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Ievadam.

Kronvalda Ata cīņas rakstam. cen-

tieni" ir priekš mums, latviešiem, nevien vēsturiska,
bet arī dziļi idejiska puse. Tas, pirmkārt, rāda, cik

nekautrīgi daļa šejienes vāciešu vēl priekš apmēram

60 gadiem ņēmās klaji apkarot mūsu tautību un

mūsu tēvu valodu, noliedzot mums mūsu cilvēcīgās
tiesības uz šiem. mūsu svētumiem un dārgumiem.
Tā šī raksta tumšā vēsturiskā puse. Bet otra, jaukā
un pacildinošā puse tajā ir Kronvalda drošā, vī-

rišķīgā iestāšanās par šiem mūsu dārgumiem. Līdz

šim vēl nav neviens cits tik pamatīgi un skaidri at-

klājis un aizstāvējis mūsu tautiskos centienus un

visu apgaismības veicināšanu tautā ar tēvu valodas

palīdzību.
Mūsu skolu jaunatnei ļoti der iepazīties ar šā

raksta abām svarīgām pusēm. Kronvalda karstais

tautiskums tai taisni tagad būs jo pievilcīgs, labi

izprotams un sajūtams, kad visā mūsu dzīvē kā no

jauna pamodusies aizgūtnīga tautiska cenšanās. Pie

Kronvalda gara tā var spirdzināties, asināt savu

garu un audzināt lielai savu tautisko centību.

Kronvalds šo savu ievērojamo vācu valodā sa-

rakstīto un izdoto darbu veltīja latviskā uzrak-

stā savam draugam B. Dīriķim,
vēstneša" redaktorim". Tam taisni vācu laikraksts

izteica galvenos pārmetumus latviešu tautisko cen-



4

tienu lietā. Bet Kronvalds tautiskos centienus savā

rakstā aizstāvēja tikai savā un visas tautas vārdā.

Šis Kronvalda raksts iznāca brošūrā Tērbatā

1872. gadā, bet bija sarakstīts jau 1871. g. novem-

bra beigās.
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Tautiskie centieni.

Paskaidrojumi pie kada „Zeitung fūr Stadt und Land* raksta.

Savā 246. numurā 1871. g. 23. oktobrī „Zeitung
fūr Stadt und Land" pasniedza ievadrakstu: tau-
tiskie centieni" (Nationale Bestrebungen). Viņa tanī

tautiskos centienus gan uzteic par labiem', bet atkal

tūliņ tālāk spriež, ka tos varēšot tikai tā no vienpu-
sībām izsargāt, kad latvieši savu tautību atstāšot.

Pēc tuvākas iepazīšanās ar „Baltijas vēstnesi"*) viņa

domā, ka šī vienpusība taisni tam pārmetama. No-

devusi papriekš tagad parašā nākušo goddevību, ar

ko savu pretinieku grib padarīt pieļāvīgāku savām

domām, viņa pierāda latviešu lapai, ka latvietis, kas

cieši turas pie savas tautības, neesot nekas („sei ein

Unding") un šī vaina esot izlabojama vienīgi atstā-

jot savu tautību. Tiesību uz tādu prasījumu viņa
atron pa daļai dotos apstākļos, pa daļai godīgi atbil-

dot uz trim nākotnes jautājumiem. Pirmo soli uz

labošanos „Ztg. f. St. v. L." atzīst to, lai tautskolās

vairs nevaidat mātes valoda, bet arī vācu, krievu un

vēl citas valodas. Bet lai runā pats šis raksts. Tas

skan šādi:

«Savu tautu celt, kultūrai un civilizācijai viņā
»arvien jo plašāk durvis atvērt, valodu izkopt un to

»darīt par augšējā uzdevuma izpildītāju ieroci, tā,

*) Mums jāturas pie šīs rakstības tādēļ, ka „B. v."

pats tolaik tā savu vārdu rakstīja, tāpat kā Kronvalds vis-

caur savos „paskaidrojumos//
. Tādēļ ir nepareizi arī Val-

demāra „Pēterburgas avīzes" saukt par „Pēt. Avīzēm", kā

tas mūsu tagadējā literātūrā gandrīz bez izņēmuma tā pie-

ņemts. levērojama taču faktu vēsturiskā puse.
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»pēc mūsu domām, ir visas mūsu tautiskās preses

»kopējā cenšanās. ŠI cenšanās ir nenoliedzami laba

»un pelna, ka to, kur vien vajadzīgs, katrs pabalsta,
»kam uz to spēja un prasme. Bet ar visu to šī cen-

šanās, kā gandrīz viss labs, ko cilvēki rada un at-

balsta, var noklīst neceļā, var tapt vienpusīga un

»savus mērķus aizspraust aiz iespējamības robe-

»žām.«

»Kā tas var notikt? Mēs domājam, ka tā tauti-

»skā cenšanās, ko »Baltijas vēstnesis« aizstāv, rāda,
»kā tas var notikt. Pieņemsim to labprāt, ka arī

»B. v.« grib tikai latviešu tautas labklāšanos un tās

»sekmīgu attīstīšanos, tikai viņš dažreiz, varbūt ti-

»kai aiz nepacietības un pārsteidzības, kļūst vienpu-

»sīgs un nostāda sev daudz tālākus mērķus, nekā tos

»pavisam iespējams sasniegt. Vienpusīgs viņš top
»uzsverot savu straujo tautiskumu, un viņa mērķi

»pārvēršas tukšos sapņu tēlos tādēļ, ka viņš neie-

»vēro patiesos dzīves apstākļus, kādos latviešu tauta

»attīstījusies un tagad dzīvo.«

»Pēc tuvākas iepazīšanās ar »B. v.« mēs neti-

»cam, ka principiāls naids pret mūsu guberņu vācie-

šiem viņu tik daudzkārt dzen uz asu pretestību

»pret viņu darbību; bet neuzticēšanās, ka vācieši

»par latviešiem taču tik labi negādā, kā to darītu

»paši latvieši, viņu ne uz brīdi neatstāj, kas viņu
»dara vienpusīgu un netaisnu, tā ka viņš visu trū-

»kumu cēloņus meklē pa lielākai daļai no vāciešiem

»atkarīgos apstākļos, nevis šo apstākļu grūtumos,
»arī ne cilvēcīgās dabas vispārējā nepilnībā, bet ar

»labpatiku tajā apstāklī, ka viņa priekšā stāv vā-

cietis un ne latvieti s. Jo kur ar skolu ne-

»iet pareizi, tad vācu mācītājs, vācu skolu valde

»vainīgi; tā arī ja pie pārvaldības, tiesām v. c. »B.

»v.« kas nav pa prātam, tad viņš gan zinās vainu

«un iemeslus kaut kā nogriezt uz tautisko pusi. Mēs

»nepiederam pie tiem, kas atrod, ka viss pie mums

»pilnīgs, bez trūkumiem, mēs zinām, ka daudz kas,
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»kam vajadzētu notikt, nenotiek, un daudz kas ap-

»lam un trūcīgi notiek, un esam arī ne vienīgu reizi,
»kad »B. v.« mums tādus trūkumus un nepareizī-
bas uzrādīja, tam piekrituši. Arī to saprotam, ka

»viņš paļāšanā un atklāšanā varbūt asāks un atklā-

tāks, nekā mēs un visa cita vācu prese, sapro-

tam, ka viņš kā latviešu laikraksts dažas lietas tā

»neuzsver kā mēs, ka viņam, sevišķiem nolūkiem pa-

»kaļ dzenoties, daži vispārīgāki nolūki viegli zaudē

»no sava pilnīgā svara. Tālab arī neesam nekad vi-

»sai brīnījušies, kad viņš dažreiz trūkumus vainoja,
»kas arī tādi bija, bet no kuru cēloņiem bija nore-

dzams, ka tie nav novēršami. »Balt. vēstnesis«

»skatās uz cēloņiem citādām acīm, nekā mēs, var-

būt tos tā arī nevar ieraudzīt, sacījām paši pie se-

»vis un domājām, tiktāl esam skaidrībā par viņa
»rīcību.«

»Bet kālab arvienu no jauna pie visām nepatī-
»kamām lietām atsaukties uz pretībām vācisks

»un latvisks? Kamdēļ visus trūkumu iemeslus

»vismīļāk uzkraut tikai vāciešiem, kuriem pa

»lielai daļai ietekme arī mūsu latviešu un igauņu
»zemnieku stāvokļa noteikšanā un vadībā? Tas nav

