahof) notikumiem, tikai
apcerot „Rīgas (vācu) Avīzes" stāstus par zināmo adresi

un mežmuižnieku lūgšanas rakstiem, nav ko šaubīties, ka
arī šinī reize „Rīgas Avīzes" liecības nepelna, ka tām tic."

JProfesors V. Lamanskis šo rakstu J. S- Aksākova «Die-
na" turpinādams, vēl piemin, ka igauņi, tāpat kā latvie-
ši, veļoties, lai viņu dzimtene ievedot krievu kārtību, krie-

vu likumus un iestādes. „Mums zināms — viņš raksta

lūgšanas raksts, ko parakstījuši 251 igaunis 24 igauņu pa-
gastu vārdā, kuros dzīvo 15,263 vīriešu dvēseles. Šis lūg-
šanas raksts bija sarakstīts priekš divi gadiem un nav

nekāda sakarā ar latviešu adresi un mežmuižnieku lūg-
šanas rakstu." V. Lamanskis pieved joprojām visus igauņu
punktus, kuros uzskaitīts viss tas, ko tie izlūdzas nekrievu
augstas valdības un turpmāk piemin, ka krievu pareizticī-
gas baznīcas priekšniecība Rīgā, apstiprinājusi visu to par
tīru patiesību, par ko latvieši savā adresē žēlojušies un ko

viņu vācu pretinieki nosaukuši par tīriem meliem, — protat:
ka latviešiem un igauņiem nav zemes un pajumtas... Sa-

vu _~Dienas" rakstu profesors V. Lamanskis nobeidz ce-

rībām, ka Baltijas būšanām drīz vien jālabojas, ka latvie-
šu un igauņu grūtam liktenim_ jāpaliek vieglākam un ka

pie tam dažu ko būs palīdzējušas izpaustās patiesīgās
ziņas par Biezbārža kgu; jāpaliekot vieglākam arī Biez-

bārža paša liktenim, ka arī dažu citu latviešu un igauņu
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yīru liktenim, par kuriem krievu laikraksti vēl cietuši
klusu/

5.

Jauni atklājumi muižnieku pretlikumīgā rīcībā.

Latviešu darbinieki ar slāvofilu un krievu liberālās pre-
ses palīdzību līdz 1866. gada sākumam jau bija paspējuši
pieradīt, kā pēc lielās 19. februāra 1861. gada agrārās
reformas Krievijā, vēlāko piecu gadu laikā Baltijā vēl nav
izvestas nekādas reformas zemnieku labā, ka 1863. gada
likums nedod zemniekiem iespēju tikt pie zemes, un ka
muižnieki jau atkal drupina to pašu nabadzīgo likumu.

Tadeļ pati krievu valdība arī sāka novērot, ko Balti-
jas muižnieki dara ar šo likumu. Drīz vien atklājās, ka
muižu īpašnieki, iznomādami zemniekiem mājas tūlīņ ne-

kautrīgi pārkāpj likumu savās interesēs.

Baltijas ģenerālgubernators ziņojis Kurzemes zemnieku
lietu kommisijai, ka izvedot dzīvē 6. septembra 1863. gada
likumu, kada no Kurzemes apriņķiem ir atklājies, ka muižu
īpašnieki:

1) ne reti nosaka māju nomniekiem dažādu nomas
maksu vienā pašā nomas termiņa laikā, un uz termiņa bei-
gām to pakāpeniski paaugstina par 25 un 50 proc'un

2) par sevišķiem un pamatīgiem uzlabojumiem neno-

teic nekādu atlīdzību, atlaižot tās vietā zināmu procentu
no nomas maksas līguma pirmos gados.

Atrodot, ka šāda kārtība nesaskan ar likuma burtu un

garu, ģenerālgubernators iesniedzis zemnieku lietu kommi-
sijai priekšlikumu, uzdot pagasttiesām katrā zinā lūko-
ties uz to, lai nomas līgumos būtu noteikta uz visu nomas
laiku negrozāma nomas gadamaksa un gadījumā, ja nom-
nieks uzņemtos izdarīt kādus uzlabojumus, pašā līgumā
butu skaidri rakstīts, kādus īsti darbus viņš uzņemas, kad
tie jābeidz, par kādu daju tad jāpazemina pilnīgā nomas

maksa un cik ilgā laikā tam jānotiek, lai šī laika ilgums
dotu nomniekam iespēju dabūt pilnīgu atlīdzību.

Kurzemes zemnieku lietu kommisija pilnīgi piekritusi ģe-
nerālgubernatora priekšlikumam un to paziņodama iekš-
lietu ministrim, lūgusi izgādāt visaugstāko piekrišanu iz-
vest šo priekšlikumu dzīvē. 18. februārī 1866. gadā ķeizars
savu piekrišanu devis un jaunie papildinājumi ieguvuši li-
kuma spēku.

Bet drīz pēc tam atkal atklājās jauni muižnieku knifji
un valdībai atkal bija jāiejaucas Baltijas zemnieku lie-
tas... Izrādījās, ka muižu īpašnieki nelaiž vis zemnieku
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mājas ārā no saviem nagiem un iztulkodami 1863. gada
likuma 18. § pārak plaši turpina māju «uzspridzināšanu",
t. i. neiznomā un nepārdod tas zemniekiem, bet «izmanto
tās citādi", ko pielaida 18. §.

Ziņas par šo patvaļīgo rīcību ar likumu, kā redzams,
jau pirmos trijos gados sasniegušas valsts pārvaldes aug-
stāko pakāpi, un, lai atkal nebūtu jālaiž darbā smagais
likumdošanas aparāts, ķeizars uzdevis pašai Kurzemes
muižniecībai «izskaidrot" 6. septembra 1863. gada likuma
18. §, par zemnieku maju iznomāšanu tādā virzienā, kas
tieši saskanētu ar 6. septembra likumu.

Nu muižniecība ar savu parasto liekulību, itkā vina
pati no sevis to darītu, stājusies pie visaugstākās gribas iz-
pildīšanas.

Jaunais paskaidrojums skan: «Izpildot visaugstāko gri-
bu, ar Kurzemes muižniecības priekšlikumu, kas caur

muižniecības komiteju celts priekšā Kurzemes zemnieku
nolikuma izvešanas kommisijai un no šīs kommisijas, ar

Baltijas ģenerālgubernatora piekrišanu, izsludināts 4. marta
1867. gada cirkulārā pavēlē Nr. 62, likuma 18. § izskaidrots
Šādi:

1) no šīs dienas sākot, muižu īpašniekiem vairs nav

tiesība paturēt sev iznomātos par naudu vai pret klaušām
zemes gabalus, kuri pakļauti 6. septembra 1863. gada no-

teikumiem. Bet ar to nav aizliegts apmainīt vienu zemes

gabalu pret otru, tiem pašiem noteikumiem pakļautu apstrā-
dātu zemes gabalu, kas saskaņā ar kredītbankas izvestu
un bankas valdes apliecinātu novērtējumu, dod līdzīgus
ar izmaināmo zemes gabalu ienākumus. Tomēr šāda ap-
maiņa var notikt tikai pēc šim nolūkam ieceltas sevišķas
kommisijas pārbaudīšanas.

2) Ar augstāk aprādīto apmaiņu, lai nekādā ziņā ne-

būtu aizkārtas nomnieka privātās civiltiesības un seviš-

ķās intereses, tadeļ viņam jāliek priekšā saņemšanai nomā

jauns zemes gabals uz tiem pašiem noteikumiem, kādi

vispārīgi rakstīti priekšā attiecībā uz nomas zemes gaba-
liem, un pats zemes gabals jāpieskaita tādiem zemes ga-
baliem, kuri pakļauti 6. septembra 1863. gada noteiku-
miem.

3) Šāda muižu īpašnieku tiesību ierobežošana, kuru li-
kusi priekšā Kurzemes muižniecība ar nolūku vislielākā
mērā veicināt sīkgruntniecības attīstību, izbeidzās ar zem-

nieku nomas zemes gabalu iziešanu no muižu īpašnieku
īoašuma un ar to iegūšanu nomnieku īpašumā, tādēļ ka
Kurzemes guberņā ne tikai pēc likuma nepastāv «zem-

nieku zeme" bet tādas zemes katēgorijas ievešana ne-
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kādā ziņā nav nodomāta ar augšēju rīcību, kura ierosināta

no muižniecības puses. Tādā kārtā minētā rīcība nekādā

ziņā nestāv pretrunā ar visaugstāk apstiprināto 6. sep-
tembra 1863. gada noteikumu pamatprincipiem, gluži ot-

rādi, tā cenšas vistiešākā nozīmē tos izvest dzīvē saska-

ņā ar visaugstāko gribu, līdz tam laikam, kamēr nebūs sa-

sniegts šo noteikumu pats galvenais mērķis, t. i., nebūs

Kurzemes guberņā nodrošināta sīkgruntniecība ar nomas

zemes gabalu pārdošanu.
4) Apriņķu tiesu pienākums ir lūkoties uz to, lai ne-

tiktu sperti nekādi soļi, pretēji šiem mērķiem, un turklāt

izpildīt viņām iesniegtās vietējo muižniecības maršalu pra-
sības novērst vissteidzamākā kārtā varbūtējās ļaunprātī-
bas."

Šinī «paskaidrojumā" atkal bij izteikti tādi skaisti vār-

di, kurus krievu valdība saprata un kurus tai vajadzēja
saprast, tā, itkā pati muižniecība no visas sirds cenšas iz-

pildīt visaugstāko gribu un izvest dzīvē 6. septembra 1863.

gada likumu, un pati nāk ar nepieciešamo paskaidrojumu,
lai tik novērstu visus pārpratumus un veicinātu zemnieku

labklājību. Pēterpils valsts vīriem, kas nepazina Kurzemes
«Praksi", paskaidrojuma redakcija bija laba: muižniecība

pati nāk ar priekšlikumu, pati nosaka, ka muižu īpašnieki
nedrīkst paturēt savās rokās zemi, par kuru runā 6. sep-
tembra likums; pati cenšas izpildīt visaugstāko gribu; pati
stāv nomodā par nomnieku privātām civiltiesībām un se-

višķām interesēm; pati likusi priekšā ierobežot muižu īpaš-
nieku tiesības, lai vislielākā mērā veicinātu sīkgruntnie-
cības attīstību; ja arī apmaina zemnieku mājas, tad tas

var notikt tikai uz vienvērtības pamata ar sevišķas kom-

misijas pārbaudīšanu uz kredītbankas novērtējuma pama-
ta; apriņķa tiesām jābūt nomodā par zemnieku interesēm,

jāseko likuma mērķiem, jāizpilda muižniecības maršala rī-

kojumi, kuru nolūks būtu novērst katru varbūtēju ļaun-
prātību...

Visi šie „skaistie" nolūki velkas cauri paskaidrojumam,
kā sarkans pavediens. Vārdi pilnīgi var apmierināt katru

lasītāju, kas interesējas par Baltijas zemnieku likteni. Ti-
kai pats Baltijas zemnieks un Baltijas muižniecības viltības

pazinējs prata atsegt no paskaidrojuma tā skaisto plīvuru
un parādīt tā īsto seju.

Ja paskaidrojuma 2. punkts arī deva nojaust, itkā Kur-

zemē paši muižnieki jau atzīst kādu nomas zemes katēgo-
riju, kas pakļauta 6. septembra likumam, tad tā paša
paskaidrojuma vijīgais un gluži liekais 3. punkts tūlīņ iz-

klaidēja katru jēdzienu par «zemnieku zemi" Krievijas 19.
februāra 1861. gada likumā paredzētās zemnieku zemes
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nozīmē. Paskaidrojuma autoriem vēl nepietika ar to> ka

6. septembra likumā jau bija divkārši uzsvērts, ka zem-

nieku mājas ietilpst muižu zemē, viņi paskaidrojuma 3.

punktā vēl uzlika burtam i punktu un sevišķi pastrīpoja,
ka Kurzemē zemnieku zemes nav un muižniecība to ievest

nekādā ziņā nevēlas. Viss cits, kas trešā punktā bij iz-

teikts skaistajos vārdos par sīkgruntniecības nodrošināšanu

Kurzemē un nomas zemes pārdošanu bija tikai muižnieku

pašu interesēs rakstītā 3. punkta izpušķojums. Paskaidro-

juma 2. punktā muižniecības labā paturētā apmaiņas tie-

sība atkal deva brīvu vaļu vislielākai muižu īpašnieku pat-
vaļībai. Piespiestās apmaiņas ceļā muižu īpašnieks varēja
atņemt zemniekam katru uzkoptu māju un iedot viņam
kaut kādu nederīgu muižas zemes stūri, izplatot uz to

6. septembra likuma noteikumu.

Pašu muižnieku kredītbanka un muižniecības ieceltā

sevišķā kommisija darīja visu tikai muižnieka interesēs.

Tāpat muižnieku kalpībā stāvošā apriņķtiesa un muižnie-

cības maršals, kas uz paskaidrojuma 4. punkta pamata

varēja uzstādīt apriņķa tiesai prasības, tikai izpildījamuiž-

nieku interešu sarga vietu.

Tā tad tās, arī tikai šķietamās, tiesības, ko zemniekam

deva 6. septembra 1863. gada likums, vēl vairāk izklaidēja
4. marta 1867. gada paskaidrojums. Pēc šī «paskaidrojuma"
muižnieki joprojām nelaida no savām rokām ārā zemnieku

mājas. Visi likumi un rīkojumi bija izdoti ar tādu gudru

ziņu, ka tie nenoteica nekādu termiņu, cik ilgi muižnieki

var paturēt savā rīcībā zemnieku mājas.

Piektajā gadā pēc steidzīgā 6. septembra likuma tie-

siskā ziņā vēl viss palika pa vecam. Ja ari muižnieki šur,

tur mājas pārdeva vai iznomāja, tad tas notika viņu pašu
interesēs, saimniecisko apstākļu dēļ; paši zemnieki uz tie-

siskiem pamatiem vēl neko nevarēja panākt. Acīmredzot,

uz šo nenormālo stāvokli atkal paši latviešu darbinieki

Un paši uztrauktie zemnieki bija griezuši krievu valdības

vērību. Tādēļ Baltijas ģenerālgubernators ar savu pavēli,
kura dota Kurzemes zemnieku nolikuma izvešanas kommi-

sijai 13. oktobra 1867. gada cirkulārā Nr. 379, paskaidro-
jis, kā: «Nekādā ziņā nav pielaižams, ka paši muižu īpaš-
nieki ilgu laiku pārvalda zemnieku nomas zemes svabados

gabalus, kas nozīmētu to pašu, kā paturēt šo zemi sev,

tādēļ par visilgāko termiņu, kurā pats muižas īpašnieks
var valdīt par šādu zemes gabalu, ir nolikts trīs gadu
termiņš."

Bet šinī pavēlē nekas nebija sacīts, kas tad notiek, ja
muižu īpašnieks stūrgalvīgi nepadodas šai pavēlei.
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Atkal bija atstāta novilcināšanas iespējamība.
Pagāja vēl viens gads... Un atkal bija jādara jauns

spiediens uz muižniekiem. Kurzemes zemnieku nolikuma

izvešanas kommisija ar 20 novembra 1868. gada_ pavēli,
Nr. 302 nu noteica, kā: «Vietējai apriņķa tiesai jāiznomā
publiskā izsolē zemes gabali, kuri pēc triju gadu termiņa,
kas dots muižas īpašniekam to pārvaldīšanai, nebūs izno-

māti vai pārdoti."
Tā 7 un vairāk gadus pēc sestā septembra 1863. gada

likuma izdošanas, muižnieki joprojām rīkojās ar zemnie-

ku mājām pēc sava ieskata, un katrs tiesību atoms, kas

varēja nākt zemniekiem par labu, bija jāizrauj no muiž-

nieku krampjainiem nagiem ar jaunu likumdošanas aktu,

pavēlu vai paskaidrojumu palīdzību.
Tanī pašā septiņu gadu laikā, kad visā lielajā Krievi-

jā pēc 19. februāra 1861. gada likuma zemnieku saimnie-

ciskā un tiesiskā dzīve plauka un uzziedēja uz drošiem tie-

siskiem pamatiem, — ar Baltijas muižniecību krievu val-

dība nevarēja un nevarēja tikt galā.
Zemnieku māju pārdošana uz «brīvas vienošanās" no-

teikumiem vai obligātoriska māju iznomāšana uz nepil-

nīgā 6. septembra likuma pamata iesākās plašākos ap-

mēros tikai ap 1870. gadu.
Bet muižniecība atkal meklēja un atrada jaunus līkus

ceļus, kā apiet likumu un aizkavēt zemnieku stāvokļa uz-

labošanu.

Par pretlikumībām, kas notikušas pie zemnieku māju
pārdošanas, mūsu vēsturnieks J. Krodznieks raksta: 77)

«Juris Samārins ((Okraini Rossiji, vipusk VI.) saka, ka

toreizējās Vidzemes guberņas lauku zeme bijusi notaksēta

uz 7149 arkliem jeb 575.569 dālderiem, kuros ietilpa kā

muižas, tā arī zemnieku zeme. Pircējiem zemniekiem, at-

pērkot šo zemnieku zemi, bija jāsamaksā visi šie 575.569
dālderi un tā muižniekiem palika muižas zeme bez jeb-
kādiem parādiem. Viņi dabūja šo zemi par velti. Arkls

zemes sešdesmitajos gados pagājušā gadu simtenī pēc
Vidzemes muižnieku kredītbiedrības noteiktām cenām mak-

sāja 6000 rbļ., ta tad visas guberņas lauku zemes cena bi-

jusi 7149V2X6000=42.897.000 rubļi'sudrabā, bet pircējs sa-

maksāja par dālderi caurmēra 166 rubli (vidēja dāldera

cena 1865.-1868. g.) — tas tad ir 575.569X166=95.544.454

rbļ. Ja nu atskaitām no šīs summas kredītbiedrības aiz-

dotos 4000 rbļ. uz arklu, t. i. 7146V2X4000=28.598.000 rbļ.
un atvelkam šo skaitli no 95.544.454, tad paliek 66.946.454
rbļ. Redzams, ka muižu īpašnieki krietni iepelnījušies la-

bā kapitālā un muižas viņiem palikušas par velti. Pusi

no agrākās Vidzemes guberņas krīt uz Latviju, tā tad
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musu Vidzemes muižnieki vien ieguvuši ap 30 miljoni rbļ.
zelta skaidras peļņas, un kur nu vēl kvotes zeme 20% no

zemnieku zemes! Patiesība šī zemnieku izpirktā zeme jau
vissenākos laikos bija zemnieku privātīpašums, un minēto
summu 30 miljoni zeltā, Vidzemes muižnieki, var teikt,
vienkārši nolaupījuši/

Tiktaļu musu vēsturnieka Krodznieka aprēķini.
Par Kurzemes muižnieku rīcību ar latviešu zemnieku ze-

mēm sakāms tas pats. Visi Baltijas muižnieki rīkojās pēc
viena noteikta plāna.

Par muižnieku izdevīgajam operācijām ar zemnieku ze-

mi mes atrodam izsmeļošas ziņas M. Skujenieka grāmatā
«Latvija" 78). Tur rakstīts, ka Baltijas zemnieki, pirkdami
no muižniekiem zemi, 40 gadu laika, no 1862—1901. gadam
ir samaksājuši muižniekiem Vidzemē 70V2 miljonu rubļu un

Kurzeme 20 gadu laikā no 1864.—1884. gadam 38y2 miljonu
zelta rubļu.

Vairākos pagastos muižnieki izmantoja zemnieku nezi-
nāšanu vēl ļaunāka nozīme: māju pirkšanas līgumos viņi
nerakstīja vis to valūtu, kada tanī laikā pastāvēja Krievijā,
bet zelta valūtu. Tadeļ zemnieki velak maksāja muižnie-
kiem daudz lielākas summas, neka tas pec likuma pienā-
cās un nekā viņi pie līguma_ slēgšanas bija domājuši. «Ska-
nošās" vai zelta valūtas nozīmi zemnieki nepazina un muiž-
nieki viņus apkrāpa.

6. septembra likumā atstātais «brīvas vienošanās" prin-
cips vispār deva muižniekiem iespēju bez kādas valsts
kontroles ierakstīt pirkšanas kontraktos noteikumus, kas
visai aprobežoja zemnieku tiesības vai uzlika viņiem vie-

niem ceļu un visādas citas klaušas, kas naudā pārrēķinā-
jot iztaisīja milzu summas.

Tā tad zemnieku māju pārdošanas jautājumā, 6. sep-
tembra 1863. gada likums, krievu valdībai to nesapro-
tot, vai klusībā muižniekiem piekrītot, galu galā tikai Bal-

tijas muižniekiem_ atnesa lielus materiālus labumus, nepa-
lielinot jūtama mera zemnieku tiesības.

Ja maju pārdošana bija muižniekiem neizdevīga, viņi
to nedarīja, un neskaidrās nomas attiecības, kas nekādā
ziņa nenodrošināja zemnieku stāvokli, joprojām turpinā-
jās vēl nākošos gadu desmitos.

Neviens no 18. panta paskaidrojumiem arī nenoteica,
cik reizes pa trīs gadiem muižnieki var paši pārvaldīt
zemnieku rentes mājas, un šo trūkumu likumā muižnieki

varēja izmantot sava laba, ja tas viņiem bija izdevīgi.
Kad izbeidzās vai ar varu izbeidza zemnieka nomas līgu-
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mu, muižu īpašnieki atkal varēja pārvaldīt mājas jaunus trīs

gadus v. t. j. pr.
Uz «brīvās vienošanās" pamata muižnieki varēja no-

mas_ līgumos rīkoties ar zemniekiem pēc sava ieskata un

niecīgie grozījumi likumos nekādus atvieglojumus zem-

niekiem nenesa.

Kas notika Baltijā vēl 5 gadus vēlāk pēc 6. septembra
1863. gada agrārās «reformas" un 7 gadus pēc lielās 19.

februāra reformas Krievijā,_ par to, sakarā ar pārkrievo-
šanas jautājumu, 1868. gadā, pilnā balsī kliedza gandrīz
visi krievu laikraksti: «Moskovskija Viedomosti", „Mo-
skva", «Sovremennaja Ļietopisj", „Golos" un daži citi.

Visi šie krievu laikraksti aizrādīja, ka Baltijā atkal at-

griežas klaušu laiki, ka muižnieki spīdzina zemniekus, ka

visā Baltijā notiek kliedzošas netaisnības un ka zemnieki

cenšas no turienes izceļot uz citurieni.

Ka pat 1890-tos gados Kurzemē vēl bija muižu īpaš-
nieki, kas nebija mājas pārdevuši zemniekiem un patva-
ļīgi centās viņus izmantot ar smagām nomas operācijām,
to, piemēram, pierāda Aizputes apriņķa, Diž-Dzeldas mui-

žas īpašnieka barona fon Tornova attiecības pret visiem

viņa pagasta zemnieku māju nomniekiem. Tulkodams pēc
sava prāta 6. septembra 1863. gada likuma § 2.» barons Tor-

novs bija 9 mēneši pirms 1882. gada Jurģiem paziņojis_ vi-

siem saviem māju nomniekiem, ka viņš nodomājis mājas
pārdot un tādēļ uzteic viņiem nomas līgumus pirms no-

mas gadu notecēšanas. No lietas tālākās gaitas redzams,

ka šis barona Tornova solis bijis sperts pret zemnieku

interesēm, ar nolūku viņus vēl vairāk izmantot. Ja pirk-
šanas-pārdošanas noteikumi būtu bijuši zemniekiem izde-

vīgi, viņi, saprotams, būtu tos ar prieku pieņēmuši un

mājas pirkuši, bet acīmredzot tie nav bijuši pieņemami un

zemnieki atzinuši par labāku mājas paturēt nomā līdz

nomas gadu notecēšanai. Tādēļ viņi baronam atbildējuši,
ka viņi nepieņem uzteikumu. Barons Tornovs

_

iesūdzējis
visus savus saimniekus Briņķu pagasttiesā un lūdzis tiesu

oficiāli uzteikt viņiem nomas līgumus.
Briņķu (Gross-Altdorf) pagasttiesa nestāvēja nekādā

atkarībā no Diž-Dzeldas muižas policijas, bet piederēja

pie Briņķu majorātmuižas valdnieka barona Simolin-Vet-

berga muižas policijas rajona. Tādēļ pagasta tiesneši va-

rēja brīvāki uzstāties pret Diž-Dzeldas baronu Tornovu.

Bez tam Briņķu pagasttiesas priekšsēdētājs Op-
pelts bija apzinīgs un taisns zemnieks, kas tā kā ta ne-

bija iespaidojams. Briņķu pagasttiesa noraidīja barona Tor-

nova sūdzību. Tad Tornovs 29. janvārī 1882. gadā izpra-

sīja no Briņķu pagasttiesas apelācijas zīmi (Nr. 7) un
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pārsūdzēja pagasttiesas spriedumu Aizputes apriņķa tie-
sa. No apriņķa tiesas 3. februāra 1882. gada protokola")
redzams, ka barons Tornovs lūdzis apriņķa ties
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Muižnieki pret šo vardu arī vairs neprotestēja un no

tā vairs nebaidījās. Pati dzīve pagājušos gadu desmitos
jau bija pieradījusi, ka nekādas jaunas reformas Baltijas
zemnieki_ vairs nesagaidīs un piespiedusi latviešus, igau-

un lībiešus padoties muižnieku prasībām, un visas ag-
rāras attiecības nokārtot uz «brīva līguma" pamata.

Pašus muižniekus arī vairs ta neinteresēja agrārais jau-
tājums: viņi jau bija izmantojuši zemniekus līdz galējai
iespējamībai, mājas pardodot_ no viņiem saņēmuši milzu
summas un muižas ar daudzām «uzspridzinātām" mājām
par velti paturējuši sev.

Muižnieku modra politiska acs un senā viltība tikai
stāvēja nomoda par pašam_ muižām un muižnieku privilē-
ģijām. Arī jaunas politiskas rūpes prasīja no muižniecī-
bas daļu uzmanības. Kaut gan veca vācbaltu politika jo-
projām iespaidoja Krievijas galma aprindas, tomēr pār-
krievošanas politika, kas iesakās jau Nikolaja I. laikā un

jo nikni darbojas Aleksandra 111. laikā, darīja galvas sā-

pes vācbaltu izmanīgajiem muižniekiem un viņu politikas
vadoņiem.

6.

Baltijas pagastu pašvaldību 1866. gada likums.

JKrievu zemnieki dabūja neatkarīgu sādžu un pagastu
pašvaldības iekārtu, ka arī jaunu tiesu iekārtu līdz ar

viņu brīvlaišanu, uz 19. februāra 1861. gada likuma pamata.
Baltijas zemnieku tiesību iekarotajiem jauna pagastu ie-
kārta bija jāizcīna ar lielām grūtībām. Pirmais uzsāka šo

cīņu Andrejs Spāģis ar savu grāmatu „Die Zustānde"; vi-

ņam drīz steidzas palīga Krišjānis Valdemārs ar savu bro-
šūru „Baltische, namentlich livlāndische Bauernzustānde"

ar savu ziņojumu ministrim A. V. Golovinam («Dokladnaja
zapiska o ņeobchodjimostji sudjebnoi, agrarnoi, poļiceiskdi
i drugich reform

_v Pribaltijskich guberņijach" Bo ) un ar

«Pēterburgas Avīzem'
r

.

Šo divu lielo latvju viru darbu atbalstīja slāvofili sa-

vos laikrakstos, ka an Katkova «Moskovskija Vjedomosti".
Tādēļ uzkrītošas nenormālības Baltijas pagastu paš-

valdības iekārta vairs nevarēja pastāvēt gluži netraucētas.
19. februāra 1866. gada visaugstāki apstiprināts un 18.
marta izsludināts «Nolikums par pagastu sabiedrības pār-
valdi Baltijas guberņas" (Položeņije o volostnom obšče-
stvennom upravļeņiji v Ostzeiskicn guberņijach).

