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Priekšvārds.

Kamdēļ šī mana, tā sauktā pašbiografija, rakstīta

un vēl man dzīvam esot ? «Vai tas ir redzēts, vai dzir-

dēts, ka kāds to dara,» sacīja kāds «intelliģents». «Vai

jel vienu vēsturē variet uzrādīt? Jūs jau rakstiet

memuārus. Kāpēc tāda nevajadzīga atkārtošana?»

Mana atbilde: «Tāpēc, ka memuāros» viss izklaidu,

«pašbiografijā viss vienkopus un zīmējoties uz mani

personīgi, cik es vienā vai otrā lietā esmu līdzstrā-

dājis, kā piem., mūsu gaismas pilij — ūniversitātei

topot.» Un nu iedomīgajam «gudrajam intelliģen-
tam» par «pašbiografijām» priekš nāves. Varētu pie-
vest daudzus. Bet pietiks, ja pievedīšu tik lielo

angļu filozofu Tomu Hobbsu (Hobbes), kurš sarak-

stīja savu pašbiografiju dzejā latīņu valodā, pār-
tulkoja viņu angļu valodā («The life of Thomas H.

written by hemself in a Latin poem and translated

into English» (Londonā, 1668. g.). Visi Nīčes darbi

ir pašpiedzīvojumi īpaši viņa Zaratustra un «Anti-

krists». Viņš ir liesma, kas sadeg. Nemirstīgais

Ģēte (Goethe) raksta «Dichtung und Wahrheit»

(«Dzeja un patiesība — īstenība»). Viņš pats ir

«Fausts», šis lielais nemiera gars, kas visu grib zi-

nāt, visu izprast. Manā dzīvē ir vēl daudz kas jā-

noskaidro, lai vēlāk, pēc nāves netiktu patiesība
«Krustā sista». Jēkabmuižas, Bramberģes lietā

manā pašbiografijas lietā ir daudz kas jauns, kas

bija jāapgaismo un jānoskaidro un es priecājos, ka

varēju to dokumentāriski darīt, ienesot gaismas
staru šausmīgākajā mūsu tautas vajāšanu un cie-

šanu laikā — tautas izdzīšanas laikā no dzimtenes,
nolūkā tur apmetināt krievus.
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I.

Pašbiografija.
Esmu dzimis 1864. gada 1. decembrī Raunas pa-

gasta Sīļa mājā. 8 gadi vecs sāku apmeklēt netālo,
tikko uzbūvēto Jāņa skolu, kuru apmeklēju 2 ziemas.

Mans tēvs izmijās ar mājām un aizgāja uz tā paša

pagasta Dreiku mājām un nu es izglītību turpināju
Raunas draudzes skolā pie Valdemāra Gaiķa. Drau-

dzes skolas kursu beidzu 1879. gada maijā. Sistēma-

tisku skolas izglītību tālāk turpināt vairs nevarēju.

Bija jāpaliek par puisi pie tēva Dreikās. Ar mājām

mijoties viņš bija iekritis. No labām mājām dabū-

jis sliktas un ļoti nolaistas, no turīga saimnieka pa-
licis par mazturīgu. Mēs bijām astoņi bērni: piecas
meitenes un trīs puikas. Man, kā vecākajam dēlam,
bija jāpaliek mājās un jāstrādā visi lauku darbi vai

jāredz, ka viss iet bojā. Es darīju, ko vajadzēja.
Strādāju par diviem. Abiem ar tēvu bija daudz jā-
mokās pa akliem purviem rokot grāvjus, lai purvus

nosusinātu, lai tur varētu augt mežs un pavasaros

nestigtu lopi. Tā mokoties pagāja seši gadi. Pa

svētdienām un naktis palīgā ņemot mācījos. Lasīju

visu, kas gadījās rokā un kas bija dabūjams lauku

bibliotēkās. Veco Bībeli, šo derīgo grāmatu, izmā-

cījos vai gluži no galvas.
lesvētāmā mācībā manas Bībeles zināšanas mācī-

tājs Dzimis bija ievērojis. Kādu dienu viņš mani

aicina pie sevis (muižā) un, kad uzeju, saka: «Me-

klēts tiek latvietis, kuru varētu likt izglītot kādā

Vācijas seminārā (Hanoveras), likt studēt teoloģiju
Leipcigā un sūtīt par misionāru uz Indiju pie kādas

tautas, kuras valoda «līdzīga» latviešu valodai. Vai
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gribiet izglītoties, studēt, redzēt pasauli? Tauta, ku-

rai grib latvieti sūtīt par misionāru, «laicīgās lietās

ir gudra, bet garīgās no Kristus nekā negrib zināt».

Visādu tautību misionāri pie viņas ir tikuši sūtīti.

Bet nekā nepanāk. Tagad grib izmēģināt ar latvieti.

Vai gribiet? Ja gribiet, tad uzsākšu sarakstīšanos.»

Tas man bija evaņģēlijs. Atbildēju lielā priekā ar

«jā».
lesākās sarakstīšanās. Pa tam mans izglītības ceļš

mani noveda uz Cēsu apriņķa skolu pie pazīstamā

paidagöga Krišjāņa Bērna (Boehm).
Biju uzplēsis savalnēm mazu gabaliņu zemes un

iesējis linus, par kuriem dabūju 15 rubļus. Aizgāju
uz Cēsīm, pieteicos uz eksāmenu apriņķa skolā, no-

liku eksāmenu uz augstāko klasi (primu). Lielais pai-

dagögs un krietnais cilvēks Bērns man izgādāja pa-

līgstundas trim zemākās klases apriņķa skolas skol-

niekiem, ar ko nopelnīju tik daudz, ka Cēsīs varēju
labi iztikt. Bez tam inspektors Bērns man vēl ie-

deva savu veco Brokhausa konversācijas leksikonu

(viņam pašam palika jaunāks izdevums), kurš mani

tā aizgrāba un sajūsmināja, ka studēju viņu cau-

rām dienām un naktīm, ka aizmirsu pat skolas uz-

devumus. Tā nogremdēdamies konversācijas vārd-

nīcā, biju piemirsis i Indiju ar viņas «gudro tautu,
kas no Kristus nekā negrib zināt». Te pienāk ziņa,
ka esmu uzņemts Hanoveras seminārā un jābrāuc

turp. Nu steidzīgi nolieku apriņķa skolas beigu ek-

sāmenu (1886. g. 10. jūnijā). Braucu uz Hanoveru.

Bet notieku tikai līdz Rīgai, kur pie kāda mācītāja
Dvorkoviča bija jāiet pēc ceļa naudas. Vairāk rei-

zes (reizes 10) gāju un aizgājis līdz durvīm atkal

atgriezos uz iebraucamo vietu (Saulīte, Tērbatas ie-

lā) atpakaļ. Beidzamo reiz, kad ar aizbraukšanu

vairs nevarēja kavēties un tomēr biju atgriezies,
tik pie mācītāja durvju kliņķa pieskārdamies, biju
izgājis caur Aleksandra (tagad Brīvības) vārtiem

un aiz Juglas iegājis mežā, kur paliku pa nakti un

pārdomāju: ko lai īsti daru? Konversācijas vārd-

nīca mani bija padarījusi vai gluži par citu cilvēku.
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Nolēmu: palikt neatkarīgs, veidoties augšup ar paša

spēkiem, izlauzties līdz studijām un studēt tad, kas

patīkas. Hanoveras vietā ar kādu apdāvinātu un

ļoti čaklu, pēc zināšanām slāpstošu jaunekli Pēteri

Brakšu kopā vasaru pavadīju Zorgenfreijā pie Ķīš-
ezera, mācījos rudenī pie Eduarda Veidenbauma un

tā paša gada ziemsvētkos noliku eksāmenu uz ter-

ci ju (trešā klase skaitot no augstākās), Rīgas gu-

berņas ģimnāzijā, kur iestājos un pavadīju, sprau-

stajam mērķim sekodams, 1887, gadu. Sagatavoju
kādu aptiekāra dēlu visos priekšmetos uz kvartu

(Rīgas pilsētas ģimnāzijā), kur viņš ietika. Gada

beigās saslimu, visi līdzekļi bija izsīkuši, gatavojos
tālāk pašmācības ceļā un kad biju pārliecinājies, ka

esmu pietiekoši sagatavojies un kad biju sadabūjis
50 rubļus, aizbraucu uz Jēnu, lai iestātos ūniversi-

tātē. Lūgumu dēļ uzņemšanas nosūtīju pa pastu.
Jēnā nobraucis un apklausījies, kas darāms un

pie kā jāiet, man paskaidroja, ka Jēnas ūniversitātē

ir kūrātors, rektors un prorektors un ka man jāgrie-
žas pie ūniversitātes kūrātora fon Egelinga. 18. fe-

bruārī (1889. g.) pie tā nogāju. Kūrātors bija ļoti
laipns un man starp citu teica: «In ihrer Lebensbe-

schreibung duftet lauter Poesie» (Jūsu dzīves ap-

raksts pilns poēzijas), Lielhercogs, kurš ir ūniversi-

tātes rektors, to izlasījis noteica: «der muss ohne

weiteres immatriculiert werden» (tas bez kā tālāk

jāimatrikulē — jāuzņem). Jūs sevi variet no šī acu-

mirkļa uzskatīt par Jēnas ūniversitātes studentu un

klausīties līdz semestra beigām profesorus cik pa-
tīk. Kārtīga immatrikulācija (uzņemšana) notiks

nākošā semestra sākumā. Iznākot no kūrātora ka-

bineta es jutos neizsakāmi laimīgs un manās acīs

mirdzēja prieka asaras, no kurām, likās, daža kā

pērle noritēja zemē.

Nogāju un aprunājos arī ar profesoriem, pie ku-

riem gribēju klausīties, kā filozofiem Rūdolfa Eu-

kena (Eucken), Ottona, Lībmaņa, zoologa Ernesta

Hekeļa (Haeckel) v. c.
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18. maijā 1891. g. pie mums bija atnākusi profesora
Gustava Teichmillera kundze. Viņa grib pārdot savu

māju Tērbatā, kurā Kārlis, kā students, ar Tevi,

Mīnīt, dzīvoja. Bet viņa to nevarot pārdot. Jādabū-

jot apliecība, ka Georgs Teichmillers (Juris Teich-

millers), kurš ar mani bija Brazilijā, neesot appre-

cējies. Man tas esot tiesā (Amtsgericht) jāapliecina.

Viņa, Teichmillera kundze, mājas pārdošanas lietā

jau bijusi Veimārā pie Krievijas sūtņa, kurš ar viņu
sarunājoties par mani izsacījies glaimojoši. Profe-

sora Teichmillera kundze viņam teikusi, ka es esot

mazturīgs. Sūtnis, slepenpadomnieks fon Helcke

(Hoeltzke) atbildējis, ka būtot jālūkojot man kaut kā

palīdzēt.
Lielu prieku sagādāja mums ar Balodi Pēterpils

matemātikas profesora Posses ierašanās Jēnā pie
sava brāļa, medicīnas studenta Pēterpils ūniversi-

tāti beigušā cand. jur. Vladimira Posses 1891. gada
5. augustā. No svara mums bija izzināt no laba

lietpratēja par eksāmeniem Pēterpilī. Balodis gri-

bēja likt maģistra eksāmenu ģeogrāfijā, es — filo-

zofijā. «Profesors Posse teica, ka ārzemju doktors

varot likt Krievijā tūlīt maģistra eksāmenu, bez kā

būtu iepriekš jāliek kandidāta eksāmens, ja tikai

tā ārzemju daktera raksts, kas jā-
iesniedzot priekš eksāmena, tiekot

atzīts par pietiekošu — tas nu no liela

svara tai ziņā, ka maģistrs tiekot eksāminēts vai-

rāk tikai savā speciālarodā un kas ar to sakarā, bet

ne tik daudz arodos, kā kandidāts. Speciālarodā,

saprotams, jābūtot ļoti pamatīgām zinā-

šanām. Tad pēdējā laikā priekš divi gadiem esot

arī Pēterpilī ierīkots ģeogrāfijas arods. Pagājušā
gadā tajā divi likuši maģistra eksāmenu, kuri dabū-

šot drīz profesūras. Tā kā līdz šim tik divās uni-

versitātēs, Pēterpilī un Charkovā Krievijā ierīkotas

ģeogrāfijas profesūras, bet nospriests ierīkot visās,
tiklīdz ka būšot mācības spēki, tad

jau būtu cerība šai arodā tikt uz priekšu. Maģistra
eksāmenu varot likt divi vai trīs daļās. Tādi es var-
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būt uz nākošiem Jāņiem noliktu pirmo un augustā
otru daļu. Kā maģistrs, zināms, var dabūt tālāk iz-

glītošanai stipendiju. Profesors Posse man arī ap-

solīja septembrī, kad Pēterpilī priekšlasījumi sāku-

šies, atsūtīt pilnīgu ģeogrāfijas mācības un eksā-

menu prospektu. Arī Zālītēm zināms no svara, ka

varētu tūlīt likt Krievijā maģistra eksāmenu, tad,

ja ar paliek kur par ģimnāzijas skolotāju, tomēr

daudz labāka karjēra — tūlīt no iesākuma pāris
činu augstāk par caurmēra ģimnāzijas skolotājiem.
Abitūriju arī ārzemju dakteriem atlaižot, ja no to

daktera raksta redzama veco valodu — grieķu un

latīņu prašana. Nemaz Rīgā tik daudz nav

par mums ko bažīties. Gan izturēsim un noliksim

visus eksāmenus. Kajels jau nu savus eksāmenus

gan noliks
— tagad, kur tam ap patīkamu arodu jā-

strādā jau cauras dienas strādāšana nemaz neizlie-

kas kā nopietna strādāšana. Mintīts arī lai ir mie-

rīgs! Ko Tu, Minti, laikam gan caurām naktīm

strādā? Tas pavisam nederīgi un nevajadzīgi. Gan

mēs arī ar financēm iztiksim. Par manu Brazilijas
rakstu vien vajadzētu dabūt mazākais 100—120

marku, viszemāko šejienes laikrakstu maksu pieņe-
mot — raksts nevar būt slikts — redzēs ko teiks

profesors Leše. Varbūt ka pēc to pašu rakstu krie-

viski pārtulkotu piesūtīšu «Nedēļai» vai «Ruskija
Vedomosķi» (Krievu Vēstnesis).

Krievu laikrakstiem esot no lielāka svara, kad

kāds raksts ārzemēs iepriekš drukāts. Zālītēm «Jē-

nas Avīze» («Jenaische Zeitung») pieprasījusi, lai

labi plaši raksta par Braziliju un kolonizācijas ap-

stākļiem Brazilijā. Vēls — uguns dziest — jā-
beidz.» Tā Balodis aizrakstīja savējiem uz Rīgu.

Pirmo gadu Jēnā studēju filozofiju un teoloģiju,
vēlāk filozofiju un dabas zinātnes. Līdzekļus gal-
venā kārtā ieguvu ar līdzstrādniecību avīzēs, žur-

nālistiskā darbība rit blakus manai zinātniskai dar-

bībai. Viņas abas tā savijas, ka ir nešķiramas.
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II

Jēna un Pēterpils.
Mana Jenas doktora disertācija «Darstellung und Kritik

der Kantischen Lehre von der Willensfreiheit mit einem ge-

schichtlichen Rückblick auf das Freiheitsproblem» 1
) un

Pēterpils ūniversitātē.

Par studiju mērķi biju spraudis profesūru. Dok-

tora disertāciju tāpēc gribēju sarakstīt tādu, kas

Krievijā varētu tikt pieņemta. Pirmais temats,

kuru izvēlējos, bija «Gustava Teichmillera (Teich-

müller) ieskats par sievietes garīgām spējām».
Mani pie Teichmillera pievilka viņa doma, ka sie-

viete gara spēju ziņā līdzīga vīrietim, kādus ieska-

tus biju atradis Platona filozofijā, īpaši viņa
«Valstī», «Dzīrēs», «Tīmajā». Studēju Teichmilleru,

Platonu, Leibnicu. Teichmillera darbus izlasīju
visus. Viņus man izgādāja mans studiju biedrs

Georgs (Juris) Teichmillers un iedeva viņa māte.

Kad visi materiāli bija savākti, izstrādāti un diser-

tācija gandrīz jau gatava, aizrakstīju filozofijas pro-

fesoram Kozlovam Pēterpilī un lūdzu viņu man at-

bildēt, vai doktora disertācija «Gustava Teichmil-

lera uzskati par sievietes garīgām spējām», ja viņa
atbilstu visām prasībām, Krievijā, kā doktora di-

sertācija, varētu tikt pieņemta? Kozlovs man atbil-

dēja, ka viņš gan Teichmilleru cienot, bet Teichmil-

lers esot maz pazīstams, tāpēc tā kā mans

mērķis esot profesūra Krievijā, tad viņš man par

Teichmilleru doktora disertāciju rakstīt nevarot ie-

teikt. Nu aprunājos ar Jēnas filozofu Rūdolfu Eu-

kenu, rādīju viņam Kozlova atbildi, sarunājāmies

*) Kanta mācība un viņas kritika par gribas brīvību ar

atskatu uz gribas brīvības problēmu.
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par Teichmilleru, Platonu, Leibnicu v. c. Tagad

disertāciju gribēju rakstīt par Platonu. «D okt o-

r a disertāciju rakstīt par Platonu būs grūti, jo par

Platonu tik daudz rakstīts, ka jaunu ko pārāk grūti

atrast,» atbildēja Eukens. Pēc šīs sarunas nolē-

mu, nevienam vairs neko neprasīt, bet pats izvē-

lēties filozofu un temu, ko tad arī darīju. Sarak-

stīju disertāciju par gribas brīvību Kanta filozofijā,
iesniedzu fakultātei, kura viņu atzina labu un pie-

ņēma. lespiešanai pietika ar disertācijas daļu par

Kantu.

Pēc manas doktora disertācijas pieņemšanas, kad

piegāju pie profesora Rūdolfa Eukena, viņam par

visu no sirds pateikties. — Eukens dabūdams zināt,

ka esmu mazturīgs, no manis nemaz neņēma lek-

ciju naudu. Varot pie viņa klausīties visu, kas pa-

tīkot. Iznāca plašāka saruna. Lielais ideālists,
krietnais cilvēks, slavenais filozofs — Nobela prē-
mijas laureāts — R. Eukens, atcerēdamies, ka viņš
mani atrunājis rakstīt disertāciju par Platonu, sa-

cīja, ka viņš to nožēlojt, jo viņš redzot, ka par
Platonu es būtot labi sarakstījis. «Un par Kanta

gribas brīvības problēmu?» ieminējos. Fakultātes

spriedums: «oriģināla un ļoti asprātīga kritika».