»citādi izskaidrojams, kā: vai nu »Balt. vēstnesis«

»domā, ka citi šo vadību labāk izdarītu nekā vā-

»cieši, jeb viņš tic, ka latviešu tauta ātri un viegli

»pārceļama kultūras augstumos, kur viņa bez citu

»palīdzības un vadības pate varēs gādāt par visām

»vajadzībām, kuras prasa augsts izglītības stāvok-

lis. Ja viņš pēdējo tura par iespējamu, tad gan

»mēs saprotam, kamdēļ viņam visa vācu darboša-

nās un viss vāciskums parādās naidīgi. Vāciskums

»nomāc uzdīgstošo latviešu izglītību (civilizāciju);
»latviešiem vajadzētu vienīgi tikai pašu tautības ro-

bežās izglītoties un sasniegt pilnīgas kultūras pa-

»kāpi, bet tagad vāciskums valda skolās un dzīvē,
»skaidro nacionālo latviešu attīstību kavēdams un

»novērsdams.«
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»Vai šī attīstības gaita līdz pašiem augstumiem
Vai »Balt. vēstn.« tic šādai iespējamī-

bai? Mums gandrīz tā liekas, un ja mēs šajā lē-

»sējumā nealojamies, tad arī tiešām zinām, ka

»Balt. vēstn.« savu mērķi uzspraudis daudz, daudz

»tāļāk, nekā to patiesībā spējams sasniegt, un viņš
»vēl nava skaidrībā par to, kā, no kā un kādiem lī-

»dzekļiem vienīgi civīlizācija sasniedzama. Vēl nav

»n cvi cn a augsti mācīta latvieša. Kas mācīti

»un saucas par latviešiem, tie piekrāpjas. Viņi savu

»mācību nav smēlušies no latvi cš v, bet gan no

»vācu, krievu vai kādas citas tautas mācību avo-

tiem un ar to, var darīt un sacīt ko grib, pārgā-

juši pilnīgi' tajā kultūras dzīvē, kas viņus lielus

»uzaudzināja. Reizē latvietim un mācītam

»būt nav iespējams, jo nav nekādas latviešu izglī-

tības, un tālab visi pūliņi, visu tautu vaj kādus

tautas locekļus vest izglītībā tālāk, nekā pie vis-

zemākās pakāpes un pie tam izslēgt katru citu va-

»lodu, bez vien latviešu, nav itnekas un ir tīrā pret-
runa. Mēs lūdzam kādu no šiem kungiem, kas tādā

»dedzībā runā un raksta par tautas izglītību un par

»vienīgi latviešu valodas valdību tautskolā, iedomā-

ties reiz tādu stāvokli, kādā viņi atrastos, kad viņi,
līdz šim iegūto izglītības pakāpi, pie-

spēsi atrastos vienīgi ar savu latviešu valodu

»vien, bez vācu, krievu un citu tautu grāmatām,
»nevarētu runāt ne ar vienu vācieti, krievu vai citu

»nelatvieti, īsi sakot, kad viņiem piepeši visa garīgā
barība būtu jāsmeļ tikai no pašu savstarpējas sa-

tiksmes un savas rakstniecības, šis stāvoklis nav

svilinošs un nav pavisam' iedomājams; kā latvieši

»un ar latviešu valodu vien viņi nav varējuši sa-

»sniegt ne viszemāko izglītības pakāpi. Bet »Balt.

»vēstnesis« taču katrā ziņā grib latviešu tautas lo-

scekļus vest pie attīstības un tomēr pretoties preto-
jas tam, ka tautskolās, pat draudzes skolās lat-

»v i c š v valodai blakus uz mācekļu vēlēšanos māca
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»vēl kādu citu valodu. Jā pat, ka skolotāju semi-

nārā nevalda latviešu valoda, viņam ir kā ska-

barga aci. Skolotājiem taču vajag būt mācītiem, un

»kas mācīts, izglītots latvietis ir, to nupat redzē-

jām — nav nekas, ir kaut kas neiespējams.«
»Bet varbūt »Balt. vēstnesis« domā: ja nu tas

>arī tagad tā ir, tam turpmāk tā nevajag būt, un

»tālab tad īsti latviešiem pašiem no sevis vajag
»radīt savu tīri tautisku izglītību. Bet viņi jau to

»nevar, viņiem nav līdzekļu tam, nav nekādu

»grāmatu, nekādas dzīvas satiksmes, nekāda pamata

»tāļākcelšanai. Tikai mācīti vien var izplatīt mā-

cību jeb izglītību un darboties lielā jā civilizācijas

»darbā, bet latvietis kā tāds jau nevar sasniegt iz-

»giītību. šo lietu var griezt kā gribēdams, ar latvi-

»sku vien, un vienīgi latviešu tautas satiksmē

»tas neiet, vismaz tagad ne, un jautājums, vai kād-

»reiz tas būs iespējams, patiesīgi te vēl nebūt nav

»vietā. Visādā ziņā uz tam jau vajadzētu iepriekš
»kam atrasties, ko taču ar kādu tiesību varētu saukt

»par tautisku latviešu rakstniecību, zinātni,
»kultūru, uz kuras pamata tad no iekšienes, bez kā-

»das svešas piepalīdzības, varētu tālāk izkopties.
»Cik ļoti arī mēs vēlētumies redzēt latviešu tautas

lauku kuplāku, par to tomēr esam pār-
liecināti, ka absolūti nav ieliekami ne mazākie pa-

»mati, uz kuriem varētu uzcelt patstāvīgas lat-

viešu izglītības ēku. Bet tā kā par to šimbrīžam

»vēl nav runa, tad arī par to netiepsimies, tikai

«gribētum tos kungus, kas par šādām lietām sapņo
»un ar šādu sapņošanu tā savā skatienā, kā sprie-
»dumos liekas pārcelties pāri tagadnei un maldinā-

»ties par tās prasījumiem, — tos gribētum lūgt, lai

»drusku pārdomā un orientējas par sekošiem jau-
stājumiem:

1) Vai domājama apmierināšana kādas tautas

kultūras dzīvē, kad pēdējā patstāvības, izplatības un

dziļuma ziņā stāv daudz zemāk par kaimiņu tautu
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kultūru un kurai jāpārtiek gandrīz vienīgi tik no

pēdējo radīšanas spējas, caur pārtulkojumiem un

pakaļdarināj umiem?

2) Vai domājams, ka kādai mazai tautiņai ar

kādu miljonu iedzīvotāju, kas dzīvo lielu, vecu kul-

tūras tautu vidū, būs tik daudz radītāja spēka, lai

patstāvīgi no sevis radītu tādu kultūru, ar ko tā

varētu tām cienīgi blakus stāties? Ja viņa.to ne-

spēj, tad tā iekļūst tai kļūmīgā stāvoklī, ko atzī-

mējām savā pirmā jautājumā.

3) Vai kāda tauta, tikai miljonu liela, spēj civi-

lizāciju samaksāt? Še nav jāievēro vien, ko skolas

maksātu, bet cik dārgi gan neiznāktu mazām tau-

tām p. p. visnepieciešamākie mācību līdzekļi, kas

lielās tautās iznāk lēti, tamdēļ ka tiem stipri daudz

pircēju. Cik gan neizmaksātu latviešu konversāci-

jas vārdnīca, citas vārdnīcas, vēstures, ģeogrāfijas
v. c. grāmatas pie tik maza pircēju skaita? Un cik

latviešu gan spētu mācītam cilvēkam pat visnepie-
ciešamākās grāmatas sev iegādāties?

»Kas uz šiem jautājumiem taisnīgi atbildēs, tam

»tiešām būs jāatmet ticība, ka mazas tautiņas spēj sa-

sniegt savu patstāvīgu tautisku attīstību, un varbūt

»tāds turpmāk tad ar mazāk skābu ģīmi noraudzī-

»sies uz to, ka latviešu bērni arī tautskolās nemā-

»cās latviski vien; jo šā vai tā, bet ar latviešu va-

lodu vien nav sasniedzams izglītības augstums.«

Priekšējo avīzes »Ztg. f. St. v. L.« rakstu, to

sevišķi iespiežot, gribējām saglabāt dzīvu, jo, ievē-

rojot parasto laikrakstu likteni, bij jābīstās, ka tas

ar »Ztg. f. St. v. L.« numuru varētu pazust, šis

raksts pelna tiešām vairāk ievērības nekā dažs cits,

tādēļ, ka tas izsaka taisni nevien dažu šejienes vā-

ciešu ieskatus par savu stāvokli pret latviešu tautu,

bet jo vairāk vēl tālab, ka tajā jo skaidri apzīmēti
kādu itin vecu domu zināmi atbalsti.
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Augšējam rakstam esam no savas puses pie-

sprauduši kādas rindiņas. Mēs nedomājam nebūt,
ka ar tām augšējo domu piekritējus pamudināsim

tūliņ uz savu uzskatu atsaukšanu. Mūsu nolūks vai-

rāk tas, iepriekšējam rakstam piemetināt kādas ana-

lizējošas piezīmes un to nodot tādu uzglabāšanai,
kam šādi dokumenti interesē, kamēr pārējo atstāt

pa daļai »Baltijas vēstnesim«, pa daļai laika zobam,

no kuriem pēdējais arī tiešām nekautrās iekosties

pat tik smalciņos radījumos, kādas cilvēku domas,

viņu ieskati.