Šis jaunais pašvaldības _un tiesas likums tomēr bija
daudz sliktāks par Krievija piecus gadus atpakaļ, 1861.
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gada 19. februārī izdoto likumu. Vienīgais noteikums Krie-

vijas likumā, kas vēl runāja par kaut kādiem zemnieku iero-

bežojumiem muižniekiem pretīm, bija rakstīts otrā pie-
zīme pie 24. panta. Šī piezīme noteica, ka zemnieki ne-

drīkst celt sūdzības pret saviem agrākajiem dzimtskun-
giem par kādu viņu rīcību, kas notikusi uz dzimtsbūšanas
tiesību pamata pirms 19. februāra likuma izsludināšanas.
Tas — saprotams. Lielais, cilvēcīgais, īstais brīvlaišanas li-
kums gribēja nodot aizmirstībai visu smago dzimtsbūšanas

pagātni un redzēt jaunu, plaukstošu miera dzīvi. Visi citi
likuma panti, kas vel pieminēja muižas īpašnieku, runāja
tikai par pedeja varbūtējiem pakalpojumiem zemniekiem.
Tā, 26. pants noteica, ka zemnieki strīdus lietās savā star-

pa pec abpusējas vienošanās var griezties pie sava muižas

īpašnieka un lugt izšķirt viņu strīdu. Šinī gadījumā muiž-
nieks uzstājas kā abpusīgi velēts šķīrējtiesnesis un viņa
lēmumu vairs nevarēja pārsūdzēt. 27. pants atļāva zem-

niekiem strīdus lietas_ izdot savam muižas īpašniekam piln-
varu, bet tai vajadzēja but miertiesneša apliecinātai. Tā
tad tiesnesis_ šinī_ gadījuma pārbaudīja, vai zemnieki patie-
šam labprātīgi veļas izdot pilnvaru savam agrākajam kun-

gam. 28. pants atļāva muižas īpašniekam' aizstāvēt sa-

vus bijušos zemniekus pret viņiem celtās krimināllietās
un saņemt šinīs lietas apriņķu un guberņas iestādēs va-

jadzīgos pierādījumus zemnieku aizstāvēšanai.
Šie trīs pēdējie panti patiešām bija tēvišķas aizgādnie-

cības panti, kas deva zemniekiem tiesību sava miera un

goda laba izmantot sava bijušad'zimtskunga pakalpojumus.
28. pants ir gluži raksturīgs pants. Tas liecina, ka

krievu muižnieki jutušies morāliski atbildīgi par savu bi-
jušo zemnieku godu un tādēļ izlūgušies no likumdevēja sev

tiesību tēvišķi aizstāvēt savu zemnieku godu tiesas priekšā.
Baltijas kungi turpretī visiem saviem spēkiem un pēc

savas labākas saprašanas savos rakstos ķengāja, vainoja
un apsūdzēja savus zemniekus visas pasaules priekšā, kā
pirms, tā arī pec brīvlaišanas.

Pagasta un sādžas zemnieku sabiedrības lietās Krie-

vijas zemnieku 19. februāra 1861. gada nolikums padarīja
krievu zemniekus gluži neatkarīgus no muižu īpašniekiem.
Pēdējiem vairs nebija atstata nekāda tiesība iejaukties
zemnieku pašvaldības un tiesas lietas. Nekādu muižas po-
liciju Krievijas zemnieku nolikums vairs neatzina un dzīvē
neatstāja.

Baltijas 1866. gada nolikums turpretim 12. pantā at-

stāja muižniekiem absolūtas aizbildņa un pārrauga tiesī-
bas par pagasta vietnieku sapulču lēmumiem. ,12. panta
beigās teikts: „Šos lēmumus nekavējoties un ne vēlāk kā
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triju dienu laikā pagastvecākais paziņo muižas policijai,
kura, ja tanīs saskatīs rīcību, kas stāv pretrunā ar pa-
stāvošiem likumiem, vai kaitīga sabiedriskai labklājībai,
vai aizkar muižas īpašnieka tiesības, par to ziņo augstākai
iestādei (§ 32.)"" 1 i. pašu muižnieku noorganizētām, va-

dītam un iespaidotam draudžu un apriņķu tiesām.

Un ko visu muižnieks nevarēja «saskatīt" pagasta viet-

nieku sapulču lēmumos, ja tie ar pašu likumu bija atstāti

viņa pilnīgam ieskatam! Cik ilgi viņš nevarēja novilcināt

pagasta sabiedrības lēmumus, ja viņš tos atzina par zem-

niekiem derīgiem, bet muižniekiem nepatīkamiem! Ne-

kāds sods viņam par to nedraudēja. Muižnieks tādā ceļā
bija atstats par absolūtu patvaldnieku pagasta sabiedrības

tiesiskos, kulturālos un saimnieciskos jautājumos.
Un vēl pēc 20 un vairāk gadiem pagasta iedzīvotājiem

un viņu velētiem pagasta amatvīriem bija jāpārdzīvo ap-

kaunojošais stāvoklis un pēc katras pagasta vietnieku sa-

pulces jānoskatās, ka viņu vēlēts pagastvecākais paņem
vietnieku sapulču protokoļu grāmatu un drūmu seju savilcis

aiziet pazeminošo ceļu uz muižu. Smagi sajūtams un pa-
zeminošs bija pagastvecākā stāvoklis, kad viņam kaut kur

kunga priekšnamā vai pie durvīm bija jānogaida, kamēr

muižas īpašniekam labpatikās izlasīt, pārbaudīt un pa-

rakstīt, vai noraidīt pagasta pārstāvju lēmumus. Bet ar

to vien vēl nepietika, ja pagastvecākais vai viņa palīgs
atzina par nepieciešamu iecelt kādu kārtības uzraugu (de-

smitnieku), viņam par to bija jāpaziņo muižas policijai
(§ 18.). Likuma § 19-, kas uzlika pagastvecākajam un viņa
palīgam policijas pienākumus, 1. punktā viņiem uzdeva

sniegt palīdzību muižas policijai dažādos noziegumu gadī-
jumos, kaut arī tad, ja tikai muižnieks to atzina par no-

ziegumu, kā viegli varēja iztulkot likuma § 40. Par ka-

trām jaunām pagasta amatvīru vēlēšanām bija jāziņo mui-

žas policijai (§ 27.).
Likumā vesela nodaļa — § 35. līdz § 42. — paredz lie-

las tiesības muižas policijai. Tā joprojām paliek dzīva un

jo spēcīga. Likuma § 37., c (krieviski d) punkts dod mui-

žas policijai tiesību raudzīties uz to, vai pagastvecākais un

viņa palīgi kārtīgi izpilda savus policijas pienākumus
(§ 19.). Šīs uzraudzības tiesības par pagasta amatvīriem

taisni vēl uzsvērtas § 38. otrā nodalījumā, kura beigās pa-

šam muižas īpašniekam kā personai vēl dota tiesība iz-

saukt pie sevis personīgi pagasta vecāko un viņa palī-
gus."

Tā tad 5 gadus vēlāk pēc Krievijas zemnieku pašval-
dības likuma izdošanas Baltijas muižnieks vēl bija pa-
šā likumā izdabūjis no krievu valdības sev tiesību pa-
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zemināt latvieša vai igauņa tautības pagastvecāko: izsaukt

viņu pie sevis, likt viņam stavet pie durvīm, izteikt viņam
rājienu, traucēt viņa darbību pagasta interesēs v. t. j. pr.

Kas tad nu gan notika ar zemnieku pagastu amatvī-
riem laikmeta, kuru aprakstījis Andrejs Spāģis?!

7.

Pārkrievošanas politika un tās sekas.

levērojamas ziņas par pārkrievošanas politikas pirma-
jiem soļiem Baltija atrodam vācu autora Antona Buch-
holca grāmata „Fūnfzig Jahre russischer Verwaltung m
den Baltischen Provinzen", Leipzig, 1883. Te arī aprak-
stīta vācu slepenā politika cīņā pret pārkrievošanu un

pret latviešu nacionāliem centieniem. Vienupsīgi un par-
tejiski, tikai _no_ vācu politiskā viedokļa sarakstītā grā-
mata taisni tadeļ sniedz daudz interesanta materiāla par
krievu un vācu politikas slepenajiem ceļiem- Šinī grā-
mata _ari gaiši raksturoti no vācu viedokļa divi Baltijas
ģenerālgubernatori: Golovins un Suvorovs — pirmais kā
pārkrievotājs, otrs kā muižnieku privilēģiju un vācu na-

cionālo interešu aizstāvis.

Golovina darbība (1845.—1848. g.) tiešām apkaro vācu
muižnieku patvaļības,_ liek robežas muižnieku privilēģijām
un politiskam separātismam un mēģina izpildīt ķeizara
dotās slepenās instrukcijas nosacījumu — uzlabot

*

muižu

īpašnieku un zemnieku attiecības, sargājot pēdējos no pā-
restībām.

Suvorovs, turpretī, dara visu, lai nesaniknotu vāciešus,
un tādēļ ar vislielāko uzmanību sarga muižnieku priekš-
rocības un vispār vācu intereses.

Suvorova darbība (1848.—1861. g.) pa daļai sakrīt ar

Andreja Spaģa un Krišjaņa Valdemāra pirmajiem lielajiem
darbiem latviešu zemnieku un vispār latviešu tautas labā,
un tadeļ visi Suvorova soļi, kas sperti vācu interesēs,
ir apkarojuši latviešu centienus.

Nikolajs 1., kas valdīja Golovina un Suvorova laikā,
savas valdīšanas sākumā noteikti veicināja pārkrievošanu.
Jau

v

1827. gada, apmeklēdams Rīgas un Rēveles ģimnāzijas,
viņš aizrādīja, ka skolniekiem ir vājas zināšanas krievu
valoda, un ka šis trūkums jānovērš drīzā laikā. 1836. g.
ķeizars pavēlējis nodibināt Rīgā pareizticīgo episkopātu.
Jūnija 1838. g. Nikolajs L devis savu piekrišanu izglī-
tības ministra Sergeja Uvārova slepenam projektam ievest
Jelgavas ģimnāzijā krievu valodas mācību, nodibināt tur

inspektora posteni un iecelt šinī amatā krievu. Sākot ar
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1838. g. ministrs Uvarovs jau spēris attiecībā uz Tērbatas

universitāti noteiktus pārkrievošanas soļus.
16. novembrī 1842. g. Nikolajs parakstījis reskriptu, ar

kuru kāda sudraba pokāla dēļ, ko Tērbatas studenti pa-

snieguši bijušam rektoram, teoloģijas profesoram Ulmanim,
atlaisti no amata: rektors Folkmanis un profesors Ulmanis;
pēdējam aizliegts uzturēties Tērbatā; juridiskās fakultātes

profesoram Dr. Bungem izteikts rājiens, un viņš pārcelts
profesora amatā Kazaņas ūniversitātē.

Golovins jau sava_
amata sākumā ziņojis Nikolajam 1.,

ka Baltijas muižniecības pārstāvji paraksta oficiālus ak-

tus hercoga valsts (Herzogtum) vārdā. Uz to ķeizars pa-

vēlējis, ka Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes muižniecībai

turpmāk nebūs savos parakstos lietot „viņai agrāk piekri-
tušos apzīmējumus". Golovina laikā arī notikusi latviešu

un igauņu masu pāriešana pareizticībā. Varbūt Golovins

pats to nav veicinājis, vismaz savā darbības pārskatā, ko

viņš nodevis ķeizaram Nikolajam 1848. gadā, viņš uzsver,

ka viņš kā ģenerālgubernātors nav atzinis masu pārie-
šanu pareizticībā par vēlamu. Bet krievu garīdzniecība ir

izmantojusi zemnieku bezizejas stāvokli un morāliskās cie-

šanas un pašas garīdzniecības interesēs steigusies paplaši-
nāt pareizticīgo draudzes Vidzemē; arī zemākā ierēdnie-

cība ir pratusi atbalstīt krievu garīdzniecības centienus.

Golovina uzskats par reliģiskās kustības cēloņiem Vid-

zemē un Igaunijā ir izteikts tanī pašā darbības pārskatā,
un tas pa lielākai daļai arī sakrīt ar Andreja Spāģa uz-

skatu.

Golovins raksta: „No vienas puses, muižniecība cen-

šas paturēt virskundzību pār iedzimtām tautām, ar ku-

rām viņai no dzimtsbūšanas atcelšanas vēl tikai caur re-

liģiju ir morāliski sakari; no otras puses, parādās gadu

simteņus ieilgušais iedzimto naids pret viņu kungiem, bargo
iekarotāju pēcnācējiem, un viņu cenšanās saraut šīs saites,

jo viņi cer šādā ceļā atsvabināties no svešās virskundzības,

kas arī pec tam, kad zemniekam jau dāvāta personīgā
brīvība, vēl nav zaudējusi savu varmācības elementu. Lai

par to pārliecinātos, pietiek, ja tikai reiz ieskatās Vidze-

mes un Igaunijas guberņu zemnieku mājas dzīvē; Kurze-

mes zemnieki atrodas ievērojami labākā stāvoklī. Viss

tas, aizsegts ar lielu, sistēmatisku kārtību, ietērpts juri-
diskās formās, turpina pastāvēt visā klusībā zem redzami

labas ārienes. Bet tā kā lauku policija atrodas tās pa-
šas muižniecības rokās, kura savu acu priekšā tur vie-

nīgi savas šķiras labumus, tad zemniekiem ir aizsprostots
katrs ceļš uz sūdzībām par nospiešanu un netaisnībām,

kas viņiem jācieš no saviem kungiem. Šādā grūtā stāvo-
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klī latvieši un igauņi atrada cerību, ka viņi, pieņemot
krievu cara ticību, iet pa tadu ceļu, kas ved pie viņu lik-
teņa atvieglošanas, un ka pie krievu priesteriem atradīs
to aizsardzību, _ko viņiem nevar sagādāt vācu mācītāji
savu sakaru dcl ar muižniekiem. Tas ir tas īstais cē-
lonis, kas izsaucis iedzimtajos Vidzemes iedzīvotājos to
spēcīgo un vispārējo dziņu pārmainīt savu ticību, tādu
dziņu, kadu nebūtu varējusi izsaukt nekāda musināšana."
— ,Ja no vienas puses, Baltijas zemnieku nepamudina
mainīt savu ticību tikai reliģiskas jutas, tad no otras, kā es

jau augstāk minēju, tas arī nav ticības rosīgums, kas pa-
mudina vācu kārtas tik stūrgalvīgi pretoties šai ticības
maiņai. Šeit reliģija kalpo tikai kā līdzeklis turēt latvie-
šus un igauņus ieslēgtus viņiem sveša elementa vidū."

Šāds pareizs Golovina uzskats par latviešu un igauņu
saimniecisko un tiesisko stāvokli jau liecina, ka šis ģe-
nerālgubernātors vairāk ņēmis vēra krievu valsts intereses
nekā Baltijas muižnieku privilēģijas, un ka viņam, ja arī
nav izdevies viņa īsajā valdīšanas laikā Baltijā kaut cik
uzlabot zemnieku stāvokli, tad vismaz ir bijušas par to
pareizas ziņas, un viņš tas celis priekšā ķeizaram Niko-
lajam.

Ķeizars Nikolajs L turpretī, kaut gan slepenā instruk-
cijā ir runājis par attiecību uzlabošanu starp muižnie-
kiem un zemniekiem, tomēr 1848. gadā pilnīgi nosvēries
muižnieku puse* Tam par cēloni ir bijusi 1848. g. revolū-
cija Eiropā, it sevišķi Prūsija ßl

.
Tā bija darījusi uz Ni-

kolaju I. satricinošu iespaidu. Ar revolūcionāro kustību
Prūsijā Baltijas muižnieki pratuši tā iespaidot Nikolaju L,
ka ,viņš uz laiku pazaudējis spējas domāt par reformām
Baltija, kas varētu uztraukt muižniekus un Rīgas pilsētu*
1848. g. revolūcijas un muižniecības intrigu ietekmē krita

ģenerālgubernators Golovins un viņa vietā janvāra mēnesī
1848. g. iecēla vācu mīluli, kņazu Aleksandru Suvorovu-
Rimņikski, kas 1848. g. 18. martā ieradās Rīgā.

Kā muižniecība un vācu sabiedrība šķirojusi abus ģe-
nerālgubernatorus, to liecina pats vācu autors. Par Go-
lovinu un viņa darbību Buchholcs raksta: „Golovins krita,
un — mēs varam piebilst — uz ilgāku laiku arī viņa ie-
sāktais darbs" (turp. 80. lpp.).

„Ķeizaram nevarēja palikt noslēpts, ka ģenerāļa Go-
lovina rīcība ir izsaukusi Baltijas guberņās" dziļu neap-
mierinātību un ne tikai bijusi par cēloni zemnieku kustī-
bai, bet arī uztraukuši vācu kārtu iedzīvotāju prātus visā
zemē. Novērst pēc iespējas jo drīzi šādas Golovina dar-
bības revolucionējošās sekas ķeizaram varēja izrādīties par
nepieciešamu, jo vairāk vēl tādēļ, ka notikumi Vakareiropā
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bija sacēluši viņā lielu nemieru, un viņš baidījās no līdzī-

gām draudošām parādībām viņa paša valstī (turp. 177.

lpp.). Tādēļ viņš uzlika jaunajam Baltijas zemju virsval-

dības priekšniekam par pirmo un galveno pienākumu no-

mierināt Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes iedzīvotāju uz-

trauktos prātus."

Par Suvorova personu tas pats autors izsakās: „Jan-
vāra pirmajās dienās 1848. gadā mūsu provinces aplidoja
ziņa, ka ķeizars Nikolajs iecēlis par Vidzemes, Igaunijas
un Kurzemes ģenerālgubernātoru vienu no saviem mīluļiem,
kņazu Suvorovu, kas bija pazīstams kā humāns cilvēks. Šo

ziņu uzņēma ar prieka gavilēm, jo bija taču .skaidrs, ka

niknajām posta dienām, kas zemei bija jāpārdzīvo zem

kāda Golovina varas, nu reiz darīs galu" (turp. 175. lpp.).
Par svinībām, kādas vācieši sarīkojuši Suvorovam, tas

pats autors raksta (turp. 177.—178. lpp.): ~18. marts, viņa
svinīgā iebraukšanas diena vecaja zemes galvaspilsētā, vēl

šodien stāv atmiņā visiem, kas paši to piedzīvojuši. Ne-

viens no visiem tiem tūkstošiem, kas stāvēja pie „Smilšu
vārtiem" un pie pils, nevarēja atsvabināties no apburo-
šā iespaida, ko uz viņu atstāja šī vīra skaistais augums
ar viņa dižciltīgo atklāto seju; laipnība, ar kādu viņš sa-

ņēma Rīgas iedzīvotāju gaviļu sveicienus, ieguva visu sir-

dis. — Kņaza iestāšanās amatā visur notika ar svinībām:

tā, vācu „Līdertāfele" sarīkoja 23. marta vakarā lielisku

lāpu gājienu un nodziedāja sevišķu, šai dienai sacerētu

un komponētu «Apsveikumu viņa gaišībai" etc"

Viss noritējis tā, kā to aprakstījis arī Juris Samārins.

Vācu cerības tūliņ piepildījušās. Sperot pirmos so-

ļus savā darbībā, Suvorovs panāca Baltijas lietu revīzijas
kommisijas likvidēšanu (turp. lpp.). Šī bija tā

pati štātsrāta Chanikova, Rudņicka, Beklemīševa, Samā-

rina un citu kommisija, kurai bija jārevidē visa Baltijas
dzīve un jāsastāda jauna Baltijas pilsētu satversme. Uz

šo kommisiju arī zemnieki bija likuši savas cerības, bet

Suvorovs tas tūliņ izgaisināja... Viņš līdz ar Baltijas muiž-
niecību strādāja pretī katrai pārgrozībai Baltijā un pa-
šam ministram Perovskim (turp. 182.—183. lpp.).

Suvorova laikā vācbaltu politikai atkal bija iespējams
mākslīgi raksturot Kurzemes zemniekus kā dumpiniekus un

krāt materiālus Nikolaja I. iebiedēšanai. Suvorovs, ietek-

mīgu vācbaltu politiķu Pēterpilī sagatavots, jau pirms ie-

stāšanās amatā vedis sarunas ar Nikolaju I. par spionāžas

noorganizēšanu uz Prūsijas robežas (turp., 184. lpp.) un

no Peterpils devis rīkojumu sūtīt uz Kurzemes un Prūsijas
robežām kādu veiklu slepenpolicistu. — Izvēle kritusi uz
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kādu «sevišķu uzdevumu ierēdni", kollēģijas asesoru Šmitu,
kas pārdesmit gadus atpakaļ iesācis savu karjēru kā mazs
ierēdnītis Rīgas pilsētas policijā.

Kādā virzienā attīstījies šis slepenpolicists un cik tālu
viņš aizgājis savā «māksla" un pašcieņā, par to dod lie-
cību pats vācu autors, kas sakumā devis par viņu ļoti
cildenu atsauksmi. Par viņa turpmāko darbību Buchholcs
raksta (turp., 185. lpp.): „Ilgu laiku viņu uzskatīja par
visveiklāko policistu šais apvienotās provincēs, un viņš
baudīja kņaza Suvorova un viņa tiešā pēcnācēja ģenerā'l-
adjutanta barona Līvena sevišķu uzticību. Savā amatā pats
Smits turēja sevi par tik nepieciešamu, ka viņš dažkārt sev

atļāvās izlietot savu varu nevietā, ko abi minētie ģenerāl-
gubernātori viņam arī atjāva, bet kas vēlāk, iestājoties
amata grāfam Šuvālovam (1864.), viņu noveda pie atstādi-
nāšanas no amata."

Šim vienam pašam patvaļīgajam slepenpolicistam tad
nu arī uzticēja 1848. gada martā visu revolucionāro ap-
stākļu noskaidrošanu uz Kurzemes un Polijas robežas, un

viņa ziņojumiem ticēja, pēc tiem rīkojās lielajā Baltijas
politikā.

Raksturīgi, ka par šī policista darbību Golovina laikā
vācu autors nekā nav atradis, kaut gan Šmits jau tad
ari bijis amatā (turp., 185. lpp.). Toties visas vina vē-
stules un piezīmes par darbību kņazu Suvorova laikā vācu
autoram ir rokā.

Kādas vēstules un piezīmes ir rakstījis slepenpolicists
Smits, un kādus viņš pats izteicis uzskatus un taisījis
slēdzienus par revolūciju Prūsijā un latviešu zemnieku
pJa

o

U noskanojumu Kurzeme, par to dod gaišu liecību vina
1848. g. 20. marta vēstule no Liepājas, kurā viņš starp
citu raksta: „Sniegt patiesu aprakstu par notikumiem Prū-

flļf_1nav iespējams. Katrs acumirklis izveido stāvokli ci-
tādāk, un tā ka arī Klaipēda ir sava revolūcija, tad tur
katru vakaru pulcējas lielas strādnieku masas un notiek
rupji starpgadījumi." — „Es ticu, ka es nesaku par daudz,
ja apgalvoju, ka Prūsija tagadējā brīdī ir atcelti visi pa-
saulīgie un reliģiskie likumi, un ka te ir dienas kārtībā
brutāla tautas vara, un uz katra soļa notiek laupīšanas un

slepkavības. — «Briesmu darbu skati, ko tagad redz Ber-
līne un ko no nostāstiem tagad dabū tuvāk zināt nekā no

laikrakstiem, izgaisina katru cieņu, ko līdz šim dāvāja
vācu tautai.

,

~Esmu lasījis privātvēsfuli no Berlīnes, kurā rakstīts,
ka ķeniņs tagad sevi padarot par tik populāru, ka pats
ar savu roku pasniedzot šampanieti un uzdzerot veselību
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pilsoņiem, kas nolikti viņam par sargiem. Kas tā par pa-
zemināšanu dzimtam valdniekam!.."

„Kamer Prūsijas robežu tagad apsargā, mūsu Kurzemes
guberņas robeža ir pavisam atklāta. Visas zīmes rāda,
ka Lietuvā sagatavojas sacelšanās un, par ko nav šaubu,
tā drīzā laikā arī notiks. — Krogos nepārtraukti runā, ka
Lietuvas zemniekus apgādā ar ieročiem, šaujamo materiālu
un segliem."

»Prusijas robežai tuvu dzīvojošos Kurzemes kroņa mui-
žu Rucavas un Bārtas zemniekus, kas kā kontrabandisti
katru dienu stundām satiekas ar prūšiem un viņu kaimi-

ņiem leišiem, vispārīgi uzskata par tādiem, kas bez iz-

ņēmuma dara ar dumpiniekiem kopēju darbu. Grobiņas
pilskungu (Hauptmann) baronu Renni jau uzskata par cil-
vēku, kam vispirms jākrīt par upuri, tādēļ, ka zemnieki
viņu ļoti ienīst viņa stingrības un pēršanas sistēmas dēļ.
Vairāki zemnieki no minētam muižām, kuriem ir nauda no-

guldīta Liepājas krājkase, šinīs dienās, ieradušies kasē
un atprasījuši savu naudu atpakaļ. To pašu darījuši arī
zemnieki no apgabaliem starp Aizputi un Liepāju. Uz jau-
tājumu, kadeļ viņi izņem savu naudu, viņi izvairījušies no

atbildes. Kases valde viņiem pie noguldījumu uzteikšanas

aizrādījusi, ka pec statūtiem viņi varot saņemt savu naudu
tikai pec Jāņiem, ar ko viņi pagaidām apmierinājušies.
Savā starpa viņi runa par to, ka viņiem viņu nauda va-

jadzīga, lai aizsargātos pret muižu īpašniekiem, un ka
prūši viņus drīz atsvabināšot no visiem nodokļiem, kas jā-
maksā muižniekiem, kā tas Prūsijā jau ir noticis. Viņi
uzreiz ir tapuši par vēsturniekiem un grib pieteikt savas

izdomātās tiesības uz zemi, kuru, ka viņi piezīmē, muižnieki
esot nolaupījuši viņu senčiem.

Vēl it sevišķi dīvaina bauma ir izplatījusies starp zem-

niekiem, proti, ka ķeizaram, sasniedzot viņa valdīšanas 25

gadus (1850. g.), ir jānoliek viņa amats, pretējā gadījumā
izcelšoties revolūcija.

Pie tāda prātu noskaņojuma un pie tādām izredzēm
ne par vairs nevar būt drošs, un tikai drīza karaspēka
pastiprināšana var apspiest jau topošās sacelšanās iesā-
kumu. Lūgumu steidzīgi sūtīt militāro palīdzību izsaka
nevien muižniecība, bet arī pilsonība, baidīdamās redzēt
Liepāju atstātu tik kritiskā stāvoklī bez militāras apsar-
dzības, kā tas notika 1831. gadā, jo sagaida, ka karaspēku
sutīs uz Lietavu."

Šīs slepenpolicijas „mākslinieka" Šmita un, droši var

teikt, paša Grobiņas pilskunga barona Rennes un citu
muižnieku kopīgi ražotās un stilizētās ziņas, saprotams,
gluži siltas cēla priekšā ģenerālgubernātoram Suvorovam
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un pēdējais — ķeizaram. Var iedomāties, cik spēcīgi tās
satrieca jau ta pārbijušos mazdūšīgo Nikolaju L

Šādā uztrauktā garastāvoklī Nikolajs deva savam un

vācbaltu mīlulim Suvorovam neaprobežotas pilnvaras, un

viņš varēja Baltijā darīt visu ko muižniekiem pa prātam.
Reformu vietā zemniekiem sūtīja uz kaklu karaspēku un

to iekortelēja viņu nabadzīgajās būdas. Tā uz viena paša
maza slepenpolicista Šmita saklaušinātām, izdomātām un

muižnieku izpušķotam ziņām nostiprinājās ģenerālgubemā-
tora neaprobežota vara.

Ar ķeizara Nikolaja iebiedēšanu un Suvorova ~humān-
itati" nostiprinājās uz ilgiem laikiem arī muižnieku vara.

Katrs, kas jau pazīst Baltijas muižnieku un viņu kalpu
ražotās ziņas „par pieaugošo nemiera kustību Vidzemē"
un par karaspēka pieprasījumu pirms 1841. g. oktobra
asinsdzīrēm pie Jaunbebriem un citās vietās, arī ieraudzīs,
ka slepenpolicista Šmita uztraucošie ziņojumi ir savārstīti
baltiem diegiem.

Notikumiem Prūsijā_ Smits tic, ziņas par «briesmu dar-
biem Berlīnē" viņš ņēmis „no nostāstiem", par to, ka
pats Prūsijas ķēniņš_ pasniedz šampanieti saviem sargiem,
viņš lasījis „privātvestulē" v. tml. — Turpretī, par Kur-
zemes zemniekiem Šmits ziņo noteikti, it kā pats būtu
viņu rīcību novērojis, pats viņu sarunas dzirdējis.

Ja kņazs Suvorovs būtu gribējis mazliet padomāt par
Smita ziņojumiem, viņš pats tiem nebūtu ticējis: katrs
domātājs cilvēks varēja loģiski secināt, ka marta mēnesī,
Jurģiem tuvojoties, zemniekiem nauda visvairāk nepiecie-
šama pašu saimniecības, un viņi nevien ņem naudu ārā
no kasēm, bet arī taisa parādus; kņazs Suvorovs tikpat
labi butu sapratis, ka zemnieku sarunas par bruņotas aiz-

sardzības noorganizēšanu pret muižniekiem un par ķei-
zara „atteikšanos no amata" ir izdomātās pasaciņas Nikolaja
iebiedēšanai, lai muižnieki jo vieglāk varētu dabūt savā
rīcība krievu armiju zemnieku terrorizēšanai. Par tik nie-

cīgiem grašiem, cik galīgā nabadzībā novārgušie zemnieki
1848. un agrākos gados varēja iekrāt un noguldīt krāj-
kasē, nekādus ieročus atklātam cīņām pret muižniekiem
un krievu karaspēku nevarēja iegādāt.

Bet šādas Šmita pasaciņas prasīja muižnieku politika;
tās pēc pieprasījuma darināja Liepāja, un kņazs Suvorovs
tas ceļa ķeizaram priekša. Tada ceļa mērķi viegli sa-

sniedza. ;

Laikmeta raksturojumam_ vēl jāatzīmē, ka vācu mīlu-
lim Suvorovam un pašam vācu baronam Pālenam slepen-
policists Šmits bija visai nepieciešams, bet krievs Šuva-
lovs to padzina.



