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Priekšvārds

Sarakstīt Brīvzemnieka biogrāfiju apzinos par savu neat-

laižamu pienākumu. To man uzlicis pats šis mūžam neaizmir-

stamais tautas darbinieks, izsacīdams šādu vēlēšanos īsi priekš

savas miršanas. Ari bez tam mani ilggadīgie sakari ar viņu

deva man dziļi ieskatīties viņa lielajā, klusajā, nesavtīgajā

mūža darbā, kas, līdz ar viņa tēvišķīgo labvēlību pret mani.

bija man par atbalstu, grūtā reakcijas laikā darbojoties latviešu

literatūras laukā.

Tūliņ pēc Brīvzemnieka nāves (1907. g. septembrī) no-

dibinājās pie Rīgas latv. biedrības Brīvzemnieka komisija ar

Dr. Butulu par priekšnieku, lai gādātu par viņa rakstu izdoša-

nu, dzīves apraksta sastādīšanu, pieminekļa celšanu. Paši

darbīgākie šīs komisijas locekļi bija Otilija Treulande, J. Kriš-

kāns, Indr. Cīrulis. Man še piekrita Brīvzemnieka rakstu sa-

kārtotāja un sevišķi viņa biogrāfijas sastādītāja loma. Pie

viņa biogrāfijas priekšdarbiem piederēja arī jo tuva iepazīša-

nas ar viņa rakstiem. Tie tomēr nebija tik viegli kopā sada-

būjami. Tikai daži bija iznākuši grāmatās; lielākā un sabie-

driska ziņā svarīgākā daļa bija noguldīta agrākos latviešu un

krievu avīžu gada gājumos. Tos sadabūt kopā bija grūts

darbs. Pie tā ķērās skolotājs Jānis Kriškāns. Vairāk gadus

viņš cauriem mēnešiem nosēdēja dienu pie dienas bibliotēkā,

šķirstīdams avīžu senākos gada gājumus un atzīmēdams katru

rakstu, kas varētu būt Brīvzemnieka. Viņš uzmeklēja ari cil-

vēkus, kas skatās cauri attiecīgās krievu avīzes Maskavas

bibliotēkās, atzīmējot un norakstot šķietamos Brīvzemnieka

rakstus. Tādā kārtā krājās kopā ir viņa raksti, ir ziņas par

viņu.
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Sevišķi par materiāliemBrīvzemnieka biogrāfijai daudz

rūpējās viņa laulāta draudzene Otilija Treulande. Viņas rokās

bija ari atstātieBrīvzemnieka papīri un korrespondence, ko vira

sakārtoja un nodeva biogrāfijas vajadzībām. Viņa ari stājās

sakarā ar Brīvzemnieka tuviniekiem, draugiem un paziņām,

kam bija kādas viņa vēstules vai citi materiāli par viņu. Kāds

kopējs ceļojums ar viņu Brīvzemnieka dzimtenē (1911. g.

vasarā) deva ieskatu viņa dzīves sīkumos un ģimenes ap-

stākļos.

Pēc pāris gadiem bija sanācis tik daudz materiāla, ka

varēja stāties pie biogrāfijas sastādīšanas. Uz sakrāto materi-

ālu pamata un saskaņā ar apcerējamā darbinieka nozīmi latvie-

šu attīstībā dzīves aprakstam varēja spraust jo plašas robežas.

Sāku to rakstīt 1913. g. augustā. Tomēr citi pienākumi: mani drīz

vien atrāva no šī darba. Varēju to turpināt tikai pēc gada.
kad kara apstākli mani atsvabināja no dažiem kārtējiem lite-

rāriskiem darbiem, sevišķi no žurnāla «Dravas» vadīšanas.

Sastrādāju pie tā, ar maziem pārtraukumiem, gandrīz gadu.

1915. gada 1. jūlijā sāku 12. nodalu «Krievu vīru dzīves ap-

raksti». Nebiju to nobeidzis, kad man bija (19. jūlijā) Olaine

jāatstāj. Lielāko dalu biogrāfijas materiālu novedu un atstāju

Rīgā, kur glabājās arī citi, uz Olaini neatvestie; paņēmu tālākā

ceļojumā pa Vidzemi līdz visnepieciešamāko sāktās nodaļas

pabeigšanai. To tad arī pabeidzu Gatartas Lībiešos 2. sep-

tembrī (v. st., Brīvzemnieka nāves datumā).

lesāktais biogrāfijas darbs nu bija jāliek pie malas.

Ārpus Rīgas dzīvojot, man materiāli bija grūti pieejami; bēgļu

organizācijā strādājot, nebija ari vairs vaļas literāriski nodar-

boties. Kad (1919. g.) varēju pārnākt uz Rīgu un domāt par

biogrāfijas turpināšanu, bija jāpārliecinās, ka sāktā lieta pa

kara gadiem bija daudz zaudējusi. Viscītīgākie Brīvzemnieka

komisijas locekli, Jānis Kriškāns un Otilija Treulande, nebija

vairs dzīvo vidū; dala biogrāfijas materiālu bija gājusi bojā.

Aizņemts patlaban darāmiem uzdevumiem, nevarēju tik drīz

iegūt laiku nodoties pārtrauktajam darbam. Pie tā no jauna

ķerdamies, sagatavoju vispirms iespiešanai jau uzrakstīto dalu.

kas tik plaša un noslēgta, ka to par sevi var laist klajā.
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havu darbu tagad, vairāk nekā pēc desmit gadiem, pār-

skatīdams, neatrodu tanī daudz ko grozīt. Visumā tanī noma-

nāmas viņu laiku nojausmas, kas ne visur saskan ar lielajās

pārgrozībās gūtajām atziņām. Tomēr tās pārskaņojot, darbs

zaudētu savu organisko vienību. Tas ir nevien vēstures do-

kuments, bet aril noskaņots gara darinājums, kas patur savu

pilno vērtību sakarā ar tā laika atmosfēru, kurā tas darināts.

Tikai tāds tas atstās savu iespaidu ari uz turpmākām paau-

dzēm.

1928. g. jūlijā.
__________

T. Zeiferts.





Ievads

Sava laika biedru starpā Brīvzemnieks ieņem sevišķu,

redzamu vietu. Vioš ir cilvēks, kam cieši noteikti rnērki. Agri

viņš tos ierauga, patur acīs cauru mūžu un rauga tiem neno-

vēršami tuvoties. Tādā kārtā viņš parādās un arvienu skaidrāk

izstrādājas par noteiktu raksturu. Katrā gadījumā, katrā sva-

rīgā brīdī viņš nešaubīgi zin, kā viņam savi speramie soli jā-

izšķir, uz ko raugoties viņam dažādos sarežģījumos jāatrod

turpmāk staigājamais ceļš, darāmais darbs, viņa ceļš. viņa

darbs. Paša laime un ērtības, ari paša gods un slava viņam

nekad nestāvēja pirmajā vietā; ja viņš redzēja gaišāki iemir-

dzamies savus ideālus, ja viņš cerēja, ka tie pāries dzīvē,

tad viņš varēja uzņemties visu un ari ziedot visu. Nenogriez-

damies ne uz vienu, ne uz otru pusi, viņš gāja tiem pakaļ. Šādi

cilvēki arvienu virza uz sevi citu uzmanību,- neskatoties uz to,

cik augsti viņu mērķi, cik plašs viņu darbības iecirknis. Tie

ir raksturi, kas norāda uz īsto cilvēku vērtību, kas atgādina

dzīves nozīmi, kas iesilda vienaldzīgos un kūtros, kas stiprina

šaubīgos. Ja tad nu Brīvzemnieks nekas vairāk nebūtu, kā

šāds noteikts raksturs, ir tad viņam būtu paliekama nozīme.

Bet viņš ir vairāk. Viņa mērķi paceļas augstu, gar tiem

dalība daudziem. Laužu kopība, ko vieno tā pati vēsture, tā

pati valoda, kopējs liktens vesela tauta, kas arvienu tālāk aug

iekšā otrā miljonā, uz priekšu virzīdamās, cilvēks pie cilvēka,

iet tiem pretī. Paceļas jau tie patiesībā visas cilvēces priekšā,

bet no dažādām vietām tie sasniedzami pa dažādiem ceļiem.

Brīvzemnieks te nu stāv cieši to cilvēku vidū, kuros liktens viņu

licis, skatās uz priekšu un vēro un pētī, vai iet ceļš pareizi, vai

mērķi nepazūd no acīm, vai neiestājas gurdenums, vai spēki

pieaug, vai sekmīgi spēs pārvārēt šķēršļus, kas priekšā stājas,

vai nezūd paši nepieciešamākie noteikumi gaitas turpināšana.

!'ieaugot atziņai, ka ar tautību stāv sakarā katra cilvēka garīgā

būtība, ka ar to tiek lielā mērā noteikts tas. kas viņš ir, kas

viņš var būt un ko viņš var panākt, tautas, pie apziņas nākda-
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mas, par to rūpējas, ka tās var pastāvēt un attīstīties. Tās grib

dzīvot savu īpatnīgo dzīvi, radīt savas īpatnīgās vērtības. Lai

to varētu, vajadzīgi materiāli pamati. Lielās un vislielākās

tautas iad nu cenšas nostiprināties un izplatīt savu iespaidu

zemes virsū. Šie paši dzīves un attīstības noteikumi un šīs

pašas dzīves un attīstības tiesības ir arī mazajām tautām. To

atzīst arvienu plašāk un skaidrāk. Un daža no mazajām tautām

(piem. Skandināvijas tautas) ir pierādījuši, ka tām var būt

tāpat iespaids uz cilvēces attīstību kā lielajām. Bet viena lieta

ir zināma: mazajām un atkarīgajām tautām ir daudz grūtāk

jācīnās par savu pastāvēšanu un attīstību nekā lielajām un pat-

stāvīgajām. Brīvzemnieks gāja šai grūtajā cīņā. Viņš zināja,

kāda tai nozīme un redzēja tanī savu dzīves uzdevumu. Viņu

vada ideāli, kas aicinājusi uz cīņu taisnības aizstāvētājus un

cilvēces draugus visās tautās, kas liek aizmirst cilvēka perso-

niskās iegribas un dziņas sava augstā uzdevuma priekšā, kas

liek noraudzīties uz tāļām paaudzēm, uz veselas tautas mūžu, uz

cilvēces nākotni. . Te šis raksturs dabū neiznīcības apskaidro- i

jumu, ko uzskatot iedegas cilvēka neiznīcīgā dala. Tāpēc

Brīvzemnieks bija tik dārgs un mīļš tiem. kas viņu tuvāk pa-

zina un saprata. Viņā tie redzēja, kas paliekams dzīvē, un at-

rada savu vērtību. ■ Kopā ar viņu tie tika par raksturiem, kam

dzīvē sava nozīme un savs augstāks uzdevums.

No saviem laika un centienu biedriem Brīvzemnieks at-

šķiras ar savu vispusību un ar savu kluso, sīksto neatlaidību

pie cēla darba. Viņš tādā kārtā ticis par latviešu tautisko cen-

tienu kopotāju, padzilinātāju, izplatītāju, nodrošinātāju, kā ne-

viens cits. Priekš viņa un blakām viņam strādāja un cīnījās

vīri (Spāģis, Valdemārs), kas paturēja acīs latviešu sabiedriska

un saimniecisko dzīvi. Brīvzemnieks darīja to pašu, bet pie

tam tik lielā mērā aizņēma arī latviešu dzīves garīgo pusi,

ka viņš ar to no minētajiem vīriem manāmi nošķiras un tuvinās

tiem darbiniekiem, kas darbojas šai virzienā (Alūnāns, Kron

v aids, Biezbārdis). Pie tam viņš vienā kā otrā vietā neapro-

bežojas ar pārejošu ierosinātāja interesi, bet viņš tur pastrādā

nopietnus, plašus darbus. Viņš nodziļinās saimnieciskajos jau-

tājumos, patstāvīgi krāj un apstrādā attiecīgos materiālus

un laiž par tiem (sevišķi krievu laikrakstos) klaja veselas

rakstu virknes. Bet viņš līdz galam mēģina iedziļināties' ari

latviešu gara dzīvē, uzmeklē tai pēdas vistālākajā senatnē.
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la;-a pa visu tautu uzcītīgi kopā viņas liecības, rūpīgi tās

sakopo un laiž klajā, tādā kārtā bez trokšņa noraidī-

dams pie malas visādus izdomājumus par latviešu senat-

nes dzīvi un mantām un uzrādīdams latviešu īpatnības

patiesos pamatus. Pie tam viņš savos avīžnieka, krājēja,

pētnieka darbos nenoslēdzas un nepaliek viens, bet aicina

pie tiem biedrus no malu malām un nodod gabalu pa ga-

balam no saviem uzsākumiem citu rokās. Šaurākās robežās

tad arī citi (Barons, Lerchis-Puškaitis) daudz vairāk pastrā-

dājuši nekā viņš, bet viņam pieder tas nopelns, ka viņš dažādos

pavedienus nevien uzrādījis, bet ar darbīgu roku ari uzņēmis

un sekmīgi risinājis uz priekšu. Viņš pats daudz un daudz-

pusīgi strādā un pie tam ierosina uz visām pusēm citus. «Viņš
ir vientulis darba rūķis un rosīgs atklātības darbinieks, viņš ir

darba darītājs un darbu vadonis; krājējs un pētnieks, dzejnieks

uti zinātnieks. Viņa darbi nesasniedz to pilnību, ko atrodam

pie tiem, kas nodevušies vienai vienīgai lietai, bet viņš atstājis

tomēr paliekamākus darbus nekā tie, kas visus savus spēkus
ielikuši tekošos dzīves prasījumos (Valdemārs, Spāģis, Kron-

valds). Brīvzemnieks skatās uz visu un uz katru Lietu mie-

rīgāk, bet tāļāk, smel no. sevis dziļāk, nekā varētu aprobežoties

un aiziet ar tekošo dienu. Viņa darbi pēc formas ne vienmēr

tik priekšzīmīgi uzrāda viņa cēlo, skaidro dvēseli, kas tiecas

sakust ar tautas garu, lai ar to silti, dzīvi un neiznīcīgi dar-

botos tautas organismā.

Ap četrdesmit gadu Brīvzemnieks ņēmis ciešu, nereti

vadošu dalību pie visiem svarīgākajiem latviešu tautas dzīves

jautājumiem: viņa darbība tā saaugusi ar viņa laikmeta ievē-

rojamākiem darbiem un darbiniekiem, ka nav savrūp no tiem

aplūkojama. Ne ikreiz un ne ikkatrs redzēja, ko viņš darīja.

Viņam nebija no svara, ka viņu redz, bet ka tautas dzīve ņem

virzienu, kur tā var attīstīties un uzplaukt. Ja viņš šai ziņā

panāca un novēroja kādas sekmes, tad >viņš apmierinājās ne-

vien ar to, ka viņu neredz bet ari ar to, ka Viņu pārprot un

nicina. Laikos dzīvojot, kad pēc jauka, daudz sološa rīta sa-

krājās pār lautas iezēlušo druvu mclnii, baigi mākoņi, viņam

bija jāpaiet savrūp, kur varētu nevien novērot visu, kas no-

tiek, bet ari rūpētiem, l>ai negaisu novērstu un sadīgušos sēju-

mus koptu tālāk. Viņš palika garus gadus dienu pa dienai šī

klusā 'lūkotāja un neredzētā strādnieka vietā, tomēr vienmēr
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juzdamies kopā ar tiem, kam tautas dzivē jāpadara pelēkie, bet

nepieciešamie darbdienas darbi. Ar tiem tautas nākotne vairāk

nodrošināta., nekā ar varoņcīņām un gavilsvētkiem. Cīņu laiki

un svētku dienas drīz pāriet, bet tautas mūžs rit nerimstoši tālāk

un prasa daudz nopietnības un pacietības, lai nevien nepār-

trauktos, bet arī pieņemtos plašumā un bagātībā. Kā augsti

ideāli iestrādājami pelēkajā dienas darbā un kā tam dodama

nemirstīga vērtība, to dabūjam novērot pie Brīvzemnieka.



I

Dzimta un dzimtene

Pašā klusākajā stundā, pulksten 12-os naktī, 1846. gada

20. oktobrī, piedzima Brīvzemnieks īstajā vārdā Fricis Treu-

lands. Bija no svara, ka tas notika pašā klusākajā stundā, kad

visa satiksme mēdz būt mitējusies; citādi tā vieta, kur Brīv-

zemnieks nāca pasaulē, varēja drīzāk būt pieejama dažiem ne-

patīkamiem traucējumiem. Še bija krogus, kura durvis dien'

un nakti ceļiniekiem stāvēja vaļā.

Ir savādi, ka tas vīrs, ko visu mūžu vadīja garīgi centieni,

kas dzertuves nekad nav varējis ieredzēt un labprāt tur ne

kāju nespēra, kas no stipriem dzērieniem bija ļoti', vai ari pilnīgi

atturīgs, kas pieder pie atturības kustības veicinātājiem, ka tas

vīrs krogū dzimis un miris: Rokaižu krogū ("Aizputes apriņķī)

dzimis un Ropaižu (izbijušā Venču) krogū miris. (Lūk, ari

vietu nosaukumos tikai vienā burtā starpība!) Vai ari še,

un taisni attiecībā uz šī vīra pret dažādām aprindām ieņemto

stāvokli, ir norādīts, ka neviens nav ne cildams, ne nicināms,

skatoties uz to vietu vai kārtu, no kuras tas cēlies, vai kur tas

stāv, ka ir cienījami un necienījami cilvēki starp muitiniekiem

un varizējiem un ka dziņu uz labu var ierosināt un attīstīt

nevien labi un gaiši, bet dažreiz jo lielā mērā ari taisni' pretēji

iespaidi?

Pirmās valodas skanas, kas piesitās pie jaunpiedzimušā

auss, varēja būt vācu. Tas vērojams no tam, ka viņa māte bija

vāciete. Viņas vārds Juiie, pēc tēva dzimtas Haak. Viņas senči

bija ieceļojuši Kurzemē no Saksijas. Viņas tēvs dzīvoja Skrundā

kā podnieks, kam tur pederēja ari savs īpašums, mājiņa.

Viņam bija vairāk meitu, kuras precējušās pa lielākai daļai ar

vāciešiem, muižu ierēdņiem, veikalniekiem, amatniekiem un

tikušas par nama mātēm vācu dzimtās. Sakarus ar saviem

radiem uzturēdams, Brīvzemnieks ar šīm dzimtām daudzkārt

un bija ar tām vienmēr labā saskaņā.

Vācu elements ir Rietumu-Kurzemē stiprāks nekā

kaut kur citur Baltijā. Pa daļai tas izskaidrojams ar Vācijas

tuvumu. Šī Kurzemes dala, daudzkārt ari dēvēta vienkārši par
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Kursu, atšķirot to 110 Zemgales, pārējās, lielākās Kurzemes da-

ļas, senos laikos allaž stāvējusi neatkarībā no Kurzemes, Zem-

gales pārvaldības centra. Kad Livonija bija krustnešu ordeņa

rokās, pastāvēja (no 1265) Piltenes bīskapa valsts; kad Kur-

zeme bija hercoga valsts, še pēc dažām maiņām nodibinājās

(1717) atsevišķa muižnieku republika, kas stāvēja tieši zem

poļu karaļa, ar sevišķu landtāgu, ar sevišķām tiesām un pār-

valdes iestādēm. Šādā kārtā, trūkstot ciešākiem sakariem ar

Kurzemes centru, še varēja ātrāk nodibināties satiksme ar tuvo

Prūsiju. leceļotāji vācieši še ieplūda tieši un netraucēti. Katrā

muižā bija par ierēdņiem un amatniekiem daži ārzemnieki ; sko-

lotāji ', tikpat mājskolotāji muižnieku dzimtās, kā elementār-

skolotaji pilsētās, bija gandrīz viscaur ārzemnieki. Vācu muiž-

niecība še bija neaprobežota valdiniece, kam piederēja gan-

drīz visa zeme. Muižniekiem bija nereti radnieciski sakari ar

Vācijas aristokrātu dzimtām. Vēl pašos jaunākos laikos ir daži

šejienes muižnieki) ārzemju korporāciju biedri. Ari zemnieku

zeme še pa kādai daļai pārgājusi vācu kolonistu rokās. To

visu ievērojot, būs saprotams, ka Brīvzemnieks, kas visus šos

apstākļus smalki pazina un tiem līdz salam sekoja,, uz dzijas

pārliecības pamata izsacīja krievu publikas priekšā tās domas,

ka latviešiem pret Krieviju ir tas vēsturiskais uzdevums,

būt krieviem par aizsarga dambi pret vācu plūdiem.

Kaut gan Brīvzemnieks no pašas bērnības bija stipri vā-

cietības apņemts, tomēr viņš izcēlās par latvieti, par apzinīgu,

dedzīgu latviešu patriotu. Ari latviešu elem c n t s jau

no paša šūpuļa pie viņa darbojās.

Pirmā acumirklī tas izliekas savādi, ka Brīvzemnieka

dzimšana nav reģistrēta Aizputes vācu, bet Aizputes latviešu

draudzes baznīcas grāmatās. Tā tad viņš kristīts latviski. Še

redzams tēva noteicošais iespaids.

Ar šo sakni, ar savu tēvu, Brīvzemnieks tieši izaug no lat-

viešu tautas. Viņa senči pieder pie tās varonīgās kuršu cilts,

kas labprātīgi vāciešiem nepadevās, kas savā Embūtes pilī

ieslēgdamies to aizstāvēja, kas no sava vidus raidīja cīņā tādus

vīrus, kā Induli un Pudiķi, kuru piemiņa tautas teikās uz laiku

laikiem ieglabāta. Samērā lielākā patstāvībā noturēdamies,

bez tiešas atkarības un aizsardzības no kādas stiprākas valsts

varas, vietējie muižnieki bija piespiesti vairāk rēķināties ar

zemniekiem, viņus pret sevi uzturēt draudzīgā prātā, lai tie pret

viņiem nesaceltos un lai varētu sadursmēs ar ārējiem ienaid-
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niekiem uz tiem pabalstīties. Piltenes bīskaps Embūtes novadu

pilskunga lietošanā nododams (ap 1545. g.) noteic, ka viņš ne-

drīkst apspiest zemniekus un ka viņam ik gadus par ienāku-

miem jāiesniedz rēķini. Kurzemei zem poļu virsvaldības nākot,

Piltenes tiesa poliem nepadodas. Novadu turētāji iet ar saviem

zemniekiem pret poļiem cīņā, kurā tomēr (1583. g. pie Embūtes)

tiek sakauti. Tādā kārtā pa daļai izskaidrojams, ka še no zem-

nieku vidus nekad pilnīgi neizzuda zināma turība un patstā-

vības gars. Ceļot 1692. g. Jamaiku baznīcu (Aizputes filiāle),

kāds Aizputes-Klosteres pagasta zemnieks dāvināja baznīcas

būvei par labu 500 dālderu. Še uzejams zaļoksnīgs, dzīvības

pilns pretspēks vācietībai.

Brīvzemnieka tēvs cēlies no Kazdangas, Aizputes tuvumā.

Brīvzemnieka tēva tēvs, Fricis Treilands, dzimis Kazdangas

Rūnu mājās kā saimnieka dēls. Vēlāk viņš ir par vagaru Blen-

dienē, Kazdangas mazajā muižā. Še piedzimst (1820. gada
6. janvārī) viņa dēls Jēkabs, Brīvzemnieka tēvs. Fricim Trei-

landam un sevišķi viņa sievai Līzei liels iespaids uz turpmākām

paaudzēm vēl līdz otram augumam, tieši ari uz Brīvzemnieku.

Varētu būt, ka taisni še meklējams iemesls, kāpēc Brīvzem-

nieks kristīts latviski. Kristīto reģistri par Brīvzemnieka krust-

tēvu apzīmēts Fricis Treilands. Tā tad Brīvzemenieks dabūjis

savu krustāmo vārdu no sava tēva tēva. Ja tad nu viņš, īsts

latvietis, un viņa sieva, vienkārša latviete, kas nemācēja ne

rakstīt, ne vāciski, bija pirmie kāzu viesi, tad ceremonijai vi-

sādā ziņā vajadzēja notikt latviski. Pie tam, zināms, bija tra-

dīcijām sava loma: tēvs, tēva tēvs un senči bija no laiku gaia

piederējuši pie latviešu draudzes; tad no tās nevarēja atšķirties

jaunākā atvase, kaut gan viena sakne tai bija vāciska. Baz-

nīcas grāmatā toreizējais mācītājs Goldmanis iezīmējis: «Fritz

- Sohn des Sattlers und Krūgers im Rockaischen Kruge Jeli-

kabs Treilant und seiner Ehefrau Juhle». Tā tad ari īpašvārdu

rakstība ir pilnīgi latviska, kaut gan vācu tekstā.

Turpmāk, otrā laulībā, redzam, ka latviskais elements

dzimtā atslīgst atpakaļ. Brīvzemnieka iesvētīšana jau atzīmēta

Aizputes vācu draudzes baznīcas grāmatās un še dzimtas vārds

rakstīts «Treuland». Šādu rakstību, kas atrodas ari citos do-

kumentos (piem. apriņķa skolas diplomā), Brīvzemnieks turp-

māk paturēja, kur viņš nelietoja savu pieņemto vārdu. Dzimta

bija gājūsi uz vāciskā pusi, atslābstot vectēva un vecmātes

espaidam. Vectēvs drīz vien nomira: vecmāte gan pārgāja
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dzīvot pie sava dela, bet ir saprotams, ka viņai bija jāpaliek

galvenajās dzimtas darīšanās vairāk sāņus.

Bērna svarīgākie un paliekamie mantojumi nav tomēr

arējas, bet iekšējas dabas. Ārējie apstākli, ārējā rīcība pa daļai
noteic cilvēka ārējo gaitu, bet cilvēku pašu noteic viņa iedzimtā

daba un viņa iekšējie pārdzīvojumi, un no šejienes, no viņa

iekšienes, dabū virzieni nereti ari viņa ārējā gaita. Un še nu,

Brīvzemnieka iekšējās dzīves attīstībā, viņa tēva mātei

izšķiroša nozīme. Pēc sava vīra nāves dēla dzimtā pārnākot,

viņai, kas savu mūža darbu jau bija pabeigusi, it dabiski bija

jāpieslienas nepilngadīgajiem. Tiem bija sava pašu dzīve, sirsnī-

gāka, jaukāka nekā pelēkais, nepieciešamais maizes darbs. Šo

dzīvi nosirmojušā vecmāte dzīvoja īpaši kopā ar savu dēla

dēlu. Šī sieviete nepiederēja pie ikdlenišķīgām. Viņos klaušu

•laikos, kad visa tauta pastāvēja no vienlīdzīgas masas, latvie-

šiem tomēr bija pašu starpā savi izredzēti cilvēki, pie kā viņi

griezās savās visnopietnākās vajadzībās. Tie nebija nekādas

ārējās varas ielikti, noteikti vai apstiprināt; tiem ari pašiem

nebija nekādas ārējās varas. Bet tie bez visa tā valdīja. Ar

savu dzīvē pierādīto gudribu, ar savām neizsmeļamām gara

mantām, ar savu pašaizliedzīgo labvēlību pret citiem, ar savu

spēju un gatavību citiem katrā brīdī palīdzēt viņi pacēlās va-

dītāju lomā citu vidū. Varētu būt, ka tie bija senākās vaidelaišu

jeb priesteru kārtas pēcnācēji, ne pēc dzimuma, bet pēc sava

sabiedriskā stāvokļa. Viņi uzglabāja tautas labākās tradicijas,

izplatīja un vairoja tās. Tautas dziesmas, pasakas, mīklas bija

ierakstītas viņu garā kā grāmatā; tautas zintes, noslēpumi bija

viņu rokās. -

Pie šiem izredzētajiem tautas locekļiem pieder Brīvzem-

nieka tēva māte. Viņa bija visā apgabalā tālu pazīstama lab-

dare, vārdotāja. Viņa bija arī Brīvzemnieka īstā audzinātāja,

kad viņam, septiņus gadus vecam, māte bija mirusi. Tā re-

dzam ka Brīvzemnieks, kura tēvs bija tīrs latvietis, ari no

otras puses, no sievietes, kas stājās mātes vietā, dabū īsti lat-

viskus ierosinājumus un pilnā mērā ieaug latviešu tautas tradī-

cijās. Viņa vecmāmiņa atvēra dēla dēla priekšā savu bagāto

tautas tradiciju pūru. Aiz tās dzīves, kas norisinājās visu acu

priekšā, Brīvzemniekam bija no pašas bērnības sava sevišķā,

kas saistījās kopā ar tautā iekopto, gadu simteņus veco kultūru.

Viņš to iemīlēja un atrada par tik vērtu, lai viņas gaismā cel-

šanai veltītu savus labākos spēkus. Ne tikai vis-
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pārējs, paliekams iespaids tas bija, ko viņš no latviešu gara

mantām saņēma visam mūžam, bet ari' dažas no šīm mantām

pašām. Tās viņš tad izmantoja ne tikati Mterāriskam darbam,

bet ari. zīmīgos dzīves brīžos1.

Pie dziesmām, ko Brīvzemnieks bija mācījies no savas vec-

māmiņas, pieder:
«Spīdi gaiši, mēnestiņi, Pār visām atmatām:

Nakti veda sērdienīti; tai nebija sudrabiņa.»

Šo dziesmu viņš atcerējās, kad viņš vēlos gados, jau dzīves

nastu liekts, iet pa mēness apspīdētu teku ar tuvu cilvēku, kas

viņu uzaicina citēt kādu tautas dziesmu par mēnesi. Šai dzie-

smai še varētu būt ari simbola nozīme. Tautas, sērdienītes,

pūrā atrod tautietis kaut ko dārgāku par sudrabu, atrod dār-

gumus, ko vienīgi debesis var dāvināt. —

lekārtot dzīves materiālo pusi, rūpēties par viņas nodro-

šināšanu Brīvzemnieks varēja mācīties no sava tēva. Ša:

ziņā viņam tēvs bija nevien ievadītājs dzīves ceļā, bet ari cauru

mūžu viņa biedrīs, kam viņš izsūdzēja savas rūpes un no kā

saņēma padomus. Līdz tēva nāves dienai Brīvzemnieks kārtīgi

ar viņu sarakstījās, palikdams par dienas vajadzībām ar viņu

nepārtrauktā saziņā.

Rokaižu krogū Brīvzemnieka tēvs, Jēkabs Treilands, bija

nonācis neilgjpriekš sava dēla dzimšanas no Rudes krogus,

kur viņš bija precējies. Bet galvenā kārtā viņš nav krodzi-

nieks. Par to viņš bija, kā redzams, vienā otrā reizā tikai aiz

tā iemesla, lai paplašinātu dzīves līdzekļus. Viņa īstais darbs

bija rēdinieka amats, ko viņš bija izmācījies Liepājā, iegūdams
cunftes meistara tiesības. Ari krogus rentē turēdams, viņš vienu-

mēr nodarbojās blakus ar rēdinieka darbu un pa lielākai daļai,

īpaši sava mūža pēdējā pusē, viņš bija tikai rēdinieks. Viņš

bija savā amatā smalks pratējs un par tādu pazīstams visā ap-

kārtnē īpaši apkārtējo muižnieku starpā. Viņa seglus Aizputes

izstādēs godalgoja un labprāt pirka. Aizputes rēdinieki viņu

arī iecēla par savu vecāko (eltermani).

Brīvzemnieka tēvs bija pirmajā ņēmienā Rokaižu krogi:

tikai pāris gadu. Cenzdamies pavairot ienākumus pieaugošās

ģimenes vajadzībām, viņš ņēma rentē (ap 1848) Kan d c 1 v

muižu. Rudbāržu mazo muižu. Še varēja cerēt iedzīvoties

mantā; bet bija daži apstākli, kas darīja šai vietā dzīvi par ne-

ciešamu. Cēlušās sevišķi saimniecei asas sadursmes ar ļau-
dīm. Kādā izm>isu<ma brīdī viņa sava vīra priekšā pat metusies
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ceļos un lūgusi, lai atstāj šo vietu. Gadījies tad ari saimniecī-

bas pārņēmējs, tā ka par pārdoto inventāru un apsētiem lau-

kiem bijis iespējams iegūt Aizputē namu. Brīvzemnieka tēvs

vēlāk teicis, ka vēl vienu gadu Kandelos palikdams viņš būtu
ticis par bagātu vīru, jo nākamā gadā labības cenas otrtik cē-

lušās. Brīvzemniekam īsais Kandeļos pavadītais laiks palicis

atmiņā kā kautkas ārīgi spožs, grezns. Ja viņam tanī laikā

jautāts kā viņu sauc, tad viņš bērnišķā pašapziņā atbildējis:
<'Fritz Treuland, Merr voh Kandcln, Kaiser und Konig.

1. att. Brīvzemnieka vecāki.

Aizputē paša namā nomezdamies un ar savu amatu no-

darbodamies, Brīvzemnieka tēvs varēja cerēt uz mierīgu,

rūpju nenomāktu dzīvi. Pagāja ari daži gadi bez sevišķiem

traucējumiem. Bet tad nāca kāda no vislielākām krīzēm viņa

dzīvē, kas ari Brīvzemnieka mūžā metusi pirmās neaizmirsta-

mās ēnas. 1853. gada vasarā sāka Aizputē un apkārtnē plosī-

ties koleras sērga. Acu priekšā krita cilvēki. Brīvzem-

nieka māte lūgusi savu vīru, lai atstājot sērgas piemeklēto

vietu. Nosprieduši doties uz Liepāju. Atstājuši mazo Frici
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vecmāmiņas uzraudzība un braukuši. Bet nonākot apmēram

pusceļā, līdz Aistara krogum, paradījušās pie mātes slimības

2.

att.

Rokaižu

krogus

(priekšpuse).

zīmes, un nu braukusi atpakaļ uz Aizputi, kur otra diena,

1853. g. 25. oktobri. slimrr.ece nomirusi.
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Ar to tad bija saārdīta visa uzsāktā ģimenes dzīve,

višķi sāpīgs, bija pirmais iespaids. Tēvs ar dēlēnu skrējuši
mam apkārt un vaimanājuši. Pamazām bija jāmēģina d,

ievirzīt kārtējās sliedēs. Redzams, ka šai laikā Brīvzemni

tēvs maina atkal savu dzīves vietu. Viņš pārdod namu un

iet pa otram lāgam uz Rokaižu krogu. Kad viņš 1854. g.

bruārī dodas otrā laulībā, viņu baznīcas grāmatās apzīmē

sedl'imeku un krodznieku Rokaižu krogū < Sattler und Kri
im Rockaischen Krugc I.

3. att. Rokaižu krogus (no gala)

Brīvzemnieka tēva otra sieva ir Anna Šm:

kurpnieka meita Aizputē. Viņa dzīvojusi Treilandu ka:

ielas otrā pusē, un ar šo dzimtu daudzkārt sāti'- iz'n

dāma ari sirsnīgu interesi par mazo FrioT
i: ,lC _

reses pazīmēm jāpieskaita, ka vēsā laikā 1 cm kopā pa-

staigājoties viņa noņēmusi no gaiv>^--K-ll matiņu un to

apsējusi zēnam.
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Nonākot nu atkal savā dzimšanas vietā, Rokaižu kro-

gū, Brīvzemnieks ir tanī vecumā, kad sāk mosties viņa gara

spējas, kad viņš apzinīgi uzņem iespaidus no ārienes. Nav

viņa tiešajā apkātnē nekā sevišķi cildena. Krogus ir masīva

mūra ēka ar plašu stedeli vienā galā. Tam apkārt līdzeni lauki l,

4. att. Istabiņa Rokaižu krogū (kuŗā Br. piedzimis)

aiz kuriem aizvijas krūmiem apaudzis valks; otrā pusē koku

aleja aizved uz muižu. Krogus telpas drūmas, mitras; reizām

pat ūdens lijis gar sienām zemē. Ceļa braucēji allaž saceļ ne-

mieru vientulīgajā vietā. Krimas kara laiks (1855) še atnes

sevišķi lielu troksni. let cauri zaldāti, apmetas krogū, spēlē

kara mūzika. Nevarēdams šādu kņadu izturēt, Brīvzemnieks

brīžiem glābies tuvējā valka krastos.

Tēvam maz vaļas turot, ar pamāti stāvot tālākās attie-

cībās, Brīvzemnieka īstā audzinātāja bija viņa vecmāmiņa.

Ar tās palīdzību viņš ielauzījās ari grāmatā. Tiklīdz viņš

prata lasīt, viņš devās ar grāmatu vai avīzi uz lauku pie strād-

niekiem un lasīja tiem priekšā.
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Turpat sākās ari skolas gaitas. Tuvējā Rokaižu

muižā bija ierikota skola, ko vadīja kāds Valdenbcrgs (jeb

Vallenbergs). Gadus astoņus vecs. Brīvzemnieks sāka šo

skolu apmeklēt kopā ar savu māsicu (mātes māsas meitu Pau

līni Burbi), savu rotaļu biedreni. Skola stāvēja Aizputes mā-

cītāja Goldmaņa pārziņā. Šis vīrs ir viens no ievērojamākiem

skolu veicinātājiem un zemnieku lietu pazinējiem savā laikā.

Viņš rakstījis par zemnieku saimniecisko apstākļu nokārtošanu.

5.att.Bojas iela (namā pa labi dzīvojis Br.).

izdevis skolu vajadzībām «Pamācīšanu, kā bērni mācami rak-

stīt» (1867), vadījis Aizputē kādu privātskolu. Viņš reižu pa

reizai ieradās ari Rokaižu muižas skolā pārlūkot mācības.

Kādreiz viņam skolotājs norādījisuz FriciTreutandu kā uz savu

labāko skolnieku. Šis veikli nolasījis mācītājam priekšā kādu

gabalu vācu valodā. Mācītājs prasījis: «Vai tu, dēls, proti

ari latviski lasīt?» Skolnieks/ atbildējis, ka prot, nolasījis un

atstāstījis mācītājam priekšā kādu gabalu ari latviski.

Skolu Brīvzemnieks apmeklēja kārtīgi un nebija no tās

mājās paturams. Viņš agri atzina skolas nozīmi. Kādu

ziemas rītu loti slikts laiks. Mājinieki mēģina pierunāt

bērnus, lai šodien uz skolu neiet. Friča skolas bie-

drene ari apņemas palikt mājā. Bet Fricis nav pierunājams.

Viņš apģērbjas, sakārto skolas lietas; griežas vēl pie savas
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biedrenes, viņu aicinādams, lai nāk uz skolu. Kad. šī galīgi

atsakās, viņš ieskaišas un aiziet viens pats, noteikdams: «Pa-

gaidi tik! Es būšu kungs — bet kas tu?»

Savas skolas gaitas Fricis turpināja Aizp v t ē, vēl

dzīvodams Rokaižos. Pa daļai šis apstāklis varēja tēvam dot

iemeslu par to padomāt, kā pārcelties atkal uz Aizputi. Tur

varēja dzīvei likt ari drošāku pamatu nekā no gada uz gadu

rcntējamā krogū. Brīvzemnieka tēvs nopirka Aizputē, Bojas

ielā, tai pašā ielā, kur stāvēja viņa agrākais, bet tagad cita

rokās pārgājušais nams, zemes gabalu, lai celtu uz tā namu.

Viņš sagādāja ari kokus un tos apstrādāja Rokaižos. Sagata-

\ otais materiāls bija jāved uz Aizputi. Šais darbos bija jā-

piedalās ari Fricim. No šī laika viņam uzglabājās atmiņā dažs

grūts brīdis. Ar sevišķām grūtībām bija saistīta materiālu pār-

vešana uz 4 verstes tāļp pilsētu. Ceļā bija stāvais Lažas kalns

ar upi lejā. Nebija zēnam viegla lieta šai vietā novadīt sma-

gos materiālu vezumus zemē.

Visas grūtības pārvārot, namu uzcēla. Brīvzemnieka

tcvs pārgāja ar ģimeni dzīvot uz Aizputi. Šī pilsēta, kur jau

agrā bērnībā Brīvzemnieks pēdas ieminis, ir tad viņa īstā

dzimtene, kur viņš uzaudzis par jaunekli, no kurienes viņš iz-

gājis svešumā un kur viņš, kā pie mātes krūts, allaž atgriezies

atspirgt un spēkus smelt turpmākam darbam.

Aizpute pieder pie visvecākajām pilsētām Latvijā.
Tā guļ kalnainā vietā, Rietum-Kurzemes augstumos, uz Tab-

ras upes, Sakas pietekas, labā krasta. Priekš vācu atnākša-

nas še stāvēja kuršu pils. Vācu ordeņa pils, ko dibināja mestrs

Ditrichs fon Ordningens 1245. g., celta kuršu pilij pretī, Tabras

otra krasta. Kuršu pils vieta pacēlās baznīca, ari viena no

visvecākajām, kas minēta 1378. g. izrakstītā dokumentā, ar

kuru Aizpute iegūst pilsētas tiesības. Šais vietās iezīmētas lie-

cības par seniem laikiem, kad kurši cīnījās ar ordeņa un biska-

pa pulkiem, kas 1253. g. Aizputi bija ieguvuši, bet varēja tur

apmesties tikai 1295. g. No šī laika ir Aizpute Kurzemes

bīskapu un vēlāk Piltenes valstiņas galvas pilsēta. Šai ziņā

Aizputei bijusi senākos gados vienumēr sava vēsturiska loma.

No pārējās Kurzemes (Zemgales) nodaloties, nostājoties tieši

zem Polijas karaļa, nodibinājās sevišķa landrātu kolleģija, ku-

ras sēdeklis bija Aizputē. Nākot 11795), līdz ar pārējo Kurzemi,

Piltenes daļai zem Krievijas valdības, Aizpute zaudēja savu

galvas pilsētas nozīmi. Senākās Piltenes biskapa zemes pār-
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dalīja Ventspils un Aizputes apriņķos. Vienumēr še vēl palika

apriņķa iestādes. Bet ari tās vēlāk pārgāja pa daļai uz Gro-

biņu, pa daļai uz Liepāju. — Ja Aizputei kā pārvaldes orgānu

centram gadu simteņiem bijusi redzama loma. tad par šīs pil-
sētas rūpniecību un tirdzniecību tas nav sakāms. Gan vidas

laikos še sāka attīstīties tirdzniecība. Aizputei bija sava osta

Sakas ietekā, uz kuru tika pa Tabras upi. Bet uz Olivas miera

6. att. Aizputes skats 1866. g.

derības (1660) pamata šo ostu iznīcināja, aizberot viņu akme-

ņiem. Tādā kārtā pārtrauca Aizputes samērā ērto tirdznie-

cības satiksmi ar ārzemēm. Ziemeļu kara laikā (1710) Mē-

ļākā dala Aizputes iedzīvotāju izmira. Krievu valdība atvē-

lēja (1795) Aizputē nomesties žīdiem. Šī tauta tad nu, īpaši

no Lietavas, lielā skaitā ieplūda Aizputē.

Kad Treulandu ģimene nometās (ap 1860) uz dzīvi Aiz-

putē, tai bija (apaļā skaitā) 150 namu, no kuriem divas treš-

daļas piederēja žīdiem, un 3100 iedzīvotāju, no kuriem puse

žīdu. ledzīvotāju skaits tikai lēni pieauga, bet pēc 1870. g..

Liepājā tirdzniecībai un rūpniecībai attīstoties, pat gāja uz leju.

Saprotams, ka Brīvzemnieka tēvs šādos apstākļos ar visu

savu iegūto nekustamo īpašumu un krietno amata prašanu ne-

varēja sasniegt nekādu turību. Taisni otrādi. Viņam nācās

loti grūti uzturēt savu ģimeni. Viņš jutās pat piespiests atraut

pašos skolas gados uz kādu laiku no mācībām dēlu un to likt

pie maizes darba. Cauru mūžu viņam bija jācīnās ar trūku-
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rmi, Neko nelīdzēja, kad ari pieaugušie ģimenes locekli varēja

sākt pelnīt. Nīkuļojošā pilsētā nekas lāgā neatmaksājās, vai

tā bija bērnu skološana, roku darbi, vai cita kāda nodarboša-

nās. Brīvzemnieka tēvam būtu viņa īpašums pēc kāda laika

jālaiž no rokām ārā. ja turpmāk izskolojies dēls nebūtu laiku

pa laikam sedzis vina saimniecības iztrūkumus. Brīvzemnieks

apzinājās, ka vīnam ari šai ziņā ir savi pienākumi pret savu

šaurāko dzimteni.

7. att. Br. vecāku nams

Viņa dzimtenes pilsēta jau. viņam ari kautko deva. Ag-
rāko laiku kultūra, kas še bija atstājusi savus pieminekļus, ne-

varēja palikt uz viņu bez iespaida. Zināmā mērā jau tā tur-

pinājās, lai gan bija vēl vienuanēr stipri vāciska. Pilsoņi no-

dibināja savas organizācijas, pie kurām piederēja ari Brīvzem-

nieka tēvs; apkārtējo lielgruntnieku saimnieciskai un sabiedri-

skai dzīvei še bija savs centrs: še pastāvēja mācības iestādes ar
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krietniem paidagogiem. Un arī tas redzams, ka latviskais

elements arvienu vairāk pieņemas un spraužas uz augšu.
Brīvzemnieks šo elementu klusi novēroja un sajuta par spēku,

kas viņu arvienu lielākā mērā aizrauj. Visis tas saistījās ar

skaisto dabu Aizputē un apkārtnē, Tabras krastos, Misiņa
kalnā.

Sie iespaidi Brīvzemnieka gara iedarbojās un savienojās

ar visdziļākiem pārdzīvojumiem viņa dvēseles dzīvē, dienu die-

nā stāvot visciešākā satiksmē ar saviem ģi m ene s 1 o c c k-

liem. Vecmāmiņa bija'aizgājusi dusēt; no tēva pirmās laulības

viņš bija palicis viens pats. Bet otrā laulībā ģimene stipri pavai-

rojās: tanī dzima četras meitas un viens dēls. Brīvzemnieka

māsa Paulīne (vēlāka skolotāja un inspektora Fricsona laulāta

draudzene), desmit gadus jaunāka par viņu, dzimusi vēl Rokai-

žos. Pēc vecuma sekošā māsa dzimusi vēl vienpadsmit gadus

vēiāk, kad Brīvzemnieks jau beidza skolas un stājās dzīvē.

Viņš tad nu bija savas ģimenes jaunākām nozarēm nevien

brālis, bet ari viņu apgādnieks. Tas pilnā mērā attiecas uz

jaunākām māsām un uz brāli. Ģimenes nasta gulēja tēvam

jo dienas smagāk uz pleciem, turpretim Brīvzemnieks nāca

apstākļos, kas viņam darīja par iespējamu atlicināt kādu grasi

ari priekš citiem. Cauru mūžu viņš palika aizstāvis un at-

balsts savām māsām un brāķim, īpaši tad, kad tēvs

bija miris. Pats bez bērniem būdams, viņš še izpildīja

tēva pienākumus. Tomēr ne tikai viņa cik necik vairāk no-

drošinātais mantas stāvoklis bija tas, kas viņu uz šādiem pie-

nākumiem skubināja. Redzam viņa parādāmies šīs sirsnīgās

attiecības pret saviem tuviniekiem ari tad, kad viņam nekā ne-

bija, kad viņš pats vēl bija bērns. Jau no Rokaižiein Aizputē

skolā iedams, viņš atlicināja kādas kapeikas no savas niecī-

gās kabatas naudas, lai varētu kautko mājās pārnest savai

mazajai māsiņai, gan saldumus, gan cepumus. Reiz viņš tai

dāvinājis spožu servīzi, kas laistījusies kā sudrabs, un tai sa-

gādājis tādu prieku, ka viņa to visu mūžu nav aizmirsusi. Vē-

lāk no svešuma mājās pārbraukdams, v iņš pie katra bija do-

mājis. Bet ari svešumā būdams, viņš nevien uz mājām allaž

sūtīja pabalstus, bet sagādāja saviem piederīgiem ar dāvinā-

jumiem), sevišķi svētku gadījumos, ārkārtējus pārsteigumus.

Tas viss jau galā nav tikai upuris. Top sacīts, ka dot ir

svētīgāki nekā ņemt: Tikai bagātais jwu var dot. Un lai ari

devējam laicīgo mantu nebūtu tik pārāk daudz, dažreiz var-
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but daudz mazāk nekā citiem, viņa devība norada uz viņa

sirds bagātībām. Tās parādās jo dzīvi tiem, ko apdāvina, un

ari pašam devējam; tādā kārtā došana dēvējama par svētīgu.

Brīvzemnieks, savu sirdi un roku savēju labā atvērdams, ne-

vien sevī, šī darba apzinās pārdzīvoja laimīgus brīžus, kā Lk

katrs cilvēks, kas dara labu, bet viņš saņēma ari no tiem, kas

uz viņu atbalstijā.-i, priekš sevis daudz jauka un cildena,

kā saldu smaržu no puķēm, kuras kopj un aplaista. Visa viņa

būtība, kas parādījās viņa piederīgiem tik gaiša, saulaina, mo-

dināja un attīstīja viņu dabā visu to, kas tur bija cēls, jauks.
Un nekas nevar iet pāri par to baudu, ko saņem tas, kas. no-

vēro, ka ārpus viņa uzplaukušais jaukums ir nācis no viņa.

Tādā kārtā Brīvzemnieka dzimtā meklējamas stiprās, arvien

dziļāk ejošās saknes viņa tikumiskajām tieksmēm, kas viņam

lika pacelties latviešu vidū redzamā vietā. Še klusumā viņš

krāja to sevī kopā, kas parādījās atklātībā nopietnā, grūtā

darbā citu labā. Savēju vidū viņš modināja un smēla sevī to,

kas viņos bija ieplūdis no apkārtnes, no citiem cilvēkiem, no

dabas, no pagātnes. Vecmāmiņa viņam teica dziesmas un pa-

sakas, tēvs stāstīja par saviem piedzīvojumiem ar Kurzemes

baroniem, mazie priecājās par puķēm dārzā, par putniem mežā.

Brīvzemnieks, bagāts savā sirdī, to visu aplaistīja ar audze-

līgu gaisu, lika tam zelt un plaukt, sakārtoja to, noglabāja sevī

un dāvināja citiem. Kad viņš jau darbojās citur, vienumēr re-

dzam šos auglīgos sakarus ar dzimtu. Viņa pārbraukumi
dzimtenē ir viņam un viņa piederīgiem svētku dienas.

« Par tiem pastāsta viņa māsa Minna (Vērotāja).

«Ir vasaras brīvlaiks. Tēva mājas pošas kā uz svētku

dienu: visas malas tiek spodrinātas un istabas citādi ierīkotas.

Visiem darba pilnas rokas, jo sagaida kā dārgu viesi dēlu un

brāli iz Maskavas pārbraucam. Mēs, māsas un jaunākais

brālis visi vēl mazi, tomēr no vecākās māsas tiekam rai-

dīti uz mežui, lai pārnestu zaļumus, no kā pīt vaiņagus. Tiek

pagatavots arī transparents ar uzrakstu: «Sveiks dzimtenē!»

Naktī viss klusu. Rītā agri atmožamies ar pukstošu sirdi. Kas

tas! Vai nedzirdēja pasta zvaniņu? Vai brālis jau klātu?

Māte piecēlusies staigā klusiem soļiem, tēvs priecīgi uzbudi-

nāts: brālis pārbraucis, tikai mums bērniem vēl jāpaliek gultā,

līdz kamēr viņš izgulēsies — atpūtīsies no garā ceļojuma. —

Miegs nogājis, miera vairs nav nekāda: Kāds gan viņš izska-

tām? Ko viņš sacīs un ko atvedis kukuļam? Tie ir jautājumi.
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kuri viens caur otru jāticas galvā. Pēdīgi dabūnam viņu re-

dzēt: Kāds viņš mīļš un labs un tomēr itkā svešs! Gan brālis

mūs visus skūpsta un noglāsta, gan ari pasniedz katram pa

bilžu grāmatai un saldumus, tomēr mēs bīstamies viņam tuvo-

ties. Ar laiku tomēr mūsu kautrēšanās mazinājās, jo brālis

prata ar mums iedraudzēties.»

Māsu (Minnu) viņš auklē uz ceļiem. Kad izaugšot, bū-

šot viņam par saimnieci. Pie tam viņš bieži atkārto dziesmu

par saimnieci, kas kūlusi runci par krējuma nolaizīšanu. Viņš

rāda ari savas goda zīmes. Paaugšot lielākas dāvināšot viņai

kā rotas lietas. — Pēc pusdienas iet visi pastaigāties pa dārzu.

«Ari tur dārza veca būdiņa glīti uzkopta: grīda un soliņi sniega

baltumā, ap durvīm zaļuma vītnes un pie sienām vaiņagi. Cik

daudz tur tēvam ko jautāt un stāstīt, cik daudz dēlam ko klau-

sīties un savukārt izjautāt!» Tad pa kārtai top apstagātas vie-

tu vietas. Bērnības atmiņas saistās visur ar tautas tradīcijām,

atjaunojas, atdzīvinās.

let ari uz Misiņa kalnu: Brīvzemnieks, vecākā māsa ar

draudzenēm, bērni. Viņš ir jauniešu sabiedrībā patīkams,

jautrs. «Katrai puķītei, katrai zālītei mežā un laukā viņš ziu

pateikt vārdu. Tiek salasītas pa trim no katras sugas un pa-

visam jābūt deviņām dažādām sugām. Iznāk raibs puķu puš-

ķis, tomēr tam visam šinī reizā piešķir savu nozīmi, jo Brīv-

zemnieks to prot attiecināt uz zīmīgām tautas dziesmiņām

par trejdeviņām puķītēm, kas jauniešu starpā sacel vispārīgu

jautrību.»

«Pienāk zāļu vakars. Istabās smaržot smaržo pēc svai-

gajām meijām. Dārza būdiņā pie sienas piestiprināts no zaķu-

pēdiņām izpītais «Līgo>. Metas krēsla. Šur tur apkārtnē pa-

spīd liesmas no aizdedzinātām darvas mucām. Brīvzemnieks,

nostājies dārza attālākā kaktiņā, vērīgi klausās, ka Lažas

muižā meitas un puiši sāk līgot. Dziesmās noklausījies. Brīv-

zemnieks sprieda, ka nelīgojot jau vairs tā, kā senākos gados.»

Tādi apmeklējumi atkārtojās katru gadu. Daži vilcieni

tiem vienumēr tie paši: Brīvzemniekam še avots, no kā viņš

dzer mūžīgu jaunību. Bet dzīves ārpusē gadu pa gadam dažs

kas pārgrozās. Viņa vecāki top arvienu sirmāki, nopietnāki,

viņa māsas un brālis arvienu vairāk pieaug un top par lie-

liem cilvēkiem. Brīvzemnieks rūpējās par viņu mācību, sko-

lošanu. Pārbraucis mājās, viņš tos pārbauda. Viņš viņiem

grib rādīt, kāda izskatās pasaule, uzņemas ar viņiem dažus
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mazākus ceļojumus, ved viņus uz Liepāju. Viņš mīl jūru un

grib, lai ari viņi no tās saņem paliekamus iespaidus. Viņa
māsa (Minna) attēlo šādu Liepājas jūrmalas gleznu: «Pāri

mums laistās karstā vasaras saulīte, kura ar saviem zeltītiem

stariem mūs ietin kā burvju tīklā; tie ari atsitas pret vilnī-

šiem un mēs viņos redzam laistošās sidraba dzirksteles lecam

un dejām. Te Brīvzemniekam nāk prātā tautas dziesma, kuru

mums uzdod iemācīties, savā starpā sacenšoties: «Saules

meita, saules meita. Mītosimi vaiņadziņus: Tev ar zelta vizu-

ļiem, man sidraba lapiņām ...» Tāļāki pastaigāties pa jūr-

malas smiltīm tik patīkami: Brīvzemnieks, noņēmis platmali,

iet tuvi jo tuvi pie paša ūdens. Tiklīdz nāk vilnītis, viņš sale-

cas sāņus un kādu laiciņu tā turpina savu rotāšanos. Par pie-

miņu ņemam no jūrmalas līdz salasītos dzintara gabaliņus un

baltos gliemezīšus.»

Šie ir tikai daži soli, kurus Brīvzemnieks vadīja savu

rrāsu. sava brāļa attīstībā. Viņš viņu gaitas izvadīja līdz ga-

lam. Viņš deva līdzekļus, viņš deva padomus, līdz viņi sa-

sniedza mērķi. Bet ari tad, kad viņi stāvēja savās vietās un

paši pelnīja sev uzturu, viņš viņiem bija vienumēr izpalīdzē-

tājs un padoma devējs>. Un nemitējās viņš ari vēl tagad vi-

ņiem sagādāt ārkārtīgus pārsteigumus, viņus joprojām vēl uz

priekšu virzīt.

Jau labi pret mūža vakaru izpildās kāds no viņa sapņiem:

viņš var ceļot uz ārzemēm. 1899. g. oktobrī viņš dabū uz to

atvaļinājumu. Bet viņš, kas savu mūžu nekādus dzīves labu-

mus nav" baudījis viens pats, šādās reizās domādams vienu-

mēr pie saviem piederīgiem, negrib redzēt svešas zemes viens

pats. Par sevi saprotams, ka ceļo līdz viņa dzīves biedre

(Otilija). Tad viņš domā pie savas māsas Minnas, kam ir

privātskola Aizputē un kas censtin cenšas uz priekšu. Un vēl

viņš. līdz ar savu dzīves biedri, nevar piemirst vienu cilvēku:

savu māsu Lavīzi, kas jau ilgāku laiku mocās ar bīstamu ausu

kaiti un ir visādi1 izmēģinājusies no tās tikt vaļā. Rakstīdams

Minnai un viņu uzaicinādams braukt līdz, viņš apjautājās, kā

tas būtu, ja ņemtu līdz ari Lavīzi, aizvestu uz Drezdeni, uz

BiJoa sanatoriju, kurp viņa tik stipri centusies. Ar to viņš sa-

gatavo māsām lielu prieku, sevišķi Lavīzei, kas «aiz gavilēm

nezin kur dēties, ka nu reiz viņas karsti lolotā vēlēšanās tiks

piepildīta.»
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No jaunajiem dzimtas locekļiem viņam stāv visu mūžu

ļoti tuvu viņa brālis Alberts un māsa Minna. Viņš sagatavo

un pavada katru viņu soli, pie viņa tie griežas visās, dažreiz

ari diezgan sīkās, dzīves vajadzībās; viņš tiem iedveš kautko

no sava gara, tā ka tic viņa vadībā pastrādā dažus darbus ari

latviešu rakstniecībā.

Brālis Alberts (dzim. 1871. g.) dzīvoja kādus ga-

dus pie viņa Rīgā, sagatavodamies uz eksāmeniem un strādā-

dams viņa kanclejā. Šai laikā redzam viņu parādāmies ari litera-

tūrā. Viņš pārtulkoja Dorogobušinova sarakstīto grāmatu

8. att. Br. brālis Alberts. 9. att. Br. māsa Minna.

«Kostromas zemnieks Ivans Susaņins» (1893. g.) un H. Vāg-

nera bērniem piemērotus dabas aprakstus «Pirmie stāsti iz

dabas mācībām» (1. daļa 1893, 11. daļa 1897). īpaši pēdējā
izdevuma valoda, kas gan daudz mantojusi no Brīvzemnieka,

ir loti dzīva un jauka.

Māsa Minna (dzim. 1869. g.) rakstījusi dažus gaba-
lus latviešu laikrakstos ar parakstu «Vērotāja». Tūlīn pēc

Brīvzemnieka nāves nāca klajā viņas grāmata «levērojamas

darbinieces», ar Brīvzemnieka priekšvārdu, īsu viņa dzīves ap-

rakstu un ar A. Niedras runām Brīvzemnieka bērēs. Tāļāk

sniegti dzīves apraksti par angļu darbiniecēm Elizabeti Fre:

un Šarloti Bronte.
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Brīvzemnieka māsa Minna mūs pārved atkal viņa tēva

mājās. Vecāku spēkiem arvienu vairāk gurstot, viņa bija tā,

kas uzņēmās galvenās rūpes par saimnieciskās dzīves nodro-

šināšanu un vadīšanu uz saviem kamiešiem. Šais rūpēs viņai

stāv kā nešaubāms pabalsts blakus Brīvzemnieks. Ar savas

māsas starpniecību viņš ņem dalību pie katra tumša un katra

gaiša brīža savu vecāku namā līdz mūža galam. Bet tumšo

brīžu, kā jau pret vakara, sakrājas arvienu vairāk. Kaut gan

tēvs par to bilja gādājis, ka viņam ir savs nams. kur pašam

ar savējiem galvu pielikt, tomēr visādas vajadzības spieda vie-

numēr. Tur vajadzēja namu apdrošināt, tur vajadzēja izda-

rīt dažus pārlabošanas darbus, tur vajadzēja malkas. Un lī-

dzekļu daudzkārt pietrūka. Minna bija ierīkojusi mājās skolu,

kur bija darbs viņai un dažreiz ari māsām; pati viņa pārtiku

nopelnījal, bet visu dzimtu viņai tomēr bija grūti apgādāt.

Viņas vēstules Brīvzemniekam ir gaišs spogulis, kurā redza-

mas sievietes sirsnīgās rūpes par tuvākajiem cilvēkiem, klusa,

cieta cīņa par savu dzīvi un attīstību. Ja viņas vājie spēki

nenogurst, tad par to jāpateicas Brīvzemniekam, kas viņu ne-

atstāj.

Sevišķi drūmus brīžus pārdzīvo Brīvzemnieks un viņa

piederīgie, kad tēvs top arvienu vājāks. 1901. gadam tuvo-

joties saslimst Brīvzemnieks ar savu dzīves biedri. Tanī

pašā laikā viņa tēvu liec slimības arvienu vairāk pie zemes.

Dēls sāk atspirgt, bet ziņas no tēva mājām top arvienu drū-

mākas. Tēvs pats raksta (1900. g. 7. dcc): «Zināms, es ne-

varu ar Jums līdzināties, jo manas dienas jau skaitītas, kur

man drīz būs no Jums jāšķiras.» Paiet Jaunsgads. tuvojas

Lieldienas. Brīvzemnieks grib ar savu dzīves) biedri apmeklē1

savējus. Šo vēsti mājinieki saņem ar prieku. Minna raksta

(1901. g. 21. martā): «Sirsnīgi priecājamies Jūs pa Lieldie-

nām pie sevis redzēt — tas būtu jauks saules stars mūsu vien-

mulīgajā dzīvē.» Bet tūliņ nāk skumjas ziņas. Turpmāk

(29. martā) viņa raksta: «Šodien jau nedēla, kamēr papiņš

gultā un izņemot dažus dzērienus visus ēdienus cieti atraida ...
Tā papiņš mierīgi gul, bet kad atmožas, tad sāpīgi vaid, kā

man liekas, mazāk aiz sāpēm, kā aiz noguruma un nespēka.»

Viņa piemetina: «Redzēsim, ko Dievs vēl darīs. Bet grūti

ir sagaidīt neizbēgamo un vēl grūtāki padoties likteņa varai. >
Otrā dienā (30. martā) Brīvzemnieks dabūja telegrammu: «Pa-
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piņš pavisam vajš. Ja iespējams, nākat.» Un pec tam: «Pa-

piņš aizgāja Dieva priekšā.»

Še izdziest gaišākā zvaigzne Brīvzemnieka dzimtenē.

T.omēr vēl līdz sava mūža beigām viņš nemitējās lūkoties uz

viņu pusi. ■ Pēc tēva nāves viņš uzcēla pieminekli uz vecāku

kapa ar uzrakstu : «Mūžam nesadrups tas piemineklis, ko caur

pašaizliedzīgu mīlestību tēvs, māmiņa cēluši pateicīgo bērnu

sirdīs.»



II.

Skolas laiks

Brīvzemnieka skolas laiks sākās, kad viņa vecāki vēl dzī-

voja Rokaižos. Kad viņš divi ziemas sagājis Rokaižu muižas

skolā, viņu aizved uz Aizputi turpināt izglītību. Še viņš sāk

apmeklēt skolu jau no Rokaižiem. Līdz ar to skola nu viņu

vairāk ierauj savā pasaulē, zināmā mērā viņu nošķirdama no

dzimtas. Rokaižos viņš bija projām no dzimtas tikai dažas

stundas dienā, un ar savu rotaļu biedreni viņš bija kopā, uz

skolu iedams, no skolas nākdams, un ari skolā. Uz Aizputi aiz-

ejot, viņa skolas gaitas top zināmā mērā patstāvīgas. Še sāk

nodibināties patstāvīgāki viņa gara pasaule un sakari ar cil-

vēkiem, kas stāv ārpus viņa dzimtas.

Vai Brīvzemnieks, pāriedams uz Aizputi skolā, tūliņ iestā-

jās apriņķa skolā, jeb vai papr.iekšu apmeklē kādu elementār»

skolu, nav zināms. Varētu būt, ka viņš tieši pāriet uz apriņķa

skolu; še, īpaši apriņķa skolas apakšējā klasē, viņš paliek sa-

mērā diezgan ilgu laiku un varēja še piesavināties vēl ari dažas

elementārzinības.

Brīvzemnieks iestājās Aizputes apriņķa skolas otrā (apak-

šējā) klasē, kā no viņa atlaišanas liecības redzams, pirmajā

semestrī 1859. gadā. Augšējā klasē viņš paliek pusotra gada

un beidz skolas kursu 1862. gada 15. decembrī. Apakšējā

•klasē viņš tā tad mācījies pustreša gada. Varētu būt, ka sko-

las gaitās pārtraukumi, kas cēlās no vecāku trūcīgajiem ap-

stākļiem, nebija tik visai mazi.

Aizputes apriņķa skola dibināta 1806. gadā uz 1804. gadā

izdoto noteikumu pamata. Ta stāvēja, kā visas apriņķa sko-

las Baltijā, Tērbatas augstskolas virspārraudzībā un guberņas

ģimnāzijas direktora tuvākā pārvaldē. Školēnu skaits Aizpu-

tes apriņķa skolā sākumā mazāks nekā citur: 1813. g. tur

tikai 4 skolēni. Apriņķa skolas programmu pilnīgāk nokārtoja

1820. g. Pēc tanī gadā izdotā skolu likuma par apriņķu skolu

mērķi noteikts — sagatavot pilsoņu bērnus praktiskai dzīvei.

Piesavināmai izglītībai jāsaskan ar amatnieku un rūpnieku va-
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jadzībām; tirdzniecības pilsētās jāpasniedz vismaz pamata mā-

cības tirdzniecības zinātnēs. 1847. g. apriņķa skolas nodala

četrās grupās. Pirmās grupas apriņķa skolas tuvinās savā

programmā un savās tiesībās ģimnāzijām. Aizputes apriņķa
skola pieder pie pašas pēdējās grupas, kam paredzēta tikai
viena klase ar diviem skolotājiem.

10. att. Aizputes apriņķa skola.

Tanī laikā, kad Brīvzemnieks apmeklēja Aizputes apriņ-

ķa skolu, tā mācību ziņā stāvēja diezgan augstu. Par sko-

las priekšnieku še bija Ludvigs Kolers, filozofijas doktors,

dzimis (iotingenas pilsētā, Vācijā. Par skolotāju darbojās

Dočkevičs, kas pasniedza krievu valodu. Skolai bija nevien

divi klases, bet bija ierīkota ari sevišķa augstāka nodala jeb
tā sauktā apriņķa skolas parallēlklase, kur par diezgan mazu

piemaksu pasniedza mācības, ko mācīja ģimnāziju apakšējās

un vidējās klasēs: vecās valodas, alģebru, trigonometriju v. c.

Še gatavojās uz augstskolu jaunekļi, kas vēlāk ieņēma ievē-

rojamas vietasl. To starpā Brīvzemnieks min: M. Remiķi.

vēlāk ģimnāzijas inspektoru Pēterpilī un preses virsvaldes

locekli; P. Krameru. vēlāko Tērbatas studentu korporācijas

Kuronijas vecāko un ārstu Astrachanā: J. Lovenšteinu, filo-
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logijas maģistru un austrumnieku valodu augstkolas inspektora

Maslkavā; Arnimu Koleru, skolas priekšnieka otru dēlu, dak-

teri krievu kara pulkā Bulgārijā.

Brīvzemniekam apriņķa skolu apmeklējot, viņa tēvs

pārnāca no Rokaižiem uz Aizputi un dzīvoja pats savā namā.

Bet vieglas dienas viņš še neredzēja. Namu celdams, viņš

ietaisīja parādus, un bija jāsaņem visi spēki, lai varētu savā

vietā noturēties. Pilnā mērā atzīdams skolu svaru, viņš to-

mēr nevarēja to novērst, ka dēlam bija jāpaSiek mājās, lai pa-

līdzētu amata darbos. Saprotams, ka šāds iznākums ne mazāk

ķērās pie sirds dēlam. Pret to uzstājās inspektors Kolers. Viņš
atnāca pie Brīvzemnieka mājās un paņēma viņu no tēva pūs-

11. att. Aizputes baznīca.

līdz ar varu atkal skolā. Viņš sacīja tēvam: «Ko jūs darāt?

Jūs tik centīgam dēlam atraujat mācības, tāpat kā sunim izrauj

maizes gabalu no mutes! Es jums nemaz neprasīšu, — viņš

apmeklēs skolu!» Brīvzemnieks dabūja brīvskolu un nobeidza

apriņķa skolas kursu.

Dabūtā skolas liecība dēvējama par loti labu. Ir tikai

pāris mācības priekšmetu, kur viņš nedabūja vislabāko at-

zīmi. Viņa zināšanas, vērtētas par loti labām: ticības mācī-

bās, vācu valodā, krievu valodā, vispārējā vēsturē, Krievijas

vēsturē, vispārējā ģeogrāfijā, Krievijas ģeogrāfijā, aritmētikā,
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ģeometrijā, kaligrāfijā; par labām tās vērtētas: fizikā, dabas
vēsturē un technoloģijā, ģeometriskā zīmēšanā. Liecība iz-

dota vācu valodā, inspektora un skolotāja parakstīta. Klāt pie-
likts krievu tulkojums, ko parakstījis skolotājs (Dočkevičs).

Mācības valoda skolā bija vācu, tāpat arī skolēnu saru-

nas valoda. Še Brīvzemnieks cieši ieauga vācu elementā un

ievērojamā mērā piesavinājās vācu kultūru, saņemdams mā-

cības no skolotāja, kas bija ieguvis Vācijā mācīta vīra grādu

(Dr. philos.). No kautkā latviska skolā gan nebija tikpat kā

nekas manāms. Latviešu bija skolā loti maz, un tie tūliņ

pieslējās vāciskai apkārtnei.

No skolas biedriem, ar kuriem Brīvzemnieks stājās un

palika sakarā ari turpmāk, minami: M. Remiķis un Laubes

Indriķis. īpaši ar pēdējo viņu saistīja cieša draudzība, kurā

viņi viens otram deva auglīgus, pat izšķirošus ierosinājumus,

kurā viņi viens pie otra atrada pabalstu un ceļa rādītāju.

Laubes Indriķis bija gadus piecus (dzimis 1941. g.)
vecāks par Brīvzemnieku. Viņš atnāca uz apriņķa skolu

jau kā pieaudzis cilvēks. Viņš bija pie sava tēva Bebes krogū
(kas gul gandrīz pusceļā starp Liepāju un Aizputi) pilnīgi iz-

mācījies galdnieka amatu un Kuldīgā jau pacelts par cunftīgu

zelli. Ar šādu stāvokli viņš tomēr nebija varējis apmierinā-

ties. Še nomanāma zināma vienādība ar Brīvzemnieku. Ari

tai ziņā viņam vienādība ar Brīvzemnieku, ka viens no viņa

vecākiem (Laubem tēvs) bija vācieti». īpaši Laubes centīgais

gars Brīvzemnieku vilktin pievilka. .Visu uztverdams ar

pieauguša cilvēka saprašanu, viņš ātri panāca, ko bija agrākos
gados nokavējis. Vācu rakstu darbos viņš iesākumā taisa

loti daudz kļūdu, bet vēlāk tos var, ja tīk, likt drukāt. Atbildes

skolotājiem viņš dod labi apdomātas un pareizas, lai gan viņš

uz tām liek drusku gaidīt. Visā savā satiksmē ar citiem viņš

ir taktisks un laipns, un neviens viņu, kas vecumā un augumā

atšķiras no saviem biedriem, neuzdrošinās izjokot. Šādā kārtā

Laubes iespaids uz Brīvzemnieku ir audzinošs.

Brīvzemnieks pastāsta šādu gadījumu: «Reiz ārpus pil-

sētas pastaigājoties, mūs, kādus tīrīs, noķīlāja,' jo bijām gājūši

pa aizkrustotu teku. Lauksargs prasīja no mums piecdesmit

kapeikas. Divi no mums, par ķīlātāju sašutūši, kas ne padarī-

tās skādes dēl, bet aiz pārgalvības vai mantkārības mūs aiz-

turēja, grasījās celt ķildu; tikai trešais — Laubes Indriķis —
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ne vārdiņa nesacīdams, izvilka no kabatas spalvu nazi (naudas

mums nevienam nebija klāt), vaicādams, vai lauksargs to ņem-

šot par piecdesmit kapeikām, un izdzirdis, ka šis ar mieru, at-

deva tam nazi... Mums diviem ceļotājiem tas nelikās pareizi

darīts, bet Laube tikai smaidīdams piebilda: «Nevajadzēja iet

pa aizkrustotu teku!»» (

Ari vēlākā dzīvē Brīvzemnieks un Laube viens otru ga-

rīgi pabalsta. Vēstulēs Laube izsaka savam draugam domas,
kas ierosinātas, grāmatas lasot, stāsta par saviem no-

domiem un savām cerībām. Katru vasaru, kad Brīvzemnieks

apmeklē dzimteni!, viņš pavada ar Laulbi' kopā dažas dienas.

Viņš seko Laubes dzīves gaitai un ņem dalību pie

viņas pārmaiņām. 1867. gadā. apmeklēdams Laubi Bebes

krogū, viņš tur atrod priekšā bēres. Nomiris Laubem tēvs, un

nu viņa dēlam jāatstāj mājskolotāja vieta, jāķeras atkal pie

galdnieka darba un jāapgādā dzimta. Laube to dara mierīgi,

bez kurnēšanas. Grāmatas viņš neliek pie malas, iedziļojas

dzejā un pat vingrinās sacerējumos. Brīvzemnieku viņš sku-

bina vairāk nodarboties ar dabas zinātnēm. Vispār viņi savās

sarunās aizraujas uz ideālu cenšanos. Brīvzemnieks saka:

«Man vismazāk tolaik (ap 1867. g.), ar viņu labi sarunājiūša-

mies, veselām naktīm nenāca miegs, domājot par grāmatām,

kas būtu sapratīgi izlasāmas, par zinātnēm, kas būtu galvā sa-

smeļamas, — tā ka tēvs, noskatījiesi manu visai aizgrābtu prā-

tu, reiz pat cieši izsacījās, ka man gan nederot ar Laubi ilgi

sarunāties.»

Turpmāk Brīvzemnieks padara Laubi nevien par latvieti,

bet ani par vienu no redzamākiem darbiniekiem latviešu tau-

tiskās apziņas atmodas laikmetā. Skolā un pirmajā laikā pēc

skolas, viņi sarunājušies un sarakstījušies tikai vāciski. Tādā

kārtā Brīvzemnieks saistās ar Laubi kopā ari savā mūža

darbā.

No apriņķa skolas izstājoties, Brīvzemniekam apjūk ceļi.

Ko nu darīt? Lai skolotos tāļāk, trūkst līdzekļu. Palikt mājās?

Acumirklī tas jau bija jādara. Bet še taču nav nekādas nā-

kotnes. Viņš ar saviem vecākiem nāca pie gala sprieduma,
ka jāiestājas kādā lielākā tirgotavā par mācekli. Bija sadabūta

kāda vieta Jelgavā. Bija ari nolikta diena, kad braukt projām.

Te Fricis saslimst ar nervu karsoni. Slimība top loti bīstama:

slimnieks karstuma murgos lec stāvu, grābstās gar sienu, lec
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kails ārā no gultas, dodas uz

durvju pusi:viņam jājāj,jābrauc.
Slimību pārcieta, bet pagāja il-

gāks laiks, kamēr atdabūja pil-
nīgu veselību.

Bija atkal jāsāk domāt, ko

darīt. Brīvzemnieks sāk pats

skatīties un vērot, kā tikt uz

priekšu. Viņam nāk rokā «Pēter-

burgas Avīzes», aizmirstā Lat-

vijas malienā,pilsētiņā, kur pil-
nīgi valda vācu elements. Un

še viņam atveras izeja. Viņš
atrod «Pēterburgas! Avīzēs» zi-

ņas par Gorku mācības iestā-

dēm, kur labākie mācekli dabū

kroņa stipendijas, un apņemas

tur iestāties. Pēc pusotra mā-

jās nodzīvota gada viņš tur

iestājas.

Gorki jeb Gori-Gorki ir apriņķa pilsēta Mogilevas guberņā,

gul piiC' Prosņas upes, kas ietek Dņepras pietekā Sošā. Upe

šķir pilsētu divās daļās. Gandrīz pilsētas vidū upe uzņem mazu,

bet strauji burbuļojošu strautiņu. Upju žuburi un viņu ap-

ņemtās gravas un ielejas dod tai vietai, kur atrodas Gorki,

jauku izskatu. Pēc 1897. gada ļaužu skaitīšanas pilsētai bija
6730 iedzīvotāji, liela daļa no tiem žīdi. Zināmas vienādības še

ar Aizputi. Tikai netīrības ziņā Gorki pārspēj Aizputi, lai gan

ari šī nav tik pārāk tīra pilsēta,. Kāds ceļotājs, kas apmeklējas

Gorkus 1863. g., raksta par tiem «Pēterburgas Avīzēs;»: «Gorki

pilsāts ir ļoti neskaidrs pilsāts. Tikai reti kādu ēku var mūsu

Jelgavas gandrīz vissliktākai ēkai pielīdzināt. Visas durvis, pa

kurām namos ieiet, ir ar lopu un cilvēku mēsliem (sūdiem) ap-

augušas un pār šiem mēsliem ir atkal ūdens pārlaistīts un

ziemu sasalis, tā ka tik ar mokām vien var priekšnamos ietikt.

Priekšnamos allaž tur govis vai cūkas, tā ka atkal sūdu pa-

pilnam. lekš pašiem namiem atkal ir tā vislielākā neskaidrība,

kādu es Kurzemē visu nabagākā būdiņā vēl neesmu redzējis.

Tikai tanīs korteļos, kur studenti, skolēni, profesori un skol-

12. att. Brīvzemnieks jaunībā.
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kortelī ietiec, papriekš papilnam jāizbradājas.» Studentu dzī-

vokli tāpat ierīkoti un tikpat dārgi, lai gan ēdamās vielas daudz

lētākas. Visā Gorku pilsētā ir tai laikā viens pats krievu tir-

gotājs un viens pats krievu traktieris; citādi visur žīdi. Tāpat
kā Tērbatā, še jauni ļaudis aizņēmās naudu no augļotājiem.
Tikai procenti še mazāki. Tērbatā allaž ņemot 120 procentus,

Gorkos tikai 78.

Gorku mācības iestādēs atrodas kādas pāri tūkstošus so-

lus pret ziemeļ-rītiem no pilsētas uz paaugsta kalniņa un līdzi-

nās jaukai, no visām pusēm kokiem ieslēgtai muižai. Še vairs

neredz mazas koka mājiņas, kā pilsētā, bet citu staltu ēku

starpā trīs augstus, no ķieģeļiem celtus, trijstāvu namus. Jaukajā

dārzā pavasaros pogā lakstīgalas, vasarā smaržo puķes. Kru-

stiem šķērsām ved pa dārzu kuplu liepu apēnoti celiņi. Tālāk

pret ziemeļiem redzama jauka ieleja un tanī neliels ezeriņš,

caur kuru tek strautiņš uz Prosņu. Viņpus upes apaļš kalniņš,

kas apdēstīts kokiem un krūmājiem.

Gorkos pastāvēja zemkopības skola no 1838.gada. 1849. g.

tai pievienoja zemkopības institūtu. Bez tam še bija nodibināta

zemkopības ferma un mērniecības skola. Šāds mācības

iestāžu sastāvs še bija līdz 1863. gadam. Šai gadā izcēlušies

poļu nemieri aizņēma ari Gorkus. Poļi uzbruka pilsētai, izlau-

pīja rentēju, nodedzināja vairāk nekā 60 namus, uzbruka ari

institūtam, aizveda no tā zirgus. Nemieros piedalījās ari

daži institūta audzēkņi. Šiem gadījumiem sekoja rīkojums, ka

zemkopības institūts jāpārceļ wz Pēterpili.

Gorku mērniecības skolu atvēra 1858. gadā. Skolnieku

stipendijām še izdalīja katru gadu 6000 rubļu, katram no piec-

desmit skolēniem pa 120 rubļiem. Šī nauda nebija vēlāk jā-

atkalpo. Mācības pasniedza divās klasēs, katrā ar gadakursu.

Vasaru visvairāk nodarbojās ar praktiskiem darbiem, ziemu ar

zīmēšanu un teoriju. Kronis deva par brīvu ari visus mācības

līdzekļus: grāmatas, papīri, krāsas, vajadzīgos instrumentus.

Lietošanai bija pieejama iestādes bagātā bibliotēka, laborato-

rija, kabineti. Uzņemšanas eksāmenos prasīja apmēram ģim=

naziju trīs klašu kursu, vai ari apriņķa skolas kursu līdz ar pa-

pildināšanos algebrā un krievu valodā. Tas, kas tika uzņemts

kā pirmais vai otrs un labi uzvedās un mācījās, dabūja stipen-

diju no paša iesākuma, citi pēc diviem mēnešiem.
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Ziņas par Gorku mācības iestādēm, sevišķi par mērnie-

cības skolu, «Pēterburgas Avīzēs» 1863. g. lasījis, Brīvzemnieks

apņēmās doties uz Gorkiem. Viņš iesniedz iestādes priekš-

niecībai lūgumrakstu 11. augustā 1864. g., noliek iestāšanās

eksāmenu kā viens no pirmajiem un dabū kroņa stipendiju no

paša iesākuma.