Pirmā nodaļa.

Ir gan mācīti latvieši.

Vispirms mācītam latvietim, bet sevišķi
tiem vāciešiem., kas par latviešu patiesu izglītību

rūpējas un kas pat bijuši klāt pēdējā laikā šur tur

Latvijā izrīkotos svētkos, kā p. p. Latv. Biedrības

nama iesvētīšanā Rīgā, — jā, viņiem vispirms jo
ērmoti skanēs teikums: »Latvieti kā tādu

nevar izglītot«. Bet kas šim teikumam viņa
tukši skanošās formas dēļ tikai ar mazvērību gri-
bētu paiet garām, tas ar to līdzi arī atstātu neievē-

rotu visu tā plašumu un nozīmi tālākiem slēdzie-

niem. Un kas vrbūt pie apgalvojuma »latvieti kā

tādu nevar izglītot« domā, ka še tiek pieņemta
»latvieša kā tāda« fizioloģiska vai pat mēchaniska

pārveidošana jeb pārradīšana, lai latvieti kā netādu

padarītu par izglītojamu, tas ar to tik pierādītu, ka

viņš nav svabads no kāda zināma materiāla domā-

šanas veida. Patiesībā še darīšana ar drošu domā-

šanas atsvabināšanu no mūsu reāliem attīstības ap-

stākļiem, darīšana ar līdzīgiem jēgumiem, kādi bija
tai prātniecības skolai, kas nodarbojās ar sausajiem
sajēgumiem »lieta kā tāda«, »pati par sevi«. šī

skola, kā zināms, var lepoties netikvien ar »schola-

stikas« vārdu, bet visnotāļ ar jo sirmu vecumu, un
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tā atraduse savus piekritējus tiklab senējos, kā vi-

dus- un jaunākos laikos taisni pie lielākām kultū-

ras tautām. Bet arī ievērojamais teikums: »latvieti

kā tādu nevar izglītot« nav nebūt jauns un nestāv

cieņā tikai pie avīzes »Ztg. f. St. v. L.« un viņas
domu biedriem. Tas ir vecs apsūnojis teikums, kas

uz mata līdzīgs savam dvīņu brālim: »žīds taču jā-

sadedzina«, ja vien nepiegriež vērību ārējiem ap-

stākļiem. Starpība ir vienīgi tā, ka viens no šiem

brāļiem savu lomu spēlējis Palestinā, pie Reinupes

v. t. t., kamēr otrais liels izaudzināts pie Baltijas

jūras. Turklāt pēdējās domas, cik tāļu tās zīmējas
uz latviešiem, kādas reizes, pēc faktisko apstākļu
mēra, pārmainījušas savu ārējo veidu.

Tā p. p. bija laiki, kad latvietis kā tāds nevarēja

kļūt svēts. Tikai kristīgie, tā toreiz svētās dusmās at-

skanēja balsis arī tais zemēs, kur vēlāk katrs pēc sava

veida varēja svēts tapt, varot sasniegt svētumu. Bet

lai toreiz brīvības un piederuma ziņā latviešiem arī

diezcik grūtus prasījumus cēla priekšā, taču par no-

teikumu, ka latvietis tik tad vēl drīkstēšot par kri-

stīgu saukties, kad iepriekš būšot attīstījusies sava

īpaša latviska kristīga ticība, toreiz nedzirdēja neko.

Arī neturēja par vajadzīgu latviešiem ar šādu vai

tādu līdzekļu palīdzību apspiest viņu valodu un tau-

tību. Kad latvietis pieņēma kristīgu ticību, viņš

bij arī patiesi kristīgs un ieguva ar to tiesību sauk-

ties par kristīgu cilvēku, lai gan viņš kristīgo ticību

nebij pats no sevis radījis, tāpat kā tas, kas viņam
to pasniedza.

Šimbrīžam gan grūti kādam iekristu prātā no-

liegt latvietim tiesību saukties par kristīgu cilvēku.

Bet ja augšējās »skolas« domu gaitu attiecinām uz

sajēgumiem »latvisks« un »kristīgs«, tad gan ļoti
jāšaubās, vai latvietis kā tāds ir jel maz kristīgs.

Jā, tādā kārtā ņemot, kā to »Ztg. f. St. v. L.« dara

ar sajēgumiem »latvisks« un »izglītots«, tiešām va-

rētu pierādīt, ka latvietis kā tāds ne domāt nevar
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jel kad tapt par kristīgu cilvēku, un ka tie, kas ir

kristīgi un turklāt dēvējas par latviešiem, ļoti alo-

jas. Te var tas lasītājs, kam nav gods pazīt šāda

domāšanas veida īpašības, apsvērt, cik plaša nozīme

nav teikumam: »latvieti kā tādu nevar izglītot*. It

sevišķi te būtu ievērojams savādais spriešanas
veids.' »Ztg. f. St. v. L.« saka: »Vēl nav neviena

augsti mācīta latvieša. Kas mācīti (kas tie tādi?)

un saucas par latviešiem, tie piekrāpjas. Viņi savu

mācību nav smēlušies no latviešu, bet gan no vācu,

krievu vai kādas citas tautas (kuras tad?) mācību

avotiem un ar to, var darīt un sacīt ko grib, ir pār-

gājuši pilnīgi tajā kultūras dzīvē, kas viņus
lielus uzaudzināja. Reizē latvietim un mācī-

tam būt nav iespējams, jo nav nekādas latviešu

izglītības.«
Tāda dialektika rāda, cik ļoti »Ztg. f. St. v. L.«

pārgājusi augšminētā domāšanas veida rotaļāšanā.

Viņas slēdzieni varēs apmierināt tik tādus, kas ne-

spēj atsvabināties no šādiem skolēnu priekiem. Ka

ar tādu dialektiku, »var darīt un sacīt ko grib«,

faktiskajos apstākļos nekas nav grozāms, pats no

sevis saprotams, šāds slēdziens gan mācītos latvie-

šus nepārvērtīs par vāciešiem. Arī nav vajadzīgs
nekādas sevišķas asprātības, lai uzrādītu «Ztgai f.

St. v. L.« dažas nesaskaņas viņas pierādījumā; jo

viņa neizšķir attālus sajēgumus, kā »augsti mācīts«,

»visnotāļ mācīts«, »latviešu izglītība«, »izglītoto kul-

tūras dzīve« tautā. Lasītājs jau ar pirmmācības iz-

glītību še var darīt »Ztg. f. St. v. L.« uzmanīgu

uz vispār pazīstamiem un pieņemtiem faktiem, kas

runā pretim viņas slēdzieniem. Katrs zin, ka tas,

kas iegūst izglītību, ir izglītots, vai nu viņš būtu

krievs, latvietis vai vācietis; vai viņš savu izglītību
smēlies no grieķiem vai romiešiem, no vāciem vai

krieviem. Tikai kamēr latvietim bija liegts iestā-

ties augstākās skolās, viņš kā latvietis nevarēja sa-

sniegt augstāku izglītību. Katrs izglītots vēl nav



14

augsti mācīts, bet viņš dzīvo jau citādu kultūras

dzīvi, nekā tās pašas tautas nemācītais loceklis, kā

to redzam pie vāciešiem, krieviem, latviešiem v. c.

Ne katrs izglītots tūliņ atmet savu tautību, kad

viņš iepazinies ar kādas citas tautas izglītību un

kultūras dzīvi, citādi cheruskiešu Hermans vairs ne-

līstu atpakaļ savas dzimtenes mežos, kas toreiz tik

maz varēja pievilkt. Ka dažs latvietis izglītojoties vai

pēc tam savu tautību pamet, tas neceļas vis no tī-

rās izglītības, bet gan no gara un sirds bojājuma,

no aplamas izglītošanas skolā un mājā.
Tomēr lasītājs, kas augšējo pierādu teikumu —

aiz tā mētāšanās ar vārdiem un sajēgumiem —kā

tukšu frāzi gribētu nomest pie malas, pārprastu pil-

nīgi viņa īsto nozīmi.