451

Suvorova valdīšanas laikā arī apstājusies zemnieku
strauja pāriešana pareizticībā un pārkrievošanas politika.
Bet ta atkal atdzīvojusies, tiklīdz latviešu un igauņu tauta
savā cīņā pret vācu varu un par savu brīvību un nākotni

saka_ meklēt atbalstu krievu tauta un krievu valdības ap-
rindas.

Slavofili un daži citi krievu nacionālie vīri ir iesākuši
spēcīgi rakstīt par latviešu un igauņu nepanesamo stā-
vokli un prasīt arī viņiem reformas ne tad, kad šīs cieša-

nas bijavislielākas, nedz arī krievu reformu laikā, bet tad,
kad iesakās otrs posms krievu valdības un krievu na-

cionālistu aktīva darbība pārkrievošanas virzienā. No tā
brīža gandrīz katra krievu laikraksta rakstā par krievu
valodas ievešanu Baltija ir arī uzsvērta reformu nepiecie-
šamība Baltijas iedzimto tautu labā. Arī agrārā jautā-
juma nenokārtotais stāvoklis Baltija ir uzsvērts gandrīz
katra raksta, kas runā par krievu valodas tiesībām Bal-
tijas zemēs. {

Andreja Spāģa un Krišjāņa Valdemāra grāmatās, kā
arī zemnieku sūdzībās attēlotie apstākļi ir celti gaismā
krievu liberālā prese taisni pārkrievošanas priekšdarbu
gados. Ar to krievu nacionālisti ir izpelnījušies latviešu

un igauņu simpātijas visasāko cīņu brīdī, kad krievi uzsāka

pret vācbaltiem atklātu preses karu.
Pat krievu valdība arī šai laikmetā ir gājusi atsevišķu

politisku ceļu, novērodama katru latviešu un igauņu na-

cionālo kustību.

No latviešu un igauņu viedokļa raugoties, ir visai in-
teresanti atzīmēt dažus faktus, kas pierāda, ka krievu
valdība, ja arī zināma mera ir uzstājusies pret vācbaltu
separātismu vai kaut cik ierobežojusi viņu patvaļības, tad
tai paša laika latviešu un igauņu tautas tiesību vai brī-
vību paplašināšanā ir spērusi pārāk apdomīgus soļus. Krie-
vu valdība arvien joprojām kaut slepenībā ir paturējusi
vacbaltus par latviešu un igauņu uzraugiem.

Ja Nikolajs 1., sarunā ar Juri Samārinu, uzsvēra, ka
Baltijas muižnieki ir devuši krievu ķeizaram padevīgus ģe-
nerāļus, tad XIX. g. s. 70-o un 80-o gadu krievu valdība ir

turējusies pie uzskata, ka Baltijas muižnieki un citi vāc-
baltu politiķi viņai noder kā policisti un novērotāji pret
latviešiem un igauņiem. Ar to tad arī viegli izskaidrojamas
uzraudzības tiesības, kādas atstāja muižas policijai 1866. g.
laukpagastu pašvaldību likuma. Ja krievu valdība būtu
vēlējusies dot Baltijas lauku pagastiem īstu pašvaldību,
tad par paraugu viņa varēja ņemt jau 5 gadus atpakaļ ie-
vesto krievu pagastu pašvaldību. Sādžu sabiedrības paš-
valdība bij&a mazāk noderīga Baltijai, bet krievu pagastu
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pašvaldība tai laikmetā bija gluži labs paraugs. Krievu
zemniekiem, kas stāvēja uz zemākas attīstības pakāpes
nekā latvieši un igauņi, nekādu muižas īpašnieka uzrau-

dzību sādžu vai pagastu pašvaldību lietās neatstāja. Tā
tad pret Baltijas zemnieku patstāvības attīstību krievu

valdība ir izturējusies ar sevišķu uzmanību. Baltijas pa-
gastu pašvaldības likuma izdošanas laikā krievu valdība
vairs nevarēja atrunāties ar apstākļu nepazīšanu. Vairāk
kā 20 gadu laikā un it sevišķi starp ļQ. februāri 1861. ga-
dā un 1866. gadu krievu valdībai ir bijis nepārtraukti jā-
nodarbojas ar Baltijas lietām. Jura Samārina, Andreja
Spaģa, Krišjāņa Valdemāra, Blagoveščenska, Aksākova un

daudzu citu raksti gadu desmitiem bij apgaismojuši vāc-
baltu sliktās attiecības pret latviešiem un igauņiem. Un
tomēr Krievijas likumdevēji vēl 1866. gadā iecēla vācu

muižnieku par kungu Baltijas lauku pašvaldību lietās uz

ilgiem gadiem.
Krievijas likumdevēji Baltijas pagastu pašvaldības lie-

tās pat neizpildīja paša ķeizara aizrādījumus. Senāta mo-

tīvos lasām, ka Baltijas ģenerālgubernātors, stādīdams

priekšā iekšlietu ministram likumprojektu, ziņojis, ka vi-

ņam iestājoties Baltijas guberņu pārvaldes darbā, ķeizaram
labpaticis starp citu aizrādīt, ka ir nepieciešams «pārveidot
turienes zemnieku civīl- un sabiedrisko iekārtu uz patstā-
vīgiem un no muižu iespaida neatkarīgiem pamatiem."
Šie ķeizara aizrādījumi ir ierakstīti likumprojekta vēstu-

riskā daļa, un ķeizars, parakstīdams Baltijas lietu kommi-

sijas žurnālu un pašu projektu, parakstījis līdz ar to arī

savu aizrādījumu ģenerālgubernātoram.
Un tomēr pašā likuma tekstā atstāja muižu īpašniekus

par privileģētiem uzraugiem Baltijas pagastu dzīvē un pa-

gastu vietnieku lēmumos.

Arī drīzu saimniecisku attīstību krievu valdība, tāpat
kā muižniecība, Baltijas zemniekam nenovēlēja. Pretējā
gadījumā valdība butu ievedusi un varēja ievest Baltijā
pret muižnieku gribu tādu pašu agrāro reformu ar valsts
kreditu ka Krievija. Krievu valdība aiz saviem valsts-

polītiskiem aprēķiniem nav ievedusi Baltijā nekādu jaunu
iekārtu. Vēl vairāk, krievu valdība pati ir sargājusi vāc-
baltu muižnieku zemi un intereses. Uz to atklāti aizrāda
I. Aksākovs laikrakstā «Moskva" 14. septembrī 1867- g.
ar šādiem vārdiem: «Krievu valdība ar visu savu valsts
varenību apsarga vācu bruņnieku, tirgotāju un literātu ma-

zākuma mieru starp nospiesto un pilsonisko tiesību ziņā
nevienlīdzīgo latviešu un igauņu iedzīvotāju lielo vairā-

kumu, — sargā vācu baronu zemes īpašumu no viņiem
draudošās, visā Krievijā izvestās zemes piešķiršanas zem-
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niekiem» un ja tik no viņiem (vāciem) valdība atņemtu savu

roku, tad Eiropa nekavētos ieraudzīt, ka šis apgabals —

nav vācu zemei"

Acīmredzot, krievu valdība jau 60-os gados baidījās no

Baltijas iedzimto tautu straujās attīstības un pamazam sa-

gatavoja ceļu savai plašākai krievu tautas nacionālai po-

litikai.

Tai pašā laikā slāvofili un pati krievu valdība taisījās
ievest krievu valodu kā oficiālu darīšanu valodu

valsts iestādēs. Ministru komiteja 1867. g. vasara atgādi-
nāja 17 gadus atpakaļ izdoto un līdz 1867. gadam vēl ne-

izpildīto krievu valdības rīkojumu, ka Baltijas guberņas
krievu valodai ir jābūt oficiālai valsts valodai visās darīša-

nās valdības iestādēs un valsts amatu personām. — Šinī

jautājumā iedegās karsts un ilgs strīds starp «Baltische
Monatsschrift", „Ostsee-Zeirung", „Bank- und Handelszei-

tung" (Berlīnē), ķeizariskās akadēmijas „St. Peterburger

Zeitung", Vācijā iznākošo «Allgemeine Zeitung" un vai-

rākiem citiem Vācijas laikrakstiem no vienas puses un

krievu laikrakstiem ~Moskva" (13., 14., 23. septembra, 4. un

21. oktobra un 14. novembra 1867. g. numuros), „Mos_kov-
skije Vedomosti" un cit. no otras. Krievu prese aizstāvēja
šos valdības soļus, vācu prese Krievijā un Vācijā protestēja

pret tiem.

Vācu valodas oficiālo tiesību aizstāvji Baltijā un Vācija
aizrāvās cjņu kārstumā tik tālu, ka draudēja Krievijai ar

varbūtējiem diplomātiskiem soļiem no Eiropas puses par

vācu tautības, kultūras un privilēģiju vajāšanu Baltijas ze-

mes. Vācbalti panāca to, ka pat daži franču laikraksti

aizstāvēja viņu valodas tiesības.

Krievi pārmeta vāciešiem, ka viņi gatavojas sūtīt pie ķei-
zara delegāciju, kuras nolūks būtu „lūgt krievu suverēno

valsts varu, saskaņā ar 200.000 vāciešu vēlēšanos, palīdzēt
ar krievu spēkiem varmācīgi pārvācot pusotra miljona ne-

vācu tautības Krievijas pilsoņu, kuri izlūdzas no krievu

valdības kā žēlastību krievu valodas obligātoriska mācī-

šanu!" («Moskva", 13. sept. 1867.).
I. Aksākovs tālāk atgādināja krievu valdībai («Moskva",

14. sept. 1867.): «Kad krievu valdība pirmo reizi apstipri-

nāja viņas iegūtā Baltijas apgabala tiesības un privilēģi-
jas, viņa ne no viena nedzirdēja pret to nekādu protestu.
Bet tagad, kad pec pusotra simts gadiem šī zeme, viņas
iedzīvotāju vairākuma personā, saceļas pret šīm iedzīvo-

tāju mazākuma privilēģijām, kas apspiež dzīves attīstību,
kad zemes iedzīvotāju deviņas desmitdaļas prasa, lai atceļ
šīs tiesības un privilēģijas, kas jau pārdzīvojušas savu

laikmetu, kas kaitē pusotra miljona cilvēku labklājībai un



454

izdevīgas tikai vienai desmitai daļai no iedzīvotājiem, —

vai šinī gadījuma valdība rīkosies taisnīgi un „legāli",
uzspiežot zemei iekārtu, kuru noraida tās iedzīvotāju vai-
rākums? Vai nav valdības

_

pienākums saskaņot savu rī-
cību ka ar iedzīvotāju vēlēšanos, tā arī ar visas valsts
vispārējām interesēm? Vai viņai ir tiesība pusotram mil-
jonam krievu pavalstnieku Baltijas guberņās nedot tos pa-
šus agrāras un sociālās iekārtas labumus, kādus bauda visi
cjti Krievijas pavalstnieki? Vai viņai ir tiesība pusotra
miljona nevācu tautības krievu pavalstniekus ar varu pār-
vācot par patiku niecīgam iedzīvotāju mazākumam uz tādu
privilēģiju pamata, kas dotas pusotra simts gadu atpakaļ
pavisam citos, tagad vairs neesošos dzīves apstākļos?"
— „Ta tad nevar apšaubīt un nebūt nav vajadzīgs vēl aiz-
stāvēt krievu valdības tiesības, saskaņā ar vispārējo valsts
labumu, grozīt un atcelt šī apgabala privilēģijas."

„Mēs neko citu tā nevēlamies," turpina Aksakovs („Mo-
skva

,
23. sept 1867.), „kā taisni nacionālā principa ievē-

rošanu Baltija: uz šī principa pamata ieceļojušām 200.000
vācu tautības personām, kas sastāda 8, ar pārspīlējumiem
— 10% no visiem zemes iedzīvotājiem, kuru pārējās 90%
ir latvieši un igauņi, — ir jāpiekāpjas turienes iedzimto
tautību priekšā.

Par latviešiem slavofili runāja kā par slāvu cilšu nozari,
un tadeļ Aksakovs uzsvēra: «Beidzot, lai taisītu noslēgu-
mu salīdzinājumam starp slāvu cilšu un krievu valsts Bal-
tijas daļas vācu iedzīvotāju centieniem, ir jāatgādina, ka
slavu prasības ir prasības pēc brīvības, vienīgi pēc brī-
vības, kura lai butu turienes slāvu iedzīvotājiem: slāvu
tautības dzīves prasības ir brīvība, — neko citu slāvi
nemeklē savas tautības uzvarai, ka tikai atsvabināšanu no
svešinieku varmācības... Vāciešu prasības Baltijas guber-
ņas, turpretī, ir prasības, lai tur pastāvētu visu citu,
skaita daudzo, turienes iedzimto iedzīvotāju nebrīvība un
verdzība: iedzimto cilšu verdzināšanā šai zemē pastāv vācu
tautības dzīves prasības; tikai varmācībā, varmācīgā pār-
vācošana (turklāt vēl ar svešu spēku palīdzību) te ir ie-
spējama vācu tautības uzvara^.

Krievija, izvedusi zemnieku atsvabināšanas un agrāro
reformu 60 savas guberņās, apturēja vareno reformu strau-
mi tikai pie triju Baltijas guberņu paša sliekšņa — šo vie-
nīgo guberņu, kuras palikušas nepieskaitītas tai dzīves
svētībai, no kuras dzīvo un par kuru priecājas visa krievu
tauta, lūgdama Dievu par savu atsvabinātāju... Vācu bruņ-
niecība, kas uzskata sevi par tirāniskās un despotiskās
Krievijas apgaismotāju un skolotāju, par civilizācijas nesē-
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ju, — vācu liberāļi ne tikvien pretojas reformām, bet viņus

pārņem zvērisks niknums ar pirmām domām par to, ka

zemniekiem būtu jāpiešķir zeme/

~Reiz jādara gals 200.000 vāciešu varai pār 1.700.000 la-

tviešiem un igauņiem! Jādara gals viņu varmācīgai pār-
vācošanai!" («Moskva", 4. oktobrī 1867. g.).

„Mēs taisni tādēļ pretojamies ģermānizācijai šai ze-

mē, ka turienes iedzimtās tautas, kas sastāda deviņas de-

smitdaļas no visiem iedzīvotājiem, nepārtraukti, visās sa-

vās līdz mums atlidojušās vaimanās brēc par pārējas vie-

nas desmitās daļas, svešās naidīgās tautības virskundzību."

Runājot par Baltijas jautājumiem, slāvofili balstījās uz

neapšaubāmiem materiāliem, ko viņi bija ņēmuši nevien

no zemnieku sūdzībām par muižnieku varmācībām un no

Andreja Spāģa grāmatām, bet arī no Krišjāņa Valdemāra

rakstiem tā laika visuvarenā krievu nacionālista un po-

litiķa Katkova laikrakstā «Moskovskija Vedomosti", par
kura pastāvīgu līdzstrādnieku Valdemārs kļuva sākot ar

1865. gadu.

Baltijas muižnieku varu nevarēja salauzt nedaudzie la-

tviešu darbinieki vien, bet zemnieku, vispār latvju tautas,

ciešanas un viņai nodarītās netaisnības Latvija bija tik

lielas, ka glābiņš bija jāmeklē... No daudziem lieliem un

smagiem ļaunumiem bija jāizvēlas vismazākais: atkarība

un atbalsts ņo krievu tautas puses. legūstot brīvību un

labāku materiālu un sociālu stāvokli, latvju tauta vēlāk

atkal varēja pamazām iekarot sev cieņu un patstāvību.
Cīņā pret nikno un viltīgo vācu ienaidnieku bija nepiecie-
šami krievu draugi. To prasīja vienkārša politiska gu-

drība. Tādēļ arī Krišjānis Valdemārs izvēlējās krievu drau-

dzību. Par šo politisko soli Valdemāra laikmeta biedrs un

viņa personīgs līdzstrādnieks Dr. Augusts Zandbergs rak-

sta savā grāmatā „Atmiņas par Krišjāni Valdemāru", 1928.

gadā 144.—145. lpp. šādi:

«Pārliecinājies, ka viņš nekā citādi nevar izglābt latvie-

šus un igauņus no baronu nagiem, ja baroniem paliek visa

vara rokās, kā tiesas, skolas, policija, un zinādams, ka

vācu nagi tik dziļi iezīdušies latviešu un igauņu ķermenī

un tik stipri tur šo tautu miesu, dvēseli un garu, ka no

vācu nagiem var atpestīties tikai tad, kad bus lauzta ba-

ronu vara un viņiem būs atņemts viss, kas šo varu balsta,

un uztur, — Valdemārs nosprieda, ka vajag šo nezāli, ba-

ronu varu, izravēt ar visam saknēm! — No tā laika viņa

vienīgais mērķis bija — lauzt muižnieku varu, lai tasarī ko

maksātu, ievedot tās vietā krievu valdības varu. Tādēļ
Valdemārs nu sāka caur patriotisko Katkova avīzi modināt

krievos patriotismu un rīdīt tos pret Baltijas muižniekiem,
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aizrādīdams, ka Krievijai tik ilgus gadus gan pieder Baltijas
guberņas, bet Krievija pametusi šīs guberņas kā kādus
nevajadzīgus pabērnus Baltijas muižniekiem-vāciešiem/' —

Valdemārs nu pastāvīgi rīdīja krievus pret Baltijas muiž-
niekiem: atņemt viņiem pārvācošanas līdzekļus, t. i tie-
sas, skolas un policiju, un nostādīt visur krievu valsts
varu!

Ka motivēja paši krievi, it sevišķi slāvofili, pārkrievo-
šanas politiku? Saprotams, viņi nespēra nevienu soli tikai
latviešu, igauņu un lībiešu vaimanu un Spāģa un Valde-
māra rakstu dēļ. Ko viņi darīja, to darīja krievu tau-
tas un valsts interesēs. Par savu politisko uzskatu Balti-

iaS iAetaLi\ksākovs 1867
* Šada izteicās šādi («Moskva",

4. okt. 1867.):
«Kas ,zīmējas uz krievu tautību, tad, pirmkārt, viņa
5.vienības vārdā pieteic savas tiesības valsts funkciju

izpildīšana visa krievu valsts izplatījumā, — pie tam necik
neielaižoties nekrievu iedzīvotāju privātā dzīvē un per-
sonīga brīvības pasaulē; otrkārt, viņa šinī apgabalā pie-
teic savas tiesības attiecībā uz krievu iedzīvotājiem, kuri
krievu valsts territorijā nav spiesti atzīt pār sevi nekrievu
tautības virskundzību, it sevišķi vēl tās tautības, kurai
pašai ka mazākuma tautībai nekādas valdošas tiesības nav
beidzot, krievu tautība, kā valsts nācija, apgabalos, ku-
fus apdzīvo dažādas, cita citai naidīgas, tautības, ir tā
sakot neutrals valsts pamats, uz kura viņas visas satiekas,
ir apvienības loceklis kā šo tautu starpā, tā arī attiecībā
pret visu pārējo Krieviju.

Baltijas guberņas nostādītas tādas dilemmas priekšā:
vai nu atļaut ar krievu valsts palīdzību un sankciju ma-
zākumam varmācīgi pārvācot vairākumu; vai, atstājot kā
vairākumu, tā mazākumu pilnīgu nacionālu brīvību pri-
vāta un pat sabiedriskā dzīvē, piem., literātūrā, savās, uz
paša rēķina uzturētās skolās v. t. t, un t. t, - tanī pašā
laika atzīt krievu valodu par valsts, par oficiālu valodu
katrai valsts varai, par vispārēju visām apgabala tautībām.
Patspar sevi saprotams, ka izeja no šīs dilemmas ir viena
vienīga — pedeja. Krievija taču nevar pati labprātīgi pa-
līdzēt varmācīgi pārvācot savas valsts nevācu nomali, pār-
vācot 1.700.000 krievu pavalstnieku, nevācus, par ļaunu
viruem pašiem un valsts interesēm, bet par patiku, at-
kārtojam, vienai desmitai daļai apgabala iedzīvotāju/
„Atgadinasim vēl valdības 50 gadu ilgās pūles ievest šai
zeme krievu valodu. Pret ko sadrupa šīs pūles? Taču ne
pret uzticīgo pavalstnieku padevību un ne pret padevību
valsts interesēm!.. Nē, šī padevība noveda tik tālu, ka
ministru komiteja & g. 1. jūnijā bija spiesta izteikties, ka
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viena no visaugstākām pavēlēm septiņu gadu laikā ir pa-
likusi miris burts, un bija spiesta uzaicināt visus mini-
strus apvienoties enerģiskā rīcībā, lai izpildītu visaugstāko
gribu..."

M

•

Rakstu virknē par krievu valodas ievešanu Baltijā un

par vācu pretošanos šiem soļiem krievu prese 1868. gadā
atkal iepina rakstus par nenokārtotiem agrāriem jautā-
jumiem Baltijā un par muižu īpašnieku nosodāmo izturē-
šanos pret zemniekiem. Laikrakstā «Moskva" 2. jūlijā 1868.
gadā Aksakovs starp citu atkal rakstīja:

~— Atkārtojam: septiņus gadus vēlāk pēc pirmā vār-
da par reformām visa Krievija pārliecināta, ka no viņas
ķermeņa pilnīgi nomazgāts dzimtsbūšanas traips, ka «kun-
gu klaušas" un «piecietinājumi pie kunga zemes" nekur
vairs nav un nevar būt.

Un lūk, gluži negaidot, astotā gadā pēc dzimtsbūšanas
iznīcināšanas, mēs neviļus esam notiesāti būt par lieci-

niekiem, ka zemniekiem atkal atgriežas klaušu laiki! Bet
ar to vēl nepietiek: vēl izsauc krievu spēkus, lai no jauna
ievestu dzimtsbūšanas tiesības, lai ar "durkli iepotētu brī-

vajam zemniekam kungu klaušas!.. Un tas notiek Krievi-

jas valsts izplatījumā, zemēs, kas iekarotas ar krievu asi-
nīm, — notiek par patiku svešu cilšu ienācējiem!!.. Dzimts-
būšana jpret Krievijas atsvabinātājas gribu, pret tautas
balsi, pret veselu prātu un Kristus mācību, un kur to atkal
ieved? tā saucama «Austrumjūras apgabalā" — provincēs,
kuras, pēc vācu avīžu korespondentu vārdiem, «Krievija
nav spējīga saprast", guberņās, kuras, runājot to pašu
laikrakstu valodā, «ar vācu valodas, vācu likumdošanas,
vācu ierašu palīdzību, pārvērstas apgabalā, kas visai izde-
vīgi atšķiras no pārejām krievu guberņām!!..."

v,Tie nav tukši vardi, nav pačalo jums lielā uzbudinā-

jumā, itka nolūku radīt cīņu kaislības, pie kā mēs ne-

esam pieraduši, un ko neesam iemācījušies. Nē, mēs stāvam

par zemnieku jautājuma vienādu izšķiršanu visā Krievijā
par krievu ķeizara sacīto vārdu nozīmē. Par mūsu vārdu
pareizību, ka atkal ievestas kungu klaušas, ka Baltijas zem-

nieku stāvoklis ir nepanesams, liecina kontrakti, kas no-

slēgti starp turienes muižu īpašniekiem un zemniekiem, kādi
kontrakti pēdēja laikā pa daļām jau ievietoti laikrak-
stos 82 ), līdzīgi mums jau teikusi savu vārdu visa krievu

prese; ar mums vienu valodu runā tie pusotra simts igau-
ņu, kuri negaidot ieradās Pēterburgā no Dago salas —

lugt, lai viņus citur nenometina, un tie simti viņu citu lik-
teņa biedru, kas atstāj savu karsti mīļoto dzimteni un

meklē kaut kur citur apmesties uz dzīvi; ar mums vienu
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valodu runā arī tas, kas šinī brīdī notiek Sāmsalā, un dau-
dzas citas liecības.

Tikai pērngad lemts iznīcināt trijās Baltijas guberņās
pēdējās kungu klaušu atliekas; šinī nolūkā pavēlēts „jauk-
to līgumu" vieta ievest «nomas maksu naudā". — «Kas
ar to panākts?" — «Vēl šā gada aprīlī kāds «Neue Preus-
sische Zeitung" korrespondents, runādams par vācu iztu-
rību, apgalvoja, ka «Baltijas vāci" neizrādīs nekādas dus-
mas, nedz uztraukumu, nekādu sazvērestību, bet par to

viņi katram valdības solim stādīs pretī pasīvu pretoša-
nos, kuras priekša katra piespiedu vara paliks bezspēcīga."
Luk, taisni šo programmu tagad izved dzīvē! Gluži tāpat,
kā tas jau agrāk bijis, tie, kuļru godīgumam un labai sirds-
apziņai «National Zeitung'a"" neuzdrošinājās pielīdzināt
krievu godīgumu, tie, kas mums piekliedza pilnas ausis

par kadu tur izcilu padevību un uzticību, nebūt nekavē-
jas sagrozīt izsludināto likumu: zemniekiem uzliek tik aug-
stu nomas maksu, kadu viņi nevar maksāt, un nu lūk
atkal ieviešas dzīvē «kungu klaušas", dzimtsbūšana: zem-

niekiem uzliek ar sevišķu līgumu virs nomas maksas naudā,
strādāt kunga laba daudz vairāk, nekā viņš strādāja, kad
bija dzimts cilvēks. Tas viss notiek uz iedomātās «brīvās"
vienošanās pamata.

Visa Krievija tikai Baltijas zemnieks — ir zemkopis bez
zemes, ir strādnieks bez tiesībām uz savu darbu; tikai
viņš vienīgais velk kunga klaušu smago jūgu. Šeit, viņa mī-

ļajā dzimtenē, viņš dzīvo tikai übaga dzīvi, neizbrienamā
nabadzība, bet zina un doma par to, ka Krievijā zem-

nieks ir zemes īpašnieks... un, lūk, ja tikai var, ja tikai

izdodas, tad simtiem puskailu izbadušu igauņu no Dago
salas sēžas laiva un brauc pa jūru uz svešatni, bet kad
saņem ziņu, ka ir jāgriežas atpakaļ, tad saceļ skaļas vai-
manas, ka to aprakstīja Pēterburgas avīzes... un, lūk,
veselam übagu saimēm dodas ceļā_ latvieši (arī lībieši) no

lielās Dundagas muižas un, nezinādami ceļu, nepazīdami
vietu un gala mērķi, maldās svešatnē, meklēdami labākas
dienas. Vācu avīžu redaktori nosauc viņus par vieglprā-
tīgiem, par nepateicīgiem, un meklē uzmusinātājus — kaut
kadu kareivi Sīmani Vako, kas pēc Vestfales vīra Mei-
jera apgalvojuma it ka būtu uzmusinājis Dago iedzīvotā-
jus. Bet ja tas nelīdz, tad rīkojas tāpat kā barons Z. Sām-
salā un kā kāds cits Vidzemes muižnieks, ko aprakstījusi
avīze «Moskovskija Vedomosti" (149): izsauc „uz savu at-
bildību" soda ekspedīciju. Krievu kareivis, šis «neizglī-
totais mežonis", apdomīgi uzkravās nabadziņa nevērtīgos
rīkus, paēdinās viņu un viņa bērnus no sava katliņa, bet
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«Krievijas civīlizetājs", Baltijas vācietis, trenks to pašu
nabadziņu citiem par brīdinājumu!

Un pēc visa tā «National Zeitung'as"" korrespondents
vēl uzdrošinās mest mums sejā pārdrošus apgalvojumus,
ka «Baltijas vācieši kalpojuši Krievijas valstij uzticīgāk
par citu apgabalu iedzīvotajiem". Vai tas neaizskars mū-

su godu, ja neatbildēsim uz šādu rupju krievu tautas ap-
melojumu? it ka mums nebūtu tiesība jautāt korespon-
dentam: iekš kam tad pastāv jūsu uzticība Krievijai? vai
ietcš tam, ka jūs ievedat kungu klaušas, kad jums pa-
vēlēts tas atcelt? vai iekš tam, kad cara žēlastības vārdi
griežas pie jums ar aizrādījumu, ka ir nepieciešamas re-

formas, bet jus tām pretojaties? Vai iekš tam, kad jums
liek atzīt krievu par sev līdzīgu, bet jūs viņu izslēdzat
no pilsētas sabiedrības? Vai iekš tam, kad jūsu skolās
liek mācīt krievu valodu, bet jūs šo pavēli apejat? Jā,
jus esat uzticīgi savam vietējam privilēģijām un tiesībām,
kas stāv pretruna ar vispārējo valsts labumu un valsts ie-
stādēm, esat uzticīgi jusu personīgiem egoistiskiem aprēķi-
niem un_ tikai tiem..*

Izlielīta vācu kultūra tādā ceļā ir pratusi novest zem-

nieku atbrīvošanas lielo darbu pie vēl lielākas dzimtsbū-
šanas. yacu laikraksti neatlaidīgi tēlo Baltijas vāciešus,
kā cīnītājus par ģermāņu tautību. Vai tiešām tā ir? Kas
tagad izrādās pašā galvenajā cīņu jautājumā — zemnieku
lieta? vai tiešām ģermāņu nacionālais jautājums prasa zem-
nieku piecietinašanu, kunga klaušu ievešanu? Neielaižo-
ties nekādos strīdos nacionālajā jautājuma, teiksim tik vēl-
reiz gluži vienkārši, ka šeit slēpjas vienīgais mērķis: par
katru cenu sargāt savas tiesības un privilēģijas; šeit gal-
vena loma pieder tikai šauram privātām interesēm. Kā-
dēļ mums, krieviem, jāsargā saujiņai vācu baronu viņu in-
tereses? Kādēļ tad mums jāskatās kā uz kādu svētumu,
kā uz kaut ko sevišķu un pilnīgi attaisnojamu uz visām
tām iestādēm, kuras runā pretīvisparejai pārliecībai, ku-
ras nes postu vietējo iedzīvotāju vairākumam un paze-
mina krievu godu?