Tālākā sarunā Eukens man pastāsta, ka patlaban
Jēnā viesojoties kāds Krievijas ūniversitātes filo-

zofijas profesors, kurš maģistrs būdams tagad esot

sarakstījis doktora disertāciju, kuru aizstāvēšot

Maskavā. Profesors savu doktora disertāciju iede-

vis viņam, lai par to izsakot savas domas. Bez viņa
tā pasniegta vēl dažām citām, Krievijas profesoram
tuvu stāvošām personām. Tā kā par min. profesoru
daudz biju dzirdējis, daudz lasījis un pats jau sa-

rakstījis Krievijā iesniedzamu doktora disertāciju,
tad mani ārkārtīgi interesēja dzirdēt Rūdolfa Eu-

kena domas - spriedumu par filozofijas

profesora sarakstītu un Maskavas ūniversitā-

tei iesniedzamu doktora disertāciju. Vai

drīkstētu dzirdēt Jūsu spriedumu par filozofijas

profesora sarakstīto doktora disertāciju? «Jūsu ir
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labāka,» atbild Eukens. «Tas nevar būt, es tikko

kā beidzu Jēnā studēt filozofiju un viņš Krievijā

jau pazīstams filozofijas profesors, pie tam, cik

zinu
—

dzirdu ļoti apdāvināts». — «Tā ir
4
» noteikti

atbildēja Eukens. «Cik dziļi es Jūsu un Jūsu

sprieduma priekšā parasti — viegli noliecu savu

galvu, tik grūti, jā, neiespējami man šoreiz Jums

piekrist. Bet, lai labāk darbi rāda, kas kurais ir.

Profesoros gan es ieraugu zinātnes personifikācijas,
un pats, nekas nebūdams, uz viņiem dziļā cieņā un

godbijībā skatos kā uz «pusdieviem».
Kad 1898. gadā Rostokā tika iespiesta visa diser-

tācija, gribēju reālizēt savu mērķi un braucu uz

Helsinkiem. Pēterpilī satikos ar filozofijas profe-
soru Aleksandru Ivānoviču Vvedenski. Sarunā

viņš sacīja, ka manu doktora disertāciju izlasījis,

viņš sagaidījis, ka es parādīšoties kādā Krievijas
augstskolā un brīnījies, ka tas nenoticis. Par diser-

tāciju Vvedenskis izsacījās ļoti atzinīgi.
«Ja Jūs, profesora kungs, par viņu tik labi domā-

jiet, tad jau tas vēl var notikt. Patlaban Rostokā

ir iespiesta visa mana disertācija. Jūs viņu agrāk

lasījāt,, nezinādami autora nolūku, bet tagad Jūs

ļoti lūdzu, izlasiet vēl reiz manu doktora disertāciju
un ja Jūs, to izlasījuši, variet sacīt, ka tas cilvēks,
kas to sarakstījis, ir cienīgs uzsākt ūniversitātes

karjēru, palikt pie Pēterpils ūniversitātes, un va-

riet viņam to no sirds ieteikt, tad lūdzu man par to

paziņot.» A. Vvedenskis saņēma disertāciju un es,

nebraucis vairs uz Somiju, atgriezos uz Rīgu. Gai-

dīju pukstošu sirdi, ko man atbildēs. Pēc dienām

desmit saņēmu Vvedenska atbildi: «Izlasījis Jūsu

doktora disertāciju, es esmu pārliecināts, ka fakul-

tāte Jūs pielaidīs pie maģistra eksāmena, tāpēc pa-

steidzaties, nekavējaties braukt tūliņ uz Pēterpili
un iesniedziet attiecīgu lūgumu». Braucu, zināms,
tūliņ. Kad, nobraucis Pēterpilī, piegāju pie fakul-
tātes dekāna, kurš bija Ņikitins, Zinātņu akadēmi-

jas viceprezidents, tad manīju, ka Vvedenskis viņu
ar manu disertāciju un nodomu jau bija iepazīsti-
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nājis, Ņikitins bija ļoti laipns, sacīja, ka rīt, sest-

dien, būs fakultātes sēde un mana lieta tikšot lab-

vēlīgi izšķirta, lai atnākot uz ūniversitāti, kur sa-

ņemšot oficiālu atbildi. Nogāju. Pastāstīja, ka fa-

kultāte vienprātīgi mani pielaidusi pie maģistra

eksāmena. A. I. Vvedenskis sacīja: «Nu tik pa-

steidzaties, nolieciet eksāmenus un sāciet lasīt!»

«Sirsnīgi pateicos, bet eksāmenus likt un lasīt

krievu valodā, to es vēl nevaru, jo es neprotu pie-

tiekoši krieviski. Man tak ar' vēl būs jāraksta diser-

tācija», sacīju. «Jūsu vācu valodā sarakstītā ir

vismaz maģistra disertācijas cienīga. Pie aizstāvē-

šanas, Jūs tūliņ dabūsiet doktora grādu, tādi gadī-

jumi ir bijuši, pārtulkojiet viņu tik krieviski un

iesniedziet», tā Vvedenskis. «Vai tulkojot nevaja-

dzēs kur papildināt, vai ko grozīt?» «Nē,» atbild

Vvedenskis. «Bet, ja Jūs, profesora kungs, un Fa-

kultāte tā būtu ar mieru, tad es gan ļoti lūgtu

man pirms eksāmena atļaut noklausīties visus filo-

zofiskos priekšlasījumus, kurus es atrastu par vaja-

dzīgiem, jo es gribētu būt labs profesors un Pēter-

pils ūniversitātei nedarīt kaunu.» A. I. Vvedenskis

un fakultāte tā bija ar mieru un sacīja, ka tas esot

labi. Man izdeva karti, kuru uzrādot es varēju ap-

meklēt visus priekšlasījumus, kurus vien

gribēju. Drēbes sacīja nolikt profesoru galā. Tā

tas turpinājās vairāk gadus. Rīgā manus redaktora

pienākumus pārmaiņus izpildīja Dr. phil. Kārlis

Balodis un Dr. mcd. Gustavs Beldavs. Pēterpilī

pa tam es klausījos lekcijas, sagatavojos uz eksā-

meniem, disertācijas tulkošanu un aizstāvēšanu.

Man šķita, ka nav jāsteidzas. 1905. gadā jau biju
nolicis eksāmenu visos filozofiskos priekšmetos un

disertācija bija gatava. Revolūcijai sākoties atra-

dos Rīgā.

Ģenerālgubernators ģenerālleitnants grāfs Solo-

gubs, redaktorus pie sevis saaicinājis, sacīja: «Ķei-
zars mani ir sūtījis, lai nomierinātu zemi, jūs esiet

tās zemes sāls, sakiet, kas man jādara, lai būtu
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miers. Izsakiet savas domas atsevišķi, grupvei-

dīgi, ar mutes vārdiem vai rakstiski.

Latviešu liberālās preses daļas pārstāvji: Arveds

Bergs («Balt. Vēstn.»), G. Zemgals («Dienas La-

pa»), J. Kalniņš («Balss»), P. Zālīte («Mājas Vie-

sis», «M. V. Mēnešraksts») savus ieskatus un pra-

sības gribēja izteikt kopējā rakstā. Nāca soda ek-

spedīcijas. Es nebiju nekur iemaisīts. Nepiederēju

ne pie vienas partijas. Nebaidījos, Paliku Rīgā.
Mans uzdevums, rakstīt par agrārjautājumu, bija

gatavs un bija kopējā redaktoru sēdē jau pieņemts.
Pārējie redaktori savu uzdevumu vēl nebija veikuši

un izklīda, baidīdamies no soda ekspedīcijām, es

savu rakstu par agrārjautājumu papildināju un ie-

sniedzu ģenerālgubernatoram. Saņēmu šādu atbildi:

VnpaßAfliomift Kanue-iapieK)
BpeMeimaro npH6a;iTittcKaro

ryÖepHaTopa
Ko 565

23 (peßpa/isi 1906 rona.

Ero

n. K. 3a^HTy
JIOKTOpy (pH^OCO(pIH.

MHJiocTHBbiH Tocyaapb
IleTp-b KapjiOßUMis.

ZJocTaBJieHHaH BaMH TocnoÄHHy BpeMeHHOMy

FIpHÖajiTiHCKOMy TeHe-

CoJioryöy 3anHCKa „npHMHHbi
BOJiHeHiö btj Kpa-fe" pa3CMOT-

ptHa Ero nopy-

MHBUIHM-b MH"B Bbipa3HTb BaMT> ÖJiarOßapHOCTb
3a crojib ÄOcraß;ieHie HacToniuaro

h MTO npH BauieM'b rny-

öoKOM-b 3HaHiu MtcTHbix-b ycjiOßiii, Bm pa3pa-
6oTaeTe Taione o6cTOsrrejibHO h apyria cTopoHbi
6biTa Kpan h He ocraßHTe nojrBJiHTbCH BauiHMH

KOMneTeHTHbIMH AaHHbIMH.

CoOÖIUaH 06l> HSJIOiKeHHOM'b, noKopH-BHUie

npOMy Bacb, npHHHTb
yß-BpeHie bt> coßepuieuHOM-b MoeM-h noHTeHiH.

IleTp-b KOUIKHHT».
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Mans raksts par nemieru cēloņiem uz ģenerālgu-
bernātora rīkojumu tika iespiests guberņas tipogrā-

fijā un piesūtīts Baltijas gubernātoru padomēm.

lesūtīju ģenerālgubernatoram rakstus vēl par da-

žiem citiem jautājumiem. Man gribēja piešķirt
ordeni, bet no tā atteicos, sacīdams, ka nestrādāju

ordeņa pēc, bet dzimtenes labā. šādos apstākļos,
kur dzimtenē plosījās revolūcija, trakoja soda eks-

pedīcijas, kur es dzimtenei varēju labu darīt, iz-

glābt vairākus no nāves, man bija jāpaliek Rīgā un

es nedrīkstēju domāt par eksāmeniem. Bez tam arī

uz Rīgu par mācības apgabala kūrātoru bija atsū-

tīts D. M. Ļevšins, ar kuru es Pēterpilī kopā biju
licis maģistra eksāmenus, viņš vēsturē, es filozofijā,

Gaidīdami ūniversitātē uz eksāmeniem mēs iepazi-
nāmies un sadraudzējāmies. Rīgā atnācis, kā kūrā-

tors, Ļevšins sacīja, ka gribot ar mani kopā strādāt

un piesolīja man Kurzemes skolu direktora vietu.

Es atteicos. Kūrātors lūkoja mani pierunāt un kad

neuzņēmos, deva divi nedēļu laika apdomāšanai.
Pēc šī laika notecēšanas, kad to negribēju un kūrā-

tors vēl lūkoja pierunāt, sacīju atvairīdamies, ka

esmu liberāls, baroni man naidnieki, nez vai valdība

mani apstiprinās. «Par to nebaidāties, man labi

sakari ar galmu, neviens neko nezinās, kad Jūs jau
būsiet apstiprināti, un kad kāds vietā, tad nevar tik

viegli prom dabūt». «Negribu tomēr uzņemties
administratīvu, kaut arī citādi man patīkamu, pos-

teni. Gribu būt neatkarīgs, brīvs. Muižnieki, ba-

roni un viņu kalpi mani tomēr drīz izēstu». Kad

neuzņēmos, kūrātors tomēr mani pierunāja izstrā-

dāt tautskolas programmu, ko ar prieku darīju,
Kūrātora uzdevumā un vārdā sazinājos ar dažām

personām, kuras kūrātora vārdā uzaicināju pieņemt
dažādas vietas. Skolu lietā es šai laikā varēju būt

tautai palīdzīgs, valodas ziņā un latviešu vidus-

skolu atvēršanā. Ļevšins man pateicās. Vēlāk Ļev-
šina un Sologuba pateicība mani glāba pret baronu

nodenuncējumiem Pēterpilī.
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Maģistra eksāmenu iesāku likt 19. aprīlī 1903.

gadā. Pirmais eksāmens bija grieķu filozofijas vē-

sturē un avotu studijās. Pēc noliktā eksāmena aiz-

telegrafēju uz Rīgu, no kurienes saņēmu šādu at-

bildi: «Rīgā, 20. aprīlī 1903. g. Sirdsmīļo, dārgo,

visdārdziņo Bucenīt! Sveiks Bucenīt! Daudz laimes

uz maģistra eksāmenu sākumu!!! Vakar pulksten

deviņos dabūjam Tavu tēlegrammu, (kuru Minjona

gaidīja ar katru minūtiņu. Tiklīdz zvans atskanēja,

biju klāt pie durvīm, un tiešām Tava tēlegramma!
Aleksanderam (vecākajam brālim, Rīgas pilsētas

inženierim) vēl divas vīna pudeles bija mājās — to

vienu izdzērām uz Bučiņa veselību. Minjonai gan

bija tāda šaubīga dūša, ka tik Bučiņām izdosies,
kad viņš bija rakstījis, ka esot nelaba dūša un ne-

labi arī bija to nokavēto lekciju dēļ, ka tas skuķis
laikā nedabūja, kad tam vajadzēja uz eksāmenu sa-

gatavoties. Tas jau nepiedodami nejēdzīgi, ka M.

kundze Tev Vvedenska kartiņu nav tūliņ piesūtījusi

un tā devusi iemeslu briesmīgām nepatikšanām. To-

mēr Minjonai ar visām šaubām bija tāda laba no-

jausma, jo maigi puķu ziedi vien priekš aiztaisītām

acīm tēlojās. Domāju: Vai tīri nu Bučiņām būs

slikti gājis? — Bet nabadziņš maz ir dabūjis strā-

dāt — gandrīz viss laiks pagājis ar redakciju un

Jēkabmuižu. Ja tā būtu varējis strā-

dāt, kā reiz Jēnā, tad varētu droši teikt,
ka vajaga iet labi. Bet tā, kā tagad, tik saraustīta

bija Bučiņa mācīšanās, tad varēja gan būt šaubas.

Tomēr zinu, ka Buci ir strādājis. Un nu Minjona
Tevi bučo, bučo!!! Kā nu būs ar Tavu turpmāko ek-

sāmenu likšanu? Vai vēl vari šopavasar likt? Ja

profesori tā domā, tad Tev vēl atziņas teorija ar

loģiku un psīcholoģiju būtu jāliek? Ja nē, brauc

mājās! Kaji ar' gribētu agrāk tikt projām. Viņam

no ministrijas piespriesta atlīdzība par lekcijām un

viņš cer uz profesūru.
Bet redakcijas dēļ tas man neko neiztaisa, gan iz-

tikšu, visa redakcija raujas labi. Dr. Beldavs jau
nāks tā kā tā. Tā tad varētu Tu, ja vajaga, Pēter-
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pilī palikt, kaut arī Kaji aizbrauc uz Berlīni. Tikai

sēšanas dēļ Jēkabmuižā Tava klātbūtne būtu ļoti
vēlama, jo no labas zemes izstrādāšanas, pareizas

mēslošanas, labas sēklas, apsēšanas īstā laikā daudz

kas atkarājas. Nu, kad Tu nebūsi, tad Kaji vēl pa-
liks. Viņš ar Sašu šodien aizbrauc uz Jēkabmuižu.

Ceru rīt no Tevis dabūt vēstuli par to, ko Tu domā

ar palikšanu Pēterpilī? Tevi bučo, bučo, Tava

Minjona.
Kā sekmīgs bija eksāmena iesākums, tā sekmīgi

viss turpinājās.
Kad biju jau nolicis filozofijas eksāmenus, pār-

tulkota bija doktora disertācija, gribēju beigt un

aizstāvēt disertāciju, tad man, kā kroņa muižas

arendātoram, bija darīšana zemkopības ministrijā,

pie kņaza Vasilčikova. Baltijas domēnu valdes

priekšnieks kņazs Meščerskis ar zemkopības mini-

stri Vasilčikovu jau bija manā lietā runājis. Varēja

domāt, ka viss jau nokārtots. Bet, kad kņazam
Vasilčikovam lietu izstāstīju, viņš, mani uzmanīgi
uzklausījies, nosacīja: «Jā, Jūs to gan pelnītu, bet

es Jums atsacīšu, tagad un turpmāk, tāpēc, ka Jūsu

darbība Baltijā no vietējām augstākām varām atzī-

ta par ļoti kaitīgu.» — «Tādā gadījumā», atbildēju,

«man atliek tikai iet, jo Jūs tak savām Baltijas
augstākām varām vairāk ticēsiet nekā man, bet es

tomēr ņemšos tiesību pierādīt, ka Jūs ar visām Bal-

tijas vietējām varām maldāties.» No zemkopības
ministra aizgāju pie profesora N. 0. Loska un vi-

ņam izstāstīju notikumu ar Vasilčikovu. «Tādā ga-

dījumā», saka profesors, «Jums atliek tikai braukt

uz Rīgu un no turienes provocēt izmeklēšanu, jo ka-

mēr Krievijā kāds nav pakārts, vēl visu var darīt.

Karams Jūs neesiet, tik glābjams. Man labi pazī-
stams kāds ģenerālgubernators. Mēs Pēterpilī visu

darīsim, lai Jūs glābtu. «Dariet Jūs Rīgā to pašu!»
Aprunājos Pēterpilī arī vēl ar citiem profesoriem,
kņazu Uchtomsku1) un braucu uz Rīgu. No Rīgas no-

') «M. V. Mēnešrakstā» iespiestā «Ķeizara Austrumzemju
ceļojuma» apraksta autoru.
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sūtīju zemkopības ministram kņazam Vasilčikovam

vēstuli, kurā rakstīju, ka visas Baltijas augstākās
varas, kā domēnu valde, kūrātors, pat ģenerālguber-
nators man izsacījuši pateicību, pievedu viņu patei-
cības izsacījumus vārdu pa vārdam un noteikti pra-

sīju izmeklēšanu. Vasilčikovs manu lūgumu bija

ņēmis vērā un licis visu rūpīgi un stingri izmeklēt.

Tas ilga ilgi. Beidzot saņēmu no zemkopības mini-

stra kņaza Vasilčikova vēstuli, kurā man ziņoja, ka

pavēlējis tēlegrafiski domēnu valdei Bramberģes

(Brandenburg) muižas torgus atcelt un nolēmis

muižu atdot man bez torgiem uz renti. Kas zīmē-

joties uz incidentu, viņa pieņemamā istabā, tad viņš
uzskatot par savu pienākumu manā priekšā atvai-

noties, jo izmeklēšana pierādījusi, ka viņš maldī-

jies. Es esot pavisam cita persona. Viss tas man

tā bija apriebies, ka es visam gribēju atmest ar ro-

ku, Un tikai tad, kad karš uznāca un es it visu

biju zaudējis, visa iedzīve bija izpostīta, no Kurze-

mes izdzīts, iesniedzu tautas apgaismošanas mini-

stram lūgumu, man atļaut ūniversitātē la-

sīt, aizrādīju, ka es Pēterpils ūniversitātē esmu no-

licis visus filozofiskos eksāmenus, disertācija ga-

tava v. t. t. Pēc sazināšanās ar ūniversitāti, Tau-

tas apgaismošanas ministrs, man atbildēja, ka at-

ļaujot man augstskolās lasīt, jo pie novilcināšanās

neesot mana vaina bijusi, ūniversitātē vienojā-

mies, ka doktora disertāciju aizstāvēšu pēc kara.