Skolas, iekšējā dzīvē viss, kā rādās, mierīgi noritējis no-

teiktās sliedēs. Brīvzemnieksnav pa visu laiku, kamēr Gorkos

mācījies, mājās bijis. Viņš nodevies savam darbam un daudz-

ko novērojis. lepriekš notikušie uztraucošie gadījumi, kas

stāvēja sakarā ar polu nemieriem, bija atstājuši visapkārt tik

dziļas pēdas, ka tie skubināt skubināja pārdomāt tautu dzīvi,

viņu vēsturiskos apstākļus, meklēt salīdzinājumus starp to, ko

viņš redzējis savā dzimtenē, un to, kas notiek svešā malā.

Visā apkārtnē bija iestājies tas klusums, kas pēc vētras tik visa;

sajūtams, kur nesaudzīga reakcija aptur katru ārējo kustību,

kur tomēr iepriekš aizkustinātās domas laiž to tiesu dziļākas
saknes un izplatās tālāk. Ciešā tuvumā ar Polijas notikumiem

nākdams, Brīvzemnieks vairs visu mūžu tos nepazaudēja

no acīm un zināja tanīs atrast arvienu kautko pamācošu

priekš Baltijas sadzīves nokārtošanas, pie tam vienmēr

cieši sargādamies turienes un šejienes apstākļus kautkā sa-

jaukt.-Viņš nekad neizlaida no prāta, ka taisni tai laikā, kad po-

lus galīgi apspieda, latvieši dabūja ievērojamas tiesības savas

saimnieciskās un garīgās patstāvības nodibināšanai. Brīvzem-

nieks nodevās savām domām. Būdams noguris, viņš gāja sko-

las slimnīcā, lai atpūtinātu vārgās acis un gurdeno miesu. Arī

še viņš ķērās pie grāmatām, bet sevišķi pētīja dažādo slimību

īpašo dabu. Viņa uzmanību vislielākā mērā saistīja tā sauktā

sliktā slimība (sifiliss). Viņu satricināja šīs slimības briesmī-

gās sekas, un viņš centās cauru mūžu novilkt robežas tās

briesmām, kur tik tas viņam bija iespējams.

Sabiedriskā dzīve mācības iestāžu audzēkņu starpā

iepriekš gan bijusi stipri attīstīta. Tiek stāstīts, ka latvieši

Gorkos biedrojušies no sen laikiem. Pirmās ziņas par tiem

attiecas uz 1863. gadu. Kāds ceļotājs, kas apraksta «Pet.

Avīzēs» mācības iestādes Gorkos, kur viņš bijis 1863. gada

janvārī līdz ar citiem, stāsta, ka viņi, 4. janvārī pilsētu atstājot,

«pavadīti no visiem studentiem, kas še no mūsu jūrmalas gu-

berņām.» Turpmāk kāds no mērniecības skolas mācekļiem
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sniedz «Pet. Avīzes» zinas taisni par šo skolu un piemin, ka

aprakstītajā skolā ir tikai viens vienīgs skolēns no Vidzemes.

Redzams ka institūtā bijuši ari latvieši. Šail laikā še esot di-

bināta latviešu bibliotēka. Vēl ari min, ka izdots rakstisks žur-

nāls un sarīkoti tējas vakari, kur daži audzēkni lasījuši priekšā

savus sacerējumus. Bet jājautā: Vai tas viss būs noticis lat-

viski? Latviešu šādai sabiedriskai dzīvei še tomēr varēja

būt pārāk maz. Šādās ziņās gan atzīmējas visas tās garīgās

dzīves rosība, kas toreiz bija nomanāma krievu intelliģencē un

kas še ar notikumiem polos stājās tik tuvās attiecībās, ka in-

stitūta iekšējā dzīve nonāca pie nopietnas krīzes. Ka še bijis
ari savs latviešu elements, redzams no tam, ka mācības iestā-

žu audzēkņu starpā nav bijušas svešas «Pēt.Avīzes». Bet 1863.g.

novilka šai dzīvei robežas: institūtu pārcēla uz Pēterpilil; poļu

nemieri visos veidos tika uz visstingrāko apspiesti. Kad Brīv-

zemnieks atnāca uz Gorkiem, še valdīja nospiests klusums.

Nododamies savam tiešajam darbam un novērojumiem,

Brīvzemnieks, zināms, pēc iespējas mēģināja sekot latviešu

centieniem. Viņš lasa «Pēt. Avīzes» un iesūta tām 1865. g.

(12. n-rā) kādu ziņu par Gorku mērniecības skolu. Viņš grib

novērst īpaši to pārpratumu, ka līdz ar institūtu uz Pēterpili

pārcelta ari mērniecības skola. Daži mērniecības skolu pa-

tiesi Pēterpilī meklējuši un bez panākumiem atgriezušies mā-

jās. Bez tam viņš uzņēmās dot atbildi katram, kas gribētu

par mērniecības skolu kautko tuvāku zināt, un uzdod priekš

tam savu adresi.

Tuvākais Brīvzemnieka draugs Gorkos ir viņa skolas

biedris Kārlis Kaibe no Pantenes muižas (Valmieras apriņķī).

Skolā nodibinājušies sakari neizira cauru mūžu. Kaibe, skolas

kursu beidzis, pārnāca atpakaļ uz Vidzemi, nodarbojās še vai-

rāk vietās (Oleru pagastā, Rozbeķos, Maz-Salacē, Karlsberģu

muižā v. c) ar mērīšanas darbiem un bija tagad ilgākus gadus

par arendātoru Lodes muižā. Uz dzimteni braukdams, Brīv-

zemnieks allaž iegriežas pie sava vecā drauga. Viņi ņem

ciešu dalību viens pie otra personiskās dzīves. Kad vecāki

cietuši zaudējumus, Kaibe par to paziņo savam bijušam skolas

biedrim. Brīvzemnieks izsaka nožēlojumu, bet tad mēģinasavu

draugu nomierināt. «Tomēr, kas nav pārgrozāms, to drīz vien

jāsteidz aizmirst, jo citādi tā nelaime vēl dzīvo jaukdama un

maisīdama citus darbus.» Kādā citā reizā, uz jaunu gadu savam
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draugam laimes novēlēdams, viņš novēl tam ari «divi spožas,

uzmanīgas actiņas un divi čaklas rociņas», piemetinādams, ka

viņam, kā skolotājam, šādas mantas daudz mazāk vajadzīgs

nekā zemkopim. Skolotājam pietiek ar vienu čemodānu; ap-

sievojies, viņš «vairs nespēj pēc labākas vietas tālumā lēkt, ne-

spēj vairs priekšnieka meitas kārdināt, neuzdrīkstas vairs dro-

ši savas domas un savu godu vīrišķi aizstāvēt un priekš patri-

otiskiem mērķiem ar iesāktu patstāvību cīnīties» (8. janv.
1874. g). Reiz savus augstākos mērķus gaiši ieraudzījis, Brīv-

zemnieks uz tiem nemitīgi, virza ari savus draugus. Par viņa

pārrunas priekšmetu ar Kaibi k tomērmazā mērā viņu personi-

skās lietas, bet pa lielākai daļai vispārīgi jautājumi. Kaibe ir

dzimtenē, latviešu vidū, plašos sakaros ar tautu: viņš var no-

derēt par starpnieku starp kultūras sniedzējiem un saņēmē-

jiem. Brīvzemnieks norāda uz grāmatām, kas iznākušas un

būtu iegādājamas, uz laikrakstiem, kas izplatāmi. Viņš to sku-

bina, lai nāk viņam talkā krāt tautas gara mantas. Viņš pa-

stāsta, ko par latviešiem runā un raksta krievu sabiedrībā un

laikrakstos. Kad 1874. g. 13. februārī nāk pārdodamas Valde-

māram piederošās mājas Novgorodas guberņā. Brīvzemnieks

par to paziņo Kaibem un lūdz, lai piesūta pircējus. Ja viņa

draugs savos centienos vispārēju lietu labā top šaubīgs vai ne-

drošs, tad Brīvzemnieks viņu drošina, pat norāj. Viņš raksta

(1870. g. 17. dcc): «Es esmu tavs draugs un tādēļ runāju tie-

šām. Pēdējā vēstulē tu izrādies tāds zaķis, kas pat mežā

grūti atrodams. 1870. gads nav vairs 1865. gads, kur vēl ap-

lam jābīstas kādas ziņas vai domas par notikumiem vai nodo-

miem nest. Tu ar neesi viens no tiem visai zem varas stāvo-

šiem, un ja tiešām šis vai tas .niiiefks būtu jābīstas, vai1tad patri-

otismu tik kā tukšu skaņu jāapskata. Kronvalda Atis to citād;
dara: apakš sīviem rakstiem «Balt. Vēstnesī» viņa pilnīgs
vārds greznojas.» —

Gorku mērniecības skolu Brīvzemnieks beidza 1866. gada
17. septembri. Skolas liecība izrakstīta tikai 18. novembrī.

Pats viņš to nesaņēma; viņam to noveda viņa draugs Kaibe.

Liecību izdevusi Gori-Gorku mācības iestāžu Paidagoģiskā pa-

dome uz sešiem gadiem. Tanī apliecināts, ka Fridrichs Jakov-

levs Treulands mācījies mērniekuun taksatoru klasēs matemā-

tiku, zemāko ģeodēziju, rriv i lēšami, lauksaimniecības enciklo-

pēdiju, taksāciju. īsu dabas zinātņu pārskatu, piemērojot lauk-
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saimniecībai, zīmēšanu un plānu pagatavošanu, ka viņš sek-

mīgi beidzis kursu un ieguvis tiesības saukties par pri-

vātu imērniieku un taksatoru, kas var privātās un kroņa muižās

izdarīt mērīšanas un taksācijas darbus, nodalīt zemes gabalus

un dabā uzrādīt noliktās robežas ar nostādītām zīmēm, bet kam

nav tiesības izdarīt galīgus juridiskus mērīšanas darbus, kas

saistīti ar robežu zīmju formālu apstiprināšanu un atjaunošanu.

Pēc sešiem gadiem liecība stādama priekšā Gori-Gorku mācī-

bas iestāžu Paidagoģiskai padomei, kura izdod saskaņā ar ap-

liecībām, kas ienākušas par izpildītiem darbiem, galīgu ate-

stātu vai jaunu liecību. Pēc attiecīgajiem noteikumiem (no

1859. un 1861. g.) galīgu atestātu un līdz ar to iegūto tiesību

apstiprināšanu uz visiem laikiem dabū tikai tie, kas ar privātu

mērnieku un taksātoru darbiem nodarbojušies visus sešus ga-

dus, ne mazāk par seši mēnešiem gadā. Pretējā gadījumā vi-

ņiem tiek atņemtas izdotās liecības un izsniegtas citas, kuras

viņiem dod domēņu ministrijas mācības fermu audzēkņu tiesī-

bas, t. i. viņi top atkal pieskaitīti apakšējai nodokļu maksātāju

šķirai, no kuras viņi kā privāti mērnieki un taksatori bija iz-

slēgti, tomēr paliek atsvabināti no kara klausības.

Nevar sacīt, ka Brīvzemnieks no Gorkos pasniegtajām

mācībām savai iekšējai attīstībai sevišķi daudz būtu ieguvis.

Kā redzams, pasniegtās mācības bija cieši norēķinātas prakti-

skajam mērnieka un taksatora darbam uti tikai aplinkus varēja

kautkā pabalstīt vispārējo izglītību. Tik cieši še turēti acu

priekšā speciāli mērķi, ka skola vēl ilgus gadus pēc tam, kad

audzēknis no tās izstājies, viņu uz tiem pietura. Brīvzemnieks,

kas no savas bērnības nogremdējās garīgajā pasaulē, kas vē-

rīgi un kāri tiecās pie savas un citu dzīves noslēpumainajiem

avotiem, jau nu nekādā ziņā nevarēja apmierināties ar prak-

tisku rīcību lietu ārpusē. Viņš, zināms, cītīgi darīja savu pie-

nākumu, neaizmirsa, ka praktisku nolūku dēļ viņš bija nācis

uz Gorkiem, ka vispār dzīve prasa praktiska pamata; viņš bei-

dza kursu ar sekmēm un dabūjapar atzinības zīmi kādu mērīša-

nas aparātu (astroiābiju); bet viņa dziļākās tieksmes viiņu virzīja

pavisam uz citu pusi.

Redzam tad, ka viņš, mērniecības skolas kursu beidzis,

ir atkal neziņā, ko īsti darīt. Rokās saņemtā liecība viņam no-

rāda ceļu noteikti un pavēloši uz sešiem gadiem; bet grūti vi-

ņam nākas jel pirmo soli spert pa šo ceļu. Pēc mēģinājumacitā
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virzienā, viņš tikai 1867. gada 25. jūlijā iestājas par jaunāko

mērnieka palīgu mērniecības kanolejā Maskavā. Bet jau turp-

mākā (1868.) gada 29. jūnijā viņš tiek no šī pienākumaatvaļi-

nāts. Ar to viņš pārtrauc to gaitu, ko viņš, mērniecības skolā

iestādamies, bija sācis, un viņa dzīve ņem atkal pavisam citu

virzienu.

Daudz viņam bija jātausta pēc ceļa. Ka ar mērniecības

skolā sasniegto nevar apmierināties, to viņš sajuta. Bez līdzek-

ļu būdams, viņš sāka domāt, kā savus turpmākos nodomus

atbalstīt uz to, kas panākts, lai tiem būtu ciešāks pamats un

labākas sekmes. Mērniecības skolu beigušie bija zināmā mērā

sagatavoti uz iestāšanos dažādos praktisku darbu institūtos.

Tanīs varēja tikt ari pie kroņa stipendijām. Brīvzemnieks ap-

ņēmās iestāties kalnu institūtā Pēterpilī. Piederīgie viņam pa-

līdzēja. Tēvs nevarēja dot nekā. Viņa mātes māsa (Lina

Peterse) viņām aiztapināja 50 rubļus. Savēju pavadībā no ve-

cāku nama kāju pa slieksni sperot, nāk pretī jauna meita, kas

nes nestāvās divi grozus skaistu zemeņu ogu. Visi to uzlūko

par labu zīmi. Bet šoreiz bija taisnība vecajai māņticībai: Ja

pirmo sastop sievieti, tad labi nav. Kalnu institūtā nebija telpu,

un Brīvzemnieks nu bija svešā pilsētā bez līdzekļu. Neat-

lika nekas cits, kā pieņemt noteiktā kārtā vietu mērniecības

kanclejā ar 150 rubļiem gada algas.

Viņš aizbrauca uz Maskavu un, savu pagaidu vietu izpil-

dīdams, nāca sakaros, kas viņam gaiši nostādīja priekšā viņa

dzīves mērķi. Pie tam viņš strādāja pie sevis, lai varētu at-

svabināties no saistošiem apstākļiem un tikt pie pašnoteikšanās.

Viss tas laiks, ko Brīvzemnieks pavada Gorkos un vēlāk

pēc ceļa meklēdams, ir tomēr viņa iekšējā attīstībā ļoti svarīgs.

Viss viņā aug, plaukst, rfigtin rūgst. Viņš sevi novēro un ne-

zin, kas no visa iznāks. Gorkos viņš ieaug elementā, kas vi-

ņam agrāk bija palicis tāļāk un kurā viņš vēlāk tik svabadi ku-

stējās: krievu sabiedrībā un kultūrā. Kā viņš agrāk bija pil-

nīgs latvietis un pilnīgs vācietis, tā viņš ir tagad pilnīgs krievs.

Acumirklī viņš top pat vienpusīgs. Kad viņš vairāk nekā pēc di-

viem gadiemlpārnāk mājās, tēvs novēro,ka dēlamgrūti latviski

runāt. (Savukārt liecība, ka Gorkos nevarēja būt nekādas lat-

viešu sabiedriskas dzīves.) Aiziet laiciņš, kamēr viņš runā lat-

viski tikpat veikli kā agrāk. Viņam nu atvērta vācu un krievu

kultūra, un latviešu kultūrai viņš seko kā uzrietošai zvaigznei.
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Viņa mostošies gara spēki grib darboties. Viņš nododas lasīša-

nai; viņš grib apmānīt savas iekšējās dzīves īsto būtību, uziet

savus pastāvīgos ideālus; grib redzēt pasauli, kāda tā patiesībā

ir, atzīt, kādai tai vajadzētu būt. Ja viņš atrod kādu ievēro-

jamu domu, viņš to uzraksta un tādā kārtā sniedz dokumentus

par savu iekšējo dzīvi.

No Gorku laikiem uzglabājušies Brīvzemnieka pirmie dze-

jiskie mēģinājumi. Tie nav nekādi literāriski darbi; nav viņš

tos ari nekur iespiedis; bet tie ir loti svarīgi skolas laika doku-

menti, gaišas liecības par viņa pašdarbību, iekšējo attīstību. No

tiem redzam, kādi piedzīvojumi viņam dod dziļākus ierosinā-

jumus, ar kādu rakstnieku darbiem viņš dabū pa daļai iepazī-

ties un kādas domas viņš no tiem izlasa, kāds pasaules uzskats

viņā sāk nodibināties-un kādus sabiedriskus ideālus viņš uz-

stāda.

Pirmās siltākās sirds kustības mostas attiecībās uz tuviem

cilvēkiem. Viņš ir tāļu no savējiem, ar kuriem kopā dzīvojis,

viens svešumā. Savām jūtām viņš atrod izteiksmi Gotes ilgu

dziesmā: «Kas ilgošanu zin, zin, ko es ciešu,» Gotes līdz mū-

žības mieram nodzilināto nojausmu tulkojums ne tālumā ne-

sasniedz. Brīvzemnieku interesē pats motīvs, kas sakustina

viņā no pārdzīvojumiem saņemtos domu un jūtu kompleksus,

viņa vispārējā izteiksme, bet ne viņa aistētiskais izveidojums.
Paši jūtu un domu elementi vēl tik krājas kopā; viņu daiļuma ie-

tēlošanai vēl nav atnācis laiks.— Sevišķi aizkustina brīži, kur no

savējiem jāšķiras, «Žēl lir atstāt, projām iet, Šķiršanās da.r"

sirdi grūtu...», tā jauneklis dzied, «šķiroties no vecākiem un

dzimtenes». Raksturīgi tas, ka dažus gadus vēlāk viņš vairs

nevar izšķirt, kurā no šķiršanās brīžiem šis pants sacerēts.

Savus dzejoļus sakopodams, Brīvzemnieks tanīs iemetina ari

nodalu «Atmiņas iz maniem pazudušiem sacerējumiem» un ta-

nīs ka pirmo uzzīmē minēto atvadīšanās pantu, par datumu pa-

rakstīdams apakšā «Jūnijā 1864.». Bet vēlāk uzietā pirmo mē-

ģinājumu manuskriptā šim pantam apakšā «2. aprīlī 1867.».

Tos pašus saviilņojumus jaunekļa dvēselē sacēlis ir tas brī-

dis, kad viņš pirmo reiz iet projām no mājām, uz Gorkiem aiz-

ceļodams, ir tas brīdis, kad viņš, no Gorkiem mājās pārnācis

un tur kādu laiku padzīvojis, otrreiz dodas svešumā. — leska-

nas jauneklī ari jūtas pret mīļu sievieti. Ari no tās jāšķiras.

«Ar Dievu nu, mans eņģelīti!» Auksta nu visa saules vara; ne-
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viens viņas stars nevar ielauzties sirds tumsībā. Rasa kā pēr-

les spirdzina zemi; tikai novītušā cerībā neietiek ne piliena.
Kādā citā, vēlāk uzrakstītā pantā izsacītas domas, ka ne pie-

peži novīst jaunība, ne piepeži aizbēg līgsmība, ka vēl dažs

necerēts jautrības brīdis mūs iepriecinās, bet ka pirmās mīle-

stības debešķīgās jūtas vairs otrreiz netiks pārdzīvotas. — Tas

viss ir kautkas irstošs, zūdošs. Aiz tā sirds meklē paliekamo,

nezaudējamo. Tidge redz no pagājušām dienām austam rīta

gaismu un no saldām pieminām plaukstam gaišu dzīvību. Puš-

kins nosauc nākošo laiku par siržu mājām. Herders dēvē

aizmiršanu un atminu par mīlīgām māsām, kas saldina dzīvī-

bu: viena aizklāj ļaunumu ar tumšu segu, otra atdzīvina laimi

ar divkāršu spožumu. Pastāvīgāka nekā vārīgā mīlestība ir

draudzība. Kad iet uz beigām Gorkos nodzīvojamais laiks

(1866. 3. jūlijā), Brīvzemnieks uzraksta dažas rindas «draugam

par piemiņu». Draudzības ziema — šķiršanās; pavasaris —

atkalredzēšanās; lai ari uznāk ziemai, tomēr nezūd cerība uz

pavasari. Citur draudzība, vienīgi īsta draudzība, apzīmēta

par neiznīcīgu; viss cits aiziet.
— Jauneklis meklē ciešākas

pieturas vietas savās tuvās, personiskās attiecībās. Bet šis

attiecības nav viņa vienīgās. Viņam priekšā dzīve un tanī

darbi, kur personiskām tieksmēm daudzkārt jāapklus. Un še

nākotnes domām un cerībām daudz ciešāks pamats.

Savus sabiedriskos ideālus Brīvzemnieks uzstādīja, dzīvi

novērodams, un tos nepārņēma tieši no grāmatām; tie viņam

neradās saskaņā ar kādām teorijām vai ar kādu iepriekš ga-

tavu pasaules uzskatu. Saviem novērojumiem viņš meklē iz-

teiksmi grāmatās. Viņš pazina ievērojamu dzejnieku darbus:

Gotes, Herdera, Puškina, no kuriem atrodamas tulkojumā kā-

das druskas viņa pirmajos dzejas mēģinājumos. Minētie rakst-

nieki nepiegriež tiešu vērību sabiedriskiem jautājumiem, un pie

viņu sevišķā pasaules uzskata, kurā ari sabiedriski jautājumi

atrada kādu atrisinājumu, Brīvzemnieks šai laikā vēl nepie-

sniedzās, tāpat kā vēl ne ari pie viņu daiļuma vērtībām. Ko

viņš no viņiem ņēma, tam gadījuma, pat anekdotisks raksturs.

Ne viņš gāja viņu pasaulē, bet viņš no viņiem pārvietoja

savā pasaulē šo to, kas viņam likās noderam tai par illustrā-

ciju. Pie tam pārņemto gabalu viņš pārveidoja, ka tas saskan

ar viņa paša domu gaitu. Tā, piem., viņš tulko Gotes dzejoli

«Laimīgabraukšana», kur izsacītas jūrnieka prieka jūtas, zemi
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sasniedzot, un tūliņ piemetina dziesmai klāt otru pusi no sevis,

kā no zobgaļa, kam nu būs uz zemes jautra un braša izdzīve.

Ne jūras gaisa apņemtā laimes sajūta galvenais, bet raibais,

interesantais sadzīves juceklis. Tanī viņš var noskatīties un

uzmeklēt pa saistošai vietai. Dmitrijevs uzrāda dakteri, kas

saka, ka neviens viņa slimnieks neteiks, ka tas ar viņu nav

mierā, un šādu panākumu izskaidro ar to, ka katram viņa slim-

niekam nāve sasaista mēli. Čerņins liek vīru pazīt no mēles,
vai tas liels vai mazs: valoda rāda vīru, lauvu viņa ķepas.

(iaišāk nekā šādos norautos izteikumos jaunekļa uzskati

par sadzīvi atveras plašākos dzejas tulkojumos. Še sasto-

pam divus vācu rakstniekus: Tidgi un Cšoki Šie vārdi ari

vācu vidū tagad gandrīz pavisam aizmirsti, bet reiz tie piede-

rēja nevien pie visvairāk daudzinātiem, bet ari pie pašiem

slavenākajiem. Christofs Augusts Tidge (Tiedge

dzīv. 1752.—1840. g.) tika stādīts blakām Šilleram; viņa gal-
venais darbs «Urania» (1801. g.) piedzīvoja vairāk izdevumu

nekā Šillera un Gotes darbi. Viņa stilam varbūt patosā kaut-

kas kopējs ar Šilleru. Heinrichs Cšoke (1771.—1848. g.)

bija savā laikā loti populārs romānu rakstnieks, kas laidis klajā

ari daudz ko citu un nav bez patiesām tautas stāstītāja spē-

jām. Jau Lundbergs (kopā ar Merķeli) bija latviešiem pasnie-

dzis viņa pamācošo stāstu «Ciems, kur zeltu taisa». Šie rakst-

nieki nav neko sevišķi īpatnīgu rakstniecībā ienesuši, bet viņiem

ir tas nopelns, ka viņi no labākajiem cilvēkiem atzītus ideālus

tālu tautā izplatījuši. Brīvzemnieks atrada viņu vienkārši iz-

sacītos, katram pieejamos uzskatos zināmu noveidojumu sava:

pasaulei. Tidges domu iecirkņi sniedzas tāļu, pa reizai nošķiras

no reālās pasaules. Viņš iet atpakaļ līdz pasaules radīšanai. Ra-

dītājs rada gaismu. Bet cilvēkiem viņš dod vēl kautko labā-

ku nekā saules, mēniess, zvaigžņu spožumu: sirds ar dabu

vienojas mīlestībā. Radītājs nu varēja dusēt, viss bija kārtībā:

virs zemes gaisma, sirdīs mīlestība un ar tām kopā dzīvība.

No pirmajiem mēģinājumiemBrīvzemnieks šo dzejoli vēlāk pār-

strādājis un licis iespiest (1873. g.). — No mūžības perspektīves

skatoties, zināmā laikā cilvēki ir vienādi, ari paši varenie jr

pīšļi un pelni. Tas izsacīts kādā no Tidges dzejoļiem,kas at-

rodams starp Brīvzemnieka visagrākajiem tulkojumiem

(1865. g.). «Tie varenie snauž, viss kapos ir kluss.» Zobens

rūs, viņu dzīve aizmirsta kā pelnīts. Tik tas, kas labs un go-
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dājams, ir nemirstīgs. Dzimšana un nāve pārmainās nebei-

dzamā riņķī; tik gars ieņem pašu augstāko pakāpi. — Noteikts

reālists ir Cšoke. Viņš runā par to, kas ir un paliek mūžīgi vecs.

Pasaule skrej ātri uz priekšu. Tā spriež nerri. «Tā tikai lēni,

lēni lien». • Bezgalvja kungs top celts par padomnieku; bet

prāts nenāk ar vietu —un viss paliek pa vecam. Tumsoņi

vēl dzīvo; kas gaiši redz, tiek likti tumsā. Tomēr viss rūgst

un grūst; ne vara uzvār, bet gudrība; varu laiks savaldzina:

pirmais sitiens vēl nav pilnīga uzvāra — «tas brīvām tautām

zināms». Tāpēc ka taisa tikai daudz trokšņa, meklē katrs tikai

savu labumu un negrib saprast taisnību, viss paliek pa vecam.

Daži saka, ka taisnība jārāda tikai vēlāk, kad tauta modināta,

un tā stiprina varmācības pamatus. Bet tas, ko par vecu sauc

un ko kā vecu manto no senatnes, nav bijis nevienam laikam

par košumu; vecs ir tas, kas vienmēr bijis un paliek vecs.

•Bet mūžīga ir taisnība, mūžīgs ir tikums un gods, mūžīgs ir

tas, kas taisns un slavējams. Kas visiem nes labumu, tas t

labs; kas tev vien der, tas ir slikts — lūk, tas ir mūžīgi palie-
kamais.

Šie ir pamatvilcieni tiem uzskatiem, pie kā Brīvzemnieks

visu mūžu turējies. Tie ir diezgan vispārīgi, nenorāda nekādu

sabiedrisku virzienu, bet tomēr ir novilkti cieši un skaidri. Ja

tad nu jāstrādā kādā norādītā vietā, jāķeras pie noteikta darba,

tad viņi jārāda pilnīgi 'tik skaidri, kā viņi atzīmēti. Tā

ir gaiša nojausma jaunekļa dvēselē, kas ar šādu nojausmu no-

skatās uz savu nākotnes darbu. Tas nav zināms. Tas var

būt grūts, kavēkļiem apņemts. Bet tas nav no tik liela svara;

viņš sev vieglu dienu negaida. No svara ir tas, ka viņš var

stāvēt par saviem principiem un tiem izcīnīt uzvāru. Šai no-

jausmā viņš cenšas laimīgi uz priekšu, lai ari dažreiz trūkumā

un vientulībā. Tāds viņš atstāj skolas laiku; viņam tāļi mērķi

priekšā. Šais ceļa jūtīs uzoeltaijam akmetnirn ir virsraksts:

«Kāp augstāki, vien augstāki,

Tu jaunais, dūšīgs ziemcieti!

Priekš tevim vieta kalngalā

Zem tautas goda vaiņaga.»
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Latviešu tautiskā kustība

Ar savu gara dzīvi Brīvzemnieks pacēlās lēnām pāri sa-

vai tuvākai apkārtnei. Joprojām palikdams mīļš dēls un brā-

lis savā dzimtā, kārtīgi un apzinīgi izpildīdams savus tiešos

dienas pienākumus, viņš ar saviem dziļākajiem centieniem bija

tāļu, daudzkārt vaigā viņam nepazīstamu cilvēku tuvumā, grū-

tās dienas gaitās ejošu, raizēs un rūpēs nospiestu ļaužu vidū,

apklusušajās pagātnes tekās un pret nākotnes rītu virzītos tautu

ceļos. . Viņu bija aizņēmusi doma, kas jau kādu gadu simteni

kā uguns bija gājusi pa Eiropu, dedzinādama un pārvērtīdama,

sildīdama un gaismodama, un nu bija sev atradusi īsti gatavu

vielu Baltijā un pie tās piemetusies — tā bija tautiskā doma.

Zemju zemēs tā bija uzmodinājusi tautu masas, izcēlusi no vi-

ņām vadoņus, bija aicinājusi darbā likumdevējus un valdinie-

kus. Tai atdevies, Brīvzemnieks vairs nepieder sev pašam;

viņš top liels ar to, kas ir lielāks par viņu pašu un kas paliek

ari tad, kad viņa vairs nav.

Tautiskā doma nevar rasties, kur cilvēks vairāk nekā

nezin, kā nemitīgi cīnīties ar dabu pēc sava uztura. Ari tur

tās nav, kur izkopjas kāda kultūra, kas kā nedzīvs elks prasa

priekš sevis neaprobežotu dievināšanu un iznīcina visu, kas kā

dzīva, īpatnīga būte tai tuvinās. Tā nevar dzīvot, dzīvību ne-

mīlēdama, savu un citu; tā nevar ari dzīvot, ja viņu nemīl, ja vi-

ņai nav saules un gaisa. Vidus laikos, kad skolās un visās iestā-

dēs zinātnē un dzejā valdīja sastingušā latīņu valoda un dzīvā

ļaužu valoda palika nevien neievērota, bet tika nicināta, ne-

varēja uzdīgt tautiskā doma.

Katra cilvēka absolūtās vērtības atziņa ietver sevī arī

tautisko domu. Šī atziņa jau atrodas kr'stīg.īs ticības pama-

tos. Mēs esam visi Dieva priekšā vienādi; tur nav ne kalps,

ne svabadnieks; mēs visi esam Dieva bērni — tā mācīja apu-

stuļi. Bet dzīve gāja tālāk savu iekārtoto gaitu. Tur bija dzi-

muši kungi un svabadi cilvēki, un tur bija vergi un dzimtļaudis.
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Un (tādas bija valdošās domas,) ne pēc sava acumirklīgā stā-

vokļa tā atšķīrās vieni no otriem, bet pēc savas dabas un

iekšējās vērtības. Tāpat bija kungu tautas un kalpu tautas.

Latvieši citu acīs no laiku gala piederēja pie pēdējiem. Kad

poļu karalis Stefans Batorijs gribēja latviešiem atcelt miesas

sodu; tad Bailttiļjas muižnieki zinājapierādīt, ka tā ir tāda suga,

kas bez pēriena nemaz nevar būt. Un latviešiem līdzīgu tau-

tu bija pilnas visas pasaules daļas.

Ne sludinātas domas (un ari tās nebija radušās pašas no

sevis) veda pie atzinās, bet sadzīves attiecību pārgrozīšanās.

Ne bruņnieks un garīdznieks vien spēlēja Rietum-Eiropā ap

15.gadu simtenī lomu dzīvē, bet ari tirgotājs un pilsonis. Jau-

nas zemes, jauni satiksmes ceļi, jauni izgudrojumi, jauni peļ-

ņas avoti aicināja pie apzinīga darba jaunas ļaužu šķiras, no-

veda pie citādiem ļaužu grupējumiem. Dabas pētnieki atrada

likumus, kādi vēl nebija grāmatās iezīmēti. Viss skubināja uz

lietu tiešu novērošanu un patstāvīgu domāšanu. Tas, uz ko

agrāk pabalstījās, nebija vairs tik nepieciešams, nestāvēja pat

ari'vairs pirmā vietā. Dzīves drošībai nebija vajadzīga nekāda

feodāla kārtība; to varēja nodibnāt pilsonis pats uz sava darba,

uz paša iegūtiem sakariem. Tikai vajadzēja visu pareizi, lietai

piemēroti izprast, nesaistoties ne ar kādām agrākām, lai ari

par pilnīgi neaiztiekamām nostādītām mācībām. Modās kri-

tisks novērotāja prāts, kas bija tieši virzīts uz lietu īstenību.

Nedzīvoja vairs, kas kā mantots, negrozāms gara saturs no

bērnības bija fantāzijā iedēstīts, bet dzīvoja priekšā šīs pasau-

les neizsmeļamā bagātība, ko pētīt, ko izprast, ko uzvarēt, ko

saņemt. Viss bija interesants, ievērojams, svarīgs, no visu ap-

tverošā universuma līdz niecīgākajam atomam, no plašas

valsts sarežģītas iekārtas līdz atsevišķa cilvēka sirdsapziņas

noslēpumiem.

Šie (renesanses, hamānisma) laiki uzmeklēja

īsto cilvēka vērtību. Nestāvēja vairs vienā pusē izredzēti, cie-

nīgi un cēli, citiem nepieejami augstākas kārtas cilvēki un otrā

pusē mazvērtīgie un nicinātie vergi, ģeķi, blēži, übagi. Re-

dzīga, aizspriedumiem neapmlglotaacs redzēja cilvēku ar visām

cilvēka pamatīpašībāmkatrā radījumā, kam cilvēka vaigs. No-

klīdušais blandonis kautkur nedrošā ceļmalā izcīna sevī 11-

--dzīgaa cīņas, kā karalis, kas sēž uz troņa. Un viņos ar godu

un cienību svaidītos augstmaņos, kas liekas izcēlušies ārā no
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parastās cilvēku sabiedrības, iir tādas pat cilvēciskas īpašības,
kā vergam, kas gul viņiem pie kājām. < Šādus cilvēkus redzam

notēlotus Šekspīra darbos, augstus un zemus, spēcīgus un

vājus, vecus un jaunus, bet vienmēr cilvēkus, īstus, patiesus,

kādi dzīvo vēl šobaltdien.- Ja tad nu redzēja īsto cilvēka vēr-

tību, tad vairs nevarēja aprobežoties ar kādu izredzētu tautu;

cilvēki bija ari tiie, kas stāvēja ārpus tās, piekopa citas iera-

žas, runāja citu valodu. Kristīgas ticības pamatdoma par visu

cilvēku vienādību Dieva priekšā nu varēja laist saknes tālāk.

Mārtiņš Luters uzstādīja prasījumu, ka kristīga mācība

sniedzama tautai viņas pašas valodā. Šo prasījumu viņš at-

tiecināja sevišķi uz kristīgās ticības pamatrakstiem, uz Bībeli.

Pats viņš to tulkoja vāciski un visur, kur viņa mācība izplatī-

jās, tulkoja Bībeli un citus garīgus rakstus tautas valodā. Tā

dažas agrāk kultūras pasaulē pavisam nepazīstamas un neie-

vērotas tautas ieraudzīja savas tautības rīta blāzmu, nostipri-

noties, uzglabājoties un izplatoties viņu valodai rakstos. Reizā

arī valdības, meklēdamas pretsvaru spēcīgajai, nepadevīgajai

muižniecībai, pabalstīja tautu, zemāko šķiru, atmodu. Tā ap

Baltijas jūru pacēlās vesela virkne jaunu, mazu tautu, iznira

kā pēries no jūras. Lutera ticībai izplatoties, dabūja savu

Bībeli: somi 1642. g., igauņi 1739. g.( latvieši 1689. g., leiši

1590. g. (Bretkuna Bībeli, kas gan palika neiespiesta).

Doma par cilvēka vērtību, uzskats, ka neviena tauta nav

nicināma un mazvērtīga, nostiprinājās un izplatījās Vakar-Ei-

ropā tālāk vēl ari pa citiem ceļiem. Prāta funkcijas nostādot

pirmajā vietā, tās attīstījās arvienu tālāk, nonāca līdz tīrām

abstrakcijām, atstāja daudzkārt īstenību un centās to ierobežot

savās rubrikās. Cēlās pretstrāva, 'kas izkustināja prātu no

viņa valdošā stāvokļa un pieslēdzās atkal pilnīgi dabai. Spē-

cīgāko izteiksmi šai pretstrāva! deva franču rakstnieks Žaus

Žaks Ruso (1712.—-1778. g.). Cilvēka roku neaiztikto dabu

viņš nevien mācīja cienīt un mīlēt, bet nostādīja to par visas

atjaunošanas, par visa īsta progresa avotu. Izglītība, prāta at-

tīstība, zinātne un māksla, visādi noteikumi un izsmalcinājumi

ir samaitājuši cilvēku ieražas un dzīvi, miesu un garu. Lai

tiktu atkal uz ceļa, jāpiegriežas dabai. Cilvēks ir īsts tāds,

kāds viņš no dabas nācis. Še zemākās, kultūras pilnīgi neaiz-

kārtās laužu šķiras un tautas nu nāca gluži citādā stāvoklī.

Tās vairs nebija nicināmas, nebijaari vairs turamas vienā vēr-
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tlbā ar augstākām šķirām, bet bija pāri par visām cienījamas,

cildināmas, nostādamas priekšā par ideālu. Redzam tad Ei-

ropā uzplaukstam veselu literātūru, kur idealizēti vienkārši cil-

vēki, zemnieki, gani —Še tad nu airi neievērotās tautas, tā

sauktās dabas tautas, nāca cieņā. Gāja, noskatījās viņu dzīvi,

noklausījās viņu vārdus, viņu dziesmas. Tā vairs nebija ne-

jauka, nepieklājīga, bezkaunīga bļaustīšanās, bet cilvēka sirds

valoda. Anglis Persijs gāja vienkāršu laužu vidū, uzrak-

stīja, sakrāja un izdeva krājumu vecangļu dziesmu (1765. g.),
kas grieza uz sevi mācīto vīru vērību. Vācietis Herders

salasīja un izdeva (1778. g.) dziesmas no visvisādām tautām,

kuru balsis vēl kultūras pasaulē nebija dzirdētas. Šai krāju-
mā bija ari dažas latviešu tautas dziesmas. Savai līgavai Her-

ders raksta: «Nebrīnies, ka laplandiešu jauneklis, kas nepa-

zīst ne burtus, ne skolu, ne gandrīz Dievu, dzied labāki nekā

majors Kleists.» Un attiecībā uz latviešu tautas dzeju viņš

saka: «Latviešu mīlestības dziesmās uizējaima visa tā smalk-

jūtība, uz ko vedina iemīlējušās sirds kaites; viņi prot niecī-

gos, neaizmirstamos sāņu apstāklīšus, pirmās, bērnišķās sirds

kustības tik izveicīgi uzķert, ka viņu dziesmas dziļi aizkustina.»

Še aizmirstās tautas izvirzās kultūras saulē, ne lai saņemtu vi-

ņām lemtos kultūras dāvinājumus, bet ar to, kas viņām no

dabas ir, no dabas, kas viņos tikpat dzīva un svēta kā visur

citur, kas viņām dāvinājusi katrai savu veidu, kurš pēc sa-

viem iekšējiem likumiem tiecas pretī pilnībai.
Dzīve gāja savu noteikto gaitu. Satiksmei ievelkot jaunus

ceļus, darba veidam grozoties, sāka brukt naturālā saimniecība

un līdz ar to feodālā kārtība. Arvienu vairāk precēm tirgū

rodoties, cilvēku darba spēkam pašam arvienu vairāk par tir-

gus preci tiekot, augtin auga naudas nozīme. Ar tās palīdzību

valdinieki varēja nodibināt savu varu uz algotu ierēdņu un

algotu kareivju pulkiem. Vecā lēņu sistēma, kurā bruņinieki

par savā lietošanā dabūtiem apgabaliem, zemi un ļaudīm, iz-

darīja valdinickam pakalpojumus, vairs nederēja valsts varas

stiprināšanai. Valdībai bija interese atraisīt laužu masas no

dzimtkungu varas, laii pavairotu nodokļu maksātāju skaitu un

lai iegūtu svabadas rokas rūpniecībai. Tā sauktais apgaismo-

tais absolūtisms, kas 18. gadu simtenī aizņēma ievērojamākos

Eiropas valdiniekus (Fridriehu 11., Jozefu 11., Katrinu II.), tiecās

noteikt katra pavalstnieka gaitas un tās pēc prāta norādījumiem
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vadīt uz labklājību. Pabalstītā rūpniecība izaudzināja spēcīgu

pilsonību, kas savukārt prasīja no valsts savu interešu aizstā-

vēšanu. Tā asi kritizēja iekārtu, kas kavēja viņas attīstību, un

tiecās pēc jaunas satversmes. Par dabiskām cilvēku kopībām

jutās tautas; šīs apvienojamas valstīs. Tādā kārtā ari vissek-

mīgāk izplatāma izglītība, mācības un rakstus pasniedzot tau-

tas valodā, kam dotas plašas tiesības. - Sākās asas cīņas

Eiropā, kur viens no galvenajiem elementiem bija nacio=

nālais. Nodibinājās nacionālās valstis: Vācija, Itālija. Izkaroja

savu brīvību un neatkarību grieķi, serbi, bulgāri, rumāņi.

Austro-Ungarijā apvienojās tautas ar plašām nacionālām tiesī-

bām. Nevēsturiskās tautas, sāka celties uz augšu un strādāt

pie savas attīstības. Zemākās ļaužu masas, kas savas kustības

salkumā pazinatikai! šķiru 'intereses, vēlāk cieši uzstājās par tau-

tību, kā garīgās dzīves un attīstības pamatu. Tautiskā doma

ir tikusi dzīva un par faktoru, ko nevar izlaist no acīm, ja grib
nokārtot cilvēku sadzīves pamatnoteikumus.

Latviešu attīstības gaitā uzejami tie paši pamatvilcieni,
kas citur Eiropā. Vienkārt, tā dabiski norisinās pēc tiem pašiem

likumiem, otrkārt, tā vienmēr stāv sakarā ar citu Eiropas tautu

aitbMību, ari tad, kad par latviešiem vēsturiskajās tautās ne-

viens nekā neminēja.Latvieši dzīvoja savos īpatnējosapstākļos;

tāpēc še, kā katrā atsevišķā vietā, vispārīgā attīstība norisi-

nājās savā veidā.

Latvieši uzglabājuši starp indoeiropiešu tautām savā va-

lodā, pēc leišu valodas, visvecākās, indoeiropiešu pirmvalodai

vistuvākās formas. No tam vērojams, ka viņi savā tagadējā

dzīves vietā, ap Daugavu, ap Baltijas piekrasti, ilgi dzīvojuši

un ar citām tautām daudz nav jaukušies. Pie slāviem tuvās

baltu cilts piederēdami, viņi bija diezgan agri nošķīrušies

no saviem cilts brāļiem — prūšiem un leišiem. Viņi izkopa

savu valodu, attīstīja dzejā savu pantmēru, sacerēja, uzglabāja,

veidoja dziesmas, pasakas un citus gara darbus. Še attēlojās

un pa gadu simteņiem atspoguļojās viņu tautiskā īpatnība.

Domas, ka viņiem līdz ar citām baltu tautām bijusi Rāmavā

sava svētnīca, ar trim dievu tēliem, ar savu priesteru šķiru un

visu pārvaldes iekārtu, izrādās dibinātas uz nepareizām kro-

niku ziņām. Divpadsmitā gadu simtenī latvieši jau bija stipri

sadalījušies atsevišķās grupās, kas runāja katra savu izloksni
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un laiku pa laikam cita pret oitu karoja. Nevarēja še būt runa

par kopīgu tautu.

Ap 1200. gadu ienāca Baltijā vācu bruņinieki un nospieda
vietējos iedzīvotājus savā varā. Leiši ap to pašu laiku nodibi-

nāja savu valsti; prūši uzņēmās cīņu ar vācu pārsvaru

un galā gāja bojā. Latvieši tika par vācu bruņinieku

un muižnieku pavalstniekiem un dzimtsļaudīm un par

tādiem palika sešus gadu simteņus. Baltija nāca zem polu,

zviedru, krievu virsvaldības, bet latviešu liktenis negrozījās,

tāpēc ka attiecība pret muižniekiem, nodibinātā feodālā kārtība

palika tā pati.

Lutera ticībai pār Baltiju izplatoties, nodibinājās lat-

viešu grāmatniecība (1585. g.). Latviešiem gar šo

darbu maz daļas. Grāmatas sastādīja (izņemot pašu pirmo

grāmatu) vācieši, latviešu draudžu mācītāji. Latviešiem

mācīja kristīgo mācību, neierosinot viņu īpatnīgos spēkus, ne-

modinot viņus uz pašdarbību. Tāpēc kristīgajai pasaulei bija
tik maza loma latviešu radošajā fantāzijā, ka latviešu tautas

gara mantās ir īstas leģendas neatrodam. Tomēr vāciešu koptā

latviešu grāmatniecībastiprināja zināmā mērā pamatu latviešu

tautībai. Nodibinājās kopīgs latviešu alfabēts un kopīga lat-

viešu rakstu valoda. Pie tam mācītāji par to rūpējās, lai lat»

vieši kopīgo tautas kultūras līdzekli,, grāmatas savā valodā,

varētu lietot, lai katrs latvietis prastu lasīt.

Līdz ar vispārīgo interesi par nevēsturiskajām tautām vie-

tējo vāciešu interese par latviešiem pieauga. Apgaismošanas

gadu simteņa centienu aizņemts, latviešiem par labu darbojās

Vecais Stenders (1714.—1796. g.), kas, vidus laikus lat-

viešu gara dzīvē pa daļai pārvarēdams, atnesa še kaut ko no

jaunās, laicīgās kultūras gaismas. Latviešu radošās spējas ari

viņš nemodināja, bet viņš centās latvieti dziļāk saprast nekā

neviens līdz tam laikam, redzēt latvieša īpatnību viņa valodā,

to notvert un darīt par noteicošu savos latviskajos darbos, kuru

nolūks bija latviešu prātu apgaismot uz laimīgu, Dievam pa-

tīkamu dzīvi. — Ar lielu uzcītību, mīlestību un ar lieliem pa-

nākumiem latviešu pagātni, darbus un sevišķi latviešu valodu

pētīja Augusts Bīlenšteins (1826.—1907. g.). Viņš

skatījās uz latviešiem kā humānists,kas cilvēku kā tādu mīlē

un cienī, un uz latviešu valodu kā zinātnieks, kas pētī ari iz-

mirušu kustoņu kaulus. Viņš latviešu valodu, kā visu laiku
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lielajām kultūras valodām blakām nostādāmu, nodeva pama-

tīgos darbos (pēc tā laika zinātnes stāvokļa) valodnieku vē-

rībai; bet latviešiem pašiem viņš neparedzēja nekādu nākotni.

Vāciešu kultūras darbs pie latviešiem viņus nepacēla par ap-

zinīgu tautu.

No dzīves pēdējiem noteikumiem, no pašas saknes vaja-

dzēja rasties ierosmei, kas tautai iedveš dzīvību un to ierosina

uz kaut kādiem patstāvīgiem soliem. • No diezgan vaļīgas at-

karības no muižniekiem latvieši slīka arvienu dziļāk dzimt-

būšanā, kas 18. gadusimteņa otrā pusē jau tuvinājās verdzībai.

Latviešu zemniekam vairs nebija nekādu tiesību, nekāda īpa-

šuma; ar savu iedzīvi, ar savu darbu, pat ar savu dzīvību viņš

piederēja dzimtkungam; šis varēja ar viņa spēku, laiku, dzīvi

rīkoties pēc patikas, varēja viņu kalpināt, dzīt līdz nāvei, varēja

viņu pārdot vai atdāvināt citam. Lieta nonāca Hk tāļu, ka vairs

muižniekam pašam no kailā, nespējīgā verga nekāda liela la-

buma neatlēca. Ticis līdz tai robežai, kur vairs nav nekā ko

zaudēt, zemnieks bija gatavs uz visu, varēja likt ķīlā savu dzī-

vību, lai iegūtu cik necik dzīves iespējas. Cēlās zemnieku

nemieri, kas nevien uztrauca dzimtkungus, bet grieza uz sevi

ari augstākās valdības vērību. Tai pašā laikā pacēlās Vakair-

Eiropā balsis par cilvēku tiesībām un krājās kopā spēki uz cīņu

par tām. Tas viss iešķīla Baltijas zemnieku šķirā dzirksteli,

kas uztraukdama skrēja cauri pa visām aprindām līdz valdi-

nieka tronim.

Pār Vidzemi, kā pār Krievijas daļu, toreiz valdīja

Katrīna II: zem viņas iespaida stāvēja ari Kurzeme. Viņa

bija piesavinājusies franču rakstnieka Voltera idejas. Valdi-

niekam jānokārto visas attiecības valstī, jāstājas pretī muiž-

niecībai, garīdzniecībai, jādod apakšējām šķirām cilvēciskas

tiesības, jāved tās pie labklājības, ari pret viņu pašu gribu, ja

tās nespēj to atzīt (apgaismotais despotisms). Katrīna 11. pie=

grieza vērību Baltijas apstākļiem. Par tiem uzņēmās ķeiza-
rienei iesniegt ziņojumu Eižens (Š varce nb ergs), no

Vācijas atnācis mācītājs Vidzemē. Viņš (1763. g.) uzrādīja, ka

Vidzemes zemnieku stāvoklis līdzīgs verdzībai. Zemnieks redz,

ka viņam nav vērts par kaut ko gādāt, noslīkst bezrūpībā, na-

badzībā, dzeršanā, tuvinās tikumiskai izvirtībai. Valsts inte-

reses prasa, ka muižniekupatvaļību aprobežo. Zemniekam jā-

nodrošina īpašuma tiesības, jāatceļ klauši, jāieved naudas no-
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dokļi, jāveicina rūpniecības uzplaukšana, jāatvēl katram sva-

badi nodarboties ar amatiem, jāsagatavo zemnieku brīvlaišana.

Ķeizariene uzdeva muižniekiem, lai apspriež jautājumu par

zemnieku stāvokļa uzlabošanu. — Pa tam Skrīveru un Rīmaņ-
muiižas īpašnieks, barons Kārlus F r id r i c h s Š v 1 c s, mē-

ģināja savās muižās nokārtot zemnieku attiecības pret dzimt-

kungu. Viņš izdeva (1764. g.) saviem pagastiem iespiestus

zemnieku likumus, ar kuriem nodrošināja zemniekam viņa no-

pelnīto mantu, mantošanas tiesību viņa pēcnācējiem, norobe-

žoja klaušus un noteica, ka zemniekus nevar pārdot vai at-

dāvināt. — Landtāgs (1765. g.) apsprieda zemnieku stāvokļa

pārlabošanas priekšlikumus, ko barons Šulcs sirdīgi aizstāvēja,

bet netika ne pie kādiem panākumiem. Tomēr lieta reiz bija

vispusīgi aizkustināta un nebjia vairs apturama. Zemnieku ne-

mieri nemitējās, bet stipri uzliesmoja 1770. g., un no 1784. g.

periodiski atkārtojās gandrīz katru gadu. Augtin auga atziņa,
ka zemnieku stāvoklis nevar palikt pa vecam; reformu partija

muižnieku vidū dabūja virsroku, līdz zemnieku apstākļi tika

1804. gadā likumīgi cik necik nokārtoti.

Šai laikā rodas latviešiem aizstāvis, drošsirdīgs, sajūsmi-

nāts, dedzlgsi,kāds viņiemnekadnebija bijis,—G ar lībs M c r-

ķel is. Viņš izdeva (1796. g.) grāmatu «Die Letten» («Lat-

vieši»), kur viņš latviešu necilvēcīgo dzīvi, viņu ciešanas un

postu tēlo tādām krāsām, ka tās uztrauc katru nervu. Viņš

tieši apsūdz Vidzemes muižniekus par nedzirdētām varmācī-

bām un tiem atgādina, ka laika strāva jau sen aizskalojusi pa-

kalnus, uz kuriem tie cēluši savas pilis. «Es gribēju aizstāvēt

nelaimīgas tautas tiesības un griezt uz tām zemes valdnieku

vērību, lai veci un necilvēcīgi ieradumi reiz tiktu izskausti un

manai tēvijai nebūtu jābaidāsno varmācības triecieniem.» Viņš

labi zin, ka viņš ar to uzņemas nāvīgu cīņu ar vareno Baltijas

vācietību, ar Baltijas muižniecību un garīdzniecību, zin, ka viņš

liek ķīlā savu mieru un varbūt visu, ko viņš var zaudēt, bet

viņš neatraujas no sava nodoma. Viņš saka: «To saldo uti

pamatoto cerību man neviens nevarēs laupīt: tad, kad šī grā*

matiņa un viņas autors jau sen būs aizmirsti, šis tas būs darīts

agrāk, nekā tanī gadījumā, ja es būtu cietis klusu; un tāpat

to cēlo apziņu, ka es priekš savas tēvijas esmu strādājis, cik

spēju.» Merķelis nokāpj zemē pie latviešiem viņu aklajā na-

badzībā un postā, un nes viņu Metu pie troņa pakāpēm. Bet
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pašus tos viņš grib darīt

par pilntiesīgiem cilvē-

kiem, par apzinīgu tautu,

kam ir sava spoža, varoņ-

teikām izpušķota pagātne

un savi lieli nākotnes

sapņi. Merķelis pirmais

domā latviešu tautisko do-

mu; pie viņa turpmāk tie-

ši pieslēdzas latviešu tau-

tiskie centieni.

Kustība noveda pie

dzimtbūšanas at-

celšanas. Kurzemnie-

kiem to svinīgi pasludinā-

ja Jelgavā 1817. g. 30. au-

gustā, klāt esot ķeizaram

Aleksandram 1., pie

kura, kā pie cilvēku drau-

ga, Merķelis savos rak-
_____________

stos vienmēr bija grie-

zies. Vidzemē lietu nokārtoja pāris gadus vēlāk. Merķelis aiz

prieka raudāja. Bet panākumi nebija tik lieli. Zemniekus at-

svabināja bez zemes, kas palika par dzimtkunga īpašumu. Lai

varētu dzīvot, zemniekiem bija jāpaliek ciešā atkarībā no dzimt-

kunga;, par savu lietoto zemi viņiem bija jānes tie paši klauši,
dažreiz vēl grūtākā veidā. Tāpat visas vietējās valdības un

tiesu iestādes bija muižnieku rokās. Bet viena lieta bija gro-

zījusies. Pēc likuma zemnieks bija ieguvis zināmu patstāvību,

viņam hiija pret muižnieku briva līguma stāvoklis: muižniekam

piederēja zeme, zemniekam darba spēks. Attiecības tika vēl

asākas nekā agrāk, kad valdīja pilnīga patriarehāla kārtība.

Muižnieki, sašutumā par to, ka pēc likuma zemnieki no viņiem

bija atraisīti, bet īstenībā tos savā rokā turēdami, sacēla klau-

šus un nodevas nepanesamā augstumā; zemnieki, pret savu

gribu palikdami muižnieku kalpībā un solīto un kāroto brīvību

nedabūdami, bija sarūgtināti un saniknoti pret saviem kalpi-

nātājiem. Šaustais tautas ķermenis mēģināja kustināt atkal

savus locekļus un izrādīt kādas patstāvīgas dzīvības zīmes.

13. att. Garlībs Merķelis
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Ap 1840. gadu trūkums un posts bija novedis Vidzemes

zemniekus līdz pašai pēdējai pakāpei. Līdz galam izsūktus un

izkalpinātus, viņus vairāk gadus no vietas piemeklēja vēl ari

neraža. Muiža palīdzību nesniedza, ari valdība ne. Ēkas

gruva kopā, lopi gāja bojā, cilvēki sāka cīnīties ar badu. Pie-

ņēmās vispārīga nedrošība, vairojās zādzības, vietām tika iz-

laupītas muižu klētis un šķūņi. Valdības iestādes tika pār-

plūdinātas no zemnieku sūdzībām par kungiem, kas viņiem esot

visu paņēmuši un nu viņus atstājot postā. Neko nepanākuši
zemnieki skatījās pēc kādas citas izejas. Izpaudās baumas, ka

Dienvid-Krievljā dalot zemi. Laužu vilnis sakustējās uz šo

pusi. Bet lai turp aizceļotu, vajadzēja atvēlēs. Sāka zemnieki

doties pa visiem ceļiem uz Rīgu; no Valkas, no Cēsu, no Val-

mieras apriņķiem saplūda simtiem cilvēku Rīgā, apstaigāja

dienu augstākos krievu ierēdņus, gulēja nakti bariem pilsētas

ielās un laukumos. Nu nāca vaijāšanas. Zemnieki bija

ieradušies Rīgā bez vajadzīgās atvēlēs no muižas. Viņus ap-

cietināja, sūtīja atpakaļ, turēja gūstībā, sodīja. leradās Vid-

zemē 1841. g. jūnija sākumā karaspēks, kazāki, kājnieki, arti-

lērija. Sākās pēršana, dzīšana caur sirojām, izsūtīšanas. Zal-

dātus nometināja zemnieku mājās, kur izsīka pēdējie pārtikas

līdzekļi, — Zemnieki tomēr neatmeta cerībur'ka taisnība, dzī-

ves iespējamība taču kaut kā panākama. Izplatījās valodas,

ka zemnieki atradīs pie valdības atbalstu, ja viņi pieņems valsts

ticību.■ Daži no viņiem griezās pie archihiskapa Iriuarcha, kas

noklausījās viņu sūdzībās un solīja viņiem palīdzēt. Par to

dzirdēja citi, un nu sākās pāriešana pareizticībā.

1845. gada 29. aprilī tika pirmie latvieši svaidīti par pareiz-

ticīgiem. Tiem straujā gaitā sekoja citi, tā ka 1847. g. bija pār-

gājuši pareizticībā ap 100.000 latviešu. Tas ārkārtīgi uztrauca

Vidzemes muižniekus un luteru garīdzniecību. Par to gādāja,

ka pāriešana pareizticībā tika stipri aprobežota. Šai ticības

maiņā neizsakās pārliecība, bet izejas meklēšana no nepane-

samā stāvokļa. Kaut ko sliktāku par to, kas bija, nevarēja

iemantot, un izmisumā virzīja latvietis, kaut ko no patstāvības

sevī sajuzdams, savus solus uz citu pusi.

No latviešu vidus šai kustībā izcēlās D ā v id s Ba 1 o di s.

Viņa tēvs bija baznīcas priekšā pie kauna staba līdz asinīm

pērts. Viņš pats bija no tēva mājām padzīts un ap 1840. gadu

stāvēja kādas Rīgas priekšpilsētas latviešu brāļu draudzes
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priekšgalā. Luteru garīdzniecība sāka viņu vaicāt par viņa no-

turētajām reliģiskām sapulcēm. Viņš meklēja glābiņu pie bīs-

kapa Irinarcha, kas viņu ņēma savā aizsardzībā, ar to notei-

kumu, ka viņš pāriet pareizticībā. Balodis to darīja, dabūja
kādu nelielu pareizticīgo baznīcu savā lietošanā un nu attīstīja

savu sludinātāja darbību. 1846. g. viņš pārgāja uz Ļaudonu

par pareizticīgo mācītāja palīgu. Ap viņu sāka pulcēties ļaudis

bariem; viņa dedzīgās runas tos iesildīja;, viņš panāca, ka pa-

reizticībā pārgāja vairāk nekā 7300 latviešu. • Vadošajām vācu

aprindām,' tāpat Baltijas lietās ieinteresētiem krieviem, viņš bija

faktors, ar kuru jārēķinās.
Kustībai bija savi panākumi. Valdība un gaišredzīgākie

starp muižniekiem atzina, ka agrārās attiecības Vidzemē nevar

palikt kā bijušas. Dibinājās komisijas, lai nokārtotu zemes

jautājumu. Viņu darbība noveda piie ■ 1849. gada agrārlikuma,

kas zemniekiem nodrošināja zemes lietošanas un iegūšanas tie-

sības.. Šai gadījumā ari krievu valdības vīri un sabiedriski! dar-

binieki dabūja dziļāk ieskatīties Baltijas apstākļos.

Valdības 1846.g. ieceltajā Vidzemes zemnieku lietu nokār-

tošanas komitejā bija par locekli Juriijs Samārins, viens

no dedzīgākajiem slavofilu ideju aizstāvētājiem. Divi gadus

Rīgā dzīvodams un komitejā strādādams, viņš pamatīgi iepa-

zinās ar Baltijas vēsturi, likumiem, iekārtu, ar augstāko šķiru,

vāciešu, privilēģijām un kundzisko varu un ar zemnieku grūto,

nospiesto stāvokli. Pie tam viņš novēroja, ka valdība pati,

zem vāciešu iedvesmes un iespaida stāvēdama, pabalsta viņu

kundzību. Viņš sarakstīja «Rīgas vēstules», kas ar tikumisku

īgnumu atklāja vācu palīgās, šaursirdīgās attiecības pret citiem

zemes iedzīvotājiem un ari pret krieviem. Vēstules netika

iespiestas, izplatījās rokrakstā, tomēr sacēla tādu uztraukumu

krievu sabiedrībā un Baltijas vāciešu starpā, ka vēstuļu autors

dabūja nosēdēt dažas dienas Pētera-Pāvila cietoksnī, no ku-

rienes izglābās tikai uz paša ķeizara rīkojumu. Samārins ne-

aprima; viņu pabalstīja možā slavofilu kustība, kas ar sparu

triecās pret cietajiem vācietības mūriem. Viņš lika savus

rakstus iespiest, sakopoja tos grāmatā „OKpanHu PocciH",

kur smalki iztirzāja un spilgti iztēloja Baltijas apstākļus, zem-

nieku stāvokli, ticības lietas, skolu jautājumu,cenzdamies vie-

tējās zemnieku tautas atsvabināt no vācu varas, lai tās nāktu

zem krievu iespaida. Viņam stājās pretī vācu publicisti:
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širrens, Boks, Ekardts. Sākās šī cīņa krievu un vācu avīž-

niecībā, krievu un vācu brošūrās, kas sakustināja Baltijas vā=

ciešu nocietējušo privilēģiju pamatus. Kā pretēji faktori vā-

ciešiem tika nostādītas Baltijas iedzīvotāju masas, latvieši un

igauņi.• Šīs tautiņas pabalstījās savos centienos pēc plašākām
tiesībāmuz krievu sabiedrību, kam bija iespaids avīžniecībā,un

uz valdību. Šis varas faktors palīdzēja latviešiem izcelties par

tautu, kas savā kultūrālā attīstībā nostājās pati uz saviem pa-

matiem. Cīņās, kas nepārtraukti turpinājāsun no vienas puses

tieši griezās pret mostošos tautu, drīz ņēma dalību latvieši

paši.

Deviņpadsmitā gadu simteņa vidū pār Eiropu ejošais brī-

vības vilnis atnesa kādas pavasara šalkas ari Krievijā. Še vēl

bija jānāk saldējošai pretstrāvai un Krimas kara nelaimei, līdz

sastrēgušajam uzplūdumam deva brīvāku ceļu. Sadursme ar

citām valstīm veda pie apziņas, cik tālu tā viņām bija palikusi

pakaļā. Saimnieciskas attiecības valstī pašā bija virzījušās līdz

vispārīgajai attīstības gaitai. Rūpniecība laida arvienu dziļāk

saknes, naudas apgrozība pieņēmās un ārdīja naturālās saim-

niecības pamatus. 1851. g. bija atklāts pirmais dzelzceļš, sa-

tiksmes līdzekli sāka piemēroties saimnieciskās dzīves strau-

jumam. Pret visu to nevarēja pastāvēt dzimtbūšanas sastin-

gums un visa no senlaikiem mantotā dzīves iekārta. Gatavo-

jās uz zemnieku atsvabināšanu, ko pasludināja 1861. g. 19. feb-

ruārī; tai sekoja lielās sešdesmito gadu reformas: jaunās

tiesas, zemste, dažādas brīvības v. t. t.

Šī kustība Krievijā ierāva art Baltijas dzīvi jaunā posmā.

Apspiestajai zemnieku šķirai radās iespēja pacelties uz rosīgu

pašdarbību:. Igauņi un latvieši radīja orgānus, kur kopojās viņu

spēki par labu tautas attīstībai. 1856. g. sāka iznākt «Mājas

Viesis», kura vadība bija latviešu pašu rokās un kurā pirmajā

laikā izsacījās apzinīgāslatviešu intelliģences centieni. 1857. ?.

sāka iznākt igauņiem laikraksts «Eesti Postimees», kuru va-

dāja igauņu patriots Jamzens ; tai pašā gadā sāka iznākt igauņu

tautas eps «Kalevipoegs», ar ko viņa sakopotājs Kreucvalds

lika stiprāko pamatu igauņu nacionālismam. Cēlās Baltijas

mazajās tautās vīri, kas sevī juta briestam mostošos spēku

dziņas un priekš sevis un saviem tautas biedriem meklēja un

lauza tām ceļu.
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Latviešu vidū paceļas

šai laikā vadošā lomā

Krišjānis Valde-

mār s. No pašas apak-

šas saviem spēkiem sev

gaitu šķirdams, viņš visur

aicināja jaunā rīta no-

jausmā piecēlušos latvie-

šus uz apzinīgu darbu. Kā

pieaudzis cilvēks Liepā-

jas ģimnāziju apmeklē-

dams, viņš laiž klajā

(1853. g.) «300 stāstus»,

kuru priekšvārdā grie-

žas pie saviem uz priek-

šu tikušiem tautas bied-

riem, lai viņi ņem ro-

kā savas tautas apgaismo-
_____________________________

šanas lietu. «Ak, sniedzat

jūs, kam Dievs līdzējis pie

gaismas tikt un tās gudrības saules spīdumu baudīt, sniedzat

jel saviem brāļiem tumsībā roku un velciet tos gaismā!» Tēr-

batā nonācis, viņš piestiprilnapie savas istabas durvīm vizītkarti

ar uzrakstu «Latvietis» un utzaicina (1856. g.) latviešu studentus,

lai viņi salasās kopā savā pulciņā, nošķirdamies no saviem

vācu dzimtenes biedriem, iedziļojas savas tautas vēsturē, ap-

stākļos un vajadzībās un strādā viņai par labu. Sabiedrojās
14 latviešu studentu, to starpā Juris Alūnāns, Krišjānis Barons.

Turpat Tērbatā par studentu būdams, viņš saraksta vācu va-

lodā brošūru «Die Heranziehung der Letten und Esten zum

Seewesen» (1857. g.), kur grib atvērt latviešiem lielu, plašu
darba lauku, kas lai nodrošinātu viņu materiālo pamatu. Šis

ir pirmais darbs par labu jūrniecībai, ko viņš visā Krievijā

turpmāk sekmīgi veicināja un Baltijas piekrastē, sevišķi jūr-

skolas nodibinādams, cieši nostiprināja. -Ar šo un citiem jūr-

niecības rakstiem viņš ieguva tuvus sakarus ar krievu valdo-

šām aprindām, ar Baltijas ģenerālgubernatoru Suvorovu un

sevišķi ar lielkņazu Konstantīnu Nikolajeviču, tādā kārtā sev

nodrošinādams atbalstu cīņā par latviešiem.

14. att. Krišjānis Valdemārs
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No Tērbatas Valdemārs pārgāja uz Pēterpili. Līdz ar

viņu uz turieni pārvietojās latviešu tautisko centienu centrs.

Pēc neizdevušās mēģinājuma ar «Mājas Viesi», kas drīz vien

noslēdzās no latviešu censoņiem, še nodibinājās latviešu naci-

onālā avīžniecība. Valdemārs ar saviem biedriem, starp ku-

riem minami Juris Alunāns un Krišjānis Barons, ķērās pie

«Pēterburgas Avīžu» izdošanas (1862. g.). Juris Alunāns, sa-

slimšanas dēļ, pie tām visai maz dabūja strādāt, bet Barons

blijia viņu īstais, klusais darba rūķis no iesākuma līdz pat

galam. «Pēt. Avīžu» izdevēji' gribēja ar savu orgānu radfflt

latviešiem tādu pat laikrakstu, kāidli iznāk citām tautām, krievu,

vācu, franču, angļu, iitāliešu, dāņu, grieķu, zviedru valodās.

Lai latvieši ar savu avīžniecību stājas blakus lielajām, veca-

jām kultūras tautām! Latvietis še pirmo reiz gribēja skatīties

uz pasaules notikumiem pats savām acīm un ņemt pie tiem

aktīvu dalību. . Še' gribēja pierādīt, ka latvieši nav vienīgi laužu

kārta, bet tauta, kam dažādas ļaužu kārtas. Tā bija pilnīga

atsvabināšanās no vācu vadošā iespaida un noteikta un droša,

lai gan taktiska un neaizkaroša, nostāšanās pret tiem. .Netika

par turpmākās attīstības pamatu vairs ņemta kristīgā mācība

un vācu iedēstītā kultūra, bet jaunlaiku panākumi sabiedriskā

dzīvē um zinātnē. Baltijas muižniecība un garīdzniecība par to

stipri uztraucās un sprieda par «Pēt. Avīzēm» landtāgos un si-

nodēs. Par sirdīgu karotāju vācu pusē uzstājās «Latv. Avīžu»

redaktors R. Šulcs, kas cēla asu sūdzību pret «Pēt. Avīzēm»

un meklēja pēc līdzekļiem, kā pret tām cīnīties. Sastādīja ap-

sūdzības rakstu pret «Pēt. Avīzēm» un caur ģenerālgubernatoru

V. Līvenu (1862. g. septembrī) iesniedza iekšlietu ministrim.

Sūdzēja, ka «Pēt. Avīzes» modina latviešos naidu pret citām

tautībām, pie kurām pieder izglītotās un pārtikušās Baltijas

iedzīvotāju šķiras, un izplata zemnieku starpā idejas, kas spēj

sašķobīt viņu galvās katru cienību pret reliģijas dogmatiem, ti-

kumības likumiem, pastāvošo iekārtu, īpašuma 'tiesībām, pret

visiem pamatiem, uz kuriem dibinās sabiedriskā kārtība.

Ģenerālgubernators pieprasīja, lai šo laikrakstu aizliedz jeb

laii tā cenzūru nodod viņam. Pēdējo ari panāca: no 16. nu-

mura «Pēt. Avīzes» tika cenzētas Rīgā. Ar to uzbrukumi nemi-

tējās; avīze nokavējās, nevarēja kārtīgi iznākt, līdz 1865. g.

apstājās. Tā palika saviem mērķiem uzticīga līdz galam; tās

darbinieki strādāja citā veidā, bet tai pašā garā tāļāk; tautiskā
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ideja arvienu dzijak leauga laužu masas un tas veidoja par ap-

zinīgu tautu.

Tautiskā kustība nesaistījās vienīgi ap Valdemāru. Ari

viņa pulciņa darbiniekibija daudzko darījuši bez viņa ierosinā-

juimai.Bez tam darbojās taiii pašā virzienā vīri kas Valdemāru

nemaz nepazina. Ari dažās masu kustībās izsacījās tie paši
centieni.

Pa daļai savrūp no Valdemāra bija strādājis Juris

Alūnāns. Preti savam vecākajam biedrim viņš īsti nav

sabiedriskas dabas. Viņa gars darbojas sevī, pieķeras valo-

dai, mākslai, zinātnei. Tādā kārtā viņš papildina Valdemāra

sabiedrisko darbību, kas aizņem sevišķi dzīves materiālo pusi.

Viņš cenšas pārveidot latviešu) valodu, lai! tā ir piemērota jau-

najiem prasījumiem. Viņš grib pierādīt, ka šī valoda nav

pakal stādama lielajām, izkoptajām kultūras valodām, un tulko

klasisku dzeju latviešu valodā klasiski nogatavotā formā

(«Dziesmiņas» 1856. g.). Viņš grib būt latviešu apgaismotājs,

kas tos ved bez kādas izvairīšanās tieši pie zinātnes avotiem.

Kā visa viņa paaudze, viņš nostādapirmajā vietā prātu, kas lai

pārvār pagātnes tumsu. Viņš izdod (1860. g.) zinātnisku rakstu

krājumu «Sēta, daba, pasaule» (3 daiļas) un liek ttam par motto:

«Pats lielais spēks pie cilvēka ir prāts

Un zināšanas; kas tos ienīst, tāds

Jo drīzi bojā ies.»

Viņš saraksta grāmatu par tautsaimniecību, rūpējas par

latviešu botāniku, herbāriju, pat domā par latviešu konversāci-

jas vārdnīcu. Latvietim jāaug gara spējās un apziņā, viņam

jāmācās sevi celt godā un sevi godāt. Alūnāna vientulīgajiem

domu un jūtu dziļumiem tautas masas nevarēja piesniegties,

bet tautas intelliģencē viņš sēja sēklu, kas dzīvi dīga.

Pie pamatīgas latviešu zemnieku saimniecisko un sabie-

drisko jautājumu iztirzāšanas ķērās Andrejs Spāgi s.

Vienkāršs pagasta skolotājs (Meldzerē, Lejas-Kurzemē) bū-

dams, viņš nāca sadursmē ar vietējo muižnieku, kas pagastam

atņēma viņa priekšgājēja dāvāto skolu. Šai gadījumā viņš da-

būja iepazīties ar Kurzemes tiesām, kas vietējās muižniecības

rokās derēja par šīs šķiras interešu aizstāvētājām. Piespiests

skolotāja vietu atstāt, viņš aizgāja uz Vāciju (ap 1860. g.), lai

izglītotos par zemkopi. Še viņš lasīja kādā ārzemju laikrakstā
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rakstu, kas slavēt slavē-

jaBaltijas kārtību. Spāģim

tā bija pazīstama par

gluži pretēju. Viņš sace-

rēja par Kurzemes zem-

nieku apstākļiem pretrak-

stu, kas iznāca reizā pat-

stāvīgā brošūrā un saīsi-

nātā veida kādā Kolnes

avīzē. Pret to sacēlās

Baltijas vācu aprindas, ku-

ru domas plašā atbildes

rakstā sevišķi asi izsacīja

advokāts Neumanis. Spā-

ģiis ķērās no jauna pie dar-

ba un sevišķā biezā grā-

matā (376 lapas puses) ap-

lūkoja Kurzemes zemnie-

ku stāvokli pēc likuma un

īstenībā modernās Krievi-

jas gaismā («Die Zustān-

de des Ireien Bauern-

standes m Kurland», Leipcigā, 1863. g.). Šī grāmata aptver

Kurzemes zemnieku dzīvi vispusīgi, attēlo to sīki un spilgti,

iztirzā zemnieku likumus-, viņu izpildīšanu, sailīdzina tos ar

krievu zemnieku likumiem, atstāsta dažādu vīru domas, se-

višķi no vācu vidus, par Baltijas dzīvi un nākotni, dod pār-

skatu par baznīcas, skolas apstākļiem, par latviešu literatūru.

Šis ir svarīgs tā laika zemnieku dzīves dokuments, ko karsts

patriotisms, izceļ ārā no nedzīvās papīru kaudzes. Spāgis nes

nospiestās tautas taisno lietu lielās, pēc patiesības un brīvības

cīnošās vācu tautas priekšā un tādā kārtā staigā Mērķēja pē-

dās. Viņš uzaicina, līdzīgi Valdemāram, pašus latviešus, īpaši

viņu skolotājus, lai tie strādā pie tautas apgaismošanas darba.

«Septiņus gadu simteņus tā jau gulējusi.; tāpēc ceļaties un mo-

dināt gulošos.»

15. att. Andrejs Spāģis

No klusa darba tautiskās kustības straujumos un pārbau-

dījumos tika ierauts Kaspars Biezbā rdi s. Viņš savus

vīra gadus mierīgi nostrādāja Vilandes apriņķa skolā par zi-

nātņu skolotāju un inspektoru. Gandrīz piecdesmit gadus vecs
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būdams, viņš (1854. g.) ———————————————————|

atvaļinājās, nometās Rīgā

un nodevās darbam, ko

viņš gan vienmēr bija uz-

skatījis par savu dzīves

uzdevumu: viņš latviešu

kultūrā gribēja iedēstīt

tīri zinātniskus un klasiski

mākslinieciskus sacerēju-

mus. Viņš sniedz zinātni-

sku aplūkojumu par latvie-

šu valodu, īpaši par viņas

fonētiku («Mūsu valoda

un viņas rakstība» 1869.

g.), latīņu vēsturiskā dar-

ba tulkojumu «Taķita Ger-

mānija un Svevija», sarak-

sta «Ģeometriju jeb āru-

ma zinātnību» (1874. g.),

laiž klajā pētījumu «Hero-

dota Skūti» (1883. g.), tulko dzejiskos darbus: Šillcra «Pulksteņa

dziesmu», Sofokla «Antigoni», ko galā sadedzina. Pa tam

viņš dabūja piedzīvot latviešu tautiskās' kustības pretinieku
bīstamo varu. Poļu dumpja laikā (1863. g.) Baltijas muižnie-

ki iesniedza ķeizaram adresi, kurā apliecināja savu padevību
tronim un valdniekam, neskatoties uz valodas un iestāžu dažā-

dību. Salasījās Rīgas latvieši un auri no savas puses iesniedza

adresi, kurā pieminēja savu bezpatvēruma un bezzemes stā-

vokli, savu verga darbu un izsacīja savu protestu pret to,

ka iestāžu dažādība viņus atdala no īstajiem krievu pavalst-

■niekiem. , Tad tur stāvēja šie kļūmīgie vārdi: «Augstais

valdniek! Novērsi šos šķēršļus un ļauj mums savienoties ar

tavu Beio krievu tauitu vienā saiimē. To mēs atzīstam par

savu likteni un pienākumu.» Adresi sastādīja Biezbārdis un

pārtulkoja krievu valodā Rīgas garīgā semināra latviešu valo-

das lektors KraukPis. Baltijas vācu apraudas par latviešu ad-

resi stipri uztraucās un meklēja tikt viņas sastādītājiem uz

pēdām. Tomēr nevarēja atrast iemesla tiem klāt ķerties. Tad

nāca cits gadījums. Mežamuižas zemnieki! gribēja iesniegt uz

visaugstākā vārda sūdzību par muižas patvarīgu rīcību un par

16. att. Kaspars Biezbārdis
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viņu, kara spēka izdarītu, sodīšanu. Sūdzības rakstu sastā-

dīja Krauklis un pārrakstīja Biezbārdis. To uzlūkoja par uz-

musināšanu, izdarīja kratīšanas un apcietinājumus, atrada

Biezbārža papīros pierādījumus, ka viņš rakstījis; latviešu ad-

resi un piedalījies pie mežmuižnieku sūdzības, un izsūtīja viņu

(1863. g. septembrī) uz Kalugas guberņu.

Biezi mākoņi samācās pār latviešu atmodas saulaino rītu.

Vācieši sāka enerģiski rīkoties un lūkoja pēc līdzekļiem, lai ap-

robežotu «jaunlatviešu» centienus. Kurzemes gubernators
Breverns ziņoja (1864. g. februārī) ģenerālgubernatoramLīve-

naim par slepenu revolūcionāru sabiedrību «Jaunlatvilja»,

kuras priekšgalā stāv Valdemārs un kura izplata latviešu vidū

nepareizus uzskatus par muižnieku stāvokli, zemes īpašumu

v. t. t. un musina zemniekus uz dumpi. Ziņojumā uzrādīti un

raksturoti sabiedrības galvenākie darbinieki: Valdemārs, Ba-

rons, Alūnāns. v. c. Uz gubernatora priekšlikumu izraidīja

(1864. g.) Dūnsberģi no Dundagas un Feldmani no Talsiem, kā

tādus, kas sarakstās ar Valdemāru un Baronu un piebiedrojas

viļņu domām. Pēc ziņojuma iesnieguma iekšlietu m&īistrim

redzamos Pēterpils latviešus ņēmapolicijas uzraudzībā. Valde-

mārs nāca nopietnos sarežģījumos, pirkdams (1865. g.) latvie-

šu izceļotājiem Novgorodas guberņā muižas, pazaudēja visu

savu mantu, savu slavu, gandrīz savu dzīvību. Negribēdams

stāvēt pie sava izpostītā darba drupām, Valdemārs un Barons

pārgāja (1867. g.) uz Maskavu. Pērkona negaisos likās pār-

traukti uzsāktie darbi latviešu tautas druvā.

Šai laikā Brīvzemnieks ieradās Maskavā, tieši pievieno-

jās tur nonākušiem latviešu censoņiem un stājās latviešu tau-

tiskās lietas kalpošanā.
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Maskavā

Brīvzemnieks nonāk Maskavā augusta pirmajās dienās

1867. gadā. Viņam mugurā nodilis apģērbs, kājās noplīsuši

zābaki, kabatā 75 kapeikas. Vispirms viņš meklē pēc pajum-

tes, kur palikt pa nakti. Viņš apskatās istabas Pēterpils dzelz-

ceļa stacijas tuvumā. 'Tās dārgas. Beidzot jāpaliek bez «pa-

jumtes». Viņš atrod kādu verandu ārpus istabas kāda nama

augšējā stāvā zem plikas debess. Pieaudzis cilvēks še gan ne-

var lāgā ir izstiepties; bet par to jāmaksā par dienu un nakti

tikai 15 kapeikas. Cerēdams, ka lietus nebūs, viņš apņemas

še piemesties. Viņš atnes un še novieto savas lietas.