Noslēgsim mūsu pārrunu ar citātu no „Moskovskija
Vedomosti": «Krievu monarcha vārdi, kas sacīti pērngad
Rīgā par jaunievedumu nepieciešamību, izteic to, ko vē-

Jas visa Krievija, visi viņas uzticīgie un īstie dēli." Šim
savam rakstam Aksakovs piespraudis arī aizrādījumu, ka
Baltijas iekārtu nosodījušas un Baltijas jautājumā izteiku-
šās vienā gara, kā arī par Baltijas zemnieku grūto stāvo-
kli rakstījušas visas lielākās un ievērojamākās krievu avī-
zes, neraugoties uz viņu politisko virzienu ß3 ).

Ka Aksākovs aizstāvējis Baltijas iedzimtās tautas sirs-
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nīgi un bez viltus un vēlējis .viņām visu labu, par to nevar

būt šaubu. To apliecinājusi ari tā laika latviešu tautas
darbinieku pateicības adrese, ko viņi pasnieguši Aksā-
kovam Aleksandra 111. kronēšanas svētkos Maskavā (Brīv-
zemnieka raksti, 11. daļa, 122.—124. lpp.).

Taču, skatoties no pārkrievošanas viedokļa, jāatzīmē,
ka Aksakova sirsnība pret latviešiem un igauņiem un viņu
interešu aizstāvēšana savā laikrakstā ir gan iekarojusi lat-
viešu un igauņu sirdis, bet Baltijas zemniekiem labvēlīgā-
kas reformas nav panākusi. Krievu valdība un lielā krievu

politika galveno vērību piegriezusi, tikai pārkrievošanai,
bet ne Baltijas zemnieku labklājībai un viņu kultūrālai
attīstībai.

Arī pats Aksākovs nekur nav aizstāvējis latviešu un

iauņu valodas tiesības Baltijas iestādēs un skolās, bet ti-

kai sargājis viņus no pārvācošanas. Aksākovs jau 1867. g.
prasījis krievu valodas un krievu reformu ievešanu Baltijā.
Viņa pārkrievošanas programma 4. oktobra rakstā «pie-
teic krievu tautas tiesības valsts funkciju izpildīšanā" Bal-

tijā.
Atstājot pilnīgi nacionālu brīvību privātā un pat sa-

biedriska dzīve, piemēram, literātūrā, savās, uz paša rē-

ķina uzturētās skolās v. t. t Aksākovs un citi slāvofili it
labi saprata, ka izpostītais latviešu un igauņu zemnieks,
līdz viņa labklājības uzplaukšanai, pat tuvākos gadu des-
mitos nebūs spējīgs pats uzturēt savas nacionālās skolas

vai citas kādas nacionālas iestādes, un ar laiku krievu
valoda paliks «par vispārēju visām apgabala tautībām".

Pārkrievošanas politika ir ieradusies Baltijā kā neaici-

nāta viešņa arvien tādos laikmetos, kad, vai nu vācbalti
ir atkal no jauna iesākuši ar sevišķu enerģiju nostiprināt
savas kārtu un sociālās privilēģijas un veicināt savas va-

lodas priekšrocības, vai arī tad, kad iedzimtās tautas kri-
tušas vislielākā izmisumā, vai iesākušas atklāti parādīt
stipru nacionālu pašapziņu.

Andreja Soāģa un Krišjāņa Valdemāra visspilgtākās
nacionālās darbības laikmetā, sākot ar 1860. gadu, arī sla-

vofili visskaļāk pacēluši savas balsis par krievu tautas un

valodas tiesībām Baltijā.
Latviešu nacionālā dzīve iesāka mest visaugstākos viļ-

ņus ap XIX. g. s. 80-tiem gadiem; šiņī laikā notika vis-
asākās nacionālās atbrīvošanas cīņas ar vācbaltiem; bet

taisni šinī laikā slāvofili un citi krievu politiķi visenerģis-
kāki uzstājās ar savām pārkrievošanas prasībām.

Pēc 20 klusākiem gadiem, 1883. g. 30. janvārī, laikrakstā

„Rusj'
r

,
sakarā ar nodomāto senātora Manaseina revīziju,

Aksākovs atkal jo enerģiski atkārtoja savus agrāķos uz-
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skatus par krievu varas un valodas iespaida nepieciešamī-
bu Baltijā. Viņš, zināms, arī atkārtoja to pašu agrāk sa-

cīto par Baltijas iedzimto tautu beztiesisko stāvokli, ieman-

todams tādā ceļa no jauna šo tautu simpātijas.
Viņš rakstīja: «Neraugoties uz dažām, valdības izvestām

pēdējā laika reformām, Baltijas nomale vēl līdz šai baltai

dienai ir anomāla parādība ne tikai Krievijā, bet arī visā

Eiropā." — „Šinī nomalē vēl uzglabājušās viduslaiku pri-
vilēģijas." - «Vai lai Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes

iedzīvotāji nevēlas, vai lai negaida arī sev tos labumus, ko

deva Krievijai ne tikai 19. februāra 1861. gada reforma,

bet arī tiesu un visu kārtu pašvaldības reforma uZ laukiem

un pilsētās?" — «Tiešām, vai saskan ar gudru prātu, vai

ir iespējama tāda iekārta, ka no diviem miljoniem iedzī-

votāju veseli 85 proc., tā sakot, atdoti pārējā, privile-
ģētā 15 proc. mazākuma varā? Vai tas būtu taisnīgi, ka

1.750.000, vai apmēram tik daudz, vietējo latviešu un igau-
ņu cilšu piederīgie būtu pret viņu gribu notiesāti uz pie-
spiestu un varmācīgu pārvācošanos tikai tādēļ, ka pā-
rējie 250.000 iedzīvotāju ir vācieši? Vai ir iedomājama tāda

valsts iekārta, kur kādā apgabalā, kas gandrīz jau divi
simts gadus ieiet valsts sastāvā, valsts valodu vēl līdz šim

neatzīst par valsts valodu? kur maģistrāti uzdrošinās at-

teikties pieņemt valsts augstākās centrālās varas pārstāvja
pavēles taisni tādēļ vien, ka tās rakstītas krievu valodā?"

Lielajā strīdus jautājumā par Tērbatas ūniversitātes pār-
krievošanu Aksākovs («Rusj", 15. jūnijā 1884. g ) atkal
pakavējas pie vispārējiem Baltijas jautājumiem. Starp ci-

tu viņš raksta: «Kas attiecas uz tā saucamām privilēģijām,
tad neielaižoties to sīkā iztirzāšanā, pietiek, kad atmi-

namies vispārēju patiesību, ka nekādas mūžīgas privilēģi-

jas nevar pastāvēt, un ne ar kādiem līgumiem nevar iekalt

dzelžos vispārējās vēstures gaitu. Pusotra gadusimteņa lai-

kā* kamēr Baltija atrodas Krievijas pavalstniecībā, ir ra-

dušies jauni dzīves apstākļi, jauni faktori, kas pēc būtības

grozījuši šo provinču ārējos un iekšējos apstākļus. leka-

rodams Igauniju un Vidzemi, Pēteris Lielais atrada savā

priekšā tikai vienu garīgi dzīvu spēku — vācu iedzīvotā-

jus; par turienes tautas masām viņam nebij ne jausmas,
ienācēji vācieši vairāku gadu simteņu laikā ar daudzām

zvērišķīgām varmāčībām salauza latviešu un igauņu iz-

misuma pilno cīņu, piemina pie zemes visus iedzīvotājus,
pārvērta viņus mēmos nicinātos vergos, tādā kungu saim-

nieciskā inventārā, ka par to runājot, nemaz nevarēja ie-

domāties par cilvēcisku tiesību un cieņas apziņas uzmo-

dināšanu šinīs dzīvajos priekšmetos citādā veidā, kā ti-
kai vācu attēlā. Ar vietējiem iedzīvotājiem kā ar vergiem
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iekarotājs Pēteris nevarēja slēgt nekādus līgumus, ar vi-
ņiem nevarēja rēķināties: bija jārēķinās tikai ar vergu saim-
niekiem — baroniem- Bet ja 1819- gadā Baltijā jau noti-
kusi zemnieku atsvabināšana, tad šis apgabals arī pārtrau-
cis savu būtību kā Rītjūras (Ostsee) vai vācu apgabals:
krievu valdības priekša šai apgabala nostājušies vairāk
ka miljons_ (tagad jau divi) nevācu tautības pilsoņu, —

jaunu, zināma merā brīvu un patstāvīgu krievu ķeizara
pavalstnieku, kas viņam padoti ar muižu īpašnieku starp-
niecību. Saprotams, ka šo jauno pilsoņu un pavalstnieku
masa Baltija (pie tam vel tādā skaitā, kas gandrīz 18-kār-
tigi pārsniedza vācu iedzīvotājus) radīja attiecībā pret
viņiem jaunus pienākumus, kas uzlikti krievu valdībai; pri-
vilēģiju spēks izgaisa eo ipso, pats no sevis, loģikas likuma
deļ... — „Tikai krievu vara vel sarga šīs senlaiku privi-
lēģijas Baltijas zemēs."

„Nesamērīgi ilgi tās pacieš un sarga šai apgabalā krie-
vu vara, neraugoties uz kliedzošām pretrunām krievu valsts
dzīves principiem. Ta,_ visā krievu impērijā likti droši
pamati zemnieku labklājībai; ar dzimtsbūšanas atcelšanu
visiem zemniekiem, tā krievu centrālās guberņās, kā Kau-
kāza piešķirta zeme; tā piešķirta viņiem arī* Polijā, kur
viņi izdabūja personīgo brīvību jau pusgadusimteni at-
pakaļ. Tikai Baltijas nomalēs baltvācu kultūras pārā-
kums šinī ziņa uztur spēka krasu izņēmumu, draud pielī-
dzināt visu apgabalu kaut kam līdzīgam Irlandei, draud
apdāvināt Krieviju ar agrārā jautājuma «attīstību"... Krie-
vija visur atcelti miesas sodi, — tikai Baltijas nomalēs,
kas lepojas ar augstāko kultūru, dažādie vācu hakenrich-
teriun ordnungsrichteri vel turpina —

un ar kādu vēl
centību! — vingrināties latviešu un igauņu zemnieku pēr-
sāna...

Krievija no visiem viņas cittautiešu iedzīvotājiem prasa
vispārējas valsts valodas — krievu valodas — atzīšanu;
Baltijas nomale krievu vara atzīst sev par obligātorisku ve-
seliem diviem miljoniem krievu pavalstnieku, kas nebūt
nav dzimti vācieši, uzspiest kā valsts valodu — vācu va-

lodu, un viņu drošākai pārvācošanai radīja vietējo vācu
garīgo siltumnīcu — Tērbatas ūniversitātes personā."

Ari šis slavofilu raksts, kaut gan runā par to, ka Krie-
va)as reformas nav skārušas latviešus un igauņus, tomēr
galvenā kārtā sarga viņus no pārvācošanas un cenšas dot
viņiem krievu valodu kā vispārēju valodu.

Par to, ka krievu valdībai pašai būtu jāsalauž vācu
muižnieku un vācu muižnieku pretešķības agrārā jautā-
juma un jāizdod likums, kas ieved arī Baltijā kaut 90-os
gados tadu pašu agrāro iekārtu kā Krievijā, slavofili ne-
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runā un pārmetumus šai ziņā krievu valdībai netaisa. Mīk-
stais atgādinājums par muižnieku privilēģiju un viņu ze-

mes sargāšanu noskan tikai kā blakus akords galvenajam
— pārkrievošanas motīvam.

Manaseina revīziju krievu patrioti ievadīja un ar sa-

viem rakstiem pavadīja nevis, lai ar tās palīdzību uzla-
botu latviešu un igauņu ļaunos tiesiskos un saimnieciskos
apstākļus, bet lai lauztu vācu privilēģijas, kas traucē pār-
krievošanu, un nostiprinātu krievu tautas un valsts varu

Baltijā.
Pirms Šīs revīzijas un pa to pašu revīzijas laiku pār-

krievošanas politika izmantoja asas attiecības, kādas pa-
stāvēja kulturālos, saimnieciskos, politiskos un nacionālos
jautājumos starp latviešiem un igauņiem no vienas puses un

vācbaltiem no otras. *
i

Meklējot pie krieviem atbalstu cīņā pret netaisno un

brutālo vācu varu, latvieši un igauņi šķita atraduši krie-
vos arī draugus, un zemnieki labprāt vēlējās iemācīties
krievu valodu kaut tikai kara dienesta dēļ.

Noklausījušies savu vecāku sāpju pilnos nostāstos par
vācu baronu plēsīgo dabu un zemniekiem nodarītām ne-

taisnībām, latviešu un igauņu bērni ne par ko vairs ne-

mācījās pagastskolās vācu valodu. Tikai rets kāds bāgā-
tāks saimnieka lolojums sēdēja „vācu galdos".

Šo masu psīcholoģiju veikli izmantoja pārkrievotāji.
80-os g. g. latviešu un igauņu tautas vadoņi arī vēl nevarēja
zināt un uzminēt pārkrievotāju īstos nodomus, un tādēļ
gāja ar krieviem Baltijas politikā roku rokās.

Staro 1862. un 1885. gadu neviens sveštautietis nekad
nebija Baltijas jautājumos rakstījis par latviešu un igau-
ņu tautu ciešanām tik sirsnīgus un patiesus vārdus kā
krievs Aksākovs, un tādēļ vien jau krievi ieguva intelliģen-
to latviešu un igauņu draudzību...

_

Senātora Manaseina revīzija no 1883.—1885. gadam rā-
dīja pašai krievu valdībai, ka Baltijas vācu separātisms
apdraud Krievijas valsts politiku Baltijas piekrastē. Re-
vīzijas dalībnieki bez šaubām arī novēroja, cik straujā gai-
tā attīstās latviešu un igauņu nacionālā pašdarbība, cik pla-
šu vietu Baltiias dzīvē ieņem vietējo iedzimto tautu va-

lodas, un tādēļ pārkrievošanas politika steidzās ar savu

darbu.

>i. Tikai mazu pārejas brīža trumpi vēl izspēlēja slavofilu
pēcnācēju un Aleksandra 111. politika. Mazu brītiņu, pār-
ejas laikmetā, kamēr krievu politika centās padarīt plaisu
starp latviešiem un igauņiem vienā pusē un vāciešiem otrā
vēl platāku, 1885. gadā 14. septembra likums par krievu
valodas ievešanu Baltijas iestādēs atvēlēja pagasttiesām
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un pagastvaldēm kaitināt agrākās augstākās vācu iestādes
ar sarakstīšanos latviešu un igauņu valodā. Nepārvācotie
pagastskrīveri un drošākie pagastvecākie un tiesneši, sa-

rakstoties ar draudžu un apriņķu tiesām, pils- un virs-
tiesam, neatlaidīgi lietoja latviešu un igauņu valodu, un
vācu politikas vadoņi par to nikni uztraucās.

Šai latviešu un igauņu nacionālai tiesībai bij īss mūžs.
Jau pēc gada un četriem mēnešiem krievu politika nevien
atņēma šo tiesību, bet arī vēl latviešu un igauņu, visdārgāko
garīgo mantu — viņu skolu.

26. janvārī 1887. gadā ķeizars apstiprināja un 10. martā

izsludināja likumu par pamatskolu pārraudzību Tērbatas
mācības apgabalā. Baltijas dzīvē ieveda krievu skolu di-
rektoru un inspektoru amatus. Vēl pēc diviem mēnešiem,
17. maijā 1887. g., apstiprināja un 3. jūlijā tai pašā gadā
izsludināja jaunu likumu_ par tautskolu pārvaldi Baltijā.
Šis likums jau ieveda dzīvē veselu politisku sistēmu: pa-
matskolas centās pārvērst divklasīgās minjstrijas skolās
ar krievu valodu ka mācības valodu, un vienklasīgajās
pamatskolās, kā arī divklasīgo skolu pirmajā klasē obligā-
toriski pasniedza mācības priekšmetus krievu, latviešu un

igauņu valodā, skatoties ka ērtāki (smotrā po udobstvu).
Šo „ērtību*' noteica nevis pēc bērna saprašanas vai viņa
vecāko vēlēšanās, bet pēc krievu politikas nepieciešamī-
bas un skolotajā pārkrievotāja prasības.

Ļaunākais jaunajā krievu skolu politikā bija tas, ka
viņa ar §avu sparu izskauda no skolas nevien vācu, bet
arī latviešu un igauņu nacionālo garu, izskauda no skolas
katru augstākas kultūras mācības spēku.

No amata atlaida vecus piedzīvojušus inteliģentus taut-

skolotājus, tādēļ vien, ka viņi pēc krievu inspektoru po-
litiskā ieskata neprata pietiekoša mērā krievu valodu; vi-
sas citas viņu zināšanas nemaz neievēroja; neskatījās arī
uz viņu ilgo darbības laiku, uz viņu ģimenes apstākļiem.
Gluži otrādi: jo iecienītāks tautā bija skolotājs, jo drī-
zāk viņu atlaida no amata. Neilgā laikā palika bez maizes
lielas atlaisto skolotāju ģimenes.

Irlavas un Valkas vecos semināristus neatzina par pie-
tiekoši sagatavotiem jaunajām skolas prasībām; priekšroku
deva Baltijas (krievu) semināra audzēkņiem, galvenā kār-
tā pareizticīgiem.

Gatavojoties uz plašo pārkrievošanas darbu un nosti-

prinot sistēmu, jau pirms jaunā skolas likuma izdošanas
uz klusu Kurzemes apgabalu — Kuldīgu — pārcēla Balti-

jas skolotāju semināru. Viņa uzdevums bij arī Kurzemē sēt
krievu sēklu. Krievu skolu tīkla audēji jau paredzēja jau-
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īrus likumus. Seminārā uzņēma par audzēkņiem pirmā kār-
tā pareizticīgos.

Latviešu un igauņu zeniņi, slāpdami pec izglītības, pār-
gāja pareizticībā, un kad semināra vairs telpu nepietika
un viņus neuzņēma, viņi gribēja atkal pāriet atpakaļ lu-
terticībā; bet nu viņus vairs nelaida atpakaļ agrākajā ti-
cība. Visi šie_ noraidītie zēni krita izmisumā, un viņu dzīve
bija sarūgtināta uz ilgiem gadiem, varbūt uz visu mūžu.

Man pašam gadījās novērot kada izmisuša zēna mo-

rāliskās ciešanas Kuldīgas seminārā 1885. gada vasarā.

Tiklīdz iegāju pa semināra lielajām durvīm, tūliņ ie-

raudzīju pie trepēm piespiedušos kalsnēju zēnu, gadus 18
vecu, pelēkās pusvadmalas drēbēs, blondiem izpurušiem
matiem. Zēns abam rokām bij apkampis trepju pieturu, pie-
spiedis pie tās savu saule nodegušo brūno seju, dziļi ie-
kritušiem vaigiem, un rūgti raudāja; abi viņa kalsnējie ple-
ci raustījās; viņš smagi elsoja un brīžiem skaļi šņukstēja.
Es, pats vēl jauns zēniņš būdams, piegāju pie svešā zēna
un līdzcietīgi apjautājos, par viņa lielajām bēdām. Nu
viņa pleci uzreiz sāka vēl stiprāk raustīties, un viņš, asa-

ras rīdams un aizrīdamies, saraustīta balsī man atbildēja:
»,Es atbraucu - —

no Vidzemes - aizvakar
'mani — — pieņēma krievu ticībā - —

—, bet šo-
dien seminārā neuz-ņē-ma !"

Zēna balss pavisam notrūka; viņa pleci sāka strauji
raustīsties kā_ ātros krampjos, un viņš iesāka žēli kaukt
skaļā, saraustītā balsī a-aa-a-aa, ai-ai-iaa-ai-ai-aaa...

Es glaudīju viņa muguru un viņu mierināju, kā pats sa-

pratu ...

Bija vasara, seminārs bija tukšs, un neviens mūs nere-

dzēja un nedzirdēja...
Kas lai sazin, cik tādu traģēdiju nenotika šī semināra

sienas. Blakus semināram bija uzcelta krievu baznīca, ku-
ra izdarīja visus reliģiskos aktus pie zēniem, kas slāpa
pec izglītības un pārgāja pareizticībā...

Pec 1887. g. skolas reformu likumā latviešu un igauņu
kultūras apkarošana gāja plašumā. Krievu inspektori-po-
licisti pat Baltijas seminārus jau kritizēja: vini vismīļāk
apstiprināja skolotāju amatā maz izglītotus jaunekļus, kas
bija izturējuši pārbaudījumu privāto pirmmācības skolu
skolotāju amatam un centās pēc kokardes pie cepures.
Inspektori «mīlēja" maz attīstītus, «paklausīgus" zēnus,
kas labi runāja krievu valodu un to vairāk cienīja par sa-
vu pašu valodu.

Tautas skolotājs un audzinātājs drīz pārvērtās par ne-
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izglītotu, paklausīgu ierēdnīti ar kokardi pie cepures. Viņš
tapa par inspektora pārkrievošanas politikas ieroci..^

Ta kultūras līmenis Latvijas un Igaunijas skolās ne-

varēja drizā laikā pacelties: līdz pārkrievošanas laikme-
tam vācbaltu garīdznieku un muižnieku politika centās

izsargāt latviešus un igauņus no plašākās un gaišākās iz-

glītības skolās un_ ārpus tās, un pārkrievošanas politika
strādāja tada paša gara, tikai citādā virzienā...

Latviešiem un igauņiem tādos apstākļos bija jāiegūst
patiesa pamatizglītība tikai ārpus skolas ar grāmatu un

laikrakstu palīdzību un pašmācības ceļā...
Baltijas krievu semināra smago iespaidu uz latviešu

dzīvi Kurzemē tikai mazliet veldzēja Kuldīgas un Liepājas
apgabalos tautskolu inspektoru Brīvzemnieka un Fricsona
darbība. Šie divi latviešu darbinieki, cik tas viņiem bij
iespējams, centās apstiprināt par skolotājiem izglītotākus
latviešus. Bet šis viņu darbs stāvēja ārpus vispārējās si-

stēmas.

Kultūras laukā iesāktā pārkrievošanas politika drīz pār-
sviedās arī uz administrācijas iekārtu. Jau pēc viena gada,
1888. gada 9. jūnijā visaugstāki apstiprināja un 12. jūlijā
tanī pašā gadā izsludināja likumu par policijas reorgani-
zāciju Baltijā. Uz skatuves nu nāca: apriņķu priekšnieki un

viņu vecākie un jaunākie palīgi; policijmeistari, viņu pa-
līgi, pristavi, policijas uzraugi, kārtībnieki, uradņiki, po-
licijas kalpotāji.

Skatoties no krievu viedokļa, policijas amatiem nebija
sevišķa pārkrievošanas nozīme; šo aparātu taču vērsa pret
latviešu un igauņu tautas masām. Tādēļ šim spaidu aparā-
tam krievi izvēlējas vāciešus, pirmā kārtā muižniekus, kas

allaž bija modri un naidīgi raudzījušies uz katru latvie-

šu un igauņu tautu kultūrām, nacionālu, saimniecisku un

politisku kustību... Jaunajai policijai uzvilka krievu ādu,

ķet tanī iekšā palika vācbaltu kauli un miesa.

Lauku policiju, kas stāvēja tuvāk šejienes tautām, at-

kal saņēma savās rokās vācbaltu muižnieki. Viņus krievu
valdība labprāt apstiprināja augstākos amatos. Pēterpils
valdība šķita viņos atradusi labu atbalstu uzraudzības dar-

bā pret latviešiem un igauņiem.
Lielajās Baltijas pilsētās kādreiz gan iecēla policijmei-

stara amatā kādu krievu_ vai poli, bet arī tādu, kam uz

kamieša jau bija uzlikta vācbaltu politikas brīdinātāja roka.
Latvieši un igauņi atkal bija nodoti vācbaltu administrā-

cijas rokās. Muižas policija, kas_ pastāvēja pilnos ziedos

vēl līdz 1888. gadam, galīgi bij pārdzīvojusi savu laikmetu

un krievu politiskos nolūkos maz noderīga; tos pašus
muižniekus krievu valdība varēja izlietot pret latviešiem
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un igauņiem kā ierēdņus; kā tādi, viņi bija no krievu val-
dības vēl atkarīgāki neka neatkarīgie muižu īpašnieki, un

tādēļ daudz noderīgāki krievu mērķiem._ Baltijas muiž-
niekam kā ierēdnim bija bez pretrunas jāpadodas krievu

augstākās administrācijas rīkojumiem, ko nevarēja prasīt
np muižu īpašnieka.

Šī jaunā sistēma krievu politikai taisni bija pa prātam.
Latvietim un igaunim naidīgais vācu muižnieks un lielpilso-
nis, kas piedalījās Baltijas politikā, neatlaidīgi sekoja kat-
ram latvieša un igauņa nacionālam un politiskam solim un

par to līdz ar saviem izpušķojumiem ziņoja krievu valdībai.
Tā latvietis un igaunis atkal bija nodots vācbaltu uzrau-

dzībā...

10. jūlijā 1889. Aleksandrs 111. apstiprināja Baltijas
tiesu reformas likumu. Ķeizara ukazā nebija rakstīti ne-

kādi gari motīvi. Tur bija tikai aizrādīts, ka Aleksandrs
11. jau 1880. gadā 28. maijā ir pavēlējis attiecīgiem reso-

riem sastādīt likumprojektu par tiesu reformas ievešanu
Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes guberņās, uz 20. no-

vembra 1864. gada likuma pamata. Līdz ar to bija lemts
pārveidot arī visas zemnieku iestādes. Pret šiem augstā-
kas krievu politikas soļiem vācbalti nekādas sadzirdamas
balsis vairs nepacēla. Viņi jau bija pārliecināti, ka šo

pārkrievošanas darbu vairs atturēt nebūs iespējams.
Tiesu reformas ievešanu nolika uz 3. decembri 1889. g.

Uz šo dienu gaidīja latvieši un igauņi ar lielu nepacietību
un ziņkārību, bet vācbalti — ar lielu uztraukumu un sle-
penām dusmām. Vadošā krievu politiskā roka bija rai-

dījusi šurp uz Latviju un Igauniju izcilus krievu vīrus,
kuru uzdevums bij iedvest visai Baltijas dzīvei jaunu krie-
vu garu. Sevišķi redzamu lomu uzņēmās Prūsijas nomales
Liepājas rajona apgabaltiesa un miertiesu institūts, kuru
priekšgalā nostādīja redzamus, enerģiskus krievu darbi-
niekus: apgabaltiesā — priekšsēdētāju Aleksandru Sčer-
bačovu un miertiesnešu sapulcē — Aleksandru Bašmakovu.
Sie divi vīri bija ļoti izglītoti darbinieki un labi apzjnājās
savu lielo pārkrievošanas uzdevumu.

Ar 4. decembri iesāka strādāt krievu tiesas Viskrievi-
jas garā, un atklātās tiesu sēžu zāles bija ļaužu pārpil-
dītas. Vienkāršā tauta sagaidīja no krievu tiesas brīnu-
mus. Un zināmi brīnumi drīz arī notika. Liepājas pirmās
ģildes tirgotājs, plaši pazīstams vācu vīrs Pucherts, pēc
vecas vācu parašas dusmu uztraukumā bija iesitis savam

latviešu kučierim, un pēdējais tūliņ izmēģināja likuma bur-
tu par vienlīdzību tiesas priekšā un apsūdzēja Puchertu
miertiesā. Tiesnesis tiešām piesprieda apsūdzētam nopiet-
nu aresta sodu. — Vācu sabiedrībā par to izcēlās ārkār-
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figs sašutums, bet latviešu strādnieku un zemnieku masās
īsts sirds prieks. Par lielo pārmaiņu tiesāšanas kārtībā
nu runāja visa latvju un igauņu tauta.

Bet... drīz iestājās vilšanās. Krievu tiesās, kur izšķīra
latviešu un igauņu personīgos un saimnieciskos likteņus,
neiecēla par tiesnesi nevienu latvieti, nevienu igauni..«
Tiesas un taisnības spriedējos nebija cilvēku, kuri prastu
latvju un igauņu tautu valodas, pazītu šo tautu raksturus,
parašas, masu psīcholoģiju un dzīves iekārtu. Tiesnesis
pats nesaprata un arī necentās saprast prāviniekus. Ties-
nesis apzinājās, ka viņš šurp aicināts pārkrievošanas no-

lūkos, un .ka tas ir viņa galvenais uzdevums. Viņš nejutās
kā darbinieks, kam jākalpo tautai, bet kā pavēlnieks, kam
padota vietējā tauta un viņas dzīve...