Šis pierādu teikums izpelnās tiešām mūsu lielāko

ievērību, tamdēļ ka tas parāda tos ieročus, ar kā-

diem kāda daļa šejienes vāciešu domājas esam spie-
sta apkarot latviešu tautiskos centienus, un tamdēļ,
ka to šādā kārtā var uzskatīt kā par mērogu tam,

kāda ietekme uz notikumu gaitu šai partijai vēl at-

likusies. Turklāt tajā vislielākā mērā ietērpta tā

romantika, kura no tā laika, kamēr latvieši atkal

kļuvuši brīvi, noveduse pie dogmata par kristīgo
vācu priekšteču nolaidības grēkiem zīmējoties uz

latviešu iznīcināšanau.

Proti, kad' latvieši šī gadusimteņa sākumā caur

augstu un visaugstāku gādību likumdošanas ceļā bij

nokļuvuši brīvībā, kuras trūkumu viņi gadusimteņu
ilgā civilizācijas darbā jo sāpīgi bij sajutuši, tad

aiz viegli saprotamiem' iemesliem radās izdevība jo
dzīvi atcerēties senos latviešu pagānu laikus un līdz-

šinējos panākumus, un pie tam pacilāt vienu otru

jautājumu.
Kamēr kāda šejienes vāciešu daļa par to re-

dzami priecājās, ka daži no viņu kristīgajiem

priekštečiem pat pagātnes tik bēdīgos un grūtos
apstākļos taču kaut ko bija darījuši, lai latviešus
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iztīstītu no civilizācijas bērnu autiņiem, tāmēr tur-

pretim otra daļa stipri sirdījās par to, ka viņu kri-

stīgie tēvi, vai nu aiz vājības, vai pārprastas cilvē-

cības iemesliem nav spējuši latviešiem atņemt viņu
valodu un tautību, lai gan izdevības un laika uz to

nav trūcis. Un kad ar latviešu atbrīvošanu sāka at-

mest vecās lietas un turklāt novēroja, ka otrās lie-

lās un vecās kultūras tautas civīlizātora ietekme iz-

devīgos gadījumos rādīt parādījās mazāk attīstīta-

jos novados, tad nekāds brīnums, ka no veco lietu

saplaisājušās čaumalas izbāza savu galvu arī mā-

cība par kristīgo tēvu nolaidības grēkiem attieco-

ties uz latviešu valodas un tautības neiznīcināšanu.

Bet kad nu līdz ar brīvības iegūšanu latviešiem

vairs nevarēja liegt apmeklēt arī augstākas skolas,

no kurām tie pa līdzšinējo civilizācijas darbības

laiku bija izslēgti, tad gluži dabīgi drīzi vien radās

»mācīti latvieši«, ievērojot vēl to, ka daži latviešiem

labvēlīgi vācu muižnieki un mācītāji laipnā kārtā

gan vārdiem, gan darbiem palīdzēja latviešu jau-

nekļiem tikt pie augstākām mācībām. Tas otrai pu-
sei pagalam nepatika, un mūsu tik ātri skrejošos
laikos radās jo dīvaini pierādījumi, kamdēļ nevarot

būt neviena mācīta latvieša, jā, kamdēļ viņu pavi-
sam nevajagot.

Šo rindiņu rakstītāja bērnības gados valdīja zi-

nāmā ļaužu šķirā uzskats: Mācīts cilvēks vairs

nevar būt latvietis. Kas mācīts un tomēr

vēl saucas par latvieti, to apsēdis garīgs augstprā-
tības velns, jo nav latviešu tautas, tikai vie-

nīgais zemnieks ir latvietis.

Daudzi ticēja šīm domām un dzīvoja, vai vēl ta-

gad dzīvo šai pārliecībā, nemaz neapsvērdami, ka

latvieši nav nekas ne vairāk, ne mazāk kā tauta,
kas ilgi kalpinot nospiesta uz viszemāko dzīves pa-

kāpi un kam, protāms, tik ilgi nevarēja būt nekā-

das augstākas izglītības, kamēr tai nebija iespējams
to iegūt. Pierādījumam, cik cieši sajēgumi »latvie-
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tis un zemnieks«, un mācīts* ar laiku va-

rējuši saaugt kopā, lai noder sekošie fakti: kad

priekš dažiem gadiem kādā gadījumā ienāca runa,

ka Vācījā zemnieki runājot vāciski, tad kāda mācīta

kundze iesaucās: Kā tas var būt, vai tad tur visi

tik mācīti, kas tad tur zemi apstrādā? — Daudz

vairāk svara, nekā šāda acumirklīga, nevainīga jē-

gumu apmaiņa pelna, gan jāpieliek kāda zināma

mācītāja atlaidu runai, kurā viņš uz kursu beigu-
šiem Valkas semināra audzēkņiem, kam taču jā-
strādā tautas izglītības veicināšanas laukā, tā

teica: Tagad jūsl varat droši iet dzīvē, vācu

publika jūs ar prieku uzņemsi savās rokās, jo

jūs neesat vairs latvieši, bet pilnīgi vācieši. Tiešām

aizgrābjošs paglaimojums latvietim, ka viņu pāris

gados, turklāt vēl bez grieķu un latīņu valodām,
var pataisīt par lielākās kultūras tautas dēlu. Bet

vai jaunās sirdis šādus glaimus arī pienācīgi prot
cienīt, to pārrunāsim kādā citā gadījumā. Te gri-

bējām tikai drusciņ uz to aizrādīt, cik viegli visā-

dos atgadījumos, tā jautros, kā nopietnos, prot
triekt un svaidīties ar sajēgumiem »latvisks un vā-

cisks*, mācīts un nemācīts vai zemnieks.

»Bet kā gadi ātri, ātri skrien!«

Pa tam dažs zēns izrāvies no savas daiļavas ro-

kām, lai vēlāk kā izglītots jauneklis atgrieztos dzim-

tenes ārēs. Un izglītība, uz kuru šillera vārdi

tāpat zīmējas, kā uz »kārtību«,
»... laimes māte svēta,
Tu no debess izredzēta

Sabiedrotas tautas radīt,
Pilsētas un ciemus stādīt,
Kas no mežiem kopā krāja
Izklīdušus vienā mājā,
Ļaužu būdas apsērsdama,
Tikumību mācīdama,
Vienodama cilvēcību,
Tēvzemes caur mīlestību!*
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ja, izglītība arī latviešu jauneklim tēviju padara

dārgāku un to saista, biedro ar viņu jo ciešāk.

Tā tiešām gadu no gada aug latviešu mācīto dēlu

skaits latviešu tautai, kā ari visai tēvu zemei par

svētību, bet it sevišķi par jo lielu atlīdzinājumu
tiem vāciešiem, kas no savas puses pūlās visā no-

pietnībā piepalīdzēt latviešiem tikt pie prāta

gaismas.

Ciitāddomātājiem šī neapgāžamā patiesība nav

nebūt sveša, viņi turpretim gan nopūlējušies, lai

visādiem mākslas izteicieniem un burvju formulām,

kā »aģitātors«, »braucēji jātnieki jeb bruņinieki*
(sic!), »laimes kalēji* vai vēl citādiem laika ap-

stākļiem piemērotiem līdzekļiem parādītu savu ie-

tekmi, lai pamodušos garu apslāpētu. Arī vārdam

»jaunlatvietis*, ko pirmo reiz lietoja kāds cauri un

cauri uzticāms dvēseļu gans, kāds latviešu draugs
un asprātīgs novērotājs un kas zīmēts tikai uz

latviešu tautisko kustību, tie pēcāk zinājuši piešķirt
gluži citādu nozīmi, tā ka šis vārds izvērties taisni

par tukšu skaņu, jo tā nozīme runā tieši dzīvei

pretī.
Visjaunākā recepte, kam mācītie latvieši jāved

pie prāta, uzņem izsmiekla un tālredzīgas šaubības

ceļu. Pēc tās mācītiem latviešiem nav jābūt tā ti-

kai necilvēkiem « (Unmenschen), nē, viņus nemaz

negrib pieskaitīt pie cilvēkiem, viņi taisni »nav ne-

kas* (Undinge), ja, pat ne tas, bet gan pilnīga, ab-

solūta »n eiesp ēj Ib a«. »Kas mācīts latvietis ir,
to nupat redzējām, — itnekas, kaut kas neiespē-
jams*, saka »Ztg. f. St. v. L.«. Un ar to, mēs do-

mājam, šis uzskats sasniedzis savu augstāko pa-

kāpi un savas robežjūtis, ja negribam teikt, ka at-

tiecīgie kungi noklīduši tāļu jo tāļu »neiespējības«
robežās.