Kurp nu viņš ies? Pēc taisnības būtu jāuzmeklē mēr-

niecības kancleja. Tur viņam jāstājas darbā. Pēterpils kalnu

institūtā neieticis, viņš bija pieņēmis vietu Maskavas mērniecī-

bas kanclejā ar 12 rubļiem 14 kapeikām mēneša algas. Mēr-

niecības kancleja ir liela iestāde, kas aizņem Kremlī plašas

telpas, kur ievietots arī zemes kāršu un ruļļu arehīvs. Tur

glabājas daudz Eiropas Krievijas zemes īpašumu kārtes, no

kurām liela daļa izgatavota jau ķeizarienes Katrīnas 11. laikā,

kad Krievijā sāka darboties mācīti zemes mērnieki. lerēdņi

še noņem kopijas no kārtēm, ja ceļas sūdzības par zemes īpa-

šumu robežām un šādā gadījumā grib panākt skaidrību. Uz

šejieni būtu Brīvzemniekam jānāk. Bet viņam prātā kautkas

gluži cits.

Viņš iet pie — Valdemāra. Viņš Pēterpilī dzirdējis, ka

Valdemārs pārgājis uz Maskavu par pastāvīgu līdzstrādnieku

pie krievu avīzes ~Mockobckih Bl3jiomocth"jeb tā sauktās Kat-

kova avīzes. Tur Valdemārs meklējams. Brīvzemnieks ap-

prasās pēc avīzes redakcijas. Esot Ņikolskas ielā. Viņš iz-

meklējās — nav. Prasa atkal. Nu uziet. Katkova avīzes tipo-

grāfija un redakcija atrodas Strastnaja bulvarā. Še viņš cer

dabūt Valdemāra adresi. No redakcijas ēkas nāk ārā glīti ģēr-
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bies kungs. Šis pasaka, Valdemārs dzīvojot še pat redakcijas
namā. un ved viņu pa šaurām, stipri izmītām trepēm. Galā

viņš nonāk pie Valdemāra dzīvokļa. Brīvzemnieks apraksta

šo priekš viņa mūža darba tik ievērojamo satikšanos šādi:

«Mani saņēma loti dzīvs, asprātīgi runīgs, prāva auguma, pus-

mūža, loti vienkārši ģērbies vīrs platiem pleciem, pār kuriem
pacēlās patukls kakls un samērā liela galva, laipniem, mīlīgiem

smaidiem vaigā un loti dzīvām dzirkstošām acīm. Šis vīrs

bija Valdemārs. Šī sirsnīgā mīlestībā cienītā tautas vīra priek-

šā pirmo reizi stāvot, mani pārņēma tādas jūtas, no kādām

latviešu sencis varbūt dažu labu reizi tika aizgrābts teiksmainā

Romovā, kad tas pie svētā ozola pielūdza labo dievu tēlus.

Valdemārs noskatās uz savu viesi. Tas tura galvu pa-

liektu uz priekšu. No tam viņš vēro, ka tas ir grāmatu un

spalvas cilvēks. Viņš liek tam apsēsties un šo to par sevi

pasaka. Bet tad viņš ieminas par darbu, ko viņam uzdevusi

Tautas apgaismošanas ministrija. Esot jāsastāda krievu-latvie-

šu-vācu vārdnīca. To gribējis padarīt Kr. Barons; bet nu viņš

dabūjis labu vietu par mājskolotāju Voroņežas guberņā un no

Maskavas aizbraucis. Viņi sarunājās vāciski (Brīvzemnieks

piezīmē: «Tolaik mācītiem latviešiem, pat vislabākiem latvie-

šu patriotiem, vēl bij it kā neveikli sarunāties un sarakstīties

savā mātes valodā»). Te uzreiz Valdemārs iejautājas: «Vai

Jūs protat pa latviski?» Brīvzemnieks apliecina, ka viņš runā

un raksta latviski. Valdemārs uzlec no krēsla, pakampj no

plaukta grāmatu, Reita parallēlvārdnīcu, noliek to atšķirtu Brīv-

zemniekam priekšā, tāpat baltu papīra loksni, padod tintē

iemērktu spalvu un saka: «Pamēģināsim!» Viņš parāda vārd-

nīcā vārdu ~
'Ji'»fl '" Brīvzemnieks to uzraksta un pieliek tam

bez kādas apdomāšanās klāt «pikts, bose». Valdemārs uzdod

Brīvzemniekam vārdnīcu sastādīt.

Pēc viņi aprunājās par dzīvokļiem. Un tad vēl viena

loti prozaiska lieta. Brīvzemnieks par to tā pastāsta: «Nu

domāju, ka man laiks atvadīties no Valdemāra, jo gribēju tūlīn

izpildīt viņa aizrādījumu (attiecībā uz dzīvokli). Paceļos no

krēsla, ari Valdemārs pacēlās, bet irt: 'kā kavēdamies atvadīties

nolūkojās uz mani asi no galvas līdz kājām, īpaši cieši skatī-

damies uz kājām. Man metās kauns, jo īpaši savas kājas tam

nebūtu rādījis: zābaki bija man vietu vietām pušu un papēži

tā nomīti uz vienu pusi, ka zābaki griezās gandrīz no kājām
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nost. Piepēži Valdemārs iegrūda labo roku kabatā, pamek-
lēja un paņēma kautko, tad sniegdams to it kā atvadīdamies

ielika man saujā papīra gabaliņu un, man roku draudzīgi spiez-

dams, paklusu ātri teica: «Jums še pirmā laikā gan būs dažs

kas loti vajadzīgs iegādājams.» Es jutu, ka nosarku, bet doto

pieņēmu un virzījos virzīdamies uz durvju pusi.»

Otrā dienā ir Brīvzemnieks pie Valdemāra uz pusdienu.

Še Valdemārs stāsta par sevi, par savu neseno pagātni, par

savu tagadējo stāvokli 1, apgaismo politiskās attiecības, raksturo

krievu avīžniecībā vadošos vīrus, ar kuriem viņš kopā strādā.

Brīvzemnieks vērīgi klausās un jautā, ne aiz tukšas ziņkārī-

bas, bet kā jauns, dedzīgs darbinieks, kas še uzņem savu aug-

stāko dzīves uzdevumu.

Maskavā ierazdamies, Brīvzemnieks nonāca Krievijas

sirdī, kur pukst krievu tautas dzīvība. Pēterpilij allaž bij's

starptautisks raksturs, bet Maskava no laiku gala bijusi īpatnīgi

krieviska. Ja meklē saknes īstai krievu būtībai, tad skatās

atpakaļ uz veco Maskavas Krieviju; un ari turpmāk viss tas,

kas tiecas uz īsti krievfako, sevišķi! uz lielkrievisko, saistās ap

Maskavu. Krievijas kultūras strāvas allaž plūdušas no Mas-

kavas, sevišķi tās, kurās parādījies tautas īpatnīgais attīstības

spēks. Un ja tautai bija jāpabalstās pašai uz sevi, ja cīņā pret

ienaidnieku bija jāuzmeklē paši, dziļākie dzīvības avoti, tad

viņa nocietinājās Maskavā un no turienes izplatīja uz āru savu

varu. Še krievu tautas spēks pa laikam iemitis tādā pilnībā

un pašpaļāvībā, ka nav bijis vajadzīgs rūpīgi uz to raudzīties.,

ka tas nesaplaktu, neizsīktu. Sava pārākuma apziņā tas še

draudzīgi varējis satikties ar svešnieku un pat ienaidniekam stā-

ties preti bez uztraukuma un naida. Ar sevišķu sirsnību tas

ņēmis savā aizsardzībā mazāko, vājāko. • Krievu raksturā

iemītošās īpašības: labsirdība, cilvēkmīlestība še par sevi de-

vušas jo gaišas liecības. Un kad ap latviešu censoņiem Pēter-

pilī sāka trakot niknas, iznīcinošas vētras, tad tas nebija ne-

kāds nejaušs solis, ka viņi meklēja un atrada patvērumu

Maskavā.

Tās spēcīgās gara strāvas, kas nomanāmas, Krievija:

19. gadu simtenī pārveidojoties, izgāja no Maskavas. ■ Kad pēc

tēvijas kara (1812. g.) pa izpostītajiem klajumiem sāka dīgt

jauna dzīvība, tad vajadzēja ideālu, kas lai stāvētu priekšā.

Maskavate augstskolas audzēkņos modās spirgts gars, kas cen-
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tās izpētīt sadzīves pamatjautājumus., Nodibinājās (ap 1830. g.)
divi studentu pulciņi, pie kuriem piedalījušies turpmākie ievē-

rojamākie darbiniekikrievu rakstniecībā un sabiedriskā dzīvē:
Stankeviča un Hercena pulciņš. Pirmais no tiem nodarbojās
vairāk ar garīgās attīstības jautājumiem: ar filozofiju, aistētiku,
literātūru, nepiegriezdams sevišķu vērību politikai. Turpre-
tīim Hercena pulciņam bija politiskie un sabiedriskie jautājumi
galvenie. Tas dedzīgi pieķērās sen-simonismam, kas tiecas iz-

nīcināt īpašuma nevienādības un uzlūko par savu ideālu visu

cilvēku biedrošanos mierīga darba nolūkā. Hercena pulciņa
darbību drīz vien pārtrauca valdības rīcība; viņa dalībniekus

izsūtīja. Stankeviča pulciņā bija dažādi elementi, kas turpmāk

nostājās cits citam pretī. No šiem pulciņiem iziet divi krievu

kultūras dzīvē visredzamākās strāvas: rietumnieki un tautīb-

nieki. Rietumnieki liek savai darbībai par pamatu starptau-

tisku kultūru, kas Eiropas rietumos tāļu attīstījusies un kas

iedēstāma krievu tautā.. Tautībnieki pator vienmēr acīs tau-

tas īpatnību un ar to sakarā uzstāda savus mērķus. Laikos,

kas raisās vaļā no visa, kas vecs un sastindzis, un noteikti tie-

cas uz priekšu, uzmanīgi uzklausītas; rietumnieku balsis, kurām

gan daudzkārt pret pašu gribu bijis; jāapklust. Aleksanders

Hercens, kas 1847. g. uz visiem laikiem atstāja Krieviju, ari

ārzemēs turpināja savu darbību savai tautai par labu. Viņš

apņēmās būt krievu necenzētais vārds, viņu brīvais orgāns.

Viņa Londonā(no 1857. g.) izdotais laikraksts Ko.noKiun » bija

zemnieku atsvabināšanas laikā nevien krievu intelliģencē vado-

šais: orgāns, bet tam uzmanīgi sekoja arī valdības aprindās.

Tautībnieku pusē stāv slavofili, lai gan tie ar savu cēlo

ideālismu un saviem tālajiem mērķiem stipri atšķiras no vē-

lākajiem nacionālistiem. Savai tautībai ar sirdi un dvēseli pie-

ķerdamies, slavofili gribēja būt krievi pilnīgi viscaur: ierašās,

apģērbā, valodā, centienos, ideālos. īpaši ārējais, ka viņi ģēr-

bās krievu zemnieku apģērbā un meta no valodas ārā svešus

vārdus, deva citiem iemeslu viņiem uzbrukt, viņus izzobot.

Pret to Brīvzemnieks iebilst: «Ne visai prātīgs tas cilvēks,

kas ievēro apģērbu, kas tam ērmīgi metas acīs, kas ievēro vār-

dus, kas tam jocīgi skan ausīs, — bet neievēro to garu, tos

«entienus, kas mudinājuši pieņemt jaunu apģērbu un jaunus

vārdus.» Tai vajadzēja būt atdzimšanai, to spēku atdzimšanai,

kas sevišķi dzīvi darbojušies krievu tautas senatnē un kas nu
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lai krievu tautu nostāda nevien blakām ciitām, bet tām pāri,

kas lai citām rāda ceļu uz patiesu pilnību, pēc ka nopietnie
tautas vīri centās. Krievu senatnē īpaši divi lietas, ko turēja

par derīgām, ņemt par pamatu labākai dzīvei: demokrātiskā

kopdzīves iekārta un dzīve, skaidrā, darbos un patiesībā pa-

rādītā kristīgā ticība. īpaši pēdējā ietver sevī spēku, kam ne-

kas nav pretī stādams. Chomjakovsi, viens no slavofilu vado-

ņiem, viņu teologs un dzejnieks, uz Krieviju runādams, izsaka

šādas domas: «Neauglīgs ir augstprātības gars, nevarīgs ir

zelts un tērauds, bet spēcīga ir svētuma gaišā pasaule, stipra

dievlūdzēja roka. Un lūk, tāpēc ka tu pazemīgi, bērnišķas

vientiesības jūtās, sirds klusēšanā saņēmi Radītāja vārdu, viņš
tev nolēma jauku dalu: uzglabāt pasaulei augstus upurus, tīrus

darbus, uzglabāt cilšu svēto brālību, mīlestības dzīvinošo spē-

ku, liesmojošas ticības bagātību un patiesību, tiesu un taisnību

bez asins izliešanas... visas tautas ieslēdzot savā mīlestībā,

rādi viņām brīvības noslēpumus, atklāj viņām ticības gaismu,

un spožā slavā tu pacelsies pāri visiem zemes bērniem.»

Še nomanāma pārmērība, kas ienesusi slavofiliem daudz

pārmetumu, bet kas pieder pie viņu pamatbūtības. Tā ir tiek-

sme uz neaprobežotu tās tautas slavēšanu, kuru viņi modina

un aicina pie darba.. Krievi ir izredzēta tauta tā nesīs pasau-

lei pestīšanu —■ šī doma nemitīgi atkārtojas slavofilu rakstos.

Auksts spriedēja prāts to atrod par nepatiesu un līdz ar to par

neglītu. .Tomēr šī paš slava uzejama vai katrā apzinīgā tautā.

Nevien jūdi sevi turēja par izredzētu tautu, bet ari angli,

franči, vāci v. c. daudzkārt izsacījuši domas, ka tie stāv pāri
citām tautām un pārvaldīs vali aplaimos pasauli:. Ari tas

ir nenoliedzami, ka slavofiliem taisni šī ticība, savas tautas

pārākajam spēkam iedvesa to augsto ideālismu un tīro sajū-

smu, kas no viņiem pārgāja uz tūkstošiem, pat miljoniem un

viņus darīja par varas faktoru, ar kuru Eiropa sāka rēķinā-

ties, kas deva spožumu nabadzībā un nezināšanā nogrimušām

.ļaužu masām un pelēkai īstenībai. Brīvzemnieks, slavofilu

pārmērības aizbildinādams, saka: «Zemi centieni vai ideāli

maz aizgrābs prātus, maz darbinās ļaudis, īpaši tādus, kas spēj

stipri pieķerties pie lielas, cienīgas Metas, ilgi un dūšīgi

pie tās strādāt, nebēdādami par savu labumu. Vai krietni,

augsti mērķi var būt par ļaunu? Mūsu ikdienišķā, zemā, pra-

stā dzīve, kura — kā kāds vācu slavens dziesminieks saka —
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mūs visus ar laiku padara rāmus, gurdenus: ikdienišķā, zemā.

prastā dzīve jau gādās, ka ne tikai pārāk augstas domas ne-

viens mūslaiku varonis neizved cauri, bet ka pat loti mērenas,

krietnas domas rasi piepildās tikai ilgākā laikā lielu

lielāun pūlēm, un tad ari tikai vairāk pa daļai, gaba-
liem.» Un Valdemārs atrod tautu pašslavu par pielaižamu ta-

nīs gadījumos, kad tauta piespiesta aizstāvēties. «Neviens ne-

ņem ļaunā taisnam cilvēkam, ja viltīgi liecinieki un piekuku-

ļoti tiesneši viņu notiesā pie kauna staba, ka tas viņiem un

publikai skali uzsauc: Es esmu goda vīrs, es esmu labāks par

jums! Jo spēcīgāk viņš to dara, jo vairāk viņu cienām. Ne-

viens neņem ļaunā kalpinātas tautas aizstāvētājiem, ja tie cīņā

pret nicinošo apspiedēju no sirds cenšas modināt tautas paš-

apziņu.» To darījis Arndts pie vāciešiem, Merķelis pie lat-

viešiem; to pašu dara slavofili pie krieviem.

Slavofilu kustība tā bija, uz ko krievu sabiedrībā pa-

balstījās mostošies latviešu tautiskie centieni. Šai kustībai bija

dzīvas saknes tautā, un viņas centrs mūžam bija Maskavā, ka-

mēr rietumnieki savas darbības smaguma punktu laiku pa lai-

kam pārcēla uz ārzemēm. Viņu centieniem vairāk abstrakts

raksturs, Viņu idejas, teorijas sakņojās Rietum-Eiropas tau-

tās un nevarēja tieši iekustināt ļaudis, kas stāvēja uz daudz

zemākas pakāpes nekā viņas; tieši pie sadzīves uzdevumiem

savā tēvijā ķerdamies, tie paturēja acu priekšā sabiedrību, ku-

rai cilvēki tikai vēl audzināmi. Daudz vairāk zināja ar īste-

nību rēķināties slavofili un organizēt tautu,•aizkustināt zemākās

šķiras, intelliģenci un .valdību uz zināmiem mērķiem. Kā ierēd-

ņi dažādus uzdevumus valdības iestādēs un iedzīvotāju vidū

izpildīdami, daži no viņiem smēla piedzīvojumus, ko izlietot

savā praktiskā darbībā. Tā Jurijs Samārins, būdams par zem-

nieku lietu nokārtošanas komisijas locekli Vidzemē, uzduras

uz vācietību, kas kā ciets mūris stāv pretī slavismam. > Kas

var tanī sekmīgi radīt plaisas un to sadrupināt? Dzīvais pie

zemes nospiesto vietējo tautu spēks., kas atsvabināms. Te

slāviem uzdevums. Tad tas pievienosies slavismam, to stip-

rinās un tā nodrošinās lielās sadursmes panākumus starp sla-

vismu un ģermānismu. Samārins še atrod savas cīņas īsto

poziciju.

■Latviešiem stājas tuvu, sekojot tādai pašai domu gaitai

un pa daļai Samarina priekšzīmei, Ivans Aksakovs, sla-
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venākais slavofilupublici-

stiskais darbinieks. Pirms

kāds no latviešiem Ma-

skavā darbojās, še aizstā-

vēja viņu lietu Aksakova

vadītos orgānos. Gadu

priekš «Pēterburgas Avī-

žu» iznākšanas (1861. g.)

viņš sāka izdot avīzi

~HeHb" un tūliņ tanī ie-

vēroja ari Baltijas lietas.

Kad «Pēt. Avīzes» sāka

iet ļaudīs un pret tām

Baltijā sacēlās negaiss,
Aksakova orgānā parā-

dījās raksts ar Andreja

Vasiļjeva parakstu, kurā

norādīts, ka jauno latviešu

avīzi ienīst un apspiež tikai tie, kas Baltijā no se-

niem laikiem sagrābuši savās rokās visu varu un mantu, kaKrie-

vijai jāpriecājas, ja tādas tautas, kā latvieši, kopj savu rakstnie-

cību. Redakcija piezīmē, ka viņa būs laimīga, ja varēs pa-

balstīt latviešus, ja varēs palīdzēt viņus atsvabināt no sveša

jūga. — 1863. g. Aksakovs savā avīzē pārdrukā kādu rakstu

par Baltijas lietām no citas krievu avīzes (Kronštates Vēstneša).
Tanī (ar parakstu Ivanovs) norādīts uz dažām vācu valodā sa-

rakstītām grāmatām', kas aplūko Baltijas jautājumu, kriti-

zējot še nodibinājušos kārtību. Šīs grāmatas ir (pašās viņās

autori nav minēti): A. Spāģa «Die Zustānde des freien Bauern-

standes m Kurland», Kr. Valdemāra «Baltische, namentlich

liivlāndische Bauernzustānde», 0. fon Rutenberga «Mecklen-

burg m Kurland», Blagoveščenska «Der Este und sein Herr».

Šim norādījumam barons P. Geršaus (Pēterpilī) iesūtīja pret-

rakstu. Zemnieki Baltijā esot tik brīvi, tik pilntiesīgi, tik

gaismoti un bagāti, kā nevienā citā zemē Eiropā. .Un par to

visu esot jāpateicas Baltijas muižniekiem. Aksakovs pret-

rakstu uzņēma, piemetināja tam dažās vietās savas pieziones

un galā piebilda, ka gaidīs šai lietā no Ivanova izskaidrojumu.

Bet Geršaus pirms gaidītā izskaidrojuma iesūtīja atkal rakstu

pret piezīmēm. Ari to redakcija iespieda, bet turpat par at-

17. att. J. S. Aksakovs.
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bildi pasniedza izvilkumu no Domēnu ministrijas žurnālā

(1863. g.) klajā laistā raksta «Vidzemes zemnieki un nupat iz-

dotais likums par tiem». Tanī bija aplūkots Vidzemes zem-

nieku stāvoklis no visvecākajiem laikiem līdz 1863. gadam un

nodota par Baltijas muižniekiem gluži citāda liecība, nekā

deva barons Geršaus. Šim pietika: viņš vairs nemēģināja uz-

turēt spēkā savus spriedumus.

Vācu uzskati uz latviešiem toreiz izpaudās kādā romānā

(«Georgs Steins jeb vācieši un latvieši»), ko vācu valodā sa-

rakstījusi: Johanna Konrādi. Viņa attēlo latviešu un vācu attie-

cības latviešu atmodas laikmetā. Baltijas muižnieki, pēc viņas

raksturojuma, pa lielākai daļai ienīst un nievā latviešus, se-

višķi tos, kas cenšas pēc augstākas izglītības un labākas nā-

kotnes. Bet ir viņu starpā ari daži brīvprātīgi. Šie vēlas, lai

latvieši tiek uz priekšu, bet lai viņi, piesavinādamies, vācu iz-

glītību, atmet savu tautību. Par paraugu tēlots Georgs Steins,

kas šai vārdā pārkristījies no Jura Akmentiņa. Viņš izglīto-

jies augstskolā, dabūjis muižkunga vietu sava «labdara» mui-

žā, — nu, un ar to apmierinās. Viņam pretī nostādīti jaun-

latvieši, brāli Grīntāli, kas pieķeras savai tautai, iet uz Pēter-

pili, saietas ar krieviem, paliek beidzot par polu dumpiniekiem

un mirst briesmīgā nāvē. Šo stāstu aplūko avīzē ..ileiib"

(1865) G. A. Znamenskis, uzrādīdams, ka .vāci skatās uz

latviešiem kā uz darba spēku; tie attīstāmi, ja šādā kārtā tie

viņiem atnes vairāk labuma, bet pametami neattīstīti, ja šādā

veidā tie viņiem der vairāk. Šādi Georgi, kas latviešu vidū

sastopami diezgan bieži, ir nožēlojami, bet ne sodāmi. Vārds

«latvietis» ir vācu muižnieku acīs Kalna zīme. Ar to apzīmē-

tie neatrod Baltijā vietas, ari virsu gudrākie, visu māoītākie

starp tiem. Kam cik necik patmīlības, tie slēpj šo zīmi. Kas

to nespēj noslēpt, dodas uz lekš-Krieviju, sevišķi uz Pēterpili.

Tie latvieši, kas patiesi grib savai tautai kautko par labu da-

rīt, pārliecinās, ka pašu spēkiem vien maz iespējams, ka tāpēc

jāmeklē pabalsts pie kādas no lielajām tautām. Ir pareizi, ka

brāļus Grīntālus rakstniece sūta uz Pēterpili. Viņa šo brāļu

centienus labi sapratusi, lai gan tos atrod par nevēlamiem

Tāpēc viņai tie bija jānostāda par aplamiem, pat par grēcīgiem.

Bet grāmatas aplūkotājs brāļiem Grīntāliem novēl labu veiksmi.
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•Redzam, ko vācieši tagad, polu dumpja laikā, atrod par

visasāko ieroci cīņā pret latviešiem. Tie jānostāda par polu

dumpiniekiem. To dara jau minētā rakstniece ar brāļiem Grīn-

tāton. Tas notiek romānā. Bet to pašu mēģina darīt ari

īstenībā, lai gan tādā kārtā ari no tās iztaisa romānu. Kad

latvieši polu dumpja laikā iesniedza ķeizaram vāciešiem nepa-

tīkamo adresi, izplatījās Pēterpilī baumas, ka Biezbārdis, šīs

adreses sastādītājs, iziet uz latviešu savienošanos ar poļiem.

Šādas valodas padarīja latviešu labvēļus šaubīgus. Nemitī-

gās sūdzības pret «Pēt. Avīzēm», nepārtraukti turpinādamās
arii tad, kad avīzes cenzūra bija pārcelta uz Rīgu, galā dibinā-

jās uz to, ka jaunlatvieši sazinoties ar polu dumpiniekiem, un

panāca, ka laikrakstu uz četriem mēnešiem apturēja. Ari

Biezbārdi nevarēja pamest sveikā. «Rigasche Zeitung», Bal-

tijas vāciešu galvenā domu izteicēja, izskaidroja, ka Biezbārža

sastādītā adrese devusi iemeslu viņu ņemt izmeklēšanā.

Tanī esot visnaidīgākā kārtā melots par Baltijas muižniecības

adresi, ar to gribēta iznīcināt Baltijā pastāvošā kārtība, tanī

runāts par vergu būšanu, kurā latvieši nospiesti, kaut gan ad-

reses sastādītāji brīvi mācīti cilvēki. Bet Biezbārža noziedzī-

ba vēl sevišķi apstiprnāta ar to, ka pie viņa atrasti papīri, kas

saskan ar latviešu zemnieku uzmusināšanu Meža muižā (Kur-

zemē) un Gaujienā (Vidzemē).

No šādām tik asām sūdzībām pret latviešiem savilkās

pār tiem loti spiedīgs gaiss. To nevarēja izklīdināt latvieši

paša, ari ne tie viņu starpā, kas ar savām spējām, ar savu

gudrību stāvēja vadošā lomā; ari viņus jau bija ķērušas uz

tiem mērķētās bultas. Te izrādījās, kāds svars ir tam, ka ievē-

rojami krievu vīri un līdz ar viņiem noteicošās krievu aprin-

das ņem dalību pie latviešu lietām. Šajā gadījumā uzstājās

par latviešu aizstāvētāju krievu zinātnieks ar Eiropas slavu

Vladimirs Lamanskisi. Viņš bija par slavu valodu

profesoru Pēterpils augstskolā, turējās slavofilu virzienā, laida

klajā pamatīgus pētījumus par slavu (serbu, bulgāru, čechu

v. t. t.) senatni, rakstu pieminekļiem, dzīvi un uzrādīja plaisu

starp grieķu-slavu un romāņu-ģermāņu gara pasaulēm. Pro-

fesors Lamanskis laida avīzē „H,eHb" (1865) klajā plašu rak-

stu, kurā smalki iztirzāja Biezbārža lietu un vāciešu rīcību.

Viņš uzrādīja vāciešu uzbrukumus «Pēt. Avīzēm» un Biez-

bārdim, sīki pārbaudīja Biezbārža sastādīto adresi, cēla klajā
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Mežmuižas zemnieku lietu. Viņš pieveda Rīgas pareizticīgās

baznīcas priekšniecības 'liecību, ka tas, par ko latvieši savā ad-

resē žēlojušies, ir taisnība: ka latviešiem nav zemes un pa-

jumtes. Viņš nostādīja Biezbārdi par vīru, ko patiesības
dēl vajā. Jau «Pēt. Avīzēs», par krievu valsts gadu tūkstoti

runādams, Biezbārdis bija uz to norādījis, ka latvieši krieviem

tuvinieki no seniem laikiem, un ar to sacēlis dusmas latviešu

pretiniekos. Beigās Lamanskis atver izredzi, ka Baltijas ap-

stākļiem drīz. jātop vieglākiem, ka dažs kas ari ar to griezī-

sies par labu. ja tiks plašāk zināma patiesība par Biezbārža

lietu, ka jātop vieglākam ari Biezbārža paša' liktenim, tā ari

dažu citu latviešu un igauņu vīru liktenim, par kuriem laikraksti

līdz šim cietuši klusu.

Pie tiem vīriem, ap kuriem mākoņi savilkās arvienu bie-

zāki, pieder ari Valdemārs. Vēl iznīcinošie grāvieni pār viņu

nebija nākuši, vēl viņš stāvēja, Lati gan pretiniekuaplenkts, droši

un apzinīgi atklātā vietā savas tautas priekšgalā, kad Laman-

skis. viņu ieveda krievu zinātniskā biedrībā kā latviešu priekš-
stāvi 1865. g. 12. martā. Lamanskis stādīja Ģeogrāfijas bie-

drības etnogrāfijas nodaļas sapulcē Pēterpilī Valdemāru

priekšā kā jaunu biedri. Garākā runā, kas, atstāstīta Aksakova

avīzē, viņš norādīja uz .Valdemāra starpniecības lomu starp

latviešiem un krieviem. Viņš nevien prot latviešu valodu un

pazīst latviešus pašus, bet ir pats dzimis latvietis, kas cīnās

par savu tautu, kura tik tuvu rada slāviem. Tagad krievi paši

sāk iepazīties ar savām radu tautām, un viņiem par tiem nav

jātic viss tas, ko par tām stāsta svešnieki. «Tāpat kā Bulgā-

riju, Vengriju, Čechiju un Lietavu senāk turēja par grieķu, un-

gāru, vācu un polu zemēm, — tāpat ari turēja mūsu Baltijas

guberņas par vācu zemi.» Tas noticis tāpēc, ka ziņas nav

smeltas tieši no latviešiem un igauņiem, bet vietējiem vācie-

šiem. Latviešu un igauņu starpā līdz šim maz tādu, kas, aug-

stāku izglītību dabūdami, nav tikuši par vāciešiem. Tāpēc

krievi sākuši domāt, ka šīs tautiņas jau pārvācotas. Bet pē-

dējā laikā tās tikušas redzamas un klaji izrādījušas vēlēšanos

pieslieties krieviem. Valdemārs piederpie tiem latviešiem, kas

augstās skolās nevien nav aizmirsuši savu tautu, bet ari tai

veltījuši visu savu auglīgo darba spēku. Pēdīgi prof. Laman-

skis saka: «Apsveicinādami Valdemārā veselas tautas atdzim-

šanu, vēlēsimies, lai latvieši atsūtītu krieviem jovairāk tādu de-
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rigu darbinieku. Savu tautu karsti mīlēdams, Valdemārs sir-

snīgi mīl ari lielo, dārgo krievu tēviju; viņš mīl tos pamatus,

uz kuriem pabalstāt valdošā slavu-krievu tautība, pareizi ce-

rēdams, ka.latvieši, krieviem jo tuvu piesliedamies, panāks la-

bāku dzīvi, lielāku labklājību.»

Lai latviešus paceltu redzamā vietā kā īpatnēju tautu,

mēģināja ieskatīties ari viuu senatnē. Aksakova avīzē

(1864) sniegts pārskats par veco latviešu rakstniecību pēc

Cimmermaņa 1812. gadā vācu valodā sarakstītās grāmatas.

Še mēģina apsvērt vācu darbošanos pie latviešu attīstība».

Viņi gan ārīgi latviešos ieveduši kristīgu ticību, bet paši savu

labumu ievērodami tos lepni no sevis atstūmuši, tā kā lavieši

tikai nabagu zemnieku būdiņās varējuši tverties no vācu augst-

prātības. Latvieši gan bijuši kristīti, bet palikuši savā pagānu

ticībā. Ari luteru ticību ievedot, lieta maz grozījās. Liela

dala mācītāju nemācēja latviski un baznīcās nolasīja vāji tul-

kotas lūgšanas un pāturus. Latviešu grāmatas iespieda vācu

rakstu zīmēm, latviešu vārdus saliekot pēc vācu kārtības.

Radās garīgā literatūra un pirmās latviešu valodniecības grā-

matas. Vecais Stenders uzsāk ar saviem valodniecības dar-

biem un ar laicīgiem rakstiem jaunu laikmetulatviešu rakstnie-

cībā. Viņa pēdās staigā turpmākie rakstnieki. Pārskata sastā-

dītājs visu šo gramatiku, vārdnīcu un garīgu grāmatu tulkojumu

sarakstu negrib nosaukt par veselas tautas rakstniecību. «Viss

tas, tā sakot, priekšdurvis īstenai rakstniecībai: tas tikai uzarts

lauks tai dzīvības sēklai, ko kaisīt kaisa lielas gara dāvanas un

augstas domas.» Latviešu literatūras kopēji ir atnācēji-sveš-

zemnieki. Nav tad brīnums, ka Cimmermanis savā grāmatā

nekā nesaka par kādām latviešu patstāvīgām domām un vec-

laiku gara mantām. Tikai citur (pie Krūzesi) esot sastopama

kādā liecība (īstenībā gan ari Cimmermanis to atzīmējis), ka

mācītājs Bergmanis izdevis vecu latviešu tautas dziesmu krā-

jumu. Bet pārskata sastādītājs še piezīmē: «Tomēr diezin vai

drīkst ko krietnu gaidīt no izdevuma, kas iznācis minētos ap-

stākļos.» Un tad: «Tiesa gan, šis pats dziesmu krājums ir

brīnišķs liecinieks no tās sīkstās patstāvības, kas piemīt nabaga

latviešutautai,kas, maza būdama, līdz šim nav parādījusi nekādu

darbību vēstures laukā un kas tomēr daudz gadu simteņus cieti

uzturējusi savu pašu tautību pret visiem saviem iekarotājiem.»
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Ne īsti pārskatu, bet spilgtu tēlojumu 'sniedz (1865) Josts

Viesuls par latviešu kustību četrdesmito gadu iesākumā. Tā ir

tautas traģēdija, kurā galīgs posrts un izmisums sāk iekustināt

tautas spēkus. — Starp latviešiem, kas avīzē Jleiib" apgaismo

savas tautas stāvokli, redzams Indriķis A1 ūnā n s, Jura
Alunāna brālis. Petrogrādā studēdams, viņš bija ņēmis dalību

pie «Pēt. Avīzēm». Viņš iesūta Aksakovam vairāk rakstu.

Ari viņš runā par latviešu rakstniecību (1865) un piegriež vē-

rību vāciešu darbībai šai laukā pašā' pēdējā laikā. Kā rak-

sturīgs piemērs minēts latviešu literāriskās biedrības priekš-

nieka un «Latv. Avīžu» redaktors R. Šulcs. Pēc šī vīra uzska-

tiem, latviešiem pasniegt zinātniskus rakstus ir tikpat neprā-

tīgi, kā bērnam dot kvēlošas ogles); kurš no latviešiem grib kaut

ko labāku, lai lasa vācu grāmatas. — Kādā citā rakstā Alūnāns

runā par vācu valodu latviešu pagastu valdēs un tiesās un

domā, ka krievu valoda latviešiem būtu vairāk piemērota nekā

vācu. Tāļāk viņš norāda, ka•latviešu valoda tuva radiniece

krievu valodai un uzglabājusi daudz no seniem laikiem, kas to

tuvina vecajai sanskrita valodai.

Nolūkojoties uz nākotni, Aksakova avīzē cieši izsacītas

domas, ka valdībai Baltijā jālabo zemnieku liktenis, jāieved
krievu atklātās tiesas un zemstes iestādes. Uz to tiecoties lat-

vieši, uz to tiecoties igauņi. Līdzīgi latviešiem, igauņi

iesnieguši lūgumrakstu ar vairāk nekā 250 parakstiem 24 igau-

ņu pagastu vārdā,-lai viņu dzimtenē ieved krievu kārtību,

krievu likumus un iestādes. Saskaņā ar šo apspiesto tautu

vēlēšanos, jādod viņu valodai plašākas tiesības. Par igauņu

«Aleksandra skolu» runājot, Aksakova avīzē (avīzes «fleub»)

pēcnācējā .MocKua" 1868. g.) izsacītas šādās domas: «Sko-

lai vispirms jābūt tautiskai, tā tad vispirms jābūt igauņu skolai,

jo tikai tad tā iemantos pilnīgu uzticību igauņu acīs, kuriem

līdz šim nav īsteni tautisku skolu; tās skolas, kas tagad pastāv

igauņu zemē, jāatzīst pēc gara un centieniem par vācu sko-

lāttn.» — Par somiem (1867) runājot, izsacīts priekst, ka vi-

ņiem atjauts iesniegt sūdzības un lūgumrakstus nevien zviedru

valodā, kā tas bija līdz tam laikam, bet ari krievu un somu

valodās, un aizrādīts uz Baltiju, kur tādas pat tieisjības būtu do-

damas latviešu un igauņu valodām.

Tie paši jautājumi, kas pārrunāti sakara ar latviešiem,

cilāti ari attiecībā uz citām tautām, kuras bija latviešiem līdzīgā
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stāvoklī. Tādā kārtā tie dabū plašumu, kas liecina, ka tie dziļi

sakņojas dzīves īstenībā un ka tosi izvirzījusi redzamā vietā

pati vēstures gaita. Latviešiem tuvu stāv leiši. Viņu ceļi biju-
ši no latviešem šķirti pa gadu simteņiem. Bet ari viņi jau-

nākā laikā nonākuši latviešiem līdzīgā stāvoklī. Par leišiem

Aksakovs uzņēmis savā avīzē (1864) Hiiferdinga rakstu no

laikraksta ,PyccKiā Ibißajimn.". Aleksandrs Hil f©r-

dings, kas cēlies no 18. gadu simtenī Maskavā ienākušas

vācu dzimtas, apceļoja slavu zemes un laida par slāviem, slavu

jautājumu klajā daudz rakstu, cieši nostādamies uz slavofilu

stāvokļa. Starp viņa darbiem uzejam serbu un bulgāru vēsturi,

Baltijas slavu vēsturi. Rakstā par leišiem viņš mēģina modi-

nāt interesi par šo aizmirsto tautu un dot valdībai mājienus,

kāda politika ieturama pret to. Viņš atrod, ka Prūsijā darīts

leišu labā vairāk nekā Krievijā. Tur ierīkotas (tas nevar zī-

mēties uz jaunākiem laikiem) tautskolas, kur pasniedz mācību

leitiski; leišu valodu māca ari Tilšui apriņķa skolā un no

1723. g. Karalauču augstskolā. 1780. g. iespiestai, leišu grama-

tikai sarakstījis priekšvārdu slavenais vācu prātnieks, Kara-

jauču profesors Imanuels Kants. Viņš izsalka domas, ka leitis

pilnīgi pelna, ka saudzē un glabā viņa dabas savādības un uz-

tur viņa valodu tīru, jo visvairāk ar tautas valodu nodibi-

nās un uzturas tautas daba, tautas raksturs. Leitim piemīt

Zināms lepnums, kas pareizāk nosaucams par apzinīgu goda

prātu, prāta staltumu, kurā parādās drošsirdība, uzticība

un patstāvība. Ne tikai valstij atlec labums no tautas ar tā-

dām īpašībām, bet ari zinātnei, īpaši vēsturei; ļoti der ievērot

tādu vienīgu valodu, kuru runā visvecākā tauta, kas nošķirta

šaurām robežām; ir no liela svara to uzglabāt ar visām viņas

savādībām. Bet ja ari zinātnes labā nekoptu leišu valodu, tad

tas būtu jādara tautas apgaismošanas dēļ. Šādas domas iz-

saka lielais prātnieks Kants. Hilferdings tās atrod par ievēro-

jamām ari krieviem. Krievijas leiši ilgil nesusi) poļu

jūgu. Viņi no tā galīgi jāatsvabina. Leišu guberņu zemstei jā-

ievada leišu tautības strāva, lai šī tauta krievu valdībai un sa-

biedrībai pati būtu redzamāka, bez polu starpniecības. Lai

leišu tautā nebūtu separātisma, tanī jāmodina tautiska pašap-
ziņa. «Leišu tautiņa tik maza un tā iespiesta treju lielu tautu

(krievu, vācu un poļu) starpā, ka tā ne domāt nevar uz pil-

nīgu patstāvību; bet turklāt tā viena no visneietākajam tau-

tām, kas ar savu vēsturi pierādījusi, cik ļoti tā mīl savu valodu
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un savas ierašas... Separātisms Lietavā var tikai atbalstīties

uz polu pārsvaru un leišu nespēju.» Beigās Hilferdings atgā-

dina, ka uz krievu valsts tūkstošgadu pastāvēšanas pieminekļa

lepojas ari valdinieku un varoņu Dovmonta. Ģedimina, Vij-

tauta un Keistuta staltie stāvi. Tas liecinot, ka krievi mūžam

uzlūkojuši leišu vēsturi par dalu no savas pašu vēstures, ka

tie skatījušies uz leišiem kā uz vistuvākajiem radu bērniem un

tiem uzticas. Bet nepietiekot, ka visu to izrāda tikai tēlā: tas

jāieved dzīvē, īstenībā. Še jāpiezīmē, ka līdzīgā attie-

cībā pret krievu valsti Biezbārdis bija nostādījis latviešus.

Šai pašā krievu valsts tūkstošgadu pieminas gadījumā viņš

starp ciltīm, kas dibina krievu valsti, bija uzrādījis ari latvie-

šus («Pēt. Avīzēs» 1862. g.). Šīs tautas pieslienas Krievijai

kā viņas daļas, kas ar to organiski saaugušas un kā tādas

meklē pie tās apsardzību savai īpatnīgai attīstībai.

Šādus darbus latviešiem par labu Brīvzemnieks atrada

priekšā krievu sabiedrībā un avīžniecībā, Maskavā nonākdams.

Še bijašo centienu sajūsmas īstais avots, no kura tā plūda uz vi-

sām pusēm, pat pāri Krievijas robežām. To nesa slavofilu ku-

stības dzīvais vilnis.

•Varētu varbūt izlikties nesaprotami, kā slavofili, kas iet

cīņā par savas cilts tautām, kas atrod, ka īpaši krievu

tautai sevišķa misija pasulē, kā šie tik noteikti partejiskie vīri

tik cieši aizstāv citas tautas, nevien latviešus un leišus, kas

stāv slāviem tuvu, bet, kā redzējām, ari somus, igauņus v. c.

kas pieder pavisam pie cita tautu celma.

No vienas puses gan nebūs noliedzams, ka še nomanāma

zināma taktika, kā dabūt citas tautas zem sava iespaida, zem

savas varas. -To cerēja panākt ne ar spaidiem, bet ar labvē-

lību, ar tiesību aizstāvēšanu, ar atsvabināšanu no spaidiem.

•Ar to slavofili cerēja panākt, ka mazās, apspiestās tautas at-

kratās no citu lielo tautu iespaida, virzās uz krievu pusi, tiem

piebiedrojas un galā ar tiem sakūst. < Tā nav nekāda nejaušība,

ka tai pašā laikā, kad, īpaši uz Samarina ierosinājumu, krievu

sabiedrība tik stipri interesējās par latviešu un igauņu atraisī-

šanu no vācu jūga, tika izdota pavēle par krievu valodas lie-

tošanu Baltijas iestādēs (18,50. un 1867. g.). Bija starpība, ko

zem latviešu tuvināšanās krieviem saprata latviešu patrioti un

ko krievu avīžnieki. Uz to norāda Brīvzemnieks, par Samarinu

sacīdams: «Samarina vēlēšanās par mūsu dzimtenes būša-
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nām daudz tuvāki stāv mūsu domām, mūsu prātam, nekā viņa

pretinieku domas un vēlēšanās, — kaut gan nebūtu nekāda brī-

numa, ja dažā labā vietā tautiska latvieša domas no Samarina

domām ari šķirtos.»

•Bet no otras puses mazo, apspiesto tautu aizstāvēšana

no slavifilu puses izskaidrojama ar viņu pašu principiem un

īpašībām. Viņi ir krievu starpā tautības jūtu, tautības apziņas

modinātāji, tautas valodas, ierašu, tiesībul aizstāvētāji. ■ Savus

centienus viņi dibina uz likumiem, kas iemīt cilvēku dabā.

Tie nošķir tautu no tautas un rāda tām sevišķus ceļus. Pēc

tiem jāņem vērā, jācienī un jāpabalsta krievu tautas sevišķā

■būtība. Bet neatkāpjoties no loģikas un tafcaiābas prasījumiem,

nevar to, ko prasa priekš krievu tautas, noliegt priekš citām

tautām, i Un še nu no svara tas, ka slavofili, īpaši viņu ievē-

rojamākie vadoņi, ir gaiši, patiesīgi, Skaidri cilvēki bez vjltus un

pašmīlības. Kā tādi viņi spēja atsacīties no sevis, nodoties

nesavtīgai darbībai citu labā, panest vaijāšanas. Kā tādi viņi

nevarēja būt akli pret citu patiesām interesēm un atraidīt tai-

snības prasībalsi, kaut tās ari nesaskanētu ar viņu partijas pofc

tiku. Un tādā kārtā ari viņu labais iespaids iet tāļu pāri viņu

partijai. Viņi izpelnījušies patiesu atzinību ari pie savas par-

tijas pretiniekiem. Rietumnieku centienu ciešs aizstāvētājs
S. A. Vengerovs saka par Ivana Aksakova brāli Konstantīnu:

«Viņa personā mums ir darīšana ar īstu pravieti, kas līdz kaulu

smadzenēm iejūsmināts par savām idejām, ar patiesības sludi-

nātāju, kas, zināms, patiesību atzīst pēc savas sajēgas, bet kas

to apliecina ar tādu karstu sirsnību, ar tādu svētu skaidrību,

ka modina labas jūtas katrā, kas nāk ar to sakarā.» Un nik-

nāki ienaidnieki nemaz nav domājami, kā Baltijas muižnieks

un slavofils. Un tomēr ari Baltijas muižniecībā ir cilvēki, kam

jāatzīst tas tikumiskais cēlums, kas modina pret slavofiliem

cienību un mīlestību. Baronese Edite fon Rāden raksta (1872. g.

■23. apr.) Jurijam Samarinam, kurā Baltijas muižnieki tieši re-

dzēja savu tiesību sagrāvēju: «No tā laika, kur Jūs patiesi

pazīstu, es vēlētos redzēt Baltijas provinces Jūsu rokās. Šai

saprātīgai kombinācijai vajadzētu atnest vislabākos augļus.

Jūs mācītu cienīt Krieviju, kuru tagad ienīst un smādē.»

Būs tad it labi saprotams, ka Brīvzemnieks, ar slavofi-

liem sakarā nākdams, jutās no viņiem vilktin pievilkts. Viņu

skaidrā, nesavtīgā daba izplatīja ap viņiem atmosfēru, kurā
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viņš manīja nevien virzāmies mērķim pretī savus visdārgā-
kos centienus, bet ari atraisāmies un uzplaukstam savas visla-

bākās tieksmes. Tas, kas viņā bija skaidrs un cēls, šai ap-

kārtnē sekmīgi attīstījās un nostiprinājās. Brīvzemnieks per-

sonīgi iepazinās ar Ivanu Aksakovu un bija viņa namā allaž

redzēts viesis, īpaši piektdienas vakaros, kad tur mēdza sa-

nākt kopā viņa cienītāji un domu biedri, lai svabadi pārrunātu

tekošos jautājumus. Še Brīvzemnieks ieguva ar ievēroja-

miem krievu sabiedriskiem darbiniekiem tuvus sakarus, da-

būja tieši novērot viņu domas un centienus, varēja viņu inte-

resi par latviešu lietām uzturēt dzīvu un tai dot vēlamu vir-

zienu. Viņš prata latviešus nostādīt vislabākā gaismā un

priekš tiem un sevis iegūt pilnīgu uzticību. Tas dažos gadīju-
mos bija no liela svara. Reiz Jēkabmiesta baznīcu bija izpo-

stījusi neģēļa roka. Dažas krievu avīzes runāja šai

gadījumā skarbus vārdus, no kuriem varēja redzēt, ko

tura par vainīgiem. Nospiestu sirdi Brīvzemnieks iet pie

Aksakova, lai viņam izsacītu savas domas par uztrau-

cošo notikumu. Bet viņa rūpes veltas. Aksakovs brīnās, kā

daži avīžnieki tik neapdomīgi un izsaka apvainojumus, pirms

noziegumu tiesas izmeklējušas. Kādā citā reizā Aksa-

kovs dod Brīvzemniekam lasīt vēstuli un manuskriptu, kur no-

tiesāti latvieši un viņu centieni. Brīvzemnieks izlasa tos, atdod

atpakaļ un piezīmē, ka latviešus apmelot nav grūti, bet daudz

grūtāk iemantot viņu sirdis. Avsakovs, ne vārda nesacījis,

saplēš vēstuli un manuskriptu sīkos gabalos un iemet papīru

kurvī.

Kad Brīvzemnieks ieradās Maskavā, smagi nospiesta

jutās ari krievu sabiedrība. Aksakova avīze ..ZU-Hb'' bija

1865. g. apstājusies. Viņas vietā Aksakovs sāka 1867. g. izdot

jaunu avīzi „MocKßa" Ret tā divu gadu laikā dabūja deviņus

brīdinājumus un tika trīs reiz apturēta, līdz to galīgi noliedza.

Patlaban pieņēmās varā vīrs, kura iespaids no polu dumpja

laika pie valdības augtin auga. Tas bija Michails Kat-

kovs. No 1851. g. viņš bija par avīzes
,

MocrcoßCKia B-fejur

mocth" redaktoru. Viņš piedalījās zemnieku atsvabināšanas

kustībā kā liberāls avīžnieks, kas tiecas Krieviju atjaunot uz

likumības, brīvības un sabiedriskas pašdarbības pamatiem. Bet

1863. g. viņš uzstājās par polu nemieros ievainotā krievu na-

cionālisma visdedzīgāko izteicēju un griezās ar nesaudzošu
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asumu pret poliem. Viņš

atrada atbalsi! plašās sa-

biedrības dajās, kur.Her-

cetia orgāns „Kojiokoji",

polus aizstāvēdama, tai

paša laikā zaudēja savu

nozīmi. • Turpmāk Kat-

kovs sāka arvienu nesan-

daīigākit vaiiiāt katru brī-

vāku kustību. negriez-

dams ceļu ari augsti stā-

vošiem \ aklības vīriem.

Viņa vārdam bija svars

valdībā. - Kā dedzīgs na-

cionālists, viņš bija sīvs

pretinieks Baltijas vācie-

HHļp Ar to izskaidroja-

ma viņa uzstāšanās lat-

Kad Valde-

māru pēc nelaimīgā fece-

lojuimu sarežģījuma Baltijas vācieši, sevišķi Ekardta vadītā

«Rigasche Zeiltung», atklāti apvainoja pair zagli un krāpnieku,
Katkova orgāns runāja starpā savu svarīgo vārdu, un Volde-

mārs bija glābts. lepriekš pilnīgi ar viņu nepazīstams, Valde-

mārs tika par avīzes „MocKoHCKiji BrEnoMoeTH" līdzstrād-

nieku un tā.nostājās Baltijas vāciešiem loti bīstamā pozīcijā.

Pirmo reiz ar Brīvzemnieku pie pusdienas galda sēdē-

dams, Valdemārs deva par Katkovu, viņa biedri-Leontjevu un

viņu orgānu „MocKoBCKiH B-feaoMocTii" šādu raksturojumu (ko

pasniedzam pēc Brīvzemnieka atstāstījuma manuskriptā):

«Tās t,„MocK. Bija.") esot stipri konservativas, bet daudz

vairāk nekā kaut kāda cita krievu avīze svarā pie valdības un

vēl stiprās veckrievu partijas, kuras vadītājs orgāns viņas ir.

Ķeizars pats labprāt lasot (~Mock B-fen.) un personīgi cienot

viņu pirmo redaktoru Michailu Ņikiforoviču Katkovu. Tādēļ

Katkovs ministrus nebīstoties, bet ministri gan viņu. Nesen

vēl tolaiku lekšlietu ministris Valujevs, Baltijas priviliģēto vā-

ciešu draugs, mēģinājis oficiāli brīdināt Katkova avīzi. Pēc

likuma avīzei dabūtais brīdinājums jānodrukā tāds savās slejās

tūdaļ otrā dienā pēc dabūšanas; citādi tai jāmaksā sods —

18. Michails Katkovs.
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25 rubļi par katru nokavēto dienu. Katkovs nedrukājis saņemto

brīdinājumu labu laiku, maksādams katru dienu 25 rubļus.

Gadījies, ka drīz pēc tam atbraucis uz Maskavu ķeizars. Kat-

kovs iizgādājilst sev audienci, turējis majestātes priekšā īsu, bet

dedzīgu runu, un viņa padarītie grēki bijuši kā ar roku atņemti.

Valujevs tikko noturējies savā vietā. — Bet maldīgas esot

domas, it kā Katkovs viens ceļot un uzturot «Maskavas Avīžu»

svaru. Ari viņu otrais redaktors, Maskavas universitātes pro-

fesors Pāvils Michailovičs Ļeontjevs esot ļoti

ievērojams. Nenokusuša darba spēka un asas kritikas aukst-

asiņainam Ļcontjevam esot pat vairāk nekā karstgalvim Kat-

kovam. Tikai Leontjevam trūkstot runas dāvanas un politikā

tāļredze. Abi ar pavisam citādiem temperamentiem, tie viens

otru it kā papildinot kopīgam darbam par labu. Dažu reiz

varot viņus sastapt lielā karstā pretrunā, tā kā izliekoties, ka

viņi nupat gribot šķirties uz visu mūžu; bet pēc kādas stun-

diņas tie atkal sēdot kopā draudzīgi sarunādamies. Politiskās

lietās tādās reizēs mēdzot paturēt virsroku Katkovs, bet zināt-

niskās un vienkārši praktiskās lietās — Ļeontjevs,. Ari Ma-

skavas universitātē viņam esot tāds svars, ka ar saviem pie-

kritējiem to pilnīgi pārvaldot. Pat Tautas apgaismošanas mi-

nistrijā Leontjevam esot lielu lielais svars. Nupat ievedot Krie-

vijas ģimnāzijās klasisko 'sistēmu; tas notiekot pēc Eeontjeva

prāta un projekta. ■ Apgaismošanas mlnistris, grafs Tolstojs,

esot Ļeontjeva liels cienītājs un piekritējs. To Valdemāram

esot gadījies novērot pat paša acīm. Kad grafs Tolstojs nesen

bijis Maskavā, tas reiz ēdis pusdienu pie Katkova, pie kura pie-

dzīvoja vecpuisis un līdzbiedris Ļeontjevs. Uz pusdienu bijis

ielūgts ari Valdemārs. Tur nu viņš brīnēdamies novērojis, ar

kādu dziļu godbijību grafs personīgi izturējies pret Eeontjevu.

ar kādu lielu uzmanību viņš uzķēris katru skopu vārdu, ko iz-

runājis šis mazais, kuprais darbarūķis. —-Esot tīra laime, ka

abi šie ievērojamie Krievijas darbinieki,Katkovs un Ļeontjevs,

it kā atkāpdamies no sava konservātisma «Maskavas Avīzēs»,

ieturot Baltijas dietās virzienu, kas griežas pret mūsu priviliģēto

vāciešu interesēm un centieniem. Šiem vāciešiem esot Krie-

vijā lielu lielais «pēks. Tiem esot 'daudz politiskas saprašas.

daudz cietas disciplīnas savā pulkā, daudz mantas, daudz laika,

svabada no uzturas rūpēm, daudz labvēļu un draugu augstākās

un visaugstākās aprindās Pēterburgā. Ko varot pret tādu spēku
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•iespēt nabadziņi latvieši un igauņi! .Ari liberālās, brīvprātīgās

krievu avīzes'tiem šolaik vēl nevarot nekā līdzēt, jo tām ne-

esat nekāda svara pie valdības. Tādēļ spējīgiem inteilliģeetiem
latviešiem savai tautai par labu jāizlietojot spēcīgās «Maskavas

Avīzes», kuru varenais zvans skanot tāļu un augstu. Valde-

māru pašu tikko nenomācis Pēterburgā Baltijas vācu lietuvēns.

Nelīdzējusi viņam pat ne tā labvēlība un uzticība, ko tam dāvi-

nājis lielkņazs Konstantīns Nikolajevičs, kā ari daži ministri.

Labi, ka vēl paspējis īstā brīdī glābties Maskavā, piestājoties

par patstāvīgu līdzstrādniekupie Katkova avīzes. Še viņš esot

no minētā vācu lietuvēna pilnīgi drošs; še viņš varot atkal

•atrādāt pilniem spēkiem. ■ Varbūt, ka Baltijas vācu politiķi jau

nožēlojot, ka tie pret viņu laiduši vaļā visu savu varu un viltību,
to itin kā spiešus piespiezdami meklēt un atrast savu vietu pie

šīs baterijas. Bet šī baterija šaujot tāļu un asi. Varbūt, ka caur

labi mērķētiem nemīlošiem šāvieniem no šīs baterijas izdošo-

ties mazākais dažās vietās iegraut Baltijas vācu privilēģiju un

kaklakundzības vecos mūrus un caur to panākt ilgi vārdzinā-

tiem un smaclnātiem latviešiem un igauņiem vieglāku dzīvi,
vairāk gaisa un gaismas.» —

No Valdemāra Brīvzemnieks devās uz savu dzīvokli, uz

kurieni viņš jau pirmajā dienā no savas verandas bija pārgājis.

Tas atradās Bronnas ielā pie kāda kurpnieka. Pirmo nakti še

pavadīdams, viņš bija piedzīvojis pārsteigumu: bija jācīnās —

ar blaktīm. Savam saimniekam par tām ieminējies, viņš bija

dabūjisatbildi: «Kur nu blakšu nava! Ar tām jāapron.» Un

tomēr še bija jāpaliek dažas naktis. Brīvzemnieks, zīmējoties

uz savām pirmajām Maskavā pavadītām dienām, saka: «Ap-

rast ar blaktīm, barot viņu neskaitāmus pulkus katru nakti sa-

vām miesām un asinīm, tas nācās pārāk grūti, daudz grūtāk,

nekā naudas trūkumā bieži vien kārtīgas pusdienas vietā pār-

tikt ar sāl' un maizi un saldiem gurķiem, kuru 1867. g. rudenī

bija Maskavā īpaši daudz.»

Tās ir ārējās lietas, kas Brīvzemniekam nekad un īpaši

tagad nebija galvenais. Viņš bija atradis ceļu, pa kuru viņam

bija nešaubīgi jāiet savam mērķim pretī. «Pēterburgas Avī-

zes» viņam to bija rādījušas, un ar saviem pirmajiemMaskavā

spertiem soļiem viņš uz to cieši nostājās. Viss tas, ko viņš

pie Valdemāra bija dzirdējis un piedzīvojis, viņa domas kā uz

spārniem nesa projām tālumā, uz vakariem. Tur mīt tā manta,
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kam viņš atdevis savu sirdi. Starp viņa pirmajiem mēģināju-
miem ir dzejolis ar parakstu: «Moskavā, 2. Augustā 1867.»

Tas radies gan pašā pirmajā brīdī, kad viņš, viens būdams, va-

rēja 'klausīties uz savām sirds domām.

«Tālu nost no dzimtenes

Vientulīgi stāvu es,

Skatīdams uz mākoņām,
Uz vakariem skriedamām.»

Skatoties viņam nāk prātā Latvija, viņas meži, kalni,

gravas, upesi, pilsatliekas, pilsētas, līdzenās dzintara jūrmalas.

Viņš liek mākoņiem aiznest labdienas savai audzinātājai, «dār-

gai, mīlai Latvijai.»

Viņš labi apzinās arī to nopietno brīdi, kas nupat pārdzī-
vojams. Uz jaunajiem latvju dēstījumiem, pēc īsa pavasara,

ir spiedies virsū kaltējošais vasaras karstums. Ceļas jautā-

jums : Vai maz vairs der šai laikā strādāt ? Vai tā kā tā viss,

kas tur audzis, neaizies bojā? Dziļi šīs nojausmas izsakās

dzejolī «Manai zvaigznei».

«Ko, zvaigzne spulgactiņa,
Tik sēri noskati?

Ko vientuli tik baigi

Man' domās pavadi?»
Vai viņai žēl tās, ko viņš karsti, slsrnīgi mīl? Jeb vai

viņai bail par viņu pašu un par viņa centieniem? Viņš mii

Latviju un, ko viņš cenšas panākt, ir viņas labums. Vai viņa,

pareģe, tāpēc lūko tik bailīgi ? Manuskriptā Brīvzemnieks

vēlāk piezīmējis: «Šo dzejoli sacerot man visvairāk prātā bija

tās vaijāšanas, ko nupat bija cietuši K. Biezbārdis, Valdemārs,

E. Dūnsberģis v. c. latvieši.»

Uz šo pašu laikmetu attiecas vēl kāds cits, vēlāk (1878. g.)

iespiests dzejolis, pie kura piezīmēts: «1865.—1866. gadam

par piemaņu.» Pēc manuskriptā švīkotiem «Uzvārētāji», «Pa-

stāvīgs tautietis», «Vīrišķīgs tautietis» tas pēdīgi dabūjis virs-

arkstu: «Tautas mīļotāji». Aukai krācot un šņācot, pērkonim

rūcot un zibenim zibeņojot, ceļas šaubas, vai tas, pēc kā prāts

un sirds cenšas, ir kautkas labs. un krietns, vai tie nav māņi

un murgi, vai tie nav tukši nieki. «Bet mēs pastāvējām karā.»

Un jau atkal spīd saulīte, gribas atkal strādāt, cerēt, ilgoties,

mācīt. Liktens lai vairs velti nebiedina: viņi pazīst tā varu,



85

tas viņus nepārvārēs. Viņiem ir spēks un dūša, viņiem ir tau-

ta un draugi.

«Mūsu miesas mīļi apsegs

Tēvu zemes velēnas:

Mūsu mīlestību, garu

Mūsu tauta uzglabās.»

Nopietnais laiks, kad Brīvzemnieks sāka savu darbību,

viņu sevišķi nocietināja. Vajadzēja mācēt klusu strādāt sīkstu

darbu bez cerībām uz lielām sekmēm. - Tāpēc vēlāk, kad nāca

atkal latviešu centieniem nopietni pārbaudījumi un daudzi pa-

gura un tika šaubīgi, Brīvzemnieks palika cieši savā vietā un

strādāja tālāk, gan ārēji citu stāvokli ieņemdams. Lai gan sa-

vos zaļokšņa gados tāļu no Latvijas dzīvodams, viņš latvie-

šiem bija vienumēr tuvu, zināja ar tiem iegūt ciešas saites, tā

kā viņš nekad nejutās vientulis un atstāts un apzinājās, ka vi-

ņam patiesi ir tauta, kas nav tā ar kādu stipru vētras brāzienu

no zemes noslaukama.
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Saites ar Latviju

Dzīvodams Maskavā, krievu garīgās dzīves centrā, bet

visos savos centienosbūdams cieši saistīts ar latviešiem, Brīv-

zemnieks dabiski ieņēma to stāvokli, kurā viņš varēja būt par

starpnieku starp krievu un latviešu kultūru. Šo savu starp-

nieka uzdevumu viņš apzinājās no paša savas darbības sāku-

ma un ir to uzticīgi pildījis līdz galam. Pie tam viņš negribēja
būt tikai iepazīstinātājs, noslēgts zinātnieks, bet dzīvs ierosinā-

tājs; attiecībām starp abām tautām bija jāpārradās un viņu gara

dzīvē ar to bija jānāk jauniemelementiem. Krievi līdz šim ne-

bija mazās, mostošās tautas paši novērojuši, bet šo to no ci-

tiem par tām dzirdējuši ; tagad šīs jaunās tautas viņiem bija jā-

pētī pašiem, tieši no tiem materiāliem, ko viņas pašas sniedz,

un tādā kārtā jāpārlabo jēdzieni par tām un līdz ar to jāpapla-

šina sava iespaida un savu interešu iecirknis. Latvieši līdz

šim bija stāvējuši vācu aizbildniecībā un šauri nosargātā

vadībā; tagad viņiem bija jāatrod ceļš uz plašāku pa-

sauli, jāņem dalība pie citas, radniecīgas, varā augošas tau-

tas kultūras, jāatver tās priekšā sava dzīve, domas, pagātnes

mantas, lai nevien tā viņas pazītu un cīņā pabalstītu, bet lai ari

viņi paši, kā īpatnīga tauta citu acīs paceldamies, pieaugtu ap-

ziņā un pašdarbībā. Lai savas tautas attīstību veicinātu. Brīv-

zemnieks palika vienmēr sakarā ar viņas augošajiem spēkiem.

Par latviešu garīgās dzīves centru nodibinājās Rīga. No

tautas atmodas laikiem še ir nomanāmi viņas sirds pukstējumi.

Gan pirmais laikraksts, kurā noteikti izsacījās tautas patstāvī-

gās domas, iznāca Pēterpilī; bet tas nepastāvēja ilgi. Un ari

šī laikraksta dibināšana pati iekustināta no Rīgas.

Še sāk novērot kautko no pastāvīgiem latviešu centie-

niem 1856. g. nodibinātajā «Mājas Viesī», kur latviešu intelli-

ģence. gan nedroši un pārejoši, nāca pirmo reiz atklātībā.

Vācieši, kas līdz tam laikam turēja savās rokās latviešu vadību,

uz to tika uzmanīgi un paturēja acīs dažus latviešus, tiem do-

dami jaunlatviešu vārdu.
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Uz Rīgu 1858. g. atnācaß ej: n hards Dīriķis, kas

bija beidzis kursu, tad darbojies par

skolotāju Pēterpilī un pēc tam Arensburgā. Rīgā viņš dabūja
vietu kamerāilpalatā. Rīgas latviešu starpā viņš tūliņ uzstājās

par modinātāju, par pulcinātāju. Viņš sarakstīja pirmo latviešu

rakstniecības vēsturi latviešu valodā (1860) un gribēja vi-

sādi veicināt latviešu rakstniecību, šad nolūkā viņš un citi viņa

domu biedri gribēja (1859) iestāties vācu dibinātā un vadītā

Latviešu literāriskā jeb draugu biedrībā. Bet viņus še neuz-

ņēma. Ar to bija dots iemesls domāt uz atsevišķas, latviešu

pašu vadībā stāvošas literārlskas biedrības dibināšanu. Sade-

vās kopā daži apzinīgi Rīgas latvieši (Dīriķis, Biezbārdis.Krauk-

lis v. c), sastādīja nodomātās biedrības statūtu projektu un

iesniedza to 1860. g. apstiprināšanai. Pa to starpu Baltijas

ģenerālgubernatorsSuvorovsi, kas izturējās labvēlīgi pret dibi-

nāmo biedrību, atstāja Rīgu, un viņa vietā nāca barons Līvens.

Gan apstiprināmos statūtus 1861. g. aizsūtīja uz Pēterpili, un

kāds no Rīgas latviešiem aizbrauca uz turieni parūpēties par

viņu likteni, bet satiekoties ar Valdemāru nāca pie gala sprie-

duma, ka uz biedrības apstiprināšanu nav nekādas izredzes, to-

mēr gan varot mēģināt dabūt atjauju biedrības statūtos minētā

laikriksta izdošanai. Tā nodibinājās «Pēterburgas Avīzes».

Kad vētrām uznākot Pēterpils latvieši bija izklīdināti un

ari Rīgas latviešu rindas tikušas retākas, bija jāatmet agrāk

lolotie nodomi. Aplauzto stādu saknes tomēr nebija no zemes

iznīcināmas. No tām ari- vētrās un negailsos spraudās uz augšu

jauni asni. Rīgā saradās arvienu vairāk latviešu, kas pieņē-

mās turībā, nostiprinājās patstāvībā un tautiskā apziņā. Bet

pie vārda viņi netika. Te atkal, kā četrdesmitajos gados, ele-

mentāriem spēkiem bija ierosinātāju nozīme. 1867. gadā iz-

cēlās Somijā bads, parādījās drīz ari Igaunijā un tālāk Baltijā.

Pret to varēja sekmīgi cīnīties plašākas sabiedrības masas,

kuru darbība bija modināma un atraisāma. Valdība norādīja

biedrībām, atklātām iestādēm, sabiedriskiem darbiniekiem,

lai lasa mīlestības dāvanas trūkuma cietējiem par labu.

Stājās darbā ari Rīgā dažādas) biedrības un iestādes. Bet lat-

vieši palika nomaļus. Viņiem nebija nekādas organizācijas, kas

viņus šai darbā kopotu un vadītu. Šo apstākli izlietoja kāds

rosīgs atklātības darbinieks, domēnu valdes regulēšanas komi-

sijas ierēdnis, vācietis Iva n s Hūmūller s. Viņš bija jau
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vairāk biedrības dibinājis, bet vienumēr no tām pats atkal iz-

mests. Tagad vLņš atrada vaļēju vietu jaundibināmai bie-

drībai: tās bija latviešu aprindas. Uz viņa ierosinājumu 19. feb-

ruārī 1868. g. sanāca kopā pulciņš latviešu, sevišķi no dažādām

amatnieku aprindām (enkurnieki, ormaņi, meseri, llgeri v. c.)

un pārrunāja biedrošanās; jautājumu. Tādā kārtā nodibinājās

«Latviska palīdzības biedrība priekš trūku-

mu c;i c z d a mi c m i g a uņi cm. Blakām šai latviešu biedrī-

bai sastādījās, mācītāja Veiricha vadībā latviešu dāmu komiteja,

no kuras attīstījās Rīgas Latviešu labdarības bie-

drība. Šo abu latviešu sabiedrību pirmais uzdevums bija
lasīt dāvanas trūkuma cietējiem. Bet ar to tās neaprobežojās.

Tās gādāja par pirmajiem latviešu izrīkojumiem Rīgā, uz ku-

riem kā lieliem svētkiem drūzmā ieradās Rīgas latvieši. Tika

sarīkoti pieci priekšlasījumi, divi koncerti, viena teātra izrāde.

Par lektoriem prieklasīiumos uzstājās starp citiem R. Tomsons,

K. Stāilbergs. Pirmāatklātā teātra izrāde latviešu valodānotika

1868. g. 2. jūnijā.

Latviskās palīdzības biedrības darbība pieņēma arvienu

plašākuisi apmērus un vairs lāgā neietilpaapstiprināto statūtu ro-

bežās. Pēc dažiem mēnešiem radās domas dibināt latviešu

biedrību ar vispusīgu darbības programmu. •īpaši trīs vīri vir-

zīja šīs domas,mērķim pretī. Viens no tiem bija Jānis Ba u-

manis, kas, no nabaga enkurnieka pulkas ticis par vienu no

visievērojamākiem Rīgas architektiem, ar karstu patriota sa-

jūsmu latviešu lietai ieguva dažus no saviem tautiešiem, kur

zinamā mērā jau bija pārgājuši vācu pilsonībā. Otrs,

Rich ar d s Tomsons, stāvēja kā mācīts zemkopis tuvāk

lauciniekiem, kuru vajadzībām ierīkoja kaulu miltu fabriku un

vēlāk laida klajā pirmos zemkopības laikrakstus «Vārpu» un

«Darbu». Trešais, Kārlis Stālbe rģi s, atnāca no Jelga-

vas kā burtlicis, pievienojās kā centīgs, ideāls darbinieks Rīgas

latviešu pulciņam, kas viņam sagādāja līdzekļus, lai viņš varētu

atvērt latviešu sabiedriskām vajadzībām sevišķu spiestuvi.

Šiem vīriem ir galvenie nopelni jaunās biedrības nodibināšanā.

Biedrības statūti un attiecīgais lūgumraksts parakstīti 1868. g.

20. jūnijā. Lūgumrakstā norādīts uz Rīgas latviešu zemo izglī-

tības stāvokli, kas stipri sajūtams Latviskās palīdzības biedrības

darbībā; lai šo trūkumu novērstu, dibināma biedrība, kas līdz

ar pastāvīgo nolūku, palīdzēt trūkuma cietējiem, gādātu ari «par
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prata cilāšanu, tiklības izkopšanu un glītāku viesīgu saiešanos».

Lūgumrakstu ievēroja uin biedrības statūtus apstiprināja.

Bernhards Dīriķis pa tam rūpējās par laikraksta nodibi-

nāšanu. Ari viņam bija panākumi. «Baltijas Vēstn c š a»

parauga numurs iznāca 25. oktobrī 1868. g. Pašā pirmajā vietā

stāv šāds paziņojums:

„3ounai 2ct tn>e efdj v becbr i o a. %a \wm nuipat it

atndjfufe, fa. 12. Dftofiett speī)iterßurga irr apftiprinati tfffufdrji
„9ttfļgaŠ Sattoccfdju beebriba©" lifhuntu. Ģšdji becfrriba ir nofooķna*

jļufc g<rhbaīļt par aipgcrifmojcr)anu ļcm bafd)ū>bat)nt baTrijct)<nnjr>in, fa:

ftunatnifrae. lefjtu grab/matu apg<il)ibaifdjauu, ffattu
lelim, tfe&Kifcķmu, ircefigu jOTefdj'anu m t. j. pr. iv'mmī

barbofcbauwt)«si trefjfrncft" btri)v ar mccnu tafjs*

finnae atTDtļna'iua^."

Ar to nodibinājās uz nacionāliem pamatiem pirmā pat-

stāvīgā latviešu organizācija un pirmais patstāvīgais latviešu

laikraksts, centrs latviešu tautiskajiem centieniem.

Brīvzemnieks nevarēja palikt tālu šiem nodibinājumiem.

Viņš piesūtīja «Balt. Vēstnesim» dzejoli «Tālumā no dzimtenes»,

savas labdienas dārgajai, mīļajai Latvijai. Dzejolis iespiests ar

parakstu «Maskavā, 10. Janvārī. Treuland», «Balt. Vēstneša»

7. numurā, kas iznācis 22. janvāri 1869. g. Ar šo gadu laik-

raksts bija uzņēmis savu kārtējo gaitu. Brīvzemnieks-Treu-

lands tādā kārtā pieder pie pašiem pirmajiem «Balt. Vēstneša»

līdzstrādniekiem. Viņam blakām stāv K. Valdemārs, A. Vebers,

X- Kundziņš. Fr. Veinbergs, Kronvalda Atis, Pumpurs, Ad.

Alunāns un daudz citi. No tā laika, kamēr «Pēt. Avīzes» ap-

stājušās, bija jauna paaudze ieradusies latviešu rakstniecības

laukā. Tā atrod jaunajā laikrakstā vietu, kur nostāties un strā-

dāt. Tā virza uzsākto darbu tālāk. Tie' paši latviešu centienu

pretinieki, ar kuriem «Pēt Avīzēm» bija jācīnās, ari tagad

tika redzami. Valdemāra niknais apkarotājs, agrākais vācu

avīzes «Rig. Zeitung» redaktors J. Ekardts, tagad vadīja Vācijā
laikrakstu «Grenzboten». Tas sniedza savā orgānā ziņu, ka

jaunlatviešu nemiera cēlāji nodibinājuši Rīgā biedrību un laik-

rakstu, kas stājies pretī vāciešu vadītajai Latv. draugu bie-

drībai1. Ari ar vietējiem vācu laikrakstiem dabūja apzinīgo

latviešu orgāns tūlīn izmainīt dažas asas piezīmes.

Šai paša laika redzama stiprāka pretestība pret latviešu

tautiskajiem centieniem ari no citas puses. Krievu avīze
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„rojioci>"norāda, ka jaunais latviešu laikraksts paceļot it kā

kādu latviešu patvaļības tautas karogu, cenšoties uz latviešu

pacelšanu, visas citas tautas, ar kurām latvieši sakarā, tikpat

krievus, kā vāciešus, pie malas atstādams. Reizā ar «Balt.

Vēstnesi» sāka Rīgā iznākt krievu avīze fcPmKCKifl B-fecTmiK-b"

■Še tika iespiests raksts pret izsacītām domām, ka Latviešu

biedrības dibināmā Aleksandra skolā mācības pasniedzamas

latviešu valodā.- Rīgas latviešu biedrības intelligence gribot

Krievijā radīt jaunu kultūru un jaunu politikas' spēku. Latviešu

valoda nemaz neesot tā attīstījusies, lai tanī mācītu visādas zi-

nātnes. Loti zīmīgi tas, ka krievu avīzei šo rakšu bija piesūtī-

juši paši latvieši. Un kuri vēl? Kaspars Biezbārdis, J. Krauklis,

un M. Drekslers, Rīgas garīgā semināra mācības spēki. Un ari

avīzē „rojioci>' iespiesto rakstu bija parakstījis kāds «Vidzemes

latvietis».

Tādas parādības skubināja apzinīgos latviešus uz vislie-

lāko apdomību un nopietnību. Bija redzams, ka pietvīkušie

gaisi vēl nebūt nav izklīdināti un ka-bīstamas degvielas, ir pašā

tautas,pat latviešu intelliģentās sabiedrības ķermenī. Kādas ce-

rības uz panākumiem bija Izturībai un neatlaidīgajam darbam?

Brīvzemnieks tad nu parādās kā virzītājs uz tāļākiem

mērķiem. Tautas pašdarbība bija ievedama nodrošinātā gaitā.

1869. g. aprilī («Balt. Vēstn.» 28. un 29. nrā) Brīvzem-

nieks sniedz Rumjanceva muzeja aprakstu. lepriekš siltos vār-

dos izstāžu un muzeju lielo nozīmi tautas izglītībā uzsvēris un

Rumjanceva muzeja izcelšanos no etnogrāfijas izstādes apska-

viņš ieved pašā muzejā. Vispirms jāiet cauri grāmatu

krātuvei. «Cik tūkstošu grāmatu še neguļ! Un cik vecas un

retas daudz no viņām! Gadu 'Simteņi ir klīduši, kuros vairs nav

lodājis tas tārps, kas tās beidzamās smadzeņu atliekas no tā

• rakstnieka apēdis, kura rokas un gara darbs vēl tagad dzīvo

un ļaužu acis un prātu uz sev griež! Še mēs jūtam, ka teicams,

slavens darbs darītājam nemirstību dāvina.» Tad bilžu gale-

rija, tad vecu lietu krātuve no kristīgiem un pagānu laikiem.

«Dažas skatāmas atliekas it kā gribētu mums kādas plašākas

ziņas nest par tiem laikiem, kurus neviens, vai tik rets kāds

vēstures pusstars apgaismo.» Tad skulptūras nodaļa. Un pē-

dīgi etnogrāfijas nodaļa. Še aplūkotāji pakavējas ilgāk. Da-

žādas Krievijas tautas stājās priekšā savos tautas apģērbos, pa

daļai ari savos darbos un savās ierašās. Bet tad jāpaliek stā-
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vot. «Mūsu acis krīt uz sievu un vīru, kas uzreiz mūsu ap-

brīnodamu prātu aptur un sirdi savādi aizgrābj. Vīra balts

nātna paltraciņš, rakstīta josta, rupja, melna platcepure; sievas

rakstītā 'sagša vai villaine, strīpains nātna lindraciņš, mazskun-

stīgas krelles, skaists vainadziņš no vienīgā sava labdara —

dabas — tapināts, abu sēra sērais vaigs — — ak cik

simtu reiz radījumus ar tādu apģērbu un seju neesam skatī-

juši! Viņus uzlūkojot un iedomājoties mēs dzirdam it kā at-

skaņu mūsu pašu krūtīs; mēs knaši skatam uz leju, uz piesistu

tafelītli un lasām — Latvietis un Latviete». Bet tad jāsāk jau-

tāt: Kāpēc tikai divi vien no latviešiem atrodas Krievijas tautu

pulkā, kur pat no staiguļu tautām uzstādīti daudz un dažādi

tēli? No latviešiem, kas apdzīvo vissvarīgākos Krievijas vi-

dučus, stāv pie Krievijas pirmajām durvīm uz pārējo Eiropu?

Jādomā, tāpēc ka latviešiem nekas nav bijis zināms ne par

etnogrāfijas izstādi, ne par etnogrāfijas muzeju Maskavā. «Nā-

košās dienās vēl laiks to trūkstošo izpildīt un pārlabot, un pa-

rādīt pasaulei latviešus: ne tik vien dziļā sērā vaigā, bet ari,

ja ne vairāk, tad cerības pilnā vaigā.» — Kādā citā telpā ievie-

toti dažādo tautu saimniecības rīki, ieroči, mājokli. Kādu laiku

še bijusi redzama Kurzemes latviešu zemnieku māja, ko izstā-

dījis Kronvalda Atis un kas vēlāk pārvesta uz kādu Pēterpils
muzeju. Fotogrāfiju istabā uzejamas pāris latviešu fotogrāfijas

un apģērbu istabā pāris latviešu apģērbu no Liepājas apgabala.