Lasīt sāku Psīchoneuroloģiskā institūtā. Tur lasīja
vairāki mani labi paziņas, kā Buduens de Kurtenē,

Bechterevs, Speranskis, Kovaļevskis v. c. Mani ai-

cināja arī citos institūtos lasīt, Technoloģiskā insti-

tūtā un Pēterpils politechnikā, bet es to nedarīju.

Gaidīju uz kara beigšanos un tad pēc disertācijas
aizstāvēšanas gribēju lasīt ūniversitātē. Pa tam

tapa Latvija un nodibinājās Latvijas ūniversitātē.

Mana vieta bija tur. Par ko citu es vairs nevarēju

un nedrīkstēju ne domāt un arī vairs nedomāju.
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APLIECĪBAS

Helsingfors,

Merikatu 1. d. 15. Nov. 1920.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ihr geehrtes Schreiben ist von der «Histo-

risch-philologischen Sektion» der Philosophi-
schen Fakultät unserer Universität behandelt

worden. Es ist nämlich nach der Organisation
unserer Universität Sache der genannten «Sek-

tion», philosophische Dissertationen zu beurtei-

len und auf Grund solcher die Doktorwürde zu

erteilen
...

Sie fordern noch mich persönlich dazu auf,
Ihre Arbeit über die Kantische Lehre von der

Wülensfreiheit «einer eingehenden und gründ-
lichen Prüfung zu unterwerfen» und mein

Urteil darüber abzugeben, ob sie den an unse-

rer Universität geltenden Forderungen für

eine Doktordissertation entspricht. Nachdem

ich Ihre Arbeit genau gelesen habe, kann ich

erklären, dass sie in der Tat meiner Auffas-

sung nach diesen Anforderungen entspricht
und dass, falls sie direkt zur Erlangung der

Doktorwürde an unserer Universität geschrie-
ben und eingereicht wäre die Sektion meiner

Ueberzeugung nach sie gutgehiessen hätte.

Der Herr Dekan unserer Sektion hat den

Wunsch ausgesprochen, dass ich Ihnen das

Ergebnis der Behandlung der Frage in der

Sektion mitteilen möchte. Ich bitte Sie mithin

diesen Brief zugleich als amtliche Mitteilung

von Seiten der Sektion zu betrachten.

Mit vorzüglicher Hochachtung und kollegia-
lem Gruss.

Arvid Grotenfelt,
Professor der theoretischen Philosophie.
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B HcTopHKO-(pH;io;iorHHecKiH <PaKyjibTeT
yHHBepCHTeTa.

HMeio necTb hto äoktop $h-
jioco(l)hh n. K. 3a;iHT ycneuiHO Bbi£ep>Ka;i hc-

nbiTaHHH Ha CTeneHb MaracTpa no BceM (pn;io-

CO(pCKHM (hCTOPHH (pHJIOCO(pHH, ncH-

jiorHKe h rHOceojiorHH, MeTacpH3HKe,
3THKe) b 3aceAaHHHx

rieTporpajucKoro yHHBepCHTeTa.
n. K. 3a;iHTa »Darstellung

und Kritik der Kantischen Lehre von der Willens-

freiheit mit einem geschichtlichen Rückblick auf

das Freiheitsproblem" mohio 6bi 6biTb npHHHTO

b pyccKOM yHHBepCHTeTe, naK Ha

CTeneHb

ripotpeccopa
rieTporpa>ncKoro yHHBepCHTeTa
H. Jlocckhh h H. H. JlanuiHH.

Apliecinājis Latvijas konsuls Pēterpilī,
12. oktobrī 1921. g.

Uniwersytet Warszawski

Dziekan

Wydziaļu ! Filozoficznego

61/21.
12. V

. . .
1921.

An den Hernn Dekan der Philosophischen
Fakultät der Universität Riga.

Auf Ersuchen des Herrn Dr. phil. P. S ā 1 i t s

bescheinige ich hiermit, dass der von der Je-

naer Universität erteilte philosophische Dok-

torgrad von der Philosophischen Fakultät der

Universität Warschau als mit einem hiesigen

Doktorgrad gleichwertig anerkannt wird.

Dekan

der Philosophischen Fakultät

par.: Prof. Stanislaw Szoler.
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III.

Valsts un ūniversitāte*).

Neatkarīga Nacionāla valsts bez ūniversitātes

nemaz nav domājama. Arī ūniversitātē ne bez

tādas valsts, šādā nācionālā Latviešu valstī tau-

tas skolai (pamatskolai), vidusskolai (ģimnāzijai,

reālsikolai), augstskolai (ūniversitātei, konservāto-

rijai, mākslas akadēmijai v. c.) nepieciešami jābūt
ar latviešu mācības valodu. Vajadzīga arī zinātņu
akadēmija. īpaši jaunām valstīm. Visām skolām

jābūt priekšzīmīgām un jāatrodas uz augstas pa-

kāpes. Tikai tā jaunās valstis varēs sacensties ar

lielajām un vecajām kultūras tautām, labi piepildīt

savu uzdevumu un sekmīgi strādāt radošu darbu

zinātnē, literātūrā, mākslās.

Līdz suverēnās Latvijas valsts nodibināšanai

mums nebija ne tādu skolu, ne arī ūniversitātes.

Latvijas valstij topot bija jātop arī ūniversitātei.

Kas radīja Latvijas valsti, radīja arī viņas ūniver-

sitāti. Vienai kā otrai bija jādzimst un jāpaceļas
mirdzošam kā foiniksam iz pelniem. Pie viņu tap-

šanas ir apzinīgi strādāts. Lai mērķi sasniegtu, va-

jadzēja lielas enerģijas un izturības un, runājot
Kanta garā, «absolūti labas gribas». Svētīti lai visi,
kas pie šī milzu darba savas rokas pielikuši. Augst-
skolas nodibināšanos un izveidošanu sekmīgi veici-

nājusi Latviešu izglītības biedrības, Augstskolas

sekcija ar Dr. A. Butuli priekšgalā. Tāpat un ar jo

sevišķu enerģiju Augstskolas Organizācijas Padome

un viņas locekļi ar Paulu Dāli priekšgalā. Visi strā-

dāja ar lielu pašaizliedzību.

a > Sk. profesors P. Zālīte. «Mani memuāri III.» Rīgā,

1935. g. prof. Dr. phil. Zālītes izdevniecība. Armijas spie-

stuve, Rīgā, Muitas ielā Nr. L
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Latviešu Izglītības biedrības Augstskolas sekcijas

nopelnus pie mūsu ūniversitātes nodibināšanas lai

tauta mūžam neaizmirst! Tāpat profesora P. Dāles.

1917. gads.

Augstskolas sekcijas noorganizēšana. Tautas augst-

skolas projekts.

1. novembrī, L. I. B. valdes sēdē, kurā piedalās
arī Biedrības vidusskolu skolotāji un latviešu skolu

priekšnieki, Dr. A. Butulis ierosina jautājumu par

latviešu augstskolas vajadzību. Sēdes dalībnieki

atzīst, ka L. I. B. pienākums rūpēties par augst-
skolas nodibināšanu tāpat, kā tā laikā gādājusi par

pamata un nācionālām vidusskolām. levēlē augst-
skolas sekciju no sekojošiem locekļiem:

Dr. A. Butulis,
Dr. M. Valters,
Inž. A. Razums,
Inž. P. Kulitāns,
Dr. jur. E. Traubergs,
Cand. phil. E. Trauberga,
Cand. phil. E. Meklers,
Doc. E. Laube,
Dr. K. Adamsons,
Dr. Kl. Hibšmane,
Doc. P. Dauge,
Inž. Sp. Paegle,

Agr. K. Ulmanis,

Agr. E. Blumbergs.
Pirmā sēdē Dr. Valters izsaka domas, ka augst-

skolas sekcijas uzdevums, kas veicams tagadējos

apstākļos, gādāt par augstskolas kursiem. Kā pie-
mēri noderētu Vācijas «die freie Hochschule» Ber-

līnē, «Lessing Universität» u. c. lespējams būtu

atvērt 3 nodaļas: tiesību zinātņu, sabiedrisko zi-

nātņu un mākslas vēstures, kādām lektoru Rīgā

pietiktu.

Augstskolas kursu jeb tautas augstskolas reāli-

zēšana top par sekcijas vadošo darbības mērķi. Sek-
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cijas darbinieku skaits ātri pieaug, un gada beigās

bija izstrādāts tautas augstskolas projekts ar 3 no-

daļām: vēstures-filoloģijas, tieslietu-tautsaimniecī-

bas zinību un dabas zinātņu-medicīnas. Reģistrēja

ap 30i lektoru. Tas palika tomēr tikai projekts. Ra-

dās gan tieši, gan netieši kavēkļi, kas neļāva ne soli

spert iz pārliecinošas teorijas praktiskā darba laukā.

No vienas puses trūcīgie biedrības un arī sabiedrības

materiālie līdzekļi, bet no otras — vācu okupācijas
varas katru latviešu nācionālo domu graujošie apro-

bežojumi.
Tā jau novembra vidū kādā sēdē ziņo, ka

vācu skolu pārvalde nav atļāvusi atvērt politechniku,
ko projektējuši vietējie līdzšinējie mācības spēki,

tāpat atraidīts pēdējo iesniegtais augstskolas kursu

projekts. Vācu valdība baidoties, ka studenti vai

kursisti nenoturot mītiņus. Neesot ne mazāko ce-

rību, ka dabūšot atļauju L. I. B. augstskolas sekcija.

1918. gads.

Martā bija jau septītais mēnesis, kamēr vāci val-

dīja Latvijā. Jo stiprāks likās viņu stāvoklis ieka-

rotā zemē, jo stingrāki un noraidošāki tie bija pret
latviešu sabiedrības nācionālām prasībām. Tas ap-

stāklis arī piespieda sekcijas darbiniekus būt attu-

rīgiem zināmos spriedumos, un dažus jautājumus
pat neaizkārt, lai neriskētu ar biedrības eksistēšanu.

Studējošās jaunātnes organizēšana. Vācu okupācijas

\aras represijas. Memoranduma projekts. Sekci-

jas slēgšana. Latviešu akdēmisko spēku uzaicinā-

šana atgriezties Latvijā.

Lai gūtu noteiktus materiālus par latviešu studē-

jošās jaunātnes stāvokli, augstskolas sekcija uzai-

cina laikrakstos visus studentus reģistrēties biedrī-

bas birojā. īsā laikā reģistrējās 36 studenti (tes).
Pirmo studējošās jaunātnes sapulci sekcija sasauc

27. janvārī. Tā tomēr nevar notikt, jo nav iespē-
jams izziņot. Vācu cenzūra neatļauj vairs publicēt
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sekcijas paziņojumus. Neatļauj iespiest arī sekci-

jas sēžu atreferējumus. Meklējot iemeslu izskai-

drojumus, viss palika bez sekmēm. Pēc divi mēne-

šiem, tikko beidzās vidusskolu mācības gads, sekcija

«uzdrošinājās» sasaukt otru studējošās jaunatnes

sapulci 27. martā. Uzaicināti bij visu Rīgas latviešu

vidusskolu abitūrienti. Jaunātne atsaucās ļoti dzīvi.

Līdz sapulces atklāšanai saradies vairāk kā 200

interesentu. Sapulci atklāj sekcijas priekšnieks
Dr. A. Butulis. Dienas kārtībā jautājums par lat-

viešu jaunātnes studēšanas apstākļiem patlaban un

turpmāk.
Dr. M. Valters: Latviešu jaunatne stāv svarīgu

laikmetu priekšā, tāpēc arī grūti noteikt, kādā zi-

nātnes nozarē vairāk gribētu izglītoties, kādā ma-

zāk. Vispirms katram jāpārdomā, kādu priekšmetu
vēlētos studēt, un tikai pēc tam varētu domāt, kur

un kā atvērt augstskolas. —V. Eglīts: Visa vē-

rība mums jāpiegriež Baltijai. Pretējā gadījumā ci-

tur studējošie spēki priekš Baltijas paliks vienmēr

sveši, vienalga, vai tā no Vācijas atkarīga, vai ci-

tāda. Tie būtu kā mūžīgi ēmigranti. Tagad būtu

iespējams iestāties Tērbatas augstskolā, bet lekci-

jas jāklausās vācu valodā. Pēdējais apstāklis tomēr

nedrīkst nevienu atbaidīt, jo valodu piesavināšanās
nav tik grūta, kā to iedomājas. To apstiprina arī

ēmigranti, kuri īsā laikā piesavinās svešas valodas.

Arī ideālisms, kas piemīt katram, spiež palikt šepat

Baltijā. Latvieši uz savu nākotni varēs cerēt tikai

tad, kad tiem būs tikdaudz intelliģentu, sagatavotu

spēku, kas spēs pildīt latviešiem pieejamās vietas.

Šinī laikmetā mums visvajadzīgāk radīt šos spēkus.
— Dr. Valters: Par Rīgas politechnikas reēvakuē-

šanu stipri jāšaubās. Tas nevar notikt drīzā nā-

kotnē. Tiem, kuri studējuši politechnikā, bez kavē-

šanās būtu jāiesniedz lūgumi vai nu Vācijas, vai

Varšavas augstskolās, lai turpinātu izglītību. Ūni-

versitātes apmeklētājiem, bez šaubām, jāizvēlas
Tērbatas augstskola. Labāk tuvāk dzimtenei un

studēt svešā valodā, nekā uzstādīt principu studēt
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Krievijā. Baltijas augstskolās arī ievēros taisni tās

īpatnības, kādas mums nepieciešamas.
19. jūnijā. Cand. phil. P. Dāle no Valmieras re-

ferē par latv. augstskolas komisijas darbību. Pēc

jūnija kongresa (Tērbatā) tā dar-

bību pārtraukusi, jo nav bijis ie-

spējams plašāk koncentrēt pie dar-

ba reālizēšanas visus akadēmijas

spēkus. Principā uzdots katram po-

pularizēt augstskolas ideju, infor-

mēt par kongresa rezolūcijām latv.

augstskolas projekta lietā, un pēc
iespējas vākt ziedojumus augstsko-
las fondam. Citādi nekādi reāli soļi
neesot sperti un darbība uz ārieni

neesot izvērtusies. Tautas augstskolas
darbs Valmierā veicies sekmīgi. īsā laikā radušies

vajadzīgie lektori un arī studenti. Programma bi-

jusi iedalīta elementār- un pamatkursā. Galvenie

priekšmeti bijuši: latv. vēsture, latv. valoda, liter.

vēsture, vispārējā vēsture, Krievijas vēsture, poli-
tiskā oikonomija, psīcholoģija, dabas zinības, ties-

lietu zinības un valodas — latv., vācu, krievu un

paredzēta arī franču. Augstskola sākusi ar lielu

sajūsmu darboties 25. sept. pag. g. zem cand. oec.

J. Lapiņa vadības un turpinājusies līdz martam.

Tās darbība pilnīgi pārtraukta vā-

ciem ienākot. Lai tuvinātu zināt-

niskus spēkus, bijis nodomāts sa-

rīkot lekciju ciklus. Viens tāds jau
nolasīts Tērbatā, ūniversitātes tel-

pās, kur piedalījušies pro f. J. Osis,
prof. E. Felsbergs, K. Kundziņš, L. Adā-

mo vi č s v. c. Cerams, ka rudenī izdosies atjau-
not latviešu tautas augstskolu un tad varēs lekciju
ciklus nolasīt arī Rīgā. Dr. Butulis izsaka

domas, ka varbūt tad varēs arī Rīgā
sākt funkcionēt tautas augstskola.

No pag. sapulcē ievēlētās redakcijas komisijas
V. Eglīts nolasa sekojošu rezolūciju — pieprasījumu
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dēļ paralēlprofesūrām: «L. I. B. augstskolas sek-

cija 5. jūnija sēdē nolēma sekojošo: levērojot:

1) vietējo iedzīvotāju vairākuma prasības, 2) sagai-
dāmās mūsu dzimtenes valsts pārvaldības vajadzī-
bas un 3) to apstākli, ka mūsu tautskolās un lat-

viešu vidusskolās mātes valoda ievesta kā mācības

valoda, ir radusies nepieciešama vajadzība dot ie-

spēju: 1) vietējās pašvaldības darbiniekiem priekš
saviem arodiem sagatavoties zinātniskā latviešu va-

lodā un 2) latviešu skolas beigušiem audzēkņiem no-

beigt savu izglītību mātes valodā arī augstskolā.

Pagaidām atzīt par nepieciešamu pie

Tērbatas ūniversitātes un Rīgas po-

litechnikas jau tūlīt sākt atvērt

parallēlprofesūras un docentūras

latviešu valodā. Atbildot uz Tērba-

tas latviešu akadēmisko aprindu
aizkustināto jautājumu par tūlītēju
vienas latviskas profesūras nodi-

bināšanu pie Tērbatas ūniversitā-

tes teoloģiskās fakultātes un četru

pie filoloģiskās, L. I. B. augsts ko 1a s

sekcija izsaka savu pilnīgu piekri-
šanu.»

-11. jūlijā. Dr Valters iepazīstina
ieradušos pārstāvjus ar sapulces
uzdevumiem. Pamatdoma arī tagad
paliek tā pati, kas izteikta Mētrai-

nes kongresa rezolūcijā. Kā tad, tā

tagad jāizteic tautas izglītības va-

jadzība. Grozījušies tikai ārējie

apstākļi. Principiāli jāizšķir tas

pats, kas pagājušo gadu. līdz ar to

jāspriež arī par tā reālizēšanu, par

līdzekļiem. Ja nebūtu iespējams ci-

tādi, varbūt varētu uzturēt augst-
skolu sabiedriskā ceļā. Sabiedrisku

un privātu augstskolu attīstība sa-

stopama Somijā, Vācijā, piem., Hara-

burgā, kur tās darbojas līdzās ofi-
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ciālai valsts augstskolai. — Doc. K. Kun-

dziņš ar atzinību izsakās par tautas augstskolas

atjaunošanu un sevišķi par tās tūlītēju reālizēšanu.

Lai sekmētu tagad vidusskolas bei-

gušās jaunātnes studēšanu, tad jā-

pieprasa jau minētās parallēlpro-
fesūras Tērbatas ūniversitātē. Tur-

pretī ūniversitātei, kuru uzturētu sabiedrība un ze-

me, jākalpo tās pašas zemes labā. Pēdējā būtu jāiz-

ņem zemes vēsture (archeoloģija), latv.-leišu vēsture,
latv. folklora, literātūras un kultūras vēsture, reli-

ģiskā dzīve un paidagoģiskie jautājumi. — Adv.