Bet kamdēļ taisni tagad, kur tautiskie centieni

Eiropā lielas un mazas tautas pamodinājuši uz aiz-

gūtnīgu sacensību, un kur taču agrākā pretešķība,
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kāda pastāvēja sajēgumos »latvieši« un »tauta«,

(pamazām izzudusi, ja, kamdēļ taisni tagad mācīti

latvieši pārvērtušies par neko un neiespējamābām?
— tam iemesls — »jo nav nekādas latviešu

izglī tī b a s«. Bet arī šis • iemesls norāda uz pē-

dējo glābiņu, vismaz līdzšinējā virzienā.

Ja nu pēc tāda pamatojuma pieņemtum, ka

»Ztg. f. St. v. L.« ir tajās domās, ka tāda tautiska

»vācu izglītība«, kas tagad vērš visas Eiropas acis

uz sevi, jau no laika gala tāda bijusi; jeb ka tā

nekā nezin par tiem laikiem, kur ģermāņi ar lielu

pretību raudzījās uz tām vietām, kas nodevās aug-

stākai kultūrai un izglītībai, proti, uz pilsētām; jeb

ja pieņemtum, tā aizmirsuse, ka vēl nesen atpakaļ
slaveni paidagogi, kā Šturms Strasburgā, Trocen-

dorfs Goldbergā v. t. t., vācu mātes valodas mācību

nevien neļāva ievest augstākās skolās, bet tās lie-

tošanu pat skolēnu satiksmē sevišķi sodīja: tad uz-

spiestum šai lapai tīri nepatīkamas domas. Arī

latviešiem izteiktā pārmetumā, ka viņi savu izglī-
tību smēlušies no citu tautu kultūras dzīves, nav

atrodama nekāda paļa par vāciešiem kā tādiem, kas

savu izglītību, kad tie »tikai savas tautības robe-

žās vien« nespēja sasniegt »tagadējo kultūras aug-
stumu*, smēlās pie romiešiem un grieķiem, angļiem
un frančiem, kā to katrreizējie laika apstākļi prasīja.

Tāpat minētā lapa ar apliecinājumu, ka latvie-

šiem neesot nekādu līdzekļu, nekādu grāmatu, nekā-

das dzīvas satiksmes, nekāda pamata kultūras tā-

ļākcelšanai«, grib izplatīt domas, itkā latviešu

tauta ar saviem »faktiskajiem apstākļiem, kādos tā

attīstījusies un tagad dzīvo«, būtu nonākusi pie

übagu spieķa, jeb pa gadusimteņu garo civilizācijas

procesa laiku nebūtu itin nekas darīts, neviena grā-

mata sarakstīta, neviena skola nodibināta.
—

šīs

domas »Ztg. f. St. v. L.« gan patiešām nav gribē-

jusi izteikt, bet lai teikumus »tikai mācīti vien var

veicināt izglītību un strādāt līdzi pie lielā civīlizā-



19

cijas darba* un kā tāds nevar būt mā-

cīts*, uzturētu spēkā un tamlīdz latvietim noliegtu
katru tiesību rūpēties par savas tautas izglītību, tad

lieta bij pastipri jāsagroza. Lai šis pierādījums iz-

nāktu jo gaišāks, tad netrūkst arī iebilduma, ka

iepriekš izglītības sākuma »vajag kam atra-

sties, ko ar kādu tiesību varētu saukt par tauti-

sku latv iešu rakstniecību, zinātni, kultūru, uz

kuras pamata tad no iekšienes, bez kādas piepalī-
dzības no ārienes, varētu tālāk izkopties«.

Te radies domu biedrs zēnam, kas agrāk negri-

bēja doties ūdenī, iekāms nebija iemācījies peldēt.
Bet patiešām interesanti redzēt, ka tai še lat-

viešu tautai ieteiktai civilizācijas metodei jau sirmā

senatnē bijuši savi aizstāvji. Lai iespētu strādāt

civilizācijas darbu, toreiz mācīja, tad latviešiem jā-

atņemot viss viņu pagāniskais pamats zem kājām
un tā vietā viņi jāieģērbjot civilizējošā spaidu

tērpā. Reizē ar to pagānu acij priekšā aizklāja

sarga šķidrautu, lai tā, patiesības gaismu ieraudzī-

jusi, no tās neapžilbtu.

Tagad mums atkal grib laupīt visu tautisko pa-

matu un tā vietā kalt ap rokām važas, kas lai čak-

lās rokas savaldītu, vai tās vismazākais piegrieztu

partijas interesēm. Netrūkst arī acu aizsegas, lai

neredzētu patiesos apstākļus. Pats no sevis sapro-

tams, ka tagad gan rīkojas citādiem paņēmieniem,
nekā senākus laikus. Tad mazāk runāja, bet vairāk

darīja, tamdēļ cirta, kur tikai pietika klāt. Tagad
svarā vārdi, mazāk darbi. Tagad dažu labu reizi

lietas patiesībai jāpazemojas mutes varonības

priekšā, tamdēļ tagad daudz raksta, lai daudz pie-
rādītu.

Tā kā »Z. f. St. v. L.« zin, ka sevišķi kādas tau-

tas mācītākie locekļi var uzņemties tēvu valodas un

tautības apzinīgu pārstāvību, kamēr nemācītu vai

pusmācītu, īpaši pārejas laikos, vieglāk var pave-

dināt uz šo dārgo mantu necienīšanu vai pat nonie-
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vāšanu, tad tā mācīto latvieti grib pārliecināt, ka

viņš, turēdamies pie savas tautas, esot tīrais »itne-

kas«, turpretim viņš varot kļūt par jo svarīgu,

ievērojamu vīru, ja pakalpojot zināmām par-

tijas interesēm un tamlīdz atsakoties par latvieti būt.

Mēs domājam, ka tādu pieprasījumu, vai izglī-
tota latvieša pārliecība un tamlīdz viņa tēvu valoda

un tautība ar naudu pērkami, gan nedrīkst atstāt

neievērotu. Jo ja kāds tādus prasījumus ceļ priekšā

par citu pārliecību, tad tāds ar to apzīmē arī savu

stāvokli pret šo vīra tikumu.

Tie latvieši, kas arī kā mācīti nemitās būt

latvieši, šādu prasījumu no viņu sirdsapziņas netik-

vien uz stingrāko atraida, bet turklāt vēl visus tos

kungus, kas tādiem dialektikas līdzekļiem grib visu

sasniegt, dara uz to uzmanīgus, ka viņi ar tādu pra-

sījumu uzstādīšanu pārkāpuši godavīra pieklājības
robežas.

Bez tam mēs zināmajiem kungiem, »viņi var sa-

cīt un darīt ko vien grib«, sakām taisni acīs: Mēs,

kas ar skaidru apziņu savu iegūto izglītību, savu

spēku, savu dzīvību ziedojam savas tautas labā,
mēs turamies cieši un uzticīgi pie tēvu valodas un

savas tautības, un sevišķi tagad tos ne par kādu

naudu nevaram pārdot, tādēļ ka — mums nevar

dot neko citu vietā, kas būtu tikpat svarīgs un cie-

nīgs mūsu tautas civilizācijas interešu ziņā.
Taču lai nonāktum atpakaļ pie atšķetināmā pa-

vediena, tad ievērojot, ka pārrunājamā rakstā ie-

likta vecu vecā »zemes atņemšanas« ideja, tikai

jaunā veidā, varētum teikt, ka še jauns pierādī-

jums apgalvojumam, ka zināmi apgabali sevišķi iz-

devīgi zināmu ideju izaudzināšanā un uzglabāšanā;

ja ciešā pieturēšanās pie reiz pieņemtām domām

nebūtu meklējama cilvēcīgas dabas vispārējā ne-

pilnīgumā«, kas neatļauj radīt katram gadusimte-

nim, katram jaunam laikmetam jaunas idejas un

jaunas metodes.
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Bet taisni šī iemesla dēļ mēs arī ka

augšējais civilizācijas plāns, ar ko latviešus gri-
bētu piepeši pārvērst par kādas lielas kultūras tau-

tas locekļiem, pēc priekšējiem izskaidrojumiem ne-

taps tūliņ un uz visiem laikiem atmests pie malas.