Muzeja apraksts bija tikai ievads turpmākiem, plašākiem
darbiem. Muzejā bija uzejams trūkums, kurš krita acīs īpaši

tiem, kas un kam aprakstu sniedza: latvieši nebija pietiekošā

mērā ievēroti. Jaunais latviešu darbinieks, muzeja aprakstī-

tājs, bija apņēmies šo trūkumu novērst. Brīvzemnieks jau bija

uzņemts par biedri Maskavas augstskolas dabas ziņātņu, antro-

poloģijas un etnogrāfijas biedrības Etnogrāfijas nodaļā. Šī

nodaļa nosprieda 1869. g. 26. martā noturētā sēdē uzsākt etno-

grāfisku ziņu vākšanu par latviešiem un savākto materiālu sa-

stādīšanu uzticēja Brīvzemniekam, kam šai lietā ari piekrita
sarakstīties ar mācītiem vīriem Baltijā. Viņš paziņoja šo lē-

mumu «Balt. Vēstnesim» (33. nrā) un lūdza redakciju un lasī-

tājus šo nodomu pabalstīt. Programma bija loti plaša. «Lat-

viešu fiziska aprakstīšana, par latviešu dzīvokļiem, ēdieniem,

mājas būšanu, par latviešu dzīvi darbdienās,svētdienās un svēt-

kos, par viņu familijas un biedrīgām ierašām (p. pr. ierašām.
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kuras vēl ievēro un izpilda kristībās, kāzās, bērēs, laucinieku

svētkos jeb dzīrēs, pie pļaušanas, augļu ievākšanas v. t. j. pr.),

par latviešu tautas teikām, māņiem, sakāmiem vārdiem, pasa-

kāmi, dziesmām un ziņģēm,par latviešu tautas ģeografīgu izpla-
tīšanos un izšķiršanos savā starpā, par latviešu tautas zīmēša-

r.os uz citām tautām no latviešu-leišu grupas, īpaši valodā un

tautas rakstniecībā.» Starpniecību zinu aizsūtīšanā uzņēmās

B. V. redakcija un Rīgas latv. biedrības priekšniecība. — Šo

pašu rakstu nolasīja Rīgas latv. biedrības runas vīru sapulcē
4. maijā. Tā nāca pie lēmuma iecelt īpašu, no 12 locekļiem
sastāvošu komisiju, kas pastāvīgi nodarbotos ar zinātnes lie-

tām. Šai tad nu būtu jārūpējas par pieprasīto ziņu iesūtīšanu

Etnogrāfijas nodaļai. Tādā kārtā nodibinājās Rīgas latv. bie-

drības Zinību komisija. Brīvzemnieks uz viņas dibinā-

šanu devis tiešu ierosinājumu. Savu lietu viņš pats vispusīgi

virzīja tālāk, ari bez Rīgas iestāžu starpniecības. Zinību ko-

misija uzņēmās patstāvīgus uzdevumus, ari etnogrāfiskā mate-

riāla krāšanu ne Maskavai vien, bet ari savam nodibinā-

mam muzejam;tomēr zināmas attiecības starpMaskavu un Rīgu

netika šai lietā pārtrauktas). Turpmāk (oktobrī) Rīgas latv.

biedrības priekšniecība no sevis laida klajā («B. V.» 83. nrā)

uzaicinājumu, lai iesūta tai ziņas par latviešiem, un piemeti-

nāja, ka ari Maskavas Dabas zinātāju biedrības Etnogrāfijas

nodaļa tādas ziņas gaida. «Un lai nu šī Maskavas biedrība

nemaldītos, bet īstenas un taisnas ziņas par latviešu tautu va-

rētu sadabūt, tad mums pašiem pie tā jāpalīdz.» Nodibinās

satiksime starp zinātniskajām sabiedrībām, starp šīm un tautu,

ierosinās interese zinātnieku starpā un tautas vidū par latviešu

senatni, tradīcijām, dzīvi, īpatnību. Še ir iesākums tai kustī-

bai, kas plaši un dziļi aizņēma latviešus un veda " pie lieliem

panākumiem.

Bet ari uz citu pusi Brīvzemnieks mēģina latviešus iero-

sināt. Tautas dzīve atbalstās uz viņas mantas stāvokļa. Pie

šīs atziņas turējās Valdemārs un viņa darbība stāv ar to sa-

skaņā. To ari Brīvzemnieks' neizlaida no acīm. Viņš raksta

«Balt. Vēstnesī» (67. nrā) «Korespondenciju iz Vidzemes», ar

to dodams paraugu, kā lauku korespondentiem būtu rakstāmi

avīzēm ziņojumi, kādām lietām viņiem būtu vērība piegrie-

žama. Sakot, ka lielo tautu avīzēm gan esot savi korespon-

denti, kas iesūta ziņojumus no zināma apgabala, bet ka Lat-
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vijas lauku iedzīvotājiem nav nekā, ko avīzēm zinot. Brīv-

zemnieks nu uzrāda, ka beidzamajos gadu desmitos Vidzemes

jūrmalā, starp Rīgu un Pērnavu, pēc Valdemāra statistiskām

zinām, Vidzemes zemnieku tirdzniecības flote sasniegusi ievē-

rojamus apmērus (92 kuģi 294,300 rubļu vērtībā). Bet vai

kādā avīzē šī kuģniecības izcelšanās un ikgadējā attīstība pie-

minēta? Baltijas piekrastē mīt 88,470 zvejnieku. Cik daudz

ziņots avīzēs par zveju, kas tik daudz cilvēkiem dod uzturu?

Tāpat par zemkopību, par visu laužu dzīvi dažādos vidučos?

Par Baltiju citi daudz runā un spriež. Tad nu baltiešiem pa-

šiem būtu savas dzimtenes lietas jo vairāk jāpārrunā. «Ar

patiesības sveci rokā un tēvzemes labklāšanas vēlēšanos sirdī

mums būtu prātīgi visas lietas mājās jāaplūko un jāaprauga,

vai tik kādas negrab un nav ātri vien jāizmaina pret labākām,

kā to zemes labums un laika gars paģēr.»

Redzams, ka Brīvzemnieks izlietoja «Balt. Vēstnesi» da-

žādu jautājumu ierosināšanai vispārības labā. . Viņos laikos,
kad par honorāru nebija ko domāt, rakstnieki vispār jutās da-

rām sabiedrisku darbu, kas pats viņiem sniedza atalgojumu.

Liela ideja viņus turēja kopā; tāpēc viņi bez kāda aicinājuma

tik vienprātīgi un draudzīgi sarodas vienā vietā, tāpēc dveš

tāds ideālisms no viņu, pēc mūsu tagadējās sajūtas, tik daudz-

kārt kļūdainās, neveiklās valodas. Bet Brīvzemnieka sabie-

driskās tieksmesi ir stiprākas nekā daudz viņu biedru. Tālu

no latviešu garīgās darbības centra dzīvodams, viņš būtu va-

rējis justies zināmā mērā piespiests strādāt darbusi, kas nav tik

cieši saauguši ar tiešo dzīvi, ar dienas jautājumiem.Bet redzam,

ka viņš taisni ierosina sabiedriskus, praktiskus uzņēmumus un

pats, kā spēdams, ņem pie tiem dalību. Viņš nevien vispārīgi

aizkustina tautā etnogrāfisku materiālu krāšanu, bet rauga sev

iegūt tiešus līdzstrādniekus; viņš nevien pats raksta no

Maskavas ziņojumus, bet rāda, kā katrs lauku ziņotājs

var avīzes vadītājiem un 'lasītājiem derīgi pakalpot. Vi-

ņam pašam nav avīze tikdaudz no svara, ka viņš tanī

raksta un dabū no tās kādas jaunas ziņas, bet tā viņam,

īpaši tālumā dzīvojot, ir ari nepieciešams līdzeklis, lai

sekotu visai latviešu dzīvei un attīstībai, visiem jautā-

jumiem, notikumiem un uzņēmumiem, kuros atzīmējas sadzī-

ves gaita.
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Vienumēr viņš cieši patur acis Rīgas latviešu biedrību.

Tā iegūst savu īpašumu, sāk rakt namam pamatu 1869. g.

30. aprīlī. Pirmo akmeni likdams, priekšnieks B. Dīriķis runā

vārdus : «Niecīgs, kāds tu, akmen, pēc savas būšanas esi, uz

tevi tiek gruntētas lielas un dārgas cerības. Audz liels un stiprs,

ka tie, kas tavā pavēnī mitīs, varētu viņā atrast drošu un jauku,

mierīgu un mīlīgu patvērumu.» 24. jūnijā iemūrē ar sevišķām
ceremonijām pamata akmeni. Pirmos biedrības svētkus

1869. g. 19. februārī vingrotāju zālē (turnhallē) svinot, karājas

pie sienas ģīmetne, lapu vītnēm appušķota. Daži to nepazīst.

R. Tomsons, savā runā patiesos latviešu draugus un labdarus

pieminēdams, izceļ sevišķi Garlibu Merķeli, norādīdams uz

viņa appušķoto ģīmetni, ko viņš no Merķela pameitas šai die-

nai izlūdzies. Bet viņa kaps Katlakalna kapsētā ir aizmirsts,

stāv nekoptfst. Ziņas par Merķeli nu izplatījās latviešu, sevišķi
latviešu Intelliģences starpā ar elektrizējošu spēku. Tomsons

par viņu laida «Balt. Vēstnesī» klajā plašu dzīves aprakstu.

Tūlīn sāka ari krāt līdzekļus Merķela piemineklim. Pieminekļa

atklāšanu nolika uz Merķela simtgadu dzimuma dienu, 21. ok-

tobri. Šai dienā, lai gan tā bija darbdiena un lija lietus,

saradās ļaužu, kas gribēja tikt uz Katlakalnu, -tik daudz,

ka bija jāpieņem vēl divi tvaikoņi, kam bija jābrauc divi reiz.

lai visus aizvestu. Laužu pulks bija ari priekšā. Dalībnieku

starpā bija ari kādi 30 no Merķela pēcnācējiem un radiem.

Pēc noturētas dievkalpošanas baznīcā viss pulks devās, stip-

ram lietum līstot, uz kapsētu. Pēc Tomsona runas un nodzie-

dātas kora dziesmas nokrita priekškars un visu acīm

atklājās piemineklis. Ziņojumā («B. V.» 85. nrā) sacīts: «Dažs

gan bij varbūt domājis ieraudzīt kādu dārgu, no dzelzs jeb no

cita kāda cienīgāka materiāla skunstīgi izstrādātu piemiņas

zirni,kā tā bij, ko še ieraudzīja. Latviešu tauta pie šīs piemiņas

zīmes celšanas negribēja vis lepoties ar svešu zemju bagātī-

bām, nedz svešu tautu skunstēm, nē, viņa meklēja savā pašā

zemē materiālu priekš sava labdara piemiņas, viņa gāja dabu

lūgt, būt par skunstnieku pie šī materiāla aptēšanas, viņa —

izcēla lielu prastu granit-akmeni no Daugavas, uzvēla to kalnā

'un uzstādīja par piemiņas zīmi — vīram, kas savā laikā ari

diezgan akmeņus bij vēlis, lai varētu latviešiem, kas sūrā lik-

teņa pirtī smaka, uzcelt jaukākus dzīvokļus, par ko tad ari

pats no citiem vai ar akmeņiem tika nomētāts.» Pēc vēl daž:



95

runāja un biedrības priekšnieks nolasīja šādu telegrammu no

Maskavas: «Lai dzīvo Merķela piemiņas akmens, latviešu

tautas brīvība, attīstīšanās, rakstniecība, latviešu biedrība.

Treuland, Baron, Spāģ, Voldemar.»

Lūk, ari šai gadījumā, kad pie apzināta nākošie latvieši

meklēja pagātnē tradīcijas saviem centieniem un tās klaji iz-

pauda, Brīvzemnieks bija viņu vidū. Raksturīgi ir tas, ka

Brīvzeninieks-Treulands pirmais parakstījis telegrammu. No

tam redzams, ka viņš savu vecāko biedru starpā bijis uz šo

soli īstais uzmudinātājs. Viņa biedri ar saviem darbiem un

nopelniem tikuši tā kā smagāki, nodziļinājušies sevī, ir mazāk

jūtīgi pret ārpasauli. Bet Brīvzemnieka jaunības uguns grib

tālu izplesties, daudz iesildīt. Sevišķi no Merķela viņa jūtas

tā uzliesmoja, ka viņš nevarēja tās sevī noslēpt un viņam tās

nepieciešami bija jādara zināmas, kur patlaban svinēja šī lat-

viešu brīvības apustuļa mācību atdzimšanu. Pie grāmatām,

ko viņš šai laikā ar kāri lasīja, pieder Merķela raksti. Viņa
atstātos papīros atrodamas sašūtas lapas ar izrakstiem no

Merķela galvenā darba «Latvieši». Tā ir liecība, cik pamatīgi

viņš šo darbu studējis. Pie tam dzīvi strādā viņa iecere, sa-

līdzinādama Merķeļa aprakstītos latviešus 18. gadu simteņa

beigās («am Ende des philosophischen Jahrhunderts», kā stāv

grāmatas tituli) ar tagadējiem. Pie Merķela jautājuma: «Bet

kāpēc vēl nav nevienas latviskas latviešu vēstures?» viņš pie-

liek klāt: Tā jautāja Merķelis 1797. gadā — un tā jājautā

1870. gadā. Pie Merķela teikuma: «Kamēr barons Šulcs

(1764. g.) uzstājies par apspiestajiem, visas pilsoniskās aprindas

vienbalsīgi nosoda apiešanos ar ļaudīm, kādu tās agrāk atrada

par pielaižamu», Brīvzemnieks piezīmē: Un tagad!! Merķela

dzejisko stāstu «VVannem Ymanta» Valdemārspārdrukāja savā

rakstu krājumā «Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges»

(1871. g.), Merķela domas pārgāja latviešu intelliģencē, kādas

ziņas par viņu izplatījās plašākās tautas dalās,1 bet viņa rak-

stus darīt latviešu valodā pieejamus toreiz nebija iespējams.

Vajadzēja nākt jaunam brīvības vilnim (1905. g.), lai Merķela

raksti varētu parādīties latviski.

Brīvzemnieka vērība par to, kas notiek Latvijā,, neapro-

bežojās ar Rīgas latv. biedrības rīkojumiem un darbiem. Viņš

uzmanīgi sekoja visai ilatviešu dzīvei, latviešu kultūrālajiem

centieniem, latviešu avīžniecībai un rakstniecībai. Viņš pie-
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grieza vērību ari; «Mājas Viesim» un ari to darīja par savu

domu izteicēju. lerosinātam jautājumam viņš sekoja visos

laikrakstos — ari vācu un krievu — un mēģināja tādā kārtā

par to iegūt vispusīgu ieskatu. Zīmīga ir kāda domu izmaiņa

par Valkas skolotāju semināru, kura izcēlās 1871. g. un kurā
ari Brīvzemnieks runāja savu vārdu.

Jānis Kļaviņš, toreiz students Pēterpilī, laidazem Gedauta

vārda «Balt. Vēstnesī» (1871. g. 19.—21. nrā) klajā rakstu

par skolām, kurā izsacīja par Valkas skolotāju semināru loti

asu spriedumu. Viss tanī tā iekārtots, lai latviešu un igauņu

jaunekli savus tēvu tikumus un valodu tik drīz, cik vien iespē-

jams, aizmirstu un atstātu. «Visas mācības pasniedz vācu

valodā, -semināristi savā starpā runā tik vāciski, ar direktori

un skolotājiem runā tik vāciski.» Seminārs ir ierocis pār-

vācošanai. Agrāk daži. priekšmeti vēl mācīti Latviski, piem.

ticības mācības; ari rīta un vakara lūgšanas turētas latviski.

Bet ar laiku latviešu valoda no semināra gandrīz pavisam iz-

zudusi; palikusi tikai viena latviešu valodas stunda. ■ Daudz

bijušu Valkas skolotāju semināra audzēkņi jutās no šāda sprie-

duma stipri aizkārti. Turaidā noturētajā skolotāju sapulcē iz-

sacīja nožēlošanu par šo rakstu. Pret to rakstīja «Balt. Vēst-

nesī» (25. nrā) Rubenes skolotājs Erdmanis. Tas esot 1a t-

viešu seminārs: tas ir latviešu zemē, latviešu vidū, latviešu

direktors tur māca, latviešu jaunekli tur mācās un izmācīju-

šies latviešu skolās latviski strādā: latviešu jaunekļi, uz se-

šiem pusgadiem semināra noiedami, nezaudē savu tautību.

Erdmanim stājās pretī A. Vebers («B. V.» 30.—31. nrā), gan

nebūdams Valkas semināra audzēknis, bet kā latvietis, kas

ciena savu valodu un tautību. Ne viss, kas latviešu zemē,

ir latvisks. Latvieši, kas nevīžo savu valodu runāt, to nicina;

vaina par šādu savas valodas necieņu uzliekama pa daļai se-

mināram. Direktors Cimze dara, ko spēj: bet viņš nav semi-

nāru cēlis, ne sastādījis viņa likumus. Veberam pretī Erdma-

nis sarakstīja vēl garāku rakstu, bet «B. Vēstnesis» to neuz-

ņēma; to iespieda «Mājas Viesī». Tanī viņš plašākā veidā at-

kārto savas reiz izsacītās domas, pie tam neslēpdams savu

sašutumu.

Pēdīgi nāca šai Metā klajā Brīvzemnieks ar rakstu «Kāds

tautieša vārds tautiešu starpā», piesūtīdams to «Mājas Viesim»

(51. nrā). Viņš grib runāt mierprātīgu vārdu. No domu iz-
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maiņas gājuma esot redzams, cik ātri pie mums pārspriedumi

par cienījamu un mīļu lietu var izvērsties par nepieklājīgām

ķildām pašu spriedēju starpā. «Ikkatram godīgam, apgaismo-

tam cilvēkam mūsu dienās vajadzētu zināt, cik derīga un va-

jadzīga ir svabadu domu svabada izsacīšana. Domu un sprie-
šanas svabadība ir prāta gaismas, šīs labākās, cienīgākās dzī-

ves radītājas, auglis un cēlējs.» Kļaviņa domu pretinieki pār-

steidzas, tās dziļāk nepārbaudīdami. Lieta varbūt savā laikā

bijusi laba; bet laiki grozās, un tā var tikt nepilnīga. Cimzes

tēvs nav vainojams. Lieta var būt nepilnīga, bet krietna vīra

roka to var tā vadīt, ka tā atnes košus augļus. Agrāk latvie-

tis gribēja pārvācoties, bet Baltijas vācieši nemaz tik ļoti ne-

kāroja latviešus piegriezt vācu tautai. «Mūsu dienās daudz

latviešu kāro savu tautu latviski gaismot un daudz vāciešu

kāro to pie savas tautas piebiedrot. Seminārs nav mazinājis

nicinošo uzskatu uz latviešu valodu. Bet tās domas nav pa-

reizas, ka tautskolu trūkumi būs par cēloni lieliem ļaunumiem
nākotnē. «Mēs esam pārliecināti, ka latviešu tautas spirgts

gars ikdienas spēcīgāks kļūs; no viņa visādi vājumi, kā blāva

no dzelzs, atkritīs.»

Grāmatniecības laukā grieza ar saviem uzņēmumiem uz

sevi vērību K. Stālberģis. Viņš ir pirmais latviešu grāmatu

apgādnieks, kas stāv uz stingri nacionāliem pamatiem un kam

ir priekšā augsti kultūras ideāli, ar ko latvieši nostājās bla-

kām lielajāmkultūras tautām. Jau toreiz viņš gribēja un mē-

ģināja latviešiem sniegt vislabāko pasaules literatūrā, klasiski

pilnīgo, neiznīcīgo no vecajām un jaunajām kultūras tautām.

Ar «Baltijas Vēstneša» iznākšanu Stālberģa apgādniecība

dabūja ciešus pamatus. Šo avīzi pirmo gadu iespieda viņa.

ar kopējiem līdzekļiem ierīkotajā drukātavā. Avīzes sludinā-

jumos viņš publiku iepazīstināja ar saviem apgādniecības plā-

niem. Ar lielu sajūsmu viņš ķērās pie rakstu sērijas «Gitu

tautu rakstnieki». Kā pirmo grāmatu šai sērijā viņš izsludi-

nāja Šitlera lugu «Vallenšteina lēģeris». Tai seko romiešu

rakstnieka Takita darbs «Germanija un Svevija» Kaspara

Biezbārža tulkojumā. Stālberģis izsaka par to sevišķu prieku,

ka viņš savam uzņēmumam ieguvis Biezbārdi. «Caur to, ka

man izdevies šo spēcīgu un teicamu darba biedri pie šā grā-

matu darba mantot, tad gan patiešām ceru, ka savas apso-

līšanas, kaut gan ar kavēkļiem, jo pilnīgi izpildīšu.» Drīz
7
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Štālberģls izsludina par uzsākto sēriju plašāku prospektu.
Kā trešā grāmata nāk Šillera «Pulksteņa dziesma» Fr. Treu-

landa tulkojumā. Turpmākās grāmatas: itāliešu dzejnieka

Karlo Gocci «Turandot», grieķu dzejnieka Sofokla «Antigone».

angļu dzejnieka Bairona «Manfrēds».

Šillera «Pulksteņa dziesma» iznāca oktobrī 1869. g. di-

vos tulkojumos reizā, K. Biezbārža un Fr. Treulanda (Brīv-

zemnieka). Abi tie sakopoti trešajā «Citu tautu rakstnieku»

grāmatā. Brīvzemnieks atrada šo štālberģa pasākumu par tik

teicamu Un veicināmu, ka viņš apņēmās to ari no savas pu-

ses pabalstīt. Viņš raksta savam draugam Kaibem (22. febr.

1869. g.): «Tu, varbūt, jau ari zināsi un būsi «Baltijas Vēst-

nesī» starp sludināšanām atradis, ka Štālberg k. Rīgā ir ap-

ņēmies citu tautu jo slavenus rakstus latviski pārtulkot.

Darbs jo iepriecinādams un grūts. Iznākšot papriekš 5 grāma-

tiņas, kas kopā maksā 1 r. 50 kap Cik daudz darbs vērts,

man nebūs jāsaka. Skāde tik, ka Štālberģim loti maz abo-

nentu, ko ari sev var lēti izskaidrot, ja apdomā, cik daudz

gan patriotigu latviešu ir, kas tik vien uz šīm grāmatām abo-

nierēs. Ja daudz abonentu nebūšot, tad pēc tām 5 grāmati-

ņām' neviena tāda no Štālberģa vairs neiznākšot. Tas būtu

loti žēl! Tāpēc tad, draugs, nekavējies abonlerēt, ja vēl esi

līdz šodien aizkavējies... Bet ne tik vien abonierēt vienu

eksemplāri un basta; nē, visur, kur tu latvieti satieci, tur iz-

devīgā brīdī viņam piekodini tos īsti labus pārcēlumus no tiem

slavenākiem rakstnieku rakstiem ņemt — to darīt ir mūsu

svēts pienākums.» Vēl Brīvzemnieks piezīmē, ka viņš, Štāl-

berģim gribēdams palīdzēt, pārcēlis Šillera «Pulksteņa dzie-

smu».

«Pulksteņa dziesmas» tulkojums pieder pie Brīvzemnieka

pirmajiem īliterāiriskiem darbiem. Tamblakus nostādītais Biez-

bārža tulkojums met uz to spilgtu apgaismojumu,kurā notēlojas

tā savādības, ari jaunā dzejnieka īpatnība. Klasiski izglītots

valodnieks, kam aiz muguras vesela mūža pētījumi un pār-

baudījumi literatūras laukā, stāv līdzās jaunam censonim, kas

patlaban sper rakstniecībā pirmos solus. Šādā gadījumā, lie-

kas, nav grūti noteikt, kurā pusē meklējams pārākums. Ari

Štālberģa spriedums redzams: viņš Biezbārža tulkojumu no-

stādījis par pirmo, lai gan tas pēdējais viņam pieteikts. Un

tiešām, Brīvzemnieks še nav patstāvīgs meistars, bet ceļa mek-
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lētājs. Lai atdzejošanas ■—————————————————B

grūtības būtu vieglāk pie-

veicamas, viņš sev atļau-

jas dažas brīvības: un no-

sauc tulkoto dziesmu par

«s vabadi pārskandinātu».
□an ari Biezbārdis atzīmē

savā atdzejuma tituli: «ko

sivabadi pārtulkojis», to-

mēr izlieto ņemto svaba-

dibas tiesību daudz mazāk

nekā Viņa biedris. Brīv-

zemnieks atkāpjas ne tikai

teicienos un gleznās no

oriģināla, bet daudz vietās

ari ritumā. Pulksteņlējēja
meistara viscaur vienādi

saliktie panti, kuri attiecas

uz pašu liešanu un pie ku-

riem pieslēdzas dzejiskās _

apceres, Brīvzemnieka I

tulkojumā pa daļai pār-

grozīti. Ar to izšaubās oriģināla skaniīgi ciešā forma. Ari

svabadi ieturētajam ritumam oriģinālā dziļš pamatojums

izsacītajās jūtās. Tur attēlojas darba steiga, ugunsgrēka jucek-

lis, bēru gājiena svfnīgais lēmums v. t. t. Vispārīgi ari Brīv-

zemnieks šo ritumu ietura. Tomēr ir kādas vietas, kur viņš,

oriģināla ritumu pārtraukdams, pārtrauc ari jūtu raksturu.

Ugunsgrēka vietā iestājušos tukšumu Šillers tēlo lēni ritošos

trochajos, Biezbārdis to tā attēlo:

«Pofta ftobro
@cbe tds leetoS,

SBorgu aufu ffumjaē roeetctž.

Sfbegufcbu logu luftiž

SPaigi fauja§;

tur pat)ci ftfidujal.

Bet Brīvzemnieks trochajus pātrauc ar jambiem:

Sutfcho, tlaja,

St'poftita, -
aiiatjjo, (fibroe ifaljrbtta;
JļfbegufrfioS log6§, feenftS

mt>t fd)QUf*alaž.

Un bebefs mabfonaē tif rceeno«

£ur eeffataS.

19. att.
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Traucējoša vietām ari pantmēra akcenta nesaskaņa ar

vārdu akcentu. «Ko rūpēs mūžam vairs nemana.» «Kaut

gads jel gadu tā nedzītu!» Sevišķi negluda ar to vieta, kur

tēlota vīra darbība. Vajadzības izteiksmē lietotie darbības

vārdi tur dabū akcentu uz otras zilbes. «Jālauza, jāzveļ,
Jātaisa, Jāceļ v. t. t.»

Ja še nostādām pretī Biezbārža tulkojumu, tad redzam,
ka še viss ciešs, noteikti izveidots. Tulkotājs grib noturēt sa-

vās rokās ariģiuāla saturu un to sniegt līdzīgiem līdzekļiem
kā tur. Forma tāpat kā oriģinālā piekļaujas saturam. Viņš
ari pilnīgi atraisījies) no vecās, vāciešu koptās dzejas paņē-

miena, vārdu akcentu virzīt nost no liebalsiena uz saknes

zilbi. Palicis tikai kāds rets izņēmums. «Lai atsniegtu ātri mājas.»

Tomēr ari še varbūt nav kļūda, bet apzinīga vai ar dziļāku

nojausmu ņemta brīvība, kam par pamatu tautas dziesmu

pantmērs. Minētā rinda pēc pantmēra taisni tautas dziesmas

rinda. Lai nostādām tai, piem., blakām: «Lai palika galot-

nīte.» i * *-«--;

Ne vārdu pa vārdam, teikumu pa teikumam pārcelt, bet

latviski atdzejot, meklēt īpatnīgu latviešu izteiksmi, uz to cen-

šas tikpat Biezbārdis, kā Brīvzemnieks. Biezbārdis tulko: «Tas

ilgi dzīvos tūtu tautās Un daudz kam ausīs ducinās». Brīv-

zemnieks tulko to pašu vietu : «Pēc gadu gadiem viņu skaņa
Vēl sird' un ausis kustinās.» Abiem ir īpatnīgi latviešu teicieni

(«tautu tautās» —■ gadu gadiem»). Bet katram ir izteiksmē

savs virziens. Biezbārdis, jau sirmgalvis, neapturami tiecas

uz priekšu, pamezdams visas vecās tradīcijas. Brīvzemnieks,

centīgs jauneklis, mēģina pieslēgties pie tā, kas ir. Viņi mai-

nītās lomās. Biezbārdis griežas pie tiem, «kam spēks un

prāts», un necer un negaida, ka daudz viņu klausīsies. Gal-

venais, ka lieta ir pareizi, zinātniski, pēc dziļākas atziņas no-

stādīta. Brīvzemniekam priekš acīm ļaužu masas; attiecībā

uz tām viņš aplūko lietu un neņem to par sevi, abstrakti.

Katram no viņiem tad arī savas kļūdas. Uz priekšu tiek-

damies, nerēķinādamies ar to, vai viņam seko, viņš lieto jau-

nus, neparastus teicienus un vārdus, ari tādus, kas nesaskan

ar latviešu valodas dabu. «lekš tumša zemes klēpja liekam

mēs paši savu dēkliņu.» Kas ir «dēkliņa»? Varbūt domāts

atvasinājums no «dēstīt». «Ak! tu mīla mājas-pītne Raisījusies

mūžīgi.» Mājas-pītne — vāciski: des Hauses zarte Bande.
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Ari ortogrāfijā viņš nerēķinās ne ar to, kas pastāv, ne ar to,

vai viņam var sekot. Viņš atmet h un nelieto tanī vietā ne-

kādu citu garuma zīmi. Ja še vēl pievienojas viņa neparastā

valoda, tad saprotams, ka drīz ceļas pārpratumi.

Skulti ButJmfi jmi ļda§>;

3?u taib! toara*jctiujeettS čuft-

Tikai no turpmākās atskaņas «plūst» (=pluhst) pārliecinā-
mies, ka jālasa: vara jauciens kūst (ne kust).

Turēdamies pie vispār saprotamā un pieņemtā. Brīv-

zemnieks vietām lieto no vecās literatūras pārņemtas, ne īsti

latviskas formas. Tā, piem., nepareizo vārdu uzsvērumu.

Tomēr Brīvzemnieks ceļ ari jaunus vārdus. Bet tas no-

tiek reti un tad katra latvieša sajēgai piemēroti. «Tas domīgs

meklē klusmalas». Skumj prātīgi Bezcerīgi

Cilvēks debess varu skata.» «Gan karstgriba zūd.» Biez-

bārdis saka: «Tā karst īb a zūd.» Brīvzemnieka vārdnīcā

(1872. g.) stāv jau šī jēdziena (Leidenschaft) apzīmēšanai

«kaislība».

No visa tā redzam, ar kādām grūtībām toreiz pašiem

labajiem latviešu valodas pratējiem vēl bija jācīnās, ja gri-

bēja tanī izteikt augstākas kultūras iecirknī radušās domas un

jūtas. Bet patlaban spējīgākie tautas locekļi čakli strādāja,

lai tās novērstu, starp tiem Biezbārdisun Brīvzemnieks.
Biezbārdis apzinīgi veido jauniegīistamo gara pasauli.

No viņa dzejas izceļas daiļi. īpatnīgi, gan reizām tikai ievingri-

nātai acij saskatāmi tēli.

Slugfcf/ un apaffdr>a

Sauli fpibofdjai.

3r to§ fimeē, faš to rota,

@am>u tēlotāju goba.

Ari Brīvzemnieks" tautas valodai pieslēgdamies, sasniedz

vietām ievērojamus panākumus. Sevišķi daudz viņš lieto lat-

viešu valodā iemīlētos participus.

Seefrroa» afterjf.baniia3,

$rifrf toeen poftu hxrirobwmj£,

©bfu rinbag a^rfoljībaimctē.

Šādā kārtā viņš dažā vietā sasniedz izteiksmi, kas la-

bāka nekā Biezbārdim.
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Brīvzemnieks:

Sai toā fdjfiib/ftaii'& fdjlibrumē taiftaf)&,

2eebamee§> fd toajaņ faiftofy§.

Biezbārdis:

Sai' io& ftfftofe Jntilften' mifutfcfj

sļßluftot i»efa§ fa n>een§ ritinfcr).

Vēl kāda vieta, kur redzama katra tulkotāja īpatnība.

Brīvzemnieks:

2m bab to? firt'nim mefjli, manu;

Skaitā uef(seljli'g§, bef famrana'»,

Sai poiTKiiba- ot fatou flautu

2Bittfdj rauiba?, pr«3iibd§.

Biezbārdis:

%aē lifteninr lai aifībob indi;

$at§ nejdjeligg, f>ef firfniba4,
Sanl paitniba ar faunu jēli

38inf(fl bfirue raubaē, preeļibaš.

Jālasa: meli — mēli, celi— cēli.

Sūtīdams no Maskavas savu Šillera «Pulksteņa dziesmas»

tulkojumu uz Latvijas garīgās dzīves centru, Brīvzemnieks

saistās ar latviešu centieniem pēc visaugsitākiem kultūras mēr-

ķiem. Tie nav sasniedzami, partejiski, vienpusīgi uz priekšu

virzoties. Lai vienpusību pārvārētu, vajadzīgs zināmos gadī-

jumos vienpusīgs pretsvars uz otru pusi. Visa šī nosvēršanās

tautiskās atmodas laikmetā uz krievu pusi varētu dažam rādī-

ties par vienpusību. Bet tā bija nepieciešami vajadzīga, lai at-

raisītos no vienpusīgā, nomācošā vācu iespaida, nemaz ne-

runājot par pabalstīšanos uz varu pretī varai. Šai virzienā

bija jāturas sevišķi sabiedriskos jautājumos. Bet ja domāja uz

tautas garīgās dzīves tāļāku attīstību, tad nevarēja izlaist no

acīm vienkārt tautas attīstībā līdz šim nostaigāto ceļu un otr-

kārt cilvēces labāko garu norādītos mērķus. Un te jāsaka, ka

vācu elementu no latviešu gara ne iespējams, ne vēlams iz-

skaust. Pa tiem gadu simteņiem, kamēr vācieši pie latviešiem

strādājuši, vācu elements ticis par organisku latviešu gara dzī-

ves dalu. Un ne viscaur šī dala latviešu iekšējo pasauli ne-

derīgi vai nenozīmīgi papildina, bet zināmā mērā to ari ceļ un

spodrina. Tais mantās, ko Furekers, Stenders, Hugenbergers

latviešu garā licis, ir pa dārgam dimantam, kas pacel cilvēka

vērtību. To ievērojot, ari Biezbārdis, kas citkārt tik stingri un
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nesamierināmi nostājies pret vāciem, savu «Pulksteņa dzie-

smas» tulkojumu veltījis «tiem slaveniem vīriem K. Hugenber-

gerain un J. F. Lundbergam». Viņš jūt,ka viņš strādā to darbu

tāļāk, ko viņi sākuši. To pašu jūt Brīvzemnieks. No krievu

vidus ar latviešieml saistīdamies, viņš nomana, ka viņam jā-
saistās ari ar to tautu, ar kuru viņi pa gadu simteņiempa daļai

saauguši, un viņš sniedz vācu dziesminieka tulkojumu. Līdz

ar to viņš pavirza skatu uz nākotni, šis darbs, Šillera «Pulk-

steņa dziesma», paceļas augstumos, pret kuriem vērsuši savu

vaigu ne vācieši vien bet pa visu cilvēci tie, kas uz augšu

cenšas. Cilvēka dziļākās jūtas, ko viņš pārdzīvo mūža gaitai

ritot, tur apņem mākslas dziļums kā mūžīgi mirdzoša uguns.

Ari latvieši šo spožo liesmu grib iedegt sevī. Tāpēc šai dziesmai

starp latviešiem tik ļoti daudz tulkotāju. Viņu vidū stādamies.

Brīvzemnieks norāda, ka-latviešiem piesavināms tas pats, ko

sevī nesuši labākie cilvēces locekli.



VI.

Krievu-latviešu vārdnīca

Starpnieka uzdevumu krievu un latviešu starpā uzņem-

damies, Brīvzemnieks redzēja, ka šī viņa uzdevuma izpildīšanai
pavisam trūka laika, kultūrai piemērotu līdzekļu. Uz

savstarpēju saprašanos gan bija latviešiem un krieviem no sen

laikiem vairāk pamata nekā latviešiem un vāciem. Latviešiem

un krieviem bija daudzums kopēju vārdu un daudz kopēju
valodas formu. Šī vārdu un valodas formas kopība liecināja,
ka šo tautu senči reiz dzīvojuši tuvās attiecībās. Slavi-balti vēl

palika tuvu, kad ģermāņi jaubija nošķīrušies tālāk nost. Tāpēc
pie baltu tautām piederošiem latviešiem un pie slavu tautām

piederošiem krieviem bija vēl vienmēr daudz vairāk kopēja
nekā Latviešiem un pie ģermāņu tautām piederīgiem vāciem.

Kopējais meklējams ne tikai valodā; tur iemizdams, tas norāda

uz radniecību visā dzīvē, un no turienes tas sniedzas iekšā

ierašās, darbos, dzīves veidā, dzīves līdzekļos. Še ir plašs
lauks pētniekiem, kur sazīmēt tautu likteņu un ceļu pēdas.

Daži zinātnieki tanī ar sekmēm bija darbojušies; krievu un lat-

viešu tuvā satiksme bija diezgan redzami uzrādīta. Kad šīs

tautas, gadu simteņiem viena no otras atsvešinātas, atkal sāka

iegūt sakarus, tad šos sakarus vienā un otrā pusē stipri uz-

svēra.

Brīvzemniekam še ir sevišķa loma. Viņš nebija garīgā

darbā savrūp noslēdzies zinātnieks, kas nododas valodu, ierašu

senatnes atlieku pētījumiem. Šis darbs latviešu un krievu at-

tiecībās pa daļai jau bija darīts un patlaban tika darīts no vī-

riem, kas uz to bija sevišķi sagatavojušies. Viņš ari nebija tāds

sabiedrisks darbinieks, kas piegriež galveno un daudzkārt vie-

nīgo vērību tautu saimnieciskajai dzīvei un ārējiem apstākļiem.

Par tādu uzlūkojams Valdemārs. Brīvzemnieks uzmeklē, ap-

lūko, iztirzā tautu garīgajā dzīvē patlaban atrodamās īpatnības

un tās saista kopā savstarpējas saprašanās un pabalstīšanās

nolūkā. Še vispirmā vietā stāv garīgās dzīves un satiksmes

nepieciešamaislīdzeklis — valoda, ne tik daudz viņas senatnes

formas un vēsture, kā viņas tagadējais veids, kurā ietveras

viņas tagadējā garīgā dzīve. Tādā kārtā Brīvzemnieku rak-
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stuTo pats pirmais darbs, iko

viņš saņem no Valdemāra (kas

gan atzina tā vajadzību, bet

kam uz to nebija ne vaļas, ne

intereses): krievu-latviešu (-vā-

cu) vārdnīcas sastādīšana, Še

tam, kas zinātnē atzīts, bija jā-
parādās praktikā un jāiegūst sa-

biedrisks s/vars.

Vārdnīca ir tautu satiksmē

nepieciešams tuvināšanās lī-

dzeklis. Latvieši no seniem lai-

kiem dzīvojuši daudz tautu

mezgla punktā. Pēc Baltijas

juras un pēc viņas piekrastes,

latviešu dzīves vietas, tiekušās

visas apkārtējās valstis. Ilgus

gadu simteņus latvieši stāvējuši

vistuvākā satiksmē ar vācie-

šiem, kā ar tās pašas zemes

iemītniekiem. Par viņiem val-

dījuši poli, zviedri, krievi.

Šīs tautu attiecības pret latviešiem atspoguļojas vārd-

nīcās, kas stāv kā robežu un ceļa rādītāji' uz tautu krustceļiem
un iezīmē dažādus laikmetus Baltijas vēsturē. Latviešu vārd-

nīcās stāv pa laikam ari vācu vārdi, iezīmējot šo tautu vien-

mērīgos sakarus. Tā pati pirmā latviešu vārdnīca ir vācu-

latviešu: G. Maneelija «Lettus», kas iznāca 1638. g. Labākās

un pilnīgākās vārdnīcas, kur bez praktiskiem mērķiem ievēroti

ari kādi zinātniski principi, ir arvien bijušas latviešu-vācu vai

vācu-latviešu. Tā Langes (1777. g.), Stendera (1789. g.),

Ulmaņa-Bražes (1872. un 1880. g.). Bet blakus šīm vārdnīcām

stāv citas, īpaši senākos laikos, kad ap latviešu zemi cīnījās

dažādas varas. Polu laikmetu Latvijā atzīmē Daugavpilī dzī-

vojošā jezuīta Georga Elgera «Dictionarium Polono-Latino-

Lottovicum» (polu-latiņu-latviešu vārdnīca), kas iespiesta

Viļņā jezuītu akadēmijas drukātavā 1683. gadā. Šai vārdnīcā,

vienīgajā no vecajām, vācu valoda nemaz nav ievērota. Še

latviešus mēģina iekarot kultūra, kas stājās vāciem preti. Vienu

dalu no latviešiem, latgaliešus jeb Inflantijas latviešus, tā ari
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pilnīgi dabūja un paturēja zem sava iespaida. Poļu-katoļu ele-

mentam stāv ari tuvāk Latīņu valoda nekā luterticīgiem vāciem.

Bet poli kādu laiku valdīja ari pār Vidzemi un ilgāku laiku bija

virsvaldnieki pār Kurzemi, un latīņu valoda bija toreiz vis-

pārīgā mācīto valoda. Tāpēc polu un latīņu valoda ievērota

ari citās vārdnīcās. Luteru draudzes mācītājs Georgs Dresels

sastādīja vācu-latīņu-poļu-latviešu vārdnīcu, kas iespiesta Rīgā

1688. gadā. Bet jau šīs vārdnīcas pārstrādājums norāda uz

pārgrozībām, kas notika Baltijā. Dresela vārdnīcu pārstrādā-
dams, izdeva Deplkins 1705. g. vācu-zviedru-polu-latviešu vārd-

nīcu Pār Vidzemi valdīja zviedri, un no vidus laikiem attāli-

noties zūd, sevišķi luterticīgo vidū, latīņu valodas svars. Tāpēc

Depkina vārdnīcā stājās latiņu valodas vietā zviedru.

Latvieši nāk Vidzemē 1710. un Kurzemē 1795. gadā zem

Krievu virsvaldības. Var izlikties brīnišķi, ka uz pirmo krievu-

latviešu vai latviešu-krievu vārdnīcu jāgaida tuvu pie 100—200

gadu. Te jāievēro, ka pār latviešiem nevien politiskā, bet ari

kulturālā ziņā bija cieši nostiprinājusies vācu vara; latviešu

rakstniecība nevien stāvēja zem vācu iespaida, bet atradās

pilnīgi vācu rokās. Pār latviešiem ilgu laiku neaprobežoti val-

dīja vāci; ar augstāko valsts valdību tikai vāciem bija jārē-

ķinās. Kad polu un vēlāk zviedru mēģinājumi, tieši pār latvie-

šiem valdīt, bija atsisti, varēja vāci zem krievu virsvaldības 100

līdz 150 gadu svabadi ar latviešiem rīkoties. Nebija nekādas

vajadzības pēc krievu-latviešu vārdnīcas, tāpēc ka starp krie-

viem un latviešiem nebija nekādu tiešu sakaru.

Tas liecina par vācu kultūras darba sastingumu latviešu

vidū, ka Stendera vārdnīca varēja palikt ap 100 gadu vienīgā

vācu-latviešu un latviešu-vācu vārdnīca. Pa to laiku nevien

valodniecības zinātne (ar Bopa, Pota, Al. Humbolta darbiem)

bija nostādīta pavisam uz citiem patmatiem, bet ari apkārtējo
tautu (vācu, poļu, krievu, pat leišu un ukrainiešu) literātūrās

bija iezīmēti dzejnieku vārdi, kas tika pazīstami visā kultūras

pasaulē. Tas viss, līdz ar prātniecības uzplaukšanu un tautu

rosīgāku satiksmi, bija radījis daudz jēdzienu, kam agrāk ne-

bija vārdu. Latvieši no visa tā savā vācu koptajā rakstnie-

cībā nedabūjazināt gandrīz nekā. Vācu tautības latviešu rakst-

nieki staigāja vēl arvienu vecā Stendera pēdās, tikai retās

reizās ari šo sasniegdami. Zināms, tad pietika ari ar Stendera

vārdnīcu.
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Šis sastingums ir viens no iemesliem, kāpēc Baltijas vā-

cieši zaudēja pie latviešiem vadošo vietu, pat ari viņu lab-

vēlību. Tas nevarēja pret apkārtējām spēcīgajām gara strāvām

pastāvēt. Modās latvieši uz garīgu patstāvību un atmeta vietējo

vācu starpniecību vispārīgās kultūras piesavināšanā. Kopā ar

to nodibinājās tieši sakari starp latviešiem un krieviem. Tagad
radās ari vajadzība pēc krievu-latviešu vārdnīcas.

Pirmais sekmīgais ierosinājums jaunai vārdnīcai izgāja no

tās pašas vietas, no kurienes latviešos ieplūda jaunas gara

strāvas. Valdemārs ari še stāv darba iekustinātāja vietā. Viņš

un Juris Neikēns, divi latviešu studenti, apspriedās Tērbatā

1855. g. par latviešu skolas grāmatu trūkumiem un izstrādāja

plānu jaunai latviešu-vācu vārdnīcai, kura sastādama, Kur-

zemes un Vidzemes skolotājiem piedaloties, šie divi vīri, abi

latviešu kultūras/ laukā strādādami, gāja turpmāk katrs savu

ceļu. • Neikēns pieslēdzās vāciešiem, Valdemārs krieviem.

Viens no viņiem rūpējās par vācu-latviešu, otrs par krievu-

latviešu vārdnīcas sastādīšanu. Abas šīs vārdnīcas, gan citu

roku galā vestas, nāca vienā laikā klajā.

•Krieviem tuvinādamies un gribēdams vispār latviešus krie-

viem tuvināt, Valdemārs stipri sajuta krievu-latviešu vārdnīcas

vajadzību. Viņš redzēja un uz to norādīja («Vaterlāndisches

und Gemeinnūtziges»), ka latviešiem ir pietiekoši daudz

līdzekļu, lai iemācītos vācu valodu. Viņiem ir vācu vārdnīcas,

mazāki vārdu rādītāji, valodas mācības; bez tam vācu valoda

ir valdošā visās muižās, pilsētās un pilsētiņās un ar to lēti pie-

ejama. Gluži citādi stāv ar krievu valodu. Nav priekš tās ne-

vien vārdnīcu un mazāku skolas grāmatu, bet nav ari skolo-

tāju un iedzīvotāju, kas krieviski runā.

Bet Valdemāram vēl sevišķi iemesli, kāpēc viņš krievu-

latviešu vārdnīcu tura par nepieciešami vajadzīgu, iemesli, kas

stāv sakarā ar viņa mūža darbu, ar viņa sabiedrisko cīņu lat-

viešu labā. Viņš bija par «Pēterburgas Avīžu» cenzoru un kā

tādam viņam bija jādod atbilde uz sūdzībām, ko sastādīja Lat-

viešu literāriskās biedrības aprindas un caur Baltijas ģenerāl-

gubernatoru iesniedza lekšlietu ministrim. Šais sūdzībās bija

liktas priekšā dažas vietas no «Pēterburgas Avīzēm» krievu

tulkojumā. Ja sūdzības pārbaudītājs neprot latviski, tad tā ir

viegla lieta, šīm vietām dot citu, priekš apsūdzētā nelabvēlī-

gāku nokrāsu nekā tām ir oriģinālā. Ja «Pēt. Avizēs» stāv:
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«Jo neviens nezin, kas iekš cilvēka, ja ne tikai cilvēka dvēsele

un pats Dievs», tad apsūdzības rakstā to var tulkot: »Jryma
ecTt caMi> Eor-b" (dvēsele ir pats Dievs). Ja «Pēterb. Avīzēs»

mācītājiem pārmet, ka viņi pietiekošā mērā nerūpējas par še-

jienes kurlmēmo skolām, un turpatpiezīmē: «Vini strādā priekš

Āfrikas pagāniem, un mūsējiem — zināms, esot jāgaida. Tā

mums viens raksta,» tad apsūdzības rakstā var tulkot: „Ohh

paSoTaioTt hjih A(ļ)pHKaHCKHX'i> jishmhhkob'b, a mij, HaTypajibHo,

nojiHCHH H<naTb (gaidīt)" (Viņi strādā priekš Āfrikas pagāniem,

bet mums, dabiski, vajaga gaidīt). Var pārgrozīt vārdu formas

un tā tiem dot citādu nozīmi, un var ari dažu ko atlaist nost.

— Tais pašās Latv. literāriskās biedrības aprindās 1867. gadā

vārds „HOBOBBeneHei" tulkots ar «izskaidrošana». Šo tulko-

jumu vācu Rīgas avīze f«Rig. Zeitung») aizstāvējusi par pa-

reizu. Uz Maskavas krievu avīzes („Mock. B-ehomocth") pie-
zīmi, ka tas ir nedzirdēts vārda viltojums, atbildēja agrākais

avīzes «Rig. Zeitung» redaktors Julius Ekardts kādā korrespon-

dencē no Vācijas, ka varot Latv. literāriskaibiedrībaiuzlikt vis-

briesmīgākos spīdzinājumus, tomēr tai neizdošoties minēto

vārdu labāki tulkot nekā tas ir tulkots. (Valdemāra apgādā-

tajā vārdnīcā vārds „HOBOBBefleHie* tulkots ar «jauna ievešana,

jaunošana»).

Ļoti nopietnas sekas bijušas kādam citam nepareizam tul-

kojumam no krievu valodas. 1863. gadā iznāca Baltijai

jauns pasu likums, Latviskā tulkojumā to sniedza Latv. liter.

biedrības priekšnieka R. Šulca vadītās «Latviešu Avīzes»

(1863. g. 34. nov.). Vietai, kurā sacīts, ka ļaudīm pases priekš

visas valsts nevar atraut, ja viņi izpilda šādā gadījumā priekšā

rakstītos prasījumus, bet 30 verstu attāļuma robežās viņiem ne-

maz nevajaga pases,
— šai vietai bija dots tulkojumā šāds sa-

turs: tiikai 30 verstu attāluma robežās ļaudis drīkst prasīt pases.

Kad toreiz apturētās «Pēt. Avīzes» atkal iznāca un uz daudz-

kārtējām sūdzībām pasniedza likuma tekstu pareizi, pagāja vēl

kāds gads, kamēr «Latv. Avīzes» nodrukāja puslīdz pareizu

likuma tulkojumu. Labi ilgi vēlāk šī avīze izskaidroja zemnieku

pārvaldēm: viņas abi pieminētie likuma izskaidrojumi, t. i. gluž;

nepareizais un puslīdz derīgais, esot ņemami par mērauklu.

Valdemārs piezīmē: «Var iedomāties jucekli, kas ar to izcēlā'-

zemnieku iestādēs, bet īpaši, cik brīvs ceļš nu bija vaļā vis-

neticamākai patvaļībai pret ļaudīm, kuri prasīja pases.»



109

Tik nopietna bija vajadzība latviešu starpā un tiem, kam

ar latviešiem darīšanas, kas latviešu vidū grib nest tiesu un

taisnību, pēc līdzekļa pareizi saprast un tulkot krievu valodu.

No šī stāvokļa Valdemārs skatījās uz lietu. Viņam nebija

priekš acīm ne valodnieciski, ne zinātniski mērķi, bet krievu-

latviešu vārdnīcas sastādīšana ietilpst viņa sabiedriskās dar-

bības programmā. Ar to ari izskaidrojams sastādamās vārdnī-

cas raksturs.

Pirmā lieta, bez kuras uz vārdnīcas izdošanu nevarēja ir

domāt, bij līdzekļi izdevumu segšanai. Lielāku, dārgāku

vārdnīcu pārdošana iet tik lēnām,, ka grūti atrodami apgādā-

tāji', kas gribētu un varētu ieguldīt kapitālu šādā uzņēmumā.

Tas sakāms īpaši par agrākiem laikiem, kad grāmatas netika

tik plaši lietotas kā vēlāk. Latviešu lielāko vārdnīcu izdo-

šanai allaž sniegti pabalstam vispārīgi līdzekļi no to puses,

kam kāda interese latviešiem stāties tuvu. Kurzemes muiž-

niecība deva Stendera vārdnīcas iespiešanai 1000 dālderus;

Kurzemes un Vidzemes muižniecība novēlēja Ulmaņa vārdnī-

cai par labu 500 rubļus. Valdemāram nebija no šīs puses

nekas gaidāms. Viņš griezās 1866. g. vārdnīcas lietā pie Tau-

tas apgaismošanas ministrijas. Tā uzņēmās vārdnīcas sastā-

dīšanas un iespiešanas izdevumus.

Tagad bija jāizstrādā plāns, jāsarunā strādnieki un jā-

ķeras pie darba. Valdemāram pašam, pēc viņa piedzīvoju-
miem, lieta bija skaidra. Bija sastādama vārdnīca praktiskām

vajadzībām. Bet viņam bija jārēķinās ari ar citu do-

mām. No vienas, ievērojamas, puses viņam ieteica gādāt

par pilnīgu un stingri zinātnisku vārdnīcu. Tāds priekšlikums

pilnīgi saprotams. Patlaban bija valodu zinātne pilnā plauk-

šanā un visapkārt strādāja pie darbiem, kas centās Izpildīt

jaunākos valodniecības prasījumus. Igauņu vārdu krājums

bija zinātniski apstrādāts Vīdemaņa vārdnīcā, kas iznāca

1869. g.; līdzīgu leišu vārdnīcu sastādīja Kuršats. Un ari lī-

dzīga latviešu vārdnīca patlaban bija darbā; pie tās bija strā-

dājis Neikēns un Ulmanis. Valdemārs visu to it labi zināja.

Bet viņš sacīja: Vīdemaņa iguņu-vācu vārdnīca maksā ne-

iesieta 7M> rubļu; to var iegādāties tikai nedaudz mācītāji,

droši vien ne tautskolu skolēni; tādas vārdnīcas sastādīšanai va-

jadzīgs vismaz kāds gadudesmits; tāda vārdnīca nevar veicināt

krievu valodas izplatīšanos latviešu starpā. No otras puses
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Valdemāram izsacīja vēlēšanos, ka latviešu vārdi lespiežami
vārdnīcā krievu burtiem. ■ Ar zināmu virzienu krievu sabie-

drībā izskaidrojama ari šāda vēlēšanās. Valdemārs atraidīja

šādu priekšlikumu kā neizpildāmu. Še jāņemot vērā latviešu

stāvoklis, viņu valoda un puslīdz neattīstītā rakstniecība.

Daudz vārdu nozīme vēl nav diezgan noteikta; daži ņemti no

izloksnēm, kurās tos pēc formas un satura lieto dažādi. Ja

iet pāri vecās baznīcas literātūras robežām, tad pamati top

nedroši, šaubīgi;, kur neviens labprāt negrib nostāties; tāpēc

sajūtams tāds latviešu un igauņu vārdnīcu trūkums;. Ja nu

šiem vārdiem vēl piepeži dod jaunu tērpu krievu burtos, bez

vokālu garuma un īsuma zīmēm, tad iznāktu vārdnīca, kas

daudzkārt nebūtu ne latviešiem, ne krieviem saprotama. Tā

neveicinātu ne krievu valodas izplatīšanos, ne kādu citu prā-

tīgu nolūku. Vārdnīcai jābūt par visām lietām pareizam tul-

kam.

Še tad nu galvenie uz sastādāmo vārdnīcu attiecīgie pra-

sījumi, kas saskan ar 'Valdemāra demokrātiski sabiedriska-

jiem centieniem: vārdnīcai jābūt lētai, skaidri un viegli sa-

protamai, tai jāiznāk drīz.

Ar šādiem norādījumiem Valdemārs uzdeva Brīvzemnie-

kam vārdnīcu sastādīt. Bet Brīvzemniekam bija sava īpat-

nība, ko viņš, kā darba darītājs, nevarēja noliegt. Tas iz-

rādījās tūliņ, tiklīdz viņš darbu uzņēmās.

Otrā dienā pēc savas ierašanās Maskavā pie Valdemāra

būdams, Brīvzemnieks ar viņu pārrunāja ari vārdnīcas lietu.

Bija jāizšķir jautājums, kāda rakstība ņemama latviešu vār-

diem. Valdemārs gribēja paturēt līdzšinējo ortogrāfiju. Šai

ziņā lasītāji loti konservatīvi; tas redzams ari citās tautās.

Brīvzemnieks iebilda, ka vienā ziņā viņš gribētu atkāpties no

vecās rakstības: atmest gotu un ņemt iespiedumā latīņu bur-

tus, ko latviešu rakstos jau lieto. Valdemārs palika pie savām

domām. Latīņu burti būšot latviešiem tomēr neparasti; ne-

viens latviešu grāmatu un avīžu izdevējs neuzdrošinoties sa-

vos izdevumos šos burtus ievest; tie būtu ari no jauna le-

jami un sadārdzinātu iespiedumu. Brīvzemnieks aizstāvēja

savu priekšlikumu. Vārdnīcas lietotāji piederēs pie vairāk mā-

cītiem lasītājiem,, kam latīņu burti' nedarītu nekādas grūtības,

bet gan prieku, ka šai ziņā sperts solis uz priekšu. Pie tam

katra no vārdnīcā ievērotajām valodām atšķirtos tūliņ ar
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burtiem: krievu vārdi būtu iezīmēti krievu, latviešu vārdi la-

tiņu un vācu vārdi gotu burtiem. Ja vārdnīcā latviešu un

vācu vārdi iespiesti tliem pašiem burtiem, tad tanī ieska-

tīdamies dažs krievs varētu nodomāt, ka latvieši tādi

pat vācieši vien ir. Tāds iebildums atstāja uz Valdemāru

iespaidu. Viņš sajuta ari cienību pret otra pārliecību un ne-

gribēja to apspiest. Viņš sacīja: «Nu labi, lai notiek pēc

jūsu prāta. Jūs jau to vārdnīcu sastādīsiet. Darbs vairāk

patīk, ja darītājs ari pats pie viņa ko piedomājis klāt.»

Izrādījās, ka uz tā paša principa pamata, ko uzstādīja

Brīvzemnieks, bija izšķīruši rakstības jautājumu ari citu vārd-

nīcu sastādītāji. Šīs pašas vārdnīcas priekšvārdā Valdemārs

min, ka 1851. g. (Tavasithusā) izdotā krlevu-zviedru-somu

vārdnīcā zviedru vārdos lietoti latīņu, bet somu vārdos gotu

burti. Ari Bīlensteins min Ulmaņa vārdnīcas priekšvārdā par

vienu no iemesliem, kāpēc lietoti latviešu vārdos latīņu burt',

ka latviešu un vācu valoda tūliņ darāma acīm izšķirama. Un

ari jau Vecais Stenders bija savā vārdnīcā latviešu vārdus

licis iespiest latīņuburtiem.

Ar burtu izvēli vārdnīcā redzamā Brīvzemnieka īpatnība

neaprobežojās. Būdams ap 20 gadu jaunāks par Valdemāru,

viņš nevien rakstības jautājumā, bet ari citādi tiecās vairāk

uz priekšu. Viņš ievēroja ne tikai tos vārdus, ko latviešu va-

loda no pagātnes mantojusi; viņš paturēja acīs ne tikai tagadni,

bet ari latviešu valodas tuvāko nākotni. To iegaumējot, izrādī-

jās par vajadzīgu atvasināt pavisam jaunus latviešu vārdus.

Šādā kārtā viņš taisni nostājās uz tā nedrošā, šaubīgā pamata,

uz kuru, kā uz lielu vārdnīcas sastādīšanas kavēkli, Valdemārs

bija norādījis.

Še nu vajadzēja sevišķa līdzekļa, kas lai ienestu noteik-

tību vēl nenodibinātos apzīmējumos. Priekš tam bija derīga

vācu valoda. Krievu priekšvārdā Valdemārs uz to norāda,

ka vācu dala īpaši tādēļ pieņemta klāt, lai ar tādas valodas

palīdzību, kas ilggadējā literāriskā darbā dabūjusi lielu noteik-

tību abstraktu, garīgu jēdzienu ietērpumā, varētu tuvāk apzī-

mēt saturu latviešu un pa daļai ari krievu vārdiem.

Vēl saskan ar Brīvzemnieka raksturu:, ka viņš grib strā-

dāt pulkā, ka viņš vēlas daudz darba biedru. Pie tam viņš

ne vienīgi to patur acīs, lai darbs labāki veiktos, lai to drī-

zāk un pilnīgāk padarītu, bet lai iekustinātu pēc iespējas daudz
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cilvēku uz sabiedrisku, uz tautisku kopdarbu, kuru citi strādā

tāļāk, kad darbu sācēja vairs nav. Gan nemaz nav domā-

jams, ka pilnīgāku vārdnīcu varētu sastādīt viens pats cilvēks

bez vairāk piedalīšanās, īpaši vēl, ja trūkst gatavu priekšdarbu,
kā tagad Brīvzemniekam. Lai papildinātu rakstniecībā lie-

toto, krievu vārdu pārtulkošanai nepietiekošo latviešu vārdu

krājumu, bija jāaicina klāt palīgi no visām Latvijas malām, jā-
izmanto izloksnes. Līdzstrādnieki' bijuši katras lielākas lat-

viešu vārdnīcas sastādītājam. Tie vajadzīgi, lai sanestu kopā

materiālu, lai palīdzētu iztulkot un noteikt vārdu nozīmi. Bet

Brīvzemnieks gāja tālāk. Viņa darba biedri strādāja pie vārd-

nīcas tieši, sastādīja puslīdz patstāvīgi dažas vārdnīcas daļas.

Viens no viņa līdzstrādniekiem, viņa draugs Laubes Indriķis,

pastāsta («Balt. Vēstn.» 1871. g. 52 nrā), kā norisinājušies
vārdnīcas darbi. «Cits krievu vārdus latviski tulkoja, cits,

kam tulkošana neveicās, krievu vārdus pēc rindām izrakstīja,

un t. j. pr. Darbam iesākoties labs pulciņš strādāja čakli vien,

bet pirmais darba gads vēl nebija savu rituli beidzis, kad

strādnieki bija izklīduši, atstājušies; tikai viens palika — Brīv-

zemnieks. Viņš uzņēmās darbu pabeigt, bet darba beigas

bija darba rezgalis: aizritēja veseli trīs gadi darbam beidzo-

ties — un kas par darbu! Manuskripts bija raibs kā dzenis;

vārdi bija juku jukām sastādīti, jo daži iz līdzstrādniekiem,

vai vieglprātīgi būdami, vai nezinādami;, bija greizi tulkojuši

un vārdus pavisam ērmoti sarakstījuši... Nu bija Brīvzem-

niekamko post, ko pārlabot, ko rakstīt, līdz varēja manuskriptu

iespiešanai nodot. Bet ar iespiešanu darbs vēl nebeidzās.

Zeceri (rakstu salicēji), pa latviski un pa vāciski nemācēdami,

loti daudz vārdu salikšanā misējāsi, tā ka 5 līdz 6 korrektūras

lapas bija lasāmas.»

Ar šādu darba veidu vēl sevišķi izskaidrojas, ka darbs

nevarēja būt (kā tas no paša iesākuma ari negribējabūt)

zinātnisks. Nevarēja še ievērot vārdu celmus un atvasinā-

jumus, vārda nozīmi dažādos sakopojumos teikumā, parunās.

Nostādīja krievu vārdam blakus latviešu un vācu vārdu —

tas bija viss. Praktiskām vajadzībām šāda vārdnīca kaut kā

noderēja, bet valodniekus, valodas pētītājus un kuplinātājus tā

nevarēja apmierināt.

No galvenajiem vārdnīcas līdzstrādniekiem bez Laubes

Indriķa, kas piesūtīja materiālus no Latvijas, vēl minami

Andrējs Spāģis un students Krišjānis Kalniņš.



113

Tautas apgaismošanas ministrijas «Krievu-Latviešu-Vācu

Vārdnice», kura uzlūkojama par vārdnīcas pirmo dalu, iznāca

Maskavā 1872. gada sākumā, otra dala, «Latviešu-Krievu-Vācu

vārdnice» turpat 1879. g. Vārdnīcas labvēli sniedza par tās

pirmo daļu norādījumus jau 1871. gada beigās.

Valdemārs minēja par to kādus vārdus savu rakstu

sakopojuma «Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges» otrā burt-

nīcā. Norādījis uz latviešu vārdnīcām vispār un uz krievu-

latviešu vārdnīcas vajadzību sevišķi, viņš uzsver lietas prak-

tisko pusi un rauga aizbildināt dažus vārdnīcas trūkumus.

Trūkumi ir visur, ari tur, kur strādā labvēlīgākos apstākļos,
kur grāmatas apmērs nav iepriekš noteikts v. t. t. Jaunā

vārdnīca aptver gandrīz 2Va miljona burtu; Stendera vārdnī-

cas lielākā vācu-latviešu dala tikko l x/ 2milj. burtu. Bet pē-

dējais burtu skaits varēja būt toreiz daudz vairāk pietiekošs,

nekā tagadnes un tuvākās nākotnes daudz augstākiem pra-

sījumiem 214 miljona, kas turklāt izdalīti uz trim valodām.

Tomēr jāpateicas Tautas apg. ministrijai ari par šo dāvanu,

kas nāk pa daļai ari latviešu literatūrai par labu; jo līdz šim

nebija nekā.

Laubes Indriķis, kas (kā redzējām) pastāsta, kā pie vārd-

nīcas strādāts, norāda uz viņas mērķi. «Vārdnīce priekš dzī-

ves sarakstīta, un būs pie krievu valodas mācīšanās skolo-

tājiem' un skolēniem liela palīdze. Šo mērķi vārdnīce pilnīgi

sasnieguse. Zināms, priekš valodu izpētītājiem viņa nav; jo

būtu viņa tāda, tad vēl daudz gadu būtu ar sagatavošanu pa-

gājuši.» Ari to Laube piezīmē: «Vācu valoda, klāt būdama,

pierāda skaidrāki, kāda tuva radiniece latvju valoda krievu

valodai.»

Par vārdnīcu deva spriedumu no savrūp stāvošiem kāds

—š («B. V.» 1872. g. 22 nrā). Pie vārdnīcas nopelniem viņš

pieskaita: ka tā iespiesta latīņu burtiem, ka atmesti' dubult-

nieki, ka vārdnīcai pielikts īpašvārdu (ģeogrāfisku, vēsturisku,

muižu v. c. vārdu) saraksts, kuri latviešu valodā atšķīrās no

vācu nosaukumiem. Bet par vārdnīcas trūkumiem viņš uz-

rāda, ka vārdu atvasinājumi daudzkārt nav lāgi izdevušies,

ka daži vārdi nepareizi pārcelti (piem.puSonpoMbiuijieHHHKi,—

zivju kupcis), ka daži vārdu izskaidrojami nav izveicīgi, ka

vārdnīcā daudz iespieduma kļūdu. Gala vārds: «Lai nu

būtu, kā būdams, par vārdnīcas iznākšanu loti jāpriecājas un
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apgādātājiem sirsnīgi jāpateicas. Valdemār un Brīvzemniek

kungi, šo vārdnīcu ļaudīs laizdami, var droši teikt: «Fecimus,

quae potuimus, faciant meliora potestes!» (Darījām, ko spējām;

lai pratēji «trādā labāki!)»

Vārdnīcas apspriedējiem, sevišķi —š, atbildēdams, kādus

vārdus par savu darbu minēja ari pats sastādītājs («B. V.»

1872. g. 27. nrā). Viņš visgaišāk apzinās un visgrūtāk sajūt,

ka vārdnīcai ir trūkumi. Bet viņš darījis, ko laiks un citi

apstākļi atjāvuši. No iepriekš nosacītām 20 loksnēm vārdnīca

pieaugusi par 43ļ'2 loksnēm. Un tomēr telpu trūkuma dēl daža

vēlēšanās un dažs padoms bijuši jāpamet neizpildīti. Ari lat-

viešu valodas izloksnes ievērotas trūcīgi, tāpēc ka ari šī darba

daļa bijusi lielāka nekā sastādītāju spēki. Vairāk kā četrus

gadus pa lielākai daļai vienīgi pie vārdnīcas strādādams, gan

ar saimnieciskiem trūkumiem, gan ar miesīgām vājībām kau-

damies, Brīvzemnieks vismazāk ievērojis pats savu labumu.

Viņš nav kavējies pie šīs jo vajadzīgās grāmatas sagata-

vošanas gadu desmitus, domādams, ka turpmāk nopietnu un

spējīgu valodnieku darbs būs stipri atvieglināts ar šo pirmo

krievu-latviešu-vācu vārdnīcu, kas drīz sagaidīs jo stipru un

krietnu māsu, latviešu vācu vārdnīcu, ko raida tautās tik cie-

nīti vīri, kā Neikēns, Ulmanis un Bīlenšteins.

■Krīt acīs, ka par vārdnīcu nenodod nekādu plašāku sprie-

dumu vīrs, kas toreiz vairāk nekā neviens nodarbojās ar lat-

viešu valodas jautājumiem — Kronvalda Atis. Viņš diezgan

plaši raksta par Kuršata vācu-leišu vārdnīcu, no kuras (1872. g.j

bija iznākušas pirmās trīs burtnīcas, tāpat par Ulmaņa lat-

viešu-vācu vārdnīcu, kas iznāca tai pašā (1872.) gadā, bet

krievu-latviešu-vācu vārdnīcu pamet neapspriestu. Viņa do-

mas par šo darbu nomanāmas no dažiem teikumiem minēto

vārdnīcu apspriedumos. Par Kuršata vārdnīcu viņš min, ka

tā derēšot arī tiem, kas grib kautkā palīdzēt pie latviešu vārd-

nīcas sevišķi otrās daļas sagatavošanas. «Tikai tas, kas ar

nodomu šādu darbu aplūkos, nojēgs, ka tad vēl nav vārdnīce

gatava, kad vācu un latviešu vokabulus pēc alfabēta sastāda

citu pret citu.» No vārdiem par vācu un latviešu Vokabuliem

noskārstams, ka Kronvalds domā Ulmaņa vārdnīcu. Bet ap-

linkus še nodots spriedums ari par Brīvzemnieka vārdnīcu.

Viņš saka: «Šis tekošs gads paldies Dievam labi briedīgs, jo

patlaban dabūjām divas jaunas vārdnīces apsveicināt, vienu,
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kurā krievu, latviešu un vācu vārdi cits pret citu sastādīti, un

otru, kurā latviešu vārdi vācu valodā pārcelti un iztulkoti.»

Nevarēja citādi būt, ka Kronvaldu, kas urbās iekšā valodas

smalkumos, vēsturē, attīstībā, neapmierināja vārdnīca, ko

sastādīja vīrii, kuri visu vērību piegrieza praktiskās dzīves

jautājumiem.

Pavisam jaunu ceļu ieraudama, Brīvzemnieka sastādītā

vārdnīca stāv ārpus uzņemtās latviešu vārdnīcu attīstības

gaitas. Ari 1879. g. iznākusi vārdnīcas otrā dala, latviešu-

krievu-vācu vārdnīca, pēc rakstura pilnīgi pieslēdzās pirmājal

daļai, ari tur galvenais un gandrīz vienīgais tas, ka latviešu

vārdam nostādīts pretī krievu un vācu vārds.

Krievu-latviešu vārdnīcai mums nav agrāku paraugu,

kam blakām stādīt. Un ari turpmāk Brīvzemnieka ir ilgu laiku

vienīgā. Tikai labi vēlāk (1913. g.) tai piebiedrojās Dravnieka

vārdnīca. Bet vārdnīcām, kurās latviešu vārdi stāv pirmie, ku-

rās tie tulkoti un izskaidroti, ir jau sava vēsture. Priekšgalā
še stāv Jakobs Lange, kas ievēroja nevien vārdu celmus un at-

vasinājumus, bet ari dažas izloksnes. Viņa pēdās staigā Vecais

Stenders. Jaunu attīstības posmu atzīmē Ulmaņa vārdnīca,

kas patur acīs salīdzināmo valodas zinātni un ceļ gaismā

daudz lielāku vārdu krājumu nekā agrākās vārdnīcas, vārdu

krājumu, kas pieaudzis valodai attīstoties un salasīts no iz-

loksnēm, tautas dziesmām, literātūras.- Še starpā nāk Tautas

apg. ministrijas izdotā vārdnīca. Visu latviešu vārdu krāju-

mu aptver un stāv valodniecības augstumā Mulenbacha un

Endzelīna vārdnīca, kas sāka iznākt 1923. g.

Brīvzemnieka sastādītai vārdnīcai tautas gara dzīvē un

rakstniecībā tomēr liels svars. Savu īsto uzdevumu, tuvināt

savā starpā latviešus un krievus, būt par tiltu starp latviešu

un krievu kultūrām, tā sekmīgi izpildīja, Tā ir vairāk nekā

četrdesmit gadus bijusi vienīgais līdzeklis, lai latvieši, kas

trūcīgi prot krievu valodu, izzinātu krievu vārdu nozīmi, va-

rētu lasīt un saprast krievu rakstus, iemācītos pilnīgāk krievu

valodu. Ari tiem, kas krievu valodu pārvaldīja labi un gri-

bēja no tās kautko tulkot latviski, tā bija nepieciešama grā-

mata. Pat labākajam valodas pratējam nāk priekšā vārdi,
kur tam jāgriežas pie vārdnīcas pēc padoma.

Savi nopelni Brīvzemnieka vārdnīcai latviešu rakstnie-

cībā attiecībā uz ortogrāfiju, 1872. gads, vārdnīcas iznākša-
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nas gads, apzīmējams latviešu rakstībā par robežu gadu. Ar

šo gadu noteikti sāk atmest dubultniekus. To dara abas šai

gadā iznākušās vārdnīcas un nacionālās avīžniecības vadošais

orgāns «Baltijas Vēstnesis». Bet vēl vienu pārlabojumu Brīv-

zemnieks ieved savas vārdnīcas rakstībā un šai ziņā minēto

biedru starpā stāv viens: viņš atmet garuma zīmi h pēc o.

Brīvzemnieka vārdnīca, īpaši viņas pirmā dala, latviešu

rakstniecībā dzīvs piemineklis, kas norāda, kādā virzienā

(tuvāk pieslēdzoties krievu literatūrai) pārgrozās viņas sa-

turs un ārējā ietērpa.



VII.

Domu biedri

Kādā sabiedrībā Brīvzemnieks. Maskavā dzīvoja, redzams

no telegrammas, ko viņš sūtīja uz Rīgu Merkeļa pieminekļa
atklāšanas dienā 21. oktobri 1869. g. Šo telegrammu' bez viņa

parakstījuši Spāģis, Barons un Valdemārs. - Atskaitot Juri

Alūnānu, kas kopš pieciem gadiem jau gulēja zemes klēpī,
še ir paši ievērojamākie no pirmajiem ceļlaužiem latviešu tau-

tas darbos. Viņi liekas izsisti ārā no savas īstās cīņas vie-

tas;, vioī ir ārpus savas tautas robežām, kurai viņi strādā un

dzīvo; bet cīņu viņi nebūt nav atmetuši. Viņi taisni jūt au-

gam savu iespaidu un ar to savus spēkus. Labs darba cē-

liens viņiem aiz muguras. Brīvzemniekam viņi ir priekšzī-

mes, kam jāseko. Ar savu bagāto piedzīvojumu krājumu viņi
meklē saviem centieniem ceļu jaunos apstākļu sarežģījumos
un tā arvienu gaišāk noskaidro savas un savu biedru darbī-

bas programmu. Šai darbā, šai meklēšanā Brīvzemnieks no-

stājās viņiem blakām kā biedris, kam jāuzņem, ko viņi pie-

dzīvojuši, kam jāizzin, ko viņi domā un grib, kam jāņem pie

tā dalība un jāieliek tanī savs sevišķais elements. Viņu darbs

un būtība top par daļu no viņa un viņu darbā viņš liek dalu

no sevis.

Vecākais no Brīvzemnieka biedriem bija Andrejs

Spā ģis (dzim. 1820. g.). Tas ierodas Maskavā tai pašā
(1867.) gadā, kad Brīvzemnieks. No Vācijas pārnācis, tas bija

pieņēmis lekš-Krievijā zemkopja vietu, sarakstījis Pēterpilī,

pa daļai'Valdemāra dzīvoklī, savu grāmatupar Kurzemes zem-

nieku apstākļiem, pēc tam bijis par rīkotāju degvīna brūžos

Razaņas guberņā un tad nonācis Maskavā par vadītāju spiesta

rauga fabrikā. Šo vietu drīz atstājis, viņš nodzīvoja Maskavā

divus gadus bez kāda noteikta darba. Šai laikā viņš ņēma da-

lību pie krievu-latviešu-vācu vārdnīcas. Še viņš bija Brīv-

zemnieks tiešs biedris. Ari bez tam viņi satikās gandrīz
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katru dienu. Bet viņu satiksme sniedzās pāri: Maskavā nodzī-

votajam laikam. Viņi ir zināmā mērā dzimtenes biedri. Brīv-

zemnieks zin Spāģa mājas. Tās pieder pie Dunalkas pagasta

un ir redzamas, no Aizputes uz Liepāju ejot, aiz Desas krogus,

pa labu roku pakalnē. Brīvzemnieks pazīst Spāģa māti (tēvs

viņam agri miris), cītīgu, krietnu latviešu sievieti. Spāģis

pēc divi gadiem (1869. g.) atstāj Maskavu, pieņemdams pār-

valdnieka vietu kņaza Meščerska muižās Smolenskas guberņā,
bet. 1871. g. pavasarī, uz Volgas guberņām dodamies, atkal no-

nāk Maskavā. Atkal viņš kādu laiciņu ar Brīvzemnieku kopā

pamājo, paprāto un papriecājas. Un kad viņš Saratovā to

pašu gadu jūlija mēnesī koleras sērgā mirst un trīs četri sveši

cilvēki viņu pavada uz kapiem, viņa pēdas būtu no latviešu

vidus neziņā nozudušas, ja Brīvzemnieks nebūtu viņa piemiņu

atgādinājis, sniegdams par viņu sirsnīgu apcerējumu «Balt.

Vēstnesī». Viņa ievērojamākie raksti, sevišķi: viņa «Zustānde

des freien' Bauernstandes m Kurland», bija sarakstīti vācu va-

lodā un nebija latviešu publikai pieejami; viņš sava mūža

ievērojamāko darba gabalu bija nodzīvojis ārpus Baltijas un

nebija ieguvis nekādas saites ar Latvijas literāriskām aprin-

dām, — ar ko lai būtu varējusi viņa piemiņa latviešu vidu

izplatīties un nostiprināties? Brīvzemnieks saņēma no šī lielā

cilvēka tiešus iespaidus, nevien to, ko viņš rakstījis, bet ari

to, ko viņš domā, grib, sevī nes.

Spāģis mums Brīvzemnieka attēlojumā nostājas priekšā

par skaidru, ideālu censoni. Viņu nevada materiālas intereses,

bet garīgas, tikumiskas. Viņš mierīgi ziedo savu labumu, sa-

vas ērtības, ja to prasa cīņa pēc taisnības, pēc patiesības.

Viņš atstāj vairāk reiz savu vietu, savu pelņas darbu, lai va-

rētu nodoties lietai, uz ko viņu aicina augstāks uzdevums.

Viņš negaužas, ja tad viņam jādzīvo šaurā telpā, trūcīgi.

Savu ievērojamo grāmatu sarakstīdams, viņš dzīvo Pēterpilī

patumšā istabiņā un dzird dažu rīt blakus telpās bērnu brēk-

šanu, bērnu kulšanu, pātaru skaitīšanu, sīvu bāršanas un mīlu

bučošanos. Maskavā tik pat šauri dzīvodams, viņš par sevi

liecina: Manam latvieša prātam patīk mana mazā, zemā ista-

biņa», un pa logu lūkodamies, viņš saka: «Šīs istabas logs

rāda uz vakariem; uz vakariem var tā sakot daudz sirsnīgāk

lūkot.» — Viņa domu veids ir tipisks priekš vecākās tautisko

censoņu paaudzes. Brīvzemnieks viņu tā raksturo: «Ko
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viņš zināja un mācēja, par to viņš runāja un mācīja. —viss

bija gaišs un sīkās daļās prātīgi nosvērts. Miglainās, pārda-

bīgās mācības nebija priekš A. Spāģa; viņš ticēja tik prātam

un saviem jutekļiem. Viņam bija viss viena alga, kas ko

mācīja — vai melns jeb balts, vai augsti jeb zemu stāvošs,

vai liekulis, gudrinieks jeb prātnieks — tenkas un blēņas priekš
viņa bija un palika tenkas un blēņas, gudrību un patiesību viņš
vienmēr cienīja kā gudrību un patiesību. Visas lietas viņš

ievēroja savās īstenās, patiesīgās īpašībās, fantāzijai lielu vaļu

nedodams, bet ar prātu nosvērdams, kas labs ar viņām zinā-

mā laikā patiesīgi, izdarāms un panākams.»

Šī ciešā, konsekventā prāta darbība ir visa agrīnā tau-

tiskā laikmeta vadošais spēks. Tam ir nacionālisma laikmeta

iezīmes. Ar prāta slēdzieniem atrisināja dzīves sarežģījumus,

ko aplūkoja kailu aci, bez kādiem tradīciju vai teoriju krāsu

stikliem. Tad ari nav brīnums, ka šie latviešu tautas ciešie

aizstāvētāji un īstie tautisko centienu nodibinātāji nerēķinās

ar tautību kā ar kādu abstraktu jēdzienu, un izsaka domas,

kuras mums liekas nesaskanam ar viņu dzīves uzdevumu.

Savā pirmajā (1860. gadā izdotajā grāmatā) par Kurzemes

zemnieku stāvokli Spāģis izsaka savu nepatikšanu par to, ka

latvieši nav pārvācoti tai laikā, kad vienīgi šai ceļā viņi va-

rēja tikt uz augšu. » Valdemārs, šīs domas uzrādīdams, tās

atrod par tādām, kam savs nopietns pamats, un vēl ari kādā

citā vietā aizbildina vāciešus, ka viņi Prūsijā pārtautojuši se-

nos prūšus, pomeriešus, polus, tos tādā kārtā darīdami par

lielās vācu tautas pilntiesīgiem locekļiem, kamēr tās kā mazas

nevācu ciltis ar atsevišķām valodām būtu polītiski tikai nīku-

ļojušas. Bet ja nu ar visu to, ka uz lietām skatījās tik kaili

un bezkrāsaini, iznāca, ka latviešu tautība, viņu valoda un

rakstniecība, ir sargamas un attīstāmas, tad šī atziņa izauga

no pašas īstenības, kāda tā bija izveidojusies un tāļāk veido-

jās. Latviešu tiešākais ceļš uz labklājību un izglītību tagad

nebija šķirams no viņu tautības. Valdemārs (kā turpmāk re-

dzēsim) to skaitļiem pierādīja. lekšēji pret sevi patiesi bū-

dami, viņi nāca pie šīs atziņas. Spāģis savā iekšējā dzīvē ju-

tās latvietis. Brīvzemnieks liecina: «Vismīļāki A. Spāģis ru-

nāja latviski; viņš šinī lietā redzami izšķīrās no dažiem latvju

lieliem un maziem patriotiem un nepatriotiem.» Pa Maskavas

bulvāriem staigādams un dažu ielu staiguli ieraudzīdams, viņš
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spodrina savu garu Latvijas un viņas toreiz vēl diezgan nie-

cīgās rakstniecības atmiņās, atgādinādams Vecā Stendera

pantu:

«Tu mīlā latvju meitiņa,

Lai mūžam zied tavs gods;

Lai paliek meitām piemiņā,

Kā vaiņags godam dots.»