štrausmans: Augstskolas plaukšana lielā mērā at-

karājas no vietas, kur tā darbojas. Nevar to at-

vērt citur, kur paši studenti atrodas. Pašuzturas

jautājums uz to mūs spiež, lai augstskola būtu

Rīgā. Augstskola nevar arī būt tik

primitīva kā Valmierā.
—

Dr. Butulis

piekrīt, ka domu starpība nevar būt ne attiecībā

par priekšmetiem, ne arī par vietas izvēli. Acu-

mirklīgais izšķiramais jautājums paliek, kur

rudenī studijas turpināt. — Jākobsons

atzīst, ka nepareizi ķerties pie privātas augstskolas
dibināšanas, ja nav iepriekš stājušies sakarā ar

valsts ūniversitāti. Ja tā jāgroza vai atzīstama

par nederīgu, tikai tad var runāt par sabiedriskas

augstskolas radīšanu. Līdz tam var runāt tikai par
tautas augstskolu. — Dr. Butulis paskaidro, ka nav

līdz šim noteiktu ziņu ne par Tērbatas augstskolu,
ne arī Rīgas politechniku. Nav arī zināms, kādas

tās paliks, vai kā privāta, vai arī valsts iestāde. —

Doc. K. Kundziņš papildina priekš-

runātāju, ka arī vācu valdībai nav vēl

šai jautājumā noteiktības. Diplomi
arī nekādi nav sagaidāmi pēc mācī-

bu beigšanas, jo nav noteiktas valsts,
kas tos izsniegtu. Par agru būtu

ķerties pie augstskolas dibināša-

nas. Tas būtu vairāk teorētisks

darbs. Izdevīgāk tagad būtu at-
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vērt augstskolas kursus. — Bruže ieteic

nodot šos jautājumus apspriest katrai organizāci-

jai atsevišķi un tad noturēt kopēju sapulci. — Kur

jaunatnei studijas rudenī turpināt —
vairākuma

domas, ka tai pašai tas jāizvēlas, bet vidus-

skolu abiturientiem jāpierod pie

domām, ka dažus gadus nāksies pa-

laist bez studēšanas. — Dr. Traubergs

domā, ka uz sabiedrības līdzekļiem nevar palaisties.
Labāk pieturēties pie Tērbatas ūniversitātes. Pa-

gaidām varētu atvērt kursus. Darbībā jāsazinās ar

igauņiem. Prof. P. Zālīte izsaka daudz

lielākas cerības uz sabiedrības

ziedojumiem. Tikai politiskais stā-

voklis acumirklī liekot skeptiski

uz to skatīties. Bet tikai nezaudēt

dūšu, kaut gan Latvija važās. Cī-

ņas vēl nav galā. Visi sakās cīnā-

mies un karu sākuši par tautu atsva-

bināšanu un viņu tiesībām. Brīva

pašnoteikšanās — suverēnitāte (pat-
stāvīga, neatkarīga valsts) vienīgi

var būt mūsu prasība. Tā ir neat-

ņemama un ikvienas tautas dabis-

kākā tiesība, kā to izsakās lielā-

kais jaunlaiku filozofs Kants. Mēs

nevaram apmierināties ar pāra latviešu naral-

lēlprofesūrām Tērbatā un "kursiem. Pamatskolai,
vidusskolai un ūniversitātei jābūt nācionālām ar

latviešu mācības valodu. Tas mums bez bailēm jā-
saka okupācijas varai un tas jāprasa. Viņai un vi-

sai pasaulei jāzina, kas mēs esam un ko mēs gri-
bam: pašnoteikšanos, latviešu skolu un latviešu ūni-

versitāti. Nācionālu apvienota tipa ūniversitāti:

politechniku vienotu ar ūniversitāti vai ūniversi-

tāti vienotu ar politechniku un šepat Rīgā. Spēku
mums netrūks, ja tik visur savus izklīdušos zināt-

niekus še savāksim kopā. Jāsāk tūliņ šim darbam

likt pamatu ar kursiem tādos arodos, kuros šeit

spēki būtu, kamēr arī citi arodu darbinieki sanāktu
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un darbu varētu sākt strādāt visā pilnībā. — Prof.

Zālītim sajūsminoši runājot, parādās sapulces zāles

durvīs vācu militārie policijas ierēdņi, kuri dodas

cauri zālei pie prezidija. Runātājs tomēr turpina.

Priekšsēdētājs apsauc vienreiz, otrreiz, beidzot tas

apklust. lerodas vēl policisti, kuri jau sapulces tel-

pas ielenkuši. Pārbauda visiem klātesošiem doku-

mentus. Pieprasa sapulces protokolu. Tomēr rodas

izdevīgs gadījums un sekretārs ar protokolu un vi-

siem dalībnieku sarakstiem nozūd. Sapulci izklīdina

pīkst. i/?2 dienā, t. i. pēc 3 stundu debatēšanas.

Sekcijai aizliedz darboties, priekšniekam draudēja
ar izsūtīšanu 1). Baigs, sastindzis laikmets... Bied-

rības biroju pastāvīgi apmeklēja vācu policisti, .ar-

vien kaut ko meklēdami. Noliedza katru sapulcē-
šanos biedrības telpās, pārtrauca arī sekcijas va-

lodu kursus. Beidzot biedrības priekšnieku, sekci-

jas priekšsēdētāju Dr. Butuli, sodīja ar 500 mk. nau-

das sodu. Pagāja pāris mēnešu. Uzsāka darboties

Rīgas politechnika ar nosaukumu «Baltische Tech-

nische Hochschule». Latv. Izgl. Biedr. vidus-

skolu abiturientus uzņēma tikai kā brīvklausītājus...
Sākoties mācībām, Augstskolas sekcija iesūta skolu

valdei lūgumu izdot atļauju noturēt sekcijas sēdi.

lesniedz arī dienas kārtību, kurā paredzēta — trū-

cīgo politechnikas studentu pabalstīšana. Sēdi at-

ļauj, bet ar noteikumu, ka drīkst piedalīties tikai

biedrības biedri, ne jaunātne. Sēdi notur. Pieda-

lās 5—6 personas. Nolemj griezties pie vietējo tau-

tību pārstāvjiem, lai kopēji ko darītu savu studentu

labā. Bet, pamanījuši atkal kaut ko nevēlamu, nā-

košai sēdei atļauju vāci neizdeva laikā, piesūtīja
pāris dienas pēc noliktās sēdes dienas. Pēc tam sek-

cija nemēģināja vairs izlūgties kādu darbības brī-

x ) Dr. P. Zālīti vāci nelaida atpakaļ uz Pēterpili, prasīja,
lai paraksta, ka viņš nekad vairs uz «Baltiju» neatgriezī-
sies, uz ko Zālīte sacīja, kamēr vien viņš būs dzīvs, nekādos

apstākļos un ne zem kādiem spaidiem neparakstīs, jo viņš,
kā Latvijas dēls no savas dzimtenes ir nešķirams dzīvē un

nāvē. Nekāda vara nespēs viņu piespiest tā ko parakstīt.
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vību. Pienāca 18. novembris — Latvijas proklāmē-
šanas diena. Pēc divām dienām sanāk sekcijas lo-

sekļi, lai turpinātu pārtraukto darbu.

1919. gads.

Augstskolai sagatavojoši kursi. Augstskolas atvēr-

šanas priekšdarbi. «College Letton».

No 3. janvāra līdz 22. maijam Rīgā saimnieko

komūnisti. Februāra vidū Padomju valdība atvēra

«Latvijas Augstskolu» un organizēja «Latvijas pro-
letārisko augstskolu». Mācības valoda — lat-

viešu. — Komūnistus padzenot, Rīgā iebrūk vācu

karaspēks. Uzurpācijas vara ar A. Niedru kā mi-

nistru prezidentu, kura Rīgā uzturējās tikai ap 5

nedēļas, atkal atjauno bijušo okupācijas Baltische

Technische Hochschule ar vācu mācības valodu, šai

laikmetā augstskolas sekcija atjauno savu darbību

neoficiāli. Tāpat kā gadu atpakaļ, viņa tuvojās sa-

vam mērķim —
nācionālai augstskolai, ar studējošo

sagatavošanu. Bez kādas oficiālas atļaujas vai pie-
teikšanas sekcija izsludina laikrakstos, ka tuvākās

dienās sāks darboties vispārizglītojoši kursi. Kā

cītīgākie kursu organizētāji minami doc. A. Kirchen-

šteins, doc. E. Lejnieks un inž. Vegners. Kursi bij
domāti to vidusskolu audzēkņu izglītības papildinā-
šanai, kuri dažādo starpvaldību dēļ nebij paspējuši

pilnīgi nobeigt vidusskolu. Kursos piedalījās ap
40 apmeklētāju. Darbi notika ik dienas no 3—9

vak. un turpinājās no 8. jūlija līdz 15. oktobrim. At-

griežoties Latvijas valdībai, kursiem izsniedza pa-

balstu 3800 cara rubļus. Pāris dienas pēc likumīgās

Latvijas Pagaidu Valdības atgriešanās Rīgā, augst-

skolas sekcija atjauno plašas sapulces, kurās var

piedalīties visi interesenti. Bet tagad, jau soļi tu-

vāk īstenībai, sapulces notiek agrākās Rīgas poli-
technikas vecā ēkā, 5. auditorijā. Neskatoties uz

toreizējo Politechnikas pārvaldītāju nenovēlošu iz-

turēšanos, tomēr sekcijas darbinieki vairs no augst-
skolas telpām neizgāja.



31

11. jūlijā. Dr. Butulis īsumā referē par

sekcijas darbību, atzīmēdams, ka gadu atpakaļ, šai

dienā latviešu sabiedriskie darbinieki sapulcējās,
lai iesniegtu okupācijas varai memorandumu, bet

tos izklīdināja. Tagad jau varam runāt droši par
savu augstskolu. Agr. J. Bergs ziņo, ka pirms sek-

cijas sēdes notikusi bij. politechnikas latviešu mā-

cības spēku apspriede, kuri nākuši pie sekojošiem
slēdzieniem:

Augstskola valstī ir tas pamats, uz kā balstās

visa mūsu materiālā un garīgā labklājība, kādēļ pie
Latvijas augstskolas nodibināšanas un iekārtošanas

darbiem jāķeras bez kavēšanās, izmantojot visu to,
kas šinī lietā ir jau veikts. It īpaši vērība piegrie-
žam tai augstākai mācības iestādei, kura Rīgā,

zem dažādiem nosaukumiem, pastāv līdz pēdējam

brīdim, t. i. bijušais Rīgas politechniskais institūts.

Latvijā pagaidām dibināma tikai viena apvienota
nācionāla Augstskola ar technisko, humānitāro un

dabas zinātņu fakultātēm.

Augstskolu dibinot jāņem par paraugu vislabākās

Augstskolas pasaulē, īpašu vērību piegriežot mazo,

mums tuvu stāvošu valstu augstskolām, kā: Dāni-

jas, Skandināvijas un Somijas.

Latvijas Augstskolai jābūt valsts iestādei un ne-

kādam privātu grupu uzņēmumam še nevar būt

vietas.

8. augustā. Dr. Kirchenšteins ziņo, ka izgl.
min. Dr. Kasparsons piekritis centrālās, ķīmiski-
bakterioloģiskās laboratorijas idejai pie Latv. augst-

skolas, kuru iekārtotu pēc L. L B. augstskolas sek-

cijā izstrādāta projekta. Tālākai iztirzāšanai jau-
tājumu nodošot augstskolas 'komitejai. Pēc Kir-

chenšteina domām, pēdējā tomēr nebūšot pietiekoši

kompetenta, jo projektējamā iestāde vairāk interesē

higiēniskus mediķus un ķīmiķus, ne komitejas dar-

biniekus, agrākos Balt. Hochschul'es techniskos

spēkus.
Architektūras fakultātes principi un projekti iz-

strādāti komisijā, kurā piedalījušies doc. Laube,
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prof. štālbergs un arch. Kundziņš. Komisijas uz-

skats, ka architektiem jābūt techniķiem un māksli-

niekiem. Uzņemot studentus, jāpiegriež vērība zī-

mēšanas spējām. Studijas ilgst 5 gadi, no kuriem

viens jāpavada praktiskā darbā. Pēc tam tikai iz-

dos diplomu. Pie agrākiem priekšmetiem jāpievieno
jauni, kā architektu uzņēmumi, tēlniecības mākslas

elementi, latviešu tēlniecības māksla, techniskā hi-

giēna, architektūras vēsture. Visu studiju laiku

studentiem jānodarbojas pie augstskolas ierīkoja-
mās darbnīcās. Par mācības spēkiem pamatprin-
cipā pastāvot doma, ka architektu fakultātē var

iztikt ar pašu spēkiem vien, bez svešu, latvju cen-

tieniem naidīgu spēku līdzdarbības. Pamatprinci-

pus nodod sekcijai iesniegšanai ministrijai.
Filozofiskās fakultātes pamatprincipus iz-

strādājis Dr. phil. P. Zālīte. Augstskolu izveidojot

jāuzaicina visi tie latviešu zinātniskie spēki, kuri jau
universitātēs vai tādās techniskās augstskolas, kas

līdzīgas ūniversitātēm, ieguvuši venia legendi tiesī-

bas. Būtu labi, ja pie mūsu ūniversitātes ierīkotu,
kā tas ir Pēterpils Psīchoneuroloģiskā institūtā

(kuram jau cara laikā piešķīra ūniversitātes tiesī-

bas), pamatfakultāti, kurā mācītu filozofiju, literā-

tūru, vēsturi, mākslas vēsturi, kultūras vēsturi.

Šāda fakultāte tad būtu uzskatāma kā pamat- jeb

vispārizglītojoša fakultāte, kura ikvienam, kas ie-

stājas ūniversitātē, jāiziet cauri, iekam viņš izvēlas

kādu speciālarodu. Krievu zinātnieki, ievēroja-
mākie atklātības darbinieki un paidagögi šādu ie-

kārtu ļoti atzīst. Tas gan studijas vismaz par kādu

gadu paildzinātu, bet tad arī augstskolu pabeigušie
ieietu dzīvē labāk sagatavoti. Pamatfakultātē gadu
studēdami studenti arī varētu labāk pārdomāt, ko

lai īsti studē un izraugās par savu speciālarodu. Bet

lai nu to iekārtotu šā vai tā, filozofijai katrā ziņā
visās fakultātēs būtu piegriežama liela vē-

rība. Neviens nevar tikt uzskatīts par izglītotu,
kas nepazīst un nav pamatīgi iepazinies ar filozo-

fiju, psīcholoģiju, atziņas teoriju, loģiku, ētiku. Kas
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tie, piem., būs par juristiem, kas nepazīs ne filozo-

fijas vēstures, ne loģikas, ne atziņas teorijas, ne

psīcholoģijas, ne filozofiskās ētikas? Kas tādiem

būs likumu ētiskais gars? Forma, likumu čaula

tiem būs viss. — «Mūslaiku juristi,» sacīja kādā

priekšlasījumā Filozofiskā biedrībā, Pēterpilī, ievē-

rojamais krievu jurists senātors Koni, «ir izvērtu-

šies par mūslaiku sofistiem. Es labāk redzētu par

tiesnesi filozofiski un ētiski izglītotu cilvēku nekā

juristu, kas savu galvu piepildījis ar visādiem li-

kumu pantiem, kuri nereti novecojušies un nekam

nederīgi, ja viņos neieliek dzīva ētiska satura, ir tik

nedzīvi formas krāmi, kuri sofistiski izlietoti, atnesot

vairāk ļauna nekā laba». Filozofijas zināšana ne-

pieciešama ikvienam. Filozofijai jābūt izglītības
pamatam un galotnei, katras izglītības iesākumam

un galam. Bez sistēmatiska un noteikta pasaules
uzskata neviens nav saucams par izglītotu. Obligā-
toriski visiem būtu jāklausās filozofijas vēsture,
psīcholoģija, loģika, atziņas teorija un ētika. —

Vajadzīgo mācības spēku šai fakultātei pietiktu, lai

varētu sākt darboties šoruden.
— P. Dāle domā, ka

tagad tādu pamatfakultāti nebūtu iespējams atvērt

Latv. Augstskolā. Pirmā kursā studentiem būtu

jāklausās zināmi pamatpriekšmeti, starp tiem, kā

obligātorisks arī filozofija, lai sekmētu zināmu pa-

saules uzskatu. «Principā tur starpības nav», pie-
bilst Zālīte, «galvenais, ka lai visiem tūliņ sākumā

būtu jāmācās filozofija».
Tā visiem vienam mērķim sekojot un labu gribot

nodibinās mūsu Ūniversitātē. Arī mācības spēkus
izrauga. Visi viņi savu lielo uzdevumu sekmīgi veic.

Mūsu Ūniversitātē citu starpā ieņem redzamu vietu.

Mēs varam pašapzinīgi un ar dibinātu pašlepnumu
noskatīties uz mūsu gaismas pili. Tas ir darbs, kas

vēl pēc gadu simteņiem un tūkstošiem stāstīs par
saviem cēlējiem un nesīs svētību Latvijai, cilvēcei
un it īpaši suverēnai latviešu tautai.
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IV.

Profesors Dr. phil. P. Zālīte kā kroņa
muižu arendators,

Kroņa Jēkabmuižas un Bramberģes (Brandenburg)
Zemgalē un bruņinieku muižas Kacengrīnas līdz-

īpašnieks Bohemijā, tagadējā čechoslovakijā.

Kas zīmējas uz Jēkabmuižas, Bramberģes un

Kacengrīnas saimniekošanu, tad jāsaka, ka idejas

un plāna devējs bija profesors Kārlis Balodis, viņu
izvedēja Baložu māsa Hermīne. Jēkabmuižā ražas,
tā kā zeme bija ļoti laba, tika paceltas ātri un sa-

mērā ļoti augstas. Ēkas turpretim bija briesmīgi
nolaistas un augsto ražu kārtīga novākšana un la-

bības uzglabāšana tāpēc tika briesmīgi apgrūtināta
vai pat darīta par neiespējamu. Bija neiespējama
arī lielā lopu bara (100 slaucamu govju) apkopšana,
kas beidzot tika novērsts, izdarot lielajai lopu kūtij,

zirgu stallim, ratu vāgūzim, kuri atradās zem viena

jumta (salmu) pamatīgu remontu un uzceļot jaunu

jumtu (šindeļu), kas daudz izmaksāja. Bramberģē
ēkas bija daudz labākas, zeme daudz sliktāka, bet

arī tur ēkas visas bija pamatīgi jāremontē un jāceļ
vairāk jaunu ēku, jāmeliorē pļavas, jāuzlabo zeme.

īpaši vecā hercogu medību pils — saukta par Bram-

berģu elli — jāiztaisa par skaistu, pēc iespējas

modernu, labi apdzīvojamu pili. šos pils atjauno-
šanas darbus pilnīgi vadīja, nevien ideju deva un

plānu taisīja Hermīne Zālīte. Pils bija tā atjaunota,
ka vairāki augsti zemkopības ministrijas ierēdņi un

citas augstas personas no Pēterpils to redzot, izbrī-

nējušies jautāja: «vai tas viss tā uzglabājies no

hercogu laikiem?» Vienam logam tiešam no her-
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cogu laikiem bija uzglabājušās sudraba eņģes, par
ko neviens nebija zinājis, kad es domēnu valdes

priekšniekam Kulomzinam, vecās ķeizarienes sek-

retāram, to parādīju, tad viņš sacīja, lai es to aiz-

sūtot uz Rīgu, ko es nedarīju, jo gribēju, lai viņa,
kā vēsturiska piemiņa paliek turpat.