'Starp .krievu tiesnesi un tiesājamo latvieti un igauni
nostājas tulks, cilvēks ar mazu izglītību, par mazu atal-
gojumu. Šim vienam pašam cilvēkam bez juridiskām un

nopietni pārbaudītām valodu zināšanām, bija tiesas priek-
šā, tekoša procesa gaitā, bez kādas apdomāšanās, bez vārd-
nīcas palīdzības, dažkārt uz labu laimi jāpārceļ prāvinie-
ku un liecinieku izteikumi, tiesas uzstādīti jautājumi, jā-
iejaucas pec savas saprašanas liecinieku neveiklā izrunā,
ta jāpārlabo v. t. t. No šāda tulka un viņa valodas spējām
un apķērības nu atkarājās procesa gaita un tiesas sprie-
dumi.

Ne uz tiesu skatījās un klausījās prāvnieki un advokāti,
bet uz tulku.

Pati tiesa tautas priekšā bija un palika mēma tiesa.

Ja vācu politiķi dažkārt panāca, ka par tiesnesi iecēla
cilvēku, kas prata vācu valodu un saprata prāviniekus un

lieciniekus, kuri runāja vācu valodu, tad latviešiem un igau-
ņiem tas neizdevās. Neviens tiesnesis necentās iēmācīties
latviešu un igauņu valodu. Likumā šīs valodas pat nenosau-

ca par valodām, bet par „vietejām izloksnēm" (narēčija).
Pārkrievošanas politika bija pat tik apdomīga, ka negri-
bēja Baltijas iedzimto tautu priekšā atzīties, ka šo tautu
valodai arī piegriež kādu vērību.

Tiesu tulki drīz sāka saprast savu ārkārtējo lomu, un

daži no viņiem, var pat teikt vairums no viņiem, prata šo
stāvokli izmantot savā labā un pārdeva tiesu un taisnību.
Ja prāvā piedalījās advokāti, viņi mēģināja lietu labot; bet

nabaga cilvēki, kuri nespēja advokātus atalgot, bija pa-
doti tulka patvajībām.

Krievu tiesas pieņēma un izpildīja tikai krievu valodā
rakstītus darīšanu papīrus; kancelejās sarunājās tikai krie-
vu valodā, un latvietis un igaunis, meklējot taisnību, pats
savā zemē atkal bija bez valodas.
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Arī nabaga cilvēkam uz katra soļa bij jāmeklē advo-
kāts, kas prot krievu valodu; kancelejās bija jāņem līdzi

tulki, kas var sarunāties ar kanceleju darbiniekiem. Lat-

vietis un igaunis nu klīda un majdījās pa svešām krievu

tiesām un pats bija svešinieks. Krievu tiesās drīz ieviesās

birokrātisms un uzpūtības gars, un tas ne ar ko vairs
neatšķīrās no agrākajām sliktajām vācu tiesām. Ja arī

latviešu un igauņu prāvās pret vāciešiem krievu tiesas

bija bezpartejiskākas nekā agrākās vācu tiesas, tad tomēr

visi citi krievu sarežģījumi ļoti nospieda šejienes iedzim-

tās tautas, pret kurām pārkrievotāji izturējās kā pret sa-

vas karjēras materiālu...

Nevienu tiesas papīru latvietis un igaunis, gluži tāpat,
kā vācu laikos pat vairs nevarēja saprast.

Kā uz burvja mājienu, no visām pagrīdēm izlīda „kaktu
advokāti", kas nemākulīgi rakstīja krievu valodā visādus

papīrus un apkrāpa zemniekus

Pārkrievošanas politika izplatījās arī uz pagastu dzīvi:

ja puse no pagasta iedzīvotājiem bija pareizticīgi, tad pa-

gasttiesas priekšsēdētāja amatā bija jāievēl pareizticīgs ze-

mes īpašnieks vai nomnieks. Zemnieku virstiesas priekš-
sēdētājam, šīs tiesas un pagasttiesas darbvežiem bija jā-
prot krievu valoda.

Pagastu ustava 39. pants noteica, ka pagasttiesu un

zemnieku virstiesas sarakstīšanās savā starpā un tiesu dar-

bības rakstiskie akti jāved krievu valodā; tikai uz laiku,

līdz sevišķu noteikumu izdošanai, pielaida arī vietējās va-

lodas: latviešu, igauņu un zviedru. Zemnieku virstiesu

spriedumi civīl- un krimināllietās galīgā formā bij jārak-
sta krievu valodā, un šejienes iedzīvotāji tos vairs ne-

saprata, tāpat, kā vācu laikā. 41. pants noteica, ka kasā-

cijas un blakus sūdzības par zemnieku miertiesas spriedu-
miem un rīkojumiem .jāraksta krievu valodā. Tā likums

spieda zemniekus savās lauku dzīves lietās meklēt krie-

vu valodas prateius, un trūcīgu apstākļu gadījumos, kad

viņi nevārēja_ maksāt advokātiem, viņiem bija vai nu jā-
atteicas no sūdzību iesniegšanas vai jāgriežas pie pagrīdes
rakstītājiem. •'

Visā Baltijas dzīvē drīz iespiedās smacējošs gaiss. Ag-
rākos AJcsākova uzsvērtos valodas brīvības principus ne-

kad neievēroja...
Par latviešu un igauņu jauno, ļauno stāvokli vācbalti

no sirds priecājās: _„Nu dabūjāt, ko meklējāt!" viņi iz-

saucās katrā izdevīgā brīdī, privātā satiksmē ar sabiedris-

kiem darbiniekiem.

Visam straujajam pārkrievošanas pasākumam deva ne-

ierobežotu vaļu un to nosauca bez kautrēšanās īstā vārdā
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Liepājas miertiesnešu sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs
Bašmakovs kādā savā brošūriņā 84) Baltijas jautājumos.
Viņš atklāti prasīja, lai Baltija ar visām vietējām tautām
bez pretrunas iegrimst plašajā krievu jūrā; viņš sajūsmi-
nāts sauca: «Krievija iet! Dodiet viņai ceļu!"

Visi šie smagie pārkrievošanas notikumi un sarežģījumi
izsauca latviešu un igauņu dzīvē manāmu kurnēšanu; izska-
nēja pārmetumi krievu draugiem latviešu starpā, to skai-
ta arī Krišjānim Valdemāram.

Par šo garastāvokli latviešu sabiedrībā un par Valde-
māra uzskatu pārkrievošanas jautājumā, vina tuvākais līdz-
strādnieks Dr. A. Zandbergs raksta: 85)

«Pārliecinādamies, ka viņš nekā citādi nevar izglābt
latviešus un igauņus no baronu nagiem, ja baroniem paliek
visa vara rokas, kā tiesa, skolas, policija un, zinādams,
ka vācu nagi tik dziļi iezīdusies latviešu un igauņu ķermenī
un tik stipri tura šo tautu miesu, dvēseli un garu, ka no

vācu nagiem var atpestīties tikai tad, kad būs lauzta ba-
ronu vara un viņiem būs atņemts viss, kas šo varu balsta
un uztura, — Valdemārs nosprieda, ka vajag šo nezāli,
baronu varu, izravēt ar visām saknēm! — No tā laika viņa
vienīgais mērķis dzīvē bij — lauzt muižnieku varu, ko tas
arī lai nemaksātu, ievedot tas vietā krievu valdības varu.

Tādēļ nu Valdemārs sāka caur patriotisko Katkova
avīzi modināt krievos patriotismu un uzrīdīt tos Baltijas
muižniekiem, aizrādīdams, ka Krievijai tik ilgus gadus gan
pieder Baltijas guberņas, bet Krievija pametusi šīs guber-
ņas kā kādus nevajadzīgus pabērņus Baltijas muižnie-
kiem — vāciešiem, lai tie šīs čaklās un strādīgās tautas, lat-
viešus un igauņus, eksploatētu, atsvešinātu no Krievijas
un pārvācotu, par ko Bīsmarks jau ļoti priecājās. Ja karš
izcelsies starp Vāciju un Krieviju, ko Valdemārs pareģoja
drīzumā, tad, protams, šīs guberņas vilks uz Vācijas pusi,
jo vācieši jau tagad sauc šīs guberņas par Vācijas priekš-
posteni (Deutschlands Vorposten). Vai tad patiesi šīs pie-
jūras guberņas ar lielām ostas pilsētām un ar Baltijas
jūru, pēc kuras tā tiecās Pēteris Lielais, krievi nu labprā-
tīgi grib atdot vāciešiem?! Vai tad Krievija atkal grib
tapt par seno Maskaviju? Varbūt krievi grib ievilkties
Āzijā, iet uz Sibiriju?!.. Tas palīdzēja. Krievu valdība ie-
kustējās, atvēra acis, taisījās, kaut ko darīt, bet labi
nezināja, ko un kā darīt.

yaldemārs nu pastāvīgi rīdīja krievus pret Baltijas
muižniekiem: atņemt viņiem pārvācošanas līdzekļus, t. i.
tiesas, skolas un policiju, un nostādīt visur krievu valsts
varu! Šādi Valdemāra raksti, kurus pabalstīja visas krie-
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vu avīzes, sacēla nežēlīgu troksni un niknumu Baltijas
muižnieku starpā.

Baroni sūtīja deputāciju pēc deputācijas uz Peterpili,
lai aizliegtu krievu avīzēm publicēt uzbudinošus rakstus

pret Baltijas muižniecību, jo šie raksti krievu avīzes esot

meli un tos izdomājis revolūcionārs-nihilists Valdemārs un

Samārins."

Tad krievu valdība tiešām arī ķērās pie reformu izve-

šanas Baltijā. Sākās, tā sauktais, Baltijas «pārkrievoša-
nas" laikmets."

«Visur nāca krievu valodas, krievu skolas, krievu tiesas,
krievu likumi. Pašiem latviešiem tas nepatika: viņi ņur-

dēja un uzbruka Valdemāram, pārmezdami pārkrievoša-
nu. Vislielākās sirdssāpes un raizes Valdemāram darīja
latviešu pašu uzbrukumi. Viņu starpā bij ne tikai_ rīdzi-

nieki, bet pat maskavieši. Valdemārs tiem atbildēja ta:

— „Visi mani soļi tautas labā, visa mana cenšanās —

tautu materiāli un garīgi pacelt, — ir atdurušies un sadra-

gāti no muižnieku varas: muižnieki ne tikai Baltijā, bet

pat Krievijā (Pēterpilī, Maskavā) nav likuši mani miera.

Visur muižnieku vara kā šķērslis stāv priekša. Vai Jus,
pārmetēji man, — variet kautko darīt labu tautai, jamuiž-

nieku vara pretosies? Nobīdiet no ceļa šo varu, šo vie-

nīgo nepārspējamo šķērsli, un tauta tūdaļ uzplauksi Es

par vienīgo radikālo līdzekli, kā lauzt baronu varu, atrodu

Uzrādāt man_ kādu citu tikpat derīgu
Hdzekli? Kur viņš ir? Es labprāt viņu izlietošu!" — Uz to

pārmetēji klusēja: viņu starpā bij Vēbers, Barons, es un

vel citi Maskavas latvieši, kuri sapulcējas Valdemāra dzī-

voklī.
— «Vai Jūs domājiet, ka labāk, lai latvieši pārvācojas

un paliek verdzībā, nekā parkrievojās un tiek brīvi? Vai

labāk, ka latvietis Mārtiņš Ostenieks pārvēršas par „Herr
Martin Osteneck", nekā par «Martin Ivanovič Ostenek.

Kad viņš drīzāk pazudīs latviešu tautai? Pēc manām do-

mam," — teica Valdemārs, — «labāki, lai latvieši lauž

krievu valodu, nekā buldurē pa vāciski! Ko latvieši tomēr

iegūs — būs pašapziņa, patstāvība, palaišanās uz saviem

spēkiem: tautas lepnums — tas ir galvenais, kas trūkst

latviešiem. — Latvieši arvien turēs sevi pārākus par krie-

viem, bet viņi padodas vāciešiem, jo vācu autoritāte un

iespaids vēl nav iznicināti: to nu drīzi vien iznīcinās krie-

vu kulaks, kurš gan izliekas smagāks un rupjāks, jo ķeras
taisni pie rīkles, bet nekad nevar tik dziļi iezīsties latvju
miesā un garā, kā vācu krampja nagi, lai iznīdētu tautas at-

modas garu un nomāktu psīchiku un prātu. ledomājaties
tik vien: kad krievu skolā uz viena un tā paša sola sē-
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des izlutinātais barona dēls un centīgais latviešu bērns,
pie kam līdzīga konkurence viņiem būs jāsacenšas, — ku-
ram tad bus labāki panākumi?!! Vai tas nepacels lat-
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gar? un lepnumu, vai tas nepierādīs, ka latvietis nav
sliktāks, bet spējīgāks par baronu?!!

u_

No otras puses skatoties, latviešiem un igauņiem arī
bus jacies no pārkrievošanas. Bet tie jau ieraduši ciest:
viss viena alga, — ciest no vāciešiem jeb krieviem. Ciešana
no krieviem taču reiz atnesīs latviešiem brīvību, līdzīgas
cilvēku tiesības un galu galā beigsies. Vai tāda rupja
un stingra pārkrievošana var ilgi vilkties?!! Tas nav krie-
vu daba! Krievs drīz grožus_ atlaidīs, jo pats neizturēs,
ka mes to redzam Kaukāzā, Āzijā, Chīvā, Buchārā un ci-
tur. Mes, latvieši un igauņi, tikai panāksim atbrīvošanu
no vācu jūga. Mums tikai jāgādā, ka mēs varam saga-
tavot vairāk mācītu latviešu vīru, kuri lai ieņemtu krievu
ierēdņu vietas, iepriekš zemākās un tad augstākās: citādi
vācieši atkal nāks pie valdības, ja nebūs latvieši sagata-
voti. Vai tad Jus nemaniet, ka Krievijā vairs ilgi nespēs
turēties neaprobežotā patvaldība un kā pēc nelaimīga kara,
kāds drīz dabīgi gaidāms, bez citām svarīgām pārmaiņām
Krievija var nakt parlaments un Baltija var kļūt par au-
tonomu provinci pat ar latvieti-ģenerālgubernatoru priekš-

Jānis Kreicbergs, kurš savos studenta gados bieži per-
sonīgi ticies ar Krišjāni Valdemāru un tuvu pazinis vinu
pasu un viņa darbību, kā arī pazīst viņa tuvāko līdzstrād-
nieku uzskatus, raksta pārkrievošanas jautājumā par Val-

,
>>.Yaldemars, kam vajadzēja slavofilus un krievu biro-

krātiju izlietot kā Belcebulu velna izdzīšanai Baltijā, ne-

varēja citādi savu mērķi sasniegt, kā tikai ar krievu patriotu
un birokrātijas palīdzību, un tādēļ viņam bija jāraksta
tada gara, kads tiem bija patīkams. Pret savu tautu Val-
demārs ir bijis visu savu mūžu bez mazākā viltus. Šaurā
morāliska ķiniešu zābakā nedrīkstam ielikt Valdemāra kā-
ju. Atceraties, tikai, ko darījuši pret pašu Valdemāru vā-
ra muižniecības vadoņi un viņu kreātūras, pie kādas ma-

ki_avelistiskas_ diplomātijas tie turējušies attiecībā uz caru,
ka tie valšķīgi glaimojoši ir viņam, ir augstākai valdībai
Pēterburga. Atceraties tikai, kā rīkojušies visi lielie po-litiķi: Cezars, Napoleons, Fr. Lielais, Bīsmarks un daudz,
daudz citi, kādas čūskas gudrības tie pielietojuši savu
mērķu sasniegšanai.

Valdemāra paziņas, ar kuriem esmu ticies un kuras
par Valdemāru esmu izklaušinājis, man katēgoriski ap-
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galvojuši, ka Kr. Valdemārs ir bijis noteikts pārvācoša-
nas pretinieks un nemazāk noteikts pārkrievošanas pre-
tinieks. Brīvzemniekam bijusi no Valdemāra slepena mi-

sija pec iespējas mīkstināt rusifikācijas tendenci Latvijā»
Esot aplamība vainot Valdemāru ka rusifikācijas iniciā-

toru; tas idejiskie tevi esot lieli krievi slavofili: Samārins,
Aksakovs, arī viņu antipods Katkovs. Visas mācības, ko

Valdemārs latviešu studentiem devis, kristalizējušās pa-
doma, kādiem līdzekļiem vissekmīgāk! pretoties draudo-
šai latviešu rusifikācijai/

Pilnīgi pamatotus pierādījumus tam, ka Kr. Valde-
mārs nav vis veicinājis pārkrievošanas darbu, bet centies

gan politiska, gan diplomātiskā ceļā to aizkavēt, sniedz

A. Vičs savā rakstā „Ne leģenda, bet patiesība par Kr.

Valdemāru" (IMM., 1930., Nr. 11 un 12). A. Vica sniegtie
pierādījumi liecina, ka musu tautas naidnieki arvien ir

uzskatījuši Valdemāru par latviešu vadoni un galveno na-

cionālo darbinieku. Ja Valdemārs pats kādā savā raksta
ir lietojis izteicienus, ka viņam ir «nopelni" pārkrievo-
šanas labā, tad tas darīts diplomātiskā nolūkā. Pēc tam,
kad «Moskovskija Vedomosti" 1887. gadā 18. septembrī
plašā rakstā par jūrniecības skolām prasījuši, lai šinīs

skolas viscaur ieved krievu mācības valodu. Valdemārs

uzstājies pret šo projektu un savā rakstā pierādījis, ka Bal-

tijas jūrskolās kā mācības valoda ir nepieciešama latviešu

valoda. Bet lai novērstu visas aizdomas, ka viņš vispār ir

pret krievu mācības valodu, un lai šinī konkrētā gadījumā
paglābtu Baltijas jūrskolas no pārkrievošanas, Valdemārs
savā rakstā: «Organizācija našich morechodnvch škol"
1888. gadā ir izteicies: «Esmu jau daudz strādājis Baltijas
guberņu pārkrievošanas laba/ To Valdemārs ir darījis
tai nolūkā, lai krievu politiķi nuezskatītu viņu par krievu
politisko pretinieku un lai neatņemtu viņam katru iespēju
baudīt krievu politisko atbalstu cīņā pret Baltijas muiž-
nieku varu un pret vācbaltu ievadīto enerģisko pārvācoša-
nas sistēmu.

A. Vičs secina: «Saprotams, ja Valdemārs runātu, piem.,
«Es esmu vienmēr sirdī bijis pret pārkrievošanu v. t. t,"

tad viņa padoma neklausītos ne ministrs Miļutins, ne

ari Maskavas Katkovs. Tad Valdemāra vārdiem tanī laikā
šim virziena nebūtu nekāda nozīme. Luk, tāpēc gan daudz
taisnības bus arī A. Bandreviča vārdiem, ka «visa tā pār-
krievošana bija_ Valdemāra rokās tikai diplomātisks paņē-
miens, ka dabūt krievu valdību savā pusē."

Ar daudziem citātiem un vēsturiskiem faktiem, Vičs
tālāk pierada, kā Valdemārs faktiski rīkojies pret latviešu
valodas nīdējiem. Vica pētījumi arī gaisi pierāda, ka Val-
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demars katru soli spēris ar diplomātisku apdomu, lai viņa
darba gala iznākumi naktu par labu latvju tautai. Viņš uz-

manīgi sekojis pārkrievošanas virzienam skolās un cen-

ties panākt to, lai Latvijā par inspektoriem ieceltu latvie-
Tādēļ arī viņš aizrādījis Tērbatas mācības apgabala

kuratoram Kapustinam, lai tautskolu inspektorus meklē
no latviešu darbiniekiem. Šim Valdemāra aizrādījumam
bijuši labi panākumi: par inspektoriem tiešām iecelti la-
tvieši: Fr. Brīvzemnieks, Grāvītis, Dadzītis, Fricsons.

Vica pievestā Brīvzemnieka sarakstīšanās ar Valdemāru
pierāda, ka abi šie latvju lielie darbinieki izlietojuši vi-
sus savus spēkus un savu diplomātisko mākslu, lai glābtu
latviešu skolas no smaga pārkrievošanas sloga (IMM.,
1930., XII., 576).

Nevis pārkrievošanas, bet dziļš nacionālpolītisks no-

lūks ari redzams Valdemāra saruna 1869. gadā ar kara
ministru D. A. Miļutinu, kurā Valdemārs izsaka savu

priekšlikumu, „ka valsts intereses nav pareizi, ja izdie-
nējušiem latviešu un igauņu kareivjiem ierāda zemi Voro-
ņežas guberņa: vajadzētu viņiem zemes gabaliņu dot dzim-
tenē, kur viņi varētu izplatīt krievu valodu starp saviem
tautas brāļiem (IMM. turp. 457)."

Valdemāra 1869. gada priekšlikumam bija lieli panā-
kumi: izdienējušiem latviešu karavīriem tiešām piešķīra
„zaldātu zemes" kroņa muižās. Ar to bij ielauzts jauns po-
litisks ceļš latviešu bezzemnieku apgādāšanai ar zemi, kādu
valdības soli jau sen agrāk enerģiski apkaroja Baltijas
muižniecība, izsargādama Baltijas guberņas no uztrauco-
šiem piemēriem, kas rādītu tautai, ka 'pati valdība jau
piešķir zemi bezzemniekiem viņu īpašumā un līdz ar to
arī ievada Baltijas dzīvē mazsaimniecību sistēmu, ko
muižnieki tā apkaroja.

Ir gaiši saprotams, ķa Valdemāram tāļu stāvēja no-

doms izmantot latviešu kareivjus kā krievu valodas izpla-
tītājus Latvija, un ka paši kareivji savas tautas vidū un

sava ģimenē vairs nerunāja krievu valodu.
Valdemāram un viņa laika biedriem vairāk nebija ie-

spējams aizkavēt pārkrievošanu, kā viņi to darīja. 80-tos
gados jau paši latviešu darbinieki krita aizdomās, un uz

krievu politiku Baltija vairs nevarēja darīt nekādu ie-

spaidu. Par to, lai latvieši kristu politiskās aizdomās, gā-
dāja vācbaltu politiķi, un tā arī cīņā pret pārkrievošanu
latvieši un igauņi vairs nevarēja saprasties ar vāciešiem.

Smagā pārkrievošanas politika gluži tāpat kā pārvā-
cošanas politika apturēja visā latviešu un igauņu dzīvē
nacionālās kultūras tāļāko uzplaukšanu šīm tautām vēlamā

krāšņumā. Abas šīs tautas nu atradās ļaunā aplenkšanas
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stāvoklī: no visām pusēm viņas ielenca agrākie garīgie,
kulturālie un saimnieciskie nospiedēji un izmantotāji' —

vācbalti un jaunie .pārkrievotāji un tautas dzīves aptum-
sotāji krievi.

Latvju un igauņu tautām nu bija jāsaņem visi savi
garīgie spēki, lai izlauztos no šī draudīgā stāvokļa un

atrastu jaunus ceļus, kas ved uz_ brīvu nākotni. Šos ceļus
abas tautas atrada savas nacionālās pašapziņas kalnu aug-
stumos. Šie jaunie ceļi noveda abas tautas pie viņu, gaišās
brīvības, patstāvības un neatkarīgas valsts.

VL

Galavārds

Nekad agrāk savā mūžā es nebiju tā pārliecinājies, ka
cilvēks dzīvo pēc nāves savos darbos, kā pie Andreja
Spāģa. , ;

Viņa darbos mēs esam mantojuši viņa lielo cilvēku
mīlestību, kas apstarojusi nākošās paaudzes.

Latvieša zemniekam viņš atdevis visu savu lielo darbu
un visas savas sirds jūtas, kas vēl šodien dveš pretim no

viņa grāmatas.
Viņa dzejā izskan viņa dziļā sirds vēlēšanās:

Lai nabags zemnieks turpmāk arī kļūtu
Jo gudrāks, labāks, laimīgāks.

Spāģa darbs un viņa cēlais gars aptver visu plašo latvju
tautas dzīvi: pagātnē, tagadnē, nākotnē.

Latvju tautas dzīvē nav neviena stūrīša, kur Spāģis
nebūtu ieskatījies: viņš zemnieku apmeklējis viņa sētā un

druvā, skolā un baznīcā, tiesa un verga darbā. Jauns un

vecs pie viņa atradis padomu un mīļu vārdu, līdzjūtību
un siltu gara gaismas stariņu.

Viņš allaž modri stāvējis sarga vietā par tautas tiesī-
bām un brīvību.

Ne uz acumirklīša viņš nav novērsies no savas tautas,

no latvju zemnieku kārtas, ne grūtās dzīves dienās, ne

tāļās svešās zemēs...

Ko mācāmies no Spāģu Andreja kā cīnītāja? Cīņā par
taisnību, patiesību, likumību un tautas brīvību viņš ir

pašaizliedzīgs, neatlaidīgs, neuzvarams, un ieročus neno-

liek, pirms nav tautas mocītājus un pazeminātājus satrie-

cis pīšļos. !

Viņa ugunīgais vārds un nesaudzīgā kritika bargi tie-
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sājuši visus liekuļus un tautas mānītājus» viltīgos likumu

devējus un pašus kaitīgos likumus.

Viņa cīņu ieroči ir pacietība, izturība, liela izglītība,
lielas zināšanas, ko visu viņš ieguvis, dzīvojot lielā trūku-

mā, nenogurstošā darba un nebeidzamā pašmācīšanās ceļā.
Viņš nenoguris centies izkarot savai tautai gara gai-

šumu, brīvību un cieņu.
Spāģu Andrejs ir pirmais, kas uzsācis Vācijas un vi-

sas Eiropas priekša lielu vēsturisku cīņu par savas tau-
tas brīvību, godu un nākotni; viņš pirmais minējis latvju
zemnieka un latvju tautas vārdu augstu kultūras tautu pre-
se un politiskā dzīvē. Viņš uzsācis un turpinājis cīņu
Eiropas mēroga un ar to ievadījis jaunu laikmetu latvju
tautas dzīvē.

Viņš pirmais no latviešiem nodevis bargu kritiku par

Krievijas un Baltijas administrātīvo, tiesu un sociālo ie-

kārtu; pirmais iesācis runāt par trūcīgo ļaužu un strād-
nieku šķiras likteni; pirmais rakstījis un runājis par to,
ka tas ir netaisni, ka

„nabadzīgām ļaužu šķiram, kam nav ne zemes, ne kapi-
tāla, vienām pašām jāpilda valsts naudas maisi, ka ba-

gātie zemes īpašnieki un kapitālisti turpretī nekā nemaksā

un turklāt vel bauda daudz privilēģiju un tiesību izman-

tot darba ļaužu šķiras un ieņemt valsts amatus."

Spāģis izteicis 1860. gadā* jaunu lielu domu, ka pat
visa liela «Krievija nevar cerēt uz labākiem laikiem, pirms
valsts nesāks ņemt sev jo vairāk no tiem, kas visvairāk

var dot."

Ta ir valoda, ko visi citi tautsaimnieki un sabiedriskie
darbinieki, kas cīnījās par taisnīgāku sociālu iekārtu, ie-
saka runāt tikai 1890-tos un vēlākos gados.

Spāģis 1860. gadā izteicis Krievijas suverenai varai ne-

parastu cerību, ka šī vara iecels Baltijas zemnieku „par
mantinieku viņa mantojuma daļā no zemes un tās la-
bumiem".

Šī cerība jau bija nepārprotama prasība, lai latvju
zemniekam atdod atpakaļ viņa sentēvu atstāto mantoju-
mu — latvju tautas zemi.

Tā ir vēsturiska prasība, kuru tikai pēc 60 gadiem
1920. gadā izveda dzīvē visa latvju tauta pēc savas na-

cionālās patstāvības un neatkarības izcīnīšanas.
Vēl jauns būdams, viņš ar tēvišķu garu un sirds mī-

lestību runājis uz visiem latvju tautas skolotajiem, mācī-

jis viņus un atgādinājis viņiem,
„ka nepieciešamie pamati valsts, tautu, katra atsevi-

šķa cilvēka labklājībai ir zināšanas un morāle", ka „ceļž
uz sirdi ved caur prātu."
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Viņš saucis uz savas tautas skolotājiem pravieša-ino-
dinatāja balsī: «Krājat zināšanas un apgaismojat tautu!

Septiņus gadusimteņus viņa jau gulējusi, tāpēc — ceļaties
paši un modināt gulošos!.." — «Jūs, kas jūs no tautas esiet

nākuši, kas esiet tautas miesa un asinis, jūs gribat gulēt?!...
Jau laiks — tādēļ mostaties!"

Šo modinošo, vareno un tautas mīlestības pilno balsi

ar savām sirdīm uztvēra latvju tautas skolotāji visās latvju
zemes malās, un jauns rīts ausa latvju skolotāja un latvju
arāja sirdī...
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Andreja Spāģa mūža gājums

Andrejs Spāģis dzimis 14. (2.) janvārī 1820. g. Kurze-
mē, Aizputes apriņķī, Dunalkas pagastā, Spāģu mājās, kas

visās revīzijas listēs apzīmētas ar Nr. 6 Spage Gesinde

(Spāģu mājas).