Savus vecākus, savu tēvu un savu māti no sirds mīlēdams,

viņš līdz ar to nepieciešami mīlēja ari savu tautu. - Tā neno-

vēršami godīgā cilvēkā izaug tautas mīlestība. Tā meklē izeju

darbos. Pats sevi parādīdams, viņš parādīs ari savu tautas

mīlestību. Spāģis darbojās latviešu labā vienumēr. Brīvzem-

nieks min,ka Spāģim rokrakstā bijuši gatava krievu-latvju gra-

matika un fizikas mācība latviešu valodā. Viņš strādājis ari

pie kāda prātniecības raksta, savus dzīves novērojumus lietā

likdams. Viņš bija apņēmies izsolīt godalgu kādai latviešiem

ļoti vajadzīgai grāmatai, tiklīdz tas viņambūtu bijis iespējams.

Šī skaidrā daba, šī censīgā rosība Brīvzemnieku vilktin pie-

vilka. Ar Spāģi kopā nodzīvotos brīžus atminēdamies. Brīv-

zemnieks saka: «Pieminam tik, ka atgādinājoties viņus laikus,

kur mums sirds nesās ikkatru dienu ar nelaiķi satikties, atcerē-

damies tās stundas un vakarus, kurus mēs kopā pavadījām, par

piedzīvotiem laikiem mīļā dzimtenē, par mūsu dārgās latvju

tautas labumiem un vajadzībām runādami, par to spriezdami,

ko mēs tūdaļ varētu kopā sākt un izdarīt priekš tautas un pašu

labākas nākamības — atminēdamies viņus laikus, mums ne-

viļot gribās izsaukt: jā, francūži, jums liekas taisnība, ka

ramitiē est ramour sans ailes, ka draudzība ir mīlestība bez

spārniem.»

Krišjānis Barons stāv Brīvzemniekam un visam

maskavnieku pulciņam pirmajā laikā patālu. Kad Brīvzem-

nieks ierodas Maskavā, Barons ir aizgājis uz Voroņežas gu-

berņu par mājskolotāju. Pāris gadus viņu Maskavā nemaz ne-

redz. Vēlāk, kad viņa skolēni sāk likt Maskavas mācības

iestādēs eksāmenus, ari Barons še uz kādu laiku ierodas, ap-

meklē savus vecos paziņas un iepazīstas ar tiem, kas viņa

draugu un domubiedru pulciņā no jauna pienākuši klāt. Viņš

tad ari iepazīstas ar Brīvzemnieku. Vēl vēlāk viņš līdz ar

dzimtu, kurā viņš par mājskolotāju, dzīvo visu ziemu Maskavā.
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Un pēdīgi viņš, savus au-

dzēkņus izaudzinājis, pie-

ņem Maskavā skolotāja

vietu un še apmetas uz

pastāvīgu dzīvi.

riet Barons ir Brīv-

zemniekam loti tuvs cil-

vēks, viens no vistuvāka-

jiem viņa mūžā, un, var

teikt, bija viņam tuvs no

paša iesākuma, ari tad,

kad Barons nedzīvoja Ma-

skavā- Kad Brīvzemnieks

sekoja «Pēt. Avīzēm», tad

viņš ar savu smalko no-

jausmu ari nomanīja, ka

Barons ir viņu dvēsele,
kas klusu tanīs darbojās- —

Kad viņš pirmās rei- H

zas ar Valdemāru sa-

runājās, tad pēdējais vairākkārt pieminēja ari Baronu, piemi-

nēja viņu zīmīgā attiecībā uz Brīvzemnieku. Pirmais darbs,
ko Brīvzemnieks Valdemāra uzdevumā pastrādā, darbs, pie

krievu-latviešu vārdnīcas, ir papriekšu uzdots Baronam. Tā tad

Brīvzemnieks pastrādā Baronam uzdoto darbu, pie kā ari Ba-

rons, gan loti niecīgā mērā, jau bija pielicis roku. Vēlāk notika

otrādi: Barons pastrādāja Brīvzemnieka uzsākto darbu: galīgi

sakārtoja latviešu tautas dziesmas, kas sāka Maskavā krāties

kopā uz Brīvzemnieka ierosinājumu. Redzam šos vīrus stāvam

plecu pie pleca, ejam roku rokā. Un tūliņ, pirmās reizes tie-

koties, Valdemāra gaišredzīgā acs bija atradusi starp viņiem

abiem zināmas vienādības. Kad Brīvzemnieks, otra reiz pie

Valdemāra būdams, paņem savam vārdnīcas sastādīšanas dar-

bam vajadzīgās grāmatasun taisās atvadīties, Valdemārs viņam

uzliek roku uz pleca un draudzīgi saka: «Kā es Jūs pirmo reiz

redzēdams, pareizi novērtējis. Es tūlīn nopratu, ka Jūs grā-

matu un spalvas cilvēks, jo turat galvu paliektu uz priekšu.

Jūs rādāties pēc savas paklusās dabas drusku līdzīgi manam

universitātes draugamBaronam. Tas ari var veselus vakarus

20. att. Krišjānis Barons.
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viena vārda nav lieka un neapdomāta.» Ari še Brīvzemnieks

stājās Barona pēdās: viņš tiek Barona vietā par Valdemāra

tuvāko biedri. Barons pats viņu par tādu uzskata. Kad viņš

Aronu Matīsam, uz viņa uzaicinājumu, pasniedz par Valdemāru

biogrāfijas sastādīšanas labā kādas ziņas un nonāk līdz tam

laikam, kad Valdemārs pāriet dzīvot uz Maskavu, viņš savu

ziņojumu pārtrauc, piemetinādams: «Es drīz pēc tam aizgāju

uz ilgāku laiku uz Voroņežas guberņu un tikai reti ar Valde-

māru satikos. Labākais un kompetentākais liecinieks par Val-

demāra dzīvi un darbiem no šā laika sākot ir Brīvzemnieka

kungs.» Barons un Brīvzemnieks gaišāk nekā citi redzēja

Valdemāra lielos mērķus un bija viņam līdz galam sapratīgi un

uzticīgi biedri, katrs savā laikā viņam vistuvāk stāvēdami. Tik-

pat tuvi viņi ir viens otram.

Baronu varētu pielīdzināt tām sievietēm, par kurām ne-

runā: viņas dzīvo tam, ko viņas mīl, un savam darbam, —

vairāk viņām nevajaga. Tāpat Baronam. Ja par Valdemāru

var sacīt, ka viņš par savu tautu cīnījies, tad par Baronu, ka

viņš savai tautai dzīvojis. Gan ari viņš karojis ar pretniekiem,
īpaši satiras ieročiem; bet tas nebija viņa īstais uzdevums. Ko

citi iekaroja, to viņam vajadzēja saturēt kopā. Priekš tam

vajadzēja ne mazāk spēka, klusa, dziļa, īsti cilvēciska, pat die-

višķa. Ne tikai vienu vai otru brīdi, bet cauriem darbacēlieniem,
cauriem gadiem, cauru mūžu. Šo tautas mīlestības un darba

klusumu gan Brīvzemnieks būs pie Barona nomanījis un īpaši

to no viņas pieņēmis. Viņi top par mīļiem biedriem un drau-

giem, bet pie tam paliek viņu attiecībās vienmēr kaut kas god-

bijīgs, glezns. Viņu mīlestība dibinās uz savstarpēju cienīšanu

un nezaudē nekad šos pamatus. Lai Viņi stāvētu viens otram

cik tuvu stāvēdami, tomēr nomanāma viņu starpā tā kā smalk-

jūtīga atturība, lai cienība nepaliktu bez izteiksmes. < Savās

vēstulēs viņi uzrunā viens otru par mīļo draugu, par mīļo,

dārgo draugu,,bet pie tam sauc viens otru par Jūs. Vēstules

top papriekšu netīrā uzmetinātas, pārlabotas, tad tīrā norak-

stītas. Tanīs ir atzīmēta viņu darbu kronika. Kad pirmais

maskavnieku latviešu pulciņš izklīdis, viņi vēstulēs turas kopā,

tā kā viens par otru zinikatru soli. Uz Kurzemi (1887. g.) par

tautskolu inspektoru atnācis, Brīvzemnieks savos darbos meklē

pie Barona padomu un atbalstu. Viņš raksta (Kuldīgā, 14. zept.

1887. g.): «Nevaļā, visādos grūtumos un nepatikšanās vēstule
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no Jums, mīļais draugs, man daudz ko vērta.» Viņi no

ilggadējiem piedzīvojumiem zin, ka viņi saprotas. «Jūs

jau daudz gadu laikā, kamēr mēs kopā strādājuši un

draudzīgi sapratušies, būsiet nomanījuši, ka mums nekad

svarīgās, nopietnās lietās, nav šķīrušies prāti.» Ari

atpūtas brīdī Brīvzemnieks piemin savu draugu. Viņš

raksta Jāņu dienā (1902. g.): «Pa Ventas upi turpu, šurpu

dzelzsceļā braukdami, katru reiz pieminējāmabi ar sievu Jūs,

vēlēdamies, kaut tā strauji aiznestu Jums un Jūsu kundzei

mūsu sirsnīgas labdienas.» Un kad spēki sāk gurt, Brīvzem-

nieks kārtīgi viņam ziņo par savu veselības stāvokli. Pa

kādai daļai, nespēka brīžos, to izdara viņa dzīves biedre; bet

tiklīdz viņš roku var kustināt, viņš to dara pats. No Davo-

sas viņš (13. janv. 1906. g.) raksta: «Labi ilgi jau gribēt gri-

bas man pašam ar savu roku Jums atbildēt uz Jūsu mīļām

vēstulēm, bet bailes sacelt sev augstu temperatūru mani līdz

šim no tam atturēja. Tagad nu, kad temperatūra man jau

kādas nedēļas turas diezgan zemu, sāku pa retam rakstīt kā-

das rindiņas, kaut gan tikai guļus — ar zīmuli. Aizbildināt!»

Tad vēl kādas vēstules no Jaltas 1906. g. beigās un 1907. g.

sākumā: vienmēr par sabiedriskām lietām, par darbiem, par

savu dzīvi, kas ir nodota kalpošanā citiem. Barona galvenais,

viņa mūža darbs, «Latvju Dainas», stāv pašā pirmajā vietā

viņu sarunās. No Jaltas (7. dcc. 1906. g.) Brīvzemnieks rak-

sta: «Priekš kādām dienām dabūju no Visendorfa piesūtītu

«L. Dainu» 111. 2. Sieva ņēmās man tūlīt šo to priekšā lasīt.

Viss sējums gul uz galda un uzlūkoju to bieži vien, nevarē-

dams beigt nopriecāties par šo lieldarbu, vēlēdams Jums no

visas sirds spirgtus spēkus un neizsīkstošu pacietību, to tur-

pināt un beigt.» Še ir tas paliekamais no tā, ko Barons darījis,

paliekamāks nekā viņš pats, kas darīs viņa piemiņupaliekamu.

Izšķirošs iespaids uz Brīvzemnieka dzīves uzdevumu

ir Krišjānim Valdemāram. Gan tie centieni, kam

Brīvzemnieks pieķērās, bija sadzīves attīstībā nogatavojušies,

gulēja laikā, tā ka vērīgs prāts tiem nevarēja aiziet garām.

Tā Valdemārs tiem pieķērās, un Brīvzemnieks ir bez viņa pie

tiem būtu lacis. Bet Valdemārs tiem bija devis jau zināmu

veidu, un šai veidā Brīvzemnieks tos saņēma. Viņš nekad

neaizmirsa to sajūsmu, ko «Pēt. Avīzes» viņam bija iedve-

sušas, un Maskavā nonākot viņš nostājās Valdemāram bla-
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kām un ķērās tieši pie tiem pašiem darbiem, ko Valdemārs

strādāja. Bagāts visādiem piedzīvojumiem, panākumiem, vai-

jājumiem, viņš zināja, kā jāķeras pie lietas, lai tai būtu nodro-

šinātas sekmes. lenaidnieku uzbrukumi viņu bija ievainojuši

un izmetuši no cīņas līnijas, bet nebija piespieduši atstāt cīņas

lauku un viņu salauzuši; pie tam viņš bija pieaudzis gudrībā

un spēkā. , No mierīgākas vietas viņš varēja uz saviem pre-

tiniekiem mērķēt bultas, kas tāļāk sniedz un labāk trāpa.

Brīvzemniekam viņš pašos pirmajos brīžos atklāja visu, ko

viņš piedzīvojis, ko viņš domā un dara. Tie piedzīvojumi, ko

Valdemārs, latviešu labā cīnīdamies, bija guvis, viņa jaunā-

jam biedrim vairs nebija jāpiedzīvo. Un nu viņi ķērās pie

kopēja darba. Vispirms Valdemārs Brīvzemnieku ieveda

krievu laikrakstu redakcijās un krievu darbinieku sabiedrībā.

Turpinādams to darbu, kas tur bija sākts. Brīvzemnieks to

nevien atjaunoja ar jaunekļa spirgtumu, bet ari tanī ienesa

dažu ko no sevis. Pie tīri saimnieciskiem jautājumiem viņš
arvienu vairāk pievienoja garīgos un nostādīja turpmāk krievu

publikas priekšā blakām latviešu saimnieciskai dzīvei, ap ko

slēdzas Valdemāra darbība, latviešu īpatnīgās gara mantas,

ap ko grozās Brīvzemnieka intereses. Bet Valdemāra norā-

dījumi viņam bija derīgi īpaši divējādā ziņā: kā tikt galā ar

latviešu attīstības nelabvēļiem un kā dot latviešu tautiskajiem
centieniem ciešu materiālu pamatu.

Ir jābrīnās, kā Valdemāram bija iespējams samērā īsā

laikā tikt vaļā no pretinieku nagiem un iet tāļāk savu ceļu.

Viņš bija tik nāvīgi iedzelts, ka daži domāja viņa sabiedrisko

darbību pilnīgi apturētu, pat iznīcinātu. Bija satricināta uzti-

cība pret viņu pie valdības un pie tautas; viņš bija atstāts

bez līdzekļiem, bez vietas, ienaidnieku un paša tautas biedru

vaijāts. Un tomēr atrodam viņu drīz vien Maskavā cerības

pilnu un plaši ievērotu. Kā tas nāca? Brīvzemnieks raksta:

«Valdemārs strādāja Maskavā jo naigi, jo sekmīgi, gan pie

lielām, svarīgām krievu avīzēm, gan grāmatas izlaizdams,

gan ar augstiem, daudz spējīgiem kungiem Maskavā un Pēter-

pilī satikdamies un sarakstīdamies. Valdemāra darbus, rak-

stus un vēlēšanās ievēroja pat tādi augstmaņi, kas viņam pa-

šam rādīja ne visai laipnu vaigu.» Lūk, nepiekūstoša, nerim-

stoša darbība viņu uzveda uz ceļu. Cits pēc cita top redza-

mi viņa darbu panākumi. Tur jāpaiet no kājām. 1867. g.



125

tiek apstiprināti vioa izstrādātie jūrskolu likumi. 1868. g.

viņš finansu ministra uzdevumā apceļo Rietum-Eiropas pie-
krastes, apmeklē zviedru jūrskolas. 1869. g. viņu Kurzemes

gubernators Pauls fon Lilienfelds uzaicina nākt palīgā ierīkot

jūrskolas Kurzemē un tās pārraudzīt. Gan Kurzemes guber-

nators Valdemāra darbību neizlietoja tādā mērā. kā tas bija

nodomāts, kas gan izskaidrojams ar padomiem no citas puses;

bet še ir liecība, ka Valdemāra spējas un darbs bija jāatzīst

ari tais vietās, kas viņa ienaidniekiem bija stipri pieejamas.

Bet Valdemārs neaizmirsa ari tieši norādīt savu stāvokli

un atklāti virzīt savu lietu, pierādīdams, ka viņš nebūt negrib

pret saviem ienaidniekiem darbā ieslēpties un apklust. Viņš

pret tiem uzstājās krievu laikrakstos un citos orgānos. 1870. g.

nodibinājās Maskavas vācu avīze «Moskauer Deutsche Zei-

tung». To uzticēja Valdemāra vadībai. Še atkal bija vieta,

kur cīnīties latviešu labā. Ari še Brīvzemnieks stāvēja viņam

blakus. Bet tika par to gādāts, ka viņi tikai kādu pusgadu

dabūja tā darboties. Valdemāram bija jāatsakās no avīzes

vadības. Lai nodibinātu jaunu vācu avīzi, Brīvzemnieks ce-

ļoja uz Pēterpili; tomēr viņu nodomi neizpildījās. Par šo avī-

žu lietu Brīvzemnieks rakstīja «Balt. Vēstnesī» 1871. g. (27. un

28. nrā). Pie tam viņš atstāsta domas, ko viņš nostādījis

pretī kādam austriešu vācietim, kas Valdemāra vadītājail vācu

avīzei pārmetis, ka aizstāvot daždien krievus, daždien lat-

viešus. Šī avīze aizstāv taisnību, vienalga vai tā atrodama

pie vāciešiem, krieviem, vai latviešiem, un ne vācietību, vien-

alga vai lieta taisna vai netaisna. Vācieši paši žēlojas un brī-

nās, ka pret viņiem Krievijā ceļas naids. ■ Tas nāk no tam,

ka vāciešu darbi nav ar taisnību savienojami. Tāpēc tas ir

īsts vācietības draugs, kas to grib no netaisnības tīrīt. Lat-

viešus pazīdama, Maskavas vācu avīze prasa pret tiem taisnī-

bu. • Līdzīgas vācu avīzes ir Austrijā čechiem. Ari Vīnes

avīzes nevar piebiedroties Bismarka un prūšu politikai. Tās

atrod, ka prūšu uzvārās (1871. g.) būs vācu tautai par postu,

celdamas prūšu junkuru un tumsinieku godu un varu. Daudz

vācieši ir atnākuši uz Krieviju laimi meklēt un ir pretinieki

tiem vīriem, kas gādā par krievu un citu Krievijā dzīvojuša

tautu labklājību. Būtu cilvēcīgāki un vairāk pēc īstas vācie-

tības, savu jauno, labprātīgi izredzēto tēviju, ja ne vairāk,

cienīt un tai labu vēlēt. — Šādas domas ir Valdemāra ierosi-
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nātas. Tanīs redzams tālāks, gan vissekmigākais, līdzeklis

pretiniekus pārspēt: taisnība nostādama par lietu izšķīrēju un

par darbu ceļa rādītāju.

Kad Valdemāram vairs nebija sava orgāna, viņš tomēr

nevarēja novaldīt sevī tieksmi svabadi izsacīt savus uzskatus

vācu valodā, lai tieši nostātos pretī saviem domu pretiniekiem,

Baltijas vāciešiem. Viņš turpināja šai virzienā savu avīžnieka

darbību, izdodams brošūras ar virsrakstu «Vateiiāndisches

und Gemeinnūtzigcs». No šī izdevuma iznāca 1871. g. divi

pabiezas (255+352 1. puses) burtnīcas. Tanīs uzņemti gabali

par svarīgiem dienas jautājumiem no krievu, vācu, no iekš-

un ārzemju avīžniecības ar sastādītāja piezīmēm, jauni likumi

(krievu pilsētu likumi), Merķela «Wanem Imanta», kāds ga-

bals no Brīvzemnieka. Visur valda Valdemāra gars; viņš

visās lietās, sevišķi kam kaut kāda attiecība uz Baltiju, runā

savu vārdu gaiši, silti. - Ari še viņa visur nomanāma darba un

taisnības mīlestība pārliecina.

Viņa domu biedriem no sevišķa svara ir še aprādītais

latviešu tautisko centienu nodibinājums, .še .uz-

stādītā šo centienu programma. Tā atbalstās uz-dzīves pēdē-

jiem noteikumiem, kuri ir nepieciešami, lai spētu dzīvot un at-

tīstīties. Pret tiem visam citam mazāks svars, bet no tiem

ari izaug visi tautības prasījumi. Valodas jautājums nestāv

pirmā vietā. Ja Baltijas vācieši runā par pārkrievošanas bai-

lēm, tad viņi nav svabadi no liekulības. Paši viņi nebaidās

sūtīt savas dzimtas locekļus uz lekš-Kricviju, kur viņi brīvu

prātu padodas pārkrievošanai; bet latviešus un igauņus viņi

gribētu no šīs nelaimes izsargāt, mīl tā tad vairāk, nekā paši

savus bērnus. Lieta ir tā, ka latvieši un igauņi, krievu valodu

prazdamii, bauda (gan tikai ārpus Baltijas) pilnīgas valsts pil-

soņu tiesības. No tam nāk šī svabadā aizgādība, šī latviešu

un igauņu aizsardzība no sāpēm, kam aizsargi paši katru die-

nu priecīgā prātā padod savus bērnus. Mācītie un nemācītie

latvieši un igauņi no Palangas līdz Narvai zin stāstīt par gluži

citām, daudz jūtamākām sāpēm. Salīdzinot ar šiem ļaunumiem

valodai nemaz nav tāda loma, kā to Baltijā daudzina. ■ Īrijā

valda viscaur angļu valoda, bet naidīgais stāvoklis, kādu iri

ieņem pret angļiem, paliek tas pats. Šis stāvoklis grozīsies

tikai, atceļot netaisnus likumus un novēršot sadzīves postu.

Svarīgākais — jātiek ārā no necilvēciskās sadzīves un nebrī-
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vības. ■ Kad senāk bija latviešiem vācu valoda vienīgais ceļš,

lai to panāktu, bija jācenšas visiem spēkiem to iemācīties. 1 Uz

to Valdemārs bija skubinājis vēl 1852. g. Tagad (1871. g.)

priekšrocība dodama krievu valodai. Toreiz krievu reformas

vēl nebija paredzamas. Tagad uz tām pabalstāsl stingri brīv-

prātīgs virziens krievu avīžniecībā. , Turpretī Baltijas vācu

aprindās no piecdesmito gadu vidus sāka izpausties uzskats,

ka liberālā Krievija Baltijai bīstamāka nekā agrākā. Šis uz-

skats tika ap 1860.—70. g. noteicošs Baltijas! vācu (Širrena,

Ekardta v. c.) vadītajā avīžniecībā. Bet vēl bija cerība: Vā-

cijas avīžniecība bija ap 1860.—65. g. šādām baltiešu balsīm

pretī. Tāpēc griežās latvieši un viņu draugi pie liberālās

Vācijas. Vēlāk šo cerību iznīcināja Vācijā uzplūstošais nacio-

nālliberālisms, kas ārpus Vācijas dzīvojošiem vāciešiem deva

vienmēr taisnību. Izglītotie latvieši un Igauņi, kam aiz mu-

guras tikai verdzība un aizbildniecība, var pievienoties liberā-

lajam progresam. Tāpēc viņi ar savām cerībām uz labāku

nākotni aizgriežas projām no vācu un piegriežas krievu valo-

dai. Pie tam viņi uzskata par savu pienākumu turēties pie sa-

vas tautības, kopt savas tautas valodu un literatūru. Ar to

ir kalpots vispārīgajam progresam, ja mazajai tautai atver un

līdzina ceļu uz izglītību viņas pašas valodā. Ja latviešu vai

igauņu valodā gādā par izglītības līdzekļiem, saraksta kriet-

nas skolas grāmatas, tad ar to apmierina nopietnu vajadzību;
bet ja; pie desmit tūkstošām vācu skolas grāmatām vēl pāris

nāk klāt, tad pa lielākai daļai jāšaubās, kādu labumu tās atnes.

Bet ceļ iebildumus, ka latvieši un igauņi ir mazas tau-

tas, kas tāpēc drīz pārtautosies un nevar kultūru samaksāt.

Tiem Valdemārs stingri stājās pretī. Par tautu mūžu nekas

nav noteicams. Latīņu valoda, pasaules valsts valoda, tikusi

samērā īsā laikā par mirušu valodu; turpretī niecīgā basku

, valoda uzturējusies ilgāk dzīva. Tādā kārtā teorētiski nav

droši izšķirams pat jautājums, vai ilgāk pastāvēs latviešu vai

vācu valoda. Bet ja ari pielaistu varbūtību, ka latviešu valoda

izmirs agrāk nekā vācu, tomēr tikdaudz ir droši paredzams,
ka viena gadu simteņa laikā ne latviešu, ne igauņu valoda ne-

būs šo tautu vairumā atmesta. Par to galvo tik plašu tautas

masu, kā latvieši un igauņi, lēnās kustības pretošanās spēks
lai ari skolās un atklātās iestādēs tiktu lietota cita valoda.

Ja tad nu ir droša izredze, ka šīs tautas tik ilgi pastāvēs, tad
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ar to pilnīgi pietiek, lai paskubinātu un morāliski piespiestu
katru šīs tautas locekli darīt visu, kas iespējams, savas tau-

tas valodas un literatūras pacelšanas labā.

Vai latvieši, kuru skaitu toreiz rēķināja uz vienu miljonu,

var kultūru samaksāt? Izglītības līdzekli (grāmatas, laikraksti

v. t. t.) ir samērā ar citiem dzīves līdzekļiem lēti. Katrs lat-

vietis gan izdos par grāmatām tikko 10 kapeikas gadā. Par

drēbēm viņš izdos 5 rubļi, tā tad 50 reiz vairāk; par uzturu

v. c. 15 rubļu, tā tad 150 reiz vairāk. Šis miljons cilvēku

ietaupa, maz rēķinot ar I—21 —2 miljoni gadā. Izglītībai pavairo-

joties un likumu aizsardzībā darbodamies, tas ietaupītu 3 pro-

centus no pilna ieņēmuma vairāk, tā tad vēl vienu miljonu
vairāk. Pret šiem skaitļiem ir izdevumi par grāmatām ļoti

niecīgi, pat ja tie paceltos no 10 kap. uz 20, 30 vai 50 kap. no

cilvēka. Bet ari simts līdz divi simt tūkstošu rubļu gadā dod

pamatu bagātai literatūrai. Jau tagad var redzēt, cik lēti laik-

raksti var būt latviešiem, igauņiem, somiem. No piedzīvoju-
miem redzams, ka skolas grāmatas un avīzes tautas masām

parasti visvairāk noderīgas tikai tur, kur tās sarakstītas.

Tautskolas grāmata, kas nodomāta Austrum-Prūsijai, parasti

neder Badenē vai Hanoverā. Vēl mazāk tautskolu mācības

grāmatas vai avīzes, kas nodomātas Badenei vai Hanoverai,

derēs igauņu zemniekiem, lai tie ari runātu vāciski. Maza-

jam vāciešu skaitam Tērbatā, Pērnavā, Rēvelē ir savas vie-

tējās avīzes un viņi var tās samaksāt, lai viņi ari prot vāciski un

varētu iztikt ar Vācijas, Rīgas un Pēterpils vācu avīzēm. Tā

tad ja ari latviešu un igauņu masas prastu vāciski, tomēr tiem

vajadzētu sava «Mājas Viesa», «Pērno Postimees» un savu

sevišķu skolas grāmatu, lai ari vācu valodā. — Tad vēl šāds

rēķins. Ja miljons latviešu gribētu cik necik ielauzīties vācu

valodā, tad tam gan būtu jāmācās viens gads un jāizdod par

uzturu, apģērbu, skolu v. t. t. 30 rubļu no cilvēka, kopā vis-

ma-z 30 miljonu, pie tam izglītības ziņā vēl nekā īsta neman-

tojot. Par mazāk nekā par procentiem no šī milzīgā kapitāla

(par divi miljoniem gadā) varētu latvieši nevien iegūt visla-

bākos izglītības līdzekļus savā valodā, bet ari savu izglītību

stipri veicināt, pat ārkārtīgi attīstīt. • Dzimtu valodu patu-

rēt un attīstīt ir tā tad no tautsaimnieciskā stāvokļa visai

ieteicami.
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Veltas ir ari bailes, ka latviešu un igauņu valodai skolās

valdot radīsies iestingums. Latvieši un igauni, atskatīdamies

uz savu pagātni, var būt tikai progresīvi. Tas ir drošākais

pamats veselīgas, spirgtas literātūras uzplaukšanai, kas sāk

jau parādīties. Pie tam vācu valoda un literātūra atstās uz

to arvienu savu dzīvinošo iespaidu. Ir galā viena alga, kādā

valodā rakstnieki un pētnieki iegulda savus darbus. levēro-

jamākie no tiem tiks tā kā par visu tautu kopīpašumu. Par

to gādā tulkotāji, profesionālie rakstnieki, speciālisti, avīzes,

žurnāli, kam svarīgākās jaunās parādības nekur ilgi nevar

palikt apslēptas.

Paātrinātā pasaules satiksme dara par nepieciešamu pa-

saules valodu. Kura par to tiks. nav nosakāms. Tad citas

valodas paliks par vietējiem dialektiem. Taisni mazajām tau-

tām ir interese veicināt pasaules valodas ideju. Lielu tautu

locekļiem atvērts plašs rīcības iecirknis ari bez šī līdzekļa:

mazo tautu locekļi, kas mīl savu valodu, tomēr meklē ceļus,
kā stāties satiksmē ar citām tautām. Tā tad apgalvojums, ka

mazās valodas ir un paliek bez augstāka uzdevuma priekš

cilvēces, būtu tik pat nepareizs, kā tas, ka viņas ir kaut kas

tīši izgudrots, gumdītāju un stūrgalvju tukšam laika kavēklim

atrasts. Taisni otrādi, tās ir tikpat pilntiesīgi, svēti un cienī-

jami cilvēces attīstības elementi, kā lielāko tautu valodas un

svētākās intereses.

Tāds Metu nostādījums bija tolaik baltiešu aprindās pa-

visam neparasts. Citas no pārrunātajām' lietām bija Baltijas

vāciešiem vēl nepatīkamākas nekā valodas jautājums un sa-

cēla asu pretošanos. • Bet Valdemārs nodibināja savas domas

tik cieši, ka tās nebija apgāžamas. Viņš meklēja saviem sprie-

dumiem drošus pamatus sadzīvē un sevī. Viņš saka:

«Tikai patiesi ļaunprātīgs cilvēks varētu mums pārmest naidu

pret Baltijas provincēm vai turienes sabiedrības atsevišķām

šķirām. Aizstāvēdami to, kas jauns, labāks, mēs ļoti daudz

zaudējam materiālā un citādā ziņā; mūsu pretinieki ar savu

darbību tikai iegūst. Kas vairāk par savu Baltijas dzimteni

upurējis —
samērā ar savām mazajām spējām — kas vairāk

savu mīlestību uz to tikpat kā savām asinīm apzieģelējis: tas

lai met pirmo akmeni uz mums; tikai viņam (un ir patiesi arī

tādi) ir uz to tiesība, ja viņš aiz tīras tikumiskas pārliecības ir

mūsu pretinieks. Daudz ļoti konservatīvi vīri ir Šai stāvoklī.
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kurā viņi tikuši zem savas sabiedriskās apkārtnes, dzīves uz-

devuma, dzimuma, tradīciju iespaida; viņiem mēs neatraujam

savu augstcienību ne acu mirkli, jo ari mēs stāvam zem savu

studiju, piedzīvojumu, nacionālās piederības iespaida. Tukšais

un uzpūtīgais viltus konservatisms un liberālisms ir mums

vienādā mērā līdz dvēseles dziļumiem pretīgs un mēs domā-

jam, tam nav nekādu tiesību pulgot ļaudis, kas aizstāv savu

pārliecību.»

Redzam še vīru, kas skaitļiem un slēdzieniem visu pie-

rādīdams, rēķinās ar savu sirds balsi, un rēķinās ar to ari

pie citiem. Tāpēc viņa domu biedri meklējami ne tikai viņa

tautas robežās. Viņš raugās uz cilvēci, uz labākajiem tanī.

No šīs vietas dabū latviešu tautiskie centieni mirdzošu tiku-

mības vaiņagu, kas pušķo patieso cilvēces aristokrātiju.

Kādam no šiem Baltijas vāciešu vidū uzejamiem labā-

kajiem, Garlībam Merķelam, Valdemārs bija veltījis lielu dalu

no sava rakstu sakopojuma pirmās burtnīcas. Kādam citam,

Lestenes mācītājam Vatsonam, bija otrā burtnīcā novēlētas

dažas lapas. Tās rakstījis Brīvzemnieks. Viņš atstāsta Vat-

sona domas, ko viņš izsacījis latviešu brīvlaišanas laikā (ap
1818. g.), ka latviešiem uzturama viņu jaukā, lokanā valoda.

■Valodu apspiest nozīmē Dieva radījumu iznīcināt. Uz vācie-

šiem guļot šis grēks, ko viņi nodarījuši vendiem, prūšiem,
leišiem, latviešiem. Vatsons tēlo šādu gleznu. Leitis velkas

skumjš, tumšā apģērbā blakām savam vezumam, dzīdams uz

tālo ostas pilsētu kunga labību, un katra labāk ģērbušās priek-

šā, kas viņu uzrunā, zemu locīdamies, noņem cepuri. Un šis

cilvēks ir tās pašas tautas loceklis, no kuras vidus cēlies

Rimgauds, Mindaugs, Ģedimins, Alģirds, šie varoņu varoņi, no

kuras vidus cēlušies jatvingieši, kas pastāvēja vienīgi no

Leonidiem un tāpēc gāja bojā! Tā grozās tautu lielums lik-

teņa rokā.

Še meklējas kopa radniecīgas dvēseles: Merķelis, Vat-

sons, Valdemārs, — viņiem pievienojas Brīvzemnieks.

Ir vēl viens vīrs starp latviešu censoņiem, uz kuru Brīv-

zemnieks noskatījās kā uz vadošu zvaigzni. Tas k Kron-

valda Atis. Ar savu vīrišķīgo un reizā sirsnīgo uzstāša-

nos latviešu labā, ar saviem rosīgajiem, sekmīgajiem darbiem

latviešu valodas izkopšanā viņš bija griezis Brīvzemnieka

vērību uz sevi. Brīvzemnieks Krorivaldu nosauc par pirmās



latviešu tautas mīlestības
™ ——

krāšņāko, smāršīgāko zie-

du, par diženu, mirdzošu

gabalu no latviešu tautas

jaunākās vēstures, par

avotu, no kura latviešu

tautas bērni var meslties

dzīvības malkus, kas dī-

vaini modina un spēcina

uz krietniem, cienīgiem

centieniem, uz augstāku

tiklību, uz gaišāku sapra-

šanu savas tautas lietās.

Juzdamies Kronvalda da-

bas un darbības vilktin

Brīvzemnieks

spēra pirmo soli, lai vi-

ņam tuvinātos. Viņš

rakstīja Kronvaldam uz Tērbatu vēstuli 1868. gada pa-

vasarī, viņam paziņodams par saviem darbiem pie krievu-

latviešu-vācu vārdnīcas un apjautādamies par latviešu stu-

dentiem, kam rūp sava tauta. Kronvalds atbild drīz, pastāsta
par saviem darbiem valodniecībā, bet-par latviešu studentiem

nevar liecināt nekā laba. . Tie ērmojoties un ķēmojoties sa-

vās korporācijās, piegriežot vērību niecīgām, ārējām lietām,

bet sirds paliekot tukša no labākiem centieniem. Sakars bija

nodibinājies nevien starp divām personām, bet starp divām

vietām, kur strādā latviešu labā. Brīvzemnieks (8. aug.

1868. g.) raksta Kronvaldam atkal, piesūta krievu avīžu numu-

rus, kuros rakstīts par latviešiem, Valdemāra brošūras, Etno-

grāfiskās nodaļas uzaicinājumu krāt latviešu tradicijas. Tās

ir liecības par darba rosmi, pret kuru Kronvalds sajūt cienību.

•Bet viņš tā aizņemts darbiem, ka uz Brīvzemnieka vēstuli ne-

atbild veselu gadu; nav viņam ari nekā svarīga, ko ziņot.

Tas, kas Latvijā notiek, maskavniekiem no laikrakstiem zi-

nāms. Bet tad Kronvalds vairs nespēj klusēt «tā bezgalīgi

ilgā laika dēļ, kamēr Jums vēstuli parādā». Pa šo gadu no-

tikušas svarīgas lietas: «Balt. Vēstnesis» sācis iznākt, Rīgas
Latviešu biedrība nodibināta.. Atliek vēlēšanās: kaut latvie-

šiem izdotos uzcelt Aleksandra skolu! Ja neviens, netic uz

21. att. Kronvaldu Atis.
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šādu nodoma veiksmi, viņš tic; latvieši uzplauks Krievijas

patvērumā. Bet viņa pareģa acs runā pretī viņa cerībai.

Viņš piemetina: «Un dienu no dienas pārliecinājos jo stiprāki,

ka ar šādu ticību aizbraukšu savā laikā uz smilšu kalniņu sa-

vus kaulus balināt.» Bet ne tikai atsevišķās vietās noma-

nāma dzīvība; jauns zēlums apklāj visu Latviju. Par to viņš

pārliecinājies Vidzemes skolotāju sapulcē Turaidā. Tur viņš

atradis vīrus, kas cīnās, cik spēdami, par tautas labklājību,

kam nav vienalga, vai. savās skolās māca svešas valodas jeb
vai derīgas mācības pašas pasniedz tēvu valodā. — Bet tad

aiziet pāris gadu, darba, cīņu pilni, kur Kronvalds ar Brīvzem-

nieku nesarakstās. Viņi ir daudz ko pastrādājuši, ko visi redz.

šai darbā viņi jutušies tuvu. Ari pašu dzīvē šis tas grozījies.

1872. g. vidū Brīvzemnieks ir par mājskolotāju Ivanovo-Vozņe-

senskā, Kronvalds ir sabojājis veselību un veseļojas Vildbadē

(Vācijā). No šīm vietām viņi izmaina vēstules. Brīvzemnieks

rakstīja Kronvaldam 1. jūlijā, viņam pateikdamies par uzstā-

šanos pret pārvācotājiem brošūrā «Tautiskie centieni» un pa-

ziņodams, ka viņš par šo brošūru rakstījis «Mājas Viesī».

Šo laikraksto viņš labprāt gribētu redzēt strādājam pie tās pa-

šas tautiskās lietas, pie kā ķēries «Balt. Vēstnesis». ■ Kron-

valds atbild (16. jul.), ka «Mājas Viesa» lietā viņu domas šķi-

ras. Labākie rakstnieki pie «M. Viesa» nepiedalās, un viņiem

nevar ņemt par ļaunu, ka viņi neielaižas ar tāda vīra zaimo-

tājiem, kāds latviešiem Juris Alūnāns. Bet viņam rūp, ka

savienojas latviešu tautas dzīves locekli. Cilšu samaņas vietā

jāizaudzē tautas samaņa. «Un tiklīdz ka šāda samaņa daudz

maz skaidri un spēcīgi modusies mūsu tautas izdailēto dēlu

krūtīs, tad sāksies piepildīties latvju tautas jaukais liktens, tad

šī tauta pierādīs dzīviem darbiem, cik tuvu radniece viņa se-

nai grieķu tautai.» Šos vārdus Brīvzemnieks atrod sacītus

no savas dvēseles (1. dcc. 1872. g. rakstītā vēstulē).

Savas domas par latviešu attīstību Kronvalds visgaišāk

un visspēcīgāk izsacīja brošūrā «Nationale Bestrebungen».

Viņš to laida klajā 1872. g. par pretrakstu vācu avīzei «Zei-

tung fūr Stadt und Land». Šai brošūrā Kronvalds noteic un

attīsta tālāk Valdemāra uzstādīto latviešu tautisko centienu

programmu, pret tiem pašiem vāciešu uzskatiem karodams. Še

ir divi vīri, kas strādā pie tās pašas lietas viens no otra ne-

atkarīgi, katrs pēc savas īpatnības. Viens uzrāda latviešu at-
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tīstības saimnieciskos pamatus, otrs vairāk viņas garīgās, īpat-

nīgās tieksmes. Vienam ir valoda satiksmes un izglītī-
bas līdzeklis, otram tā ir ari tautas Īpatnības, viņas seviš-

ķās gara pasaules izteicēja. Kronvalds uzrāda valodnieka

Ābela uzskatus par valodu. Tā ietver sevī tautas domu pa-

sauli. Vārdu nozīmēs un salikumos ietēlojas tautas dziļākās

īpašības, viņas gars. Tautas valodā neizsakās tikai vispārīgi

domu procesi un jūtas, bet tanī atspoguļojas ari tie iespaidi,
kas saņemti un dien pie dienas atkārtojas satiksmē ar dabas

un cilvēku dzīvi, ko ar svešas valodas palīdzību iespējams
izteikt tikai apmēram uz to pusi, bet nekad pilnīgi. Tāpēc

sveša valoda nekad tautai to nevar sniegt, ko Viņas pašas
valoda. īpaši tāpēc tautas valodai jāvalda skolās, sevišķi taut-

skolās. Tikai ar tēvu valodas palīdzību pasniedzams ari tau-

tas skolēnam un līdz ar to visai tautai mērenais daudzums pa-

tiesu zinību. Zīmējoties sevišķi uz latviešu valodu, pētnieki
tai ierāda augstu vietu. Bīlenšteins to nostāda blakus visu

laiku galvenajām kultūras valodām un norāda, cik dziļdomīgus

un jaukus vārdus tā devusi visaugstāko un vissvētāko jēdzienu

apzīmei. Tāpēc nebūtu lieki, ka latviešu valodu piekopj ari

labi nostādītās vācu un krievu skolās. Tā var būt pilnīgi cie-

nīgs priekšmets ari augstākās un visaugstākās skolās. Lai

mācītie latvieši skaidri apzinātos savu stāvokli pret savu tautu

un tai ziedotu visas savas domas un cenšanos, vajadzīgas na-

cionālas augstākas skolas. Tām jāstiprina tie pamati, kas

latvietim viņa stāvokli pret savu tautu, valsti un citām tautām

skaidri noteic. Ka latviešu izglītības materiāls vēl niecīgs un

pa lielākajai daļai aizņemts no citām tautām, par to latvietim

vēl nevar pārmest, vismazāk šejienes vācietis. Ka viņš pa

divpadsmit paaudzēm pie latviešiem nav vairāk gribējis un

darījis, kā to, ko tas pastrādājis, tā nav latviešu vaina. Bet

valodu viņš latvietim nav devis; tad viņam ari nav nekādas

tiesības to viņam atņemt. Bet starp vāciešiem ir ari cilvēki,

kas daudz darījuši latviešu labā. Vācieši ari turpmāk izpildīs

Latvijā savu vēsturisko uzdevumu ne ar to, ka viņi centīsies

pārvācot, bet kā viņi palīdzēs izplatīt patiesu apgaismošanu

un kultūru dabiskā ceļā, tautas valodā. Lieluun vecu kultūras

tautu tuvums latviešiem dod drošību, ka viņi gadu simteņus

tiks pasargāti no kaut kādas mežoņu tautas uzbrukuma, kas

tos gribētu nospiest verdzībā un kalpībā un tiem atņemt tau-
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tību un valodu. -Divas no lielajām, vecajām kultūras tautām

viena par otru sacenšas latviešiem palīdzēt tikt pie svabadī-

bas, gaismas un tiesībām. Kultūras tautu tuvums ari

galvot galvo, ka netrūks dažādu ierosinājumu un gaismas un

brīvības centienu. Bet latvietim pašam viss tas jāsamanto,

jāpiesavinās; kas paliek ārpus viņa, nevar viņā darboties. Pie

izglītības nācis apzinīgs latvietis ir aprēķināms faktors un kā

tāds draugam un pretiniekam vēlams. Apzinīgie latvieši ne-

grib nekā nelietīga, vai neiespējama,vai pretlikumīga, bet gan

kaut ko pienācīgu, laikam piemērotu. Valstij un katram cit-

tautietim var būt tikai pa prātam, ka latvieši nepanīkst, bet

pieņemas zinībās, spējās, gara krietnībā. Mācītie latvieši to

tāpēc tura par savu pienākumu un atrod iekš tam savu ap-

mierinājumu, ka viņi palīdz savā tautā izcīnīt patiesas zinības,

krietnas spējas un vīrišķu prātu; tad viņi būs strādājuši priekš

visiem laikiem, kur no latviešiem prasīs šīs mantas. Viss cits

guļ laika mātes klēpī un nav noteicams, tāpat ka ari lielo tautu

liktens padots lielām svārstībām.

Brīvzemnieks atrada šādas domas par savām un par iz-

platāmām. Kronvalda piesūtītās brošūras eksemplārus viņš

cītīgi izplatīja. Garākā rakstā («Mājas Viesī» 1872. g.

34. numurā) viņš sakarā ar Kronvalda brošūru runāja par tau-

tiskajiem centieniem un ieteica šo grāmatu. Viņam liekas, ka

neviens prātīgs cilvēks, kam patiesība un goda prāts mīļi, ne-

spētu, Kronvalda grāmatu apdomīgi izlasījis, uz latviešu tau-

tas centieniem turēt naidīgu prātu. Latviešu laikrakstiem pie-

klājas gādāt, ka šādi raksti jo vairāk izplatās. Ne tikai «Balt.

Vēstnesis» uz to aicināts. Var rasties pašu starpā domu star-

pības, īpaši par lietām, kas vēl nav diezgan noskaidrojušās;

var rasties pat ķildas, kaitīgas ķildas: «bet karā par mūsu tē-

vijas un tautas labumiem mūs atradīs visus jo dienas jo vairāk

kopā ar pierēm uz vienu pusi — pret īsteniem preti-

niekiem.»

Ar saviem darbiem, ar saviem centieniem Kronvalds tika

Brīvzemniekam mīļš un ir pieskaitāms pie viņa vistuvākajiem

biedriem, lai gan viņi nekad nav kopā dzīvojuši un tikai reti

tikušies. Tas ir garīgs tuvums, kurā viņi jūtas nevien pazī-

stami, bet ari draugi. Cik cieša kopība viņu starpā, redzams

no viņu pirmās tikšanās. Personīgi viņi iepazīstas pirmajos

vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos 1873. gada jūnijā, Rīgas
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latviešu biedrības namā. - Brīvzemnieku satikdams, Kronvalds

silti saņem viņa sniegto roku un uzrunā viņu taisni ar tu.

To viņš dara tik veikli un laipni, ka Brīvzemnieks tūliņ jūtas
it kā viņa vecais vistuvākais sirdsdraugs.

Šais dziesmu svētkos noskaidrojas dažādas attiecības

latviešu intelliģencē un vadoņos. Domu biedri cits citu atrod,

nesaskaņojamu centienu veicinātāji šķiras. Tur sava loma da-

žādu laikmetu iespaidam uz cilvēka sirdsdomām. • Mielastā

Cimze izsaka domas, ka par dziesmu svētkiem jāpateicas vācu

skolām. Kronvalds atrod, ka par tiem jāpateicas tautas garam;

vācu skolas sen bijušas, bet dziesmu svētkus svin tikai tagad,
kad atmodies latviešu tautas gars. Cimze noiet pie malas.

Bīlenšteins runā par latviešu tautas dziesmām kā par bērnu

dziesmām. Kronvalds dedzīgi norāda uz latviešu tautas dzies-

mu diženumu un lepni noprasa: «Un kas vēl uzdrošināsies no-

saukt mūsu tautas dziesmas par bērnu dziesmām?» Bīlen-

šteins grib aiziet, bet viņa galda biedris Valdemārs viņu no-

tura. Bet no tā laika Bīlenšteins vairs nav spēris savu kāju

Latv. biedrības namā. Redzam, ko latviešu sabiedrība nes uz

augšu, kam tā seko. Pie tiem, kas ar noteiktu programmu

stāv turpmākā attīstības posma priekšgalā, pieder Brīvzem-

nieks.
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Satiksme un studijas

Brīvzemnieks ir sabiedriskas dabas cilvēks. Viņa darbs

ir sabiedrisks darbs. Visus, ar ko viņš sagājās, viņš mēģināja
ieraut šai darbā. • Draudzība draudzības dēļ viņam būtu izliku-

sies par greznumu, ko nedrīkst sev novēlēt cilvēks, kas pie-

der pie tautas, kuras labā vēl tik daudz ko darīt. Garīgi pie-

augdams, viņš ņēma no tiem, kam bija vairāk nekā viņam, un

Piedalījās darbā, ko viņi bija sākuši. Sasniedzis tālāku at-

tīstības pakāpi, viņš deva tiem,kas pie viņa nāca, ierosinājatos

uz darbību latviešu labā un saistīja tos pie darbiem, ko viņš

bija uzņēmies. Viņa satiksmei ar citiem nav tā tad tikai perso-

niska nozīme, un.nav otra cilvēka viņa paaudzē, no kura būtu

izgājuši tik daudz ierosinājumu uz darbībulatviešu labā, kā no

Brīvzemnieka.

Pie kurpnieka noņemtajā dzīvoklī Brīvzemnieks nepalika

ilgi. ■ Drīz viņamValdemārs izgādā istabu Katkova tipogrāfijas

nama otrā stāvā. Viņa istabas biedris šai laikā ir Jurk o v-

ski s. Šis ir viņa biedris no Gorku laikiem. Viņš kādu laiku

Brīvzemniekam palīdz vārdnīcas darbos. 1870. gada de-

cembrī Brīvzemnieks Kaibem raksta, ka Jurkovskis pavisam

nogājis no ceļa.

Ari jaunajā dzīvoklī ir lielas neērtības. lerīkotā jaunmo-

des apkurināšana ļoti nepilnīgi izpilda savu uzdevumu. Gaiss

ir auksts, drēgns. Brīvzemnieks strādā dienām naktīm pie

vārdnīcas. Ir jāizpilda ari pienākumi mērniecības kanclējā.

Viņš sāk nopietni sirgt ar krūtīm. Lai turētos uz kājām, viņš

dzer bez mēra zivju trānu, palaizdamies uz saviem jaunajiem,

vēl nesabojātiem gremošanas orgāniem. Pavasarim (1868)

nākot, Valdemārs pāriet no tipogrāfijas ēkas dzīvot kādā ne-

tālā privātnamā un ņem Brīvzemnieku un viņa istabas biedri

savā dzīvoklī.

Bet jau nākamā gadā Brīvzemnieks maina atkal dzīvokli.

1869. g. ir viņa istabas biedris Jurj āņ a Dāvis. Ar šo

viņš iedraudzējies jau Gorkos. Tur Jurjāņa Dāvis bija iestājies
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gadu vēlāk nekā Brīvzemnieks. Nevarēdams še tikt līdz ga-

lam, viņš bija aizgājis uz Mogiļevu un tur beidza kursu. Tagad

viņš strādāja Maskavas mērniecības kanclejā. Grūtajos, no-

spiedīgajos apstākļos viņš sāka nīkuļot, bet neaprima nodoties

garīgam darbam. Viņš iedziļinājās Bekla rakstos, kuros mē-

ģināts ietvert vēstures gaitu ciešos, uz materiālistiskiempama-

tiem nodibinātos likumos, tulkoja dažus gabalus no šiem rak-

stiem latviski, bet nevarēja tos iespiest. Viņš loloja domas

rakstīt par krievu arteļiem un tos ieteikt latviešiem. Vienu

ievērojamu darbu viņš latviešu rakstniecībai dāvināja: viņš

pārtulkoja latviski Pomjalovska stāstu «Zemu ļaužu laime»,

aprakstīdams priekšvārdā šī krievu censoņa dzīvi un raksturu.

Šai darbā viņam Brīvzemnieks daudz palīdzēja. Un kas zin,

vai šī grāmata būtu maz nākusi klajā, ja Brīvzemnieks par to

nebūtu rūpējies. Uz nāves gultas gulēdams, Jurjāņa Dāvis,

sava biedra roku satvēris, bija lūdzis: «Gādā, draugs, dzim-

tenē par «Zemu ļaužu laimi». Pēc tulkotāja nāves (jūlijā

1876. g.) Brīvzemnieks sarakstīja grāmatas ievadam īsu Jur-

jāņa Dāva dzīves aprakstu un sagatavoja grāmatu drukai.

Bet tikai 1878. g. tā parādījās ļaudīs Zislaka grāmatapgādībā,

kas daudz rūpējusies par krietnu latviešu rakstu klajā laišanu

glītos izdevumos, un ar ko Brīvzemnieks bija ieguvis sakarus.

Brīvzemniekam ar Jurjāņa Dāvi kopā dzīvojot, ieradās

kādreiz pie viņiem 1869. gada rudenī jauns cilvēks', kas bija

atnācis uz Maskavu kā aptieķnieka mācēklis. Tas bija Jānis

Krūģcr s, vēlāk pieņemtā vārdā Krodznieks. Viņš bija

uzmeklējis savu agrāko skolas biedri Jurjāni; še viņš iepazinās

ar Brīvzemnieku. Ciešākai satiksmei viņu starpā nodibinoties,

Brīvzemnieks viņu skubināja, īai atstāj savu uzsākto gaitu

unsagatavojas uz ģimnāzijas gala eksāmenu. Krodznieks sāka

mācīties, nolika vispirms mājskolotāja un vēlāk ģimnāzijas

abitūrienta eksāmenu. Viņš tad iestājās Maskavas augstskolā

un studēja filoloģiju. Studijas 1878. g. beidzis, viņš kādu laiku

atstāja Maskavu, bet tad atnāca 1885. g. atkal uz šejieni par

vācu valodas skolotāju ģimnāzijā. Sasniegt augstāku izglītību

un nodrošinātu stāvokli, tas Brīvzemniekam nozīmēja tikai likt

pamatu īstajam dzīves darbam. Šo viņš varēja iedomāties

tikai kā sabiedrisku darbu, kā darbu citu, sevišķi latviešu labā.

Viņš Krodznieku skubināja tālāk, lai viņš strādā latviešu rakst-

niecības laukā. Krodznieks ķērās pie Baltijas vēstures stu-
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dijām. Viņš turpmāk sniedza vēsturiskus rakstus, kas cieši

dibinās uz dokumentiem, kur parādības no Baltijas senatnes

vispusīgi un lietišķi apsvērtas, nostājoties uz latviešu

stāvokļa.

Brīvzemnieks nāca satiksmē ari ar augstskolas audzēk-

ņiem. Kā pirmais stājās ar viņu sakarā Krišjānis Kal-

niņš, kas ieradās Maskavā 1868. g. un tur studēja tieslietas

līdz 1872. g. Viņš ir viens no galvenajiem Brīvzemnieka pa-

līgiem pie sastādamās vārdnīcas. Viņi abi ir tai pašā laikā

«Baltijas Vēstneša» līdzstrādnieki. Kalniņš raksta ziņojumus

pat zem tā paša virsraksta «Vēstules iz Maskavas». Tomēr

ir redzams, ka viņi ir viens no otra pilnīgi neatkarīgi. Brīv-

zemnieks ziņo no Maskavas par latviešu lietām, par Valdemāra

darbiem, par Maskavas avīžniecības attiecībām uz latviešiem;

Kalniņš dod pārskatus par likumdošanas gaitu, par likumu pro-

jektiem (kara klausības, nodokļu, ģimnāziju v. c), runā par

laužu šķirām. Viņš drudžaini seko Krievijas pārgrozībām un

liecina, ka vēsture nezin minēt nevienu citu valsti, kas tik īsā

laikā būtu ievedusi tik daudz svarīgu reformu. Krišjānis Kal-

niņš ir viens no visspēcīgākajiem latviešu darbiniekiem, kas

savas spējas vingrinājuši Maskavā. Vecāko darbinieku pulkā

viņš daudz mantoja, kā aizstāvēt latviešu lietas. Rīgā nonā-

cis, viņš drīz vien (1875. g.) stājās Rīgas Latv. Biedrības priekš-

galā un tika turpmākajos desmit gados no latviešiem un cittau-

tiešiem uzlūkots par īsto tautas vadoni.

Kalniņa tuvākais biedris Maskavā bija Andrējs Šlē-

z i ņ š. Abi kopā viņi bija apmeklējuši Jelgavā ģimnāziju un tur

nodibinājuši latviešu vidusskolu audzēkņu lasāmu vakaru, lai

pamatīgāk iepazītos ar latviešu valoduun vēsturi. Uz Maskavu

Šlēziņš aizgāja 1869. g., no Jelgavas ģimnāzijas priekšpēdējās
klases izstājies. Maskavā viņš nolika vispirms mājskolotāja

eksāmenu, tad (1871. g.) ģimnāzijas abitūrienta eksāmenu un

studēja līdz 1876. g. filoloģiju Viņš piedalījās pie Maskavas

latviešu sabiedriskās dzīves, par kuras centru bija Brīvzem-

nieks, bet stāvēja līdz ar savu tuvāko biedri allaž pret viņu

opozīcijā. Maskavas latviešu pulciņa 1873. gadā izsolītās god-

algas izsludinājumupar sarakstāmu fizikas un fiziskas ģeogrā-

fijas grāmatu parakstīja Šlēziņš. Ari viņš piedalījās no Maska-

vas pie «Balt. Vēstneša» ar rakstiem no latviešu mitoloģijas.
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Vēlāk viņš tulkojis

«Stāstu par Igora

karā eju» un izdevis

«Patriotisku dziesmu

vācelīti».

Ciešākā satiksmē

ar Brīvzemnieku stā-

vēja Ansis Bail-

d re vič s. Viņš no-

nāca Maskavā 1871.g.

un bija tur par tele-

grāfa nodaļas priekš-

nieku. Ar Valdemā-

ru satikdamies, viņš

sāka interesēties par

jūrniecības lietām

un pamatīgi ar tām

iepazinās. Biīvzem-

nieks viņu skubināt ļ
skubināja laist klajā

rakstus par jūrniecību. Viņš tad ari daudz strādājis šī aroc

rakstniecībā. Sevišķs nopelns viņam kā Valdemāra rakstu sa

kopotājam un tulkotājam. Šos rakstus viņš laida klajā «Jū

nieku kalendārā» un viņa vadītā laikrakstā «Jūrniekā». Pus

līdz vienā laikā ar Brīvzemnieku uz Baltiju atnākdams, viņ

palika ar viņu tuvā satiksmē ari Rīgā. Pa daļai Valdemār

darbu turpinādams, viņš uzturēja dzīvas šī vīra tradicijas.

Brīvzemnieka biedris Gorkos ir ari Jān i s Siet i ņ

son s. Ari Maskavā viņi draudzīgi satikās. Brīvzemniek

ierosinājumam gan par to jāpateicas, ka Sietiņsons sarakstīj

dažus lietišķus rakstus par zemkopību, kuri pa lielākajai daļa

nāca klajā maskavnieku vēlāk izdotajā mēnešrakstā «Au

strumā».

Ar Brīvzemnieku dažkārt satikās ari Jēkabs Vink

ler s, lai gan viņu starpā nebija nekādas īstas saskaņas. P

kādai daļai viņš staigājis tos pašus ceļus, ko Brīvzemnieks. Ar

viņš cēlies no Aizputes apgabala, apmeklējis (pēc Brīvzem

nieka) Aizputes apriņķa skolu un pēc tam Gorku mērnieku v

taksatoru klases. Maskavā viņš uz ilgāku laiku ieradās 1871. g

nolika ģimnāzijasbeigu eksāmenu un studēja (līdz 1875. g.) ma

22. att. Andrejs Šlēziņš.
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tematiku. No Maskavas

viņš sūtīja dažus rakstus

«Balt- Vēstnesim», sevišķi
dabas zinātniskus. Ari vē-

lāk viņš sniedzis periodi-
skos izdevumos un grā-

matās zinātniskus apcerē-

J
jumus no fizikas, meteo-

roloģijas, matēmatiskās

ģeogrāfijas, matēmatikas.

Savās vecuma dienās viņš
virinā tās pašas durvis, ko

Brīvzemnieks savā jau-

nībā: no ģimnāzijas sko-

lotāja pienākumiem at-

vaļinājiesun pensiju iegu-

vis, viņš (ap 1907- g.) no-

pērk Aizputē Brīvzemnie-

ka tēva namu un tur pa-

vada savu mūža vakaru-

Vēl ar dažiem citiem Brīvzemnieks stāvēja satiksmē. Gorkos

viņš bija sadraudzējies ar somu zviedru Kanningu. Lai gan

latviski neprazdams, viņš stipri par latviešiem interesējās un ar

tiem sagājās. Viņš dzīvoja Maskavā ar māti un māsu un loti

viesmīlīgi uzņēma pie sevis latviešus. Brīvzemnieks pie viņa

ilgāku laiku pastāvīgi dzīvoja. No citiem Brīvzemnieka bie-

driem minami: Pētersons (Pērkons), kas rakstīja «Austrumā»

par «Bišu valsti» v. c; Grots, provizors un vēlāk uguns apdro-

šināšanas biedrības ierēdnis, kas mirdams atstāja 10.000 rubļu

lielu stipendiju Pētera -
Pāvila skolai, par labu latviešu bērniem,

telegrāfa ierēdņi Andersons un Bušs.

Satiksmē ar minētajiem biedriem Brīvzemnieks stāvēja,

apmēram pirmos desmit gadus Maskavā dzīvodams.

Maskavas centīgie latvieši mēdza, īpaši pirmajos gados

pēc Valdemāra pārvietošanās uz šejieni, sanākt pie šī daudz

piedzīvojušā latviešu aizstāvja un ceļa radītāja. Par to Ban-

drevičs raksta: «Dažreiz pie Kr. Valdemāra pa ziemas vaka-

riem sapulcējās 10 un vairāk latvieši, kuri ar vislielāko uz-

manību noklausījās viņa runās, un tādos brīžos viņa darba istaba

tiem bija, tā sakot, vispatīkamākā auditorija. Fr. Brīvzem-

23. att. Jēkabs Vinklers.



141

nieks, Kr. Kalniņš, vēlākPigas Latv. Biedrības priekšnieks, bija

pirmie vērīgākie Kr. Valdemāra audzēkņi, kuri sevī bija uz-

ņēmuši sava lielā audzinātajā idejas un ideālus, kuri no viņa

bija mācījušies stingras darbības gribu, izturību, mantojuši ne-

nogurdināmu enerģiju un darba spēku... Kr. Valdemārs nebija

liels runātājs kādā atklātības sapulcē, bet apbrīnojamas runas

24. att. Maskavas latviešu pulciņš 1876. g. No kreisās uz labo pusi sēd.:

Fr. Brīvzemnieks, Kr. Barons, Kr. Valdemārs, A. Bandrevičs, Andersons;

stāv: A. Šlēziņš, T. Ļesnikovs, J. Krügers-Krodznieks, P. Sietiņsons.

dāvanas viņam bija viņa mājā, viņa audzēkņu auditorijā. To

sacīs un atzīs katrs, kam gadījās būt pie Kr. Valdemāra tādos

vakaros, kuri mēdza ilgt no pulksten astoņiem līdz pāri par

pusnakti.»
Pie Valdemāra Maskavas latvieši sanāca, lai no viņa mā-

cītos, ne lai kopīgi darbotos. Viņi še vairāk klausījās, uzņēma,

mazāk sprieda, izmainīja domas. Savstarpējai satiksmei, paš-

darbībai salasījās vēlāk maskavnieki sevišķā pulciņā. Par to

Krodzniekam šādas atmiņas: «1870. g. 20. oktobrī nodibinājās

Maskavas latviešu vakari, kuru darbīgākais locek-

lis bija Treulands. . Pie vakariem piederēja ari Kr. Kalniņš.

Šlēziņš, Kr. Barons, bet tas reti turp nonāca, tāpat ari Valde-

mārs bija rets viesis, —un vēl kas nu ieradās. Toreiz bija pa-
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radums meklēt un okšķerēt, vai kur nedabūtu kādu latvieti.

Un visus Brīvzemnieks notai gumdīja uz kaut kādu darbu.

«Ņem tik spalvu rokā un raksti, gan domas radīsies,» bija viņa

notaļie skubinājumi. Patiesi, viņš dažu labupiedabūjis pie tam.

Bija ari mūsu mazajā pulciņā diezgan vētru un strīdu, jo Kal-

niņš un Šlēziņš negribēja būt zemāki par Brīvzemnieku, bet

pārāki, jo Brīvzemnieks nebija studējis, bet viņi studenti.»

Vakarus noturēja sestdienās, divi reiz mēnesī, drīz pie viena,

drīz pie otra viņu dalībnieka. Tanīs šo to lasīja un pārsprieda
dažādus uz latviešiem attiecināmus jautājumus. Dalībnieki

maksāja pus rubli priekš grāmatām un žurnāliem; bibliotēkā

sanāca ap 300 grāmatu. Skatījās uz to, ka vakarnieku starpā

viss dabūtu latvisku nokrāsu. Še pārdēvēja ari dalībnieku ne-

latviskos dzimtas vārdus par latviskiem. Krūgers tika par

Krodznieku. Treulands papriekš nevarēja lāgā izšķirties, vai

saukties par īstzemnieku jeb vai par Brīvzemnieku. Galā viņš

pieņēma Brīvzemnieka vārdu. Ar to viņš sāka parakstīt savus

rakstus no 1871. gada. Ari krievu valodā izdoto grāmatu titu-

los viņš pie sava īstā pielika ari šo savu pieņemto vārdu. Tā-

pat privātās vēstulēs viņš vienmēr lietojašo vārdu. Šai vārdā

viņš tad ari tika tautā vispār pazīstams.

Maskavnieku latvieši Brīvzemnieku daudzkārt uzmeklēja

ari viņa dzīvoklī. Krodznieks liecina: «Brīvzemnieka dzīvoklis

bija Maskavas latviešiem pa laikam centrs, kur viņi nonāca vai

nu aiz privātiem iemesliem, vai satikties ar latviešiem, vai uz

kopējiem vakariem, kurus viņi bieži pie viņa noturēja, vai ari

palasīt latviešu laikrakstus.»

Maskavnieku pulciņš, kura vidū bija Brīvzemnieks, nav

strādājis par sevi un priekš sevis. Lielā daļa no viņiem turp-

māk tikusi pazīstama katram latvietim,kas sekojis savas tautas

attīstībai. No šejienes izgāja lietpratēji dažādos arodos, kas

kalpoja latviešu apgaismošanai.

Pastāvīgi aizņemts literāriskiem darbiem un sabiedriskā

satiksmē, Brīvzemnieks neaizmirsa vienmēr strādāt pie sevis

paša, vienmēr mācīties un pētīt, lai noskaidrotu savus uzska-

tus par sadzīves jautājumiem,kam viņš bija piegriezis vērību,

un lai drošāk nodibinātu savu stāvokli. Maskavā nonācis, viņš.

gribēja smelt no visiem avotiem,kas tur pieejami, laipapildinā-
tos zinībās. Viņš virzīja savas acis uz augstskolu. Bet lai tur

tiktu, stājās ceļā kavēkļi: viņš nebija beidzis ģimnāziju. Viņš
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iesniedza lūgumu, lai viņu pielaistu par brīvklausītāju. Bet

viņš dabūja kategorisku atbildi, ka pēc kāda nesenā lēmuma

brīvklausītājus vairs nepieņemot. Šādā gadījumā Brīvzem-

nieks griezās pie profesora Leontjeva, avīzes «Mosk. Vjedo-

mosti» otra redaktora, ar kuru viņš bija nācis sakarā caur

Valdemāru. Leontjevs viņam iedeva savu vizītkarti — un

Brīvzemniekam atvērās augstskolas durvis.

Brīvzemnieks interesējās galvenā kārtā par vēsturi un

tautsaimniecību. Viņš klausījās tad īpaši šo arodu prieksalī-

jumus. Augstskolā lasīja Herjē vispārīgo un jaunāko Francijas

vēsturi, Solovjevs Krievijas vēsturi, Babsts politisko oikono-

miju un statistiku. Šo profesoru lekcijas tad ari Brīvzemnieks

klausījās. Viņi pacēlās ari ar saviem literāriskajiemun sabie-

driskajiem darbiem, ar savu tālu izpausto slavu pār citiem.

Vladimirs Herjē bija Leontjeva tuvs draugs. Viņš

daudz darbojās Maskavas pilsētas pašvaldībā, sevišķi rūpē-

damies par nabagu apgādību. Būdams viens no augstākas sie-

viešu izglītības ceļa lauzējiemKrievijā, viņš organizēja septiņ-

desmito gadu sākumā vēstures un literātūras kursus sievietēm

Maskavas politechnikas muzejā. Vēsturē viņš lika lielu svaru

uz idejām, viņu attīstību un izplatīšanos, dažkārt uzstādamies

pret vēsturisko materiālismu un vispār pret ekstrēmiem virzie-

niem. Pie tam viņš bija liels Tena cienītājs un iepazīstināja

krievu publiku laikrakstos ar šī vīra uzskatiem un metodi.

Daudz gabaluviņš sniedza par askētisko pasaules uzskatu, rak-

sturodams tā apliecinātājus, sākot no Augustina līdz Francim

Asisi. Viņš ticēja cilvēces progresam un mēģināja to uzrādīt

vēstures attīstības gaitā.

Sergejs Solovjevs pieder pie visievērojamākiem

krievu vēsturniekiem. Beidzis savas studijas Maskavā, viņš

ceļoja ārzemēs un klausījās tur vācu slavenāko vēsturnieku

lekcijas. Sevišķus ierosinājumus viņš saņēma no Šlosera, kas

neieredzēja dogmas,l dievināja prātu un tikumības principus un

uzlūkoja vēsturi par sakarīgu kopību. Solovjeva galvenais
darbs ir Krievijas vēsture, kuras pirmo sējumu viņš izdeva

1851. gadā; katrā turpmākajā gadā, līdz viņa nāvei (1879. g.),

pie tā pievienojās pa vienam sējumam.

Ivans Babsts bija apmeklējis ģimnāziju Rīgā, dar-

bojies kā dažu priekšmetu pasniedzējs ķeizara ģimenē,pavadī-

jis Aleksandru 111., toreiz troņa mantinieku, ceļojumā. Viņš
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bija karsts sešdesmito gadu reformu aizstāvētājs un uzstājās

kā tāds savās lekcijās. Viņš redzēja Krievijas saimnieciskās

attīstības kavēkļus zemāko šķiru nospiestajā stāvoklī un pra-

sīja vispārējās (valdības) lietās pilnīgi atklātu kontroli, pie-
aicinot sabiedrību un lietpratējus apspriest nodomātos valdības

roformuprojektus. Tautsaimniecībā viņš turējās pie toreiz jau-

nā vācu, Rošera nodibinātā, vēstures uzskata. Tas veda tautas

saimniecisko attīstību sakarā ar citām tautas dzīves parādī-

bām: valodu, ticību, mākslu, tiesībām, valsti. Turēdamies libe-

rālā virzienā, viņš mēģināja saskaņot privātas intereses ar sa-

biedriskajām. Savus spriedumus viņš attiecināja uz krievu

dzīvi, kurā vēl nebūt nebija ievestas sešdesmitajos gados pa-

redzētās pārgrozības.

Šie vīri grib savā tēvijā izārdīt nocietējušos uzskatus un

aizspriedumus, piesliedamies tai dzīvajai strāvai, kas Vakar-

Eiropu jau bija zināmā mērā atjaunojušas, un tādā kārtā pārvar

slavofilu vienpusību. Pie tam viņi rēķinās ar visiem sadzīves

faktoriem un mēģina izsargāties sadzīves attīstībā no pēkšņa
lūzuma. Zem viņu iespaida Brīvzemnieka brīvprātīgie uzskati

dabūja ciešākus pamatus un attīstījās viņa taktika pret pastā-

vošajām varām.

Brīvzemnieks ķeras lielā mērā ari pie grāmatām. Tas

agrais jaunības laikmets, kur viņš gribētu visu zināt, visu

lasīt, ir garām. Viņš redz, ka tas nav iespējams. Darbi priekš

citiem, priekš sevis aizņem katru brīdi, sniedzas pat pāri viņa

rīcībā esošajam laikam, pāri viņa spēkam. Viņam jādara tie

darbi, pie kuriem viņš ir ķēries, kas ir viņa darbi. Sa-

biedrība ir viņu atradusi, kam tos uzlikt; viņš tos uzņēmies.

Tad nu jāaprobežojas, lai tos varētu padarīt. Sakarā ar tiem

ari jāizraugās no visa milzīgā rakstu krājuma, ko katru dienu

raida klajā, no visa tā zinību krājuma, ko visās malās

rosīgi kopj, tas, kas viņam der lasīt, kas viņam jālasa. Pēc tā

viņš tad ari taisni meklē un neapmierinās ar to, kas viņam ne-

jauši nāk rokā. Lai zinātu, kur latvietimsekmīgi sperams solis

uz priekšu, viņam jāseko vēstures gaitai, jāpētī attīstības liku-

mi, tautu dzīve. Lai grieztu vērību uz latviešu gara darbiem,

viņam ir jāzin, kā citu nepazītu tautu gars atradis ceļu uz ievē-

rību, uz atzinību, ar kādiem līdzekļiem ievērojami cilvēki to

virzījuši gaismā. Brīvzemnieks tad ķeras pie rakstiem par sa-

dzīvi, par tautsaimniecību, par tautu dzīvi, gara darbiem. Viņš
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tos lasa, viņš tos pētī, studē. No šī viņa piesavinošā gara darba

ir uzglabājušās dzīvas liecības. Mazas burtnīciņas, sašūtas no

astoņkārt salocītām papīra loksnēm, uzrāda viņa izvilkumus

un piezīmes no tiem rakstiem, kurus viņš lasījis.

Starp prātniekiem izsaka domas, kas saskan ar viņa cen-

tieniem, Džons Stuarts Mills. Šis vīrs ir vēl pa kādai

daļai viņa laika biedris (mirst 1873. g.). Jaunā Anglija uzrāda

viņa darbības pēdas. Tās strāvas, kas jau labi sen izgājušas

no Anglijas, modinādamas citās Eiropas valstīs pilsoņu brīvību

un apzinīgu pašdarbību, dabūja pēdējā laikā pastiprinājumu no

Milla. Ņemdams dalību pārvaldes un likumdošanas iestādēs,

viņš aizstāvēja progresu. Savus uzskatus un domas viņš iz-

sacīja un pierādīja rakstos, sasaistīja filozofiskā sistēmā. Par

vienīgo atziņas avotu viņš uzlūkoja indukciju, novērojumus un

mēģinājumus. Vispārīgais spriedums ir tikai atsevišķo novē-

rojumu sakopojums. Daudzkārt novērotās parādībās var uziet

zināmus likumus, par kuriem tomēr nevar būt pilnīgi drošs, ka

tie būs uzejami ari visās turpmākās parādībās, lai gan var

vērot, ka tie parādīsies ari turpmāk par patiesiem, kamēr nav

gadījuma, kas tiem runā pretī. Attiecībā uz brīvību Mills at-

rod, ka cilvēka darbība ir padota zināmai nepieciešamībai; tā

nozīmē noteiktu kārtību šai darbībā, no kuras vērojama viņas

turpmākā gaita, bet tā nav uzskatama par nenovēršamuspaidu.
Brīvības ideja ar to nav iznīcināta. Mums ir vara grozīt savu

raksturu; tas veidojas caur mums, ne mēs caur viņu; vēlēšanās

to grozīt ir viens no vissekmīgākajiem noteikumiem, ka tas

pārveidojas. Tikumības prasījumus Mills nodibina uz utilitā-

risma, uz derīguma principa. Labs ir tas, kas derīgs, pašam

darītājam vai citiem. Tas ir cilvēka dabā vēlēties tikai to, kas

iztaisa daļu no viņa laimes, vai kas ir līdzeklis uz to. Dažas

lietas, kas liekas papriekšu vienaldzīgas, var tikt, tās pārdo-

mājot, par iekārojamām un par darbības mērķi. Sabiedriskas

tieksmes attīstās un stiprinās sabiedriskā dzīvē. Dziņas izšķi-

ramas nevien pēc stipruma,bet ari pēc labuma: labākajām do-

dama priekšroka pret stiprākajām, bet mazāk labām.

Mills ir patieso apstākļu novērotājs un zināmā mērā viņu

grozītājs un virzītājs. Tāpēc viņam tāds iespaids uz sabiedri-

skiem darbiniekiem,pie kuriem pēc savām pamattieksmēm pie-

der ari Brīvzemnieks. Viņš vēlētos, kaut Milla principi ievie-

stos latviešu sabiedriskajā dzīvē. lejaukdamies strīdu par
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vācietību Valkas seminārā («Mājas Viesa» 1871. g. 51. n-rā),

viņš brīvas kritikas vajadzību un nepieciešamību aprāda ar

Milla nodibinājumiem. Domas, kuras neļauj izsacīt, var būt

patiesas. Tās var būt pa daļai patiesas un sadurdamās ar do-

mām, kas ari tikai pa daļai patiesas, tās varētu vest pie vēl

neatzītās patiesības daļas atziņas. No ļaudīm par patiesām tu-

rētas domas var būt pat pilnīgi patiesas; bet tās ar pilnu ap-

ziņu par patiesām vairs neatzīst un nesajūt, ja neļauj tās aiz-

tikt, kritizēt un tā dot iemeslu tās par jaunu nodibināt. Un

galā patiesības mācība (doktrīna), ko nedrīkst aiztikt, var tādā

kārtā ar laiku palikt nesaprotama un zaudēt savu iespaidu uz

laužu dabu un darbiem; dogma pārvēršas par tukšu, arēju

formu, kas neatnes nekāda labuma un aizkavē izcelties jaunām,

dzīvām pārliecībām, kuras rodas no skaidras saprašanas vai

no paša novērojumiem.

Mills ir ari viens no visievērojamākiem karotājiem par

sieviešu tiesībām. Par sieviešu nospiestu stāvokli viņš sa-

rakstījis sevišķu grāmatu (krievu tulkojumā n
rinnqnneHHocTb

HceHiuHHbi".) Brīvzemnieks no tās izraksta plašus izvilkumus.

Laikmetā, kad bija stingri jāpatura acīs veselas tautas pacel-

šana un par to jācīnās visiem līdzekļiem, sieviešu jautājums

vēl nestāvēja dienas kārtībā un nebija vēl sabiedriski nogata-

vojies; ari Brīvzemnieks nav šai jautājumā uzstājies. Bet ja

viņš tomēr ar tādu interesi studē Milla grāmatu, tad tas iz-

skaidrojams īpaši ar to, ka ari še ir dala gar brīvības darbu,

gar nospiestas cilvēces daļas atsvabināšanu, neskatoties uz to,

ka katra cilvēka mūžā sievietei sava loma, ar ko tiek pievilcīgi

sievietes būtības uzrādījumi, ar kuriem bagāts Milla apcerē-

jums. Sievietes nospiestajam stāvoklim par pamatu ne viņas

daba, bet vispārīga paraša. Ari verdzība ar to tika aizbildi-

nāta, ka vergs zemākas dabas cilvēks; tas pats sacīts klaušu

laikos. dzīve atšķiras no agrākās ar to, ka ļaudis

vairs nedzimst priekš tādas un tādas vietas dzīvē, ka tos vairs

nepiekaļ pie tās vietas, kurā tie dzimuši, bet viņi var svabadi

lietot savas spējas un izmantot sev labvēlīgosapstākļus, lai sa-

sniegtu to mērķi, pēc kura viņu vēlēšanās tiecas. No visiem

kavēkļiem, kas stājas ceļā progresīvu un veselīgu domu attīstī-

bai par dzīvi un sabiedrību, ir vislielākais tas, ka nepiegriež

vērību tiem iespaidiem, zem kuriem attīstās cilvēka raksturs.

Tāpēc ka Īrijā rentnieks, kas daudz parādā zemes īpašniekam.
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nav strādīgs, ir cilvēki, kuri no tam pārliecināti, ka iri no dabas

slinki. -Austrumnieki iedomājas, ka sievietes no dabas ārkār-

tīgi kaislas, un tāpēc indusi tām savos rakstos asi uzbrūk. Tur-

pretī angļi ir tais domās, ka sievietes no dabas loti aukstas.

Parunas par sieviešu nepastāvību un vieglprātību radušās pa

lielākai daļai Francijā. Turpretim Anglijā novērots, ka sie-

vietes nesalīdzināmi pastāvīgākas par vīriešiem. Kāpēc ro-

miešu literatūra nav oriģināla, bet pakaldarināta grieķiem?

Tāpēc, ka grieķu literātūra pēc laika ir pirmā. Tas pats ir ar

sieviešu literatūru attiecībā pret vīriešu. Mākslinieka pirmā

glezna, un lai vioš būtu tāds ģēnijs kā Rafaels, nav pēc stila

izšķirama no viņa skolotāja gleznām. Pat Mocarts neparādīja

savu spēcīgo īpatnību savās pirmajās kompozīcijās. Tas pats,

kas gadi priekš apdāvināta cilvēka, ir veselas paaudzes priekš

masas. Cilvēki, kas kaut ko ņēmuši par savu speciālo arodu,

to pārvalda nesalīdzināmi labāk nekā diletanti,kas pie tā ķeras.

Vienīgā māksla, ko samērā daudz sievietes sev izraudzījušās

par arodu, par dzīves galveno nodarbošanos, ir skatuves

māksla, un šai mākslā sievietes pilnīgi līdzīgas vīriešiem, ja ne

pārākas. Ir pierādīts, ka sievietes lielas cilvēku pazinējas, ka

viņām praktisks talants, ka viņas var būt ievērojamas valdn-

ieces (Elizabete, Katrina Lielā). Sievietes vara pār vīrieti

viņai daudzkārt dod to, uz ko viņai nav tiesību, un tomēr viņai

nedara par iespējamu sasniegt to, uz ko viņai ir tiesība. lemī-

lētai sultāna verdzenei ir pašai verdzenes, kuras tā kalpina; bet

būtu vēlams, ka ne lai viņai būtu verdzenes, ne lai viņa pati

būtu verdzene. Verdzība, kas verdzināto padara kustonim

līdzīgu, lai gan atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz abām pusēm, to-

mēr mazāk samaitā vergus nekā vergu turētājus. Sievietes

nospiestais stāvoklis samaitā visu vīrieša tikumisko būtību, ne

tikai kā personu, bet ari kā sabiedrības locekli. Sieviete, kas

nevirza vīrieti uz priekšu, velk to visādā ziņā atpakaļ.