«Minjonas j>avārniecības mākslas» autore Hermīne

Zālīte visās muižās daudz darījusi zemkopības un

lopkopības pacelšanā, ēku izlabošanā; muižu iene-

sības pacelšanā. Viņa visas trīs muižas padarīja
ienesīgas un skaistas.

Kacengrīnai bija ļoti laba zeme, ēkas kā mūžībai

taisītas, pati burvīgā vietā, bet arī tur viņa atrada

ko izkopt: pacēla lopkopību, ierīkoja lopiem «Selbst-

tränke», izremontēja un izdaiļoja ēkas, it īpaši vē-

sturisko pili un pils baznīciņu.
Kā bijis un kā izskatījies Bramberģes muižā, to lai

rāda pils iekārta, mēbeles, gleznas etc. Bramberģes

pilī, zaudējumu prasība un viņu atzīšana. Zaudējumi
pārsniedza 86.000 rubļus.
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V.

Bramberģes pils istabas iekārta,

mēbeles, grāmatas, gleznas,

tepiķi un citas lietas.

Bramberģes muižas pilī (Dobeles apriņķī, Kurzemes

guberņā) atrod, kustamās mantas saraksts.

Masīvā, ar kārniņiem segtā pils ēkā Nr. 1.

L Priekšnamā (antrejā).
4 polsterēti krēsli no sarkan

koka ā 6 rbļ Rbļ. 24

1 spogulis antīkā rāmī, sarkan-

koka, pustrimo
„

30

1 apaļš galds, sarkankoka
. . „

15

1 drēbju uzkaramais
. . . . „

10 Rbļ. 79.

Ü. Zālē.

Divas sarkankoka garnitūras
sastāvošas no diviem dīvā-

niem, 12 krēsliem, 4 atzveltnes

krēsliem, 2 maziem galdiņiem
pie dīvāniem, 1 rakstāmgalda,
1 atsevišķa maza galdiņa, —

visas šīs mēbeles neapšaubāmi

antīkas, sarkankoka, bronzā,

empiriskā stilā Rbļ. 800

1 liels paklājs, 11 arš. garš un

8 arš. plats
„

200

3 māksi, gleznas, mākslinieka

Jāņa Rozentāla, pa 200 rbļ.
katra '.

„
600

1 māksi, glezna, Purvīša
. . . „

200
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1 māksi, glezna, Džovanni Bel-

lini .Rbļ. 300

1 bilde uz gobelina
„

50 Rbļ. 2150.

111. Kabinets, Pompe jas stilā.

1 īsta senlaiku garnitūra, sar-

kankoka, bronzā, sast. no 1 sö-

fāja, 6 krēsliem, 2 atzveltnes

krēsliem, maza apaļa galdiņa,
1 rakstāmgalda un 1 kumodes Rbļ. 500

1 polsterēts dīvāns Rbļ 25

2 aristokrātiskas lampas, sienas,
bronzā un zeltītas

. . . . „
50

2 ovāli kristalla spoguļi . . . „
30

1 rakstāmlietu komplekts . . „
100

2 īsti persiešu paklāji un 1 pa-

klājs zīda plīša
„

100

1 māksi, glezna
„

100

1 vāze, termometrs v. c.
.

.
. „

25 Rbļ. 930.

Pārnesums
. . . Rbļ. 3159.

IV. Guļamistabā

1 gulta, dzeltēnā vara
. . . Rbļ. 60

1 skapis no īsta sarkankoka
. „

80

1 marmora mazgājamais gal-
diņš

„
25

1 galds un 2 krēsli, sarkankoka
„

40

1 veclaiku kumode, sarkankoka,
ar bronzas malām

. . . . „
50

1 gultas galdiņš, sarkankoka
. „

15

1 māksi, gleznas, pazīstamā
mākslinieka Murillo gleznas
kopija

„
100

1 sienas tepiķis
„

30

1 gultas paklājs
„

15

1 vāze
„

25

1 māksi, glezna «Arkādija . . „
50 Rbļ. 490.
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V. Buduāri.

2 kušetes Rbļ. 60

1 galdiņš pie sofāja, sarkan-

koka
„

35

1 kumode, sarkankoka
. . . „

200

1 kumode, sarkankoka
. . . „

50

1 liels spogulis
„

50

1 sienas tepiķis „
30

1 Smirnas paklājs
„

30

2 bildes 50 Rbļ. 485.

VI. Ēdamistabā

1 ozola bufete Rbļ. 200

1 liels galds
,

30

12krēslu
„

60

2 atzveltnes krēsli
„

30

2 dīvāni
„

40

1 spogulis 40

Porcelāna un kristalla trauki
. „

200 Rbļ. 600.

VE. Bibliotēkā.

1 veclaiku grāmatskapis, sar-

kankoka Rbļ. 225

1 veclaiku galds, sarkankoka
. „

30

1 veclaiku galds, sarkankoka
. „

30

6 veclaiku krēsli
„ . „

90

1 spogulis
„

30

1 mākslinieciska glezna . . . „
50

3 portrejas un dažādas fotogrā-

fijas
„

80

dažādas grāmatas, pa lielākai

daļai zinātniska, filozofiska

satura grieķu, latviešu, vācu,
krievu un franču valodās u.t.t.

„
2000 Rbļ. 2535

Pavisam Rbļ. 7269
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1. Priekšnamā Rbļ. 79

2. Zālē 2150

3. Kabinetā
„

930

4. Guļamistabā „
490

5. Buduārā
„

485

6. Ēdamistabā
„

600

7. Bibliotēkā
„

2535

Kopā . . . Rbļ. 7269

Atskaitot apdrošinājumu . „
269

uz paša rēķina sudraba rbļ. 7000

Virtuves piederumi, kā arī mēbeles, kuras atrodas

stūra istabā, beletāžā un augšā 111 stāvā un kuras

sastāda vērtību dažu simts rubļu apmērā (apm.
5—600 rbļ), augšminētā salīdzinājumā nav pieskai-
tītas un paliek nenovērtētas. Brandenburgā, Rīgā,
1913. g. 12. janvārī. Dr. phil. P. Zālīte. Pirmā

lappusē ierakstīts: ā 6 R.» izlabots «Divi», izstrī-

pots: Rub.», otrā lappusē izlabots: «2», ovāli kri-

stalla spoguļi «930», izstrīpots: «izjaščnaja» un

«Rub.», trešā lappusē izstrīpots: «Rub., Rub. hudo-

žestvennaja, 00, un izlabots: «485» un «6». Mēs,
apakšā parakstījušies, Rīgas pilsonis Augusts
Jāņa d. Blaubergs, Otrās Krievijas apdrošināšanas
sabiedrības pilnvarots aģents, dzīvojošs Rīgā, lielā

Smilšu ielā Nr. 29, un Rīgas pilsonis, Fricis Georga d.

Krons, agronoms un Rīgas pilsētas muižas «štein-

holma», Katlakalna pagastā, Rīgas apriņķī, nom-

nieks, ar šo apliecina, ka augšā apzīmētā manta, kas

novērtēta par septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit

deviņiem rubļiem, patiesībā ir divreiz vērtīgāka,
ievērojot to, ka uzskaitīto mantu starpā atrodas

antīkas mēbeles ar ārkārtīgi augstu vērtību. Izla-

bots: «apzīmētā», «rt», «augstu». lerakstīts: «Au-

gusts Jāņa d.» un «divi simti sešdesmit deviņi».
(Paraksti: A. I. Braubergs. F. Krons.)

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekšē-
jos parakstus uz šā dokumenta pašrocīgi izdarīja
manā, Fridricha Jēkaba d. Veikleviča, Rīgas notāra,
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klātbūtnē, manā kantorī, atrodošā pilsētas daļā II

iecirknī, Vaļņu ielā, namā Nr. 20, Kaļķu ielas stūrī,

Rīgas pilsonis Augusts Jāņa d. Blaubergs un

Rīgas pilsonis Fricis Georga d. Kronīti s-K r o n s,

man personīgi pazīstami, dzīvojoši, 1-mais Rīgas
pilsētā, lielā Smilšu ielā Nr. 29, bet otrais «štein-

holmas» muižā, Katlakalna pagastā, Rīgas apriņķī,
Vidzemes guberņā.

Rīgā, 1917. gada 16. janvārī, šis dokuments pa-

redzēts iesniegšanai iestādēm kara apstākļu nodarītu

zaudējumu atlīdzības saņemšanas lietās.

(Z. v.) Notārs (paraksts).
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VI.

Kā P. Zālīte ar K. Balodi Bramberģē
gribēja atjaunot hercogu laikos ierī-

koto dīķu sistēmu — ierīkot zivkopību
un to savienot ar modernu lauksaim-

niecību un lopkopību.

Baltijas zemkopības
un

valsts mantu

pārvaldes priekšnieks
1913. g. 2. jūnijā

Nr. 25021

Rīgā.

Bramberģes muižas nomniekam

Pēterim Zālītei.

Saņēmis šā gada 27. janvārī, pie vēstules, no-

rakstu no Jūsu š. g. 21. janvāra lūguma, iesniegta
Zemes ierīcības un zemkopības galvenam pārvald-
nieka kungam attiecībā uz agrāko zivju audzēšanas

dīķu atjaunošanu Bramberģes muižā, es devu rīko-

jumu uz vietas tuvāk izpētīt šo lietu caur zivju
audzēšanas vecāko speciālistu pie Zemkopības de-

partamenta Baltijas guberņām — M. fon cūr Mīlenu.

Pēc tagad no pēdējā saņemtiem uz vietas izdarī-

tās apskates rezultātiem, pilnīgas zivju audzētavas

ierīkošana Bramberģes muižā nav iespējama nepie-
tiekošas ūdens piegādes dēļ dīķiem no vietējās upes,
kura pa laikam izžūst. Bet zivju audzētavas ierī-

košanu karpu uzbarošanai, ja ikgadus no jauna ielaiž

dīķos zivju mazuļus, zivju audzēšanas speciālists
atzīst ne tikai par iespējamu, bet arī par izdevīgu.
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Pēc viņa domām izdevumi par šāda veida zivju au-

dzētavas ierīkošanu līdzinātos apmēram sekojošām
summām:

4 lieli aizsprosti, pa 300 rbļ. katrs
. . .

1200 rbļ.
3 mazi aizsprosti, pa 100 rbļ. katrs

. .
300

„

Pils tuvumā atrodošā dīķa tīrīšana
. .

1000
„

Dīķa tīrīšana augļu dārzā 200
„

Nārstošanas dīķa tīrīšana €0
„

Divu ūdens sateku ierīkošana, pa 200rbļ.
katra '. 400

„

Drenēšana (ar dēļu caurulēm) pa 75 rbļ.
par desetinu, pavisam 25 desetinas

.
1875

„

kopā .
. .

5835 rbļ.

Barības apstākļi dīķos dod iespēju rēķināties ar

ļoti labu zivju gaļas pieaugumu, apmēram 4—5 pudi

no desetinas, kas pie vislētākās cenas — 9 rub. par

pudu no dīķu laukuma, kas līdzinās apmēram 30 des,,

var dot ienākumu 1080 līdz 1350 rubļu gadā.
Vērā ņemot minētos apskates rezultātus, esmu

gatavs griezties pie Galvenās zemes ierīcības un zem-

kopības pārvaldes ar priekšlikumu piešķirt aizde-

vuma veidā kreditu, kāds vajadzīgs pēc sīki sastā-

dītas tāmes minētā veida zivju audzētavas ierīko-

šanai Bramberģes muižā, — ja Jūs gribētu ap-

ņemties: 1) atmaksāt valstij vai dzēst izsniegto
summu ar ikgadējām Galvenās pārvaldes noteiktām

iemaksām, 2) paaugstināt nomas maksu par muižu

par 150 rubļiem gadā un 3) nepretendēt uz maksas

pazemināšanu par dīķu aizņemto Bramberģes muižas

derīgo zemi.

Uz to lūdzu Jūsu atbildi.

Pārvaldes priekšnieks (paraksts).

No Baltijas domeņu valdes priekšnieka atbildes

skaidri redzams, kas gribēts. Zemkopības ministrija
arī Bramberģē gribēja radīt apstākļus, lai tur tādus,
kas Krievijā studē zemkopību, kursu beidz vai pat

jau beiguši, varētu sūtīt, lai saraksta savus diploma
darbus, kuriem šai nolūkā būtu izmēģinājumiem
ierādāma zeme un dodams uzturs.
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Visas trīs muižas, abas kroņa muižas Zemgale un

bruņinieku muiža Bohemijā (tagadējā Čechoslova-

kijā), kā sacīts, ņemtas uz profesora Dr. Kārļa Ba-

loža iniciātīvas (ierosmes) pamata. Visās muižās

saimniecību vadījusi viņa māsa Hermīne. Visam plā-
nu un aprēķinu deva pats profesors Balodis. Hermī-

ne, kā laba saimniece un māksliniece, visu centās iz-

veidot un padarīt skaistu. Dzīvu interesi visam, ko

Kārlis un Hermīne darīja, piegrieza arī vecākais brā-

lis, Rīgas pilsētas inženieris, kurš tos, kad vien va-

rēja un kur vajadzēja materiāli atbalstīja it visur:

sākot no Kārļa studijām Tērbatā, ceļojumiem uz

Braziliju un beidzot ar līdzdalību pie muižām. Sav-

starpēja palīdzība, vienprātība un saskaņa valdīja
visā Baložu ģimenē. Memsīte (tēvs bija miris) ar

abiem dēliem un meitu Hermīni bija kā viena sirds

un dvēsele.

Muižas tika ņemtas, kā Balodis raksta, «nevis spe-

kulācijas nolūkos, bet aiz intereses priekš zemko-

pības un tautas labklājības pacelšanas jautājumiem
Kurzemē 2 kroņa muižas (pa priekšu Jēkabmuiža,

tad Bramberģe).

150 hektāru lielā Jēkabmuižā jau no 1900. līdz

1908. gadam bija sasniegti tik ievērojami panākumi
ražas pacelšanas ziņā, ka krievu valdība atdeva

Dr. Zālītēm bez torgiem izmēģinājumu paplašinā-
šanai 300 hektāru lielo Bramberģes muižu uz 24

gadiem uz nomu.

Karš izpostīja Bramberģes uzzēlušo saimniecību un

iznīcināja 140 galvu lielo lopu baru.

«Uz Latviju pārnākot», saka Balodis, «biju cerē-

jis, ka man un manam svainim tiks dota iespēja tur-

pināt izmēģinājumus Latvijas interesēs, sevišķi
tāpēc, ka Dr. Zālītēm bija 3—4 reizes piespriesta

zemkopības izstādēs augstākā godalga, «grand prix»
— zelta medaļas.

Izmēģinājumu dēļ biju arī 1911. gada pavasarī

ieguvis kopā ar Dr. Zālīti kādu 1000 pūrvietu lielu
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muižu Bohemijā ar 400 p. meža progresīvākas zem-

kopības rajonā, kura man diemžēl kara apstākļu dēļ
1916. gada rudenī bija jāpārdod.» Tā Balodis.

«No ražu pacelšanas pēc viņa viss atkaras.»

Kas nu zīmējas uz 150 hektāru lielo Jēkabmuižu,
tad tur ražas, tā kā zeme bija ļoti laba, zemi labi

un pareizi mēslojot un ievedot pareizu augu maiņu,
drīz varēja tikt ievērojami paceltas. Jēkabmuižā

tika caurmērā ražots ap 9000 pudu labības gadā.
Tā tad pietiek 2000 tādas saimniecības, kā Jēkab-

muižā, kur tik 113 desetinas aramzemes, kopā
226.000 des. aramas zemes = tik 9% no visas Kur-

zemes zemes, lai pie līdzīgas intensīvitātes ražotu

visu Kurzemes ražu: 2000 X 9000p= 180.000 pudus
labības. Bet Jēkabmuižas ražas vēl varēja par 50%

pacelt. Jēkabmuižā caurmēra rudzu raža 10 gados
bija 20 mēri (60 pudi) uz pūrvietas, miežu dažos

gados 33 mēri, lēcu 25 mēri, auzu vienā gadā 45

mēri uz pūrvietas. Kad domeņu valdes priekšnieks

kņazs Meščerskis kādu vasaru atbrauca uz Jēkab-

muižu un apskatīja laukus un turienes labību, tad

viņš ieteica ņemt izmēģināšanai lielāku muižu —

Bramberģi, es to negribēju, bet kad atbrauca profe-
sors Balodis, tad kņazs Meščerskis un prof. Balodis

kopā brauca apskatīt Bramberģi un mani ņēma līdzi.

Profesoram Balodim Bramberģe patika un viņi ar

Meščerski nolēma, ka Bramberģe jāņem. Es beidzot

biju ar mieru.

Kāpēc profesoram Baložam tā vajadzēja muižu?

Baložam vajadzēja izpētīt un izzināt kā, cik

augstu un kādiem līdzekļiem iespē-

jams ražas pacelt, jo no tā atkarājas tas,
cik cilvēku var dzīvot pasaulē un vai ir iespē-

jama vispārēja labklājība un tai-

snība? Tas viņam bija vajadzīgs

viņa nākotnes valsts dēļ, lai to va-

rētu dibināt uz drošiem granīta
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pamatiem, kur zinātniski viss būtu

drošs, nesatricināms, neapgāžams.
Tāpēc Balodis pēta un raksta daudz šmollera «Gada

grāmatā» («Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen

Reiche») par darba produktivitāti, par produktivitāti

(ražīgumu) zemkopībā, rūpniecībā lielu vērību pie-
griež izmēģinājumu saimniecībām, raksta par viņām,
piemēram, par zinātnē ļoti ievērojamo profesora
Dr. A. Bakhausa izmēģinājumu saimniecību Kved-

navu («Das Versuchsgut Quednau»), kuras kritisks

novērtējums ievietots šmollera «Gada grāmatā»
(1903. gadā). Tāpat profesora Dr. J. Konrāda «Oiko-

nomijas un statistikas gada grāmatās» («Jahrbücher
für Nationalökonomie und Statistik», herausgegeben
von Professor Dr. J. Conradi in Halle a. S. in Ver-

bindung mit Prof. Dr. Edg. Loenig (in Halle a. S.),
Prof. Dr. W. Lexis (in Göttingen) un Prof. Dr.