Viņa tēva Andreja Kristapa dēla paaudze sākusies Du-

nalkas pagasta Jēku mājās, kas visās revīziju listēs ap-
zīmētas ar Nr. 52; tikai māju nosaukuma izruna vācu va-

lodā bijusi dažāda: 1811. gada revīzijas listē šīs mājas
sauktas par Nr. 52 laecke Kristup Gesinde (mājas), 1816.

g. revīzijā Jehke Gesinde, 1826. g. Gāke Gesinde un 1857.

g. — Gāhke Gesinde.

Kamēr iedzīvotājiem vēl nebij uzvārdi, māju numuriem

bija sevišķi liela nozīme: mainot dzīves vietu un pār-
ceļoties uz citām mājām tanī pašā pagastā, katrreiz blakus

cilvēka vārdam atzīmēja to māju numuru, kurās šī per-

sona dzīvojusi priekšpēdējās tautskaitīšanas brīdī.

Ņemot to vērā, mēs arī viegli atrodam Spāģu Andreja
tēva pirmo dzīves vietu un tās maiņu.

Dunalkas pagasta 1811. g. revīzijas listē Nr. 52, laecke

Kristup mājās dzīvo: saimnieks Kristups 73 gadus vecs,

viņa dēli: Jarinis 37g.v„ Mārtiņš 24g.v„ Andrejs2llU g.v-
--1816. gada 10. februāra revīzijas listē tajās pašās Nr. 52

mājās ģimenes sastāvā ieskaitīti: saimnieks Kristups 77 g.

vecs, dēls Jannis 41 g. v„ otrais dēls Mārtiņš (atzīmēts —

miris 1814. g.), trešais dēls Andrejs ar piezīmi vid. (skat)
Nr. 6, kas nozīmē, ka dēls Andrejs jau pirms šo māju iedzī-

votāju pēdējās (1816. g.) skaitīšanas pārgājis dzīvot uz

tā paša pagasta Nr. 6 — Spāģu mājām. Un tiešām: lasot

tā paša 1816. gada revīzijas listē Nr. 6 — Spāģu māju

iedzīvotāju sarakstu, mēs te jau atrodam: «Saimnieks Jē-
kabs (Jekup) — iepriekšējā revīzijā 56. g. vecs, bet pē-
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deja, t. i. 1816. g. — 60 gadus vecs, viņa znots Andrejs
skat. Nr. 52 — iepriekšējā revīzijā 1811. gadā 2114 g. vecs,
bet 1816. g. 10. februāra revīzijā 2514 g. vecs. Skaidrs,
ka starp 1811. un 1816. gadu Jēku Nr. 52 māju saimnieka

Kristapa dēls apprecējis Spāģu Nr. 6 saimnieka Jēkaba
meitu Orfiju (vēlākos sarakstos Orte), kura 1816. gadā
bijusi 25 gadi veca. — 1826. gada revīzijas listē Spāģu Nr.
6 māju iedzīvotāju sarakstā atzīmēts, ka vecais saimnieks
Jēkabs, kas 1816. gadā bijis 60 gadus vecs, miris 1817. g.*-
un ka viņa znots Andrejs Kristapa dēls jau ir Spāģu māju
saimnieks, 35% gadi vecs, un viņa sieva Orte 35 gadi veca.

Tanī pašā 1826. g. revīzijas listē rakstīts, ka Andrejam
un Ortei ir divi dēli: Andrejs, 6 gadi vecs, un Jannis 1 g.
vecs.

1834. gada revīzijas listē Dunalkas Spāģu mājās vairs

nav atzīmēts neviens jauns saimnieks, bet par Andreju
Kristapa dēlu un viņa sievu Orti sacīts, ka viņi 1833. gadā
parrakstījušies uz Raibenieku pagastu.

Tikai 1857. gada revīzijas listē Spāģu mājās nosaukts

par „vecu saimnieku" Jannis Kaspara dēls Kalnarajs, 57 g.
vecs; viņa sievai Grietai arī 57 gadi.

Ļoti interesanti meklēt atbildi uz jautājumu, kādēļ An-

drejs Kristapa dēls, kas pēc Spāģu māju vecā saimnieka

Jēkaba nāves, palika par saimnieku Spāģos, šīs mājas
tik drīz atstāja un ierakstījās Raibenieku pagastā? Spāģu
mājas ir lielas un labas mājas; revīzijas listes tajās arvien

uzrāda daudz iedzīvotāju, un tomēr Andrejs Kristapa dēls
tas tik drīz atstājis. lemesliem vajag būt ļoti svarīgiem.
Tiešu atbildi, saprotams, dot uz šo jautājumu ļoti grūti;
bet atbildi minēt var. Varbūt tā tomēr būs tā pareizā.
No Brīvzemnieka aprakstiem un no Spāģa laikmeta lie-

cinieku izteikumiem mēs it labi zinām, ka mūsu lielā tau-

tas darbinieka Spāģu Andreja vecāki ir bijuši ļoti kriet-
ni un cienījami cilvēki. Tā tad nolaidības pēc viņi mājas
nebūs atstājuši.

Atslēgu atbildes meklēšanai šim svarīgajam jautājumam
man 1927. gadā un vēl 1932. gadā rakstiski un mutiski

deva tagadējais Spāģu māju īpašnieks Ernests Jukuma
dēls Atups. Viņa mātes Katrīnas tēvs Jānis Kalnarajs, kas
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atzīmēts 1857, g. revīzijas listē, esot apprecējis Andreja
Kristapa dēla Spāģa māsu un pēc Spāģa aiziešanas uz

Raibeniekiem palicis Spāģos par saimnieku. Atupa bēr-

nībā viņa vectēvs Jānis Kalnarajs viņam daudzkārt stā-

stījis, ka svainis Andrejs esot bijis krietns skroderis, strā-

dājis ar zeļļiem un apšuvis klaušu kārtā muižas ļaudis.
Par to pēc sievas tēva Jēkaba nāves viņš dabūjis savā lie-

tošanā Spāģu mājas. Šo māju nosaukumu viņš vēlāk arī

izvēlējies par savu uzvārdu.

Atupa vectēvs, zēnam dzirdot, dažreiz labsirdīgi smie-

damies stāstījis, ka viņš dažu labu reizi kaitinājis svaini

un viņam teicis: «Zirgi tev labi un vīrs tu esi labs, bet

tu esi skroderis. Kas no tevis var būt par saimnieku. Ne-

kādus plēsumus tu nevari plēst. Tava saime ir tavi zelli
v. t L",

Svaiņi labi satikuši, bet Kalnarājs tikai mīlējis šad un

tad atgādināt svainim Andrejam, ka viņš nav nekāds īsts

arājs, bet tikai skroderis. f 1

Ne naida pēc svainis Andrejs aizgājis no mājām. Vi-

ņam bijuši savi īpatnēji nolūki. Mēs tagad varam droši

sacīt, ka Šie nolūki būs bijuši - meklēt savam ve-

cākajam dēlam Andrejam kādu labu skolu. Dunalkas me-

žu tuksnesī tādu nevarēja atrast.

Raibeniekiem — Durbe tuvu. Tur drīzāk varēja atrast

vēlamo skolu. Pilsētas tuvumā ar skrodera amatu va-

rēja pelnīties un bērnus .skolot
1833. gadā mazajam Andrejam jau bija 13 gadiņu, pats

pēdējais laiks sūtīt viņu kādā labākā skolā.

Arī Brīvzemnieks, kas sarunās ar pašu Spāģi to būs

dabūjis zināt, raksta par viņa skolas gadiem: ,Jau agrā
jaunībā Spāģim gādāja skolas, vienu labāku par otru. Šī

gudrība, īpaši viņos laikos, kur vēl daudz, daudz vairāk

nekā mūsu dienās, «tumsība apklāja to zemi", mums at-

gādina viņa gādnieku jeb vecāku krietnību un gaišu prātu."
Šis gaišais prāts arī aizveda veco Andreju Spāģi un

viņa gaišo sievu no Dunalkas labajām mājām uz svešatni,
kur viņi cerēja atrast saviem zēniem labākas skolas.

Mēs jau zinām no Brīvzemnieka, ka mazais Andrejs tū-

liņ nodots Raibenieku un tad Durbes skolās.
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Taču, skolas gaitu tāļākie atrisinājumi liecina, ka zēns

jau mājās biji slābi sagatavots.

Raibenieku un Durbes skolu viņš varēja apmeklēt ti-

kai vienu gadu. 1834. gadā viņš jau uzņemts Dzērves-

Cīravas, tā laika lielākā skolā, ko Cīravas dzimtskungs
Manteifels bija nodibinājis Dzērves muižā, un ko vadīja

ārzemēs izglītots skolas pārzinis Andrejs Bergmanis. Šinī

skolā jau sagatavoja tautskolotājus Kurzemes pagastiem.

14 gadus veca zēna Andreja Spāģa nodošana šinī skolā

notikusi tādā kārtā, kas liecina, ka zēns jau griezis uz se-

vi Cjravas mācītāja Voltēra ievērību. Kad Kurzemes muiž-

niecības izvēlētais skolas lietu kommisijas loceklis, Mel-

dzeres muižas īpašnieks Georgs fon Dortēzens licis mā-

cītājam Voltēram priekšā izmeklēt jaunu spēcīgu latvieti

un likt to Bergmanim audzināt, lai jaunais audzēknis vē-

lāk varbūt staigātu Bergmaņa pēdās, — Voltērs izvēlējies
zēnu Spāģi B7).

Tā kā zens viena gada laikā Raibenieku un Durbes sko-

lās nevarēja iegūt tik daudz zināšanu, lai griestu ar tām

uz sevi mācītāja Voltēra uzmanību, tad ir stiprs pamats do-

māt, ka viņa vecāki paši viņu jau labi sagatavojuši un

ka mācītājam Voltēram tas ir bijis zināms.

Bet Spāģa vecāki ir bijuši trūcīgi ļaudis. To liecina tas

apstāklis, ka skolas naudu par zēnu Andreju maksājis

Georgs fon Dortēzens: katru gadu 100 rubļu. Spāģis pats

savā rakstā „George von Dorthesen oder: Das patriarcha-
lische Regiment" arī atzīmē, ka Meldzeres patriarchs

„liess einen Lehrer bilden" (li|ca vienu skolotāju izglī-

tot). Šis skolotājs ir bijis pats Spāģis.

Dzērves-Cīravas skolas kursu Spāģis beidzis 1837. g.

rudenī. Bet Dortēzens uz sava rēķina viņu atstājis vēl

vienu gadu Bergmaņa skolā par palīgu. 1838. g. rudenī Spā-

ģis, 18 gadu vecumā, jau ir skolotājs Meldzerē.

Viņa cēlie darbi un vi(ņa sirsnība pret cilvēkiem drīz

tuvina viņam tumšo zemnieku prātus. Vjnš paliek par

tautas draugu.

Svētīgais kultūras darbs Meldzere un faļā apkārtne

turpinās 14 gadus. Tad saceļas pret šo darbu un pret
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pašu $pāģi visi ļaunie spēki un skolas dzīvē notiek ka-
tastrofa.

Tai seko Spāģa lielā politiskā un publicistiskā darbība,

par kuru dod liecību viņa grāmata ~Die Zustānde" etc.

divās daļās.

No Spaģa paidagoģiskiem un zinātniskiem rakstiem,
kas līdz šim noskaidroti, jāatzīmē:

1) pirmmācības grāmatiņa «Bērnu Prieks", kas sastā-

dīta pēc jaunās skaņu metodes un izdota jau 1844. gadā;
2) vadonis bībeles stāstos un reliģijā, par kuru ziņots

22. jūnija 1846. g. vēstulē mācītājam Voltēram 88).
3) «Pahrzehlejs, kas mahza skolas-behrneem weegli

no Latvveeschu wallodas us wahzu wallodu pabrzeltees";
grāmata sarakstīta Irlavas semināra direktora Zadovska
uzdevumā 10 drukas loksnes liela;

4) Rokraksta bijušas gatavas: krievu-latviešu grama-
tika un fizikas mācība latviešu valodā;

5) Maskavā 1867.—69. g. strādājis pie krievu-latviešu-
vācu vārdnīcas. Šinī darbā Spāģis ar savām, tanī laikā ļot»
ievērojamām valodu zināšanām, bija galvenais spēks. Tik

labi, kā viņš, latviski tad neviens vēl neprata.
Savā lielajā darbā Meldzerē, vecajā mitrajā akmeņu

un mālu kroga ēkā, kur bija ievietota skola, un vēlāk da-

žādās nabadzīgās un tumšās istabiņās Krievijā Spāģis jau
savā jaunībā gandrīz pilnīgi pazaudējis acu gaismu.

Būdams mūžam cīņu stāvoklī, viņš nav varējis domāt

pats par sevi un palikt kādā vietā, kas nodrošina viņam
maizi.

Liels trūkums viņu mūžam vajājis un bads bieži vien

ir bijis viņa uzbāzīgais viesis...

Viņa mūžs beidzies Saratova, kolieras sērgā, 1871. gada
vasarā, 51. mūža gadā.

Vissirsnīgāki, kaut gan, par nožēlošanu, pārāk īsi ap-

rakstījis viņa mūža gājumu Brīvzemnieks 1872. gadā. No

sirds ieteicu katram to izlasīt. Tur Brīvzemnieks arī attē-

lojis mūsu lielā tautas darbinieka traģisko mūža galu.
Kā kapu zvana smagie sitieni skan Brīvzemnieka skumjie

vārdi: ~20. jūlijā 1871. gadā brauca pa Sarātovas ielām

prasta vezumu ore. Uz ores gulēja prasts zārks. Tikai
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trīs, četri cilvēki zārku pavadīja — domīgi, varbūt par

to, cik tiem par saviem soļiem no zārkā-jsulētāja atli-

kuma atlēcies. Uz kapsētas ore apstājās. Zārku noceļ.

Mācītājs parunā kādus visnotaļus vārdus. Pierunā kādus

strādniekus, kas zārku ielaiž kapā, kurš drīz pildās ar

zemēm, tik kopiņu par savu ciltszīmi pamezdams. Viss

nodarīts, pagalam. — Visi pavadītāji izklīst — tāpat kā

mirušā mantas krājums — svešnieku starpā... Kuram no

sarātoviešiem gan prātā šāvies, kā miljonam būtu klājies
šo ātru nāves upuri uz pēdējo dusas vietu godam pavadīti"

Spaģu Andreja kaps latviešu tautai palicis nezināms...

Neviena latvieša roka nekad nav nolikusi uz šā kapa
nevienu puķu ziediņu...
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Andreja Spāģa un Krišjāņa Valdemāra

kopējais ceļš lielu ideju pasaulē un

savas tautas modināšanas darbā

Rakstot par Andreja Spāģa laikmetu, nevarēja nere-

dzēt Spāģim blakus soļojam Krišjāni Valdemāru, tāpat, kā

rakstot un runājot par Krišjāni Valdemāru, katrs, kas

pazīst Andreja Spāģa lielos darbus, nevar un nedrīkst tos

noklusēt.

Abi šie lielie tautas vīri un pamatakmenu licēji sa-

vas tautas brīvībai un nākotnei, jau savā agrā jaunībā,
savu lielo domu un ideju atmodas pirmajās dienās, viens

otru vēl nepazīdami, iesākuši staigāt vienu ceļu un tādēļ
drīz vien tikušies. Jauneklis Valdemārs, meklēdams ceļu
uz izglītību un iedams kājām no Jelgavas uz Liepāju,
Meldzeres muižas robežās atrada jaunekli Andreju Spāģi,
kurš jau darbojās vecajā mūra krogā kā skolotājs un mo-

dināja tumšos Meldzeres un apkārtnes zemniekus. Nos tā

brīža Spāģis vairs neatstāja savu gados jaunāko ideju
biedri Valdemāru, kas vēl bija Ēdolē par skrīveri. Viņu
pirmā kopējā doma bija kopā ar citiem, vairāk attīstītiem,
Ēdoles jaunekļiem Ēdolē dibināt tautas bibliotēku un skolu,
un verdzības tumsas mūrī izlauzt logu garīgai gaismai.

Krišjānis Valdemārs, būdams vēl skolnieks pēdējo gadu
Liepājas ģimnāzijā, jau saraksta grāmatiņu, ko sauc: ~300
stāsti, smieklu stāstiņi v. t. t, v. t t, un mīklas, ar ko jau-
nekļiem un pieaugušiem lusti uz grāmatām vairot gribēja
C. Valdemārs, Liepājā, 1853

"

Tanī pašā laikā tādu pašu prieku uz lasīšanu un grā-
matām ar jaunas metodes palīdzību grib modināt skolas

bērnos un pieaugušos Spāģu Andrejs un saraksta, un

1844. gadā pats izdod mācības grāmatiņu: ,JBērnu prieks
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jeb maza, maza grāmatiņa, kur bērni viegli, ātri un skai-

dri var iemācīties lasīt"

Abiem jaunajiem darbiniekiem jau viņos tumšos laikos

domas ir vienas un mērķi vieni: modināt savu tautu un

vest viņu pie gara gaismas un latvieša apziņas.

Abi jaunekli jau atklāti uzstājas kā latvieši.

Andrejs Spāģis, kas plašāku izglītību bija baudījis tikai

vācu valodā, cienīdams latviešu drauga, mācītāja Pante-

niusa piemiņu, jau 1849. gadā vācu baznīckungu un muiž-

nieku izdotās „Latviešu Avīzēs" atklāti pateica: „Tu biji

draugs mums» latviešiem". Šos vārdus Spāģis pats pastrī-

pojis un apzināti izcēlis lasītāju priekšā. Viņš tos pa-

rakstījis: „Daudz citu vārdā", ar ko arī apliecināja, ka

viņš iet pats un jau ved citus pa latviešu pašapziņas mo-

dināšanas ceļu.

Tāpat Krišjānis Valdemārs, kas savas dziļākās domas

vispareizāki izteica vācu valodā, tomēr jau 1854. gadā,
karstākās pārvācošanas politikas laikā, pirmajā studenta

gadā Tērbatā ar nodomu piespraudis uz savām durvīm

vizītkarti: Chr. Valdemārs, latvietis.

Abu jaunekļu pasaules un sociālais uzskats ir bijis
vienāds: abi viņi stāvējuši tuvu tautas masām un darba

ļaudīm.

Pie Spāģu Andreja Meldzerē pa svētdienām plūst tum-

šās' darba laužu masas un atrod pie viņa garīgu atspirdzi-

nājumu.

Tanī pašā laikā arī Krišjānis Valdemārs savās piezīmēs

ierakstījis: «Kādēļ gan neizglītotu vienkāršu cilvēku ni-

cināt? Kādēļ mēs, cilvēki, to īso laiciņu še virs zemes

gribam šķirti dzīvot, kur mēs tomēr, kā tas skaidri re-

dzams, piederam kopā?"
Savā dzimtenē Andrejs Spāģis uzmeklē zemnieku viņa

dūmu istabā un aizstāv zvejnieku-lībieti tālajā Dundagas

jūrmalā.

Krišjānis Valdemārs nevien izcīna darba tiesības zem-

niekam, amatniekam un strādniekam; viņš uzmeklē zvej-

niekus viņu jūras smilšu kāpās un modina viņus uz jaunu

apzinātu darba dzīvi.

Tā Spāģis, kā Valdemārs, nevien cīnās par zemnieka
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un strādnieka personīgu brīvību un cilvēku cieņu, bet

arī cīnās par viņu darba tiesībām un likuma aizsardzību

pilsētās un svešās malās.

Abi šie latviešu vīri vada savu lielo politisko darbību

nevien savas dzimtenes īpatnējo interešu robežās, bet vi-

sas Krievijas mērogā: viņi dzīvo līdzi visām lielajām Krie-

vijas reformām.

Andrejs Spāģis sargā Krievijas zemniecību no visa Jau-

na, kas viņai varētu uzmākties, ja Baltijas muižniecībai

izdotos pārstādīt uz Krieviju Kurzemes sliktos zemnieku

likumus.

Krišjānis Valdemārs iestājas par līdzstrādnieku visu

varenā krievu nacionālista Katkova vadītā laikrakstā Mo-

skovskija Viedomosti" un ar to nevien apkaro vācu muiž-

nieku un pilsētu vācu patriciešu lielo varu Baltijā, bet

arī palīdz atsvabināt Krievijas pārvaldes, tiesu un admi-

nistrātīvo aparātu no baltvācu muižnieku smagā iespaida.

Andrejs Spāģis jau 1860. gadā nodevis bargu kritiku

par Krievijas un Baltijas ādminis trātīvo, tiesu un sociālo

iekārtu un visai Krievijai taisījis pārmetumu, ka tas ir

slikti, kad «nabadzīgām ļaužu šķirām, kam nav ne zemes,

ne kapitālu, vienām pašām jāpiepilda valsts naudas maisi

un bagātie zemes īpašnieki un kapitālisti turpretī nekā

nemaksā. Spāģis tanī pašā 1860- gadā droši aizrādījis,

ka «Krievija nevar cerēt uz labākiem laikiem, pirms valsts

nesāks ņemt sev jo vairāk no tiem, kas visvairāk var dot.

Krišjānis Valdemārs ap to pašu laiku nevien uzmodina

tin reformē Baltijas jūrmalās zvejnieku un jūrnieku dzīvi,

bet arī nodibina un ievada dzīvē visas Krievijas jūrniecību
un cenšas darīt iespaidu uz agrāro reformu Baltijā.

Abu šo lielo latvju vīru likteņi ir vienādi: ciešanas

un trūkums ir viņu neatlaidīgie pavadoņi.

Valdemāram Maskava bija jādzīvo tukša istabiņā, jo

viņa mēbeles pārdeva; viņam brīžiem pat bija jācieš bads.

Andrejs Spāģis turpat Maskavā tanī pašā laikā, dzī-

ves vajāts, bez vietas un peļņas būdams, saka Brīvzem-

niekam: «Manam latvieša prātam patīk mana mazā, zemā

istabiņa. Šīs istabiņas logs rāda uz vakariem- Uz vaka-

riem var, tā sakot, daudz sirsnīgāki lūkot".
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Šim lielajam darba un cīņu garam pietiek ar skatu

uz vakariem, kur ir viņa dzimtene, ko viņš pēc visām

lielajām cīņām viņas labā, savā mūžā tomēr vairs nedabū

redzēt i

Krišjānis Valdemārs pēc visiem lielajiem mūža dar-

biem, pēc savas nāves atstājis saviem pavadītājiem pie-
cus papīra rubļus. Andreju Spāģi tāļā svešatnē pava-

dīja viņa pēdējā gaitā „prastā zārkā, tikai trīs, četri sveši

cilvēki, domīgi par to, cik tiem par saviem soļiem no zārkā

gulētāja atlikuma atlēcies..."

Latvju tautas cīņu un darba vēsturē mēs redzam abus

šos lielos latvju vīrus stāvam blakus savu lielo darbu kaln-

galos.
Tur viņus redz vēl šodien visa latvju tauta un redzēs

visas nākošās paaudzes...
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Piezīmes

pie skaitļiem tekstā

Pirmā daļā.

Brīvzemnieka raksti. 11. daļa, 7. īpp.
2) Turpat, 13. Ipp.
3) E. F. Schonberga dzeja „Skolmeistara dzīve". Nodrukāta „Latviešu

avīžu" pielikumā Nr. 33 — 1856. g.

*) Georgs Dortēzens miris 1844. gada rudenī.

5) Uz mantojuma dalīšanas akta pamata Meldzeres muiža 1863. gada

jūnijā pārgājusi baronietes Augustes von Vietinghoff, dzim. vom Der-

schau, īpašumā.
6) „Das Inland" Nr. 1 —1855. Valdemāra paraksts: C. W—r.

7) Die Zustānde etc. ll.— 1863. g., 313, Ipp.
8> „Das Inland" Nr. 1 —1855. „Herr George von Dorthezen und die

Volksschule". Valdemāra paraksts: C. W—r.

9) Brīvzemnieka raksti. 11. daļa. 10. Ipp.
10) Eine \vegen Untauglichkeit notweaidig vverdende Remotion des Mel-

dsernschen Schullehrers darf nicht anders ais mit Zuziehumg und

Genehmigung des Seniors der Familie fon der Ropp erfolgein.
X 1) A. Birkerts. „Andreja Spāģa vēstules Kurzemes skolu tēvam J. K.

Voltēram". Izglīt. Min. Mēnešraksts. Nr. 1. —1926. g., 16. un 20. Ipp.
12) Turpat, 22. Ipp. un Nr. 2.—131. Ipp.
13) sīs grāmatas Ipp.
14 ) A. Birkerts. Izglīt. Ministr. Mēnešraksts, 1926. g. Nr. 2.—132. Ipp.

Tikai tulkojums mans, tādēļ ka vārdiņu „tā kā" vietā jāliek pēc
mana ieskata — „tādēļ kā".

15) A. Birkerts. Turpat, Nr. 2.—135. Ipp.
16) A. Birkerts. Turpat, Nr. 2.— 131. Ipp.
17) Aizputes apriņķa tiesas 9. jūlija 1854. gada sprieduma motīvi.
18) Die Zustānde etc. 11. — 1863, g., 377. Ipp.
19) Ar vārdu

,s
Praxis"

— „Prakse" Spāģis savas grāmatas „Die Zustānde

etc." otrā daļā apzīmējis Baltijas muižnieku un viņu tiesu patvaļību
un likuma neievērošanu. Vairākos rakstos ar neapstrīdamiem piemē-
riem un faktiem Spāģis pierādījis, ka, kaut gan likums dažkārt runā

zemniekiem un taisnībai par labu, Baltijas muižnieku „Prakse" visu

apgriež otrādi latviešu zemniekiem par ļaunu.
20) Die Zustānde etc. ll.— 1863. g., 170. Ipp.
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21) Brīvzemnieka raksti, 11. daļa, 10. Ipp.
22) Turpat, 10. Ipp.
23) Die Zustānde etc. 1860. g., 34. un 35. Ipp.
24) Dr. A. Zandbergs. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. Rīgā, 1928. g.

Otrā daļā.

x) Ruso (Rousseau), Žans Žaks (1712.—1778. g.); Voltērs (Voltaire),
Fransua (1694.—1778. g.); Didro (Diderot), Deni (1713.—1784. g.).

2) A. Schvvabe. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. 271.—285. Ipp.

Jānis Kreicbergs. „Aizkraukles un Rlmaņu muižas zemnieku tiesa".

„Dzimtenes Vēstnesis" 1914. g. Nr. 153., 154., 156., 158. un 159.

3) Pārs rikšu nozīme — cirst ar katru rīksti 3 cirtienus; tomēr „priakse"
sapratusi šo noteikumu tā, ka ar katru pāru cirtuši tik ilgi, kamēr tas

nokapāts līdz resngaļiem. Tādēļ sods arvien iznāca bārgāks, nekā

likums to noteica.

*) lOpifi CaMapHH-b. Co*raHeirifl. Tom ceflbMOH 1889. r. Īlhcbmo Tpei'te

CTp. 55.

A. Schvvabe. Grundriss etc. 284. Ipp.
5) A. Schvvabe. Grundriss etc. 288.—290. Ipp.
6) Dr. A. Zandbergs. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. 32.-33. Ipp.
7) A. Schvvabe. Grundriss etc.

8) Atsvabinot vīrus un tēvus, reize atsvabināja arī viņu sievas un

meitas. Kr. B. -t

9) Tā viņu apsūdz iekšlietu ministrim gubernators fon Richters. X).

CaMapHHT>. r X, 109. Ipp.
10) J. G. Seume. Prosaische und poetische Werke. Vierter Teil. 52 Ipp.
n) Borisa Godunova valdīšanas laikā, 1601. g. Kr. B.
12) Juris Samārins 1850-tos gados šo stāvokli nosauca par krievu Rak-

stura vājību un nezināšanu". X). CaMapHH-b. T. X, 56 Ipp.
13) Die Zustānde etc. 1860. g., 32. Ipp,
v ) Napoleona I. kari un tautu lielā kustība.

") 10. CaMapHHt. OKpaHHbi Poccin. BbinycKi> 11. 3anncKH npaßOCJiaß-
naro JiaTbima. īlpara. 1868. g.

ie) J. Krodznieka. „Zemnieku nemieri 1841. gadā". Rīgā, 1922. g.
17) Atgādina vēsturnieka izteicienu: „Vidzeme — muižniekiem paradīze;

tirgotājiem — zelta bedre; zemniekiem — elle."

18) J. Krodznieks. Zemnieku nemieri 1841. gadā.
19) K>. CaMapHH"b. OKpanHbi Poccin. Bmejtck-b 111. H3flame X). CaMa-

pHHa. Berlin, 1871. 134. un 135. Ipp.
20) X). CaMapHffb. OKpaHHM Poccin. BwnycK'b 11. līpara. 1868. g. 73 Ipp.
21) X). CaMapHH-b. OKpaHHM Poccin. BbinycKT> 111. H3flame X). CaMa-

pHHa. Berlin, 1871. g. 174. un 175. Ipp.
22) J. Krodznieks. Zemnieku nemieri 1841. gadā. 86.—101. Ipp. X). Ca-

MapHH-b. OiepaHHbi PocciH, BbinycK'b 11. īlpara 1868. g. 74.-77. Ipp.
23) K>. CaMapHH-b. OKpaHHM Poccin. BbinycK,b 111, 139. Ipp.
24) Turpat, 111., 152. Ipp.
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25) Turpat, Tomt> ceflbMOH. MocKßa 1889. g.
26) Turpat, BwnycK'b 111. Berlin. 1871. g. 10. Ipp.
27) Turpat, Tom-b ceflbMoft. MocKßa 1889. g. XLI.—XLV.