Milla rakstos iedzilodamies, Brīvzemnieks tanīs nemek-

lēja prātniecību, negribējapiesavināties vai izdibināt kādu filo-

zofisku sistēmu. Viņš tanīs skatījās pēc atbalsta saviem cen-

tieniem: vest latviešus pretī jaunam laikam. Viņš visur pētīja,

kādi ir labākas nākotnes ceļi. Uz tiem viņš atrada norādīju-

mus ari Milla rakstos. Šai ziņā tie sniedza daudz mūsu tauti-

skajiem darbiniekiem. Bez tam ari viņa filozofijas pamati,
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viņa cieša pieķeršanas lietu īstenībai, saskanēja ar viņu uz-

skatiem.

Tuvāk sevišķajam Brīvzemnieka dzīves darbam stāv

Johans Gotf rids Herders. Šis lielais vācu rakstnieks

bija nācis tiešā sakarā ar latviešiem, viņa darbībapietiecas ari

latviešiem. Viņš pieder pie tā darba pamatlicējiem, ko Brīv-

zemnieks latviešu vidū turpināja. Rīgā kādu laiku dzīvodams,

viņš dabūja ieskatīties latviešu dzīvē un garā. • Viņš latviešus

uzlūkoja par tautu, kam tādas pat cilvēciskas tiesības kā kaut

kurai citai; viņš bija laidis klajā latviešu tautas dziesmas, kad

neviens tām vērību nepiegrieza. Ir saprotams, ka Brīvzem-

nieks ar lielu interesi ķērās pie Herdera darba studijām. No

viņa galvenā darba («Ideen zur Geschichte der Menschheit»)

viņš izzīmē kādu vietu, kas tieši attiecas uz latviešiem. «Var-

būt aiziet gadu simteņi, kamēr kursus un latviešus atsvabina

no kalpības jūga un viņiem to negantību vietā, ar ko šīm mie-

rīgajām tautām nolaupīta zeme un brīvība, sniedz par jaunu

cilvēcīgā prātā izglītību uz labākas brīvības patstāvīgu lieto-

šanu.» Brīvzemnieks še piezīmē, ka šis lielais vācu gars ir

pazinis verdzību un dzimtsbūtību mūsu Baltijas malienā un

pravieša garāparedzējis nākotni. Tomēr viņa laika mērķis nav

tik visai pareizs. Kā tas daudzkārt piedzīvots, brīvība un attī-

stība iet ātrākiem soliem uz priekšu nekā cilvēces labākie to

paredz. Kādā citā vietā Herders pilnīgi pārrēķinājies. Viņš

saka par madjariem, kas starp slāviem, vāciem, valachiem un

citām tautām iztaisīja zemes iedzīvotāju mazāko dalu, ka pēc

gadu simteņiem viņu valodu varbūt jau vairs neatradīšot. Brīv-

zemnieks piezīmē: «Nepareizi, pēc tagadējā lietu stāvokļa; ari

ģēnijs var maldīties.» Atkal piemērs, ka par mazo, atkarīgo

tautu nākotni nekas nav nosakāms.

Sevišķs iespaids Herdera rakstiem uz Brīvzemnieku, zī-

mējoties uz tautas dzeju, pat tieši uz latviešu tautas dzeju.

Kādas tautas dzeja, kas saaugusi kopā ar šīs tautas dzīvi un

nav šķirama no šīs tautas valodas, liekas gluži par sevi no-

dalīts priekšmets. Še tad ir sevišķi patīkami atrast, ka par šo

pašu priekšmetu interesējas visā pasaulē slaveni citu tautu

vīri. Brīvzemnieks piezīmē: «Uzmanība, kādu tautas gara

mantas uz sevi griezušas pirmākajās Eiropas tautās, nevarēja

palikt bez iespaida uz labākajiem Baltijas intelliģences priekš-

stāvjiem. Herdera, Lessinga un citu lielu vācu garu siltais,
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sirsnīgais vārds un dzīvais piemērs, kas attiecas tieši uz leišu-

latviešu tautas gara darbiem, nevarēja palikt bez dzīva iero-

sinājuma uzrakstīt vēl tautā uzglabātos senatnes dzejas pie-

minekļus.»

Ar ko Herders sevišķi sasildīja par tautas dzeju, bija tas,

ka viņš pret to sajuta visdziļāko cienību. Agrāk un vēl viņa

laikā domāja, ka dzeja ir tikai dažu izredzētu, mācītu cilvēku

vai ari augstāku šķiru īpašums, ka zemāko tautas šķiru dziesmas

ir rupjas, nejaukas, nepieklājīgas. • Herdera laikā toreiz pazī-

stamais un ievērotais vācu rakstnieks un grāmattirgotājs Chr.

Fr. Nikolajs izdeva krājumu bezkaunīgu tautas dziesmu

(1777. g.), gan īstu, gan sataisītu, lai tautas dziesmas uzrādītu

par smieklīgām, nejaukām, par tādām, kas pieklājīgā sabie-

drībā nemaz nav minamas. Un te nu nāca Herders un apgal-

voja unuzrādīja neatraidāmā pārliecībā pavisam pretējo. Gadu

pēc Nikolajakrājumu (1778. g.) viņš izdeva tautu dziesmu krā-

jumu «Tautas balsis dziesmās», kā īstas dzejas paraugus. Tur

bija salasītas dažu tautu (starp tām latviešu) dziesmas un at-

dzejotas vāciski. Viņš turējās pie atziņas, ka dzeja ir cilvēces

mātes valoda, cieši saistīta ar pašu valodu, kas sevišķi agrākā

attīstības pakāpē ir gleznaina, dzīva, dzejiska. Dzeja nav dažu

smalku, izglītotu cilvēku priekšrocība, bet tā ir pasaules un

tautu dāvana. Šāds uzskats līgsmīgi aizkustināja tādu garu,

kā toreiz jauno Goti. Viņš jutās ar to ierauts lielajās laikmeta

strāvās, nojaudalielos pirmatnīgos cilvēces spēkus. Brīvzem-

nieka šaurākais iecirknis, latviešu tautas dzeja, ar to ievēro-

jami paplašinājās. Tā bija dala no cilvēces neiznīcinājamām

bagātībām, kam nozīme nevien priekš senatnes, bet ari priekš

tagadnes un nākotnes, priekš visas tautas, priekš cilvēces kul-

tūras. Tautas dzeja mums ir tautas dabas vēsture, vārdnīca un

gramatika. Tautas dzeja ir neizsmeļams avots tautas dzejnie-

kam un daiļrunātājam,ierašu pētniekam un prātniekam. Tautas

dzied, ko viņas pārdzīvo, unpiedzīvo, ko viņas dzied. Tautas

dzejā ir viņas dzīves glezna, viņas sirds notēlojums. Kareivju
tauta dzied par varoņdarbiem, mierīgā par mīlestību, atjautīgā

sacer mīklas, ar fantāziju apdāvinātā līdzības un alegorijas.

Top dzīva tautu senatne, ceļas augšā ģermāņu bardi, ziemeļ-

nieku skaldi, dienvidnieku trubadūri. Lielie angļu dzejnieki

(Čosers, Spencers, Šekspīrs) savu dzeju dibinājuši uz tautas

ticību, no tās ņēmuši, no tās radījuši. Un mēs? Brīvzemnieks
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piezīmē: «Mēs rakstam dziesmas, ko neviens tautas bērns ne

prot, ne grib, ne jūt. Viņš tik brīnās par mūsu pārgudrību, par

mūsu saskaņām.» —Bet ne tikai kādiem pētījumu vai sabiedri-

skas darbības nolūkiem tautas dzeja ievērojama, ne ari lai

priekš tautas zemākajām klātnēm kaut ko radītu. Nē, pats

augsti mācītais tur atrod dārgumus priekš sevis, kā reti kur

citur. Herders atrod, ka laplandiešu jauneklis dzied labāk nekā

majors Kleists. Un kad viņš grib dot klusu nojausmu par sa-

vām visskaidrākajām, visgleznākajām jūtām savai līgavai, tad

viņš to nezin labāki darīt, kā norakstot savas tautas dziesmu

atdzejojumus un tos aizsūtot savam visdārgākajam cilvēkam,
kas tos atkal ieraksta grāmatā uz skaista pastpapīra. Še tau-

tas dziesmu slava izpaužas ne vārdos, bet klusā darbā, kurā
plivinās dvēseles svētā upurliesma.

Sakarā ar Herderu novērojama ari Brīvzemnieka dabas

īpatnība un viņa sevišķā loma agrinā tautiskā laikmeta darbi-

niekos. Šai laikmetā uzlūkoja prātu par vadošo spēku cilvēkā.

Ari Brīvzemnieks neliekas nekāds izņēmums, kā to redzējām

ari no viņa pieķeršanās Millam. Bet Herdera gara pasaule ir

nodibināta uz kaut kā cita. Viņš pieslēdzas Ruso ierautajai

strāvai, kas stājas pretī sava laika izsmalcinātajai civilizācijai

un prātam. Viņš pats ieraudzīja sevi vienviet ar Ruso, par ko

liecina viņa izteikums: «Viņi smaida par manu sajūsmu par me-

žoņiem gandrīz tāpat kā Voltērs par Ruso, ka viņam iešana uz

visām četrām tik labi patīkot.» -Herderam nestāv izšķirošajā
vietā atziņa, bet jūtas; tām ir pēdējais vārds. Tās cel gaismā

kultūras neaizkārto tautu senatni. Tās ari Brīvzemnieku no-

veda no latviešu saimnieciskajiem jautājumiempie latviešu se-

natnes dzejas. Šī tautas garīgā, jūtām uzņemama puse bija tā,

pie kā pieslēdzas Brīvzemnieka mūža darbs. Jūtas viņam

atklāja tās vērtības, kas iemīt senajās tautas gara mantās, un

deva viņam spēku uz milzīgajiem šo mantu krāšanas darbiem.

Tiktāl šī viņa vairāk attīstītā jūtu puse viņam uzliek starp tau-

tiskā laikmeta darbiniekiem sevišķu uzdevumu.

Tomēr šī laikmeta bērns viņš paliek vienmēr. Ari pie

Herdera atrodam stiprus prāta elementus, didaktiskas tieksmes.

Un īpaši še Brīvzemnieks visvairāk satiekas ar Herderu. Ne

no viņa iejūtas viņš tikdaudz aizraujas, kā uztver viņa norādī-

jumus un prātojumus. Viņš atzīmē daudz ko par tautas dziesmu

formu, ritumu, mitoloģiskām butēm, ierašām no viņa un citu
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rakstiem. Un sevišķu vērību viņš piegriež Herdera apcerē-

jumam par fabulu, šo didaktisko dzejas nozari. Viņš no tā ne-

izzīmē, kā parasti, tikai dažus izteikumus, bet visu apcerējuma

domu gaitu. , Fabulu Herders atrod par ļoti derīgu līdzekli

gudru galvu izglītībai. Jauneklis še mācās ne tikai atrast vis-

pārīgo teikumu kādā stāstā, bet ari izšķirt īsto lietas būtību

no liekā, uzskatīt situāciju praktiskām acīm un vingrot vis-

derīgāko no dvēseles spējām, analoģisko iejūtas spēju. Lai

attīstītu tādu praktisku gudrību, Ezops izgudroja fabulu: ne

lai vingrinātos vispārīgas morāliskas gudrības atrašanā, bet lai

līdzīgos gadījumos cilvēks zinātu atrast īsto ceļu. • Patiesība

nemīl rādīties kaila. . Fabulisti tai meklēja tērpu. Dzejojumi,

kas nolasīti no dabas, dod liecību par augstāko, par iekšķīgi ne-

pieciešamo: tie ir Dieva dabas likumi. Fabulas runā par to, ka

tas, kas nelieto savu prātu, visādā ziņā iet bojā, ka tas, kas

ienīst, top ienīdēts, kas vaijā, top vaijāts, ka viltība, blēdība,

ļaunprātība ir vienmēr zema, turpretī patiesība, mīlestība, uz-

ticība cēla, veicinoša. Te tas pats, ko Brīvzemnieks dažus

gadus agrāk bija izlasījis no Cšokes rakstiem; tas pats, kas pa-

rādās vienmēr viņa centienu kodolā.

No senatnes dzejas, kas savā būtībā atklājas jūtām, Brīv-

zemnieks pāriet uz teorētiskiem, tāļāk sabiedriskiem jautāju-

miem, kurus atrisina prāts. Starp krievu zinātniekiem viņu

ieved senatnē, tautas valodā un dzejā Fjodors Bus 1 a-

jev s. Pie tā viņš noskaidro daudz jēdzienus mitoloģijā, tautu

ierašās, dažādos dzejas veidos, valodā. Ari še viņš iet pāri

dzejas robežām, meklē dzīvē, mēģina notvert pavedienus, pa

kuriem var sekot līdz tagadnei. Par tautas senatnes mantām

še izsacītas šādas domas: Savas dzīves pašā agrākajā laikmetā

jau tauta nodibinājusi valodā un ticējumos savas tautības gal-

venos pamatus. Tauta neatmin, ka tā kaut kad būtu izgudro-

jusi savu valodu, mitoloģiju, ierašas, likumus. Visi šie tautī-

bas pamati ir pārgājuši viņas būtībā kā pati dzīve, ko tā dzīvo-

jusi daudz aizvēsturiskus gadu simteņus; tā ir pagātne, uz kā

cieši dibinās tagadējā dzīves kārtība un visa turpmākā attīstība.

•Kā paliekamu mantojumu no visa lasītā Brīvzemnieks

mēģina iegūt īstu dzīves gudrību. No kādas lektiras viņam at-

zīmēta šāda piezīme: Apustulis Pāvils bija apsūdzēts un stā-

vēja augstās tiesas priekšā. Par apsūdzētājiem viņam stāvēja

pretī varizēji un saducēji. Viņš prata pirmos no pēdējiem ar to
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nošķirt, ka apgalvoja, tā esot mācība par augšāmcelšanos no

miroņiem, ko viņam uzliekot par noziegumu. Pēc tam bija

varizēji viņa pusē.

Šādam studijām nodarbojas tautas virs, kas vero, ka to

vadīt, kā uzvārēt tās pretiniekus.

Bet viņam bija jāķeras ari pie darbiem, lai nodibinātu

savu dzīvi. Jau 1868. g. vidū viņš bija no mērnieka pienāku-
miem atvaļinājies. Kādus dzīves līdzekļus viņš dabūja par

vārdnīcas sastādīšanu, tāpat ari par etnogrāfisko materiālu

krāšanu un apstrādāšanu. Ar 1871. g. vārdnīca un pirmie etno-

grāfiskie materiāli bija nolaisti no rokas, un viņš nu bija sva-

bads. No darbiem piekusis (kā viņš raksta Kaibem 28. aprilī
1872. g.), no domām par nākamību dzīts, viņš meklē Maskavā

vietu, kura viņam, kādu grasi atmezdama, lautu vaļu drusciņ

atpūsties un uz lielāku eksāmenu sagatavoties. Pēc pailgas
meklēšanas viņš atrod vietu Ivanovo - Voznesenskā. Viņš turp

aiziet 1872. g. pavasarī.

Savu jauno apkārtni Brīvzemnieks šā apraksta (Kaibem

28. aprilī 1872. g.): «Ivanova bija priekš kādiem 2 gadiem vēl

ciems, lai gan viducis ar kādiem 10.000 iedzīvotājiem. Ciems

Ivanova piederēja Šeremetjevam, tam pašam, kam Piebalga

pieder. Viņa brīvāka administrācija ļāva zemniekiem kupli

plaukt un dažus loti vērtīgus darbus sākt. Daudz, daudz vairāk

nekā piebaldzēni darbojas ivanovieši ar tādām lietām, kā au-

deklu izgatavošanu, katūnu taisīšanu, andeli un t. j. pr. Viss

viducis ļoti uzplauka. Audekla izgatavošana augdama auga

līdz šo baltu dienu. Tagad daudz no bijušiem Šeremetjeva

dzimtslaudīm še ir ievērojami naudinieki; daži no tiem ir miljo-
nieri. Ivanovu un Šuju (pilsēta Vladimiras guberņā, kādas

2 stancijas no Ivanovas) tura par to kuplāko fabriku viduci

Krievijā un dēvē par Krievijas Mančesteri. Tu gan vari do-

māt, ka tādā apgabalā man patika jo labāk nomesties uz dzīvi,

nekā kādā tumšā kaktā.»

Ivanovā Brīvzemnieks paliek tikai kādu gadu, gatavo-

damies uz ģimnāzijas abitūrienta eksāmenu. Kā mājskolotā-

jam viņam darba nav daudz. Viņam pašā darba laikt., kā viņš

pats saka, obligātoriski jāslinko, ar skolēnu - vārguli apkārt va-

zājoties. Stiprākus ierosinājumus un paliekamākus iespaidus
viņš šai laikā saņem no Maskavas izstādes.
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Maskavā tika noturēta politechniska izstāde 1872. gada
vasarā. Brīvzemnieks aizbrauca uz viņas atklāšanu jūnija mē-

nesī. Ari latvieši pie tās piedalījās. Rīgas Latv. Biedrība iz-

stādīja 139 priekšmetus. Latviešu izstādītāju reprezentants

bija Aleksandrs Vēbers, toreiz vēl students. Starp latviešu iz-

stādītājiem ieguva R. Tomsons lielo sudraba medali lauksaim-

niecības nodaļā un J. Baumanis. zelta medali architektūrā. Bet

ne tikai ar lietām latvieši ņēma dalību pie Maskavas svētkiem.

7. jūnijā (pēc Br. apraksta vēstulē Kaibem) Maskavas jacht-

klubs sarīkoja braukšanas pa Maskavas upi ar laivām. Pie tās

piedalās ari latvieši. Gāja braukties trim lāgiem. Pirmo reiz

Rīgas Latv. Biedrības priekšnieks Baumanis sacentās ar Mas-

kavas jachtkluba labāko airinieku. Baumanis pārspēja un da-

būja sudraba smēķējamos rīkus. Otrreiz devās sacensībā

divi angli ar maskavniekiem. Angļiem bija vieglāka laiviņa,

viņi pārspēja. Trešo reiz bijaatkal latvieši pie airiem; nu viņi

sacentās ar jachtkluba skolotājiem, diviem slaveniem airētājiem

no Archangelskas. No latviešiem stājās viņiem blakus divi

Rīgas Latv. Biedrības biedri, Tošs un Strauchs, abi enkurnieki.

Krievu publika skali apsveica savus slavenos. Bet tie palika

tālu pakaļā latviešiem, kuri dabūja par godalgu jauku galda

pulksteni pie laivas. Lielkņazs Konstantins Nikolajevičs, dā-

vanas pasniegdams, sacīja: «Latiši — molodci!» Šāds gadī-
jums cildīja latviešu apziņu. Brīvzemnieks par to līgsmot līgs-

moja. Maskavā sanāca pa šo laiku latvieši no visām pusēm.

Daži no tiem sapulcējās vakaros Valdemāra dzīvoklī. Še Brīv-

zemnieks dabūja atjaunot dažas vecas draudzības saites un

saistīt jaunas.

Turpmākā (1873.) gadā Brīvzemnieks nolika ģimnāzijas

beigu eksāmenu. Ar to viņš nostājas drošāk uz savām kājām.
Bet jau tagad, savos mācekļa gados, viņš bija pastrādājis dar-

bus, kas viņa vārdu darīja pazīstamu visā Latvijā un krievu

zinātnieku aprindās. Pie dažiem no tiem mums vēl jāpakavējas.
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Dzeja

Brīvzemnieka pirmie literāriskie mēģinājumi ir dzejiski.

Viņa visvecākie uzglabātie rokraksti pastāv no pantiem, viņa

pirmie iespiestie darbi ir panti. Dzejā viņš mēģinājās agri, ilgi

meklēja, veidoja, laboja, pirms nāca klajā. Savai īpatnībai pie-

mērotas dzejas saturu uzsverot, viņam sekmīgāk veicās dot

tam noskaņotu izteiksmi.

Viņa dzejas saturs ir visas viņa dzīves un centienu sa-

turs: tautas mīlestība. To viņš neatrada ne ar kādu gudrošanu,
bet viņa dabas un laika gara vadītā gaita viņu pie tā noveda.

Pirms viņu aizņēma laika jaunā, spēcīgā strāva, viņam bija jā-

meklē, jātausta.

Bet jau viņa pirmajos mēģinājumos ir redzams, uz kuru

pusi viņa īpatnība viņu novedīs. Viņa novērojumi, kas viņu

pastāvīgāk un dziļāk nodarbina, ko viņš rauga tvert tēlā, ir sa-

biedriskas dabas. Reizām ir nomanāms stiprs jūtu uzplūdums,
kas nāk no personiskiem pārdzīvojumiem (tā, kad viņš šķiras

no tēva mājām); bet tas nedabū plašāku dzejisku veidojumu.

Tas liecina par spēcīgu iejūsmu, par dzejiskām tieksmēm, bet

pats par sevi nedod diezgan satura, lai skubinātu uz dzejisku
iztēlošanu. No šiem mēģinājumiemtūliņ redzams, ka še ne-

iznāks dzejnieks, kas no sevis rada jaunas dzejas pasaules. Nav

fantāzijas plašuma, lai tas ari vēl nebūtu mākslinieciski no-

kārtots un izveidots. Bet ir iejūsma un tēlošanas tieksme, kam

daudzkārt par saturu sabiedriska doma. Tas liecina, ka še ir

dzejnieks, ko nosaista sabiedriska dzīve, vai sabiedrisks darbi-

nieks, kas paceļas dzejnieka jūsmībā. Brīvzemnieka dzejnieka

spējas stāv uz robežas, aiz kuras sākas prozaiskais sabiedriskās

dzīves lauks, un tādā kārtā dažiem un pa reizai viņam pašam

uzmācies jautājums, vai viņš pie dzejniekiem skaitāms. Viņa

pārējā darbība atklātībā patiesi tik liela, ka pret to viņa dzeja

ieņem šaurus apmērus, un ari viņš pats vēlāk, pēc jaunekļa
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gadiem, dzejošanu pavisam atmetis. Tomēr ar viņa dzejas

-darbiem iepazīstoties, jāatzīst, ka -Brīvzemnieks ir patiesi ari

dzejnieks. To atzinusi jau vairāk, nekā viena paaudze. Viņa

dzejoli nav aizmirsti līdz ar tām avīžu lapām, uz kurām tie pir-

mo reiz iespiesti. Tie atraduši vietu katrā antoloģijā un pa kā-

dai daļai pārgājuši tautā. Tas nav noticis ar dažu citu viņa

laika biedru dzejiskiem mēģinājumiem, ar viņa biedru, kas kā

sabiedriski darbinieki nav tikuši mazāk pazīstami nekā viņš,

kā piem. Kronvalda Atis un Aleksandrs Vēbers. Ari šie jaunībā

dzejojuši un laiduši klajā dzejiskus mēģinājumus; bet vēlāk

tie pilnīgi aizmirsti. Kāpēc tā nav noticis ar Brīvzemnieka

dzejiskajiem darbiem?

Pa savai daļaiše dzejai līdzējis tas, kas patiesībā pie dze-

jas nepieder: sabiedriski, īsteni: tautiski centieni. Tie radī-

juši iecirkni, kur domām, jūtām tīk nemitīgi kavēties. Tā nav

dzejiska interese, kas viņas tur notura. Tīk domāt par cen-

tieniem, kam dzīvē kustinošs spēks un aizņem atsevišķu cilvē-

ku kā sabiedrības locekli, tīk pie tiem kavēties un iesilt. Ja

tie izsacīti pantos, tad to dēļ vien tos lasīs, pat par tiem sajūs-

mināsies; nemaz nav vajadzīgs, ka tanīs patiesi dzeja. Tālā-

kais panākums tādai sabiedriskai sajūsmai, kas piegriežas zinā-

miem dzejiskiem darbiem, ir tas, ka viņu sacerētājs šai pašā

virzienā, šos pašus centienus acīs paturēdams, neatlaidīgi

vingrinās. Ja tad nu viņam ir jel kādas dzejnieka dāvanas,

tad viņš nevien par panākumiem var būt drošs, bet viņa inten-

sīvā gara darbība radīs ari patiesi dzeju. Tā sabiedriski cen-

tieni viņu ir darījuši par to, par ko viņš bez tiem varbūt ne-

būtu ticis: par dzejnieku. Viņam būtu trūcis vajadzīgā ierosi-

nājuma, lai viņa dzejnieka dāvanas izkoptos. - Ja ieskatāmies

Brīvzemnieka pirmajos dzejas mēģinājumos, ari tanīs, ko viņš

sacerējis jau divdesmit gadus vecs būdams, tad patiesi nevar

sacīt, ka no viņa iznāks dzejnieks. Un gan ari to var sacīt, ka

viņa pirmais iespiestais dzejolis, kas sacerēts 1867. g. un laists

klajā «Balt. Vēstnesī» 1869. g. 7. numurā, «Tāļu nost no dzim-

tenes», tur nebūtu nācis klajā, ja tam nebūtu tautiskas nokrā-

sas, ja tanī nebūtu runāts par pilsatliekām, dzintara jūrmalām,

Latvijas mežiem, par dārgo, mīļo Latviju. Dzejiskas vērtības

šiem pantiem nav. Daudz pantu ir tanī laikā «Balt. Vēstnesī»,

kam nav dzejiskas vērtības, bet vem bija tautiska skaņa, vai

tie attiecās uz tautiskām lietām; tāpēc tos uzņēma. Kad nu
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Brīvzemnieks bija atradis nevien to, kas der, bet ari to, iekš kā

izsakās viņa paša stiprākās tieksmes, tad viņš uzcītīgi dzejo tā-

ļāk. Ap 1870. g. un īsi pēc tam viņš top dzejiski ļoti auglīgs.
Un kad viņš turpmāk piesūta «Balt. Vēstnesim» dzejoļus, tad

tie uzņemami ne tikai viņu tautiskās nokrāsas vai tautiskā sa-

tura pēc, bet ari viņu dzejiskās vērtības pēc. Pie tiem pieder

«Latviešu Miķelis», «Ozols un liepa», «Pie Ventas» un tāda

dzejas pērle, kā «Manai zvaigznei», dzejoļi, kas iespiesti «Balt.

Vēstnesī» 1871. g. un nav zaudējuši savu vērtību vēl šodien.

Visus viņus apdveš tautisko centienu dzīvais siltums. Tanī

atplauka Brīvzemnieka dzejnieka dāvanas. Šādā mērā ne-

stāv tautisko centienu varā Kronvalda un Vēbera dzejiskie mē-

ģinājumi. Gan ari tanīs ir tautiskas skaņas, bet viņi dzied ari

par vispārīgiem tematiem: par zilām acīm, par pavasari v. c.

Še varētu būt viens iemesls, kāpēc Brīvzemnieks sasniedza

dzejā vairāk nekā viņa biedri.

Bet svarīgākais, kas kādu pacel par dzejnieku, nav mek-

lējams ārpus viņa, bet iekš viņa, nesakņojas ari kādā strāvā,

kurā viņš aizrauts, bet viņa garīgajā organizācijā. Mums jā-

ieskatās Brīvzemnieka sevišķajā domu un izteiksmes veidā,
lai tiktum tuvāk viņa īpatnībai un līdz ar to viņa panākumu

dziļākajiem cēloņiem.

Jau Brīvzemnieka pirmajos neveiklajos mēģinājumos

uzejam elementus, ar kuriem viņš vēlāk izceļas par dzejnieku.

Viņš domā tēlos. Kad viņš domā par šķiršanos no drauga, tad

viņam tēlojas priekšā ziema, «draudzības ziema»; atkalredzē-

šanos viņš iztēlojas par pavasari. Centīgu cilvēku viņš redz

par celnieku, kas kāpj pa pakāpei uz augšu; sasniedzamie panā-

kumi viņam ir kalngals, kur celnieku apveltī ar goda vaiņagu.

Še dabas priekšmeti un parādības der par simboliem, par attē-

liem cilvēku dzīvei; tie ir sen pazīstami, daudzkārt lietoti salī-

dzinājumi. Bet ari jau pirmajos mēģinājumos Brīvzemnieks

tiecās uztvert lietas reālo, īpatnīgo pusi, cilvēka sevišķo, dzīvo

būtību. Viņa tēli tikai pa mazai daļai brīvas fantāzijas tēli;

pa lielākai tiesai tie iegaumēti atceres tēli, ar īstenību saau-

guši, pastāvīgi, dzīvi. Viņš tulko pēc Cšokes dzejojumu «Tas

mūžīgi vecs». Tur daudz domu par to, kas pastāvīgs, kas nī-

cīgs, kas teicams, kas peļams. Pa daļai tās ietērptas tēlos.

Daži no tiem dabū stipri īpatnīgu seju. Ar to tad tie ari paliek

neaizmirstami. Tur tāds pants:
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Bezgalvja kungs ar lepnību

Tiek celts par padomnieku;

Tas domā, ka ar vietiņu

Prāts nāks par galvinieku.

Tas padomnieks, tam vieta — viss,

Bet paliek tomēr Bezgalvis.

Pirmie mēģinājumiBrīvzemniekam vēlāk pazuduši, starp

tiem ari viss pēc Cšokes tulkotais 14 pantu garais dzejojums.

Viņš uzraksta dažus gabalus no atmiņas. Un no visa garā

Cšokes dzejojuma viņam palicis atmiņā taisni šis pants. Par

to jāpateicas tur zīmētā tēla īpatnīgajai sejai. Tas viņam palicis
tik dzīvs, ka viņš to rauga vēl smalkāk iztēlot, izteiksmi pār-

labodams. — Kāds cits reāls tēls ir vācietis Knasters, kas prot

citu zemē mānīt ļaudis, atver bodi, pārdod brandvīnu, salaista

to ar ūdeni, krāpj ļaudis, top bagāts. Dziesma pēc formas loti

nepilnīga; tomēr tā atrodama nevien manuskriptā, bet ari di-

vos iespiedumos: «Mājas Viesī» 1872. g. un zobgalību krājumā
«Dundurs Pats» 1878. g. Tēls izrādījās par tik dzīvu, ka ne-

pilnīgā forma viņu nevarēja aizkavēt vairākkārt nākt ļaudīs.

No svara ir tas, ka Brīvzemnieka tēli pa lielākai daļai at-

ceres tēli. Še viņa dzejnieka spēju robežas, bet ari stiprums

Radošas fantāzijas trūkums viņu atšķir no viņa laika biedriem

PumDura un Ausekļa. Būdami viņa domu un centienu biedri,
tie kā dzejnieki dzīvo savrūp no viņa, bagātā, mirdzošā fan-

tāzijas valstī. Brīvzemnieks palika reālajā pasaulē, pie tā, ko

viņš redzējis, novērojis, iegaumējis. Ar to viņa iecirknis stipri

sašaurinās; bet par to tanī ir, var sacīt, vairāk nekā dzeja, kaut

kas pastāvīgāks nekā fantāzijas tēli. Tanī ir reālie priekšmeti,
kas pastāv ir bez dzejas. Ja nu tos dzeja sevī tver, tad tā da-

bū kaut ko no šo priekšmetu pastāvības. -Še pieejam tuvu

Brīvzemnieka īpatnībai. .Viņš ir sabiedrisks darbinieks. Kā

tādam viņam priekšā dzīvā, reālā īstenība. Ari kad viņš dzejo,

viņš nevar no tās atraisīties. Bet viņam ir ari stipras tēlotāja

tieksmes. Viņš nevar reālās sabiedriskās parādības vienīgi

rubricēt, uzmeklēt viņu likumību, sakarību, cēlonību. Viņš do-

mā tēlos. Ari kad viņš raksta par sabiedriskām lietām, viņš

uzmeklē tēlus. Lai skubinātu jaunekļus uz krietnu, pastāvīgu

cenšanos, viņš notēlo viņiem priekšā Lomonosovu, Nikonu,
Lai veicinātu tautiskus centienus, viņš raksta par Spāģi, Kron-

valdu, Laubes Indriķi v. c. Lūk, še viņš atšķiras otrā pusē no

sava laika tautiskajiemdarbiniekiem,no Kronvalda un VēDera,
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kas ari snieguši savā jaunībā dzejiskus mēģinājumus. Še pat

redzams dziļāks iemesls, kāpēc viņi kā dzejnieki turpmākām

paaudzēm vairs nedzīvo. Viņu domāšanas veids ir abstrakts;

ari kā sabiedrisku centienu veicinātāji vini nav meklējuši pēc

dzīviem tēliem, kā Brīvzemnieks, bet ir saistījuši kopā domas

par slēdzieniem un ar tām mēģinājušipārliecināt. Brīvzemnie-

kam dzejnieka tieksmes iedzimušas. Viņa sajūsmai par tauti-

skajiem centieniem ar viņa pieķeršanos tēliem savienojoties,

radās darbi, kam ir īsta dzejas vērtība.

Savas dzejnieka spējas Brīvzemnies attīstījapie sev rad-

niecīgiem paraugiem. No vācu lielajiem dzejniekiem viņš se-

višķi iemīlēja Ši 11 er v. Šo viņš cienīja vairāk nekā Goti un

šai ziņā izšķīrās no sava drauga Laubes Indriķa. Gan vispārīgi

Gote kā dzejnieks tiek stādīts augstāk par Šilleru; bet ja

Brīvzemnieks pieķērās vairāk Šilleram, tad iemesls meklējams

viņa īpatnībā, kas parādās sabiedriskajās tieksmēs. Viņam

negul tik daudz pie sirds viņa paša personiskais liktenis un ar

to sakarā stāvošās jūtas un nojausmas. Kas mainās viņa dvē-

selē, dienai austot un dziestot, pavasarim nākot un ejot, zel

tenītei uzsmaidot vai no tās šķiroties, tam viņš sevišķas vērī-

bas nepiegriež, to viņš netura par cienīgu, lai to tēlotu, tvertu

dzejā. Gara saturs, kas viņu aizņem un nodarbina, sniedzas

pāri viņa personiskajam liktenim. Tās ir idejas un domas, kas

attiecas uz zināmu cilvēku kopību. Tās viņu pārvalda, iesilda,

tās viņš tura par cienīgām, lai tās tēlotu, cildītu, izplatītu.
Šai ziņā ar viņu saskan Šillers, ne Gote.-Šillers ir cilvēces aug-

stāko ideju sludinātājs un tēlotājs. 'Mākslinieks viņam ir prie-

steris, kura rokā nodota cilvēces cienība, lai to glabātu. Cil-

vēks, un īpaši mākslinieks, nav savu ērtību dēļ pasaulē, bet lai

viņš tiktu pats un vestu citus tuvāk cilvēces lielajiem mērķiem.

Un ja ari jaunības spožie ideāli sadrūp, tad tomēr paliek no-

pietns darbs, kas mūžības būvei gan sniedz tikai pa smilšu

graudam, bet kas no lielā laiku parāda nodeldē minūtes, dienas,

gadus. lāča sajūsma par nopietniem, augstiem ideāliem at-

rada Brīvzemniekā atbalsi. Viņš Saieta darbus nevien aiz-

raudamies lasīja, bet viņš ķērās ari tulkot viņa dzejas viskrāš-

ņāko gabalu, Pulksteņa dziesmu. Pulkstenim, zvanam, še

simbola nozīme. Tas nepauž tikai, ko viena vai otra sirds per-

sonīgi izjūt vai pārdzīvo, bet pulcina ap sevi draudzi un cilā ar

savu skaņu, gadiem un mūžiem ejot, viņas jūtas. Pār nīcīgo
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zemes dzīvi zvaigžņu valstībai tuvu stāvēdams, tas skandina

tikai svarīgas, mūžīgas lietas. Tāds pat uzdevums lai būtu ari

dzejai. Cilvēks, kas sevī sajūt sevišķas spējas un augstāku

aicinājumu, nevar no tā atrauties. > Šillers ir Brīvzemniekam

ceļa rādītājs un biedris uz augstākiem centieniem. Brīvzem-

nieka iecirknis gan ir daudz šaurāks nekā viņa cēlās priekš-
zīmes universums; bet par to tiesu tas ir cieši noteikts, skaidri

zināms; tanī izkopjot īstu, augstu cilvēcību, pacelsies ari cil-

vēce, kā to daudzkārt norādījis viņa tuvākais biedris Val-

demārs.

No citiem vācu dzejniekiem Brīvzemniekam stāv tuvu

Heine. Šis ir citādā ziņā liriķis nekā Šillers; viņš ir īsts jūtu

liriķis, kas katrai savu personisko jūsmu nokrāsai dod iz-

teiksmi. Šai ziņā viņš saskan ar Goti. Bet tā kā Gote ari še

ir lielākais dzejnieks, tad ari šai izvēlē Brīvzemnieka īpatnība

ir izšķiroša. Heine no Gotes ar kaut ko nošķiras, ar ko viņš ar

Brīvzemnieku saskan. Gote nododas zināmai jūsmai, stāv

pilnīgi viņas varā un cenšas to skaidri attēlot. Ja to viņš pa-

nācis, ja zināmā jūsma runā gaiši un skaidri no viņa dzejas,

tad ar to viņam pietiek. Viņam ir savi izteiksmes līdzekli, pie

kuriem gleznas nebūt tik nepieciešami nepieder. Brīvzemnieku

turpretī tāda jūsmu aina nevar pilnīgi apmierināt. Par to no-

dod lie«ību atdzejojums, kas viņa dzejisko mēģinājumu burtnī-

ciņā uzzīmēts pašā pirmajā vietā. Tas ir atdzejojums pēc

Gotes — «Laimīgabraukšana». Migla izklīst, debess ir gaiša,

vēji žūžo, kuģnieks rosās, viļņi dalās, tālums tuvojas, jau re-

dzama zeme. Tāds dzejoļa saturs — tīra kuģnieka jūsma, kra-

stam tuvojoties; zināms, visā pilnībā to var saņemt tikai no

oriģināla. Ari Brīvzemnieks atrod interesi šai ainā; viņš to at-

dzejo. Bet pilnīgi saistīt viņu tā nevar; tā viņam liekas pārāk
norobežota. Tas redzams jau atdzejojumā pašā. Par kuģnie-
ku viņš saka: «Modina laivnieku Dzīvības jūrā». Tā tad

vienkāršo jūras gleznu viņš paplašina par dzīvības jūru. Bet

ar to nepietiek: viņš liek dzejolim klāt otru pusi, kuras oriģi-

nālā nav. Par to, ka tiks malā, priecājas zobgals: tur viņam

būšot koša un jautra izdzīve, tur varēšot palaist savus garos

zobus. Tāds paņēmiens taisni heinisks. Jaunkundzei, ko aiz-

kustina saules riets, Heine uzsauc: Tā, jaunkundz, veca lieta;

še priekšā viņa noriet un no pakaļas atkal uzlec. Un kad viņš

savā Ziemeļjūras ciklā ir zīmējis svētsvinīgu miera ainu, tad
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viņš, svinīgo jūsmību pilnīgi pārtraukdams, zobgalīgi griežas

pie ierēdņa, kas dievbijīgi uzrāpies par galma padomnieku un

justicpadomnieku, un izsaucas: cik jauki būtu, ja viņš būtu

sacerējis šādu sapņu ainu! Viņš ietu ar to pie savas augstās lab-

vēles, un tā viņam pieliktu simtu dālderu pie algas. Tā tad

Heini jūsma nebūt tādā mērā nepārvalda, ka viņam viss cits

aizmirstos, pazustu. Galva valda pār sirdi tādā mērā, ka ne

reti viņa dzejā parādās taisni pārgalvības. Prāts paliek modrs

un uzmana, vai jūtas viņu nenostāda muļķa lomā. Prāta dzirk-

steles šķilas vienumēr viņa dzejā, lai tās ikreiz ari neuzliesmotu

par dzēlošām zobgalībām. Šī dvēseles spēja, nerimstoši dar-

bīgais vadošā vietā nostādītais prāts, tā ir, kurā Brīvzemnieks

nojauda Heines radniecību ar sevi. Pa daļai šai pašai intensī-

vajai prāta darbībai par to jāpateicas, ka Heines dzeja tērpjas

skaidrās, cieši norobežotās gleznās. Pati viņa dziļākā līrika

bagāta tādiem tēliem, kas modina līdzīgus atcerē. Pa lielai da-

ļai tiem raksturīgā īstenības seja. Viņš jautā savai mīļākajai,
vai viņa tik nav sapņu tēls, ko dzejnieks izdomājis. Un atbild:

Nē, dzejnieks tādu nevar izdomāt, viņu un viņas untumus, šo

daiļo seju, šos viltīgos, pazemīgos skatienus. Tā tad ne sapņu,

bet īstenības tēls. Še atkal Brīvzemnieks satiekas ar Heini.

Šī tēlu pasaule Brīvzemniekam tā iepatikās, ka viņš nevarēja

nociesties, to neizlietojis savām domām. Ari Heines graciozi

aizritošais pants viņu valdzināja.

Bet bez šī sevišķā skatīšanas un tēlošanas veida Brīv-

zemnieks no Heines gan maz ko varēja lietot. Heines roman-

tika un zobgalības nesaskanēja ar to nopietno, reālo lietu, kam

viņš gribēja kalpot. Tāpēc tieši no viņa pārdzejot viņš var

maz. Plašākais pārdzejojums ir Kalna idillija. Bet ari še vi-

ņam nav nekādas patikas Heinem līdz galam sekot. Idillija pa-

stāv no trim daļām un no reāli tēlotās kalna būdiņas un tanī

norisinošās vienkāršu laužu dzīves galā ieved pasakainā fan-

tastikā ar greznām brīnumu puķēm un saulainām zvaiznēm.

Heines dzejnieka fantāzija še atveras visā savā bagātajā dai-

ļumā. Bet tā aizved tāļu no Brīvzemnieka reālās, pēc aug-

stiem ideāliem veidojamās pasaules. Viņš atdzejo divas pir-

mās daļas, bet pamet trešo. Viņu pievelk latviešu sētai līdzī-

gā iesākuma aina un otrā daļā viņš atrod saviem centieniem

visai piemērotu noslēgumu. Kalninieka meitene dzejnieku iz-

taujā par viņa ticību. Uz to viņš apliecina, ka viņš pēc savas
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jēgas tic Tēvam, Dēlam un Garam. Lielus darbus Gars pa-

strādājis:

Viņš ir piļu mūrus gāzis,

Sarauj vergu pinekļus.

Vecas nāves vātis dziedē,

lecel vecu tiesību;

Visi ļaudis brāli, māsas,

Godā vienu cilts - tēvu.

Svētais Gars izredzējies tūkstošiem bruņinieku. Viens

tāds svēta Gara bruņinieks ari dzejnieks. Tas Brīvzemniekam

cienīgs noslēgums. Turpmākais viņam lieks.

Savu attēlu Brīvzemnieks ierauga ari dzejniekā,kas rītos

iet gar meitenes logu. Heine uz viņas pētošiem skatiem atbild,
ka viņš vācu dzejnieks. Brīvzemniekam šī atbilde attiecīgi

jāpārgroza. Viņš tīsta latvju dziesmas, tiek minēts vislabāko

tautas dēlu pulkā; ko viņš cieš, to cieš dažs labs Latvijā.

Vēl rakstūrīgāks kāds cits piemērs. Heinem ir dzejolis

par priežu koku un palmu. Priežu koks stāv vientulīgi, snie-

gu apklāts, ziemeļos, kailā augstumā un sapņo par palmu, kas

tāļu austrumos vientule sēro uz kvēlojoša klints krauja. Tās

ir skaidras gleznas, kurās ietērpjas neizsakāmas ilgas. Ko

Brīvzemnieks iztaisa no šī dzejoļa? Viņu pievelk šīs gleznas.
Bet ilgām, kas pie Heines saceļ nojausmu par attiecībām starp

vīrieti un sievieti, Brīvzemnieks dod citu saturu. Viņam šīs

gleznas ir pievilcīga illustrācija tai domu pasaulē, kurā viņa

gars vienumēr darbojas. Vispirms viņš ņem latviešu vidū dau-

dzinātos, daudzkārt simbolu nozīmē minētos kokus: ozolu un

liepu. Tad viņš izraugās vēsturiskas, tautas teikām apvītas

vietas: Ventu un Ņēmanu. Pie vienas no šīm upēm viņš no-

stāda vienu koku, pie otras otru. Tas ir lokālizējums. To

Brīvzemnieks uzraksta, pirmos mēnešus dzīvodams Maskavā

(decembrī 1867. g.), kad viņu aizrāva tautiskie centieni un vi-

ņam rādīja ciešus mērķus. Viņš Heines gleznās rauga ielikt

kaut ko no latviešu vēstures un likteņa. Un viņam iznāk šādi

panti:

Uz Daugaviņas krastiem

Sirms ozols līgojas;

Viņš sēri tautu lūko

Un grūti nopūšas.
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Tam prātā stādās liepa.

Kas zariem vītušiem

Ņemanu ēno, domā

Par laikiem slaveniem.

Tādā kārtā no šiem diviem kokiem iznākuši divu radnie-

cīgu tautu simboli, kuros paveras skats uz viņu stāvokli un vē-

sturi. Tādu šo dzejoli Brīvzemnieks deva iespiest; «Balt.

Vēstnesis» to uzņēma 1871. gada 1. numurā. Tas bija sasnie-

dzis idejā, domās, izteiksmē gatavību, kas to izsargā no nove-

cošanas un pazušanas. Mazliet traucē vārdi «prātā stādās».

To ari Brīvzemnieks sajutis. Manuskriptā viņš vispirms uz-

rakstījis «prātā šaujas». Tas viņam licies apzīmējam kaut ko

pārāk acumirklīgu un nesaskanam ar visas ainas pastāvīgo

mieru. Viņš pārstrīpojis «šaujas» un pielicis blakām «nezūd».

Šis vārds pārāk bāls, kas maz sniedz fantāzijai. Viņš to pār-

strīpojis, bet tad palicis strīpojumam apakšā punktus (ar ko

strīpojums iznīcināts), un tad pārstrīpojis ari šos punktus.

Virsū tad viņš uzrakstījis «stādās», to pārstrīpojis, bet tad otr-

reiz uzrakstījis šo vārdu. Še ieskatāmies dzejnieka klusajā,

nopietnajā gara darbā. Viņam ir dziļa mākslinieka nojausma.

Viņš rauga noskaņot vissmalkāko stīdziņu, dzird, kā tai vaja-

dzētu skanēt, tiek šai nojaustajai skaņai arvienu tuvāk, bet

līdzekli neklausa, un tur paliek mazliet traucējoša nesaskaņa.

Šāds radīšanas veids liecina, ka Brīvzemniekā ir īsts māksli-

nieks, bet citi darbi viņu aizkavējuši, tā ka viņš sevī to nav

varējis plašāk un līdz galam attīstīt.

Brīvzemnieks cieši sakņojas latviešu zemē. Ja viņš zied

un nes augļus, tad no tās un priekš tās. Un ja viņš ari kā dzej-

nieks sniedza vērtīgus darbus, tad latviskajam pie tam dalība

ne tikai ar to, ka viņš tos sacerēja latviešu valodā, nostādīja

latviešu vidū un apdvesa ar tautiskajiem centieniem. Viņa dzejā

tas iedīgst un ieplaukst, kas latviešu tautas garābija audzis un

attīstījies. Ar vācu dzejniekiem (Šilleru, Goti, Heini v. c.)

viņš dabūja tuvāki iepazīties jau uz skolas sola; bet viņa dze-

jiskie mēģinājumi tika par dzeju tikai tad, kad viņš, latviešu

tautas gara mantas kopā vākdams, pamatīgāk iedzīvojās lat-

viešu tautas dziesmās. Kad sajūsmā par latviešu tautu viņam

atvērās latviešu dzejas pasaule, tik tad viņš noskārta, kas tau-

tā garīgi dzīvo un kas viņam sakāms. To viņš noskārta ne

tikai saturā, bet ari veidā. Viņš novēroja, kā tauta ietērpj

jūtas dzejā, un piesavinājās zināmā mērā šo mākslu. Viņš tie-
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ši neaizņēmās ne tautas dziesmu pantu, ne izteiksmes līdzek-

ļus. Viņam nebija tas pats dzejas saturs, kas tautas dziesmās;

tas tad ari bija citādi izsakāms. Bez tam jau no Fūrekera lai-

ka visās kultūras tautās parastie panti bija tikuši ievērojamā

mērā latviski. Bet tautas dziesmās viņš novēroja tautai pie-

dabīgas dzejas vienkāršību, lokanību, gleznību. Nu viņš zināja

lietā likt ari līdzekļus, ko viņš bija mantojis no nelatviešu dze-

jas, un viņa dzejojumi dabū tīru skaņu.

Viņa manuskriptos iezīmējas ari šīs attīstības pakāpes.

Veco daugavnieku dziesma sākās pirmajā uzmetinājumā:

Daugaviņa, latvju māte,

Viļņo straujā skriešanā.

Turpmākā pārgrozījumā:
Daugaviņa, māmuliņa,

Viļņo strauji plūzdama.

No tēlojuma pārgrozījumā dažs kas zaudēts («latvju

māte»). Bet tas noticis par labu panta melodiskajai skaņai,

kas ieglaudusies ausīs no tautas dzejas. Līdzīga pārmaiņa no-

manāma dzejoļos, kas saturā un formā pilnīgi atšķiras no tau-

tas dziesmām, tā pēc Tigdes atdzejotajā dzejolī «Gaisma —

mīlība — dzīvība». Tā pirmatnējais veids:

Vēl zeme snauda aklā bezdibeņa tumsibā,

Vēl saule, mēness, zvaigznes laipni nemirdzēja.

Vēlākais pārgrozījums:

Vēl zeme snauda bezdibeņa tumsibā,

Pie debesīm vēl nebija ne spīdekļa.

Kāda cita vieta pirmrakstā:
Un atmina sēri tos laikus.

Kur Līga un brīvība bij.

Pārgrozījumā:
Min laikus, kad mīlestība

Vēl līgot līgojās.

Šais un daudz citos pārlabojumos izmanāms latviešu

tautas dziesmu iespaids. Tāpat epitētos un citos izteiksmes

līdzekļos: Zelta drostaliņ, zilactiņ, zvaigzne spulgactiņa, lie-

painīte, mazbitīte, puķītes ziedonītes, mazputniņi dziedo-

nīt v. t. t.

Ar visu to Brīvzemnieka dzeja nav dabūjusi viscaur pil-
nīgu gatavību. Kādu daļu pie tam vainīgs toreizējais latviešu

literāriskās valodas attīstības posms. Vecās tradicijas bija no-

ārdītas, ar vāciešu lietotās valodas šaurību un ģermāniskiem
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paņēmieniem nevarēja apmierināties, tautas dzeja vēl gulēja
tautas klēpī un tikai mazā mērā bija inteliģencei pieejama, pie
tam uzausušo gara pasauli nekādā ziņā nevarēja aptvert tau-

tas valodas un dzejas vārdu krājums. Bija jāstājas tieši pie

valodas paplašināšanas un izveidošanas, bija jāceļ jauni vārdi,

jāatrod īstie latviešu valodas likumi, pat jārada jaunas formas,
lai sevišķi svešvārdus piemērotu latviešu valodas dabai. Pie

šiem darbiem daudz bija strādājis Juris Allunāns, un strā-

dāja Brīvzemnieka laikā Kronvalda Atis. Bet gluži no šiem dar-

biem nevarēja atrauties neviens, kas toreiz, latviešu redzes ap-

loku paplašinādams, latviski rakstīja. Viss vēl patlaban strauji

veidojās, skaidras formas pacēlās tikai šur tur. Darba drudzī

nebija ari izšķirams, kas jaunajā stilā īsts un paliekams un kas

latviešu valodai nepiedabīgs un atmetams. Tāpēc nav šai lai-

kā neviena, ari starp latviešu visspējīgākajiem rakstniekiem

un dzejniekiem, no kā būtu palikuši sacerējumi, kuros turpmā-

ko paaudžu valodas un estētiskā sajūta neuzdurtos uz kādiem

grumbuļiem. Juris Allunāns, gan jau ap piecpadsmit gadu ag-

rāk, sniedzis tikai dažas dziesmas, kuru valodas un dzejas

forma pilnīgi nogatavota; lielu lielā dala nav bez traucējumiem

baudāma. Pumpurs, kas nāca klajā reizē ar Brīvzemnieku

un kam tūliņ no paša iesākuma bija lieliski panākumi, nav

gandrīz nevienā dziesmā pilnīgi svabads no izteiksmes, ko ta-

gad sajūtam par trūcīgu un kļūdainu. Būtu jau tad tīri brī-

nums, jaBrīvzemnieks tai pašā laikā būtu sniedzis ari turpmā-

kām paaudzēm par pilnīgi nogatavotu sajūtamu dzeju.
Bet bez vispārīgajiem varēja viņa dzejas trūkumiem vēl

ari būt sevišķi iemesli. Kamēr Pumpurs bija aizrauts dienu

pie dienas praktiskajā dzīvē un uztura rūpēs un nevarēja mie-

rīgi strādāt pie savu ievērojamo dzejnieka dāvanu attīstības,

Brīvzemnieks tika apstākļos un pie līdzekļiem (minam še īpaši

latviešu tautas dziesmas), kas viņam darīja par iespējamu iz-

kopt savu dzejas gaumi un noslīpēt valodu. Attīstības ātrās

sekmes tad ari redzam viņa, no pārlabojumiem raibu raibajos

manuskriptos. Gan nebūs šaubu, ka, šai dzejiskai attīstības

gaitai netraucēti turpinoties, būtu no Brīvzemnieka dzejas iz-

zuduši pēdējie grumbuli un tā varētu formas ziņā stāties bla-

kām Ausekļa dzejai, kas nāca ļaudīs dažus gadus vēlāk. Bet

Brīvzemnieku tai pašā laikā, un vēlāk arvienu vairāk, aizrāva

sabiedriska, avīžnieka darbība, tā ka viņam neatlika vaļas
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kavēties pie dzejas. Viņa dzejoļi (ar pāris izņēmumiem) radu-

šies viņa Maskavā nodzīvotā laika pirmajos desmit gados un

lielu lielā dala šo gadu pirmajā pusē. Citi darbi un intereses

spiedās arvienu vairāk virsū. Viņam neatlika pat tik daudz

laika, kā to redzējām dzejoļa «Ozols un liepa» pārlabojumā,
lai atrastu vārdu, kas pilnīgi izsaka viņa estētisko sajūtu. Tā-

dos apstākļos tad ari vairs nevarēja estētisko gaumi attīstīt

līdz pēdējām robežām, ne ari ķerties pie dzejoļu turpmākajiem

pārlabojumiem, nevarēja vispār vairs nodoties dzejai. Šie būtu

sevišķie iemesli, kāpēc Brīvzemnieka dzeja neizkopās līdz ga-

lam un nepieņēmaplašākus apmērus. Atdūrāmies tur uz dažu

sakropļotu vārdu («Ved mies' un gara mantas»), uz dažu nepa-

reizu akcentu («Tas puteņiem ceļus aizkrāvis»), uz dažu estē-

tiski nepilnīgi izstrādātu vietu.

Tomēr šo grumbuļu ir maz un tie nav tik visai asi; tā

dzeja, ko Brīvzemnieks atzinis par klajā laižamu, ar tiem ne-

tiek par nebaudāmu. Bet liela daļa no viņa dzejoļiem ir tik

gatavi un vērtīgi, ka tie pieder pie latviešu dzejas paliekamā

krājuma. Pie tiem pieskaitāmi: Manai zvaigznei, Uz dzimteni,

Tempora mutantur, Krīvu krīvs, Latviešu Miķelis, Skolnieks,

Tautas ozoliem, Ak, dūšu nezaudē, Burtnieks un viņa kokles,

Puķītes.

Zināms, kādu daļu no tiem ceļ īpaši viņu saturs. Neska-

toties uz to, vai tas radies latviešu pašu zemē, vai pārņemts

no citurienes, tas tādā mērā sevī ietēlo latviešu gaitas un lik-

teni, ka tas pilnīgi ieaudzis tautā. Pēc Nekrāsova atdzejotais

«Skolnieks» ir tik pilnīgi latviešu skolnieks, ka tas, kas pazīst

mūsu mazos skolā gājējus, zin viņu apstākļus, dzīvi, vēro viņu

nākotni, nekad to nevar aizmirst. Tāpat, «Latviešu Miķelis».

Ne velti Andrējs Spāģis, šo dzejoli noklausīdamies, tūliņ mē-

ģināja izmācīties no galvas sekošo pantu:

Viņš dzimis ir kalpa kārtā.

Un kalpodams uzaudzis grūt;

Kā kalps viņš uz kunga zemes

Izkalpojis, nabags sev' jūt.

Latviešu dzīves īpatnīgo veidu, kāds tai bija sevišķi vi-

ņos cīņas laikos un kāds tas novērojams atsevišķo tautas lo-

cēkļu gaitā un liktenī, neviens tik dzīvi un reāli dzejā nav

tēlojis kā Brīvzemnieks. Viņš to nepacel nekādos rožainos

fantāzijas augstumos. Tā ir viņa dzejā tikpat bezkrāsaina, pe-
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lēka, kā to ikdienas redzam. Kas uz to met lēnīgu spožumu,
it kā no zvaigznēm, kuras tai pāri mirdz, tā ir ar to saistītā

centība, nerimstošais cīņas gars. .Tas galvo par to, ka šī dzī-

ve nepaliks tāda, kāda tā ir. Skolnieks, kas iet basām kājām,

rupjās drēbēs, sausu maizi nastiņā, tiks reiz augstskolā, strā-

dās gaišus darbus, nāks godā un slavā. Latviešu Miķeli, kas

putenī brien pa sniegu klupdams, krizdams, kam paltraciņš ne

visur sedz miesu, glābs viņa brāli, kas ies par viņu cīnīties

vētrās un salā. Jauns laivnieks, kas atrodas vētrā uz juras,
uzraksta uz lapiņu vārdus: «Ak, dūšu nezaudē!» un iesviež

to jūras bangās, lai viļņi to aiznes uz tēviju.

Pretī dzīves grūtībās un kalpībā nospiestajam zemnie-

kam stāv vieglībā un visās ērtībās dzīvojošais kungs. ,Šīs
divi pasaules pāris vilcieniem dzīvi uztēlotas dzejolī «Tempora

mutantur», ko Brīvzemnieks nostādījis kā pirmo. Jaunskungs

uzaug pilī bagātībā un no agrām dienām jaumoca citus. Kalpa
dēls uzaug nabadzīgā būdā, kalpo un tiek uzņemts skolā. Bet

tad pārgrozība: jaunskungs un kalpa dēls ir vīra gados; pirmais

kalpo savām kārībām, otrs ir brīvkungs tautas darbos. Tā

attiecības pārgrozīsies; tā ir dzejnieka cenšanās un cerība.

Viņš redz, kas iet uz augšu un kas uz leju, kur spēks un kur

tukšums. Brāmmanīgs bruņnieks, kas grib pašaut zemei apak-
šā celbomi un to svārstīt un zvalstīt, nevar pacelt zemnieka

niecīgo kulīti;, to, ko zemnieks mierīgi nes, viņš ir pakustināt

nevar. . Vest uz augšu šo patiesībā spēcīgo, bet nospiesto būs

pateicīgs darbs. Ja tas patlaban ari neatmaksājas, nākamās

paaudzes to neaizmirsīs. Vecajo strādnieku starpā Brīvzem-

nieks redz Stenderu. Viņš nav cienīgs tēvs, baznīckungs un

rīmnieciņš, bet tēvs, mācītājs un dziesminieks. Kas viņa alga?

Atbilde:

Bet neizdzisīs tava slava,

Līdz kamēr spēks būs latviešos,

Līdz kamēr tautas darbu drava

Vēl spirgtu medus rasu dos.

Gatavojoties godināt Valdemāru, Brīvzemnieks sacer

dzejoli par Tautas ozoliem. lenaidnieku cirvju asumu vispirms

sajutuši svētie ozoli. Tagad vispirmās briesmas uzbrūk tautas

ozoliem, zem kuriem tautieši pulcējas uz jaunu karu par tautas

tiesībām. Vārgie aizstāvētie viņiem nespēj nest nekādas

balvas.
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Bet atnāks ziedonis, kad brīvās rokās

Dos latvjiem to, ko liedza ilgi, bargi,

Tad tauta uzsauks jūsu darbiem: Slava!

Stājas kopā pulks bālēniņu vedēju, kas ved pastarīšiem

līgavas: Gaismu un Brīvību. Tie jāj pa purvājiem, pa biezie-

niem, nebīdamies, taisni uz priekšu, kur daudz jau jājuši, bet

daudz ari nokusuši un zemē slīkuši; zaļi vaiņagi vēl gul uz jau-

nām kapenēm. Pie šīm kapenēm jāturas; «še jāt ir licis

Dievs». Šādiem darbiem novēlēts latviešu censoņa mūžs.

Viņš ņem daļu ari pie šīs zemes mantām, pat pie šīs zemes jau-

kumiem un priekiem, bet tikai tādēļ, lai viņš smeltos jaunus

spēkus iet atkal savā darbā. Tautas meitas rokās nevar aiz-

mirst tēviju un bāliņu brīvību; priekos jāsilst sirdij par tautu.

Bezdelīgu actiņa nāk agri, lai nestu prieku tēvijā, kamēr vēl

citu puķu nav. Puķes zied klajumā, lai zemniekam mīļāki tē-

vijas lauki. Viena no tām zied kvēpainā istabā, lai priecinātu

vārgo tautieti, ko tēvija nodarbina mājās. Viss kalpo tēvijai,

silst no tautas mīlestības. Tā mirdz zvaigznē, zied puķē un

viegli vēcinās uz dzimteni lidojoša putna spārnos.

-Aizkustinoša ir dziesma par burtnieku, kas pārrauj koklei

stīgas, kad viņam jāmirst no svešnieku šķēpa. Tā ir tautas

īpašums, cienīga, ka tikai brīvi vīri to skandina; vergiem to

nebūs skandināt. Pēc grūtiem gadu simteņiem, kad tauta būs

atkal brīva, celsies burtnieki, kas uzvilks vecajai koklei stīgas

un dziedās latviešiem uz cilšu ciltīm vecās dziesmas. ' Brīv-

zemniekam gan šķita, ka šis laiks ir pienācis. Tauta, kas bija

gadu simteņus klusu glabājusi sentēvu mantojumu,kas pasau-

les priekšā bija klusējusi, neviena dziesminieka no sava vidus

klajā neraidīdama, kam svešnieki bija dziesmas dziedājuši, kā

bērniem, kam pašiem valodas nav, —šī tauta nu reiz cēlās,

sāka atsvabināt rokas unuzvilkt savai koklei stīgas. Sāka ska-

nēt viņas senā dziesma. Un Brīvzemnieks pašķīra viņas ska-

ņai, latviešu tautas dziesmu skaņai, sekmīgi ceļu, līdz šīs simt-

tūkstoš balsis Barona roka savienoja vienā korī, uz kuru sāk

klausīties visa pasaule.

Vēl dziļāk aizkustinoša ir dziesma par krīvu krīvu, kas kāpj

pats sārtā un ziedo sevi dieviem, ko viņš sludinājis, lai neviens

nevarētu pārmest, ka viņš mācījis to, ko pats nav ticējis. Še krīt

pēdējā, stiprākā gaisma uz Brīvzemnieka dzeju un jo skaidri

uzrāda viņas vērtību. Tā negrib glausties ar to ausīs, ka tā
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mākslīgi un izveicīgi salikta; tā nav tikai izjusta, vienā vai otrā

brīdī pārdzīvota. Tā nav īsti kokļu, bet dvēseles skaņa, tādas

dvēseles skaņa, kas pieķērusies lielam darbam un tam sevi

ziedojusi. Tāpēc tas, kas meklē tikai skaņu jaukumu, tai vienā

otrā reizā aizies garām, bet nekad tas, kas sajūt tās lietas

lielumu un svētumu, kam Brīvzemnieks veltījis savu mūžu.
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Latviešu tautas dziesmu krājums

Pašā Brīvzemnieka mūža darba kodolā stāv latviešu tau-

tas mantu gaismā celšana. Ar to viņš ieguva cienījamu vietu

krievu zinātnieku aprindās un modināja krievu sabiedrībā inte-

resi par latviešiem; ar to viņš vistuvāk pietika latviešu tautai,

noklausījās viņas sirds pukstējumu un ierosināja uz kopēju

darbu visas latviešu aprindas; ar to viņš vissekmīgāk izpildīja

savu starpnieka uzdevumu starp latviešiem un krieviem. Viņš

še strādā darbu, ko viņam uzliek laika centieni, kas modās tik-

pat krievu, kā latviešu vidū. Tāpēc viņš, nebūdams uz to

iepriekš sevišķi sagatavots, vienīgi ar savu silto sirdi un gaišo

garu panāca tik daudz.

•Lielais Krievijas atmodas laikmets, kas izsacījās deviņ-

padsmitā gadu simteņa sešdesmito gadu reformās, nodarbināja
krievu sabiedrību loti vispusīgi, nostādīja tai priekšā ļoti da-

žādus uzdevumus. Mostošies tautas spēki bija jākopo un tiem

jādod pareizs virziens; vietu vietām tie ari vēl bija jāmodina

un jāved pie pašapziņas. . Krievijai bija jātop apgaismotai un

stiprai. < Dažādās tautības, kas apdzīvo Krieviju, bija jāmēģina

saistīt kopā par kopēju varu.- Šai nolūkā tās bija vispirms jā-

pazīst, dažas pat vēl jāatrod. Bet sevišķi krievu intelliģence

centās atbalstīties uz sev radniecīgām tautām. Še nu viņas

interese sniedzās pāri Krievijas robežām, piegriezās ari tām

slavu tautām, kas dzīvoja Balkanu pussalā un Austrijā. Ari

par tām bija tikai dzirdēts; tās bija jāpazīst, jāizpētī. • Tādā

kārtā bija dots iemesls dedzīgi ķerties pie tautu zinātnes, etno-

grāfijas, i

Maskavā nodibinās centrs etnogrāfiskiem pētījumiem.
•1864. g. ceļas Dabas zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas
mīļotāju biedrība pie Maskavas augstskolas.- Kādā no savām

pirmajām sēdēm daži biedri izsaka domas, ka jāizpētī Krievijā

dzīvojošās tautas un jāsarīko Maskavā etnogrāfiska izstāde.

■Uz profesora Popova priekšlikumu nolemj, ka izstādei jāap-

tver ari tās slavu tautas, kas pie Krievijas nepieder. Izstādi
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atklāj 23. aprilī 1867. g. Uz to ierodas kādi 80 Balkanu un

Austrijas slavu priekšstāvji un viesojas Maskavā pāris mēne-

šus. lesaistās starp dažādajām slavu tautām sakari. Izstāde

dod etnogrāfiskajiem pētījumiem bagātu materiālu. Izstādītie

priekšmeti pāriet Rumjanceva muzeja īpašumā, un tādā kārtā

še nodibinās Etnogrāfiskā nodala.

Šīs nodaļas nodibinātājs ir īsti Vasilijs Andrejevičs D a š-

kov s. Viņš bija licis priekšā, lai izstādi pārvērš par muzeju,

pievienoja bagāto krājumu klāt jau agrāk iegūtajiempriekšme-
tiem un tā lika pamatu plašai etnogrāfisku materiālu krātuvei,

kuru pēc dibinātāja vārda ari dēvē par Daškova muzeju.

Daškovs tad ari stāv turpmāko etnogrāfisku darbu priekš-

galā. Viņš sāk izdot antropoloģisku un etnogrāfisku rakstu

krājumus. Pirmajā no šiem krājumiem uzņemti 14 priekšlasī-

jumi, kas celti "priekšā, sagatavojoties uz etnogrāfisko izstādi.

Priekšvārdā izsacīts nodoms krājumus turpināt un tanīs uz-

ņemt etnogrāfiskas literatūras-apskatus par Krievijas un slavu

tautām un Krievijā dzīvojošo cittautu aprakstus. Šai nolūkā

Daškovs nodibina pie Dabas zinātņu biedrības Etnogrāfiskās

nodaļas divi prēmijas, katru 500 rubļu lielu. Trīs ceturtās daļas

(750 rubļus) piespriež Brīvzemniekam-Treulandam Baltijas ap-

ceļošanai, lai sakrātu etnogrāfiskus materiālus par latviešiem.

Daškova krājuma otrā daļā tad iespiestas Brīvzemnieka sa-

krātās latviešu tautas dziesmas.

Bet ari latviešu vidu radās centieni, kas ierosināja uz šo

pašu darbu.

Latviešu tautas gara mantu krāšanai jau bija sava vē-

sture; dažs jau bija noklausījies un uzrakstījis, ko latvieši dzied

un stāsta. Tauta, kuras vidū kādu laiku dzīvoja Herders, kuras

vidū vienumēr darbojās cilvēki, kas stāvēja nemitīgos sakaros

ar Rietrum-Eiropas kultūras strāvām, nevarēja palikt gluži ap-

slēpta zinātnieku acīm. No tā laika, kamēr vācieši ienāca Bal-

tijā, latvieši nepalika lielajās kultūras tautās, īpaši vāciešu vidū,

nepamanīti; bet uzskati uz viņiemmainījās līdz ar gara strāvām

šais tautās. Kad visas nemācītās tautas atzina par mazvērtī-

gām, mežonīgām, tad ari latviešu tautas dziesmās dzirdēja ne-

jaukas, mežonīgas skaņas, kurās ir noklausīties nevar, nele vēl

ievērot, atzīmēt. Par tādām tās atrada ir vietējie pētnieki, ir

ceļotāji septiņpadsmitajā un vēl astoņpadsmitajā gadu simtenī.

Latviešu dzīves novērotājs un aprakstītājs, Mežmuižas mācī-
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tājs Pauls E i n h o m s (mir. 1655. g.) spriež par latviešu tautas

dziesmām šādi: «Paēdot un padzerot top dziedātas tādas ne-

jaukas, bezkaunīgas un vieglprātīgas dziesmas dienu un nakti

bez mitēšanās, ka pats velns viņas nevarētu nejaukākas un

bezkaunīgākas sadomāt un celt priekšā.» Kronists Kel ch s

liecina savāLivonijas vēsturē («Livlānd. Historia» Rēvelē 1695.

gadā), ka latviešu prāts nesas sacerēt dziesmas, īpaši sievietes

tās dzied bez lielas apdomāšanās; dziesmas dzied sevišķi mi-

rušu (veļu) svētkos; latvieši svin ari bakchanālijas, ko pavada

rīdami un plītēdami, bezkaunīgas dziesmas dziedādami un

trakodami. Hanoveras rezidents pie Pētera Lielā galma Ve-

b c r s, pa Vidzemi ceļodams, noklausījies (kā viņš to apraksta
savā grāmatā «Das verānderte Russland» 1715. g.) pie igauņu

un latviešu pļāvējiem nejauku bļaustīšanos, pagānu dziesmas

bez atskaņām. Un ari vēl Vecais Sten dc r s skatās uz

latviešu tautas dziesmām ar lielu necieņu. Viņš gan tās (savā

gramatikā, 1761. g.) apzīmē par latviešu dzejas mākslas sā-

kumu, bet nosauc tās par rupjām un nevērtīgām. Viņš priecā-

jas, ka Kurzemes vairāk apgaismotajos apgabalos šīs rupjās

dziesmas iet mazumā. Viņš tās dēvē par blēņu dziesmām, kas

no latviešu vidus izskaužamas. Lai to sekmīgāk panāktu, viņš

sacer un tulko pats dziesmas, lai tās stātos veco, atmetamo

dziesmu vietā. — Līdz ar uzskatu grozīšanos par dabas tautām

un viņu dziesmām ari latviešu tautas dziesmas nostājas kultū-

ras pasaules acīs citādā gaismā. Pirmais, kas kultūras pasaules

priekšā nostāda latviešu tautas dziesmas par cienījamām, ir

Herders. Baltijas mācītie vācieši, īpaši mācītāju starpā,

sāka latviešu tautas dziesmas ievērot, meklēt, cildīt. Mācītājs

H. E. Katterfelds laiž 1835. g. (Latv. Liter. Biedrības «Ma-

gazinā») atzinīgu rakstu par latviešu tautas dziesmām. Tur

viņš par tām saka: «Lai neviens lepni nesmīn par baudījumu,

ko sniedz latviešu tautas dziesmas. Tās gan ir vienkāršas, ne-

izglītotas tautas sacerējumi un kā tādi visur pazīstami. Bet

daudzkārt maz nemākslotu vārdu mums atver skatu sirdī, kas

pilna siltu, dziļu jūtu, uzdveš mums sirsnīgu grūtsirdību,pacilā
mūs ar nepārspējamu humoru un satiru, kas asām rīkstēm

graiza ari paša vājības.» Ari svešnieki, kas ar latviešiemiepa-

zīstas garām ejot, zin par viņiem un viņu dziesmām stāstīt

daudz laba. Ceļotājs Kohls saka (1841. g.): «Eiropā tagad

grūti atrast otru tautu, kura tādā mērā būtu pelnījusi dziesmi-
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nieku tautas vardu, un zemi, kurai vairāk piekristu dziesmu

zemes nosaukums, kā latvju tautiņai un latvju zemei.»

Reizā ar latviešu tautas dziesmu iecienīšanu sāka tās ari

uzrakstīt un laist klajā. Izņemot kādus paraugus, kas iespiesti

vienā otrā izdevumā (Stendera gramatikā, Herdera krājumā
v. c.), pirmie nelielie latviešu tautas dziesmu krājumi iznāca

1807. g. Vienu no tiem izdeva Rūjienas mācītājs Berg-

manis, otru Palcmares mācītājs Vār s. Turpmākajā gadā

Bergmanis izdeva vēl otru krājumu. Viņš ir krāšanas darbu

iekustinātājs un uzsācējs vāciešu vidū. Sava krājuma priekš-
vārdā viņš norāda uz latviešu senajām dziesmām kā uz svētu

tautas mantu, ko viņa tautieši nav pietiekoši ievērojuši, ap-

zīmē tās par uzticīgiem dabas pakaļdarinājumiem, kas atšķiras

no stindzīgās vāciešu uzspiestās grāmatu gudrības, attēlodami

tautas domu un jūtu raksturu, un ieteic saviem amata biedriem

latviešu dziesmas, teikas un ticējumus glābt no aizmirstības.

Šie pirmie tautas dziesmu krājumi aiznesa latviešu vārdu diez-

gan tālu. Par tiem deva (1831. g.) atsauksmi kāds angļu laik-

raksts, kas nāca no slavenā angļu romānista Valtera Skota.

Latviešu tautas sacerējumu krāšanas darbi virzās arvienu

tālāk, pieņemas plašumā un nokārtojas. Par centru latviešu

senatnes, valodas, gara dzīves pētījumiem tika 1824. g. Lat-

viešu literāriskā (jeb Latv. draugu) biedrība, kas

sastādījās vai vienīgi no latviešu mācītājiem, vāciešiem. Viens

no šīs biedrības uzdevumiem bija krāt un kopot latviešu tradi-

cijas. Pie latv. tautas dziesmu krāšanas darbiemķērās Kri š-

j ā n i s U1 m a n i s, papriekšu mācītājs Krimuldā, tad profesors

unrektors Tērbatas augstskolā unbīskaps. Viņš Latv.literāri-

skās biedrības sapulcē (1832. g.) uzaicina amata biedrus, lai

krāj latviešu tautas dziesmas. Ari pats viņš cītīgi ķērās pie
krāšanas. Citiem darbiemaizņemts, viņš nevarēja pie latviešu

tautas dziesmām uzsāktos darbus tālāk virzīt. Kādu burtnīcu

viņa sakrāto dziesmu dabūja rokās Kabiles mācītājs G. L. F.

BUtn cr s. Šīs dziesmas salīdzinādams ar savā apgabalā pa-

zīstamām, viņš atrod, ka lielākā dala no tām saskan. No tam

viņš vēro viņu lielo vecumu un sāk gaišāk atzīt viņu vērtību.

Ar savu amata biedru palīdzību viņš sāk vākt latviešu tautas

dziesmas. Viņš sakopo no savām, Ulmaņa un citu sameklētām

tautas dziesmām ievērojamu krājumu, ko izdod Latv. literāriskā

biedrība 1844. gadā. Pie turpmākajiem darbiem ķeras A. Bī-
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-lenštcm s. Viņš krāj, viņš aizkustina uz krāšanu, viņš pētī.

Viņš sakopo lielu latv. tautas dziesmu krājumu, no kura iznāk

divi burtnīcas (1874. un 1875. g.). Viņš laiž klajā par latviešu

tautas dzeju ari pamatīgu apcerējumu, kurā cildina tās lielo

vēsturisko, etnogrāfisko, valodniecisko nozīmi, bet tās dzejisko
vērtību tura par diezgan zemu.

Šādi darbi bija pastrādāti latviešu tautas dziesmu krāša-

nas laukā no vāciešu puses. Ar latviešu dziesmām iepazinās

kādi citas tautas locekli, īpaši tie vietējie vācieši, kam ar lat-

viešiem bija sakari, un tās zināmā mērā tika par zinātniskas

pētīšanas priekšmetu. Bet latviešiem pašiem bijapie šī darba

diezgan maza, var teikt pasīva, loma. Uzmeklēja kādus teicē-

jus, visvairāk teicējas, uzrakstīja no viņu mutes dziesmas, kuras

tad aizgāja ceļu, kas pazuda latviešu acīm. Plašākas tautas

daļas no šī darba nesakustējās, latviešu intelliģence (cik tolaik

par latviešu intelliģenci varēja būt ruņa) pie tā nekādu sevišķu

dalību neņēma, uz tautas attīstību, uz viņas rakstniecību un

mākslas dzeju tas nekādu iespaidu neatstāja; netop ar to veici-

nāta tautas pašatziņa, pašapziņa un pašdarbība.

■Pie šī darba bija jāķeras latviešiem pašiem, lai viņi no

tā tiktu apzinīgāki, spēcīgāki un bagātāki. Tikai tautiskās at-

modas laikmetā atmodās ari tautas dziesmas, lai nevien visā

savā bagātībā parādītos tagadnes saulē, bet lai tautu pacilātu

viņas tagadējā dzīvē un tiktu par svarīgu, sekmējošu elementu

viņas turpmākajā attīstībā.

Paši pirmie apzinīgie latvieši un tautas apziņas modinātāji

piegriezavērību ari latviešu tautas dziesmām. Tajās izsacījās

latviešu īpatnīgā garīgā dzīve pilnīgāki un jaukāki nekā citur.

Kad nu šo dzīvi gribēja pazīt, kopt un attīstīt, tad bija jāuz-

meklē un jāceļ klajā šīs dziesmas. Zināms, tās bija saaugušas

kopā ar citiem tautas sacerējumiem, pat ar visu tautas pagātni;
ar šo tad ceļas tautas dziesmas uz augšu, nāk saulē. Tautas at-

modas rītā ieraugāms kā viens no pirmajiem darbiniekiem

Juris Allunāns. Viņš skatās senatnē, latviešu un cilts-

brāļu leišu vēsturē, ierašās, gara darbos, pētī to visu, raksta

par to. Viņa sakopotajā rakstu krājumā «Sēta, daba, pasaule»

(1860. g.) Jēkabs Zvaigznīte raksta nopietnu, sirsnīgu

apcerējumu par tautas dziesmām vispār un par latviešu tautas

dziesmām sevišķi un turpat iespiež vairāk simtu salasītu lat-

viešu tautas dziesmu. Tās nu netop noguldītas bibliotēkās vai
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mācītu vīru zinātnisku materiālu krājumos, bet ir nodomātas

lasīšanai tautai pašai; tauta pati, sevišķi tā viņas dala, kas iz-

glītībā un stāvoklī sāk no citiem nošķirties, lai garā atjauno tos

darbus, kuri jau pamazām no tautas atmiņas izzūd, un lai no

tiem saņem ierosinājumus un virziena norādījumus savai turp-

mākajai attīstībai. Zvaigznīte ieskatās un liek ielūkoties tautas

gara darbībā un dziesmu sacerēšanas aktā un būtībā. Dziesmas

izaug no tautas jūtām, no viņas likteņa un dzīves gājuma.
Katrai tautai savādas dziesmas, tāpēc ka katrai savs dzīves

gājums un līdz ar to sava būtība. Latviešu senatnes dziesmas,

kurās apdziedāti viņu vēsturiskie notikumi, pazudušas. Taga-

dējās, kurās atspoguļojas šaurā, sīkā dzīve, tikai pāris gadu

simteņus vecas. Tomēr ari tās cienāmas kā tautas īpašums un

viņas dzīves liecinieces. — Interesi par latviešu tautas dzies-

mām tālāk virzīja Krišjānis Valdemārs. Pats viņš bija

sabiedriskiem darbiemtā aizņemts, ka nevarēja ne tautas dzies-

mas krāt, ne pētīt. Bet viņa-gaišredzīgais gars, kas aptvēra

visu latviešu dzīvi, ieraudzīja ari tautas dziesmas kā loti sva-

rīgu faktoru tautas attīstībā. «Pēt. Avīžu» laikā viņš aizrāda

draugu starpā uz latviešu pašu pienākumu krāt savas tautas

dziesmas un ar jau sakrātajām iepazīstināt krievu publiku.
«Pēt. Avīzēs» nāk (1864. g.) klajā krājumiņš zūreniešu dziesmu.

Vēlāk (1878. g.) viņš atkal ierosina domas krājumu daiļāko
dziesmu izdot priekš pašiem latviešiem. Tā izskaidrojams, ka

viņa vistuvākie biedri, Brīvzemnieks un Barons, ir taisni tie,

kas latviešu tautas dziesmu krāšanas un kārtošanas darbus

plaši ierosina un ved gala.

Tautiskās atmodas laika pirmajos gados vienā otrā vietā

iekustinātie darbi pie latviešu tautas dziesmām pieņēmās pla-

šumā un ieguva ciešus pieturas punktus. Kad nodibinājās Rīgas

latv. biedrība un pie tās Zinību komisija, tad ir viens no viņas

uzdevumiem izpētīt latviešu senatni un krāt par to materiālus.