H. Waetig (in Halle a. S.). Tāpat H. Delbrika izdo-

tās Prūšu gada grāmatās («Preussische Jahrbücher»,
herausgegeben von Hans Delbrück) un vēl citos žur-

nālos un laikrakstos daždažādos gadījumos.
Bet zemi labi mēslojot un izlietojot visus jaun-

laiku techniskos līdzekļus, lielsaimniecībās iespēja-

mas pat 3000—4000 kilogramu (1 kilograms = apm,

2i/fc mārc.) lielas caurmēra ražas uz hektāru ( 9/
ļ0

de-

setinas) jeb ap 25 mēri caurmērā uz pūrvietas.
Bekendorfā pie Halles un Leutevicas muižā (Sak-
sijā) kviešu ražots caurmērā 3600 kilogrami no hek-

tāra. Heine Hadmerslebenā (Saksijā) panācis pat
4900—5200 kilogramu lielas kviešu ražas uz hektāra,

apm. 35 mēri uz pūrvietas.
«Darba ražīgums nedrīkst krist, bet tam ir jā-

ceļas», izsakās Balodis. «Visu ierīkojot uz vispilnī-
gāko un lietojot vispilnīgākās mašīnas, ražas vismaz

dubultojamas. Tas ir iespējams. Ja tā nevarētu,

tad nebūtu iespējama nekāda vispārēja labklājība
un taisnība zemes virsū.»

Latvija vēl ir vāji apdzīvota zeme. Viņā vēl var

dzīvot 3—4-kārt vairāk iedzīvotāju, nekā tagad.
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Apvienotā suverēnā Latvijas demokrātiskā repub-

likā, kur brīvas patstāvīgas tautas suverēnā griba

pati dod sev likumus un pēc pašas dotiem likumiem

dzīvo, zināms, visu var iekārtot uz pilnīgāko —

izmantojot pie tam visas Latvijas dabiskās bagā-
tības, kā, piem., Daugavas un citus ūdensspēkus pār-
vēršot elektriskā spēkā, purvājus treknos tīrumos,
dārzos, ziedošās pļavās v. 1.1.

Kā izveidojama un ierīkojama valsts, kur visiem

labi klājas un kur taisnība valda, tas redzams pro-
fesora Dr. K. Baloža (Atlantika) darbā «Skats Nā-

kotnes valstī» («Ein Blick in den Zukunftsstaat»),
kurš iznācis Hermaņa Dīca (Dietz) apgādībā Stut-

gaftē 1898. g.

Labu gribēt un labu darīt ir cilvēka visaugstākais

pienākums. Dzīvot pēc tā likuma, no kura varētu

vēlēties, ka tas tiktu pacelts par likumu visām prāta
būtnēm. Balodis to gribēja un tā lūkoja dzīvot. Viņš
dzinās pēc patiesības un pēc taisnības reālizācijas

(piepildīšanas zemes virsū). —

Bruņinieku muiža Kacengrīna pie Saksijas robe-

žām atrodas ļoti romantiskā" parkā pie skaista dīķa
(ar salu) un upes ar vēsturisku pili un pils baznīciņu,
ļoti masīvām saimniecības ēkām, kuru uzbūve vien

izmaksātu kādu miljonu. Ar 100 hektāru skaista,
dabas parkam līdzīga un vērtīga meža. Ar 200 hek-

tāriem ļoti labas tīruma zemes (labākas kā Jēkab-

muižā) un ar apūdeņojamām pļavām. Labas medī-

bas. Laba zveja. Foreles, karpas. Skaistākā muiža

krāšņajā Egeras lejā, 2—3 kilometrus no Kēnigs-
bergas pie Egeras starp trim pasaules slavenām

peldu vietām 10 km no Francensbades, 21 km no

Karlsbades un 27 km no Marienbādes ar kaolīna

slāņiem, kūdrāju un rādija avotu, kuru izmantošana

vien ienestu vairākus miljonus. Labi sugas lopi.
Piena daudzums dienā: 350—400 litri.
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VII.

Lūgums dēļ kara zaudējumu atlīdzības.

Dobeles apriņķa, Kurzemē,

apriņķa kara zaudējumu komisijai.

Bramberģes kroņa muižas (Dobeles
apriņķī, Kurzemē) nomnieka profe-

sora Dr. phil. P. Zālītes

kara zaudējumu atlīdzības lūgums.

Še klāt septiņi dažādi pierādījumu raksti, kas ap-

gaismo un pamato zaudējumu atlīdzības prasību:

triju savā laikā Tērbatā darbojušos komisiju —

Kurzemes guberņas vispārējās Vērtēšanas komisi-

jas, Vispārējās Kurzemes apgabala rīcības komi-

tejas un Ziemeļu frontes II likvidācijas komisijas

-— trīs rezolūcijas, trīs protokoli un viens Bramber-

ģes pilī atradušos apdrošināto un neapdrošināto
mantu saraksts.

Kā no minēto trīs komisiju rezolūcijām izriet,
visas trīs komisijas atzinušas par pareizu piešķirt
man zaudējumu atlīdzību par manis nomātā Bram-

berģes kroņa muižā (Dobeles apriņķī, Kurzemē)
1915. gadā ciesto ražas zaudējumu pavisam trīs-

desmit pieci tūkstoši pieci simti divpadsmit rubļu
četrdesmit četras kapeikas (35512 rub. 44 kap.), no

kādas summas 25 % ,
t. i. 8878 rub. 11 kapeikas, man

arī jau faktiski izmaksāti. Atlikums turpretim bija

man izmaksājams pēc miera noslēgšanas. Brest

Ļitovskas miers jau sen ratificēts un tā tad arī man

piešķirtā atlikušā summa ir izmaksājama.

Tādēļ lūdzu nekavējoties izmaksāt man piespriesto
un maksājamo atlikuma summu 35512 rub, 44 kap.
— 25 % resp. 8878 rbl. 11 kap. = 26634 rub. 33 kap.
= 57530 Mk. 15 fen!
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Tas ir ražas zaudējums 1915. gadā. Sakarā ar

strādnieku aizdzīšanu no muižas, no krievu kara-

spēka puses, es zaudēju arī skaidro peļņu 1916.,
1917. un 1918. g. šis zaudējums būtu aprēķināms
vismaz 5000 rbl. apmērā par katru gadu; tā tad 3 X

5000 rbļ. = 15000 rbļ. = 32400 Mk.

Kā no minēto trīs komisiju protokoliem, rezolū-

cijām un apspriežu aktīm izriet, 1915. g. naktī no

18. uz 19. aprīli Bramberģē ieradās vācu kavaleristi,

uzturējās tur 4 dienas un ieņēma savu virsnieku un

pārējo karavīru (kavalerīistu) vajadzībām visas

muižas telpas. Pēc ierašanās viņi, saskaņā ar strād-

nieku izteikumiem un liecinieku liecībām Tērbatā,

tūlīt atdarījuši visas durvis, aizveduši klētī atrodo-

šos sēklas labību, izsvieduši no ratu šķūņa manus

lauksaimniecības rīkus v. t. t., novietojuši tur, kā

arī pārējos šķūņos un dažās citās ēkās savus zirgus,
sienu un āboliņu izlietojuši pakaišiem v. c, v. t. t.

Saskaņā ar protokolu Nr. 1 un liecinieku izteiku-

miem Tērbatā man ar to nodarīti zaudējumi
7349 rbļ 95 kap. = 15875 mark. 89 fen.

Šis zaudējums, kā no protokola Nr. 1 redzams, no-

vērtēts un aprēķināts ļoti zemu, zemu pat pēc torei-

zējām cenām, kādēļ lūdzu novērtēt visu tā, lai es

zaudēto varētu atkal iepirkt un iegūt par man pie-

šķirto naudu.

Kad vācu karaspēks pēc apm. četru dienu ilgas
uzturēšanās Bramberģē bija piekāpies pārspēkam
un atkāpies, ieradās krievu karaspēks — daži tūk-

stoši —un tāpat ieņēma muižu. Vispirms daži krie-

vu virsnieki bija tur izdarījuši sīku apskati un ap-

skatījuši, kur varētu novietot krievu štābu un kā

pašiem vislabāk iekārtoties. Pils beletāžas acīmre-

dzot visiem nepietika. Virsnieku vajadzībām izlie-

toja arī citas telpas — dažas istabas apakšstāvā

(parterī) un pat jaunceltās kalpu mājas. Antīkās

ampira stila mahagonija mēbeles, tepiķus, gleznas,
mākslas priekšmetus, porcelāna traukus, drēbes,

veļu v. t. t., v. t. t. uz virsnieku pavēli tad izvazāja
no pils beletāžas pa visām virsniekiem paredzētām
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telpām, pie kam kareivjiem palīdzēja dažas dūšīgas
strādnieku sievas. Pie tam, protams, daudzus vērtī-

gus priekšmetus nozaga un sasita. Vēlāk krievu

karaspēks visas vērtīgās mantas, — it īpaši bele-

tāžā
— izdemolēja, tepiķus un grāmatas sagrieza,

saplēsa, izsvieda pa logu v. t. t. Muiža piederot «no-

devējiem», vācu karaspēku esot labprāt un laipni

uzņēmuši v. t. t. Lieciniece Matilde Krūmiņš Tēr-

batā pie Vērtēšanas komisijas zem zvēresta lieci-

nāja, ka viņa pat redzējusi, ka krievu kareivji izrā-

vuši lapas no kādas mākslas bībeles un taisījuši no

tām papirosus. Vācu karaspēka ienākšanas laikā, un

pa mēbeļu v. c. demolēšanas laiku, no krievu kara-

spēka, es pats atrados Rīgā, kur es dzīvoju. Kad es

kopā ar žurnālistu Fr. Skuju atkal ierados muižā,
tur gandrīz viss bija iznīcināts, visur redzami sa-

lauzti, iznīcinātas mantas gabali, zāle un dažas ci-

tas beletāžas istabas bija pieķēzītas, uz grīdas tur

atradās salmi un uz logiem podi un trauki, pilni ar

smirdošu šķidrumu.

Krievu policija aizliedza kaut ko liecināt par pils
izdemolēšanu no krievu karaspēka. Vainu vajagot
uzvelt vācu karaspēkam. Ja kāds liecināšot, ka to

darījuši krievi, tad viņu nošaušot. Tādēļ arī lieci-

nieki, savā laikā, Tērbatā pie Vērtēšanas komisijas,

neuzdrošinājās liecināt, ka to darījuši krievu kara-

pulki, un jautājumu, kāds karaspēks muižu izdemo-

lējis, apgāja. Kad es lūdzu Vērtēšanas komisiju

jautājumu no jauna izmeklēt un uzdevu lieciniekus,

manu lūgumu neievēroja un, kā likās, atlika ad ca-

lendas graecas, lai nevarētu pierādīt, ka krievu ka-

raspēks kaut ko tādu nodarījis.
šādā kārtā sakarā ar mēbeļu, gleznu, tepiķu,

trauku, bibliotēkas v. t. t. izdemolēšanu no krievu

karaspēka man nodarīti zaudējumi vismaz par sep-

tiņpadsmit tūkstoš divi simti sešdesmit deviņiem

(17.269) rub. — 37.301 Mk. 4 fen. šis zaudējums,

saskaņā ar protokolu Nr. 2 B, C, D un pēc «proto-

kola-apdrošināšanas polises» (parakstītas no Augu-
sta Blauberga un Friča Kronīt-Kroņa kgiem), re-
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dzams, izriet un sadalās sekojoši: 7269 X 2 (aplieci-
nātā divkāršā apdrošināšanas summas vērtība) +

+ 2.131 rbl. (par kādu summu, kā to Tērbatā aplie-

cināja liecinieki pie Vērtēšanas komisijas, bija vēl

piepirktas mantas pēc apdrošināšanas) -f 600 rub.

(mantas, kas atradās virtuvē, 111 stāvā v. t. t.), tā

tad pavisam 17.269 rub.

Bet patiesībā mantām bija daudz lielāka vērtība.

Antīkās mēbeles v. c. vien tagad maksātu vismaz ap

50.000 rub. — 108.000 marku. No šīm mantām ta-

gad pilī nekas vairs nav atlicis, izņemot stipri bo-

jātu bufeti un pussalauztu dīvānu.

Beidzot 1915. g. 5. jūlijā atkāpjošais krievu kara-

spēks aizdzina no muižas strādniekus. Ceļā viņi arī

vēl saņēma pavēli no policijas muižu tūlīt atstāt.

Sakarā ar pēkšņo atstāšanu muižā 1915. g. 5. jū-

lijā palika (saskaņā ar protokolu Nr. 2 A) dažādas

lauksaimniecības mašīnas un rīki 6.332 rub. 75 kap.
= 13.462 M. 74 f. vērtībā

un bez tam (saskaņā ar protokolu Nr. 3) šķūnī
4340 pudu āboliņa un siena un uz lauka 800 pudu
izžāvēta āboliņa ā 70 kap. — 3.598 rub. — 7.771 Mk.

78 f.

Ceļā saslima un gāja bojā, saskaņā ar liecinieku

izteikumiem Tērbatā, daži teļi 560 rub. — 1.209 M.

60 f. vērtībā.

Man nodarītais un vēl neatlīdzinātais zaudējums
tā tad līdzinās vismaz septiņdesmit seši tūkstoši sep-

tiņi simti četrdesmit četriem 76.744 rub. 3 kap. =

= 165.767 markām 10 fen.

Bramberģes kroņa muižu man 1909. gadā, uz viņa
majestātes Krievijas ķeizara pavēli, iznomāja uz 24

gadiem — kā izmēģinājumu fermu. Par izmēģinā-

jumu fermas vadītāju skaitās (saskaņā ar līgumu)
mans svainis profesors Dr. Kārlis Balodis, Berlīnē.

Muiža savā laikā arī ņemta uz prof. Dr. K. Baloža

iniciātīvu. Prof. Dr. K. Balodis tad arī Bramberģē

ieguldījis lielāko daļu naudas — apm. 45.000 rub.

Kā lieciniekus uzdodu: Jāni Jāņa dēlu Plāniņu un

viņa sievu Plāniņš, abi tagad dzīvojoši Svētē, Do-
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beles apriņķī, Jāni Mārtiņa dēlu Krūmiņu un viņa
sievu Matildu Krūmiņš, abi dzīvojoši Bites mājās,
Cēsu apriņķī, Vidzemē; Augustu Jāņa dēlu Blau-

bergu, dzīv. Rīgā (Vaļņu ielā 28b) un Frici Georga
dēlu Kronīti-Kroni, dzīvojošu Steinholmas muižā,
Katlakalna pagastā, Rīgas apriņķī.

Pēc labākās zināšanas un sirdsapziņas.

Profesors Dr. phil. P. Zālīte.

Rīgā, 1918. g. 12. oktobrī.
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VIII.

Kara zaudējumu lietā — rezultāts.

Ziemeļu frontes otrās likvidācijas komisijas

II nodaļas sēdes

žurnāls Nr. 653/11

no 1917. gada 30. marta.

Lieta Nr. 694.

Klāt bija: nodaļas priekšsēdētājs I. S. Šablov-

sk i s un locekļi: Finanču ministrijas pārstāvis E.

V. Lopatins, Lauku kontroles pārstāvis I. J. Ge f-

ken s, sabiedrības pārstāvis H. J. Luch a un

Kara resora pārstāvis S. M. I v a no v s.

Ūz 1916. gada 9. oktobra pavēles Kara resoram,

ar Nr. 558, pamata caurskatijusi pēc komisijas lo-

cekļa, sabiedrības pārstāvja H. J. Lucha, ziņojuma,

lietu, kas ienākusi pie Kurzemes guberņas vispārē-

jās apriņķa rīcības komitejas 1917. gada 28. jan-
vāra — ar Nr. 957 — un Kurzemes vērtēšanas komi-

sijas 1916. gada 22. oktobra — ar Nr. 1127-d —

sarakstīšanās, sakarā ar filozofijas doktora Pētera

Kārļa dēla Zālītes pilnvarnieka — zvērināta

advokāta S. J. Gruzenberga lūgumu izmak-

sāt viņa piln vardevēj am atlīdzību par zaudējumiem,
kas nodarīti, iznīcinot sējumus un pļavas viņa piln-

vardevēja nomātā kroņa muižā «Bramberģe», Dobe-

les apriņķī, Kurzemes guberņā, — komisijas II no-

daļa konstatēja:

1) ka mūsu atkāpjošais karaspēks, bēgļi un pats

cietušais, kā redzams no 1916. gada 11. oktobrī Kur-

zemes vērtēšanas komisijā zem zvēresta nopratināto
liecinieku Jāņa Jāņa d. Planiņa un Jāņa Mārtiņa d.
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Krūmiņa liecībām, tiešām iznīcinājuši Bramberģes
muižas nomniekam Pēterim Kārļa d. Zālītei piedero-
šos sējumus un pļavas, pie kam sējumi un pļavas
bija iznīcināmas uz armijas komandiera pavēles pa-

mata, kas izteikta 1916. gada 5. jūlija tēlegrammā
Kurzemes guberņas pārvaldniekam;

2) ka no Kurzemes apriņķa rīcības komitejas,
viņas 1917. gada 20. janvāra lēmumā aprēķinātais
zaudējumu apmērs, kas nodarīti ar minēto sējumu
un pļavu iznīcināšanu minētās kroņa muižas lau-

kos, noteikts kopsummā uz 34.387 rub. 76 kap.;
3) ka — kā redzams no orīģinālkvīts, izdotas no

Kurzemes apriņķa rīcības komitejas 1917. gada
25. janvārī ar Nr. 2/1016342 par summu 34.387 rub.

76 kap. — pēc minētās kvīts 25% atlīdzību lūdzējs
vai viņa pilnvarnieks pagaidām vēl nav saņēmuši;

4) kā no Kurzemes aizdevumu komitejas 1917.

gada 8. februāra raksta ar Nr. 1322 redzams, ka lū-

dzējam Dr. Zālītei komiteja aizdevumu sakarā ar

kara apstākļiem nav izsniegusi, bet pēc paša cietušā

1917. gada 17. janvāra paziņojuma, kas ienācis ko-

misijai tā paša mēneša 18., viņam no kroņa līdze-

kļiem caur Latviešu centrālo komiteju 1915. gada
decembra mēnesī izsniegts aizdevums 600 rub. ap-

mērā un

5) ka lūdzēja vai viņa pilnvarnieka paziņojums
par izsaukšanu šai lietā komisijas sēdē nav ienācis.

Ņemot vērā izteikto un uz 1916. gada 9. oktobra

pavēles Kara resoram, ar Nr. 558, 1. p. v., 2., 3., 6.,

10.—12., 22. p. b., 30., 32., 38., 41.—48., 98.—105.

p. p. pamata Komisijas II nodaļa

nolēma:

1) vadoties no nocenojumiem: a) Ziemeļu frontes

armijas apgādes galvenā priekšnieka 1916. gada
13. decembra pavēlē Nr. 450, paziņotā un b) Likumu

un valdības rīkojumu krājumā no 1917. gada 21.

janvāra ar Nr. 20 izsludinātā, aprēķināt filozofijas
doktoram Pēterim Kārļa d. Zālītei nodarīto

zaudējumu apmēru pēc sekojošā aprēķina:
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„
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„
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„
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„

mākslīgu pļavu .