28) Turpat. OKpaHHM Poccin. 111. Berlin. 77. ipp.
29) X). CaMapHHTb. ToM-b ceflbMoā. Cīp. XC — XCIH.

Vienatne runājot, ķeizars ir varējis saukt sevi par Samārina vecāko

draugu, tādēļ ka jaunības dienās visi tikušies pie galma un ķeizars
Aleksandrs I. bijis Jura Samarina krusttēvs.

8ū) Te Samārin.s pārtraucis ķeizaru un iebildis: „Es, valdniek, varu mal-

dīties."

81) Pēc 1812. g. krievu-franču kara, krievu intelligences aprindās modās

stipra patriotiska apziņa un jaunu, Lberālu domu virziens. Aleksandrs 1.,

turpretī pievienojās reakcionāriem. Jaunā virziena piekritēji ar kņazu

Trubeckoju, Riļiejevu, kņazu Oboļenski un Aleksandru Bestuževu

priekšgalā organizēja sazvērestību un apvērsumu. Kad izplatījās ziņa,
ka ķeizars Aleksandrs I. Taganrogā piepeši miris, Krievijas pilsoņi

nozvērēja uzticības zvērastu Konstantīnam Pavlovičam. Bet viņš jau

1823. gadā slepeni bij atteicies no troņa brālim Nikolajam Pavlovičam

par labu un pats atzina viņu par ķeizaru. Apvērsuma gatavotāji,
izmantodami zvēresta jukas, 14. decembrī 1825. gadā Pēterpdlī at-

klāti sacēlās pret Nikolaju I.; bet viņam uzticīgais karaspēks tanī

pašā dienā apspieda nemierniekus. Sī apvērsuma rīkotājus vēsture

pazīst vārdā — dekabristi (decembristi). Visiem galvenajiem sazvē-

restības organizētājiem Nikolajs I. parakstīja nāves sodu, ko ari

izpildīja.
82) Kuri. landwirtschaftl. Mitteilungen. 1852. g. Nr. I—3.

33) A. f. d. Recke raksta plašāku atreferējumu lasītājs atradīs šīs grā-

matas 320.—323, lappusēs.
v) „Latviešu Avīzes" pielikums 1855. g. Nr. 6.

35) Latviešu draugu biedrības statūti apstiprināti 12. maijā 1827. g.
36) „Latviešu Avīzes" 1855. g. pielikuma 31. numurā.

37) Turpat, 32. numurā.

88) Šādu politiku vācu baznīckungi sprediķoja arī baznīcās.

89) 1856. g. pielikuma 52. numura beigās ir atslēga pseidonimiem. „5. Nīces

māc. Braže (-c.), (G. B-). Arī ...e (x) ir Nīcas māc. Braže, Skat.

„Latv. Av." 1858. g. Nr. 52., (7) pateicība. <
40) „Das Inland". 1859. g. 9. martā, Nr. 10.
41) Oficiāls virsraksts: ~Aizkraukles un Rimaņu muižas zemnieku t''esa"

(dota no Kārļa Spridd šdultz'a)."
10. CaMapHH-b. CoHHHeHin. T. X, 56. Ipp.

*3) J. G. Seume. Prosaische und poetische Werke. Vierter Teil, 42. Ipp.
*4) Turpat, 43. Ipp.
*5) Europa's brennende Fragen. 11. Leipcig. 1854. g. 84. Ipp.
*6) Das Inland. 1859. Nr. 18 v. 19. (4. un 11. maijā).
*7) Tik liekulīgi raksta Hagemeisters vēl 1859. gadā, kad 1853. gadā

Spāģis, kas nāca no pašas tautas un bija visizglītotākais skolotājs,
ar vislielāko varmācību bija izlikts no skolas.
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i 8) Baltische Monatsschrift. Ersten Bandes zvveites Heft. 1859. g. no-

vembrī, 190. Ipp.
*9) „Rig. Zeit." 1860. g. Nr. 40.-42., 18.-20. febr. un Nr. 74., 30. martā.
60) Baltische Monatsschrift. 1859. g. 2. burtn. 190. Ipp.
51) Baltische Monatsschrift. 1. sēj., 5. burtnīca, 474.—480. Ipp. februāri

1860. g.
62) X). CaMapHHt. T. Ce/ībMOH. MocKßa 1889. g., CXXVIII. Ipp.
53) Das Inland. 1860. g. 11. aprīlī, Nr. 15., 298. Ipp.
s*) Turpat, 1860. g. 30. mā,jā (11. jūnijā), Nr. 22. Welche Wirtschafts-

einrichtung wāre etc.

55) Baltische Monatsschrift. 1860. g., otrā sējuma, jūnija burtn., 99. Ipp.
56) Te „Balt. Monatsschrift" redakcija no sevis piezīmē, ka valdība pē-

dējā laikā stājusies pie kroņa zemnieku māju pārdošanas Vidzemē

un Kurzemē un par to jau devusi attiecīgu rīkojumu.
ā7) Der Proletariercharakter der bāuerlichen Ackerbauindustrie m Liv-

und Estland.

58) Das Inland. 1860. g., 39. numurā.

59) Baltische Monatsschrift. 1860. g. 11. sēj., 4. burtn., 323.-334. Ipp.
60) Rigasche Zeitung, 1860. g., Nr. 160., 14. (26.) jūlijā.
61) Turpat, Nr. 162., 16./28. jūlijā.
e2) Turpat, Nr. 170., 26. jūlijā (7. augustā).
63) Krievu zemnieku dzīvē tāpat labi pazīstama „kuirnāja izbā", arī —

„čornaja izbā", t. i. istaba bez skursteņa un bez logiem. Tīrības ziņā
krievu zemnieks nekad nav stāvējis augstāk par latvieti; sīkos ku--

.stoņus: avis, cūkas, jērus, sivēnus, krievu zemnieki turēja savās

istabās ap lielo krāsni vēl 1910-tos gados, pa-t bēgļu laikmetā na

1915.—20. gadam. Bēgļi-latvieši negribēja dzīvot Krievijas centra sādžās

pie zemniekiem, tādēļ, ka viņu istabas ziemās bija sīko lopiņu
pilnas. Krievu zemnieks nepazina siltas kūtis.

6i) Rigasche Zeitung. 1860. g., Nr. 171., 27. jūlijā (8. augustā).
65) Turpat, 1860. g., Nr. 175., 1. (13.) augustā.
95) Turpat, 1860. g., Nr. 179., 5. (17.) augustā.
67) Turpat, 1860. g., Nr. 175, 1. (13.) augustā.
68 ) Rigascher Almanach. 1858.—60. g.

Treša daļā.

-) „Latviešu Avīzes", 1849- g., Nr. 33.
2) Die Zustānde etc. 11., 1863., 89. Ipp.
3) Brīvzemnieka raksti. 11. d., 10. Ipp.
4) Brīvzemnieka raksti. 11. d, 11. Ipp.
6) I'jaba grāmata, I. nod., 6., 9., 10. un 11. p.

6 ) Kurzeme bija daži tādi pagastiņi, kur bija tikai 3—5 saimnieki (Tu*
kummuižas pagasts, Aizputes apriņķī, un cii), no kuriem bija jā-
izvēlas tiesneši. Tā tad vairākus kandidātus vispār nebij iespējams
izvēlēt. Autors Kr. B.

7) Brīvzemnieka raksti. 11. d., 12. Ipp.
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8) Die Zustānde etc. 11., 1863. g, I. Ipp.
9) Die Zustānde etc. 11., 1863. g, 6.—17. Ipp.

lū) K. Neimaņa brošūra iespiesta Spāģa grāmatā „Die Zustānde etc",
1863. g. izdevumā.

n) Die Zustānde etc. 11, 1863. g, 111. Ipp.
12) „Das Inland", 1860. g, 14. XI, Nr. 46.
13) Mitteilungen und Nachrichten fur die ēvangel. Geistlichkeit Russlands,

1860. g, 6. burtn, 552. Ipp.
") Das Inland. 1860. g, 28. novembrī, Nr. 48.

15) Valdemārs bez šaubām zināja, ka „Die Zustatfide" autors ir Spāģisi.
16) Pagasttiesu prottoikoļus un spriedumus rakstīja vācu valodā līdz pat

1885. gadam, kad izdeva 14. septembra 1835. gada ukazu, kas at-

vēlēja ar augstākām tiesu iestādēm sarakstīties arī latviešu valodā.
17) Das Inland. 1860. g, 26. XII, Nr. 52.

18> „Baltische Monatsschrift", 1860. g, 11. sēj, 6. burtnīca, 548.-549. Ipp.,
decembrī.

19) Das Inland. 1860. g, 5. dcc, Nr. 49.

20) Baltische Monatsschrift. 1860. g. decembra burtnīca, 508.—517. Ipp.
21) „Rigasche Zeirun/g". 1860. g. 28. XII. Nr. 302. Bilder aus Livland.

Von F. X. Die Letten.

Ceturtā "daļa.

A) Ka Krišjānis Valdemārs izdevis savu brošūru 1862. gada sākumā,
liecina „Rigasche Handelszeitung", kuras 21. marta numurā 66. jau
iespiesta recenzija par šo brošūru.

2) Arī Otto fon Rutenbergs saka savā „Geschichte der Ostseeprovinzen",
I. sēj. 155.—157. Ipp.: Pāvests Aleksandrs IV. 1256—1258.g. pavēlēja,
ka dedzinātāji un citi ļaundari, ja viņi Prūsijā un Vidzemē grib ie-

stāties ordenī, jāatsvabina no viņiem uzliktā baznīcas lāsta. Visus

laijus un garīdzniekus, ja viņi tikai bija brīvi cilvēki, — bez agrāk no-

teiktā izmēģinājuma laika." Visiem, kas ar baznīcas lāstu bij iz-

slēgti no baznīcas, vai kā citādi sodīti, vispārīgi visiem noziedznie-

kiem, līdz ar ordeņa mēteļa pieņemšanu bija soda atlaišana nodroši-

nāta." — „Ordeni visdrīzākā laikā pārvērta par noziedznieku kolo-

niju, kurā atrada paslēptuvi visi klaidoņi un noziedznieki no Vā-
cijas." —

Laipnais lasītājs, cerams, neapvainos fon Rutenbergu, Kurzemes
muižnieku, ļaunprātīgu melu izplatīšanā.

3) 1860. gadā, 13. novembri visaugstāki apstiprinātā, bet tikai 24. jū-
nijā 1863. gadā spēkā stājušās Vidzemes zemnieku nolikuma 116.

paragrāfs paredz muižniekiem piederošo zemnieku māju nomniekiem

zināmu atlīdzību, gadījumā, ja viņiem jāatstāj mājas, tādēļ, ka kungs
paaugstinājis nomas maksu vai mājas pārdevis citai personai. Au-

tors Kr. B.

4) Brīvzemnieka raksti. 11. daļa, 12. Ipp.
5) Die Zustānde. 11. daļa, 1863. g., 28.-29. Ipp.
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6) Kurzemes zemnieku nolikuma § 64. dod katram zemniekam un katrai

zemniecei tiesību brīvi doties laulībā. Bet vecā „prakse" prasīja, lai

laulājamie pienes mācītājam viņu kunga atļauja. Tā kungs dabūja

zināt, kas dodas laulībā un dažkārt jaucās jauno ļaužu ģimenes
dzīvē. Autors Kr. B.

7 ) Mājas Viesis.

«) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 42. Ipp.
9) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 43. Ipp.

10) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 53. Ipp.

") Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g., 63. Ipp. ,
12) Apustuļa Pāvila grāmata Eveziešiem. 29. Kr. B.

13) Die Zustānde etc 11. d. 1853. g, 170. Ipp.

-*) Die Zustānde etc. 11. d. 1853. g, 172. Ipp.

15) Die Zustānde etc. 11. d. 1853. g, 173. Ipp. .
1G) Spāģis te piezīmē: „Šis spītīgi pārdrošais princips ir tā terora un

nāves baiļu iedvešanas sistēma, ar kuru vāci pastāvīgi pārvaldīja ie-

dzimtos un fiziski un morāliski viņus piespieda pilnīgi pie zemes,

lai viņus neatdzīvinātu itin neviens cerības stariņš.
17) Spāģis te piezīmē: „Ar to tik arī var izskaidnot, ka tas ir iespē-

jams, ka daži muižu īpašnieki, kuri jau 10 gadu saimnieko savā muižā,

nezin, kādu šausmīgu pelu maizi ēd viņu zemnieki, tā kā tikai

ieceļojušais mājskolotājs viņiem to ceļ priekšā. Vai tā tiešām ir ne-

zināšana, vai tikai zināt negribēšana, ir grūti izšķirt, jo viņa apraka

stīto visbēdīgākā stāvoklī attēloto igauņa mājas dzīvi muižas īpašnieks

nevar neredzēt, viņš to tiešām ir redzējis; taču, kaut gan viņš savu

zirgu un suņu staļļus liek pārbūvēt, lai viņa kustoņiem nebūtu jācieš,

viņš ne vismazākā merā nerūpējas par cilvēkiem, kuri viņa un viņu

senču smago noziegumu dēļ ir iegrūsti lopu dzīvei līdzīgā stā-

voklī. Mēdz apmierināties ar aukļu pasaciņām: šie dzīvokļi esot ļoti

veselīgi; vai labprāt atļaujas pārliecināties no zemniekiem, ka taisni

šie dzīvokļi atrodoties jaukā saskaņā ar visu pārējo zemnieka dzīvi.

Pēdējais — tiešām ir patiesība, bet to tiesu tā ir jo briesmīga! Dzī-

vokļi, tiesas, cilvēka tiesības, uzturs, mājturības un zemkopības rīki,

garīgā attīstība, izredzes uz nākotni: viss tas ir tik tumŠ un šausmīgs,

ka kura katra jūtīga cilvēka dvēsele var dziļi sajust tikai šaušalas»

un dziļu līdzjūtību par tādu Baltijas zemnieka dzīves elles har-

moniju."

i») Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 181. Ipp.

19) Das Inland. 1860. g, Nr. 14—16.

20) Nolkena brošūras plašāks atreferējums šīs grāmatas 119.—123. Ipp.

21) Die Zustānde etc. 11. d. 1853. g, 197. Ipp. .;

2?) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g., 200. Ipp.
23) „St. Petersburger Zeitung" 23. maijā 1863. g, Nr. 109: „Die Liven,

und ihre Klagen." Kunik. Academiker m St. Petersburg.
2i) Baltische Monatsschrift. 1862. Juniheft.

25) Die Zustānde etc. 1863. g., 214. Ipp. ,
26) Spāģa aprakstu vēl var papildināt ar Sēlpils prāvesta Lundberga snieg-
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tām ziņām, kas nodrukātas „Latviešu Avīzes" 1857. g. pielikumā
Nr. 6. ziņojumā ~No Biržu muižas draudzes". Prāvests Lundbergs
starp citu raksta: „Kāda bija mūsu draudzes laicīgā būšana priekš
50 gadiem? Kur Dieva atzīšana un Jēzus evanģēlijuma gaišums
trūkst, tur arī nav atrodams laba laicīga būšana. Gandrīz visas mājas
bija nejaukas, nespodras un neapkoptas. Cilvēki un lopiņi dzīvoja
daudz vietās kopā tumšās rijās, jo īpašas istabas reti kur redzēja.
lekš abām draudzēm bija tikai 3 istabas ar skursteņiem un glāžu lo-

giem un ar priekšnamu. Istabām bija 2 voi 3 caurumi, caur ko dū-
mus izlaide, un ko pēc ar galdiņiem aizšāve. Arī durvis bija vaļā
turamas dūmu dēļ. Bērni apsmulētos kreklos trīcēdami stāvēja cepļa
priekšā sildoties, un pēc kāpelēja cepļa virsū."

Prāvesta Lundberga ziņojums, ar ko jau mēs iepazināmies citā

vietā un citā jautājumā, raksturo visai spilgti 1857. gada uzskatu

garīdznieku aprindās par latviešu zemnieku garīgo dzīvi un saim-

niecisko stāvokli. Lundbergs, pēc viņa izteiksmes veida, pauž uzskatu,
ka zemnieku šausmīgai nabadzībai ir par cēloni „Dieva atzīšanas un

Jēzus evanģēlijuma gaišuma trūkums". Pašiem mācītājiem un muiž-
niekiem prāvests Lundbergs, acīmredzot, negrib šo „trūkumu" pie-
rakstīt viņu attiecībās pret zemniekiem... Zemnieku dzīvi pēc 50 ga-
diem (1857. gadā), it sevišķi jaunās mājās, Lundbergs atkal tēlo ļoti
rožainās krāsās, kas pierāda, ka arī viņam ir liela vēlēšanās tanī laikā,
kad Krievijā sagatavo zemniekiem plašas liberālas reformas, rakstunpt
latviešu zemnieku dzīvi Baltijā kā tik gaišu un pilnīgu, ka te vairs
nekādi uzlabojumi nebūtu vajadzīgi. Autors Kr. B.

27) Die Zustānde etc. 11, 1863. g, 241.—277. Ipp,
2?) Kurlāndische Landvvirtschaftl. Mitteilungen, 1852. g. Nr. 1, 2, 3.

Skat. šīs grāmatas 110.—113. Ipp,
29) Kurlāndische landvvirtschaftliche Mitteilungen, Nr. 14—15, 1852. g.
30) Indriķis Straumīte un citi laikmeta liecinieki ir rakstījuši par daudz

sliktāku barību.

Bļi) „Baltische Monatsschrift", fūnfter Band. 1862. Juniheft, 555. Ipp.
32) Skat. šīs grāmatas 227.(b)—229. Ipp.
33) Skat. šis grāmatas 145.—146. Ipp.
34) Die Zustānde etc. 1863. g, 264. Ipp.
3ā) Šīs grāmatas 223.-224. Ipp.
36) Šis grāmatas 158.—160. Ipp.
37) Šīs grāmatas 160.—164. Ipp.
38) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 267.-269. Ipp.
39) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 269. Ipp.
40) Skat. šis grāmatas 225. Ipp, a).
41) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 278. Ipp.
42) Galvenā kārtā Speranska idejas. Kr. B.
43) „Mājas Viesis" 1862. g. Nr. 15.

4i) Die Zustānde etc. 11. d. 1863. g, 304.—322. Ipp.
45) Die Zustānde etc 11. d. 1863. g, 313.—318. Ipp.
46) Marķīzs Paulučči.
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«) Baltische Monatsschrift. Vierter Band. 1861. g, 454.-478. Ipp.

*«) Die Zustānde etc 11. d. 1863. g., 327.-332. Ipp.

-9) „Mājas Viesis". 1858. g. Nr. 19, 150. Ipp,
60) Spāģa piezīme: Bet pēc mācītāja Bražes ieskatiem, viņām neesot jā-

būt tautām, bet tikai kārtai, un proti zemnieku kārtai.

81) Spāģa piezīme: Šis garīdznieks ir latvietis, bet viens no tiem, kas

pats esot izteicies, ka viņš esot pilnīgi ietērpies vācu būšanā un tādēļ

viņā un pie viņa nekas vairs neesot atrodams no latvietības.

62) Anton Buchholtz. Fiinfzig Jahre russischer Vervvaltung m den Balti-

schen Provinzen. Leipzig. 1883. g, 245.-258. Ipp.
6S) „Latviešu studentu vakari" Tērbatā.

6ft ) Vācu autora raksturojums.
65) It kā šim vācu autora apgalvojumam varētu ticēt! Un ja arī Suvo-

rovs un barons Līvens oficiālos rakstos, aiz politiska takta, neizteicās

pret šiem latviešu centieniem, tad to viņi, kā arī muižnieku pārstāvji
Pēterpilī, darīja konfidenciāli.

6e) Pat Kurzemes guberņas kaimiņos, Šauļu apriņķī, kāds valdības pār-
stāvis (droši vien kāds Baltijas barons, kura muižas arī atradās

Kauņas guberņā. Kr. B.) žēlojās iekšlietu ministrim, ka „Pēterburgas
Avīzes" ir kaitīgas mierīgai agrāro apstākļu atrisināšanai, tādēļ ka

tur dzīvojošie latvieši, atsaukdamies uz šinī laikrakstā aizrādītiem

valdības apsolītiem labumiem prasa zemes piešķiršanu.
57) Paši muižnieki un viņu spiegi provokācijas nolūkos to ziņoja, kā tas

jau agrāk bija noticies, kad gribēja izsaukt krievu kara spēku un sa-

rīkot soda ekspedīcijas. Kr. B.
68) 1863. gada pavasarī „Pēterburgas Avīzes" aizliedza uz četriem mē-

nešiem, līdz septembra mēneša pirmai pusei, tā tad Krišjānis Valdemārs

nevarēja izplatīt cenzūras strīpotos rakstus. Tanī laikā vispār ne-

kādus rakstus nerakstīja „Pēterburgas Avīzēm". Valdemārs 1863. gadā
nemaz neuzturējās Baltijā; tikai 1854. gadā viņš saņēma paziņojumu

no tautas apgaismošanas ministra, ka viņu oficiāli sūta uz Baltiju ie-

pazīties ar turienes skolu iekārtu un darbību. Tā tad Valdemārs ne-

brauca uz Baltiju tautas musināšanas nolūkos, bet valdības uzdevumā.

Vācu autors sarakstīja nepatiesības. Kr. B.

59) Gubernators Breverns ir riakstījis savu slepeno ziņojuļmu 1854. gadā,
kad jau no 1863. gada „Pēterburgas Avīžu'" cenzūra bija pārcelta

uz Rīgu. Kr. B.

60) Raiņa tulkojumā.
61) Izceļošanas domas.

62) Baltische Monatsschrift. 1862. g. jūnija burtnīcā.

63) Turpat, oktobra burtnīcā.

64) Vidma — krievu valsts ierēdņa bezmaksas lietošanā nodotā kroņa

muiža, ar visām zemnieku mājām, kuras vidmas turētājs tāpat kā

muižnieks varēja iznomāt zemniekiem uz brīvas vienošanās pamata.
Bet ja krievu valdības regulēšanas kommisija bija par kroņa pagasta

zemnieku mājām noteikusi nomas maksas normu, un tā bija zema,

tad kroņa pagasta baznīckungam bija neveikli ņemt no saviem zem-
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niekiem augstāku maksu, „ja viņš negribēja visā savā baznīcas draudze

krist greizā stāvoklī".

«5) Skat. šīs grāmatas 157.—160. Ipp. (4—5).
66) Die Zustānde etc 11. daļā, 31. Ipp.
67) Turpat, 367. Ipp.
es ) Brīvzemnieka raksti 11. d, 58. Ipp. I. S. Aksakovs. Šinī rakstā

Brīvzemnieks arī atzīmējis visus rakstus, kas ievietoti Aksakova laik-

rakstā „Djēņ" (Diena), latvju un igauņu tautu, un vispār Baltijas,
jautājumos. Vairākus „Djēņ" rakstus šeit pievedu pēc Brīvzemnieka

sakārtojuma. Kr. B.

cd) H. C. AKcaKosa. npaSaJīTiHCKin Bonpocß. TombmecTofi

3 —9. Ipp.

7Ū ) Brīvzemnieka tulkojums. Brīvzemnieka raksti. 11. d, 79.—80. Ipp,
71) Turpat, 85.-86. Ipp. Brīvzemnieka tulkojums.
72) CoHHHeHifl H. C. AKcaKOBa. līpaSajīTiHCKitt Bonpocß. Tomb ruecTOH.

9.—16. Ipp.

73) Skat. Brīvzemnieka rakstos.

v) Domāta 6. septembra 1863. gada agrārā reforma.
75) Brīvzemnieka raksti. 11. d, 89.-95. Ipp.
76) Adrese iesniegta ķeizaram caur žandarmērijas palkavnieku Andrte-

janovu 1863, gadā. To sastādījis Kaspars Biezbārdis, sazinoties ar

citiem latviešu darbiniekiem. Adresi parakstījuši: Rīgas garīgā semi-

nāra lektors J. Krauklis, K. Biezbārdis un vēl 31 latvietis. Biezbārdi,
kurš dzīvoja Baltijā un kuru varēja sasniegt vācbaltu varas, adreses

dēļ arestēja un izsūtīja uz Kalugas guberņu nometināšanai.

77) J. Krodznieks „Muižas un viņu atsavināšana". — „Zemkopis" 1822. g.
Nr. 45.

78) M. Skujenieks, „Latvija"> Zeme un iedzīvotāji. 111. izd, 625. Ipp. ;
79) Acta des Hasenpothschen Kreisgerichts m Appellationssachen des

Baron von Tornow auf Gr. Dselden ctr. sāmmtliche Gesinde-

Pāchter pcto Kūndigung von Pachtcontracten. Nr. 82/75.
80) Dr. A. Zandbergs, Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. 1828. g, 47. Ipp.
81) A. Buchholtz. Funfz,ig Jahre etc. 80. un 184. Ipp.
82) Rakstus vai materiālus deva latviešu darbinieki. Skat. Brīvzemnieka

raksti. 11. d., 102. Ipp.
*3) Sočiņeņija J. S. Aksakova. Pribaltijskij vopros. Tom šestoi. 58.—60. Ipp.
8i) Bašmakova brošūra bibliotēkās vairs nav atrodama. Par to na,kstu

pec atmiņas.
85) Dr. Zandbergs. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. 1928. g, 144.—149. Ipp.
86) „Jūrnieks". 1930. g. decembrī, Nr. 12, 356. Ipp. Kr. Valdemārs pār-

krievotājs" un „pārvācotājs".

87) Die Zustānde etc. 11. daļa, 1863. g, 313. Ipp.
J. Ceplenieks. Voltēra kronika. „Austrumā" 1894. g. 11, 322. Ipp.

88) A. Birkerts. Izglītības Ministrij,as Mēnešraksts. 1926. g. Nr. 2, 122. Ipp.
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Satura rādītājs

Lapp.

Priekšvārds 5

Pirmā daļa.

Andrejs Spaģis ka tautas audzinātājs . , 9- 72

I. Skolotāja darbība Meldzere . .
9

1. Andreja Spaģa laikmeta liecinieki
i 9

2. Andrēja Spaģa skolnieku tipi un raksturi 20

3. Krišjāņa Valdemāra rakstiska liecība par Andreju Spaģi . 30

11. Cīņa pret Andreja Spaģa skolu un viņa kultūras darbu Meldzere 32

111. Andreja Spaģa vēsturiskā prāva .. .
. 47

1. levadam 47

2. Andreja Spaģa prāvas gaita { j
. .

50

3. Andreja Spaģa lūgums uz visaugstāko vardu 57

4. Krievijas senāta un Kurzemes virsgalma tiesas saprašanas un

lietu novilcināšanās māksla .i . . .
60

5. Kurzemes skolu teva, mācītajā J. Voltēra, liecība Andreja

Spāģa lietā H . . .
63

6. Kurzemes virsgalma tiesas paskaidrojums Krievijas senātam 67

7. Prāvas pēdējais cēliens un Krievijas senāta galavārds .
.

70
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Otrā daļa.

Vācbaltu muižnieku lielas cīņas par savam privi-
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.
74—177

I. levadam 74
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74
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... 99
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1. Vācu garīdznieku ciņu paņēmieni ( . 110

2. Ernsta fon Nolkena brošūra un tās mērķi 119
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6. Muižnieku sniegtas nepatiesas ziņas par tautas izglītību
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Izlietota literātūra un materiāli

1. Brīvzemnieka raksti. H. daļa.
2. Laikmeta liecinieku liecības.

3. A. Birkerts. Andreja Spāģa vēstules Kurzemes skolu tēvam J. K. Vol-

tēram. Izglīt. Min. Mēnešraksts. Nr. I—2 — 1928. g.

4. Aizputes virspilstiesas hipotēku grāmatas (Liepājas-Aizputes zemes

grāmatu nodaļas archīvā).

5. Kurzemes virsgalma tiesas „Acta m Klagesachen des bisherigen
Meldsernschen Schullehrers Andreas Spahg ctr. die Frau Baronin

von Dorthesen auf Meldsern pcto einer Entschādigungsforderung,

Hasenpothsch. Kreisgericht, 1853." Nr. 2015. Liepājas apgabaltiesas
archīvā Nr. 675.

6. Aiskraukles un Rihmaņu-Muischas Semneeku Teesa dota no Kahrļa

Spriddika Schoultz 1764. Fotogrāfija un J. Missiņa izdevums Rīgā,

1914. g. orīģināls — vācu senatnes un vēstures pētītāju biedrībā.)

7. (7ļOKJiafl,B KOMHTeTa, jnpeHK/JļeHHarO fIJIH pa3CMOTpBHiH JĪHdJJlflHff-

ckhxb «bjib 3 dpeßpajiH 1804ro^a.