Dažkārt gan tik viens vienīgs spalvas vilciens

var atnest veselām valstīm, mazām un lielām tau-

tām uz gadu desmitiem, bieži pat uz gadu simte-

ņiem laimi un nelaimi, svētību un lāstus. Bet mēs,

kam jāsaraksta garāki un plašāki raksti, lai mūs

visnotāļ dzirdētu un saprastu, neizšķiram tik tieši

tautu likteni, mēs ietekmējam viņu domas un gribu
tikai vēl trešā un ceturtā paaudzē, daudzkārt pat
vēl vēlāk. Tāpat kā mēs zinām, ka zināmā »Ztg. f.

St. v. L.« raksta dēļ visi mācītie latvieši nesāks

atstāt savu tautību, tikpat maz arī šaubāmies par

to, ka ir turpmāk vēl dzīvos šīs avīzes aizstāvētās

civilizācijas idejas. Pavisam otrādi, mēs darām šo

rindiņu latviešu lasītājus taisni uz to uzmanīgus,
ka turpmāk šim civilizācijas plānam, varētu teikt:

uzbrukumam, kas mērķēts mūsu tēvu valodai un

tautībai, būs jāparādās citādā veidā, tamdēļ ka tas

savā tagadējā virzienā nokļuvis jau līdz galīgam
tukšumam, neiespējībai. Turklāt uzsveram vēl to,
ka šī plāna raksturam jātop jo bīstamākam, jo vai-

rāk tas noliegšanas ceļā, varbūt neapzinoties, tuvi-

nājās sadalītajam un iznīcinātajam nihilismam,
kura ietekmē mēģinās spirgtos darba spēkus trau-

cēt un postīt.
Bet pa tam par spīti visai runāšanai ir un pa-

liek neapgāžama patiesība, ka mācīto latviešu skaits

vairojas gadu gadā. šo patiesību vēl sevišķi gribēt
pierādīt, būtu tikpat daudz kā iekrist »Ztg. f. St.

v. L.« kļūdās, un tālab tikai tas vien jāatgādina, ka

šī lapa ar augšējo atgriezes rakstu nebūt nav grie-
zusies pie mācītiem nelatviešiem, nedz pie nemācī-

tās latviešu tautas daļas, bet gan pie viņas mācī-

tiem locekļiem, kas ar savām domām un saviem
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darbiem parādījušies par latviešiem, par patiesīgi
mācītiem latviešiem. Bet tā kā kristīgā ticība ar

visu uguni un zobenu latviešos pa gadusimteņiem
nevarēja iesakņoties, tāpēc ka pie tam netika ievē-

rota kā pienākas ne viņu tēvu valoda, ne tautība:

gluži tāpat ies ar šīs tautas augstāku izglītību. Bet

vai pēdējā gadījumā arī tikpat daudz gadusimte-

ņiem vajadzēs aizritēt, kā tas gāja ar kristīgās ti-

cības ievešanu, līdz citāddomātājus varētu atgriezt,
to atstāsim te neizšķirtu. Varam tikai to sacīt, ka

patiess ir apgalvojums: ar »mācīto latviešu« aug-

šanu samērā jāpaceļas latviešu izglītībai.
Bet lai partiju interešu aizstāvji, kam šī neap-

gāžamā patiesība sagādā tikdaudz rūpju un pūliņu,
taču pamazītēm mācītos pieradināties pie nenovēr-

šamības, tad atzīmējam tikai sekošo:

Ir tiesa, ka mums, latviešiem, tagad nav nevie-

nas nacionālas augstskolas. Arī pa visiem tiem ga-

dusimteņiem, kamēr latviešu tautā iesākts civilizā-

ciju izplatīt, ar visiem vairākkārtējiem mēģināju-

miem, vēl nav nodibināta neviena nacionāla vidus-

skola. Tā kā latvietis pats pa šo laiku nespēja rū-

pēties un gādāt par savas tautas izglītību, tad vi-

ņam gan to nedrīkstēs pārmest, ka nav celtas derī-

gas tautiskas mācības iestādes, tikpat maz, kā ta-

gad jelkāds varētu iedrošināties mācītos un tauti-

ski apzinīgos latviešus ar vai kādiem taisnības ie-

mesliem traucēt un kavēt viņu darbā, rūpēties par

savas tautas izglītošanu.
Bet latvietis tautības jautājumu ņemtu tikpat

vienpusīgi, kā to dara »Ztg. f. St. v. L.«, ja viņš
gribētu nosēsties uz tās ieteiktā savrūpības soliņa
(Isolierschemel), lai uzturoties lielu kultūras tautu

vidū uz tā sēdot bez kādas svešas piepalīdzības, tīri

no sevis vien varētu izaudzināt visu zinātni un

mākslu, literātūru un kultūru. To, piem., arī vā-

cietis nav darījis, kamēr vien viņš nodevies māk-

slām un zinātnēm, un vēl tagad Vācijā diezgan labi
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pazīstamas pēdas, ko ieminušas studi-

jas*. To pat atšķirtībā pieradušais japānietis šīm-

dienām vairs nedara. Jā, arī »Ztg. f. St. v. L.< re-

dakcijas krēsls nevar būt tāds savrūpības soliņš,
vismaz tam tādam nevajadzētu būt.

Tā tad mēs, latvieši, izpildīdami sava laika un

savu vajadzību prasības, izlietojam sev par labu vi-

sas tagad mums pieejamās izglītības iestādes un

visus izglītības līdzekļus, katrs pēc saviem apstāk-

ļiem. Vācietis, ko romieši un grieķi, angļi un franči

lielu uzaudzinājuši, par to mums nekad nedrīkst iz-

teikt pārmetumu, sevišķi ievērojot vēl to, ka mēs

latvieši, viņam esam samaksājuši jau toreiz iepriekš

brangu skolas naudu, kad viņš viens pats strādāja
mūsu lielās civilizācijas ēkas celšanā, kamēr mūsu

skola viņos lielajos ietekmju laikos bij ganu āres

un mūsu gara barība vēl no pagānu laikiem atliku-

šās un no mātes mutes teiktās dziesmas, teikas un

pasakas, kā arī no tēva mācītie īsie, dziļie gudrības
vārdi un dzīves mācības, sajaukti ar dažām drum-

slām, kas nokrita no kristīgās civilizācijas varas

galda. Bet par to tie vācieši, kas ieskata par savu

jauko un augsto uzdevumu sekmēt un celt latviešu

attīstību, priecājas mums līdzi, ka mēs maz gados
taču jau tiktāl esam tikuši.

Mācība, ko mēs tagad spējam smelties netauti-

skajās skolās, nebūt nepavedina katru latviešu jau-
nekli tūliņ savu tautības apziņu apslāpēt, jeb savu

tautību noliegt. Bet kad tomēr dažs labs latvietis,
nācis pie augstākas izglītības, atdod savu iedzimto

tiesību, drīkstēt sevi par latvieti saukties, tad pie
tam nav jāaizmirst, ka tā atgadās arī pie lielām

un vecām kultūras tautām. Tikai tas latvietis, kas

savu elementāro mācību iegūst ar vācu mēles palī-
dzību, biežāki nokļūst tais domās, ka viņš esot par
daudz mācīts, lai sevi vēl pieskaitītos pie nemācī-

tās* tautas. Viņš ieguvis dažas čaumalas, kuras iz-

devīgā gadījumā varētu pildīt ar košu saturu, bet
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nav tikušas piepildītas, tā ka pēcāk kā apstulbis

pašu čaumalu sāk noturēt par augstāko un dārgāko:

jo ja viņš to nomet, tad viņam nepaliek nekā, kas

viņu paceltu augstāk par viņa līdztautiešiem. Kā

mācītam un izglītotam arī savā tēvu valodā uzstā-

ties, uz to viņam nav nekādas iespējasl. Tādā ga-

dījumā tad ar nederīgo līdzekli, svešo valodu, iz-

glītības vietā nācis tik prāta un sirds sabojājums.

Jāpiemin arī, ka pie mums gan bez tam vēl dažādi

cēloņi vedina atkrist no savas tautas, kas citādos

apstākļos tā nebūtu. Tā p. p. viens otrs no «mā-

cītiem* latviešiem kaunās sevi skaitīties par lat-

vieti« tādēļ, ka viņš uzaudzis tādos apstākļos, kas

viņa tautas brāļus izrādīja visdziļākajā zemībā.