Biedrības priekšniecība izlaiž oktobrī 1869. g. uzaicinājumu, lai

iesūta ziņas par latviešu parašām, apģērbu, dzīvokļiem, ēdie-

niem, lai uzraksta pasakas, sakāmvārdus, tautas dziesmas.

«Balt. Vēstnesis» cilā jautājumu par latviešu tautas sacerēju-

niem, lai uzraksta pasakas, sakāmvārdus, tautas dziesmas,

tautas dziesmu krājumu, par Sproģa krājumu un vienumēr uz-

sver, ka jālasa kopā un jāuzglabā tautas gara mantas. Tādā

kārtā ievelkas tautā arvienu dziļāk kustība, kas pieturas pie
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tautas sacerējumiem, sevišķi dziesmām. Sāk parādīties viņu

iespaids ari uz mākslas dzeju, viņu mākslīgs atjaunojums četr-

balsīgi dziedamās kora dziesmās.

Tā tad ari še, latviešu vidū, ir atnācis tas brīdis, kad inte-

rese par tautas gara mantām, sevišķi tautas dziesmām, ir pie-

ņēmusi plašus apmērus un kad šo mantu krāšanas darbus vei-

cina pašā tautā modušies centieni. Ari še ir Brīvzemnieka no

Maskavas zinātniskās biedrības saņemtajam darbam sagata-

vota zeme. Tāpēc viņa darbam ir sekmes, tāpēc viņš no Mas-

kavas ieradās Baltijānevien kā zinātnisku materiālukrājējs, bet

ari kā sabiedriskas kustības virzītājs un veicinātājs.

Raksturīgi tas, ka ari latviešu garīgie spēki, kuri ietveras

viņu gara mantās, mostas sakarā ar krieviem. Redzējām, ka

latvieši, nokļuvuši līdz galīgam postam, savās saimnieciskajās

cīņās atbalstās uz krieviem, pāriedami pareizticībā. Tagad

tautas gars, senatnes mantas gaismā celdams, meklē to pašu
atbalstu.

Jau pirms Brīvzemnieka daži latvieši salasīja un izdeva

prāvu latviešu tautas dziesmu krājumu. Tie bija pareizticīgi

latvieši, un viņi to izdeva priekš krievu publikas. Viņu ierosi-

nātājs un īstais darba pastrādātājs ir Jānis Sproģi s. Viņš

bija pārgājis pareizticībā, mācījies krievu skolās, saaudzis ar

krievu sabiedrību. Viļņā par skolotāju un archivāru nodarbo-

damies, viņš apņēmās krievus iepazīstināt ar latviešu tautas

dziesmām. 1866. g. savā dzimtenē Stukmaņos uzturēdamies,

viņš še un Koknesē uzrakstīja ap 1000 tautas dziesmu. Pie šīm

vēlāk pievienojās vēl citas. Viņam nāca palīgā pareizticīgie

priesteri V. V. Oknovs un J. J. Līcis, bez tiem Pēterpils augst-

skolas students J. Kuzņecovs. Viļņas mācības apgabala kura-

tors Korņilovs izgādāja pabalstu, tā ka krājums varēja iznākt

1868. g. atsevišķā izdevumā.

Šis Sproģa krājums ir Brīvzemnieka tautas dziesmu krā-

juma priekštecis. Tam tāds pat nolūks, tas līdzīgā kārtā (ar

krievu sabiedriskiem līdzekļiem) laists klajā, tas iespiests tā-

diem pat burtiem (krievu). Priekšvārdā viņš met skatu uz lat-

viešu vēsturi, atbildēdams uz jautājumu,vai latviešiemir vēstu-

riskas dziesmas. Kad daži notikumi modināja veco latviešu

vidū pirmo vienojošo politisko apziņu, briesmīgie vācu iekaro-

tāji atņēma viņiem zemi un brīvību. Arvienu vairāk vācu varā

un kalpībā nākot, viņu dvēselēs lēnām apdzisa viss īpatnīgais
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un cēlais. Par viņu dzīves uzdevumu tika izpildīt bargo kungu

pavēles. Tādā kārtā latviešiem neatlika nekā, kas tos varētu

paskubināt uzglabāt atmiņā vēsturiskos notikumus. Un to, ko

viņi redzēja savā apkārtnē, viņi centās no atmiņas izdzēst. Tā

latviešiem palikušas tikai dziesmas par māju dzīvi un darbiem.

Šai Sproģa uzskatā parādās stipras, vāciem naidīgas tautiskas

patstāvības jūtas.

Par Sproģa grāmatuBrīvzemnieks devaatsauksmi krievu

laikrakstā. Grāmata mēģinaapmierināt to interesi, kas par lat-

viešiem krievu sabiedrībā modusies. Grāmatas uzdevums

krievu sabiedrību tuvāk iepazīstināt ar latviešu tautas garīgo

dzīvi. Brīvzemnieks šai gadījumā cel priekšā Herdera, Kater-

felda v. c. spriedumus par latviešu tautas dziesmu vērtību, no-

rāda, ka ievērojot kristīgās ticības lēno izplatīšanos latviešu

vidū dažas mitoloģiskas atliekas latviešu tautas dziesmās nevar

liecināt par šo dziesmu aizvēsturisko vecumu, ka latviešu sie-

vietes, būdamas no grūtajiem darbiem svabadākas, ar to tiku-

šas par dziesmu kopējām, ka īsā, kodolīgā forma sevišķi rak-

sturīga latviešu tautas dziesmām. Beigās Brīvzemnieks izsaka

vēlēšanos, lai šim latviešu tautas dziesmu krājumam drīz se-

kotu citi latviešu gara mantu izdevumi, lai krievu publiku iepa-

zīstinātu ar seno un tagadējo latviešu tautas garīgo dzīvi. Šī

vēlēšanās norāda uz to, kas Brīvzemniekam pašam bija pa-

domā.

Brīvzemnieka raksts par latviešu tautas dzeju, kurā no-

rādīts uz Sproģa grāmatu, bija iespiests avīzes »
Mock. Bhno-

mocth"svētdienas pielikumā«Coßp.ji-feTonHCb" 13. aprilī 1869. g.

Taisni šai laikā viņš aizņemts sagatavojumiem uz latviešu tau-

tas tradicijukrāšanas darbiem. Jau februāra beigās viņš raksta

savam draugam Kaibem vēstuli, no kuras redzams, cik cieši

viņam šī lieta gul pie sirds. «Dzīves praktikā tas bieži manāms

un psīcholoģiski negrūti iztulkojams, ka par to jo vairāk vedas

runāt, kas pēdējā laikā visvairāk domas darbinājis.» lepriekš
ieminēdamies par darbošanos krievu avīžniecībā latviešiempar

labu, viņš tad pasniedz jauno, svarīgo ziņu. Lai krievus ar lat-

viešiem, ar viņu dzīvi un senatni iepazīstinātu, Etnogrāfijas no-

dala nolēmusi ziedot 1000 rubļu latviešu etnogrāfiskai izpētīša-
nai. Dala no šīs naudas izlietojama Latvijas apceļojumam, lai

sakrātu etnogrāfiskus materiālus. To izdarīt uzaicināti divi vīri:
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profesors Popovs un viņš, Brīvzemnieks. Ceļojumu nodomāts

uzsākt nākošas vasaras jūnija mēnesī.

Tā paša gada aprilī Etnogrāfiskā nodala izsūtīja lielu

skaitu uzaicinājumu krievu, latviešu un vācu valodās, lai nāktu

tai palīgā sakrāt etnogrāfiskas ziņas par latviešiem un tai pie-

sūtītu attiecīgos materiālus. Programma bija uzstādīta vispusīga.

Tiem, kas vēlējās piedalīties, bija par to jāpaziņo muzeja direk-

toram Daškovam. Savākto ziņu rediģēšanabija uzticēta Etno-

grāfiskas nodaļas biedrim Brīvzemniekam, kas uzsāktā lietā

var sarakstīties ar mācītiem vīriem Baltijā.
Tā bija aizkustināts darbs, pie kā Brīvzemnieks pavadījis

sava mūža labākos gadus. Viņš sāka rīkoties, sastādīja plānus,
sniedza rakstus krievu un latviešu laikrakstiem, sarakstijās,

iesaistīja sakarus. Vispirms stāvēja priekšā ceļojums.

Neiznāca, kā bija nodomāts. Brīvzemnieks ceļoja viens

pats. Viņš mēģināja savam darbam iegūt jaunas aprindas, dziļāk

nolaizdamiestautā. Katrā pagastā bija cilvēki ar plašāku skatu,

kuri pārredzēja savu apkārtni un bija sekojuši tautiskajai kustī-

bai: skolotāji, skrīveri, daži saimnieki. Brīvzemnieks griezās

savā ceļojumā vispirms pie šiem un no šejienes dabūja rokā

tāļākus pavedienus, kuri pa laikam noveda vecajā paaudzē, se-

višķi pie vecajām māmiņām, kas uzglabāja veco tautas gara

mantu krājumus. Zināms, piedzīvojumi iznāca visādi. Daudz

vietās viņu uzņēma kā dārgu, mīļu viesi, kura apciemojums

ienes viņu telpās gaišu svētku brīdi; bet citās vietās viņš uz-

dūrās uz tādu viņa nolūku nesaprašanu, ka iznāca gan nepatī-

kami, gan komiski starpgadījumi. Ar to visu viņš tomēr ne-

vien sasniedza savu tiešo mērķi, bet ari dabūja pamatīgi un

vispusīgi iepazīties ar latviešu dzīvi, tā ka šis ceļojums nāca

vispār par labu viņa rakstnieka, sevišķi ari viņa avīžnieka dar-

bībai.

Brīvzemnieks mēģinājasavu uzņemto darbu piesaistīt klāt

ari pie tā, kas jau bija darīts. Viņš uzmeklēja ari tos vīrus,

kas bija jaumēģinājuši no tautas celt ārā viņas vecās mantas.

Bet ari še viņam gāja dažādi. Viņš novēroja, ka še saduras
divas nedraudzīgas pasaules. Pirmie latviešu tradiciju krājēji

un pētnieki, Baltijas vācieši, skatījās uz viņu ar neuzticību, zi-

nādami, ka viņš nāk no krievu zinātniskas biedrības, no Mas-

kavas, un pie tam pieslēdzas latviešu tautiskajiem centieniem.

Bīlenšteins Dobelē viņu saņēma vēsi. Viņš atsacījās viņu pa-
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balstīt, nedarīja viņam pieejamus savus krājumus, tikai pie-

zīmēja: «Es nevaru Jūsu nodomiem stāties ceļā.» Ari tas bija
labi. Bīlenšteins būtu varējis viņam ar savu toreiz ievērojamo

iespaidu ari stipri kaitēt. Bet ari šais aprindās ir vietas, kur

viņu uzņem citādi. Ļoti labāpiemiņā viņam palika viesošanās

pie Būtnera Kabilē. Jau nosirmojušam tautas dziesmu krājē-

jam tas bija baudījums, kad viņš atrada cilvēku, ar kuru viņš
varēja runāt par savu jaunāko nodarbošanos, par iemīlētajām

latviešu tautas dziesmām. Dabūdams zināt Brīvzemnieka no-

lūku, viņš to uzņēma laipni, sirsnīgi. Bet redzēdams savā

priekšā loti jaunu cilvēku un pazīdams latv. tautas dzejas ap-

skaidroto daiļumu un dziļo gudrību, viņš šaubīgi iejautajās:

«Vai Jūs latviešu tautas dziesmas patiesi ari saprotat?» Tad

viņš min dažus piemērus, izskaidro, iztulko tos, iedziļojas tanīs,

iesilst, sajūsminās par tiem. Brīvzemnieks dzird pirmo reiz par

latviešu tautas dziesmām runājam ar tādu dziļu sajēgu un sirs-

nību. Tad Būtners viņam ceļ priekšā savus krājumus un nodod

viņam tautas dziesmu sakopojumu vācu tulkojumā ar paskai-

drojumu piezīmēm. To visu Brīvzemnieks bagātīgā mērā iz-

lieto savā krājumā, gan tur uzņemdams pasniegtās dziesmas,

gan dziesmas paskaidrodams.
Brīvzemnieka iegūto darba biedru starpā ir ari tādi, kas

pieder pie jaunas paaudzes, pie mācītiem latviešiem, ko vācieši

vēl dažus gadus atpakaļ turēja par kaut ko neiespējamu. Savu

līdzstrādnieku vidū viņš min latviešu studentus Kundziņu,

Briedi, Kopi. Viņam nāk palīgā ari viņa draugs Laube, vairāk

dziesmas viņam piesūta Jēģers no Vec-Piebalgas. Lielu lielo

daļu viņš pats tautā sameklējis un uzrakstījis.

Brīvzemnieka latviešu tautas dziesmu krājums iznāca

1873. gadā. Tanī ievietotas pavisam 1118 dziesmas. Tās sa-

meklētas pa dažādiem Latvijas apvidiem. Visvairāk dziesmu

salasīts Lejas-Kurzemē un Piebalgasapgabalā, vismazāk Viteb-

skas Latvijā un Rīgas un Jelgavas apgabalā. Brīvzemnieks

domā, ka tāda dziesmu skaita izdalīšanās pa apgabaliem nav

nejauša. Vitebskas Latvijā darījis savu iespaidu vairāk intole-

rantais katolicisms, lielo pilsētu apkārtnē vecajām tautas sa-

vādībām naidīgais jaunlaiku gara virziens.

Krājums nodomāts krievu lasītājiem, krievu pētniekiem.

Tiem tas bija darāmspēc iespējas pieejams, saprotams; tiem ari

bija nevien jāatver gaišs ieskats latviešu dzīvē, bet ari jāiegūst



179

priekš tas viņu simpātijas un labvēlība. Šādus nolūkus acīs

turot, grāmatadabūja savu sevišķo veidu.

Vispirms Brīvzemnieks ņēma ari latviešu tekstam krievu

burtus. «Paturēdami acīs sevišķi krievu publiku, viņas taisnās

prasības un ērtības, apņēmāmies rakstīt dziesmu latviešu tekstu

krievu burtiem,» saka Brīvzemnieks. Bet zinādams, ka viņš

ar to var nākt dažādās aizdomās un pret dažiem greizā stā-

voklī, viņš pieliek klāt, • lai neviens viņu par šo darba ārējo

pusi nesauc par fanātiķi - rusifikātoru. Šādām aizdomām bija
savi tālāki iemesli. Bija jau radušies daži literāriski darbinieki,

kas savos darbos krievu burtus lietodami, tiem gribēja gatavot

ceļu latviešu rakstniecībā, latviešiem nodomātos rakstos. Par

to sevišķi uzstājās Jānis Sproģis. Parastā latviešu rakstība

īpaši tāpēc bija atmetama, ka tā nāk no vāciešiem; šai ziņā bija

jāpievienojas krieviem;'šim solim, zināms, tad sekotu turpmā-

kie. Krievu alfabētu (bokveri) priekš latviešiem bija izstrādā-

jis Sokolovs un izdevis Viļņā 1864. g. Ziemelu-rietumu apga-

bala priekšnieks, poļu dumpja nesaudzīgais noklusinātais Mu-

ravjevs šo alfabētu bija apstiprinājis ziemelu-rietumuguberņu
latviešiem. Ar to pašu nolūku bija uz Tautas apgaismošanas

ministrijas rīcību 1866. g. iespiesta Pliča un Šafarika ābece

(bokveris). Varēja domāt, ka ari Brīvzemnieks šiem centieniem

pievienojas. Tāpēc viņš pret šīm aizdomām sevišķi aizsargās.

Bet lai aizdomu dēl vien atsacītos no līdzekļa, kas šai reizā

viņam šķita kalpojam viņa nolūkiem, tas viņam likās maziski.

Gan bija vēl kāds, varbūt nopietnāks, iemesls latviešu tekstam

nelietot krievu burtus: latviešu valodas skaņas nebija krievu

burtiem noteikti apzīmējamas. Ar šo kavēkli jau agrākie

krievu-latviešu alfabēta sastādītāji bija cīnījušies. Lai tam

tiktu pāri, daži krievu burti bija jāņem citādā nozīmē nekā

krievu valodā, un jālieto zīmes, kas krievu alfabētā nebija. Tā

Brīvzemnieks lieto sevišķas zīmes stiepta un lauzta garuma,

šaurā un platā c izšķiršanai. Šie mēģinājumi pierādīja, ka va-

lodu savādības prasa ari savādības viņu apzīmēšanā un ka ar

zināmu valodu vēsturiski saaudzis ārējs veids no tās tik viegli

nav šķirams. Šis ir vienīgais Brīvzemnieka mēģinājums lat-

viešu tekstu iespiest krievu burtiem. Savā turpmākajā krievu

publikai nodomātajā darbā («Tpvitu» 1881. g.) viņš lieto lat-

viešu parastajai rakstībai tuvāk stāvošos latiņu burtus, tos pār-
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veidodams pec rietumu-slavu priekšzīmes un zinātniskas no-

teiktības prasījumiem.

25. att. Brīvzemnieka etnografisko materialu krājuma tituļlapa.

Bet krievu lasītājiem un pētniekiem nevarēja sniegt lat-

viešu dziesmas vienīgi latviešu valodā. Tās bija tulkojamas

krievu valodā. Ūn še nu bija grūtības daudz lielākas nekā lat-

viešu skanas apzīmējot krievu burtiem. No latviešu oriģinālam
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piemērota metriska tulkojuma nebija ko domāt. Vajadzēja

krievu lasītājam darīt zināmu dziesmas saturu, pie tam pēc

iespējas burtiski pieturoties pie latviešu teksta, lai varētu dabūt

jausmu par pretīm stāvošo latviešu vārdu nozīmi. Bet latviešu

četrrindu dziesma loti īsi, tikai kā pieskardamās, izsaka dze-

jisko domu, nereti lietojot senākās valodas formas un vietām

dibinoties uz pārdzīvotiem un grūti uzminamiem ticējumiem un

uzskatiem. Kā še lai sniedz pareizu un noteiktu tulkojumu, kas

nav tikai pārcēlums, bet patiesi ari iztulkojums? Par latviešu

tautas dziesmu vienkāršo sirsnību un graciozo vieglumu nemaz

ir nerunājot. Par visu to Brīvzemnieks aizbildinās un dara savu

darbu pēc labākās zinas un apziņas.

No kā attiecībā uz valodu bija jāatsakās, tas bija jāmē-

ģina iegūt citādā ceļā. Bija pēc iespējas gaiši un sīki jāattēlo
tā kopējā aina, kas ietveras latviešu tautas dziesmās, latviešu

dzīve visās tanīs parādībās, uz kurām tās zīmējas; bija pie

vienas un otras dziesmas vēl jādod sevišķi paskaidrojumi. Grā-

matas ievadā tad ari sniegts apcerējums par latviešu tautas

dzeju un beigās piezīmes pie dažām dziesmām.

Brīvzemnieks turas pie uzskata, ka tautas dzeja izaug no tau-

tas dzīves un no dabas, kurā tā norisinās. Viņš liek savam ap-

cerējumam par motto Herdera vārdus: «Latviešu dzeja ir īpat-

nīga un liecina par dabu, kas ir bijusi un vēl ir viņu skolotāja,»
tad mēģina lasītāju tieši nostādīt latviešu vidū, dzīvē un dabā,

kur rodas un atskan latviešu dziesmas. Viņš zīmē vasaras

vakara ainu Kurzemes rietumu daļā, kur kultūra vēl nav tik

visai pārgrozījusi senāko tautas dzīves veidu. Arāji pāriet

mājās, gani pārdzen lopus, atskan āža raga skaņas, puiši jāj

zirgus pieguļā. Pavasara jaukumiem apbalvotajā apkārtnē no-

metas klusums. Te atskan melodiskas skaņas no pakalniņa

zemnieku māju tuvumā: meitas dzied, pēc grūta darba atrau-

damas sev dažus nakts atpūtas brīžus. Teicēja uzņem, iedzie-

dādama divus pirmos paņēmienus no četrrindu dziesmas; koris

iekrīt, stipri vilkdams vienmuļīgo c—e—c—c;e—c; korim velkot, teicēja

atkārto dziedātos vārdus, tos ievīdama, ielocīdama dziedāšanā.

Drīz apkārtnē dzirdami vēl divi, trīs tādi kori. Dziedāšana

turpinās veselām stundām, un dziesmu pavediens nepārtrūkst.
Dziesmas tad atskan visur, kur latviete iet un dzīvo: šūpuli

karot, bērnus auklējot, ganos ejot, darbus strādājot, pūru da-

rinot, tautās dodoties. Un tad vēl kāda aina no cita Latvijas
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apgabala (no Daugavas piekrastes), ko Brīvzemnieks aizņemas

no Sproģa. Ziemas vakarā sievas ar saviem ratiņiem nosēdu-

šās pusriņķī ap vājo skala uguni; sāk stāstīt pasakas, minēt

mīklas; te atskan korī senās latviešu dziesmas.

Brīvzemnieks izšķir ziņģi un dziesmu. Ziņģei ir vairāk

episks raksturs un tā ir garāka. Dziesma ir liriska; to varētu

dēvēt par latviešu tautas dzīves dvēseli. Tā pastāv no četrām

rindām; divas rindas kopā iztaisa strofu. Epigrammatiskais
īsums dod dziesmai sevišķu raksturu. Latvieša dzejas ģēnijs

nemīl ilgi uzkavēties pie viena priekšmeta, to apgaismot ar lo-

ģiski sakarīgu domu rindu; tas tik-tikko tam pieskaras ar savu

dzejisko dvesmu, līdzīgi bitei aiztiek tā virspusi un, sniedzis

tam daļiņu no savas dievišķās dzīvības, tūliņ aizlaižas. To-

mēr latviešu liriskās dziesmas nav nekārtīgs maisījums. Uz

vienu priekšmetu attiecoties, to no visām pusēm apgaismojot,

tā īpašības attēlojot, tām ir iekšējs sakars, tās savienojas par

dzīvu domu, kas apdvesta siltām jūtām.

Vēl Brīvzemnieks pietiecas pie jautājuma: vai latviešiem

ir bijušas un ir vēsturiskas dziesmas? Šo jautājumu jau agrāk

uzstādīja katrs, kas uz latviešu dziesmām grieza vērību. Uz

to skubināja salīdzinājumi ar citu tautu dziesmām un pie latvie
-

šiem pašiem še zināmā mērā darbojās līdz tautisks lepnums.
Brīvzemnieks pretojas Sproģa uzskatam, ka latviešiem vēstu-

riskas dziesmas nemaz nevar būt bijušas. Viņš pievienojas

Zvaigznītes domām, ka latviešiem vēsturiskas dziesmas gan

bijušas, bet tās gājušas bojā. Brīvzemnieks pat domā, ka vēl

kaut kur vajadzētu būt atrodamām atliekām no tautas sacerē-

jumiem,kam vēsturisks saturs. Šīs domas viņš dibina uz da-

žām dziesmām, kurās runāts par sirošanu svešās zemēs, par

cīņām ar poļiem, leišiem, krieviem, un uz vēstures, sevišķi

Latviešu Indriķa kronikas ziņām.Bet par to, ka senāk latvie-

šiem bijušas savas vēsturiskas dziesmas, savs varoņu eps,

kaut ari no visa tā tagad nebūtu nekādu atlieku, Brīvzemnieks

pilnīgi pārliecināts. Ja ir vēsturiskas ziņas par to, ka latvie-

šu senči veduši karus uz jūras un uz sausuma, tad ir iemesls

domāt, ka latvieši šos savus varoņdarbus ari apdziedājuši. Ja

latvietim priekš katra cita priekšmeta ir dziesma gatava, kā

tad viņš būtu pametis neievērotus tikai tautas varoņdarbus?

Vāciem ienākot, latvieši bija sasnieguši to attīstības pakāpi,
kad episkās dzejas vietā stājās liriskā. Vācu jūgs ātri un pil-
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nīgi apklusināja varoņdarbu apdziedāšanu. Kādas teikas atlie-

kas stāsta, ka latviešiem senatnē bijuši savi burtnieki, kas sa-

vām dziesmām tautu uz karu sajūsmināja un miera laikos svi-

nībās uzjautrināja. Šie tautas dziesminieki noslīkuši Burtnie-

ku ezerā. Ja tā, tad saprotams, ka vācu iekarotāji turēja par

savu pirmo uzdevumu iznīcināt šo dziesminieku kārtu, šo

sajūsmas avotu uz drošsirdību un brīvības mīlestību. Seko-

jošā verdzība iznīcināja pēc tam pēdējās episkās dzejas at-

liekas.

Šīs Brīvzemnieka domas vēlāk nav izrādījušās par di-

binātām ne ar to, ka būtu tautā atrastas kaut kādas varoņ-

dziesmas vai pat varoņteikas atliekas, ne ari ar to, ka vēstu-

riski un archaioloģiski pētījumi tām būtu devuši ciešāku pama-

tu. Še var novērot, ka uzaustošā tautas romantika aizņem ari

Brīvzemnieku, pa daļai iziet no viņa paša un tēlo senatni par

mirdzošu, sajūsminošu varoņlaikmetu. Še cel augšā nedrošas

kroniku, teiku un citas ziņas un apdveš tās ar ticību uz tautas

pagātni un nākotni. Zīmīgākā starp tām no vecām kronikām

ņemtā, turpmāk par nepareizu pierādītā ziņa par Rāmavas

svētnīcu ar viņas trim dieviem, Pērkonu, Potrimpu un Pikolu.

Ari to Brīvzemnieks kādā piezīmē atstāsta. Bet še pat re-

dzam, ka viņš šādām lietām meklē pamatus tautas tradīcijās

un skaidri uzrāda, ko tās liecina, nebēdādams par to, ka tās va-

rētu sašaubīt dažas illūzijas. Viņš piezīmē, ka Pērkons tautas

tradīcijās ieņem redzamu vietu, ka Pikola nosaukums vēl sa-

zīmējams vārdos «pekle» un «piķis», bet ka uz Potrimpa mito-

loģisko nozīmi viņš nav atradis latviešu senatnes atlie-

kās gluži nekādus attiecinājumus. Turpretī labdarīgā, sildošā

Saulīte dziesmās izpušķota visām raksturīgajām Potrimpa īpa-

šībām, Potrimpa, šī zaļokšņa jaunekļa vārpu vaiņagā, visa

zemkopības labuma dāvinātāja. Tad vispārīga piezīme: Senē-

jiem latviešu dieviem maz noteiktības un tipiskuma; par viņu

darbiem latviešu tradicijas sniedz loti trūcīgas ziņas, tā ka

jāpietiek tikai ar dažiem norādījumiemuz viņu darbiemun īpašī-

bām, lai dabūtu jēdzienupar viņu raksturu; šīs dievības ir dabas

spēku un parādību personificējumi. Še gaiši nomanāma Brīvzem-

nieka tieksme redzēt un rādīt latviešu gara dzīvi bagātu, cēlu,

attīstītu, bet ari viņa skaidrais prāts un'nemaldināmāpatiesī-

bas mīlestība, kas viņu piespiež neiet pāri tām robežām, cik-

tāl tas viss atzīstams par dibinātu. Ar tautas gara mantām
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viņš ceļa gaisma bagātu senatnes pasauli, bet ari līdzekli, lai

vilktu robežas fantāzijas patvaļai attiecībā uz latviešu senatni.

Pie atsevišķajām dziesmāmpiespraustajās piezīmēs Brīv-

zemnieks met apgaismojošus starus uz dažādajām, pa lielākai

daļai senākajām latviešu iekšējās un ārējās dzīves parādībām.

Viņš uzrāda latviešu vēstures avotus, sniedz pa druskai no tiem,

apraksta latviešu nodarbošanos, ierašas, svinības, svētkus,

rīkus, apģērbu, ēkas v. t. t. Par to visu vajadzīgs dabūt kādu

jēdzienu, lai saprastu latviešu dziesmas. Bet Brīvzemnieks

mēģina ievest dziesmu pareizā saprašanā, viņu dziļuma no-

jausmā vēl dziļāk. Viņš rauga atklāt latviešu īpatnīgo gaumi,

viņu sevišķo skatīšanas veidu. Viņš uzrāda, ka latvieši cienī

pār visām vairāk balto krāsu, pār visām mazāk melno, ka balts

viņiem apzīmē kaut ko labu, laimīgu, skaistu, melns pretējo,
ka latviešu skaistule ir gaišmate, zilām acīm, zelta matiem.

Viņš izcel koku simbolistisko nozīmi: ozolā latvietis redz vīrieša

cienījamās īpašības, liepā sievietes. Viņš mēģina atvērt ieska-

tu latviešu dziesmu īpatnīgās gleznās: kā dziesmas tin kamolā,

kā tās no kamola šķetina; kā novel dziesmu pūru no kalniņa

lejiņā; kā Venta auž audekliņu putu nītēm, niedru šķietiem.

Viņš norāda uz dziesmā tik-tikko nomanāmām, bet neizsacī-

tām nojausmām: pie dziesmas par sērdienīti, kas bez tēva un

māmiņas būdama dziesmiņās vien remdējās, jāatgādinās, ka

dziesmu teicējiņa, sērdienīšu pabalstītāja ir Laima.

Brīvzemnieks ir strādājis pie sava latviešu tautas dziesmu

krājuma ar lielu uzcītību un mīlestību. Ja ievēro,ka latviešu teksts

bija rakstāms pilnīgi neparastā, tikpat latviešu, kā krievu rakstā

tādā veidā, nelietotiem burtiem, kur bija uzmanība jāvirza ne-

vien uz katru vārdu, bet uz katru, vissīkāko zīmīti, tā, piem.,

atšķirot un apzīmējot stiepto un lauzto garumu, tad jāapbrīno

nepiekausējamā, neizsīkstošā rūpība šādā darbā. Paturot cie-

ši acīs skaņu un viņas apzīmējumu, nevarēja aizmirst nevien

katra teikuma, bet ari katra vārda īsto nozīmi un tās iztulkoju-

mu krievu valodas līdzekļiem. Un nevien prāta spējām pie-

ejamā saturā bija jāiespiežas, bet ari jūtām uzņemamā īpatnī-

gā dzejas daiļumā. Aiz visa tā Brīvzemniekam nepazuda sva-

badais plašums, veselas tautas vēsture un dzīve savā visu-

mā un parādību dažādībā. *Un aiz visas viņa meklēšanas un

pētīšanas, aiz visas viņa zinātniskās rūpības kvēlo kā mūžīgi

sildoša uguns viņa tautas mīlestība. Beigdams savu apcerēju-
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mu par latviešu tautas dzeju, kuru viņš nolasa Etnogrāfijas no-

daļas sēdē 1870. g., viņš atgādina nodaļas biedriem savu, līdz

pašam jaunākajam laikam aizmirsto un nospiesto tautu, kuras

simpātijas-ar cerībām vērstas pret saviem, pēc cilts radniecī-

giem slāvu līdziemītniekiem.

Daudz faktoru šķita savienojamies, lai latvieši drīkstētu

cerēt uz gaišākām dienām. Un Brīvzemnieks tiecās pa savai

tiesai tos apzinīgi virzīt
—

ari ar šo darbu. Zinātniskā biedrī-

ba ņēma pie tā ciešu dalību, izdeva to glītu, ar mākslīgi paga-

tavotiem tautu grupu uzņēmumiem no Daškova muzeja.

Brīvzemnieks bija ar visu pilnīgi apmierināts. Bet šis tikai

vēl bija darba sākums. Latviešu etnogrāfisko materiālu krā-

šana turpinājās ar pieaugošu sparu. Pa starpām citus darbus

darot, pie tiem bija nemitīgi jāstrādā, līdz tika atkal citiem re-

dzami viņa pūliņu augli.
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Krievu avīžniecībā

Kaut kas no politikas ir visā Brīvzemnieka darbībā. Lai

darītu, ko darīdams, viņš vienmēr jautāja: Kādā ziņā es ar to

veicinu savu lietu? Kāda tam nozīme priekš latviešu attīstī-

bas? Lai viņš darbojas kā etnogrāfs, rakstnieks, dzejnieks,

paidagogs, visur viņš centās savam darbam dot virzienu saska-

ņā ar saviem spraustajiem mērķiem. Tieši politiķa lomā viņš

parādās kā avīžnieks.

Svarīga ir viņa darbība krievu avīžniecībā. Latvie-

šu avīžniecībai viņš stāvēja (jau vienkārši ar savu dzīves

vietu) mazliet par tāļu, laiaktuālos jautājumos varētu sacīt īstā

laikā izšķirošu, dzīvu vārdu. Latviešu laikrakstiem viņš aiz-

sūta pa sacerējumam, kam vispārīgāks rakstūrs: dzejoļus, dzī-

ves aprakstus, vēstules; viņš mēģina latviešus modināt, griež
vērību uz latviešu labā nodomātiem darbiem ārpus Latvijas un

rauga citus piedabūt uz piedalīšanos pie tiem. Turpretī krievu

avīžniecībā viņš cel priekšā un pārrunā jautājumus,kas pieder

pie latviešu dzīves pamatjautājumiem,ko vadošā vietā patla-

ban virza pretī izšķiršanai, vai ko viņš, kā laika apstākļos no-

gatavojušos, liek uz dienas kārtību.

Viņa darbība krievu avīžniecībā sākas tūliņ, tiklīdz viņš

ierodas Maskavā. Jau pašās pirmajās dienās viņš nonāk krie-

vu avīzes «Mock. B-ejiomoctji» redakcijā, atrod še Valde-

māru, iepazīstas caur viņu ar avīzes redaktoriem un ar viņu

Baltijas lietās ieturēto politiku.

Brīvzemnieks še stāv cieši blakām Valdemāram un, īpa-

ši pirmajā laikā, ari stipri zem viņa iespaida. To prasīja lieta

pati. Politikā jāatzīst solidāritāte un disciplīna par nepiecie-
šamu vajadzību. Valdemārs, gan saprātīgākais un tālredzī-

gākais no latviešu politiķiem, jau bija no piedzīvojumiem

ievērojamā mērā skolojies, bija piespiests dažus savus agrākos

uzskatus pārlabot, uzstādīt jaunus mērķus, grozīt taktiku. Šo

dārgi iegūto mantojumuBrīvzemnieks gribēja saņemt no sava
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vecākā biedra. Bet ari attiecībā uz citiem bija jāmācās iero-

bežoties, no sevis atsacīties. Bez Valdemāra vēl bija daudz

citi, kas kalpoja tiem pašiem ideāliem. Tie dzīvoja gan lat-

viešu vidū, gan svešumā. Bet kur par latviešu lietām runāja,

tur ar viņiem bija jārēķinās, viens un otrs no viņiem ari tieši

jāuzklausa. Tādēļ šī piesliešanās citam pie cita, šī sasliešanās

kopā, kur katram jāatdod kaut kas no savas patstāvības. Šīm

balsīm krievu avīžniecībā tad ari stipri kollektīvs raksturs.

Gabaliem par latviešiem, par Baltiju krievu avīzē

«MocKOBCKia B-feaoMocTii» un. viņas svētdienas pielikumā

«CoßpeMeHHaa JlfeTonHcfe» daždažādi paraksti; tie parādās
daždažādā veidā: kā ievadraksti, kā polēmikas, kā vēstules,

kā korespondences no dažādām vietām. Šai dažādībā īsti gan

nomanāms veikls avīžnieks, kas zina savai domai ikreiz dot

isto formu un attiecību, lai tā atstātu vēlamo iespaidu. Tomēr

vairāku piedalīšanās šai avīžniecības darbā nevien iespējama,

bet ari domājama. Bez Brīvzemnieka tur visādā ziņā darbo-

jas ari Valdemārs. Bet ari raksti, ko katrs no viņiem raksta,

varētu būt pa daļai kopīgi: tanīs izsacītās domas, kas kopīgi

pārrunātas; pirms iespiešanas tie kopīgi pārbaudīti. Raksti ir

vai nu gluži bez parakstiem, vai ar daždažādiem parakstiem:

.B, X., —

pt, —t, JlaTHiui», JI„ He-H-feMem», JlHsJiHHflein>,
T. B. 0. Pirmie trīs varētu būt Valdemāra paraksti, pēdējie

divi Brīvzemnieka. Ari pēc satura un stīla vietām izšķirams
autors. Kur aplūkoti tautsaimniecības jautājumi, uzrādot

starptautiskas attiecības, tur gan nemaldīsimies, pieņemdami

par autoru Valdemāru; kur aplūkota tautas gara dzīve, ievēro-

jot rautas dzeju un literātūru, tur par autoru būs meklējams

Brīvzemnieks. Bet viņš rakstījis ari par tīri saimnieciskiem

jautājumiem, sevišķi par agrārjautājumu. Kamēr Brīvzem-

nieks Maskavā, viņam cieša dalība pie rakstiem, kas iespiesti
Maskavas krievu avīzē un viņas pielikumā. īpaši raksti, kas

prasa pamatīgāku izstrādājumu, nākuši no viņa spalvas.
Uz pasauli un sabiedrisko dzīvi skatīties no sava vie-

dokļa latviešiem mācīja Valdemārs un viņa biedri. Brīv-

zemnieks, saprotams, vienmēr ieturēja šo viedokli, tomēr vai-

rāk rēķinādamies ari ar cilvēka iekšējām tieksmēm nekā viņa

vecākais biedris. Brīvzemnieka jaunekļa spars ienesa krievu

avīžniecības latviešiem veltītajā nodaļā vairāk dzīvības un

vispusības.
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Latviešu dzīve ap 1870. g. jau bija pārrāvusi gadu simte-

ņiem nostiprinātās klaušu kārtības norobežojumu. Latviešu

dzīves vieta, Baltija, tika ierauta arvienu vairāk rūpniecības
radīto pārgrozību procesā. Tā atradās satiksmes ceļu mezglā,

uz ko Valdemārs vienumēr bija norādījis, mēģinādams ar to

modināt latviešos atziņu par viņu dabisko lomu tautu saimnie-

ciskajā dzīvē. Ar to stāv sakarā viņa rosīgā darbība jūrniecī-

bai par labu. Latviešiem bija pilnā mērā jāizmanto viņu tu-

vums jūrai, šim sensenajam tautu satiksmes ceļam. Bet radās

ari citi, moderni satiksmes ceļi. Dažus gadus atpakaļ bija at-

klāts Daugavpils dzelzceļš. Vēstulē no Jelgavas, 2. februāri

1869. g. («Coßp. JTfeT.» Nr. 5.), raksta, ka ari jelgavniekiem

savs dzelzceļš. Par dzelzceļa praktisko nozīmi domājot, ir no

svara, uz kurieni vilks dzelzceļa līniju tālāk, vai uz Liepāju,
vai uz Šauļiem. Ja to velk no Jelgavas uz Šauļiem un tad no

turienes uz Liepāju, tad Liepājai no tam iznāk maz labuma.

Šauļi ir tuvāk Rīgai nekā Liepājai, tāpēc preces, ko sūta no

Kauņas un ari no Krievijas iekšienes, gandrīz cauru gadu ne-

ietu caur Liepāju, bet caur Rīgu. Liepāja ar savu jauko ostu

paliktu nomaļus. Pastāvīga tirdzniecība tur attīstītos, ja no

Kauņas caur Rosijēniem un Telšiem uz turieni vilktu tiešu

līniju un ja dzelzceļa tarifā, salīdzinot ar sūtījumiem uz prūšu

robežām, ievestu dažus atvieglinājumus. Tādā kārtā tiktu vāji-

nāts Karalauču iespaids. Bet ja reiz vilktu Jelgavas-Šaulu-
Kauņas līniju, tad tai sekotu, Šauļu -

Tilzītes līnija, un prūšu in-

tereses tiktu ievērotas uz Krievijas iemītnieku rēķina. Lieta

jau no zināmās puses tiek tā nostādīta, it kā Krievijai pienāk-

tos ierīkot tiešu satiksmi starp Rīgu un Karalaučiem. Bet

krievi paši savus kaimiņus pie tam pieradinājuši, ka tie izpilda

viņu visneparastākos vēlējumos. Līdzīgas lietas nevarētu no-

tikt nevienā citā valstī.

Atvieglinātā satiksme, paātrinātā dzīves gaita uzliek zi-

nāmus pārbaudījumus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
centriem. Katrai no Baltijas lielākajām pilsētām savs rak-

sturs, kam savi vēsturiski pamati. Tās ieņem dažādu stāvokli

pret jaunajiem prasījumiem, un izrādās, ka ir vajadzīgi jauni

elementi, lai tos varētu izpildīt. Jelgavai nav savu pat-

stāvīgu interešu, kādas ir Rīgai, Liepājai un pat Ventspilij.
Ceturtā dala iedzīvotāju ir ebrēji, no kuriem vairums, ar na-

badzību kuldamies, domā tikai par sevi. Pilsoņu lielākā dala
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ir pārvācoti latvieši, ko nesaista kopējas intereses. Tāpat ari

literātus, pie kuriem pieder studējošie, ierēdni, skolotāji. Se-

višķs elements ir muižnieki. Ar tiem Jelgava redzami atšķiras

no Rīgas. Jelgavā no sen laikiem valdījuši mužnieki, Rīgā pil-

soņi. Kurzemes muižnieki lepojas ar to, ka viņi nav spēruši

savu kāju uz Rīgas zemes; Rīgas pilsoņi skatās ar nicināšanu

uz ebrēju un muižnieku pilsētu Jelgavu, sevišķi uz viņas pil-
soņiem, kam nav īstas patstāvības. Ari starp Rīgas un Jelga-

vas literātiem ir starpība. Rīgas literāti cieši aizstāv veco

kārtību. No Jelgavas literātu vidus dažkārt atskan balsis, kas

prasa pēc reformām. -1862. g. kādi 50 Kurzemes literāti iesnie-

dza iekšlietu ministrim lūgumu, lai atceltu veco kārtību ne tikai

Kurzemē, bet visā Baltijā. Vadošie baltiešu politiķi to viņiem

ilgi nevarēja piedot.

Lielāka nozīme Baltijas dzīvē Rīgai. Viņas 100,000

iedzīvotāji sadalās pēc tautībām gandrīz trijās vienādās da-

lās: krievos, vāciešos un latviešos. Būtu tad dabiski, ka ari

pilsētas pārvalde sastādītos no šīm trim tautībām. .Bet pilsē-
tas domē, kas pastāv no trim birģermeistariem un sešpadsmit

rātskungiem, nav neviena krieva. No tam nāk, ka paši bagātā-

kie krievu tirgotāji nevar rīkoties patstāvīgi, bet ir atkarīgi no

saviem vācu līdzpilsoņiem. Rīgas tirdzniecība notiek tādā

kārtībā, ka krievi izraksta preces no Krievijas un vācieši tās

sūta tālāk uz ārzemēm. Vācu tirgotāji ir īsteni ārzemju tirdz-

niecības namu komisionāri, kas par saviem pakalpojumiem sa-

ņem augstu algu. Tas ir kavēklis svabadai tirdzniecības at-

tīstībai. Ir saprotams, ka latvieši, redzēdami krievu neveiksmi

iegūt kaut kādu svaru pilsētas pārvaldē, izsargās no katra mē-

ģinājuma tanī iekļūt, no mēģinājuma, kas tiem varētu daudz

maksāt. - Lai tiktu pie savām dabiskajām tiesībām, viņi izlieto

uz to vienīgo ceļu, kuru tiem valdība atstājusi vaļā: viņi pār-

vācojas. Tas viņiem daudz vieglāk iespējams nekā krieviem,

kuriem še par kavēkli ticība. Nevien vācu kundzība, bet ari

pārvācošanas sistēma še cieši nodibināta. Ceļas jautājums,

vai valdība godātus, turīgus latviešus vienumēr uzlūkos par

pilntiesīgiem Rīgas pilsoņiem tikai tad, kad viņi pārvācoju-

šies, jeb vai viņiemtiks atvēlēts būt par Rīgas pilsoņiem palie-

kot par latviešiem? Še var līdzēt vienīgi jauns pilsētas li-

kums. Un tas līdzētu ne tikai Rīgā, bet ari citās Baltijas pil-

sētās; un ne še vien, visā Baltijā. Tas lauztu ceļu pārliecībai,
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ka Baltija nav vienīgi vāciešu apdzīvota, bet ka tie iztaisa tikai

neievērojamu daļu no viņas iedzīvotājiem.

Pilsētās latvieši un vācieši cīņas līnijai vēl tikai tuvinās.

Bet uz laukiem viņi stāv. tieši vieni otriem pretīm un

cīņa tur patlaban norisinās lielos apmēros un ar pieaugošu kar-

stumu. Vācieši jau jūtas nedroši savā vēsturiski nodibinātajā

stāvoklī; viņu uztraukums pieņemas. Latvieši, cik necik da-

būjuši pamatu zem kājām, spiežas uz priekšu un grib iegūt ar-

vienu vairāk patstāvīgas dzīves iespējamības un drošības.

Vienu un otru tieksmes sasniedz valsts vadošās aprindas, kas

tad virzīdamas un kārtodamas ņem cīnā dalību.

Ap 1870. g. bija latviešu vidū nomanāma zināmā mērā

masu kustība. Tā radās kā pretspēks vāciešu centieniem iz-

sargāt no galīgiemsatricinājumiem savus vēsturiskos pamatus,

savas privilēģijas. Baltijā jau bija nokārtotas zemes īpašumu

attiecības, izdoti zemnieku likumi, nodibināta pagastu pašval-
dība. Viss tas bija novilcis robežas vācu varai. Pie tam krie-

vu valodas lietošanai vietējās iestādēs pieprasīja arvienu vai-

rāk tiesību. Muižniecība vēl gribēja glābt, kas glābjams.

1870. gada pavasarī Vidzemes landtāgā parakstīja adresi, ku-

rā lūdza pēc vietējās pašvaldības (autonomijas), uz agrākajiem

pamatiem, pēc ticības brīvības un vācu valodas lietošanas

administrācijā. Šādu lūgumu Vidzemes muižniecība izsacīja

visas zemes vārdā, tā tad ari no latviešu un igauņu puses.

.Tādā kārtā šī muižniekuadrese, tāpatkā 1863. g. sastādītā, de-

va latviešiem iemeslu nākt klajā ar savu sevišķu latviešu

adresi. -Nav zināms, kas to sastādījis. -Tanī tika lūgts pēc

tiesu reformas uz 1864. g. ustava pamata un pēc vietējās paš-

valdības ar visu kārtu piedalīšanos pēc lekš-Krievijas zemstu

parauga. Adrese izplatījās vairāk eksemklāros, un pāris nedē-

ļās to Sija parakstījuši ap 30,000 vidzemnieku, pa lielākai daļai
latviešu zemnieki, bet ari daži pilsētnieki un vācieši.

Par to stipri uztraucās un sašuta Baltijas priviliģētie vā-

cieši. Tie sāka enerģiski rīkoties. Policija meklēja pēc adre-

sēm, tās atņēma un iznīcināja, meklēja pēc aģitatoriem, dumpi-

niekiem: daži mēģināja šo lietu nostādīt par ļaunprātīgu mu-

sināšanas darbu; meklējot pēc saknes, to šķita atrodam latvie-

šu tautiskajos centienos. Sakustējās ari ārzemju avīžniecība.

Tanī cieši norādīja uz briesmām, kas nāk no krievu un jaun-

latviešu rīcības Baltijā. Sevišķi uzbruka Rīgas latv. biedrībai,
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kā šīs rīcības domātam centram. Kādā Hamburgas avīzē pa-

rādījās ziņojums, ka Vidzemes gubernators aizbraucis uz Pē-

terpili, lai izgādātu Rīgas latv. biedrības slēgšanu.

Uz to Maskavas krievu avīzē (19. dcc. 1870. g.) nāca klajā

viņas latviešu korespondenta vēstule, kurā latviešu adrese rak-

sturota par tādu, kas stājas pretī vāciešu separātisma nodo-

miem. Tāds enerģisks vietējo iedzīvotāju protests pret ne-

lielas grupas plāniem nostāda Baltijas sabiedrību pavisam citā

gaismā. Nav vairs iespējams sajaukt jēdzienu par vidzemnie-

ku un baltieti ar jēdzienu par Baltijas muižnieku. Velti at-

saukties uz aģitatoriem. Tiem nebūtu bijis iespējams tik īsā

laikā sakrāt tādu skaitu parakstu. Tas redzams vēl no tam,

ka tanī pašā laikā muižnieku adresei nebija nekādu panākumu,
lai gan to apsolījumiem un biedinājumiem pabalstīja pie varas

stāvoša kārta. Nav gluži nekāda pamata šai gadījumā uzbrukt

Rīgas latv. biedrībai. Drīz pēc tam, kad adreses dēļ sacēlās

troksnis, Rīgas latv. biedrība paziņoja «Balt. Vēstnesī», ka vi-

ņas darbībai ar adresi nav nekā kopēja. Korespondentam pa-

zīstami daži biedrības biedri, kuri tāpēc vien atturējušies no

kaut kādas dalības pie adreses, lai novērstu no biedrības visas

aizdomas, kaut gan daži biedrībai pārmetuši, ka tā nepiedalās

tautas lietā. Tomēr sūdzībām pret biedrību varētu būt

panākumi. Sūdzētāji pieturas pie smalkas taktikas, prazdami
lietu nostādīt tā, it kā viņu nodomi saskanētu ar valdības gribu.

Viņi izplata baumas, ka biedrības pretinieku vidū ir ari Vidze-

mes gubernators. Tā tad par augstu krievu ierēdni viņi modi-

na aizdomas, it kā ari viņš piederētu pie krieviem naidīgiem

intrigantiem.— Politiskā doma še gaiši izmanāma.

Latviešu adrese vēl kādu laiku nodarbināja krievu avīž-

niecību un sabiedrību. Latviešu adreses sastādītāji nelikās no

pirmajiem uzbrukumiem iebaidīties. < Sastādījās deputācija no

pieciem locekļiem (pagastvecākiem) un pagastvecākā Kārla

Vītoliņa vadībā devās 1871. g. janvārī uz Pēterpili, lai adresi

iesniegtu ķeizaram. Deputācija uzdūrās uz dažādiem kavēk-

ļiem. Tā bija pie virspolīcijmeistara, pie ģenerālgubernatora,

pie iekšlietu ministra, pie ķeizara kanclējas trešās nodaļas

priekšnieka, nodeva adresi,-bet pie ķeizara tā netika. Par de-

putācijas gaitu un panākumiem sniedza vācu avīze «Nordische

Presse» izsmejošu rakstu. Tas sacēla uztraukumu kādā krie-

vu sabiedrības daļā.• Viens no slavenākajiem krievu advokā-



192

tiem, profesors Spasovičs, uzņēmās bez atlīdzības iesniegt

sūdzību pret vācu avīzi un aizstāvēt latviešu de-

putācijas godu tiesas priekšā. Sūdzību iztiesāja Pēterpils ap-

gabaltiesā 29. aprilī 1871. g. Sūdzētāji to pazaudēja. Bet tā

deva jaunu iemeslu par latviešu lietu rakstīt, polimizēt, iesilt.
Šādā kārtā tai bija panākumi. Valdemārs piezīmē: «Latviešu

adreses lietu katrs galvas pilsētas krievu laikraksts plaši un

sīki pārrunāja savas desmit vai divpadsmit reizes; neviens, kas

lasa laikrakstus, nevarēja turpmāk palikt nekaidrībā par to,

kā domā Baltijas iedzīvotāju masas. Vai nu var sacīt, ka nav

nekas sasniegts, ja ir uzrādāmi tik lieli panākumi, kuri turp-

māk nemaz nevar palikt bez sekām?» Dažas nedēļas vēlāk

apstiprināja divus svarīgus Baltijas reformu likumus: visu

kārtu personām tika atvēlēts celt un turēt dzirnavas; tika pa-

paplašinātas nemuižnieku tiesības kalpot vietējās iestādēs, un

vispār apsolīta Baltijas muižnieku tiesību revīzija. Tā ir lie-

cība, ka augstākās valdības aprindās Baltiju neizlaiž no acīm.

Pats svarīgākais jautājums Baltijā bija tolaik zemes

īpašuma jautājums. .No četrdesmitajiem gadiem sā-

kot tas stāvēja uz dienas kārtības, vienmēr kustināja tautas

masas, nodarbināja spējīgākos garus muižnieku korporācijā, bija

par nekavējamu apspriežamo priekšmetu daudz komitejās un

likumdošanas iestādēs, sniedzās laiku pa laikam līdz pašam

ķeizaram. No 19. gadusimteņa vidus sākot viss tika likumiski

pietiekoši nokārtots. . Vidzemē tas gāja ātrāk nekā Kurzemē.

Tautas kustības še bija straujākas, muižniecība vairāk organi-

zējusies; viņas vidū bija vīri, kā Reinholds fon Samsons, Ha-

milkārs fon Folkerzāms v. c, kas saprata laika prasības. Še

iznāca jau 1849. g. agrārlikums, kas noteica klaušus par atme-

tamiem, naudas renti par pārejas pakāpi un zemes pāriešanu
zemnieku rokās par mērķi. Kurzemē vēl nebija novilkta ro-

beža starp muižas un zemnieku zemi, visa zeme tika uzlūkota

par muižas neaprobežotu īpašumu un, ievērojot to, ka tikai

muižnieki var iegūt zemi, zemnieki pilnīgi izslēgti no zemes

īpašuma tiesībām. Bet kad 1860. g. valdība sāka pārdot zemi

kroņa pagastos, jutās ari muižnieki uz šo soli piespiesti. 1863. g.

izdotais agrārlikums deva ari Kurzemes zemniekiem tiesību

iegul zemi un nošķīra zemnieku zemi no muižu zemes. Bet

likumiskais nokārtojums deva tikai pamatu turpmākajai rīcī-

bai un dažkārt asām sadursmēm praktikā. Personisku īpašību
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un attiecību nenoteiktai spēlei bija dotas plašas robežas, īpaši

ar to, ka zemes pirkšana bija nodibināta uz brīvu vienošanos

starp pircēju un pārdevēju. »Cīņa starp muižu un māju tika uz

ilgu laiku Baltijas iekšējā dzīvē par raksturīgu. . Atklājot

1865. g. Vidzemes landtāgu, landmaršals firsts Līvens uz to

norādīja, ka zemes pirkšanas straujā gaita un «sistēmatiskas

musināšanas» novedušas pie cīņas ar zemniekiem, kurā bijis

jāķeras pie nepadevīgo izlikšanas no mājām. Šis līdzeklis de-

vis pamatu propagandai tautā un pie valdības, ka >pastāvošie

agrārlikumi ir netaisni un nepilnīgi. Še ejot roku rokā jaunlat-

viešu un krievu partija un stājoties pretī vācietībai. Parādo-

ties iekš- un ārzemju avīžniecībā tendenciozi salīdzinājumi

starp lekš-Krievijas un Baltijas agrārlikumiem, nu zemnieki lie-

liem pulkiem dodoties ar lūgumu uz galvas pilsētu. Land-

tāgā tiek likta priekšā rinda reformu projektu, kas sniedzas

līdz pašām galējām robežām, cik tālu muižniecība var iet, un

tad uzdots landmaršalam galvas pilsētā par to lūgt, lai uz vis-

stingrāko stātos pretī musināšanām un melkulīgām depu-
tācijām.

Par savu visbīstamāko pretinieku krievu avīžniecībā

Baltijas muižnieki uzlūkoja Katkovu, uz kuru galvenā kārtā

gan ari attiecās Līvena piezīme. Kad zemes īpašuma jautā-

jums tika Baltijā uz ilgāku laiku par galveno un sacēla dzīvu

domu izmaiņu, nereti novezdams pie asām sadursmēm katrā

Latvijas novadā, tad tas nostājās pirmajā vietā ari Maskavas

krievu avīzē, kur Baltijas jautājumos Valdemārs pret 1870. g.

ieņem vadošo vietu un Brīvzemnieks padara attiecīgos gal-

venos avīžniecības praktiskos darbus. Še iztirzā zemnieku

kontraktus, uzrāda tās privilēģijas, ko muižu īpašnieki pēc tiem

piesavinās uz zemnieku rēķina, seko māju pārdošanas gaitai,

māju iepircēju turpmākajam liktenim. , Še izsaka par zemes

īpašnieku-muižnieku rīcību tik nesaudzīgu kritiku, kādu toreiz

latviešu vidū, latviešu avīžniecībā nekādā ziņā izsacīt nebija

iespējams; kas latviešu zemnieku, sevišķi saimnieku šķiras, do-

mās viskarstāk dedza, atrod še izteiksmi, latviešiem pašiem

par to tikai mazā mērā zinot. Še no brīva latvieša stāvokļa

•aksturota tā kustība, kas toreiz nodarbinājaapzinīgos latvie-

šus un laidasaknes visā latviešu garīgajā dzīvē. • Tai laikā, kad

Pumpurs staigāja pa Vidzemes novadiem, vilkdams robežas

starp zemnieku mājām un muižu laukiem, kad Kaudzīši Vidze-



194

mes vidienas zemnieku starpā noskatīja neiznīcīgos tipus sa-

viem «Mērnieku laikiem», tai pašā laikā krievu avīžniecībā lat-

vietis brīvi un kritiski apgaismoja lietas tiesisko pusi.

Visas cīņas muižniekustarpā par to, vai zemniekiemzemi

par īpašumu pārdot vai nē, bija izcīnītas un muižnieki nevien

pielaida, ka zemnieki pērk zemi, bet taisni uz to spiedās. Pie

kādas taktikas viņi še pieturējās, to aplūko 1869. g. Maskavas

krievu avīzē («Coßp. Jl-BTomicb») «Latvietis» («JlaTtiiuTb») ga-

balā, kurā pazīstama Brīvzemnieka roka.

Baltijas zemnieku māju pārdošanai par pamatu ņemtais

labprātīgais nolīgums nozīmē, pēc avīžnieka domām, praktiskā

valodā pārdošanu pēc neaprobežotas muižnieka gribas. Šā

līguma būtība smalki raksturota kādā «Pēt. Avīžu» stāstiņā.

Zem virsraksta «Labprātīgs nolīgums» pastāstīts, ka pavārs

sasauc kopā cāļus un liek viņiem priekšā brīvi izšķirties, vai vi-

ņi grib, lai tos vāra zupā vai zostē. Par brīvu nolīgumu nevar

būt runa starp nodzīto zemnieku, kas dzīvo ne no sava grūtā

darba, bet no kunga žēlastības, un starp priviliģēto zemes

īpašnieku. Nevar šādos apstākļos sagaidīt, ka saimnieks no-

teikti atsacīsies pirkt mājas pēc baronapriekšā liktā kontrakta,

kad to darotviņam jāatstāj tā vieta, kurā pa laikam pūlējies vi-

ņa tēva tēvs, viņa tēvs un viņš pats. Pie tam zemnieki pār-

liecināti, ka viņi tā kā tā kunga rokā, viena alga, vai viņi skai-

tās par māju īpašniekiem, vai par arendātoriem. Tāpēc viņi

izpilda kunga gribu un, niecīgu naudas summu iemaksādami,

top par šķietamiem zemes īpašniekiem. Mājas iepirkdams,

zemnieks tomēr cer, ka viņš reiz tiks par māju īpašnieku. Viņš

saņem visus spēkus, lai izpildītu kontraktā prasītos pienāku-

mus. Bet drīz viņam jāpārliecinās, ka tas nav iespējams. Nu

kungs varētu «zemes īpašnieku» izlikt no mājām; bet viņš to

nedara, viņš ir «žēlīgs». Viņš tikai iemaisās sava parādnieka

darīšanās, noteic, piemēram, cik jāsēj linu v. t. t. Tāda «žēla-

stība» saprotama: lai šķietamais īpašnieks ķeras pie darba ar

divkārtēju enerģiju; izdzīdams no savas saimniecības vislie-

lākos ienākumus, visu pelņu viņš atdos kungam, bet ar visu to

viņš pēc kontrakta tomēr paliks kunga parādnieks un viņu tā-

pēc var katru stundu izdzīt no mājām. Pirkuma summas pro-

centu veidā dabūdams vislielākos ienākumus no zemnieka

iepirktā zemes gabala, barons līdz ar to piesavinās žēlīga,

humāna kunga slavu; kaut kāds Jungs-Stillings pieskaita visas
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viņa mājas pie pārdotajām, ar ko paceļas pārdotās zemes pro-

cents Vidzemē un vietējo zemnieku labklājības pakāpe uz

papīra.

Citi iemaksā lielāku iepirkuma summu. Izredzes uz pil-
nīgu saimniecisku brīvību, uz māju īpašnieka patstāvību, pa-

laišanās uz saviem spēkiem un uz savu radu palīdzību viņu

piespiež likt uz spēli visu savu gadu desmitiem ietaupīto krā-

jumu, neskatoties uz augsto pirkuma summu un uz kontrakta

grūti izpildāmiem noteikumiem. Pirmajā laikā viņi tad ari kār-

tīgi atlīdzina visus maksājumus. Lai pavairotu ienākumus, vi-

ņi, linus sēdami un citādi, uz beidzamo izdzen zemi. Tā tas iet

dažus gadus, bet tad viņu ienākumu avoti sāk izsīkt un ari dau-

dzi no viņiem nevar paturēt iepirktās mājas. ■ Tādai zemnieku

zemes pārdošanai latvieši devuši sevišķu vārdu: «leķibelēt».

Bet ir ari zemnieku māju pircēji, kas pie šīs lietas ķeras

ar sekmēm. Tie ir pa lielākai daļaibagāti rūjienieši, kam Rūjie-

nas īpašnieks, barons Folkerzāms, gadus divdesmit atpakaļ pār-

deva mājas ar patiesi labiem noteikumiem. Šos pircējus var

patiesi saukt par māju īpašniekiem.

Par Baltijas zemniekiem rakstīdams, avīžnieks neaprobe-

žojas ar saimniekiem. Viņš piegriež vērību ari kalpu, lauk-

strādnieku, lauku proletāriešu stāvoklim. Tādā kārtā dabū-

jam par toreizējo latviešu zemnieku dzīvi vispusīgu ainu, kurā

jau tanī laikā skaidri izšķirtas un novērtētas šķiru starpību krā-

sas, kas latviešu dzīvē izrādījās par raksturīgām un acīs krīto-

šām tikai dažus gadu desmitus vēlāk.

Avīžnieks atrod, ka lauku proletāriešu, kalpu un vaļinie-

ku, stāvoklis modina līdzcietību daudz lielākā mērā nekā saim-

nieku liktenis, kuri, atdodami māju iepirkšanai pēdējo ietaupīto

kapeiku un joprojām grūtā pūliņā tērēdami savu darba spēku,

iemanto jo dienas jo vairāk izredzi uz to, ka viņu krāmjus pār-

dos ūtrupē. Muižnieku radītā zemes īpašnieku kārta bez ze-

mes īpašuma noteic tāļāk tad ari kalpu stāvokli. Dzīvodami

grūtos apstākļos, paši ar nabadzību kuldamies, saimnieki ir pie-

spiesti iztikt ar tik maz strādniekiem, cik vien var, maksāt par

viņu darbu pēc iespējas maz, viņus ēdināt uz vissliktāko un vi-

ņus izdzīt uz beidzamo. Pilnīgi ticami ļaudis stāstījuši, ka vi-

ņiem savām acīm gadījies pavasari redzēt Vidzemes zemnie-

kus, kas bijuši nespēcīgāki pat par nepietiekoši barotiem ku-

stoņiem. Muižu un saimnieku kalpi krituši strādādami no kā-
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jām un, tikai kādu brīdi atpūtušies, varējuši atkal pacelties.
Neesot par to ko brīnīties, ievērojot to, ka melnā maize kalpu

starpā tiek uzskatīta par nepieejamu gārdumu un viņi veselām

nedēļām uzturējušies vienīgi no kaut kādas rudzu putras, kam

piejauktas nebarojošas vielas.

Vidzemes muižu īpašnieki un arendātori atraduši par de-

rīgu pieņemt kalpus uz pusgraudu. Šiem pusgraudniekiem
tikai auglīgā gadā iespējams apmierināt savas visnepiecieša-
mākās vajadzības; bet tiklīdz raža pagadās mazliet sliktāka,

viņus piemeklē bads. Tāda kārtība, kur pieņem strādniekus uz

visu gadu par uzturas līdzekļiem, kurus viņi dabū kā daļu no

sava apstrādātā zemes gabala, pie tam padodoties visām saim-

nieciskām klizmām un neražām, var pastāvēt tikai tanī gadī-

jumā, ja zemnieku vidū ir proletāriāts, kam nav nekādas izejas.

Kalpu un vaļinieku apstākli Latvijā top ar katru gadu bēdīgāki

un nepanesamāki. Klausības laikos vēl nebija nodibināta vēlā-

kā strādnieku izsūkšanas sistēma un šī iedzīvotāju lielākā dala

varēja cik necik elpot. Visi zemnieki tad sajuta kopēju spie-
dienu no vācu pavēlnieku puses. Tagadstrādniekus izsūc muiž-

nieki, izsūc ari viņu pašu brāļi, saimnieki, kurus pašus izsūc

muižnieki, nemitīgi paaugstinādami māju renti. Jaunākais

iepirkšanas veids uzvirzījis izsūkšanas sistēmu uz visaugstāko-

pakāpi. Proletāriešu masas novezdama pēdējā postā, šī si-

stēma izposta katru cerību uz saimniecisko un sabiedrisko attie-

cību pārgrozīšanos tanī ziņā, ka ari viņi varētu piedalīties

zemes īpašumā. «Pārdosimvisu zemi, un visi rēķini noslēgti»,

saka muižnieki. Tādā kārtā mūsu kalpi, vaļinieki un pat dala

rentnieku top uz visiem laikiem padarīti par bezzemniekiem.

Šiem rēķiniem noslēdzoties, par proletāriešu masas apspiedē-

jiem būs pa lielākajai daļai saimnieki, pašu cilts brāli. «Cik tas

viltīgi un neģēlīgi!» pieliek klāt avīžnieks.

Latviešu dzīvi redzot pretī ejam tik lielam postam, jādomā

uz līdzekļiem, kā tai dot citu virzienu. Dabūjam še novērot

mūsu agrīno sabiedrisko darbinieku, Brīvzemnieka un viņa

biedru, nopietni pārdomāto polītiku. Viņi rēķinās ar varas

faktoriem, kam toreiz bija izšķiroša nozīme, un prata atrast lī-

dzekļus, kas uz šiem faktoriem atstāj iespaidu.
Pēc attēlotajām zemes īpašuma attiecībām lielu lielajai

daļai latviešu bija jāpaliek bez zemes. Ar to atvērās uz nā-

kotni tumšas izredzes. Bet muižnieki tura par pārdoda-
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mu tikai zināmu daļu zemes, un ari pārdotā zeme nenoturēsies

to rokās, kam tā patlaban ir. Te vajadzīgi noteicoši rīkojumi,

lai lieta ņemtu zemniekiem labvēlīgu gaitu. Še latvietis

liek visas cerības uz krievu sabiedrību un augstāko valsts

varu. Daudz vācu tautības baltiešu uzņēma norādījumu, ka

Baltijas iedzīvotāji pieder pie kopējās krievu dzimtas, par mē-

ģinājumu, laupītāja rokām viņiem atņemt visu, kas viņiem

svēts; bet nomāktajās tautas masās top arvienu stiprāka pār-

liecība, ka viņu glābiņš meklējams vienīgi Krievijas augošajā

spēkā. Mūsu feodālu aģitātori griežpatriotiskā sajūsmā savas

acis uzReinu; latviešu proletārieši noskatās uz Pēterpili. Tau-

tā iecienītais latviešu patriots Kronvalda Atis rakstījis uzlies-

mojušā franču-prūšu kara priekšvakarā «Baltijas Vēstnesī»;

«Ir pie mums ļaudis, kuri aun kājas, lai dotos aizstāvēt Reinu,

kamēr mums (t. i. latviešiem) cieši jāstāv uz Svētās upes (Kur-

zemē, uz prūšu robežām), Daugavas un Gaujas krastiem.»

Tādā kārtā latvieši būtu cienīgi, ka viņu vajadzībām pie-

griež vērību augstākā vietā. Ja gribētu iebilst, ka nav tiku-

miski nevainojams še lietotais līdzeklis citus nostādīt ēnā, lai

pats varētu sprausties gaismā, tad jāatmin, ka pretējā pusē šis

līdzeklis lietots vienumēr ar lieliem panākumiem. Te tad norā-

dījumamuz šīs puses darbiem un simpātijām, kas dažreiz ne-

saskan ar viņu vārdiem, savs svars un aizbildinājums. Bet ir

ari citi iemesli nopietni ievērot latviešu stāvokli.

Nedabiskai, kaitīgai kārtībai ir neizbēgami nedabiskas,

kaitīgas sekas. Tautu vēsturē, sevišķi pašā jaunākajā laikā,

tas daudzkārt pierādīts. . Top smagi ap sirdi, gandrīz katru

dienu lasot par nekārtībām, agrāriem noziegumiem un to

iemesliem Īrijā. Ari mūsu Baltijā jau šis tas noticis, kas dziļi

noskumdina katru mierīgu pilsoni. 1865. gadādaudz Vidzemes

muižnieku ēku krita ugunsgrēkiem pa upuri. Nesen visu Lejas-

Kurzemi izbiedēja šāviens uz muižnieku B. un tanī pašā laikā

ugunsgrēki pie dažām viņa saimniecības ēkām. Šie noziegumi

vedami sakarā ar pastāvošo kārtību Baltijā.• Mūsu godsirdīgos

patriotus, kas lūdz, lai šo kaitīgo kārtību pārgroza, izsūta uz

Klinu vai uz Vjatku, un no pašiem noziedzniekiem un dedzinā-

tājiemnevar neviena dabūt rokā. Patlaban ziņots krievu avīzēs,

ka Kurzemes tiesas notiesājušas uz katorgu latviešu jaunekli

no Aizputes apgabala, Dunalkas muižas, par draudu vēstuli

muižniekam. Cik iemesla par to uztraukties Dunalkas zemnie-
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kiem, kuru likteni varbūt gribēja atvieglināt izsūtītais latvietis

ar šo neprātīgo, noziedzīgo līdzekli, redzams no tam, ka drīz

vien šai pagastā izlikti no mājām vesela rinda saimnieku.

Še uzrādītie iemesli, ka piegriežama vērība latviešu ap-

stākļiem, ir gluži citāda rakstura nekā agrāk minētie. Še uz to

neskubina nekādas labas latviešu īpašības, bet taisni noziegumi,

kuru izcelšanās vedama sakarā ar pārgrozāmo kārtību. Šie no-

vērojumi un vērojumi attiecas uz Baltijas iekšējo dzīvi. Bet

Baltijas augšējās šķiras tieksmes varētu dot iemeslu ari ārē-

jiem sarežģījumiem.

Ir zināms, ka notiek aģitācija, kam par mērķi ārējā iemai-

sīšanās. Kā jau minēts, ne mazums Baltijas fāterlandiešu no

Daugavas krastiem nepacietīgi skatās uz Reinu, gaidīdami,

ka prūšu ieroču uzvāra paplašinās viņu tēviju. Pa tam

fon Boka, Širrena, Ekardta un vesela pulka baltiešu korespon-

dentu darbība sagatavo ceļu šādu sapņu piepildījumam. Vē-

lams, ka šo korifeju aģitācijainebūtu sekmes un ka Berlīnes po-

litiķiem nepatiktu viņu plāni. Bet daži novērojumi dod iemeslu

uztraukties.

Avīžnieks slēdz: «Mēs gaidām reformas un rīkojumus.

Patiesi, tikai drīzas reformas izklīdinās visu bailošanos, visu

vilšanos, izlabos tos ļaunumus, kas ceļas valstij, tautai un civi-

lizācijai no Baltijas feodālās kārtības.»

Par krievu avīzē sniegto Baltijas ainu gan vispirms jā-

saka tas, ka tā vispusīga. Tā apņem visas šķiras, uzmeklē

viņu dažādās intereses, mēģina noteikt viņu kustinātājus spē-

kus, šo spēku virzienu un mērķi. Varētu varbūt atrast krāsas

par pārāk melnām, ka tās, atsevišķiem gadījumiemdodot vispā-

rīgu nozīmi,padara pārāk melnu visu ainu. Turpmāk izrādījās,
ka latviešu gruntniecība nodibinās diezgan sekmīgi, ka ari kal-

pu šķira atrod izeju. Bet ar visu to attīstības virziena līni-

jas palika tās pašas. Sarežģījumi starp muižu un māju, starp

lielgruntniekiem un zemniekiem neizbeidzās; strādnieku šķira

pa daļaimeklēja citu darba lauku, pa daļai apzinīgi, ar ciešiem

prasījumiem nostājās pret saviem darba devējiem. Un lai gan

dzīves tālākais attīstības posms deva visiem vairāk nekā agrā-

kais, tomēr prasījumi auga vēl lielākā mērā, un tiem nebija no-

norādīts virziens, kur tie nevarētu nākt savstarpējā sadursmē.

Tādā kārtā Baltijas sadzīve piedzīvoja satricinājumus, kas no
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jauna lika pārmeklēt viņas pamatus. Šo satricinājumu iemes-

lus mūsu tautas vīri ap 1870. g. jau kodolā redzēja un uzrādīja.
Ari Baltijā dzīvojošo tautu tieksmes un attiecības nav

novirzījušās no agrākās līnijas.• Skatīdamies pēc pabalsta uz

to pusi, kurp agrīnie tautas censoņi norādīja, kam noteicoša

vara, latvieši daudzkārt vīlušies un nav sasnieguši to, ko ce-

rēja. Bet ja viņi tomēr kaut ko sasnieguši, ja viņu tautības pa-

mati dabūja cieši nostiprināties, tad tas nav noticis bez pabalstī-
šanās uz šo pusi.- Mazāk še varbūt spēlēja lomu cilvēkmīlestī-

ba un labvēlība, kā aprēķins cīņā ar vecajām Baltijas varām

un reiz pret pabalstāmo tautu ieņemtā taktika; bet šais attiecī-

bās bija vienmēr elementi, kas uzturēja latviešu attīstības iespē-

jamību. ■ Neskp.toties tad uz visiem rūgtajiem piedzīvojumiem,

latvieši palika un sevišķi pārbaudījumu brīžos stāvēja ar Krie-

vijas valdošo tautu labākā satiksmē nekā ar savas dzimtenes,

no seniem laikiem priekšrocībām apdāvinātajiem līdziemītnie-

kiem. Augstdzimušo baltiešu tieksmes uz citu pusi ari turp-

māk parādījušās diezgan gaiši. Dažādās laiku grozībās un da-

žādos pārdzīvojumos tautu raksturi savos pamatvirzienos pa-

likuši tie paši.
Brīvzemnieks izlieto Katkova avīzi par savas sabiedri-

skās darbības orgānu ne ilgi: viņa pirmie raksti tanī iespiesti
1867. g., viņa pēdējie 1872. g. . Jau 1871. g. Rīgas vācu avīze

liecināja, ka Valdemārs pie Katkova orgāna vairs nestrādā.

Tā tad viens pēc otra mūsu tautas darbinieki no Katkova aiz-

iet. Kādi še iemesli? Neatrodam tos atzīmētus, bet varam

iedomāties. ■ Septiņdesmito gadu sākumā Katkova politiskās
darbības raksturs pārgrozās, dabū loti noteiktu veidu. Agrāk

viņa izsacītajos uzskatos bija ari daudz progresivu, liberālu

elementu, bet tagad viņš griežas pret visām reformām.

Viņš modināja neuzticību pret sabiedrības pašdarbību, stājās

pret zvērināto tiesu, pret zemstes pašdarbību, uzbruka pat val-

dības iestādēm, ja viņam likās, ka tās diezgan stingri nenotur

grožus rokā. ■ Tad nu ari priekš reformām latviešiem par labu

še nekas vairs nebija sagaidāms.

Brīvzemnieks nododas plašākiem literāriskiem, sevišķi

biogrāfiskiem darbiem,ar ko cer modināt savas tautas jaunatni

uz neatlaidīgu centību, turpinasavus darbus pie latviešu tautas

gara mantām un tiek, sakarā ar notikumiem Balkānu pussalā,

ierauts krievu-slāvu patriotisma vilnī.
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Krievu vīru dzīves apraksti

Krievu-latviešu un latviešu-krievu vārdnīca, Brīvzem-

nieka pirmais plašākais darbs, cel tiltu starp krievu un latviešu

kultūrām un ir nodomāta abām pusēm. Ar savu latviešu tau-

tas dziesmu krājumu un rakstiem krievu avīžniecībā Brīvzem-

nieks iepazīstina krievus ar latviešiem. Vēl jāpiegriež vērība,

kādā kārtā viņš, sava starpnieka uzdevuma otru pusi izpildī-
dams, latviešiem virza tuvāk krievus, latviešus iepazīstina ar

krieviem.

Pa daļai viņš to dara ar saviem rakstiem latviešu avīžnie-

cībā. Kamēr Brīvzemnieks dzīvo krievu starpā, kamēr viņam

sakari ar krievu sabiedrību, tur nekas uz latviešiem attiecīgs

vai viņiem svarīgs nevar notikt, par ko viņš nepaziņotu lat-

viešu laikrakstos. Daži latvieši, pa daļai pret pašu gribu, at-

stājuši dzimteni un iejaukušies-krievu vidū. Viņi tur attālinās

un pa reizai pazūd no savu piederīgo, no savu tautiešu acīm;

bet Brīvzemnieks, cik spēdams, viņiem seko un ir par to no-

modā, ka nepārtrūkst saites starp viņiem un tautu. Viņš vien-

mēr uztur modru latviešu uzmanību uz Valdemāru, kas no

latviešiem vairāk nošķirts nekā agrāk, rīkojas un strādā tanī

sabiedrībā, kurā viņš patlaban atrodas, neizsmeļami bagāts

visādiem plāniem un pasākumiem. Viņš seko savam draugam

Andrejam Spāģim viņa dzīves cīņā līdz viņa klusajai, vien-

tulīgajai gaitai uz kapu kalniņu. Viņš pabalsta centienos lat-

viešu labā Jurjāņa Dāvi, pavada viņa gaitas, līdz viņš apklust,

un pašķir viņa darbam tautā ceļu, kad viņa vairs nav. Un tā

daudz gadījumos. Par visu to viņš ziņo latviešu laikrakstos,
uztur tautai dzīvus tos locekļus, kas tāļu no viņa dzīves

vietas, un tādā kārtā paplašina viņas redzes iecirkni. Šie

krievu starpā dzīvojošie latvieši nākuši ar tiem ciešā satiksmē

un tā ari viņu darbs un ziņas par viņiem nostiprina sakarus
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starp šim abām tautām. Bet Brīvzemnieks-atver ieskatu ari

tieši krievu dzīvē, īpaši tais viņas iecirkņos, kam viņš tuvu un

kas latviešiem var dot kādus ierosinājumus. Viņš vienmēr

raksta vēstules no Maskavas. Kad viņš dzīvo Ivanovo-Voz-

ņesenskā, viņš apraksta šo vietu, sevišķi norādīdams uz viņas

rūpniecības uzplaukšanu. Viņš raksta par krievu zemstēm,

sevišķi ievērodams, ko tās dara skolu labā. Tādā kārtā viņš

latviešiem tuvina krievus latviešu avīžniecībā.

Tai pašā nolūkā Brīvzemnieks laiž klajā ari plašus sacerē-

jumus atsevišķās grāmatās. Un še ir šīs viņa starpniecības

puses kodols.

Krievu kultūra un literatūra loti plaša. Ko no tas lai iz-

rauga latviešiem?

Šo jautājumu Brīvzemnieks izšķir pec uzskatiem, kas at-

balstās uz tā laika gara virziena.

Viena no tautas atmodas, laikmeta galvenajām tieksmēm

bija pamācība, didaktika. Šai ziņā tas saskan ar iepriekšējo

laikmetu, kuru tas citkārt apkaroja, ar Vecā Stendera ieva-

dīto apgaismošanas laikmetu. Tādā kārtā izskaidrojams, ka

pirmie tautisko centienu veicinātāji, īpaši ari Valdemārs un

Brīvzemnieks, tik loti cilda šo senāko tautas apgaismotāju.
Tikai mērķi tagad vairs nebija gluži tie paši. Agrākajiem lat-

viešu mācītājiem stāvēja acu priekšā vispārcilvēciski ideāli,

un ja tos norobežoja, skatoties uz latviešu sevišķajām vaja-

dzībām, tad tanī ziņā, ka sniedza to, kas derīgs nemācītai zem-

nieku kārtai. Tagadējie tautas modinātāji centās ierosināt un

attīstīt tautas īpatnīgos spēkus, lai latvieši paceļas ne kā zem-

nieku šķira, bet kā kultūras tauta ar dažādām šķirām citu

tautu vidū un kā tāda piedalās vispārcilvēciskā kul-

tūrā. Lai to panāktu, ķērās pie tā paša pamācības līdzekļa,
tā kā šī laika zinātņu popularizētāji, Juris Allunāns, Biezbārdis,

Barons v. c, uzskatāmi par Stendera darba turpinātājiem.

Tikai viņu darbība bija daudz plašāka (neaprobežojās nekādā

ziņā ar zemnieku stāvokli) un saskaņota ar īpatnīgiem tautas

ideāliem. Tomēr didaktiskā tieksme bija tik stipra, ka tā uz-

ejama ne tikai populārzinātniskos vai tieši pamācošos rakstos,

bet zināmā mērā pārvalda visu literātūru, ari. daiļliteratūru.

Allunāns tulko klasisku dzeju, lai citiem atvērtu acis par lat-

viešu valodas bagātību un daiļumu: Neikēns sacer stāstus, lai
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latviešus pamācītu par dažiem sadzīves jautājumiem. Un ari

Auseklis un Pumpurs, šie sajūsminātie tautas dzejnieki, grib
latviešus iepazīstināt ar viņu senatni, ar senču dieviem un

varoņiem, ar latviešu gara pasauli, pamācīdami, ka latviešiem

jāturas pie savas tautas, jāpieņemas gudrībā, jādzied tēvu

dziesma, jāatdzīvina sentēvu tikums.