ĪlojiosKeme o KpecTßHHaxß Jlhcpjihhackoh rydepHin.

(Verordnung die Bauern des Livlāndischen Gouvernements betreffend).

BbicoiaHme yTßepacA6HHoe 20 (peßpajiH1804 roaa.

8. J. G. Seume. Prosaische und poetische Werke. Vierter Teil. Mein

Sommer 1805. Berlin. Gustav Hempel.
9. Heinrich von Hagemeister. „Vorschlāge allen Livlāndischen Guts-

besitzem zur Beherzigung empfohlen." Dorpat. 1817.

10. llojīOHceHie o KpecTßHHax,B Jlh(pjihh#ckoh ry6epHiH 1819 r.

11. BbicoHaftme ytbepjK,neHHOel3 hohoph 1860 r. ĪlojioaceHie o Kpe-

CTbHHax-b JIHtļbJIHHfICKOHry6epHiH CB nOCJI-fefIOBaBBIHMH H3M-]&HeHifIMH

Hpa3-bHCHeHiHMH.

12. CnpaßOHHaa KHHra ĶJia KOMMHcapoB'B no KpecTBHHCKHM'B fl'fcjiaM'b

JIHtfļJiHHfICKOH ry6epHin. CocTaßJieHO E. B. JlkoSh.

13. A. A. BamMaKOß'b. o KypjiHHACKHX,b KpecTßHHaxß. Jlh-

-6aßa. 1892 r.

14. Gesetzbuch fūr die Kurlāndischen Bauern. Mitau 1819.

15. X). CaMapHHB. T. X.

16. X). CaMapHHB. OKpaHHM Poccin. BMnycKß 11. 3anncKH npaBOCJiaB-

Haro jiaTßima. īlpara. 1868r.

17. X). CaMapHHB. OKpaHHBi Poccin. BBinycK'B 111. Berlin. 1871. g.

18. X). 0. CaMapnHa. Tom-b ceABMoS. MocKßa 1889 r.
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19. J. Krodznieka. Zemnieku nemieri 1841. gadā. Rīgā. 1922. g.
20. A. Schvvabe. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands.

21. Ernst von Nolken. „Russland hat allein noch die Wahl." Berlin 1857.
22. Europa's brennende Fragen. 11. Leipzig. 1854. g.

23. Otto von Rutenberg. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und
Kurlands. Divos sējumos.

24. Geschichte der dem russischen Kaisertum einverleibten deutschen

Ostseeprovinzen. Von A. v. Richter. Divās daļās.
25. Andreja Spāģa paša grāmata „Die Zustānde etc." I. v. 11. d. vienā sē-

jumā 1860. un 1863. g.
26. Kurlāndische landwirtschaftliche Mitteilungen. 1852. g. Nr. I—3.
27. Latviešu Avīzes ar pielikumu 1828.—1860. g.
28. Laika grāmata 1850. gadam.
29. Das Inland. 1854.—1862. g.

30. Baltische Monatsschrift. 1859.—1862. g.
31. Mitteilungen und Nachrichten fur die evangelische Geistliichkeit Russ-

lands, herausgegeben von Dr. C. A. Berkholz. 1860. g.
32. Rigasche Stadtblātter. 1858.—1860. g.

33. Rigasche Zeitung. 1860.—62. g.
34. Krišjāņa Valdemāra. Baltische, namentlich livlāndische Bauemzustānde.

Leipzig. 1862. g.

35. Līgotņu Jēkabs. Krišjānis Valdemārs. Rīgā. 1923. g.
36. Jānis Kreicbergs. Ko devis latvju tautai Krišjānis Valdemārs.
37. Jānis Kreicbergs. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru.
38. Dr. A. Zandbergs. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. Rīgā, 1928. g.
39. J. Missiņš. Kr. Valdemāra rakstu rādītājs.
4Q. M. Skujenieks. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. Trešais izdevums.
41,. M. Skujenieks. Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā. 1930. g.
42. „Jūrnieks". 1930. g. Nr. 12.

43. CoHHHeHiaH. C. AiccaKOßa. llpnSajīTiHCKijā Bonpocß. Tom-b mecrofi.
44. A. Buchholtz. Fūnfzig Jahre russischer Vervvaltung m den Balri-

schen Provinzen. Leipzig. 1883. g.
45. Acta des Hasenpothschen Kreisgerichts m Kūndigungssachen des

Baron Torno\v auf Gr. Dselden an sāmmtliche Gesinde -Pāchter.
3. Februar 1882. g. Nr. 82/75. APxhbb JlnčaßCKaro OKP yacHaro
cy/ļa jvfe 1587.

46. Dunalkas pagasta 1811., 1816., 1826, 1834. un 1857. g. revīzija
(tautskaitišanas) listes.

,— Revisionsliste (peBH3CKifl CKa3KH) des im
Kurlāndischen Gouvernement, Piltenschen District (im Hasenpoth-
schen Kreise) belegenen Privatgutes Dubenalken. — Valsts archīvā.

47. Mājas Viesis. 1856.—1863. g.
48. Austrums. 1894. g.
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Kristapa Bachmaņa grāmatas

1. „Baltais sējējs". Ar mākslinieka Zeberiņa vāku un

grafisku zīmējumu. 16 iapp. (1928- g.).

Kristapa Bachmaņa „Baltais sējējs". Iznācis greznā izdevumā ar

skaistu vāka zīmējumu Kristapa Bachmaņa tēlojums „Baltais sējējs",.
Šī mazā grāmatiņa ir zelta grauds mūsu literatūras apcirknī un sevišķi
patiks visiem tiem, kuri ciena mūsu tautas gadusimteņiem vecās rak-

stura īpašības — nesalaužamu darba mīlestību un darba prieku. Dziļi iz-

justi autors tēlo veco saimnieku, kurš ar saviem 78 gadiem vēl nepie-
kusis apsēj savas druvas, augu dienu strādādams uz lauka. Ja jaunākos*
laikos šīs tautas īpatnības it kā sāk šķdbīties, tad tomēr tās ir un paliek;
galvenā ķīla mūsu tautas veselīgai attīstībai, šie vecie ideāli jāizceļ,
jāatdzīvina, jātur augsti, tad būsim droši par savu nākotni. Grāmatiņa
labi noder Ziemassvētku dāvinājumiem. ,Jaunākās Ziņas".

X ~1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienās." (1926.
g.). 228 lapp.

Kristaps Bachmanis: 1905. g. revolūcijas cīņu un sodu dienās. (Autora
izdeviļms, 226 Ipp.). Vienkāršs stāsts par to, ko autors pieredzējis
05. un 06. gados. Viemfkāršs, —< ļtik vienkāršs, kā nāve, bet taisni tādēļ —

satricinošs. Šī grāmata jālasa katram latvietim, lai saprastu, ko nozīmē —

izkarot savu valsti. Mēs to sākam jau piemirst. Vakardienas mazie

„varoņi" un šīs dienas „iespaidīgās" personas savā egoismā cenšas aiz-

ēnot lielo cīņu pašaizliedzīgos varoņus. Tādēļ Bachmaņa grāmata ap-
sveicama parādība. Viņu vajadzētu dot lasīt katram skolniekam, lai tie

zin, ka Latvijā bijuši citādi cilvēki, nekā tie, kas tagad dala centrus,,
kredītus un isnesīgas vietas. Lai zin un lai audzē sevī jaunu varoņu)

garu. „Jaunākās Ziņas".

Kristaps Bachmanis 1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienās.

Autora izdevums — Rīgā, 1926. g.

Pagātnes baigās ēnas ... Silvio Brodricha briesmu darbi, nošauti cil-

vēki, degošas lauku mājas — tas notikumu ārējais fons, kurā grāmatas
autors zīmē lielos notikumus Latvijā 1905. gada revolūcijas laikā. Vai
ir labi atcerēties šo drūmo pagātni, kad pat vēl tagad nav sadzijušas
sistās rētas? Vai tiešām šiem notikumiem ir liela nozīme mūsu topo-
šās un vēlāk izkarotās valsts vēsturē? Kaut gan 1905. gada netikumus;
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jau aizēnojis lielais pasaules karš ar revolūciju, okupācijas dienu sma-

gums un neatkarības ciņu dienu lielā un cildenā sajūsma, taču, jāsaka,
ka 1905. gadā pārciestais devis mums pirmās atziņas par vienoto Latvijas
zemi. Līdz tam mēs bijām sapņotāji un sapņot lielu un izšķirošu noti-

kuma laikā ir vairāk kā nelietderīgi. Ja apskatāmais laiks mums šo at-

ziņu ir devis, tad viņš ir bijis neaizmirstama, kaut gan smagus upurus

prasoša, skola tautai. Un ja pasaules karā un neatkarības ciņu laikā

esam kā vienota tauta ķērusies pie ieročiem, lai cīnītos par savu lietu,
tad varam ari teikt, ka esam cienīgi veikuši mums no vēstures celtos
izdevumus.

Kr. Bachmaņa grāmata neapskata 1905. gada notikumus visā Lat-

vijā, bet ir paša autora atmiņas par notikumiem Ilūkstes apriņķi. Autors

veikli zīme, tā laika noskaņojumu un krievu administrācijas apjukumu
notikumu laikā. Nāk revolūcijas atplūdu dienas un sākas intelliģences
vajāšanas. Arī autoram līdz ar citiem jādodas uz Krieviju, tāļāk no

Baltijas muižniecības atriebības. Tas ir šīs grāmatas saturs. Jāsaka,
ka Kr. Bachmanis savas atmiņas uzrakstījis ļoti saistoši. Tās lasās

kā interesanta beletristika un neviens lasītājs šo grāmatu neatliks pie
malas, iekams nebūs to līdz galam izlasījis. Tas ir latvju intelligenta
dzīves stāsts, nelegālā dzīve svešumā, līdz beidzot gājiens tumšā naktī

pār Austrijas robežu un tāļāk brīves zemē — Šveice. Grāmatas beigās
vēl dažas ainas no 1905. gada dienām Kurzemē, Lažas skolotāja J. Zing-
berga nāve Rokaišu muižas liepās un zemnieku apšaušana Valtaiķos.
Grāmatai sava vēsturiska nozīme un jāvēlas, lai tā netrūktu nevienā biblio-
tēkā un grāmatu drauga krātuvē. „Latvijas Kareivis".

~1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienās" saucas Saeimas dep.
Kristapa Bachmaņa tikko iznākusē, jaunākā grāmata.

Lasot grāmatu, prātā nāk kāda franču tēlnieka skulptūra zem no-

saukuma „Šausmas". Skulptūrā redzama sieviete, kura vējā plivino-
šiem matiem, izstieptām rokām, izplēstiem pirkstiem, ar šausmu iz-

teiksmi sejā — bēg. Tādas pat šausmas pārdzīvo, lasot Bachmaņa grā-
matu, jo tā ir šausmu kliedziens par latvju tautai 1905. gadā. nodarītām

pārestībām, šausmu kliedziens par miesīgām un garīgām mokām, kuras

muižnieki liktenīgā gadā nodarīja tautas labākiem dēliem. — Katram

latvietim jāzin, kas viņa tautai nodarīts 1905. gadā, un to viņš nekur citur

tik pilnīgi neredzēs, ka runā stāvošā grāmatā, kura rakstīta ar sirds asi-

nīm un lielu veiksmi.

Šī grāmata, tāpat ka visi agrāk izdotie Bachmaņa vēsturiskie raksti,
ir notikumu laikā vestas dienas grāmatas, caur to tad rakstam piemīt
notikumu laika svaigums un izjutu spilgtums.

Grāmata sākas ar 1904. gada Japānas kara laika apstākļu aprakstu
Vidus Krievijā, kur Bachmanis toreiz (Rezaņā) atrodas par notāru. 1905.

gada notikumu priekšvakarā viņš Dārceļas par notāru uz Ilūksti; tēlo

1905. gada vasaras strādnieku kustību Liepājā, dažādu sabiedrisku šķiru
noskaņojumus Ilūkstes pilsētā un apriņķī, 17. oktobra manifesta izdošanu
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un pašu juku faiku. Bachmanis jūt brīvības kustībai ar sirdi un dvēseli

līdz, bet viņa piedalīšanās pašā kustībā pastāv tikai no pāra pilnīgi at-

klātu, lietišķu sapulču noturēšanas un ļoti mērenu, saudzīgu padomu
došanas tā laika politiskiem darbiniekiem. Par to, ka kārtības uzturē-

šanu, Bachmanim vajadzēja izteikt pateicību, bet atzinības vietā viņam
draud cietums un nāve. Šādā necerētā stāvoklī Bachmanis ar tukšu ķešu
bēg uz Rīgu, tad no turienes uz Maskavu, Kijevu un nelegālā kārtā

pār robežu. Tas ir grāmatas lielākās daļas satura īss atstāstījums. Bet

te nu ari slēpjas viņas lielā vērtība. Bachmanis pats bēg, tādēļ saprot
simtiem citus jaunekļus, kuriem, tāpat kā viņam, laimējās izbēgt un lasa

arī to dvēseles, kuriem jāiet asiņainais Golgatas ceļš. Šos pārdzī-

vojumus Bachmanis tēlo ļoti veikli uln ar šausmīgu patiesību.

Grāmatas beigās ievietots raksts zem nosaukuma: „Lažu skolotāja
Jura Zingbera piemiņai," kurš savukārt sadalās gabalos: „Pie latviešu

Golgatas vietām" un „Valtaiķu asins ieleja". Šie raksti tikpat ar no-

tikumu šaušalīgumu, — jauna, darbīga skolotāja Zingbera pakāršanu
un 32 cilvēku nošaušanu pie Valtaiķiem — kā arī ar tēlojuma spilgtumu, ļir
grāmatas aizgrābjošākā vieta. Lasot šos gabalus, garā instinktīvi jāno-
stājas pie zināmo un nezināmo upuru moku un atdusu vietām un iz

sirds dziļuma laužas doma: mūžīga piemiņa Jums, Latvijas pamatlicē-
jiem, ar darbiem, mokām un asinīm un sirsnīgs paldies autoram par šīm

vēstures lapām. „Līdums".

3. „Latvieši Ukrainā 1917.—1919- gados." Ar 6 ģīmet-
nēm un 4 grafiskām illusfracijām tekstā. 384 lapp. Autora
izdevums (1926. g.).

„Kristaps Bachmanis — „Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados." Tas

ir "vērtīgs materiālu krājums no latviešu dzīves Ukrainā. Galvenā vērība

piegriezta Latvijas politiskām cīņām un kā tās atbalsojās Ukrainā, kā

turienes latvieši pabalstīja šīs cīņas un paši Ildzi cīņās gāja. Autors

vērīgi sekojis visam, pamanījis ik sīkumu prese, sadzīvē, politikā, visu,
kam sakars ar Latviju un viņas cīņām. Par grāmatu rakstīsim plašāk.
Tā ir vērtīga grāmata katram, kas grib izzināt, kā Latvija brīva tika.

Paldies autoram!"

„Kristaps Bachmanis savā grāmatā „Latvieši Ukrainā 1917.—1919. g."
dzīvos aprakstos, kurus var lasīt kā romānu, tēlo mums Latviju sve-

šatnē. Raksta par notikumiem tālā Ukrainas malā, par latviešu bēgļu
centrālkomitejas darbību Kijevā, Krestšatikā Nr. 50, par citām vietām

un lietām, bet viss tas mums tik tuvs. Tur vienkārša latvju sieviete

seģenē attek uz biroju apvaicāties, kad brauks uz dzimteni, tur latviešu

jaunieši pulcējās biedrībā, dzied mūsu mīļās dziesmas, iet rotaļās, dejo.
Tur latviešu karavīri, gan nacionālie, gan lielinieki, jo Ukraina šaī

laikā pārdzīvojusi sešpadsmit apvērsumus. Kr. Bachmanis bij arī Latvijas

valdības pārstāvis, pūlējās atsvabināt latvju karavīrus no Deņikina armijas,
pieved savas sarunas ar dažādiem varasvīriem, arī angļu komisāru,. Ķijevā
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Latvijas konzulāts, plivinās sarkan-balt-sarkanais karogs; bet te ienāk

lielinieki. Ari citi uz Latviju skatās greizi, kāds varasvīrs Bachmani sauc

par „imenujuščij sebja latvijskim pretstaviteļem", par personu, kura

dēvējoties par Latvijas priekšstāvi. Bachmaņa ievadrakstos apskatīta

toreizējā cīņa presē pret vācu orientāciju, uzstājoties pret veinberģistu un

landesrātu tieksmēm atdoties Vācijas varā. Grāmatā daudz spilgtu ainu.

Bijis jācīnās, lai atspēkotu uzbrukumus latviešiem, kuri daudzināti kā

slepkavotāji kopā ar ķīniešiem,. Satricinošs ir skats par aizbraukšanu no

Novorosijskas ar itāliešu kuģi „Praga": kā lielinieku apdraudētie iedzī-

votāji aplenkuši kuģa kantori, lai dabūtu biļetes. Tikai niecīgai daļai
tas laimējies. Grāmata visumā ir pārskats par Bachmaņa darbību Ukrainā,
pievienota arī latviešu pateicības adrese Bachmanim. Bet grāmata līdz ar

to ir vēsturisks dokuments par bēgļu dzīvi Uķrainā. Šo interesanto grā-
matu katram ieteicams izlasīt." „Jaunākās Ziņas."

„Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados." Saeimas deputāts Kristaps
Bachmanis nācis klajā ar jaunu grāmatu zem pievestā nosaukuma.

Viņa pagājušā rudenī izdotā grāmata „Latvju tauta bēgļu gaitās" tē-

loja mūsu tautas krusta ceļa pirmo posmu — bēgšanas laiku; šī grāmata
tēlo — ciešanu pēdējo posmu. Tur darbība norisinājās ceļā no katra dzī-

ves vietas, te
— Ķijevā, Harkovā, Rostovā, Jekaterinodarā, Novorosijskā,

ar vienu vārdu — Dienvidkrievijā. Tur Bachmanis nonācis Latviešu Na-

cionālās Padomes uzdevumā uln, Latvijai nodibinoties, tapa par pagaidu
valdības pilnvaroto priekšstāvi. Grāmata ir domāta kā pievestās darbības

pārskats, bet pēc savām īpašībām viņa top arī par vērtīgu vēsturisku do-

kumentu un literārisku ražojumu.

Lai gūtu sajēgumu par darbības laikmetu un apstākļiem, tad jāievēro,
ka aprakstītos divos gados latvieši Ukrainā pārdzīvoja deviņpadsmit ap-

vērsumus, no kuriem gandrīz katrs slacināts ar mierīgu iedzīvotāju asiļ-
nīm, Dažādās varas rāva arī latviešus cīņās un dzina asiņainās kaujās
brāli pret brāli. Latviešus vajā presē un dzīvē. Baltijas baronu un cita

latviešiem naidīga politika visās malās rok latviešiem kapu. Ukrainā

katru latvieti pielīdzina latviešiem-lieliniekiem, uzkraujot pēdējiem savu-

kārt visu atbildību
par lielinieku; pastrādātiem varas un briesmu danbiem.

Latviešus nostāda par tumšu un mežonīgu tautu, lai caur to kaitētu vi-

ņiem lielvalstu acīs. Ar asu spalvu un svarīgu vārdu Bachmanim lielā

mērā izdodas melu plūdus nodambēt. Viņš arī aizstāv Dienvidkrievijas un

pa daļai Vācijas presē Latvijas patstāvības ideju un latviešu labo sLavu.

Grāmatas saturs lasot pārvēršas spilgtās dzīves gleznās, pa reizei

komiskās, bet pa lielākai daļai drūmās un traģiskās, kā tā laika dzīve.
Ar Bachmaņa rakstiem piemītošo tēlojuma, spilgtumu un asprātīgiem no-

vērojumiem, grāmatā vienā pēc otras rit latviešu dzīves ainas Ukrainā.
Tādu grāmatu nav vajadzīgs ieteikt: viņa pieder pie tām grāmatām, ku-

ras katram ir jābūt lasījušam." „Līdums."

Kristaps Bachmanis. Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados. Rīgā, 1926. g.
Sī ir jau otrā Kr. Bachmaņa grāmata par bēgļu laikmetu, Ši§ laik-
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mets, kaut gan bijis vel tikai nesen, sāk jau piemirsties un tā ļzūd latvju
tautas un valsts vēsturei izšķirošā vēsturiskā momenta materiāli. Tagad nu

Kr. Bachmanis sācis darīt to darbu, kas jau sen bija nepieciešams, Kr.

Bachmanis savā grāmatā cenšās dot objektīvu vēstures ainu, nostādot

to zināmā laikmetiskā perspektīvē. Viņa grāmata nav vien sauss do-

kumentu sakopojums, bet tai ir arī sava literāriskā puse.

Ko tad nu apskata Kr. Bachmaņa grāmata? Vispirms bēgļi viņa prie-
kos un bēdās. Savā pirmā grāmatā Bachmanis runā par pašu bēgšanu
no Kurzemes. Toreiz vēl Krievijā nebija sācies lielais sabrukums un tā-

dēļ stāvoklis bija samērā stabils un arī latvju bēgļi pamazām iedzīvojās

svešos apstākļos.

Pēcrevolūcijas pilsoņu kara gadi nesa lielas grūtības latvju bēgļiem.
Tālā svešumā tie bija kā grauds, kuru savās dzirnās samaļ svešas varas.

Atmodās tautas pašaizsardzības instinkts un uzsāka cīņu pret vajā-

tājiem. Krievu avīžniecība, uz mājienu no augšas visu vainu par anarķiju
uzvēla latvju karavīriem. Tos minēja kopā ar ķīniešiem un ar tiem bai-

dīja tumšo sādžu. Tā tas toreiz bija nevien Ukrainā, bet arī Sibīrijā,
Tālos Austrumos, un c. Uzbrukumi latvjiem parasti beidzās ar ķengā-

jumiem un varēja izsaukt vispārēju naidu. Pret tiem bija jāstrādā un te

nu autors pastāsta savas sarunas ar toreizējiem Dienvidkrievijas vald-

niekiem šinī un citās lietās.

Jaunu ierosmi dod pirmās ziņas par Latvijas valsts proklamēšanu.
Nu jau var vairāk uzstāties par latvju prasībām un tiem gādāt ārvalstu

pilsoņu tiesības. Arī šis darbs ir grūts, jo latvju valsti vēl nepazīst. Lat-

vijai pašai jāpārcieš lielinieku uzbrukums, tai rokas saistītas cīņās un

nevar sniegt palīdzību saviem pilsoņiem svešumā. Tagad visu latvju

karavīru domas pie dzimtenes. Vajaga izkļūt no svešām armijām, lai

nestu savu pienākumu pret dzimteni. Beidzot, arī šī tiesība ir izkarota,
bet izkļūt no Deņikina armijas jau ir pārāk grūti, tā atrodas pēdējā ago-

nijā. Tomēr daļa latvju karavīru paspēj atstāt Krieviju un dodas uz

dzimteni.

Kā bēgļu centrālās komitejas un Latvijas valdības pilnvarotais Kr.

Bachmanis visai saistoši pastāsta šīs cīņas par latvju tiesībām. Grāmatā

ir bagāts materiāls vēsturniekam un jāvēlas, lai rastos arī tādas par Zie-

meļkrieviju, Sibiriju un Tāļiem Austrumiem. „Latvijas Kareivis."

„Kr. Bachmaņa. Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados. Plašu un

ziņām bagātu darbu par latvju dzīvi pilsoņu kara apstākļos Ukrainā,

par latvju vajāšanu un cīņu svešā zemē, laidis klajā Kr. Bachmanis. Autors

devis iespēju visiem ieskatīties laikmetā un dzīvē, kas mūsu

čībā un presē maz, gandrīz nemaz, nav apgaismots. Grāmata sai-

stoši rakstīta un to ikviens ar interesi izlasīs. Grāmatai 384 lapp. Tā
illustrētaun izdota glīti."
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4. „Latvju tauta bēgļu gaitās/ Ar 21 illūstrāciju uz

atsevišķam krīta papīra lapām. Apgadniecība „Saule". Rī-
gā, 1926. g.

„Šogad paiet 10 gadi, kopš iesākās tā kļūmīgā liktenīgā epizode

latvju tautas vēsture, kuru sauc par bēgļu laikmetu. Tādēļ ar siltu»

prieku apsveicams Kr. Bachmaņa darbs, kura nolūks uzglabāt bēgļu
laikmeta notikumus, latvju tautas centienus, cīņas, ciešanas, varoņdar-
bus un uzvaras nākošām paaudzēm. — Grāmatas rakstītājam nevien vē-

rīga acs, bet arī visai knaša, droša spalva. Viņa apraksti top divkārši
vērtīgi tādēļ, ka tie uzrakstīti paša notikuma laikā un vietā. Tie savā

paļāvīgā zīmējumā un dzīvā plastikā izpilda fotogrāfiska uzņēmuma lomu.

Grāmatu varam lasīt ar neatslābstošu interesi. Vērtību lielā mērā paceļ
illustrācijas (gleznas un fotogrāfijas), kas papildina tekstu. Ir vāks, ir

papīrs, ir illustrācijas jaukas." . „Jaunākās Ziņas."

„Grāmatai ir nevien liela vēsturiska, bet arī literāriskā vērtība. Bach-

manis ir labs novērotājs un novērotā tēlotājs. — Kas gan no bēgļiem
neatradīs grāmatā savu attēlu?! — Grāmata ir arī vērtīga caur to, ka

Bachmanis viņā rāda krievu politikas apslēptos pavedienus, ar kuriem

tā latvju tautu ved uz iznīcību. — Bachmaņa „Latvju tautas bēgļu gaitas"
ir grāmata, kurai nevajaga ieteikšanas, bet par kuru lasītāju labā jā-
saka, ka tā nedrīkst trūkt nevienā bibliotēkā". „Līdums".

„Saeimas deputāts Kr. Bachmanis sarakstījis 314 lappuses biezu grā-
matu par mūsu tautas svešumā klīšanu, par tik svarīgo laikmetu LatJ-

viešu vēsture. Grāmata dibināta uz plašiem materiāliem (izdota ļoti
glīta, ar vairākiem fotogrāfiskiem uzņēmumiem un nelaiķa Jāzepa Gros-

valda gleznas reprodukciju frontes lapā. šo atmiņu, pārdomu un bēgļu
gaitu tēlojumu krājumu, lai pārnes mājā katrs, kam nav vienaldzīgs viens
no grūtākiem latviešu dzīves laikmetiem. Jo patīkamāki grāmatu iegā-
dāties ir tamdēļ, ka tā, „Saules" apgādniecībā izdota tiešām labi."

„Patlaban paiet 10 gadi no tā laika, kad bēgļu plūdi uz Krieviju
bija vislielākie, bet, vel līdz šim mums nebija neviens plašāks apraksts,
neviena grāmata par šo laikmetu, kurš tautas vēsture ieņems redzamu

vietu. Tagad šo robu piepildīt uzņēmies pazīstamais, enerģiskais bēgļu
laikmeta darbinieks Kr. Bachmanis. Patlaban apgādniecības „Saule" iz-

devumā iznākusi viņa prāvā grāmata „Latvju tauta bēgļu gaitās". Sait-
stošā valodā, ar daudziem datiem un piedzīvojumu aprakstiem autors

soli pa solim apraksta gfūtās bēgļu gaitas un svaigā, spilgtā veidā at-

gādina pagājušās drūmās dienas. Grāmata izgreznota daudziem, labi

izstrādātiem uzņēmumiem. — Grāmata var noderēt par bagātu ziņu avotu

skolotājiem, kad tie skolas bērniem attēlos laikmetu pirms Latvijas
tapšanas." „Sociāldemokrats".

„Grāmata uzrakstīta saistoši. Tajā ir daudz uzņēmumu no kaujas
lauka un bēgļu dzīves, kuri sniegs tagadējai paaudzei ainu par ap-
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rakstāmo laikmetu. Izdevums glīts un ikvienam svešus čekas staigāju-
šam atgādinās viņa un visas tautas nelaimi un dos ticību, ka tikdaudz
likstas pārcietuse tautabūs stipra sargājot savu zemi." „Latv. Kareivis".

5. „Latvju jaunatne un viņas pirmie lielie svētki." Latv-
Kult Veicin. biedr. izdevums. (Rīgā, 1922. g.).

6. „Pa Kalnu Osetiju un Imeretiju." Rīgas Latv Bie-
drības Derīgu grāmatu nod. izdevums (1915/g).

7. „Uzvara saimnieciskā cīņā." Nacionāl-oikonomisks
un politisks apcerējums. Sabiedrības

„
Vairogs" izdevums.

(Rīgā, 1922. g.).

8. I. Tautas izglītība Somijā. 11. Ceļojuma piezīmes
no Somijas. Autora izdevums. (1908. g.).

9. „Grāmatu nozīme cilvēka dzīvē " Autora izdevums.

(1908. g.).

10. „Latviešu vienošanās uz kopīgiem darbiem" un

„Mazo cilvēku taupības augļi." X- A. Freivalda un b-dra
apgādībā.

11. „Cjiy3Ke6Hoe h MaTepiajībHoe nojiosKeme iioTa-

piycoßi>" Autora un citu notāru izdevums. 1908. g.
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