Cits atkal pēc nobeigtiem mācības gadiem nāk tā-

dos smalkos sakaros, kas ieteic par ievēlamu atsve-

šināšanos no viņa agrākajām radniecībām, un tā

tad arī vājina vai pavisam iznīcina viņa garīgos sa-

karus ar viņa dzimto tautu. Citi vienkārši ļaujas
sevi pārvaldīties no vecu vecā aizsprieduma, ka tik

vācietis varot būt mācīts. Dažiem atkal ir citi šiem

līdzīgi cēloņi.
Tādos gadījumos, saprotams, izglītība nav varē-

jusi parādīt savu īsto seju, savus labos augļus, jeb
te darīšana ar kādu grūtu dabas nomaldību, kurai

jākļūst jo acīs krītošākai, jo mazāk iegūtā izglītība
uz to noderīga, lai norādītu gaiši latvietim viņa
stāvokli pret savu tautu. Ar cik lielu tiesību vēl

šur tur uzturas domas, ka latvietis, kas pie savas

tautas turas, nedabūjot nekādu »labu vietu*, to lai

izšķir faktu valoda.

Izglītības materiāls, ko mēs, latvieši, tagad sme-

ļamies mums pieejamās augstākās skolās, iziet uz

mūsu zināšanu, mūsu spēju un mūsu gara

paplašināšanu un izdaiļošanu. Bet šo zināšanu, šo

māku, kā to rāda pastāvīgi pieaugošais izglītības
apmērs, nav sakrājusi tik viena vienīga tauta, kas

dzīvojusi atšķirta no citām. Tas ir daudz vairāk
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mantojums, ko kultūras tautas civilizācijas darbā

strādādamas pēc garāka vai īsāka laika saguvušas

un tad atstājušas visiem tiem, kas šai darbā grib

un var piedalīties. Tālab nav mūsu uzdevums, jau

savāktos krājumus uzskatīt par neesošiem, bet gan,

pārbaudot un sijājot, saņemt un uzglabāt to mantu,

kas agrāk un bez mums jau sakrāta, un kam tad

ir iespēja, lai tas arī no savas puses pienes pa

graudiņam, ko paplašināt visu lielo zinātņu un

mākslu kopu.
Tā mēs tagad nelatviešu augstākās skolās mā-

cāmies, piem., apbrīnot Homēru un Horāciju, augsti
cienīt Tuķidīdu un Līviju, atspirdzināties pie šillera

un Deržāvina, kā tas latviešu augstākās skolās ne-

maz citādi nedrīkstētu būt. Matēmatika un dabas

zinātnes, pie kuru nodibināšanas darbojušās līdzi

daudzas tautas, nezin uzrādīt neviena neapgāžama,
cieta likuma, ka tautībai nepieciešami jākrīt izglī-
tībai par upuri. Ģeogrāfija un vēsture rāda mums

dažādu tautu gaismas un ēnas puses, kā arī mēr-

ķus, pēc kuriem viņu krietnākie dēli centušies un

cīnījušies. Tas izdailē arī mūsu tautisko apziņu,
bet nelatviskā skolā paliek neapmierināta reiz pa-

modusies dziņa pēc tuvākas iepazīšanās ar pašu tau-

tas zemi un likteni. Te izceļas robs, kuru katram

ārpus skolas nav iespējams aizpildīt. Zinātniska

iepazīšanās ar dažādu tautu valodām un viņu at-

tīstības gaitu gan modina vēlēšanos, tāpat iepazī-
ties ar savas tautas valodu un tās attīstības gaitu,
bet nedod šo iepazīstināšanu. Tādēļ, diemžēl, pats
no sevis saprotams, tiem latviešiem, kas vēlāk dzīvē

neatron nekad laika un izdevības skolā aizkavēto

pienācīgi panākt, uzglabājas galvā visu mūžu daudz-

kārt visaplamākās domas par latviešu valodu.

Tā tad nelatviešu augstākās skolās izglītojies
latvietis laimīgā gadījumā var ar visu savu

sirdi un dvēseli piederēt savai tautai. Jo uz to ve-

dina un spēcina latvieša garu un prātu katrs skai-
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drākais, no aizspriedumiem tīrais izglītības avots.

Ja tad vēl viņam ārpus skolas izdodas pienācīgā
mērā iepazīties ar pašas tautas valodu un vēsturi,
tā ka viņš netikvien skaidri apzinās savu stāvokli

pret savu tautu, bet arī var ziedot viņas labā visas

savas domas un visu centību, savu mīlestību un

dzīvību, tad viņam ir neapstrīdāma tiesība sevi

saukties ari par latvieti. Par »it neko« viņš tad

kļūst tikai tāda acīs, kas šāda veida cilvēku-latvieti

nevar lietot.

Bet kad nu, kā jau minēts, piedzīvojumi māca,

ka tas zināšanu un spēju daudzums, kas sasnie-

dzams pilnīgi tikai nacionālās augstākās skolās, bet

kas tagad pastāvošās skolās netop pienācīgi pie-

kopts, no kam latviešu vēlākajā dzīvē ceļas dažādi

apgrūtinājumi, kuri taču pa lielākai daļai jau sko-

las gados jāpārspēj: tad pats no sevis saprotams,
ka mēs, mācītie latvieši, cenšamies un cīnāmies arī

pēc augstākām nacionālām skolām. Tautiskai sko-

lai nevien jānovērš nupat minētie ļaunumi, bet arī

jāliek un jānostiprina tie pamati, kas latvietim ne-

aptumšo viņa stāvokli pret savu tautu, valsti un

citām tautām, bet gan to visos dzīves apstākļos jo

gaiši uzrāda. Tā tad tautiskas skolas nolūks nebūt

nav latvieti izglītot par »itneko« jeb kādu »neie-

spējību«. Tās mērķis ir: ka skolā iegūtās zināša-

nas un spējas izlietotu netikvien mācītā tautas lo-

cekļa, bet visas tautas labā, paceļot tās garīgo, ti-

kumīgo un materiālo labklāījbu.
Kamēr latvietis krietnā garā pieķeras savai tau-

tai, tāmēr viņš ir aprēķināms faktors, un tikai kā

tāds viņš var būt tādam pašam krietnam draugam
un pretiniekam vēlams biedrs dalītās interesēs.

Tamdēļ mūsu tautiski apzinīgo latviešu krūtīs ir

tīrākā sirdsapziņa, ka necenšamies ne pēc kā ne-

lietīga, vai neiespējama, vai pat pretlikumīga, bet

gan pēc it pieklājīga, laikam piemērota. Izposies
ar patiesu prašanu, krietnu spēju un skaidru, gaišu
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prātu, latvietis taisni kā latvietis vislabāk var iz-

pildīt mūsu laiku uzdevumus. Jo tiklab valstij
kā arī katram cittautiešu līdzpilsonim var būt tikai

pa prātam, ka mēs, latvieši, zināšanās un spējās
arvienu vairāk pieņemamies, pie tam gara krietnībā

nepanīkdami. Bet īsts pierādījums par tādu panī-
kumu būtu tas, ja mēs, mācītie un tautiski apzinī-

gie latvieši, ļautos ar tādu mākslīgu iebilžu palī-
dzību sev nolaupīt savu tēvu valodu un tautisko ap-

ziņu, t. i. ļautos sevi aizrauties uz pavisam nekla-

siskas bēdu lugas izrādi ar pienācīgajiem pašnāvī-
bas mēģinājumiem, vai savu pauri izveidot par

slinkotāju ideju perēkli.

Novecojuši aizspriedumi un miglaini nākotnes

lēsējumi nav nekādi pienācīgi motīvi, ziedot sevi

pašus vai pat visu latviešu tautu sīkulīgām partiju
interesēm.

Bet kas zīmējas uz kultūras dzīvi, kurā mēs, mā-

cītie latvieši, esot pilnīgi pārgājuši, tad lai »Ztg. f.

St. v. L.«turpmāk to vairs neuzskata par piedauzību

jeb apgrēcību, kad arī mācītais latvietis garšīgi
iebauda savu glāzi kafejas un nēsā svārkus, pēc
franču vai angļu modes šūdinātus. Gluži to pašu
redzam arī Vācijā, kur mācītie neģērbjas ne pēc
veco ģermāņu modes, ne tā kā vienkāršie laucinieki.

Ka vācietis savā kultūras dzīvē tagad beidzot grib
pilnīgi atsvabināties no franču iespaida, tā viņa da-

rīšana. Vācietim uz to tagad labs iemesls. Bet

»Ztg. f. St. v. L.« no tam nedrīkst spriest, ka arī

mums, latviešiem, jau būtu jādibina savs tautisks

modes žurnāls. Latvieši tādu jautājumu izšķiršanu
atstās vispirms citām tautām. Nāks laiks, nāks

padoms. Taču to gan gribam piebilst, ka patiešām
var būt, ka »Ztg. f. St. v. L.« augšējais raksts dažu

labu latviešu jaunekli vai jaunavu varētu pamudi-
nāt piegriezt vērību tautiskam uzvalkam, kas, bla-

kus pieminot, dažos apvidos ir tiešām itin glīts un

košs.
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Kad »Ztg. f. St. v. L.« sava raksta beigās saka:

»šā vai tā, bet ar latviešu valodu vien nav sasnie-

dzams izglītības augstums«, tad mēs ar to pilnīgi

esam vienis prātis, jo neviena tauta šīm dienām ar

savu tēvu valodu vien, sēdēdama uz mums ieteiktā

savrūpības soliņa, nesasniedz izglītības augstumu.
Šie vārdi tik mums atgādina neapgāžamo patiesību,
ka ar visu »šā vai tā« jau tagad ir mācīti latvieši

taisni tamdēļ, ka »latviešiem nav vairs vienīgi
tik pašu tautības robežās jāizdailējas un jāsasniedz
kultūras augstumi«.