Šāda laika tieksme deva Brīvzemniekam zināmu norādī-

jumu, kas no krievu kultūras izraugāms latviešiem. Viņš uz-

stāda jautājumu:kas vislabāk noderēs, lai no tā latvieši ņemtos

labu pamācību? Un atbild («Lomonosova» priekšvārdā):

«Rets kas tā mundrinās, dūšinās un turklāt pamācīs, kā dzīvs

patiesīgs notikums, kā patiesīgs miesīgs cilvēks, kurš pats

bijis, tā sakot, savas augstās laimes un goda pacietīgs, neno-

kusis, neizmisis kalējs. Izdomātam notikumam, izdomātam cil-

vēkam stāstos nevar būt tāda spēka.»

Šī atbilde atgādina Vecā Stendera vārdus, ko viņš vairāk

nekā priekš simts gadiem (1766. g.) sacījis savu «Pasaku un

stāstu» priekšvārdā: «Mācība, ko jauns cilvēks redz kā kādā

bildē, lētāk iespiežas prātā un ielīp sirdī, nekā kas desmit reiz

top sacīta vārdiem. Tīri vārdi caur vienu ausi ie'et, caur otru

iziet.» ■ Še runā didaktiķi, kas nevien zin, ko mācīt, bet ari

ieskatīdamies cilvēka dvēseles darbībā, smalki novēro, kā jā-

māca, lai mācībai būtu sekmes. Mācība jādara uzskatama, jā-

sniedz bildē, tēlā, lai tā paliktu prātā. Bet turpat redzama ari

starpība starp Stendera un Brīvzemnieka paņēmieniem un

mērķiem. Stenders grib pamācības nolūkā nostādīt priekš
acīm bildi, izdomātu stāstu, Brīvzemnieks, taisni otrādi, pa-

tiesu, dzīvu cilvēku vai notikumu, tieši piebilzdams, ka izdo-

mātam cilvēkam vai notikumam nevar būt tāda spēka. Bet

ari mērķis ne gluži tas pats. Stenders grib sniegt tikai mācību:

viņš laiž klajā «Pasakas un stāstus» «latviešu tautai uz prāta

cilāšanu un gudriem padomiem, lai tie varētu paturēt savā

galvā līdzību gudrās mācībās». Brīvzemnieks turpretī ar mā-

cību neaprobežojas. Gan viņš atrod, ka rakstniecībai jāmāca;

bet «rakstniecībai (ari) jāmundrina, jāstiprina, jādūšina uz

krietnu, pastāvīgu cenšanos». Tā nav tikai prāta cilāšana un

gudri padomi mierīgai, pieticīgai dzīvei, bet visa cilvēka stip-

rināšana, pārradīšana uz patstāvīgu centību pēc citas, jaunas,
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labākas dzīves. Še

mums priekšā dažādi

attīstības posmi, dažādi

laikmeti latviešu tautas

dzīvē. Stenders latvie-

šus uzlūko par bēr-

niem, kas mācami

un vadāmi, kas ne-

var stāvēt paši uz sa-

vām kājām un patstā-

vīgi meklēt un noteikt

savas gaitas. Brīvzem-

nieka laikā viņi sasnie-

gušijaunekļagadus, kad

tie raisās vaļā nosaviem

audzinātājiem un paši
zīmē un lauž sev

ceļu.

Tad nuBrīvzemnieks

ir skaidrībā par to, kas

viņam krievu kultūras

dzīvē jāmeklē, lai te

darītu pieejamu latviešiem. Patiesīgi notikumi, patiesīgi,

dzīvi cilvēki, kas der par priekšzīmi centīgiem jaunek-

ļiem. Lietai tuvāk pieejot, jēdziens par sniedzamo priekš-

metu arvien vairāk jānorobežo. Jāievēro latviešu saim-

nieciskais stāvoklis. Latvieši vēl vienumēr mazturīga dar-

ba tauta, kas vienīgi ar savu pūliņu var cerēt kaut

ko panākt. Tā tad maz viņi varēs smelties pamudinājuma no

tādiem vīriem, «kas ne caur pašu spēku un pūliņiem, bet caur

kādu necerētu, negaidītu atgadījumu augstos godos nākuši».

Latvieši tikai miera ceļā var ko panākt, darba sekmēm vaja-

dzīgs miers; miera mīļotājs pēc savas dabas ari pats šis pamā-

cību sniedzējs. • Tā tad nevar rakstīt par vīriem, «kas ar kara

pulkiem sūtīti, svešas zemes iekarojuši, asinis laistījuši». Gala

lēmums: «Mēs rakstīsim par slaveniem darbiniekiem,

kas no augstiem mērķiem vadīti, caur gara spēku, dūšu, pa-

cietību un tiklību daudz savai tautai, visai cilvēcei par labu

26.att.Lomonosovs.
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aprakstus ar zīmīgo virsrakstu: «Augsti krievu viri iz zemas

kārtas.»

Kā pirmo no šiem vīriem viņš izraugās Lomonosovu.

Šis dzīves apraksts vēl pa daļai pieder pie viņa avīžniecības

darbiem. Vispirms tas iespiests «Mājas Viesa» pielikumā
1874. gadā (sākot no 35. numura). Pie «Mājas Viesa», kam

Brīvzemnieks allaž devis pa rakstam, viņš tagad ņem dzīvāku

dalību īpaši tāpēc, ka viņa draugs Laubes Indriķis uzņēmies tā

vadību. Bet «Mājas Viesim» viņš Lomonosova dzīves ap-

rakstu nodod ar to noteikumu, ka tas novelkams un laižams

klajā grāmatā. lespiešana laikrakstā še tikai ceļš, lai dabūtu

tautā patstāvīgu grāmatu par Lomonosovu; ari jau pēc sava

apmēra šis nav avīzes raksts. Brīvzemnieks tad nu ari nebūt

nav ar to vien apmierināts, ka «Lomonosovs» nācis klajā

«Mājas Viesī». Pēc nolīguma klajā laižamā grāmata kavējās

iznākt. Brīvzemnieks top ļoti nepacietīgs. Viņš raksta redak-

cijai vairākkārt, bet bez panākumu. Kādā vēstulē (kas rak-

stīta 3. febr. 1875. g., cik vērojams, Laubes Indriķim) viņš saka:

«Nebūtu domājis, ka «M. V.» redakcija, lētāki manu brošūri iz-

gādāt solīdamās, to tiesu man liek īsti noprast, ka man «gods»

jāgaida. Ka tas katru cik necik godprātīgucilvēku aizkārt var

— kas to nesajustu! Bet ņemsim to lietu tīri praktiski: piecas

loksnes, jau saliktas, nevar no vasaras līdz ziemas vidum ļau-

dīs iznākt; ...

vai tur vēl atliek luste kaut ko sacerēt? Bet var-

būt tas notiek iz kādas «politikas». Bet vai tā var laba poli-

tika būt, savus patiesīgus līdzstrādniekus uz tik nesmalku vīzi

atraidīt — tagad, kad «Ceļa Biedris» priekš durvīm, kas tik

kupli dzīvos, cik viņš no «M. V.» spēs atsūkt sulas.» Viņš grib,

lai vismaz paziņo, kad grāmatanāks viņa un laužu rokās, bet

ne ar tādiem teicieniem, kā «pēc svētkiem», «jo pēc pagāju-

šiem svētkiem guļ vesela mūžība». Nav līdzējusi ari šī vē-

stule. Viņš vēlāk (25. martā 1875. g.) raksta Kaibem, lai viņš

šai lieta kaut ko dara no savas puses. «Esmu jau

«M. V.» redakcijai tik daudz rakstījis, ka vairs c s

nespēju šīs lietas dēļ rakstīt. Vajadzētu šinī lietā citiem to

no sāniem pabikstīt, pieprasot, kad tā no «M. V.» redakcijas

avīzē solītā grāmata «Lomonosovs» gan iznāks. Ja tu no sa-

vas puses šādi «M. V.» pieprasītu, tad Tu caur to darītu la-

bumu ne tik vien man, bet visiem tiem, kas šo rakstu gaida.
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Mūsu rakstniecība ir nabadzīga ar spirgtiem, uzmundrināmiem

rakstiem, lai gan šādi raksti vajadzīgi, jo lasīšanas luste (laužu
bibliotēkas etc.) tautā augtin aug.» Grāmata iznāca ap 1875. g.

vidu, lai gan tai titulī atzīmēts 1874. g.

Brīvzemnieka «Lomonosovs» ir latviešu rakstniecībā pir-

mā biogrāfija, kam literāriskā vērtība. Agrākie dzīves ap-

raksti (tā Schulca «Wilhelm Pantenius» 1850. g., Valtera «Bī-

skaps Ulmanns» 1874. g. v. c.) ir paplašināti nekrologi, piemiņas

raksti, kam gadījuma raksturs. Tie cilvēkā, par kuru, viņa

darbībai latviešu vidū noslēdzoties, patlaban plašāka interese,

izcel īpaši to, kas slavējams. Bet Brīvzemnieks nostāda

priekšā agrāk latviešu vairumam pilnīgi svešu vīru, kas negriež

uz sevi vērību ar to, kas par viņu jau dzirdēts, bet kā īpat-

nīgs raksturs ar savu sevišķo dzīves gaitu un darbu. Viņa

raksturotājam tad nu jālieto visi līdzekli, lai tas pievilktu, lai

tas saistītu. Brīvzemnieks ari notēlo savu varoni, ka tas dzīvi

un skaidri paliek acu priekšā. Gan viņš ķērās pie priekšmeta,
kuru aplūkojot sekmes bija zināmā mērā nodrošinātas: Lomo-

nosova dzīve no viena gala līdz otram pilna drāmatisma, pie
tam visos sīkumos izpētīta un krievu literātūrā aprakstīta. Bet

tā pasaule, kurā Lomonosovs dzīvo un darbojas, latviešiem

bija sveša. Viņi nepazina ne to dabu, ne to sabiedrību, kas

viņam apkārt. Bez tam ari lielākā dala no viņa darbiem, viņa

zinātnieka un pētnieka darbi, stāv ārpus redzes apjoma. Šādā

gadījumā nevar vērību piegriezt tikai raksturojamam cilvēkam,

zīmēt tieši viņa attiecības ar apkārtni un vienkārši aprakstīt

viņa darbus. Ik uz sola jānovēršas no galvenā priekšmeta un

jādod paskaidrojumi par vienu otru sāņu lietu. To Brīvzem-

nieks izdara ar patiku un veiksmi. Viņš izlieto katru gadī-

jumu, kur viņš latviešu atziņu var paplašināt. Viņa tēlojumi

par ziemeļu dabu, par valzivju zveju, par Maskavu v. t. t. rak-

stīti ar sajūsmu. Bet pār visu paceļas viņa varonis, liels, cēls,

saistīdams pie sevis galveno uzmanību.

Tieksme pēc pamācības biogrāfijai dod sevišķu noskaņo-

jumu. Tā parādās nevien iespraustos paskaidrojumos par da-

žiem priekšmetiem, bet ari paša varoņa raksturojumā. Viņa

teicamās īpašības biogrāfs nevien stipri izceļ, bet ari vienā

otrā vietā tieši uz tām aizrāda, par tām sajūsminās. Kad Lo-
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monosovs nodomājis atstāt tēva mājas un slepen doties uz

Maskavu, pievesti krievu sakāmvārdi: «Dūšīgajam Dievs stāv

klāt», «Dūša pilsētas pārvar, zemes iekaro», un tad norādīts,
cik lieliski šie sakāmvārdi piepildījušies pie Lomonosova, «kuru

nevien dūša, bet ari gaišs prāts uz priekšu vadīja.» Kad Lo-

monosova spējām un darbu rosmei pieaugot viņa skauģi, viņa

paša biedri akadēmijā, liek viņam ceļā visādus kavēkļus, tad
tiek atgādināts, «ka Lomonosovs nebija tāds izlutināts augst-

maņu bērns, kā tie paši, ka Lomonosovam bija tas darba, pa-

cietības un pastāvības spēks, kas tik pie tādiem ziemciešiem

iz zemas kārtas var tik lieliski parādīties, kas no mazām die-

nām, tā sakot, ar trūkumu baroti, no kavēkļiem vadīti.»

Redzams, uz ko šīs pamācības mērķē. Uz «latviešu cen-

tīgiem jaunekļiem», kam Brīvzemnieks «šīs lapiņas dāvina», kā

grāmatas titulī lasāms. Ar to tiek biogrāfijā kaut kas ienests,

kas pie viņas būtības nepieder: latviešu tautiskie centieni. Ar

šādiem nodomiem pie tās ķerdamies, Brīvzemnieks nevarēja

sniegt kāda krievu darba tulkojumu vai izvilkumu. Viss, kas

par Lomonosovu bija rakstīts krievu valodā, viņam varēja

derēt tikai par vielu, kas viņam pašam apstrādājama. Viņam

pret šo vielu bija pavisam cita attiecība nekā krievu rakst-

niekiem. Brīvzemnieka grāmata par Lomonosovu sākas un

beidzas ar norādījumu uz latviešiem. Pats pirmais teikums:

«Latvijā skolas ceļ.» Un beigās Lomonosovs nostādīts blakām

Vecajam Stenderam. Abi viņi viena laika, viena centienu

biedri, zinātņu izplatītāji, valodu kopēji, rakstniecību nodibinā-

tāji, — tikai katrs savā tautā. , Liekas, it kā Brīvzemnieks ar

šo darbu būtu gribējis apgaismot kādu gabalu no latviešu dzī-

ves. Ari darbā pašā viņš nepalaiž garām neizlietotu nevienu

gadījumu, kur viņš varētu dot latviešiem kaut ko aptverei.

Runādams par Lomonosova nopelniem rakstu valodas tīrīšanā

un nodibināšanā, viņš aizkar šo jautājumu ari pie latviešiem,

turklāt norādīdams uz vārdu sakārtojumu teikumā. Viņš pat

iet tik tālu, ka viņš, latviešu dzīvi priekš acīm turēdams, pa

reizai novēršas no lietu īstenības, no faktiem. Lomonosova

mūža gaitai līdz galam sekojis, viņš vēl uzmetina norobežotu

jūsmu ainu par viņa dzīvi. Še viņš min, ka Lomonosovs dzi-

mis arāja zvejnieka būdiņā, ka turpat paliekot viņam būtu
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bijis jānes dzimtbūšanas jūgs. Bet Lomonosova tēvs nebija
arājs. Tik augstu ziemeļos (pie Baltās jūras) ar zemkopību

nemaz nevar nodarboties; tur nevar attīstīties ari dzimtbūšana.

Ja Brīvzemnieks runā par arāja būdiņu, par dzimtbūšanu, tad

viņam priekšā latviešu dzīve, latviešu jauneklis, kuru

viņš gribētu vestin vest pa Lomonosova pēdām. Visa ši jūsmu

aina gribētu ielieties kā jauns, vilinošs sapnis latviešu jau-

nekļa krūtīs, lai viņam nebūtu miera, kamēr tas sasniegts: tā

ieglaužas jūtās savām latviski tautiskajām krāsām un beidzas

ar Barona dzejoli: «Mazs avots kalnā ceļas».

Še parādās nevien Brīvzemnieka sarakstītās biogrāfijas

sevišķais raksturs, bet ari tās sevišķā vērtība. Tai trūkst rū-

pīgi nosvērtas lietišķības, nopietni zinātniskas nozīmes. Bet

tā ir viņa tautas atmodas laikmeta dzīvs dokuments. Tās sa-

rakstītājs ir stāvējis laika gara varā, ko ari viņš pats uzsver

grāmatas priekšvārdā, sava laika garu dēvēdams par gaismas,

brīvības un taisnības garu. «Tautības gars ir šī laika gara

varenais dēls, kas spēcīgi vairo tēva varu un godu». Šī gara

iedvesmē tad nu ir cēlies darbs, kas nevien dod liecību par

viņu laiku, bet ari viņa laika dzīvo spēku nes tāļāk. Toreiz

nebija vaļas un miera ķerties pie sīkiem un rūpīgiem pētīju-

miem. . Tautas dzejnieki (Auseklis un Pumpurs) tēloja veselas

pasaules, kas vēlāk zinātniski pierādītas par nebijušām. Bet

kas patiesi bija un dzīvo, tā ir svētā sajūsma par tautas ideā-

liem un nākotni, kas tad pārgājusi viņos dzejas tēlos kā viņu

nemirstīgā dvēsele. Tā pārgājusi ari Brīvzemnieka sarakstī-

tajābiogrāfijā un dara to par pievilcīgupoēmu, no kuras toreiz

tik spoži uzliesmojošo tautas mīlestību smels latviešu centīgie

jaunekli vēl ari turpmākās paaudzēs.

Zem kopējā virsraksta «Augsti krievu vīri iz zemas kār-

tas» Brīvzemnieks laida klajā vēl otru biogrāfiju: par Nik o-

n v. Tā parādījās 1878. gadā atsevišķā grāmatā.

Nikonu, Krievijas pareizticīgo baznīcas patriarehu, kas

dzīvoja septiņpadsmitā gadu simtenī (1605.—1681. g.), neva-

rēja vest ar pārdzīvojamo laikmetu, ar latviešu tautiskajiem

centieniem, tik tiešos sakaros kā Lomonosovu. Nikona laiki

vēl pieder pie Krievijas vecajiem laikiem, kurus ari šim cen-
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sonim neizdevās pār-

varēt; vel krievu dzīve

nebija nogatavojusies

priekš tāmpārgrozībām,

caur kurām PēterisLie-

lais to saistīja kopā ar

atdzimušajiem Eiropas

rietumiem un tādā kār-

tā krievu tautu nostā-

dīja uz kopējā jaunlaiku

tautu attīstības ceļa. Ja

tad nn ķērās aplūkot

slikona dzīvi un darbus,
tad interesi par tiem

nevarēja cerēt pabalstīt

ar attiecībām uz valdo-

šajiem laikaJcentieniem,

bet bija jāskatās pēc

kaut kā cita, kas lai

saistītu latviešu centī-

gos jaunekļus, kuriem

Brīvzemnieks veltīja ari

šo grāmatu.

Savā «Nikona» priekšvārdā Brīvzemnieks vairs nerunā

par latviešiem, bet par krievu tautas vēsturi, domas novirzī-

dams uz Krievijas vecajiem laikiem pirms Pētera Lielā. Viņš

jūt, ka viņam, jaunlaiku centienos stāvot un līdz darbojoties,

par to būtu jāaizbildinās. «Bet neba tādēļ, ka mēs tagad jau-

nos laikos staigājam, mums nebūs zināt, kādi bija tie vecie lai-

ki, iz kuriem cēlušies mūsu jaunie; neba itin visas vecu laiku

atliekas jau ar zāli apaugušas, neba visur jau prieka saulīte

spīd, neba viss vecs jau slikts. Kas grib mūsu laikus gaišāki

saprast, taisnāki novērtēt, tā prātam jāspiežas iekšā vecos lai-

kos, iz kuriem izauguši mūsu laiki; tam jāizzin, kā vecos laikos

ļaudis dzīvojuši, kā tie domājuši — kāds bija to laiku

gars, — lai varētu dažai mūslaiku savādībai atrast cēloni,

sakni.»

27. att. Patriarchs Nikons.

Oan ari še rakstnieks meklē aplūkojamā senlaiku priekš-

metā kādu attiecību uz tagadni: veco laiku atliekas ir ari ta-

gadnē, vecie laiki līdz tagadējos labi saprast, tanīs uzejama



209

sakne dažai mūslaiku savādībai
— bet tiešu ierosinājumu ta-

gadnes centieniem tur nav. Svars no tagadnes centieniem no-

virzās uz interesi par pagātni. Tīk zināt, kādi bijuši vecie lai-

ki, kā tad ļaudis dzīvojuši un domājuši, kāds bijis to laiku gars.

Šī interese ir vēsturiska, zinātniska, ir tāda daudz lielākā mērā,
nekā pie «Lomonosova», ir tīrāka, svabadāka no citiem piemai-

sījumiem.

Varētu būt, ka tā nav nejaušība, ja dažus gadus pēc «Lo-

monosova» parādās «Nikons», kam šāds raksturs. Tautiskais

straujums liekas mazliet noplacis, tautiskie centieni parādās

rāmāki, kultūra velk plašākas robežas. Zinātne nostājas pat-

stāvīga priekšā, prasīdama, lai tai piegriež tiešu vērību, neska-

toties ne uz kādiem sānu nolūkiem, svabadu cilvēku, pati ar

sevi saistīdama un algodama. Jeb vai ari tas nomanāms, ka

Krievijai pamazām sāk mākties virsū smagie reakcijas gadi, kas

nospiež visus straujākos sabiedriskos centienus un gara darbu

ieslēdz darbistabas klusumā?

Vēsturiskai interesei Brīvzemnieka jaunajā grāmatā bija

par priekšmetu Krievijas dzīve septiņpadsmitajā gadu simtenī

un patriarchs Nikons, kas ar šo dzīvi saaudzis. Dzīves tēloju-

mi pieņem tik plašus apmērus, ka tiem daudz vietās patstāvī-

ga, no Nikona neatkarīga interese. Tēlotie notikumi pievelk

ar savu dramatisko norisināšanos, kur nāk nāvīgā cīņā masas

ar masām, masas ar valdošām personām, valdošās personas

savā starpā. Juku laiki vēl nebija tālu aiz muguras; atliekas

no viņu patvarības vēl bija daudz vietās redzamas. Maskav-

nieki Spriež bargu tiesu par varmācīgajiem bajāriem, cara pa-

domniekiem, gaišā dienā uz ielas barā viņiem uzbrukdami, ne

viņu mantu, ne dzīvību netaupīdami. Pleskavnieki, pret ār-

zemniekiem-vāciešiem saniknoti, sagrābj zviedru sūtni, iesloga

cietumā, tirda, moca; jānāk no Maskavas kara spēkam viņus

apmierināt. Novgorodieši saķer dāņu sūtni, cērt tam pliķus,

sadragā degunu; viens no viņiem uzsēžas tam jāteniski virsū,

nazi rokā turēdams un biedinādams viņu nokaut, ja pakustē-

sies. Tad vēl kazāku sacelšanās Razina vadībā, vecticībnieku

sadumpošanās Soloveckas klosterī, bajāru asiņainā savstar-

pējā šķelšanās. Pie visa tā ir stipra sensācija, kas šīm lietām

deva vairāk pievilcības, nekā to būtu spējusi darīt vienīgi vē-

sturiskā interese.



210

Tāda pat rakstura ir ari Nikona dzīves gaita un darbība.

Kas viņu nostāda blakām Lomonosovam un līdz ar šo par

priekšzīmi latviešu centīgajiem jaunekļiem, ir viņa cietā, nelo-

kāmā griba, kas no pašas zemākās vietas, visus kavēkļus pie

malas noraidīdama, pašķir savai gaitai ceļu līdz pašam aug-

stākajam mērķim.

«Kam stipris prāts un cieta griba,

Tas daudz pēc ceļa neprasīs;

Caur tumšiem mežiem, bieziem mūriem

Tas ceļu sevim izlauzīs.»

Šos vārdus Brīvzemnieks licis «Nikonam» par motto.

Nikons, tāpat kā Lomonosovs, dzimis nabadzīgā būdiņā, izcie-

tis visādas pārestības no pamātes, atstāj uz savu roku tēva

mājas un iet cietā, grūtā gaitā neapturami uz priekšu. Lomo-

nosovs tiek par pirmo zinātnieku un rakstnieku savā tēvijā;

Nikons tiek par augstāko garīdznieku Krievijā un pat grib
varā nostāties blakus pašam caram. Bet šo galvenajos vilcie-

nos vienādo gaitu nostaigā nevienādi karakteri.

Nikons nav tikdaudz augstu centienu, kā cietas gribas cil-

vēks; viņu nedzen uz priekšu tikdaudz slāpes pēc gara gais-

mas, kā dziņa pēc varas. Tā ir tik noteikta, tik nesaudzīga,
tik konsekventa, kā vēlāk Nīcše to iztēlojis, neatmet nekādu

līdzekli, neapstājas ne pie kāda šķēršļa, nežēlo ne citus, ne

sevi. Saprotams, ka tad Nikons ne tik daudzpievelk kā priekš-

zīmīgs censonis, bet kā ārkārtējs raksturs. Kristus mīlestības

mācības sludinātājs būdams, viņš ir ciets un nesaudzīgs pret

katru, kas viņam nepadodas. To atzīst viņa apakšnieki un pa

reizei viņam acīs saka. «Viņš moca savus zemākos brāļus,
baznīcas locekļus; viņš tos visādā negodā liek, vienus no ama-

ta atcel, otrus nolād.» Viņš nāk sadursmē ar caru, ar kuru

viņš grib varā dalīties. Kādu līdzekli viņš še lietos? Cars

neatnāk svētku dienā uz dievnamu. Dievkalpošanu nobeidzis,

patriarchs, pašapsūdzības vārdus runādams, priekš laužu

acīm novelk augstā garīdznieka uzvalku, ņem no maisa ārā

vienkāršu mūka apģērbu un to uzvelk, noliek patriarcha zizli,

paņem prastu nūju un iet no baznīcas projām. Ir pazemoša-

nās, ir atsacīšanās, ir pašmocība der par līdzekli, lai tiktu pie

varas. Un ari no savas vientulības, noslēgts, apsargāts, viņš

valda, un vajaga nākt palīgā augstākajām garīdzniecības va-

rām ārpus Krievijas, lai viņu dabūtu pie malas.



211

Šāds raksturs interesē, pat aizrauj kā tāds. Tā priekšā
apklust konvencionālie prasījumi pēc vispārīga labuma, pēc

priekšzīmīguma. Tur kaut kas aug pāri parastajiem jēdzie-
niem par labu un ļaunu un liek nojaust jaunas atzinās. To redz

ari Brīvzemnieks. Viņš negrib slēpt sava varoņa «vājības»;
tas būtu netaisni, nevēsturīgi. Bet ka galā viņš tās nevar at-

zīt ari par vājībām, izredzams no viņa vārdiem, ko viņš saka

par Nikonu, kad tas nomana cara nelabvēlību. «Būtu nu Ni-

kons vairāk tāds nīkons bijis, kas priekš nepārspējamiem ka-

vēkļiem ari māk apstāties, kamēr izmanīgs prāts un laiks tos

ļauj pārspēt, bet ne stūrgalvīgs varonis, no laimes un cara lu-

tināts, no zinātnības gaismas kaislībā neremdināts un no grū-
tas dzīves cietināts: vēl būtu iespējams bijis draudošo nelaimi

dīglī noslāpēt.» Še izsakās nojausma par spēcīgas dabiskas

būtības vērtību, kas sniedzas pāri tā laika centieniem.

Domas, ka nekas tik labi nenoder pamācībai, kā dzīvs pa-

tiesīgs notikums, kā patiesīgs miesīgs cilvēks, praktikā pama-

zām zaudēja savu pirmāko šaurību. Bija domāts tā: levēro-

jams cilvēks nostādams priekšā kā pilnīgs paraugs, kurā uz-

skatami un pašā dzīves cīņā pārbaudīti notēlojas visi tie pa-

domi, kas centīgam, tikumīgam jauneklim ņemami vērā. Bet

izrādījās vienkārt, ka, no dzīves patiesības bija mazliet jāat-

kāpjas, lai priekšā celtais paraugs iznāktu vairāk pamācošs, un

otrkārt, ka lieliem vīriem var būt pašā kodolā tādas īpašības,
kas nebūt nav turamas par priekšzīmīgām, bet ir ievērojamas

tomēr. Šos praktikā dabūtos novērojumus tālāk risinot, jānāk

pie pretējiem lēmumiem. Uz vienu pusi liekas vajadzīgs, ka

fantāzijai dodama pilnīga svabadība: ja jau pamācības nolū-

kiem par labu no paša notikušā fakta vietām jāatkāpjas, tad ir

labāk gluži svabadi iztēloties cilvēkus un darbību, kur snie-

dzamā pamācība ietveras visā pilnībā. Uz otru pusi vērojams,

ka ir sava nozīme, ja iemanto skaidru, fantāzijas nepārkrāsotu

atziņu par faktiem un cilvēkiem, vienalga, vai tie uzskatami

par tikumiski pamācošiem vai ne.

Tomēr šie lēmumi nestāv tik visai tāļu viens no otra.

Ja jau paraugu no dabas vai kustoņu un cilvēku dzīves (līdz

ar Stenderu un citiem) uzskata par pamācošu, tad ar to ir

pieņemta visas būtības radniecība: tas, kas vienā cilvēkā at-

rodams, labi ieskatoties uzejams nevien citos cilvēkos, bet da-

žos vilcienos ari citur un viscaur dabā. Še jāatgādinās Her-
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dera domas par fābulu, par dzejojumiem, kuros atspoguļojas.
Dieva dabas likumi, pie kuriem jauneklis var vingrināt analo-

ģisko iejūtas spēju (sk. 151. 1. p.). Fantāzija še neparādās pil-

nīgi svabadā lidojumā, bet meklēšanā pēc vienādībām šķirtos

priekšmetos garīgās un tikumiskās dzīves paplašināšanai un

padziļināšanai par labu. Jo bagātāka, dzīvāka ieceres spēja, ja

viņas darbs šai ziņā būs auglīgāks. Tā nāks pie iznākumiem,

kas iepriekš nav paredzēti un varbūt nevienā tikumības mā-

cībā iezīmēti. No fābulas, kas sacerēta ar iepriekšēju nolūku,

tādā kārtā tiek pie patiesās lietu būtības atziņas, kas paceļ cil-

vēka garu un tikumību.

Ja no šī stāvokļa aplūkojam domas, ka nekas nav tik de-

rīgs pamācībai, kā patiess cilvēks vai notikums, tad tās mums

liekas diezgan pareizas, bet parādās citādā apgaismojumānekā

pirmāk. Tiešām, patiess cilvēks. Bet šī patiesība neaprobe-

žojas ar to, kas no ārienes novērojams. Nepietiek ar to, ka zin

un saka, ka zināms cilvēks tad un tad, tur un tur dzimis, to un

to mācījies, to un to darījis v. t. t. Jāizzin par viņu visa pa-

tiesība, ari tas, kas noticis iekš viņa, ko viņš zināmā brīdī do-

mājis, jutis, kā šaubījies, kā sevī cīnījies v. t. t. Bet te nu ce-

ļas jautājums: Vai par zināmu cilvēku visu to zināt ir iespē-

jams? Retas mēdz būt cilvēka dzīvē tās liecības, no kurām

viņa dziļākā iekšējā dzīve vērojama. Tāpēc kāda cilvēka dzī-

ves aprakstītājam jābūt savos spriedumos par viņu stipri atturī-

gam. Ja būtu zināms un redzams viss tas, kas Nikonam iekšā

noticis, izdarot viņa šķietamās cietsirdības, tad tās būtu nevien

izskaidrojamas, bet ar viņa iekšējām cīņām, sāpēm, šaubām,

izbailēm, sašutumu, īgnumu,ar viņa darbības cēloņiem, sekām,

konsekvencēm ari izlīdzināmas. " Bet pētnieka prātam zināmā

cilvēkā tas nav pieejams. Tomēr šīs patiesības atveras daža ap-

dāvināta gara acij. Viņš tās redz, lai ari ne pie zināma cilvēka,

redz dziļāk un skaidrāk, nekā tās vienkārša cilvēka acij pa-

rādās: viņš redz pašas lietas apslēpto būtību. Tas ir māks-

linieks. Viņš gan tēlo, kā rādās, izdomātu cilvēku, bet tanī at-

klāj vairāk patiesības nekā patiesi dzīvojošā. Še noskārstama

mākslas darba vērtība, ari attiecībā uz viņa nozīmi tikumi-

skajā audzināšanā.

To noskārta ari Brīvzemnieks. Gan viņš tiecās sniegt ga-

tavas pamācības, pieslēgdamies saviem laika un domu bie-

driem, kas šķitās skaidri zinām, kā jādomā, kā jādara, bet ari
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radoša mākslinieka darba vērtība viņam nepalika apslēpta. Tā

viņam atvērās klasiķu darbos, Herdera prātojumos, latviešu

tautas dzejā. Un lai gan viņš vienmēr grib pamācīt, tad to-

mēr jau tas vien, ka viņš pamācību mēģina tērpt gleznā, dzīvā

piemērā, norāda uz viņa dzejnieka tieksmēm. Bet ari dzīvajā

piemērā strādā viņa fantāzija, kuru vada sajūsma gan par sa-

vu tautu, gan par cilvēka rakstura lielumu. Tās ir dzejnieka

dziņas. Tās viņu tuvina tīri dzejiskam darbam un skubina to

darīt pieejamu latviešiem. Viņš tulko latviski krievu rakst-

nieka Nikolaja Gogola stāstu «Tarass Bu 1 b a», kas nāk

klajā 1877. gadā.

Ari tas pieder pie krievu vīru dzīves aprakstiem, lai gan

nenāk no biogrāfa vai vēsturnieka, bet mākslinieka, dzejnieka

rokas. Sava tulkojuma priekšvārdā Brīvzemnieks saka:

«Vēstures ziņas ar tulkotu stāstu salīdzinot, cien. lasītāji at-

radīs, ka stāsts pa lielai daļai izdomāts. Bet tas viņa augstu

vērtību nemazina. Visu, ko gaismots prāts meklē krietni

mākslīgā, tautiskā sacerējumā, to atrodam Gogoļa nemirstīgā

«Tarass Bulbā». īsts kazāku gars, tolaiku dzīve, centieni un

citas pamatīgākas vēstures ziņas, ko lasītāji nemanot iemanto,

ir patīkamas piedevas.» ■ Šķiet, tās nav vairs gluži tās pašas

domas, ko Brīvzemnieks izsacījis «Lomonosova» priekšvārdā:

«Izdomātam notikumam, izdomātam cilvēkam stāstos nevar

būt tāda spēka.» Tagad: stāsts pa lielai daļai izdomāts, bet

tas viņa augsto vērtību nemazina.

Gan ari še Brīvzemnieks neatmet savus tieša pamācītāja,

tautas audzinātāja nolūkus. Tas redzams tulkojuma plašajā

priekšvārdā. Viņš meklē latviešu garīgajā vērpinājumākādus

pavedienus, pie kā viņš varētu stāstu par slaveno kazāku va-

doni klāt piesaistīt un tā pavairot latviešu gara mantas. Par

kazākiem latvietis zin, ka tie braši kara ļaudis, kas kara laikos

atjājuši pat līdz latviešu zemei; latvietis pazīst kazaka deju;

ir ari dažas latviešu tautas dziesmas par kazāku («Kazāks,

kam nav tēva»). Skolots latvietis zin, ka kazāki ieņem krievu

vēsturē svarīgu vietu, ka tie pastrādājuši lielus kara darbus.

Brīvzemnieks nu, stāstu par slaveno kazāku vadoni Tarasu

Bulbu tulkodams, grib latviešus tuvāk iepazīstināt ar kazāku

dzīvi un centieniem, ar to garu, kas šos kara ļaudis uz svarī-

giem vēsturiskiem darbiem vadījis, un pastāstīt, kā kazāki cē-

lušies.
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Viņa priekšvārds ir patstāvīga vēstures aina. - Tā rāda, kā

nospiesti, bet drošsirdīgi cilvēki meklē svabadību, kā tie, savu

dzīvību ķīlā likdami, aizstāv savu brīvību, savu ticību, savu

no tēviem mantoto svētumu. Tā cel priekš acīm, kā viena

tauta otru (poļi pareizticīgos kazākus-krievus) ar spēku un

gudrību grib apspiest un iznīcināt, ka tas attiecībā uz augstā-

kajām šķirām pa daļai patiesi ari izdodas, bet ka «dūšīgākie iz

(krievu) zemniekiem, pilsētniekiem un citiem, kam zaļš spēks

kaulos, karsta brīvestība sirdī», īstie tautas dēli, tautu izglābj.
Bet ari augstākajās šķirās ir daži, kas ne ar ko neļaujas pār-

labināties apspiedēju pusē. «Gadās ari vīri, kaut gan reti, kas

dotās pārākās tiesības un labumus met devējiem acīs ■■— vīri,

kuru augstā sirdī deg ne paša labums, bet visu cilvēku la-

bums — vīri, kas gatavi visu upurēt, paši sevi postā grūst, lai

grūtdieņi, kas smok spaidos, redzētu baltākas dienas.»

Tas viss runāts uz mostošos tautu, sevišķi uz viņas, vai-

rāk pie turības un gaismas nākušajiem locekļiem. Tam visam

didaktisks raksturs.

Bet stāstā pašā šis tiešas pamācības raksturs pazūd. Še

neaprobežoti valda skatītāja un tēlotāja prieks. Viss lielais

plašums un katrs sīkākais nieciņš top nostādīts acu priekšā.

Še nevar izmeklēt, kas patiesi bijis, kas ne; rakstnieks redz vi-

su, zin visu, viņā mājo viszinātāja Dieva gars; viņš sajūt savu

nešķiramo kopību ar visu būtību: viņš ņem vienīgi no sevis un

ar to atklāj visu lietu kodolu. Tēlojamais lielais vīrs nu nav

norobežots ar saviem lielajiem darbiem. Viņš tāds pat cil-

vēks kā citi, kam sava iedzīve, sava dzimta, sieva un bērni,

kam savas dienas, savas acumirkļu vajadzības un vajadzībiņas,

un kam gar to visu tik pat daudz daļas, kā gar saviem varoņ-

darbiem. Tarass Buļba sagaida savus abus dēlus no semināra,

piezobo viņus par viņu apģērbu un turpat ar vienu no .vi-

ņiem — izkaujas. Viņš krīt savu niknāko ienaidnieku (polu)

rokās, kur top nogalināts tanī brīdī, kad viņam, kas ar saviem

biedriem ienaidnieku rindām gandrīz jau cauri izsities, izkrīt —

lujķītis, kas viņu vienmēr pavadījis gan jūras, gan zemes ka-

ros, gan ceļā, gan mājās, un viņš to noliecies ņemas meklēt

zālē. Tās varbūt ir vājības. Tomēr tās nebūt nemazina, bet

rāda vēl skaidrāk to lielumu, kurā viņš paceļas ar saviem dar-

biem par savu tautu un ticību. Tuvi un vērtīgi tie mums tiek

sevišķi ar to, ka tos dara ne dievs, ne pusdievs, bet cilvēks, kas
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citkārt ir tāds pat kā mēs. Viņš jūt tāpat kā cits, viņš tāpat no

sirds pieķeras tiem, kas viņam pēc asinīm tuvi; bet viņš tura

par visu augstāku kaut ko citu, kas nepieder viņam vien un

acumirklī viņam nekādu redzamu labumu neatnes. Viņš mīl

savu daiļo dēlu Andriju tāpat un savā dziļākajā dabāvarbūt vēl

vairāk kā kaut kurš cits tēvs savu dēlu. Bet kad Andriju aiz-

rauj skaista poliete un viņš pāriet ienaidnieku vidū, tad rakst-

nieks piemetina: «Izraus vecais Tarass sirmu matu kušķi no

savas galvas un nolādēs to dienu un stundu, kad tas radījis sev

par kaunu tādu dēlu.» Un kad Tarass sastop ienaidnieku rin-

dās savu dēlu, kurš apstulbis paliek stāvam, netrīc viņa vecās

rokas,-kad viņš noņem no pleciem flinti, mērķē un raida viņu

nāvē. «Stāvi un nekusties! Es tevi radīju, es tevi ari noga-

lināšu!» Bet vai Andrijs tik pavisam nezināms, nolādams un

sodāms? Jā, pat viņa tēvs jau to dara. Bet ne dzejnieks.

Sievietes daiļums, sievietes dievišķība aizrauj jaunekli; tas no-

tiek nenovēršami, pēc pašas dabas visdziļākajiem likumiem.

Viņam atgādina pienākumu pret tēviju. Bet viņš sava dārgā-

kā, dievišķā sapņa priekšā saka: «Tēvija ir tā, ko meklē mū-

su dvēsele, kas tai vismīļāks, Mana tēvija —tā esi tu! Rau,

kur mana tēvija! Un es nēsāšu šo manu tēviju savā sirdī, es

to nēsāšu, cik tāļu sniegs mans mūžs.» Un kad viņš bāls kā

līķis stāv nāves ieroča priekšā, ko pret viņu virza viņa tēvs,

un rāmi kust viņa lūpas un viņš piesauc vienu vārdu, tad «tas

nebija nedz tēvijas, nedz mātes, nedz brāļa vārds
—

tas bija

skaistās polietes vārds.»

Lii neni.-inātu un nenosodītu to, kas nesaskan ar kādu

pieņemtu, varbūt ari ievērojamu un cienījamu principu, tas jā-

saprot, ja var saukt par saprašanu to no prāta parastās dar-

bības atšķiramo skatīšanu, kurā mūs ieved mākslinieks. Tau-

tas apziņas un pašdarbības modināšanai līdzekļus meklēdams

un par tādiem atrazdams ievērojamu krievu vīru priekšzīmes,

Brīvzemnieks neatsacījās tās rādīt tanī vispusībā, kā tās tēlo

mākslinieks, un tādā kārtā sekmēja laika didaktisko principu

šaurības pārvarēšanu. Līdz ar to viņš deva ari tautiskajiem

centieniem lielāku plašumu. Tanīs bija jāietilpst visam, kas

cilvēcisks, tanīs tas bija jāmācās pazīt, saprast, cienīt, ari pa-

celt un noskaidrot. Tautība ir trauks, kurā nenotveramais

vispār cilvēciskais dabū savu apjaušamo vietu, kur to var uz-

ņemt, tālāk veidot un glītot.
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Ari jau lielie vīri, kas strādā katrs savā tautā un ko Brīv-

zemnieks uzstāda savas tautas jaunekļiem par priekšzīmi, ir

īsti ņemot visas cilvēces darbinieki. «Lomonosova» beigās

biogrāfs saka: «Plašāki ņemot, tādi vīri, kā Lomonosovs un

Stenders, jau nevienai tautai īsti nepieder. Tie ir visas cil-

vēces spēks un rota, un no visas cilvēces cienā, godā turami.

Visi cilvēki tiem mīļi bijuši, un tikai tādēļ, ka cilvēce tautās

šķirta, tie sev izredzējušies vienu tautu par savu darbu lauku

un strādājot un ciešot priekš tās vairāk sasiluši. Šī tauta bija

tā, kura tiem tuvāki bija, kuru tie labāki pazina, priekš kuras

tie vissekmīgāki spēja strādāt: —
tā bija visvairāk viņu pašu

tauta.» —

Krievu vīru dzīves apraksti ir Brīvzemnieka plašākie un

ievērojamākie prozas darbi. Tanīs tad ari vislabāk var no-

vērot viņa prozas valodu un stilu.

Tūliņ jāpiebilst, ka liela dala no viņa valodas īpatnībām

nepieder viņam pašam, bet viņa laikam, īpaši tam laikam, kad

viņš savus dzīves aprakstus sacerēja, t. i. deviņpadsmitā gadu

simteņa septiņdesmitajiem gadiem. Tas bija valodā meklēša-

nas laiks. Latviešu gara pasaulei paplašinoties, bija jāpapla-
šinās ari valodai. Uz ātru roku pēc jauniem valodas līdzek-

ļiem skatoties, ne ikreiz atrada vislabāk derīgos un palieka-

mos. Nevarēja ari uzreiz atraisīties no visa tā nelatviskā, ko

rakstu valodā bija ienesuši mūsu grāmatniecības tēvi, vācieši.

Tad ari Brīvzemnieka tā laika valodu nevar uzskatīt viscaur

par priekšzīmīgu.
No vecās rakstu valodas pārņemta Brīvzemnieka valodā

kāda dala ģermānismu. Tie dažās vietās parādās vārdu kār-

tībā. Viņš labi zin, kāds vācu valodai šai ziņā spēks, un to

izsaka, par Lomonosova valodu runādams. Šis krievu rakst-

nieks nostādot pa laikam darbības vārdu pēc vācu parauga

teikuma galā. ■ «Mēs, latvieši, mēdzam vēl šo baltu dienu to

pašu nelietīgi darīt.» Viņš labi to zin, bet nevar no šīs ierašas

atraisīties, kā to liecina ari pats tas teikums, kurā viņš to

izsaka («... to pašu nelietīgi darīt» = nelietīgi darīt to pašu). —

Ari vārdu sastāvā daži ir vācu: būvmeistars, pa riktīgo ceļu,

ķeraties gruntīgi pie darba. —
Vācu valodas iespaids ari pie

tam vainīgs, ka Brīvzemnieks neaprobežoti lieto divdabi ar

galotni —dams noteicēja vietā, ari tur, kur no nepārejoša dar-

bības vārda tagadnes divdabis ar galotni —ošs atvasināms bez
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Kādam grūtībām: guledamie kara vīri, smaidīdams vaigs, krāk-
dama un kaukdama jūra.

Lai ģermānismus sekmīgi varētu izskaust, dažkārt pa-

balstījās uz krievu valodu, kā latviešu valodai tuvāk radnie-

cisku. Bet ari no šīs puses latviešu valodā iekļuva dažs kas

ar viņas dabu nesaskanošs. Daži rusicismi uzejami ari Brīv-

zemnieka valodā. Daudzkārt pēc krievu valodas parauga lie-

tots nevietā vārds «prasts»: katram prastam vārdam šinī runā

bija īpašs spēks, prasti aizmirsusies. —■ Noteicēja ciešo kopību

ar savu noteicamo vārdu latv. valodā izjauc pēc krievu va-

lodas parauga vidū iespraustie vārdi: appušķotas baltām, kā

gulbis, spalvām; ar sariņkotām uz leju ūsām. — Gan ari ar

krievu valodas iespaidu izskaidrojama satiksmes vārda «iz»

pārākā, vietām nepareizā lietošana: piedzeras iz bēdām, iz

prieka iekliedzās, atsvabināja iz grūtiem verga darbiem.

Nav noskaidroti daži gramatikas jautājumi. Nenoteicamā

galotne daudzkārt stāv noteicamās vietā: tas radīja to traku

līgsmību, valzivs sit ar savu smagu asti, izdzirda par minētu

akadēmiju. — Nav dažkārt izšķirti a-celma vārdi no ja-celma

(galotne —s no —is), īpaši kur līdzskaņiem sakopojoties viņu

izruna bez iespraustā i apgrūtināta: kaklis (= kakls), katris

(= katrs). —Uz īpašību norādošāadjektīva galotne—īgs stāv

daudzkārt uz apstākli norādošo —ējs, —isks vietā: «Caur to

valstspēks var drīz šķelties divās pretīgās pusēs, kas valsti

vairāk vājina, nekā ārīgs ienaidnieks.» («Tarasa Buļbas»

priekšvārdā.) Še nav domāta pretīga (riebīga), bet pretēja

(pretī stāvoša) puse, ari ne ārīgs (nesavaldāmu dusmu pār-

ņemts), bet ārējs (ārpus valsts robežām meklējams) ienaid-

nieks.

Daža vārda nozīme tagad nodibinājusies citāda, nekā

kādā Brīvzemnieks to lietojis. Priekšnieku viņš dažkārt lieto

tagadējā priekšteča vietā, taisnību patiesības, priekšzīmi pa-

rauga vietā.

Jaunu, dzīvajā tautas valodā neparastu vārdu lietošanā

Brīvzemnieks stipri atturīgs un uzmanīgs. Bet rakstīdams

par lietām, kas stāv ārpus tautas agrākā redzes iecirkņa, viņš

bez tiem iztikt nevarēja. Sakarā ar Lomonosovu viņam jā-

runā par dziesminiecības (poētikas) likumiem, ar Ciceronu par

runātnieku, ar Tarasu Bulbu par krievu stāstnieku (vēstur-

nieku) ziņām. Jūras līci viņš nosauc par jūras ieloku, jautā-
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jumu par jautu, tinti par blaku, pulveri par biszālēm. Tie visi

ir vārdi, kas vai nu atvasināti no vispār pazīstamām vārdu

saknēm jeb vai ņemti no vecā vārdu krājuma.

Atvasināt pavisam jaunus, vienkāršam latvietim bez se-

višķa paskaidrojuma nesaprotamus vārdus, uz to Brīvzemnieks

necentās, bija tam pat pretī. Ne vārdiem par sevi, bet viņu

sakārtojumam, īpatnīgam sakopojumam viņš piegrieza galveno
vērību. Viņš saka: «Mēs latvieši daudz, loti daudz rakstam,

runājam un tiepjamies par valodu, bet prātā mums visvairāk

tik vārdi, jauni vārdi, un vismazāk, kā šie vārdi kārtīgi sastā-

dami, saliekami teikumos.»

Viņa valodas jaukums un spēks tad ari meklējams vārdu

sakopojumā, teikumu ritumā. Viņš klausījās, kā tauta runāja,

viņš lika vērā, kāda valoda ir tautas senajos sacerējumos.

Dzīvojis viņš gan nekad nav vienīgi latviešu vidū, kur viņš
dienu no dienas būtu dzirdējis skaidru tautas valodu; to tiesu

vairāk nekā kaut kuram citam viņam bija pieejami latviešu

tautas gara mantu, latviešu tautas dzejas dzīvie avoti. Viņa va-

loda tad ari norāda, ka viņš no tiem neapnicis smel.

Vietām nomanāmi tieši aizņēmumi no tautas dziesmām:

«Tie ķēra spēcīgās rokās asos zobentiņusun rakstīja

ar šo aprasto ieroci jaunus likumus uz spaidītāju aplamām

galvām.» Vietām viņš norāda uz latviešu sakāmiem vārdiem:

«Jo latviešu sakāms vārds jau liecina, ka par naudu tik tēvu

un māti vien nevar dabūt.» Vietu vietām izteiksmei dod no-

krāsu latviešu paruna: «Viņš varētu dzīvot zaļi bez bēdām,

cepuri kuldams»; «dažs labs vīrs, kas iz Aizkrāces iz-

sprucis pliks kā zutis, turku jūrmalas izsirojis, putināja

nu sudrabu un zeltu, kā velns pelavas.»

Bagāti izmantoti dažādielatviešu valodai īpatnīgie darbības

vārdu izlocījumi un atkārtojumi: brīvie kazāki vairot vairojas;

aizstāvētāji zustin zūd; kara slava skanēt skanēja; vecis ne-

spēja un nespēja izprast; par tādiem niekiem vairs ne domāt

nedomā.

Zināmu apstākli dažkārt apzīmē vairāk vārdi, kas izteic

vienu pašu jēdzienu: kazāki iebruka necerēti negaidīti; grā-

matas viņam gulēja priekšā dienu mūžu. Brīvzemnieks no-

mana, ka vienādie vārdi (dienu mūžu) šādos gadījumos nav

šķirami ar komatu, ka še atrodams latviešu valodā kaut kas
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īpatnīgs, un turas pie tam ari citās vietās, kur vairāk vārdu

it kā attēlo vienu jēdzienu. Viņš uzzīmē latviešu sakāmu

vārdu: «Dieva roka zaļa bagāta»; viņš raksta: «Dzīvs patie-

sīgs notikums; patiesīgs miesīgs cilvēks.»

Tā nodziļināties tautas īpatnīgā izteiksmē Brīvzemnieku

skubina ne tikdaudz valodas jaukums par sevi, bet nopietnāki
iemesli. Viņš saka: «Jaunus paštaisītus vārdus mēs liekamies

pārāk ievērojam. No tam ceļas tas, ka mēs dažbrīd, pēc vācu

sakāma vārda, nebūt neredzam mežu, tādēļ ka daudz koku

priekšā. Var gan būt, ka jaunu ko pašam izgudrot daudz

vairāk slavas atmet, nekā vecu ļaužu izgudrojumus (vārdus)
tautas garā (vienkārši, visiem saprotami, glīti) salikt un savas

gaišas domas vienmulīgi apkampt un izdalīt rakstā; — bet

šaubīties jau nevaram, kurš no abiem darbiem mūsu gaismas

un brīvības mērķiem vairāk kalpo. Ne savrūpīgi vārdi, bet

tās domas, ko rakstā ieliek, kā un ar kādu nolūku tās izliek —

tas pēc mūsu prāta ir un paliek tas svarīgākais rakstos.» Vis-

labākās domas var būt tā izsacītas, ka mazmācītam lasītājam

ilgi galva jālauza, kamēr tās saprot. Bet tas nav ciešams:

prasīt, «lai mūsu arāji, lasītāju lielākā dala, pēc dienas vai ne-

dēļas grūtiem darbiem un rūpestiem gudro un prāto par avīžu

lapas vai kādas grāmatiņas jauniem vārdiem un tumšiem tei-

kumiem tāpēc vien, ka rakstītājs nezin, vai nevīžo pareizi

ievērot savu lasītāju pulku.» Še pa daļai varot būt vainīga

mūsu mācības valoda. Latviešu rakstnieki šai ziņā varbūt

mazāk grēkotu, ja viņiem būtu priekš acīm ne vācu, bet franču

un angļu rakstnieki, kas mēdz savas domas izteikt gaišāk.

Tautu apgaismot — Brīvzemnieka mērķis. Tam jāpiemēro
visi līdzekli. Pret to jāatkāpjas visam citam. Viņš atzīmē

Lomonosova vārdus, ka tas tēvijas labuma dēļ, sevišķi zināt-

nes izplatīšanas labā netura par grēku pretī celties pat mie-

sīgam tēvam. Zinātnes tautā izplatīt viņš tura par derīgāku

darbu, nekā tās iemantot.

.Brīvzemnieks atrod, ka mācīt nemācītos nevien mācīta

cilvēka cienīgs darbs, bet ari, ka tas mācītiem taisni bīstami

atturēties no nemācītiem. Tādā kārtā nemācītajos ceļas do-

mas, ka viņiem patiesību rūpīgi slēpj, ka viņus krāpj. Ik-

dienišķā, mierīgā dzīvē šādas domas paliek tikai domas, bet

uztrauktos laikos tās parādās darbos. Ļaudis nekam vairs

netic; viņiem var iestāstīt vistrakākās pasakas. «Tādos brīžos
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nemācīti, bet mācami ļaudis soda savus likumīgus mācītājus,

t. i. mācītus ļaudis, par viņu grūtiem grēkiem, ko tie sapelnī-

jušies, savus tumšus brāļus un maizes devējus laiski gaismo-

dami; tādos brīžos, kad nemācītie mācekļi saviem mācītājiem,

skolotājiem, muguru atgriež, it kā sacīdami: mēs negribam no

jums, pašlabumnieki, āugstprātnieki, ne nieka vairs zināt! —

tādos brīžos mācītā laužu puse dabūn labāko liecību par to,

kā tie savus svētākos pienākumus izpildījuši.»

To runā apgaismotājs, kam viss, no vienkārša vārda un

teikuma līdz visnopietnākajiem notikumiem tautu dzīvē, stā-

vēdams sakarā ar viņa lielo mērķi, no kura viņu nekas nevar

un nedrīkst novirzīt.



Piezīmes

13. lappusē- Aizputes baznīcas grāmatas, man ar Treu-

landa kundzi 1911. g- jūlijā Aizputes mācītājmuižā ierodoties, laipni darīja

pieejamas Aizputes mācītājs H. R. Zeilers. Pēc kristito reģistra Brīvzem-

nieks kristīts 3. novembrī. Par kūmām, bez Friča Treilanta, vēl pierak-

stīti vagara sieva Lize Kronberg un kurpnieks Fridrichs Žubbe.

13- lp. Brīvzemnieks iesvētīts 1862. g- 5. aprīlī. Viņš

apzīmēts par seglinieka J. Tr- dēlu Rokaižniekos, no kam vērojams, ka

tai laikā viņa vecāki vēl nav bijuši pārnākuši uz Aizputi. Viņa zināša-

nas atzīmētas: lasīšanā labas, katķismā labas, svētos rakstos labas.

15- lp. Tautas dziesma «Spīdi gaiši, mēnestiņi», bija

palikusi prātā Brīvzemnieka laulātai draudzenei Otīlijai pēc kāda nakts

gājuma no Ropaižu dzelzceļa stacijas uz Ropaižu krogu, kur viņi bija

piemetušies. Ar Br. bērnības biedreni Paulīni Hiršu (1911) sarunājoties

un apjautājoties, vai viņa neatmin kādas dziesmas, ko viņa dzirdējusi no

Br- tēva mātes, viņa, starp citām, sacīja ari šo pantu-

-2- lp. Paul ine Bur bc, vēlāk precēta Hir ša, kas pēdējos ga-

dus dzīvoja Nodagas pagastā, paturējusi dzīvi atmiņā kopā ar Brīvzem-

nieku pavadītās bērnības dienas- Viņa ar Br- līdz viņa mūža galam sa-

rakstījusies un šad un tad tikusies. Br- viņai vienmēr bijis dažādās lik-

stās un vajadzībās par atbalstu. Tā, piem-, 1900. g. februārī viņa Br-

paziņo par sava vīra nāvi un dod dažus norādījumus (attiecībā uz pastu)

par laikrakstiem, ko viņš viņai sūtījis un turpmāk sūtīs-

-2- lp. Johans Georgs Gold manis bija par mācītāju Aizputē no-

-1835—186- g- Vācu valodā viņš vēl laida klājā rakstu «Ueber die Zeiten

m der Sprache» (1843- g.)- 1859. gadā viņš lika Kurzemes mācītāju sino-

dei priekšā savu Jaunās Derības tulkojumu latviešu valodā, kuru tā

iesniedza Latv. Literāriskai biedrībat

25. Ip- Vērotāja (Minna Treuland), Brīvzemnieka māsa, laidusi

klajā grāmatiņu «Atmiņas par Brīvzemnieku» (Rīgā, 1911). Vairāk nekā

divdesmit gadus par savu brāli jaunāka būdama, viņa atmiņas par Br-

bērnību varēja uzrakstīt tikai pēc citu dzimtas locekļu nostāstiem- Pie

tiem pa daļai pieturamies, aplūkodami Br- bērna gadus un dzimtas apstāk-

ļus. Gaiši un dzīvi Vērotāja attēlo pati savas bērnības atmiņas par Brīv-

zemnieka pārbraukumiem no Maskavas un par viņa viesošanos dzimtenē.

Dažus izvilkumus no tām še pasniedzam tieši. «Ir vasaras brīvlaiks • •.»

sk- «Atmiņas» 14. 1- p.

26- lp- «Katrai puķītei •. •» sk. «Atmiņas» 16- 1- p.

Z7. lp. Liepājas jūrmalas gleznu sk. «Atmiņas» 18. 1. p,

27. ip. Ar to viņš sagatavo māsām lielu prieku. Šīs

ziņas ņemtas no Minnas Tr. vēstulēm. Viņa sarakstās ar savu brāli gan-

drīz ik nedēļas cauriem gadiem.

31. lp. Otra klase ir apakšējā klase. Senākajās Baltijas vācu

skolās klases skaitīja no augšas, ne no apakšas kā vēlāk. Pirmā klase

ir augstākā; no tās uz apakšu seko otra klase v. t. t. Tāpat skolas-

gada iedalījums nesaskan ar tagadējo. Skolas gads nesākās augustā kā
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tagad, bet līdz ar pilsonisko gadu, janvārī. Pirmais semestris sniedzās no

janvāra līdz jūnijam, otrs no augusta līdz decembrim." Lielākie skolēnu

uzņēmumi tad ari bija janvārī, lielākie izlaidumi decembri pirms mēnesi

garā Ziemassvētku brīvlaika.

32. lp. Skolas priekšnieka L. Kolera tēvs bija matemā-

tikas profesors Gotingenā. L. Kolerām trīs dēli un viena meita. Vecākais

dēls bija skolotājs Orlas ķeizariskā institūtā; vidējais, Dr. mcd., armijas

virsārsts; jaunākais zvērināts advokāts Liepājā. Meita apprecējusies ar

Liepājas pasta kantora priekšnieku. (L. Kolera ģīmetne nāca rokā, kad

pumās loksnes jau bija iespiestas; tāpēc tā ievietota še.)

28. att. Ludvigs Kölers.

33. lp. Skolas liecības virsraksts: «Zeugmss von der Hasen-

pothschen Kreis-Schule». Viņas nummurs 111. Galīgais lēmums: «Nach

dem Urtheile der Lehrer-Conferenz hat er demnach den vorgeschriebenen

Cursus beendigt und die Reife zur Entlassung aus der Kreis-Schule erlangt.»

Paraksts: «Hasenpoth den 15. Dezemb. 1862.»

34. lp. Par gadījumu ar Laubes Indriķi sk. Br. raksti

11. d. 1. puse, 42. lp. Par Laubes Indriķi Br. rakstīja pēc viņa nāves

Austrumā 1889. g. 12. burtnīcā uz Aronu Matīsa uzaicinājumu.

38. lp. Mācības iestādes Gorkos aprakstītas «Pēt.

Avīzēs» 1863. g. 22. numurā.

39. lp. Ziņas par Gorkos dibināto latviešu bibli-

otēku sniedzis Gorku mācības iestādes audzēknis J. Aķers 17. septembrī

1913. g. man rakstītā vēstulē. Viņš tās sniedz pēc saklaušinātām vēstīm.

Tāpat ziņas par sarīkotajiem tējas vakariem un rakstīto žurnālu. Bez šīm

saklaušinātajām, nedrošajām ziņām. Aķcrs paziņoja par Brīvzemnieku ari
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dažus drošus datus (par iestāšanos v. c), kas ņemti no iestādes archiva,

no ierīkotā «akta» (AiJio) par Br. Nekādas sevišķas atzīmes ziņotājs tur

nav atradis. Viņš no tam spriež: Br., kā liekas, ir vedis normālu skol-

nieka dzīvi un tamdēļ ari nekādi sevišķi Padomes lēmumi par viņu nav

atrodami. Aktā atzīmēts, ka Br. no kroņa lietām, kas viņam izdotas pa

skolas laiku, pazaudējis kādu raga paleti, par ko viņam bijis jāsamaksā

1 rublis. Lūgumrakstu Kurzemes kamerālvaldei, lai atsvabina no nodokļu

maksāšanas un kara klausības, Br. rakstījis uz vienkārša papīra, par ko

viņam bijis jāmaksā 1 r. 20 k. soda naudas.

39. lp. Ari ziņas par Kai b i sniedzis Aķers pēc Gorku iestā-

des archiva. lestādei bija iesūtāmi ziņojumi ari par atlaisto audzēkņu dar-

bību. Kaibe mira 1914. g.

48. lp. Renesanses un humānisma laikmets sākās Rie-

tum-Eiropā 14. gadu simtenī un vilkās kādus 300 gadus. Ar renesanses

(renaissance
—

atdzimšana) vārdu apzīmē grieķu un romiešu izglītības un

mākslas pamošanos. Par humānismu dēvē renesanses zinātnisko virzienu,

kas pārvārēja vidus laiku domāšanas vienpusību un šaurību, piegriežoties

tieši cilvēkam, viņa īpašībām un vajadzībām. Ar sajūsmu ķērās pie grieķu

un romiešu literatūras, mākslas un dzīves stūdijām un atrada tur aug-

stus ideālus, kurus mēģināja atdzīvināt un pārdēstīt Eiropas tautu dzīvē.

Ar klasisko senatni smalki iepazīstoties, ņēma no turienes vairāk princi-

pus, kas iziet uz cilvēka dabas vispusīgu izkopšanu un attīstību, nekā tieši

senatnes darbus, kam saknes citā laikā. Zem seno, cilvēcīgi izjusto darbu

iespaida modās Eiropas tautu īpatnīgie spēki, vispirms viņu intelliģencē.

Sāka attīstīties Eiropas lielo tautu (itāliešu, spāniešu, franču, angļu, vācu)

īpatnīgās kultūras, ar ko bija likti pamati modernajiem laikiem. Turpmāk

seno (grieķu un romiešu) kultūru pārākais, vairāk ārīgais iespaids noveda

pie sastinguma un tukša formālisma, pie pseidoklasicisma, kas visagrāk un

vistālāk attīstījās Francijā un no turienes uzņēma savu uzvaras gaitu pa

citām Eiropas zemēm.

49. lp. Viljams Šeksp i r s, lielākais angļu dzejnieks, dzīvoja

nr, 1563.—1616. gadam. Viņa tēlotie cilvēki tik patiesi, ka tie tveram

mums nostājās priekšā; viņa lugas vēl vienmēr pieder pie visu kultūr-

tautu teātru dzīvā repertuāra. Šis dzejnieks uzmeklē visur cilvēku, ir

karalī, ir vergā; karalis pamet savu svinīgo cienību, un vergs pieņem cil-

vēka vērtibu. Viņu īpatnīgās tieksmes tiem zīmē ceļu un pāriedamas kai-

slībās ved tos sadursmē. Viņi nav padoti nekādam ārējam liktenim, bet

viņu darbība un viņas sarežģījumi izrit no viņiem pašiem, no viņu rak-

stura. Kādā no savām lugām Šekspirs, kā viens no vispirmajiem, norā-

dījis uz tautas dzejas sirsnīgo vienkāršību un dzejisko vērtību un ir vis-

pār lielā mērā savu dzeju dibinājis uz tautas ticējumiem, «tautas fan-

tāzijas» tēliem.

51. lp. Zemākās laužu masas, organizēdamās sociāldemo-

krātijā, neatzina tautības principu, nostājās tam pat asi preti, kā princi-

pam, ar kuru saistās kopā proletāriešu šķirai pretējā pilsoņu šķira. To-

mēr cieši piegriezdamās dzīves īstenībai, sociāldemokrātija ilgi nevarēja

tautības jautājumu vienkārši noraidīt pie malas. Citus uzskatus un plašu

domu izmaiņu par šo jautājumu ienesa sociāldemokrātu starpā austriešu
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sociāldemokrāts Otto Bauers ar savu grāmatu: <Die-Nationalitātenfrage
und die Sozialdemokratie» (Wien 1907). Viņš nevien nenoliedz tautības

nozīmi, bet tura to kultūras interešu labā par ļoti svarīgu un izkopjamu.

Viņš atrod tautu par ciešāku kopību nekā šķiru. Tautu saista likteņa ko-

pība, šķiru likteņa vienādība. «Lai ari pastāv attiecības starp vācu un

augļu strādniekiem, tās ir daudz vaļīgākas nekā attiecības, kas saista

angļu strādnieku un angļu buržuju, tāpēc ka viņi abi dzivo tai pašā pil-

sētā, lasa tos pašus plakātus pie mūriem, tos pašus laikrakstus, ņem da-

lību pie tiem pašiem politiskiem vai sporta gadījumiem, ka viņi zināmās

reizēs sarunājās savā starpā jeb tomēr runā ar tām pašām personām,

dažādām starpnieku personām starp kapitālistiem un strādniekiem. Va-

loda ir satiksmes līdzeklis. Ja būtu vairāk satiksmes saišu starp angļu

un vācu strādniekiem nekā angļu buržujiem un angļu strādniekiem, tad

vācu un angļu strādniekiem būtu kopēja valoda un ne angļu strādniekiem

un angļu buržujiem» (Bauer. Nationalitātenfrage 98. lp.). Bauera grāmata

dzīvi aizkustināja tautības jautājumu ari latviešu demokrātu starpā, kur

agrāk, tāpat kā citu tautu demokrātijā, valdīja tautībai pretīgi uzskati.

•Latviešu strādniekus vēl 1904. g. krievu strādnieku grupa uzaicināja at-

mest savu tautību. Pamatodamies uz Bauera uzskatiem, sarakstījis

M. Skujenieks savu grāmatu: «Nacionālais jautājums Latvijā» (Pēterb.

1913. ). Viņš atzist šķiras raksturu par drīzāk iznīcināmu nekā tautas rak-

sturu. «Līdz ar šķiru nozušanu, pēc kāda laika, izzudīs ari šķiru raksturi,

bet tautu raksturi nevar izzust, jo nav iemesla domāt, ka tautas, kā cil-

vēku kopības, mitēsies pastāvēt» (23. lp.). Tāpēc jākopj tautas kultūra,

lai tiktu uz priekšu. «Noliedzot latviešu preses un grāmatniecības un vis-

pārīgi latviešu kultūras vajadzību, tiek noliegta ari latviešu lielākās daļas

izglītības vajadzība. Tālab pārtautotāji ir atpakaļrāpuļu centienu un ob-

skurantisma veicinātāji.» Pa daļai sakarā ar M. Skujenieka grāmatu tau-

tības jautājumu latviešu rakstos vēl pārrunāja: P. Stučka («Darbā»

1914. g. 1. burtn. «Tautisko centienu nākotne un nākotnes tautiskie cen-

tieni»), V. Dermanis («Domās» 1914. g. 3. burtn. v. t. «Nacionālais jautā-

jums un sociāldemokrātija»), M. Valters («Druvā» 1914. g. 4. burtn. «Jau-

nais posms mūsu nacionālā attīstībā».) v. c.

52. lp. Latviešu grāmatniecība nodibinājās, iznākot pir-

majai latviešu grāmatai. Par pirmo latviešu grāmatu vēl nesen turēja

Mārtiņa Lutera mazā katķisma tulkojumu, kas iznāca 1586. g. Bet 1911.

gadā Krakovas Polu Zinātņu Akadēmijas ekspedīcija uzgāja Upsalas augst-

skolas bibliotēkā 1585. g. iespiestu latviešu katoļu katķismu, jezuita Pētera

Kanizija katķisma tulkojumu. Ši tad pirmā iespiestā latviešu grāmata.

Tomēr ari par šo grāmatu jāpateicas reformācijas kustībai, ar kuru sa-

karā nodibinās latviešu grāmatniecība.

54. lp. «Es gribēju aizstāvēt...» Merķeļa «Latvieši», Bīī-

maņa tulk. 8. 1. p.

60. lp. «Pēterburgas Avīžu» apsūdzības raksts

iespiests latviešu tulkojumā ar piezīmēm «Druvā» 1914. g. 5. burtnīcā.

65. lp. Maska vā. Brīvzemnieka nonākšana Maskavā aprakstīta

pēc viņa paša autobiogrāfiskas skices, ko viņš sava mūža pēdējās dienās

diktējis savai laulātai draudzenei Otīlijai. Ar virsrakstu «Autobiogrāfiskas
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skices» viņš bija nodomājis sniegt virkni atmiņu no savas dzīves. Bet

viņš dabūja gatavu tikai kādu dalu no pirmā gabala ar apakšvirsrakstu:

«Mana dala latviešu ortogrāfijas un burtu lietā.» Še viņš attēlo savu

ierašanos Maskavā un pie Valdemāra, kas viņam uzdod sastādīt krievu-

latviešu vārdnīcu. Šai gadījumā ari apsvērts burtu jautājums. «Biogrā-

fiskās skices» Br. dāvina «Savai uzticīgai mīlai laulātai draudzenei un ne-

nokusušai pašaizliedzīgai kopējai ilgā grūtā slimības laikā Treulandu Otī-

lijai, dz. Šūberg.»

67. lp. Maskava — Krievijas sirds. Par tādu ari Brīv-

zemnieks Maskavu raksturo savā «Vēstulē iz Maskavas» («Balt. Vēstnesī»

1871. g. 12. nrā). «Maskava ar savām lieliskajām piemiņu atliekām uz-

taupījusi lielu dalu no vecās krievu dzīves. Še gadu simteņus valdījuši

«cari-tēvl» un ap viņiem vecās bajāru ciltis. Še nav manāma pārāk liela

augstmaņu atšķirība no tautas. • Krievu bajāri jeb augstmaņi, muižnieki,

ir arvien rādījušies vairāk kā tautas vadoņi nekā tautas bargie valdnieki.

Tautas- gods un labums bija arvienu bojāru gods un labums. Krievu bojai i

bija krievu labākie tautas dēli. Tā tas pa lielai daļai ir ari vēl tagad.

Gandrīz nekur še neredz no krievu muižnieku puses cietu stīvēšanos pret

iaunām labām iegrozīšanām, nekur stīvu pieturēšanos pie vecām kārtas

taisnībām, kas tautas labumam preti.» Tā raksta Br. 1871. g.

68. lp. Rietumnieki un tautībnieki. Šie nosaukumi še

lietoti kā virzienu norādītāji un ne kā noteiktu, tikai zināmā laikā pastā-

vošu grupu apzīmētāji krievu literatūrā. Rietumnieku skola „3anaflHHKH",

kas plaši attīstīja savu darbību četrdesmitajos gados, kuras vadoņi bija

Hercens, Belinskis, Oranovskis, vēlāk sadalījās un izbeidzās, bet vēl vēlāk

rietumnieku nosaukumu lietoja slavofiliem pretējās strāvas apzīmēšanai,

un, kā zināms, tas pastāv vēl tāļāk. Tautībnieku vārdu (HapojiHHKH)

dabūjakāda vēlāka literāriskā grupa, kas skatījās uz zemnieku dzīves jau-

tājumiem kā uz pašiem svarīgākajiem, starp tiem izceldama sevišķi ekono-

miskos. Tautībnieki pēc sava virziena ir ari slavofili un tautībnieku vir-

ziens turpinājās ari tad, kad slavofilu grupa izbeidzās.

68. lp. «Pret to Brīvzemnieks iebilst.» Sk. Brīvzem-

nieka rakstu par Ivanu Aksakovu, kas vispirms iespiests «Austrumā»

1886. g. un uzņemts viņa rakstu 11. daļas 1. pusē. Še Br. slavofilus vis-

pār nostāda par tautisko centienu aizstāvētājiem, tautas apziņas modinā-

tājiem.

70. lp. Par tautu pašslavu Valdemārs runā savā publici-

stisko rakstu krājumā «Vaterlāndisches und Gemeinniitziges» (I. burtn.

209. lp. un tāļāk). . Viņš atrod, ka tas ir tāds pat Eiropas izglītības preti-

nieks, kas runā par vācu izglītību, vācu garu v. t. t., kā tas, kas

«vācu» vietā liek «slavu». Pašslava nav slavofilu izgudrota. Viņiem va-

rot varbūt tikai to pārmest, ka viņi nav bijuši diezgan droši šai vecci-

ropejiskai nelietībai pieteikt karu.

70. lp. Ziņas par Ivana Aksakova publicistisko darbību latvie-

šiem par labu ņemtas no Brīvzemnieka raksta par Aksakovu («Br. raksti»

II daļas 1. puse, 58. lp. un t),

75. lp. Cimmermanis atzīmējis Bergmaņa izdotos tautas

dziesmu krājumus savas grāmatas «Versuch einer Geschichte der letti-
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schen Litteratur» 124. lp. Viņš minējis šo krājumu" vāciskos titulus:

«Sammlung ācht lettischer Sinngedichte» (Rujen) 1807. Zweyte Samm-

lung lettischer Sinn- oder Stegreifs-Gedichte» (Rujen) 1808.

/8. lp. «Samarina velēšanas...» Brīvzemnieka raksti 11. d.

1. puse, 56. lp.

79. lp. Vengerova spriedumu par Konstantinu Ak-

sakovu sk. grāmatā: „OiepKH no ncropin pvccKoi jimepaTvpLi"

488. 1. p.

79. lp. Baronese Edite fon Rāden iepazinās ar Sa-

marinu lielkņazes Helēnas Pavlovnas salonā 1859. g., kad Samārins bija

jau atstājis Rīgu un darbojās par krievu zemnieku emancipācijas redak-

cijas locekli. Toreiz viņš bija pazīstams kā «Rīgas vēstuļu» sarakstītājs

un Baltijas muižnieku privilēģiju apkarotājs. Edite fon Rāden turpreti ne-

slcpa savas simpātijas pret Baltijas vāciešiem. Viņu mutes vārdiem

iesāktā domu izmaiņa turpinājās vēstulēs. Šīs vēstules iespiestas «Druvā»

1913. g. 12. nrā. Samārins aprāda Baltijas vāciešu privilēģiju nepama-

totību. Privilēģija vieniem ir tiesību ierobežojums citiem. Baltijas privi-

lēģijas ir vācu rāsas privilēģijas preti nevāciem. . Baltijas vācieši nojauž,

ka katra reforma nojauks divus šķēršļus: to, kas izslēdz iedzimtos no

publiskās dzīves, un to, kas Baltiju šķir no pārējās Krievijas. Vācieši

tādā kārtā paši iznīcina savu politisko nākotni. E. fon Rāden atbild, ka

muižnieki sargā savas privilēģijas kā ar pūlēm glābtu mantojumu no

saviem senčiem. Viņos mīt stingra tiesību apziņa. Šīs vēstules izmaini-

tas 1864. g. Vēstule, kurā E. f. Rāden pret Samarinu vairāk piekāpjas,

rakstīta 1872. g. Sk. «Druva» 1913. g. 1394, lp,

90. lp. Uz kri c v v aviz c s ,I'ojioct."uzbrukumu «Balt. Vēst-

nesis» atbild 1869. g. 42. nrā. Tas vienumēr atzinis, ka latvietis ir krievu

pavalstnieks, ka latviešu politikas mērķi ar Krieviju savienoti. Uz pār-

metumu, ka «Balt. Vēstnesis» neesot pilnīgi sapratis pareizticības lielo no-

zīmi, kas esot īstenākā saite, kura savienojot «sveštautnieku latvieti ar

pareizticīgu krievu tautu», tas jautā, vai krievu laikraksta ziņotājs nezinot

nevienu citu saiti, kā ticību, kas savieno Krievijas iedzīvotājus. «Vai viņš

nekā nezin no vienas valsts pavalstniecības priekš visiem Krievijas iedzī-

votājiem, no viena likteņa, vienas cerības saitēm, nezin no viena ķeizara,

brīvības un labklāšanas devēja, nezin no tautu radniecības? Nē, to viņš

nezin, jo viņš sauc latvieti par «sveštautnieku».

90. lp. Kaspars Biezbārdis, J. Krauklis un M. Drek-

slers nāca klajā krievu avizē «PpatCKiS bkoiuiiKj.", pārprazdami Tom-

sona norādījumu, ka tagad, t. i. pastāvošajās Baltijas skolās, latviešiem pa-

priekš jāiemācās vācu valoda un tikai tad viņi var tikt pie visvajadzīgā-

kajām zinībām. Šīs domas pārgrozīdami, minētie vīri raksta: «Mēs,

apakšā parakstījušies latvieši, Rīgas latv. biedrības locekli un latviešu tau-

tas kībvēlētāji, ne tikai savā, bet ari savu līdztautiešu vārdā, cik mēs

viņus pazīstam, izsakām, ka latviešiem vispapriekš vajaga un viņi ari

grib iemācīties savu tēvijas valodu — krievu valodu, ar kuras palīdzību

viņi tīri tāpat, kā caur vācu valodu var iepazīties ar visu visādām zināt-

nībām, un kuras iemācīšanās priekš latvieša pulka vieglāka un vajadzī-

gāka iekš sadzīves ar citiem. Rīgas garīgā semināra inspektors, profesors,
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priesteris Michails Drekslers. Rīgas garīgā semināra un Rīgas Aleksandra

ģimnāzijas skolotāji J. Krauklis, Kaspars Biezbārdis». Šis raksts bija laists

klajā „PHHei<iii B-fccTHHK'ā" Un tulkojumā «Balt. Vēstneša» 57. nrā

(1869. g.). «B. V.» pie tam piezīmē, ka še uzstājas pret lietām, par

kurām «B. Vēstnesī» nemaz nav runāts. Minētie vīri ar to neapmierinā-

jās. ,PnwcKiH BkcTiinK'ā" 60. nrā, viņi lika iespiest plašāku rakstu, kurā

pārmet, ka R. L. biedrības intelliģence gribot latviešiem augstākās mācī-

bas darīt pieejamas latviešu valodā un nevis krievu vai vācu valodā un

ar to Krievijā radīt jaunu kultūru un jaunu politikas spēku. Bet latvieši

esot daudz prātīgāki nekā R. L. biedrība; vini sūtot savus bērnus pilsētas

skolās un ar to pierādot, ka viņi nedzenas tik daudz pēc zinātnēm, kā

pēc svešu valodu izmācīšanās. Latviešu valoda neesot nemaz tik attī-

stīta, ka tanī varētu visādas zinātnes mācīt. «B. V.» (60. nrā) uz to at-

bild, ka ■ jaunceļamā latviešu Aleksandra skola grib gādāt par kultūras

izplatīšanos latviešu starpā, kas vissekmīgāk panākams tautas valodā.

«Kur kultūra, tur laužu labklāšanās un bagātība, tur valsts spēks.» Savādi

esot, ka Biezbārdis atrod latviešu valodu par pārāk maz attīstītu, lai tanī

mācītu visādas zinātnes. Viņš pats, Biezbārdis, priekš 7 gadiem esot rak-

stījis «Pēt. Avīzēs» filozofisku rakstu: «Ko var dvēsele atzīt?», viņš

tulkojis Takita «Germanija un Svevija», Sofokla «Antigoni». Un nu uz

reiz latviešu valoda nebūtu tik tālu attīstījusies, ka tanī varētu mācīi

drusku augstākas zinības nekā draudzes skolās!

205. Ip. .Lomonosova" pilnīgais titulis: „Augsti krievu vīri iz zemas

kārtas. I. Lomonosovs. Latviešu centīgiem jaunekļiem šis lapiņas dāvina Brīv-

zemnieks. Rīgā, 187 Driķēts pie bilžu- un grāmatu driķētāja Ernst Plates,

pie Pēteja baznīcas. Priekšvārds rakstīts „ziedonī, 1874. gadā. Grāmatai likts

par motto Valdemāra pants:

Tam vien prieki gavilē

Visā plašā pasaulē,

Kas ar prātu dedzīgu

Dzenas iekrāt gudribu.

207. lp. N ikona dzīves apraksta pilnīgais titulis: .Augsti krievu vīri iz

zemas kārtas. 11. Nikons. Latviešu centīgiem jaunekļiem šīs lapiņas dāvina

Fr. Brīvzemnieks. 1878. Rīgā pie B. Dīriķa un biedriem." Priekšvārds rakstīts

.ziedonī, 1877. gadā."
213. lp. „Tarasa Buļbas" tulkojuma titulis: .Slavenais kazaku va-

donis Tarass Buļba, krieviski no N. Gogoļa. Latviski tulkojis Fr. Brīvzemnieks.

Rīgā, 1877. Drukāts pie B. Dīriķa." Priekšvārda paraksts: Maskavā, pavasa-

rim nākot, 1877."

218. lp. Par jauniem vārdiem un viņu sastadijumu teikuma Br.

runā Lomosova biogrāfijā; sk. Br. raksti 2. daļas 2. pusē, 54. 1. p.
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