ā 79 790 —

5
„

applūdināmu pļavu ā 74 370 —

Pavisam kopsummā . .
35.512 44

bet atskaitot, saskaņā ar piezīmi pie nocenojuma sa-

raksta, 10% apriņķim, t. i.
...

rub. —

kap. zaudējumu summa sastāda
. . .

rub.
. . . kap.,

no kādas summas pēc likuma jāsamaksā 25%, kas

sastāda 8.878 rub. 11 kap., bet ņemot vērā, ka lū-

dzējs Zālīte, saskaņā ar viņa rakstisko paziņo-
jumu, saņēmis aizdevumu 600 rub. apmērā, kāda

summa ieturama no pienākošās atlīdzības līdz aiz-

ņēmuma noteikumu noskaidrošanai, viņam izsnie-

dzams tikai atlikums astoņi tūkstoši divi simti sep-

tiņdesmit astoņu rub. vienpadsmit kap. (8.278 rub.

11 kap.) apmērā;

2) šā žurnāla lēmuma norakstu nosūtīt Petrogra-
das pils. publiskas pilsētas priekšniekam paziņoša-
nai un izsniegšanai doktora Pētera Kārļa d. Zālītes

pilnvarniekam — zvērinātam advokātam S. I. Gru-

zenbergam, dzīvojošam Petrogradas pils. Dekt-

jarnaja ul. Nr. 39—41, dz. 4, reizē ar to paziņojot
viņam, ka: a) uz 1916. gada 9. oktobra pavēles kara

resoram, ar Nr. 558, 44. p. pamata, sūdzības par lik-
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vidācijas komisijas lēmumiem var iesniegt ne pēc
lēmuma būtības, bet tikai likuma, pastāvošo notei-

kumu un nosacījumu par rekvizīciju pārkāpšanas

gadījumā, un b) ka saskaņā ar tās pašas pavēles
46. p. gadījumā, ja viņš nepiekrīt lēmumam, viņam

piešķirts mēneša laiks, skaitot no šā žurnāla lē-

muma noraksta izsniegšanas dienas, pārsūdzēšanai
Galvēnai komitejai norēķinu lietās par rekvizētu

vai uz iestāžu rīkojumu iznīcinātu mantu, caur Zie-

meļu frontes otro likvidācijas komisiju, un

3) pēc paziņojuma saņemšanas, ka lūdzēja piln-
varnieks ir apmierināts ar komisijas II nodaļas lē-

mumu, izteiktu šai žurnāla lēmumā, vai pēc lēmuma

stāšanās likumīgā spēkā, saskaņā ar 1916. gada pa-

vēles kara resoram, Nr, 558, 10. panta 2. pielikumu,
izmaksāt filozofijas doktora Pētera Kārļa d. Zālī-

tes pilnvarniekam — zvērinātam advokātam Solo-

monam Jāzepa d. Grūzenbergam viņa piln-

vardevējam pienākošos atlīdzību par iznīcinātiem

sējumiem un pļavām, no kara fonda, pieskaitot in-

tendantūras budžetam pēc sevišķa pēdējā paragrāfa

(22.) 15. p. kopsummā astoņi tūkstoši divi simti sep-

tiņdesmit astoņus rubļus vienpadsmit kap. (8.278
rub. 11 kap.), apturot pārējo seši simti (600) rubļu
izmaksu viņam līdz viņa pilnvardevēj am Zālītei no

Latviešu centrālās komitejas izsniegtā aizdevuma

noteikumu noskaidrošanai.

Oriģinālu parakstīja: nodaļas priekšsēdētājs I. S.

šablovskis un locekļi: E. V. Lopatins, L J. Gefkens,
H. J. Lucha, S. M. Ivanovs.

Ar oriģinālu saskan:

par darbvedi (titulārpadomnieks).
Kara ierēdņa vietnieks (Serafimovičs).

Zaudējumus kopsummā komisija atzina pāri par
86.000 rubļiem. Piešķirts tika tik, kas uz valdības

pavēli iznīcināts. Pils mantas vien maksājot savi

50.000 rubļi.

Zemkopības ministrs Bauers Latvijas laikā man

savā laikā kā sāpju naudu gribēja piešķirt gran-
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diözo Pastendes pili. Aizbraucu apskatīt. De-

partamenta direktors Grāva kungs uz ministra rīko-

jumu deva pavada vēstuli līdz. Pils, trīsstāvu, tie-

šām lieliska, ar 40 viesu istabām, kas liecina par

neseno baronu laiku varenību. Bet profesoram viņa
tomēr nevarēja noderēt. Atbraucis to sacīju mi-

nistra kungam, kurš man ieteica apdomāties, jo ba-

ronam to atstāt negribot. Nav ko apdomāties,. at-

bildēju, profesoram viņa neder. Bija tai pašā dienā

arī klāt pie manis Rīgā pats barons Hāns. Uzvilka

tīro «jeremiādi». Viņam nu jāejot laukā, jāatstājot

vieta, kur viņa šūplis karājies. Kad barona kungu

mierināju, ka neesmu nekāds miljonārs vai ameri-

kāņu miljardieris, kas tādu pili spējīgs jau apkuri-
nāt vien, bet esmu tik Latvijas ūniversitātes profe-

sors, tad barona Hāna kungs sacījās to darīt un

pili uzturēt kārtībā, lai tik viņam nebūtu jāiet no

pils ārā. Lai izvēloties es sev pilī telpas, kādas

gribot v. t. t. «Es Jums sacīju, barona kungs, ap-

mierinieties, es Jūsu pils neņemšu, viņa nav priekš

nabaga profesora. Lai viņu dod kam grib! Bet ja
es viņu ņemtu un varētu ņemt, tad es viņu arī pa-
turētu. Apdomājiet, barona kungs, kas viss pasau-
les karā nav zaudēts! Bet apmierinieties! Manis dēļ
to variet. Es Pastendes pili ar Jūsu šūpuli Jums

nost neņemšu.
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IX.

Profesora Dr. phil. Pētera Zālītes

iespiestie darbi:

1) Immanuel Kants. Lehre von der Freiheit. Inau-

gural — Dissertation der philosophischen Fakultät

der Universität Jena zur Erlangung- der Doctor-

würde vorgelegt von Peter Salits aus Livland. Jena,

1894. 71 lapp. 2) Darstellung und Kritik der Kan-

tischen Lehre von der Willensfreiheit mit einem

geschichtlichen Rückblick auf das Freiheitspro-
blem. Rostok, 1898. 195 lapp. 3) Latviešu tautas

dvēsele ar iepriekšēju dvēseles jēdziena un tautu

dvēseles apskatu. Latvijas ūniversitātes Rakstu

VIII burtnīcas atsevišķs novilkums 1923. g. 52 lapp.

4) L'ame Du Peuple Latvien. Acta Universitatis

Latviensis. VIII. 1923. Impression particuliēre. 32

lapp. 5) Frīdricha Vilhelma Nīcšes dzīve un filozo-

fija, īpaši viņa Antikrists un Saratustra. Latvijas
ūniversitātes Rakstu VII burtnīca. 1923. g. un at-

sevišķā izdevumā. 250 lapp. 6) Frensis Bekons, viņa
dzīve un filozofija, sakarā ar grieķu filozofiju, vi-

dus laiku scholastiku un renesansi. Latvijas ūni-

versitātes Rakstu XIV burtn. 1926. g. Arī atsevi-

šķā izdevumā. 156 lapp. 7) De l'importance de Kant

pour la science et la philosophie en considerant par-

ticuliērement ses idēes l'Etat et l'ideal de la paix

perpetuelle. Sk. Commemoration du deux centiēme

anniversaire de la naissance de Kant ā l'Universite

de Latvie le 4. Mai 1924. L. Ū. R. XI. 1924. 13 lapp.

8) Gribas brīvības jautājums. Dēterminisms un in-

dēterminisms. Izgl. Min. Mēnešr. 6. burtn. 1923. g.

6i/2 lapp. 9) Prof. Dr. phil. W. Frost. Bacon und die

Naturphilosophie. Izgl. Min. Mēnešr. 1927. g.
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10) Docenta P. Dāles R. Avenarija

choloģiskie uzskati un viņu kritika, Izgl. Min. Mē-

nešr. 12. burtn. 1927. g. 8 lapp. 11) Krišjānis Ba-

rons. Latv. Ūniv. Rakstu V burtn. 1923. g. 5 lapp.

12) Atziņas teorija grieķu filozofijā. Kritiska ap-

cere par J. Studenta darbu. Latv. ūniv. Rakstu

XVIII burtn. atsevišķā pielikumā 1928. g. 64 lapp.

13) Dante kā cilvēks, dzejnieks un filozofs. Dante.

Rakstu krājums 600 gadu nāves dienas piemiņai.
Dantes svētku komitejas izdevums. Izgl. Ministri-

jas izdevums. 1921. g. 14 lapp. 14) Jānis Poruks kā

cilvēks, dzejnieks un filozofs. Izgl. Min. Mēnešr. 1.

burtn. 1922. g. 15 lapp. 15) Rūdolfs Blaumanis, viņa
darbi un nozīme literātūrā. Latv. ūniv. Rakstu VI

burtn. 1923. g. Arī atsevišķā izdevumā, 156 lapp.

16) Kristaps Mörbergs un viņa lielais dāvinājums

Latvijas ūniversitātei. Latv. ūniv. Rakstu XVIII

burtn. 1928. g. 28 lapp. 17) Vācu varas pastari Lat-

vijā. Kritiski vēsturisks Latvijas neatkarības cī-

ņu, Golca kara gājiena, Bermonta avantūras, nie-

drisma un vācu Latvijas kolonizācijas tieksmju ap-
skats. A. Ranka grāmatu tirgotavas apgādībā. _420
lappuses. 18) Ideālvalsts. lespiests «Mājas Viesī»

46., 47., 49. un 50. numurā. 1905. g. 19) Cīņa patie-
sības dēļ. I. Nemieru kustības cēloņi Baltijā. 11.

Baltijas zemes dārdzība un 111. Amnestijas nepie-
ciešamība. Rīgā, 1907. g. Šie raksti iespiesti arī

žurnālā «Stari» 1907. g. 20) 3aMt>TKH kt> Bonpocy o

HaHajibHbixi» HapoztHbix'b uikojit> bt> ripu-
öajiTiHCKOM'b Kpa%. Latviešu valodā iespiestā žurnālā

«Mājas Viesa» 3. num. 1909. g. Viņa nosau-

kums «Tautskolu reformu lietā». 21) Baltijas

agrārjautājums. Baltijas Vēstnesī 1907. g. Pēc

tam arī atsevišķā izdevumā. Rīgā, 1907. g.,

16 lapp. 22) Agrārjautājums Latvijā un bez-

zemnieku apgādāšana ar zemi. Rīgā, 1919. g., 48

lapp. 23) Brazīlija, sevišķi Dienvidus-Brazilija, Rīgā,
1890. g. Apgādāta P. Bērziņa grāmatu pārdotavā.
122 lapp. 24) Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Komi-

sijas un vēlāk R. L. B. Derīgu Grāmatu Nodaļas
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izdotās Konversācijas Vārdnīcas četros sējumos ie-

spiesti ap 10 drukas lokšņu dažādu filozofiska un

psīcholoģiska satura rakstu un jēdzienu paskaidro-
jumu, no kuriem starp citiem lai ir minēti tikai:

filozofija, psīcholoģija, psīchometrika, ētika, dvē-

sele, griba, gribas brīvība, gars, ideja, ideālisms,
ideāls, indivīds, individuālisms, nominālisms, humā-

nisms, duālisms, dialektika, katēgorijas, laiks, la-

bums, loģika, logos, metafizika, monisms, Kseno-

fans Hērakleits, Empadokls, Dēmokrits, Gorgijs,

Epikūrs, Platons, Karneads, Filöns, Plotins, Porfi-

rijs, Epiktēts, Seneka, Frensis Bekons, Hobss, Loks

(John Locke), Berklijs, Jūms (Hume), Džons Stju-
arts Mills, Kondiļaks, Lametrijs, Holbachs, Grocijs,

Helvecijs, Kants, Fichte, Hegelis, Herbarts, Feier-

bachs, Fechners, Ebinghauzs, Kūzens (Cousin), Fri-

drichs Alberts Lange, Edvarts Hartmans u. d. c.

25) Latviešu, vācu, krievu laikrakstos un žurnālos

iespiesti vairāk simti rakstu par daždažādiem jau-

tājumiem. Minēšu šeit tik dažus: 1) Baltische

Verhältnisse, ievadraksts avīzē Züricher Post 1891.

g. (Nr. 46. un Nr. 47., 24. un 25. febr.); 2) Autono-

mija, ievietots Līdumā (1917. g. 22. februārī);
3) Jānis Rozentāls kā cilvēks un mākslinieks. Mājas
Viesī (1910. g. 25. un 26. num.); 4) Edvarts Vei-

denbaums, viņa dzīve un darbi. Kommūnistā, 1919.

g. jūlijā; apm. 3ļ/o dr. 1.); 5) Augu maiņas pamat-

princips. M. V. 1909. g. 2. num.; 6) Sēklas iespaids
uz ražu. M. V. 1910. g. 13., 14., 15., 16., 17. un 18.

num.; 7) Zemescietās virskārtas biezums. M. V. Mē-

nešr. 2. brtn. 1900. g.; 8) Zemes iekšiene. M. V. M. 6.

burtn. 1900. g.; 9) Ugunsvēmēju kalni, M. V. M.

7., 8., 9. un 10. burtn. 1900. g.; 10) Jūra. M. V. M.

11. un 12.burtn. 1900. g.; 11) Par klimatu. M. V. M. 1.

burtn. 1902. g.; 12) Platona, Sokrāta aizstāvēšana

(no grieķu vai.) ar piezīmēm. M. V. M. 1905. g.;

13) Latvijas iekārtas ideāls. Līdumā 1917. g. 5. ap-

rīlī; 14) Lai ir republika, Līdumā 1917. g. 15.

martā; 15) Autonomija dažādās valstīs. A. So-

mijā. Līdumā 1917. g. 22. martā; 16) Kas tagad
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darāms? 26) Kā Latvija tapa vai kā piepildījās

pašnoteikšanās ideja? (Otrs izdevums), Rīgā,
1928. g.»

Piezīme. Par «latviešu laikrakstniecību»,
«vācu avīžniecības laikmetu» no 1797.—1856.

g., «tautisko laikmetu» no 1856.—1886. g.,

«demokrātisko centienu laikmetu» no 1886.—

1905. g. un «lielo pārgrozību laikmetu» no

1905.—1918. gadam objektīvu, pareizu vēstu-

risku apskatu ir sniedzis M. Arons, tagadējais
«Valdības Vēstneša» redaktors (sk. «Latvju

preses 100 gadi». Rīgā, 1922.).
Par mani sk. «Latvijas Ūniversitātē 1919.—

1929.» (Rīgā, 1929. g. Latvijas ūniversitātes izde-

vums) un Rīgas Latviešu Biedr. Derīgu grāmatu

nodaļas izdotās «Konversācijas Vārdnīcas» ceturtā

sējuma 3529. lapp.
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X.

Profesora Dr. phil. Pētera Kārļa dēla

Zālītes dzīve, izglītība, zinātniskā

un žurnālistiskā darbība.

Esmu dzimis 1864. gada 1. dcc. (j. st.) Raunas

pagasta Sīļu mājā kā zemkopja dēls. Abi vecāki ir

latvieši. Izglītību esmu baudījis Raunas pagasta
Jāņa skolā, Raunas draudzes skolā, Cēsu apriņķa
skolā, Rīgas guberņas (vēlākā Nikolaja) ģimnāzijā,

Jēnas, Berlīnes un Pēterpils universitātēs.

Līdzekļus savai izglītībai esmu galvenā kārtā

pats nopelnījis: stundas dodot un it īpaši neizstrā-

dājot avīzēs, žurnālistiskā (publicistiskā) darbība

rit blakus visai manai izglītībai un zinātniskai dar-

bībai. Viņas abas tā savijas, ka ir nešķiramas.

A. Zinātniskā darbība.

Mana zinātniskā darbība īsti ir iesākusies Jēnā

ar manu doktora disertāciju.
1892. gadā Jēnā man filozofijas fakultāte, uz sla-

venā Ernsta Hekeļa priekšlikumu, par uzcītību

un sekmēm stud.ijās piešķīra Beke-

tova stipendiju. Tā paša 1892. gada bei-

gās es iesniedzu filozofijas fakultātei savu doktora

disertāciju «Kanta mācība par gribas
brīvību ar vēsturisku atskatu uz

brīvības problēmu». 1893. gada 21. jan-
vārī noliku doktora eksāmenu pie profesoriem: Dr.

Ottona Lībmaņa (Liebman), Dr. Pechuel-Lešes un

Dr. Ernsta Hekeļa. Pēc doktora disertācijas iespie-
šanas es saņēmu attiecīgu diplomu 1894. gadā.
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1898. gada decembrī uz Pēterpils ūniversitātes fi-

lozofijas profesora Aleksandra Ivanoviča Vvedenska

uzaicinājumu es viņu iesniedzu Pēterpils ūniversitā-

tes vēstures-filoloģijas fakultātei uz dekāna, slepen-

padomnieka Pētera Vasiljeviča Ņikitina vārdu (Ņiki-
tins bija arī Zinātņu akadēmijas viceprezidents) ar

lūgumu pielaist pie maģistra eksāmena, kur, kā man

Ņikitins un Vvedenski ziņoja, tiku pielaists vien-

prātīgi. 1903. gada 19. aprīlī — pēc sagatavošanās
— iesāku likt eksāmenus. Pirmo grieķu filozofijas
vēsturē un avotu studijās. Savu akadēmisko dar-

bību es skaitu no pielaišanas pie maģistra eksā-

mena. Mana doktora disertācija ir atzīta kā dok-

tora disertācija no vairākām ūniversitātēm: Jēnas,

Pēterpils, Helsinku, Varšavas. Kopš Latvijas ūni-

versitātes nodibināšanas esmu viņas mācības spēks,

kopš 1921. gada 5. oktobra filozofijas profesors.

B. Žurnālistiskā un publicistiskā darbība.

žurnālists esmu kopš 1885. gada.

Vispirms sāku rakstīt korespondences Ernsta

Plates «Mājas Viesī», kurā faktiskais redaktors bija
Laubes Indriķis. Kā tāds paliku līdz Laubes nāvei

4. okt. 1889. g. Bet jau priekš tam piegriezos Alek-

sandra Vebera «Balsij» un Bernharda Dīriķa «Bal-

tijas Vēstnesim». Rakstīju tur dažādus apcerēju-
mus. 1890. gadā Rīgā iznāk «Brazilija», sevišķi
<Dienvidus Brazilija» (122. lappuses). Sarakstījis
P. Zālīts. Apgādāta un dabūjama P. Bērziņa grā-

matu pārdotavā.
No Jēnas rakstīju vairākos latviešu laikrakstos:

«Baltijas Vēstnesī», «Balsī» un J. Pliekšāna redak-

cijas laikā (1891.—1893. g.), arī «Dienas Lapā»,
«Balsī» par aizceļošanu uz Braziliju 1891. gada 10.,

11., 12., 13. un 14. numuros iespiests plašāks apce-

rējums. Raksts ievietots ar šādu redakcijas piezī-
mi: «Pie mums pienākušas ziņas, ka daži latvieši

uz pavasari pošoties aiziet uz tālajo Braziliju, kuru

domājot par jaunu Lejputriju. Lai viņu iekarsu-
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šās cerības un domas drusku novēsinātu, pasnie-
dzam še no kāda Brazilijas pazinēja piesūtītu rak-

stu un lūdzam, it sevišķi ievērot viņa prātīgo pado-

mu, palikt mājās, jo Brazilijā apstākļi tagad esot

tādi, ka pat ienaidniekam nevar novēlēt turpu do-

ties.»

J. Pliekšāna vadītā «Dienas Lapā» rakstīju par

«Vācijas politiskām partijām», dabas zinātniskiem

jautājumiem, aizceļošanu un apstākļiem Brazilijā».

Atgriezies Rīgā un apmeklējis savu dzimteni,

Raunu, gan gribēju tūliņ doties uz Pēterpili un likt

maģistra eksāmenu, bet pēc sarunas ar Dr. K. Ba-

lodi nolēmām, ka, ievērojot apstākļus un vajadzību
pēc jaunas labas politiskas avīzes, eksāmenu varētu

uz kādiem gadiem atlikt un apklausīties pie Plates,
vai viņš nepārdotu savu «Mājas Viesi». Dr. Arnolds

Plātes «Mājas Viesi», kā sava tēva mantojumu gan

nepārdeva, bet uzaicināja mani uzņemties avīzes

redakciju. Tā es kļuvu par «Mājas Viesa» redaktoru.

1895. gadā iznāk «Mājas Viesa Mēnešraksts», illū-

strēts žurnāls zinātnei, mākslai un literātūrai, kura

izdevējs ir Dr. phil. Arnolds Plāte, redaktors: Dr.

phü. P. Zālīte. Redaktoram, pateicoties humāna-

jam izdevējam, bija pilnīgi brīvas rokas un viņš
varēja, tik cik to atļāva toreizējie cenzūras apstā-

kļi, pilnīgi svabadi rīkoties, piekopt un veicināt zi-

nātni, mākslu un literātūru. 1898. gadā arī «Die-

nas Lapa» līdz ar spiestuvi pārgāja Dr. Arnolda

Plātes īpašumā un avīzi vadīja Dr. phil. P. Zālīte,
līdz 1903. gada beigās to atkal aizliedza uz 8 mēne-

šiem.

Kā Plātes izdotu laikrakstu redaktors es sabiju

pavisam 14 gadus un 7 mēnešus; «Mājas
Viesa» no 1893. gada maija līdz 1905. gada beigām:
12 gadi un 7 mēneši; «Mājas Viesa Mēnešraksts» no

1895. gada 1. oktobra līdz 1905. gada beigām: 10

gadi un 3 mēneši. «Dienas Lapas» faktiskais re-

daktors (atbildīgais bija ģimnāzijas virsskolotāis

valsts padomnieks Gustavs Pasītis) 5 gadi. «Mājas
Viesa», kā illūstrēta nedēļas žurnāla zinātnei, litē-
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rātūrai, mākslai un sadzīvei» redaktors biju divus

gadus: 1909. g. un 1910. gados. Kad avīzi es vairs

tālāk vadīt neuzņēmos, tad Dr. phil. Arnolds Plāte

savu latviešu laikrakstu apgādību pavisam izbeidza.

1905. gada beigās «Mājas Viesis» un «Mājas Vie-

sa Mēnešraksts» apstājās un aiz politiskiem ieme-

sliem 1906. gadā vairs neiznāca, es biju brīvs. Mani

uzaicināja uzņemties «Baltijas Vēstneša» redakciju.

Atsacījos. Radās tomēr iespējamība iesākto žurnā-

listisko darbību sekmīgi turpināt. 1906. gadā biju
kādu laiku Jelgavā politiskas un literāriskas die-

nas avīzes «Laiks» redaktors (izdevējs J. Brikma-

nis). Revolūcija nebija vēl pilnīgi rimuse un tra-

koja soda ekspedīcijas. Avīzei bija jāapstājas. Strā-

dāju nu «Baltijas Vēstnesī», kur iznāca «Cīņa dēļ

patiesības, jeb I. Nemieru kustības cēloņi Baltijā»,
11. «Baltijas zemes dārdzība» un 111.

—
«Amnesti-

jas nepieciešamība». Arī «Baltijas agrārjautā-

jums»; pirmais bezzemnieku apgādāšanas projekts
ar zemi iznāca turpat 1907. gadā — «Baltijas Vēst-

nesī», sastrādāju tā tad 2 gadus. Viens no maniem

vissekmīgākiem manas žurnālistiskās darbības lai-

kiem. Strādāju līdz arī «Staros». Kopā ar «Balti-

jas Vēstnesi» (ieskaitot viņa pēcniekus) 3 gadus.
1905. gadā tiku uzaicināts līdzstrādāt pie Rīgas
Latviešu Biedr. Zinību komisijas izdodamās «Kon-

versācijas vārdnīcas». Uzņēmos filozofijas nodaļu
tik tad, kad par viņas vadītāju mani uzaicināja
Tērbatas ūniversitātes filozofijas profesors Jēkabs

Osis (Öse) un Lautenbachs. Konversācijas vārdnī-

cas filozofijas nodaļā ļoti daudz strādāju. Viss tur

sarakstīts dibinoties uz pirmavotiem un no manis,

Vai vienīgi «estētika» arī aistētika sarakstīta no

Lautenbacha un parakstīta ar burtiem J. L. Pro-

fesors J. Osis netika līdzstrādājis. Viņam nebija

laika, sacīja, ka strādā pie kāda lielāka filozofiska

darba, kurš laikam ir palicis nepabeigts. Pie «Kon-

versācijas vārdnīcas» sastrādāju sešus gadus

(no 1905.—1911.gadam). Kad pēc Kacengrīnas no-

pirkšanas man bija jābrauc tur un Konversācijas
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vārdnīcā dažu vārdu filozofijas beigās vēl trūka, tad

uz Dravnieka lūgumu, lai viņus, iepriekš aizbrauk-

šanas vēl uzrakstītu un nodotu Jelgavā spiestuvē, to

arī darīju. 1917.—1918. gadam strādāju «Jaunās

Dienas Lapas» redakcijā (izdevējs Tūters). Kādus

mēnešus, kad komūnisti avīzi aizliedza, parakstījos

pat kā viņas redaktors un izdevējs. M. Arons par

to savā teicamajā vēsturiskā apskatā raksta: «1915.

gadā «Jaunā Dienas Lapa» pārcēlās uz Pēterpili, kur

turpināja izdošanu līdz 1918. g. Redakcijas darbos

te piedalījās Dr. phil. P. Zālīts, Augusts Deglaus un

Fr. Mierkalns («Latvijas preses 100 gadi». Rīgā,
1922. g.).

Pēterpilī es kā korespondents strādāju līdz A. Ben-

jamiņa «Jaunākās Ziņās», 0. Nonāca «Līdumā» un

dažos krievu laikrakstos.

Arī pie «Latvijas ūniversitātes Rak-

sti cm» (Acta Universitatis Latvien-

si s) esmu piedalījies. Kad pēc «Latvijas Ūniver-

sitātes Rakstu» I sējuma iespiešanas 1921. gadā,

profesoru Dr. phil. Kārli Balodi ievēlēja par «ūniver-

sitātes Rakstu» (Acta Universitatis Latviensis) re-

daktoru un uz rektora profesora E. Felsberga priekš-

likumu par viņa vietnieku ievēlēja mani, tad, Balo-

dim aizbraucot uz Londonu 1922. gadā, divus turp-
mākos sējumus II un 111 sastādīju es viens. Jau

1922. gada rudenī, iesākoties Ūniversitātes Padomes

sēdēm, es pirmā sēdē Padomei varēju stādīt priekšā

II un 111 sējumu un varēju arī ziņot, ka adreses sa-

rakstītas un tie jau izsūtīti zinātņu akadēmijām,

ūniversitātēm, viņām līdzīgām techniskām augstsko-
lām un dažām zinātniskām biedrībām. No 1922.

gada līdz 1929. gada beigām mums ar

Balodi kopā strādājot iznāca pavisam 20 biezi

Ūniversitātes Rakstu sējumi.
Tie ir krietni biezi: I — 152, II — 208, 111 — 194,

VII — 359, VIII — 627, X — 602, XII — 632,
XX — 706 lapp.
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Pie Ūniversitātes Rakstiem tā tad esmu strādā-

jis 8 gadus. Avīzēs un citādi publicistiski līdz pat
šim laikam.

1935. gadā esmu iesācis izdot savus memuārus.

Iznākusi jau: I1) Jēna un Pēterpils. 2) 1905. gada

revolūcija. 11. Latvijas nacionālās valsts idejas

tapšana un viņas izpausmes veidi (1892. g. —
1919.

gada 18. novembrim). 111. 1) Valsts un Ūniversi-

tātē. 2) Kā Dr. P. Zālīte kļuva par «Mājas Viesa»

redaktoru?

Tagad piedalos «Jaunākās Ziņās».
Šinī aprakstā minētos faktus par profesora

Dr. phil. Pētera Zālītes izglītību, zinātnisko un lifie-

rārisko darbību apliecina:
Profesors Dr. phil. Paulis Dāle.

Dr. hon. c. v. docents Rūdolfs Jürgens.
V. docents Dr. phil. Teodors Celms,

tagad profesors.
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XI.

P. Zālīte — aiziet pensijā.

Ministru Kabinets atbrīvoja no amata, saskaņā
ar Latvijas Ūniversitātes satversmi, kā maksimālo

vecumu sasniegušo Filoloģijas un Filozofijas Fakul-

tātes profesoru P. Zālīti.

Fakultātes atzinums, kam pievienojas ūniversitātes

Padome un nolemj to atbalstīt.

LATVIJAS ŪNIVERSITĀTĒ Noraksts.

Rīgā, 14. decembrī.

Nr. 23842.

Izglītības Ministra kungam.

Latvijas Ūniversitātes filoloģijas un filozofi-

jas fakultāte, ņemot vērā šīs fakultātes profe-
sora Dr. phil. Pētera Zālītes sabiedrisko un

literārisko darbību, kura sākusies 1898. g. un

lielā mērā stiprinājusi latviešu tautisko apziņu,
kā arī to, ka profesors Zālīte, kur vien varēdams,

aizstāvējis latviešu tautu pret pārkrievošanas

tendencēm, uzstājoties pret toreizējiem varas

nesējiem ar drosmi un ar pašaizliedzību, atzīst,
ka profesora Zālītes pensijas izdienā būtu ie-

skaitāms laiks, kuru tas veltījis attēlotam dar-

bam no 1898. gada līdz 1919. gadam, t. i. līdz

tam laikam, kad viņš iestājās Latvijas Ūniver-

sitātes dienestā kā mācības spēks.

Latvijas ūniversitātes Padome, savā š. g. 12.

dcc. sēdē šo filol. un filoz. fakultātes atzinumu

caurlūkojot, tam pievienojās un nolemj to at-

balstīt.
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Sacīto vērā ņemot, lūdzu Jūs, augsti godāts
Ministra (kungs, neliegt savu gādību, lai Mi-

nistru Kabinets aprādīto laika sprīdi ieskaitītu

profesora pensijas izdienā.

Š. g. 1. decembrī prof. Zālīte sasniedz 70 gadu
vecumu.

Rektors: (par.) J. Auškaps.
Sekretārs (par.) A. Valdmanis.

Vai šāds Ūniversitātes atzinums dibināts, lai at-

bild P. Zālītes dzīve, zinātniskā un žurnālistiskā dar-

bība, kā arī viņa cīņas 1905. gada revolūcijā, kuras

viņš veda neatkarīgas nacionālas valsts un savas tau-

tas suverenitātes labā.

Ļoti godājamam
Prof. Dr. P. Zālītes kungam

Rīgā.

Sirsnīgi apsveicu Jūs 70 gadu jubilejas dienā

un novēlu Jums ar tikpat nenogurstošu, ierosi-

nošu sparu un cēlu ideālismu strādāt kā līdz

šim mūsu zinātnes un kultūras laukā.

Ar lepnumu un lielu gandarījumu variet rau-

dzīties uz panākumiem vaiņagoto darbu, kas

arvienu paliks par gaišu, cildenu piemēru mūsu

gara dzīvē un kultūras vēsturē.

(Paraksts): K. Ulmanis,
Ministru prezidents.

Epilogs.

Dzīve nav vis, kā spāņu dzejnieks Kalderons de la

Barka (Calderon de la Barca) saka, sapnis, bet viņai
ir kāds uzdevums, kāds mērķis. Mana dzīve, kā re-

dzams, ir bijusi visa viens darbs, viena cīņa un

tieksme — sasniegt mērķi. Pasaules karš daudz ko

ir sagrāvis, daudzas cerības iznīcinājis, daudz kam

neļāvis attīstīties, uzplaukt un augļus nest. Bram-

berģes parks, pils nevar tapt, kas viņi būtu varējuši,

hercogu laiku dīķu sistēmu tur nevarēs atjaunot.
Daudz kas Latvijā un citur ir iznīcis un gājis bojā.
Bet vai par to mums izsamist būs? Nē. Kas bijis, lai
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ir bijis! Par to lai pauž tik vēsturnieki! lesācies

jauns laikmets. Latvijas izbūves un izveidošanas

laikmets.

Mums visiem ir jādzied jauna, šim jaunajam lai-

kam piemērota dziesma!

Darbam lai dziesmas skan! Sistēmatiskam, rado-

šam jaunuzbūves darbam, uz kuru Jaunā laika gars

mūs sauc.

Lai nekad ar' neaizmirstam, ka tik darbā ir svē-

tība, tik darbā ir laime! Perikla gars lai nāk pār
mums! Strādāsim tā visi vienprātībā un ar tādu,
tik lielu enerģiju un izturību, ka neatkarības

zvaigzne pār suverēnu Latviju lai mūžam mirdzētu!

Centīsimies Latviju pārvērst par skaistu un aug-

līgu dārzu un Latvijas Rīgu līdzīgu Perikla Atēnām.

Ne nožēlot un skatīties atpakaļ, bet izprast ta-

gadni un skatu vērst nākotnē. Mana sirds gavilē.
Tautas pašas noteic savu likteni. Viņas ir brīvas.

Uztic sava likteņa noteikšanu vienai vai nedaudzām

personām. Lai skatāmies Latvijā! Viņa ir suve-

rēna valsts. Reālizēts — izvests tāds tik liberāls —

brīvs agrārjautājums, kā nevienā citā kultūras

valstī. Radītas daudz tūkstoš jaunsaimniecības.

Kalpi kļuvuši brīvi saimnieki. Ģildes atdotas tiem,
kam viņas pienākas. Latvieši ņem savā kalpībā un

izmanto Latvijas upju ūdens kritumu spēku, top par

dabas kungiem. Ķegums drīz sāks savu svētīgo
darbību. Tiks izmantots arī gaisa slāpeklis. Latvija

top varena, skaista, viss tiek padarīts daiļāks. Mā-

jas, pilsētas, īpaši Latvijas galvas pilsēta — Rīga.
Nojaukti tiek vecie neaistētiskie Rīgas nami un to

vietā celti jauni, skaisti, aistētiski — pēc visiem ar-

chitektūras — celtniecības mākslas likumiem. Pa-

ceļas grandiozi Brīvības pieminekļi. Lielā sajūsmā
tauta gavilēdama ziedo — nes upurus Uzvaras

laukumam.

Kur visi jūsmo, gavilēdami nes upurus, tur ari ne-

nožēloju nekādus kara laika materiālus zaudējumus

ne Latvijā un ne pat Bohemijā. Kara laikā tik daudz

kas ir sagrauts un iznīcināts, ka jānodreb redzot, ka
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riskēt jauna pasaules kara izcelšanos, neapdomājot,
ka ar to var paši savu tautu iegāzt galējā postā.
Kad pēc vācu-franču kara daži karstgalvji gribēja,
lai Bismarks 1878. g. sāk atkal jaunu karu ar Fran-

ciju, gribēdami to kā valsti vai galīgi sagraut un

iznīcināt, Bismarks atbildējis: ka viņš ar Dievu ne-

esot noslēdzis derību, karu gan varot viegli iesākt,
bet mieru noslēgt, kad gribētos esot grūti. Visu tā

kārtot, kā tauta ir apmierināta un tā jūsmo, kā ta-

gad Latvijā, veidot pie tam vēl pašu tautu augšup,
dzīvot ar viņu vienu dzīvi un justies viņas vidū drošs,
tas ir tas visaugstākais, ko kāds valsts vīrs var pa-
nākt. Tā ir tā augstā, ar zeltu neatsveramā manta,
ko dzejnieks grāfam Eberhardam liek Vormsā ķei-
zara zālē sacīt, kad citi vācu firsti savas zemes un

viņu bagātību slavē, ka viņa, Eberharda, zeme, gan

tāda nav, kā viņa ir maza un viņas kalnos nav sud-

raba un zelta, bet viena lieta viņam ir, viņš var savu

galvu mierīgi ielikt katra sava pavalstnieka klēpī.

Atbalsojās: «Grāf Eberhard, Jūs esiet bagātākais,
Jūsu zemē slēpjas briljanti. Bet šie briljanti pastā-
vēs un mirdzēs tik tad, kad viņus pastāvīgi slīpēs,

spodrinās. Kas būs, ja zemes valdnieks, vienalga vai

viņš ir ķeizars, ķēniņš, prezidents visiem valsts ie-

dzīvotājiem ir taisnis, būs licis visa pamatā gudrību,
taisnību. Kad panākts būs, ka ikviens dara savu

pienākumu: darīs savu un dabūs savu. Kad tauta

būs iecelta saulītē. Dzīvos pārticībā un iespējamā
laimē.

Kas uz mani personīgi zīmējas, tad varu par sevi

sacīt: «Es esmu laimes bērns. Esmu strādājis, cik

vien spējis, cīnījies neatlaidīgi sekodams sprausta-
jam mērķim. No daudz cīņām ar daudz spēcīgā-
kiem pretiniekiem esmu izgājis kā uzvarētājs. Bet

pilnīgs laimes bērns es būšu, ja vēl tik ilgi dzīvošu,
ka mirstot varētu sacīt: Pateicos Tev, Tu augstā, ne-

izprotamā debesu Vara — Dievība, ka esmu varējis
izpildīt*Rßvērastu: izdot Baloža un Minjonas darbus

un savu filozofijas vēsturi.
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