Otrā nodaļa.

Latviešu valoda augstākās un zemākās skolās.

Vārdu sakopojumi, kā »izslēgt katru citu valodu,
bez vien latviešu«, »līdzās latviešu valodai vēl citas

valodas«, »ar latviešu valodu vien nav sasniedzams

izglītības augstums* v. t. t., kā tie augšējā rakstā

zināmās vietās ievietoti, lasītājam nedod tiesību do-

māt, ka »Ztg. f. St. v. L.« nebūs skaidri zinājusi,
ko tā īsteni grib pierādīt. Šis grupējums drīzāk gan

norāda uz vārdu veiklu izvēli, kā tas vislabāki no-

der vēlamam pierādījumam. Bet mums arī še jā-
izšķir attālu stāvošie sajēgumi. Laukskolu izglītību
baudīt ir taču drusku kas cits, nekā sasniegt izglī-
tības augstumus. Prasīt, lai tēvu valoda tautsko-

lās būtu par mācības valodu, nenozīmē to pašu, kā

gribēt izslēgt katru citu valodu, kas tiklab vācietim

kā latvietim vajadzīga izglītības augstākās pakāpes

sasniegšanai.
Ko iespēj &- līdz 8-gadu tautskolas, kuras to-

mēr ar visnopietnāko nodarbošanos, izņemot cauri

to mācības vielu, kas vispārīgai izglītībai nepiecie-

šama, neatron nedz laika, nedz jaudas vēl nodoties

daudzām valodām — jā, šo skolu iespēja nav

jāpārmaina ar to uzdevumu, kāds tagad pie-
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šķirams latviešu ziemas skolām, kuru mācības laiks

sniedzas tikai no 100 līdz 300 dienām.

šādus jēdzienus samainot juku jukām, »Ztg. f.

St. v. L.« nāk pie ļoti ievērojama priekšlikuma:
»Mēs lūdzam kādu no šiem kungiem, kas tādā

dedzībā runā un raksta par tautas izglītību un par

vienīgi latviešu valodas valdību tautas skolās,
iedomāties reiz tādu stāvokli, kādā viņi atrastos,
kad viņi, nezaudējot līdz šim iegūto iz-

glītības pakāpi, piepeši atrastos vienīgi
ar savu latviešu valodu vien,bez vācu,

krievu un citu tautu grāmatām, nevarētu ru-

nāt ne ar vienu vācieti, krievu vai citu ne-

latvieti, īsi sakot, kad viņiem piepeši visa

garīgā barība būtu jāsmeļ tikai no pašu sav-

starpējas satiksmes un savas rakstniecības, šis

stāvoklis nav vilinošs un nav pavisam iedomā-

jams (?), kā latvieši un ar latviešu valodu viēn viņi nav

varējuši sasniegt ne viszemāKo izglītības pakāpi.«
Ja te būtu joki vietā, tad mēs lūgtum »Ztg. f.

St. v. L.« ar saviem burtličiem un iespiedējiem pār-
celties uz kādiem gadiem ģermāņu mežos Tacita

laikā, lai redzētu, cik apmierinošs viņai varētu būt

tāds stāvoklis, kur tai, līdz šim iegūto

izglītības pakāpi, viņai garīgā barība būtu jāsmeļ
vienīgi no satiksmes ar toreizējiem vāciem un no

viņu rakstniecības«.

Jā, augšējā apgalvojuma komismam jau tad va-

jadzētu parādīties, ja tikai iedomātos visus vācu

laikrakstu redaktorus tādā stāvoklī, ka tie nedabūtu

lasīt neviena franču, angļu, krievu vai arī — tikai

latviešu laikraksta.

Katrā ziņā liekas, ka »Ztg. f. St. v. L.« nepazīst
lāgā nevienu latviešu un arī nevienu vācu zemnieku.

Tamdēļ tā domā, ka pēdējais tālab vien, ka viņš
vāciski runā, spējot dot augsti mācītam pietiekošu
gara barību, kamēr latviešu zemnieks tādēļ, ka vi-

ņam jāpietiek ar latviešu valodu un latviešu literā-
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tūru, tai izliekas būt tīrais muļķis. Laikam tā ie-

domājas vācu zemnieku tādu, kas sēd pie vācu,

franču un grieķu klasiķiem, un nevis kas staigā
arklam pakaļ, tāpat kā augšminētā kundze.

Tomēr šī lieta mūs maz var interesēt. Atzīmē-

sim vispirms to, ka »Ztg. f. St. v. L.« ar šiem

spriedumiem par zemnieku apstākļiem runā gluži

pretim kādām agrāk izteiktām domām, pēc kurām

še kā nevilinoši apzīmēto latviešu zemnieku stāvokli

uzslavēja taisni kā tīri apskaužamu mūsu dzimtenē.

Citi laiki, citas dziesmas.

Bez tam »Ztg. f. St. v. L.« augšējie spriedumi

jo gaiši izrāda, cik gluži citādu stāvokli pret lat-

viešu tautas izglītības vajadzībām ieņem mācītie un

tautiski apzinīgie latvieši un vācu partijas vīri.

Proti, latvietis pazīst minēto savas tautas »ne-

viļinošo« stāvokli nevien no tam, ka viņš, »Ztg. f.

St. v. L.« uzmudināts, tajā piepeši pārceļas uz fan-

tāzijas spārniem, bet gan arī it sevišķi no tam, ka

viņš vai nu dien dienā dzīvo šais apstākļos, vai at-

razdamies izglītības augstumos, tomēr no tiem cē-

lies un ar tiem saistīts dziļām cienības un mīlestī-

bas saitēm un ka tautas labklājība un bēdas ir arī

viņa laime un nelaime. Tā tad tautiski apzinīgam
latvietim daudzkārt un it dziļi nācies pārdomāt par

savasf tautas izglītības stāvokli. Viņam bijusi jā-
dod atbildība par tautas izglītītbas vajadzībām, par

to, kādā kārtā šīs vajadzības apmierināmas, kā arī

jo sīki bijis jāievēro jau sakrātais īsti nacionālais

un tālāk no citiem aizņemtais izglītības materiāls.

Tādēļ »Ztg. f. St. v. L.« stipri vien nošauj mēr-

ķim garām, ja tā domājas ar augšējām rindiņām
gribējusi stipri uztraukt latviešu prātus. Ar savu

»piepeši« un »nevilinošs« tā tikai to pierāda, cik

ļoti tāļu no tās jāatronas tam, kas mums stāv tik

tuvu. lepazīstoties tuvāki ar šo izglītības stāvokli,
to daudzpusīgi un daudzkārt pārdomājot, nevien

viss atbaidošais tajā priekš mums, latviešiem, sa-



31

mazinājās līdz īstajam mēram, ja, tautas garīgais
stāvoklis mācītu latvieti taisni vilciņ pievelk un

skubinādams skubina ķerties nopietni un vīrišķi pie

darba, lai mācības līdzekļus pavairotu un tos ar-

vienu tālāk tautā izplatītu. Tas ieskats par patie-

sajiem apstākļiem, ko mācīts latvietis gūst dzīvā

satiksmē ar tautu un viņas literātūru, kā arī no-

vēro lielu un mazu tautu vēstures gaitā, viņu noved

pavisam pie citāda sprieduma, nekā tā partija

spriež, ko »Ztg. f. St. v. L.« aizstāv. Kamēr pēdējā
nezin neviena cita ceļa, pa kuru ejot latviešu tautas

garīgo līmeni varētu vai piepeši pacelt, kā vien to,

ka pat tautskolā par valdošām valodām ieved

vācu, krievu un vēl citas valodas, tamēr

latvietis apskatās pēc līdzekļiem, kas visās citās tau-

tās izrādījušies par visderīgākiem, lai tā arī savu

tautu garīgi un — tikumīgi paceltu. Steidzīgi kalt

tautskolā dažādu valodu vokabuļus un frāzes, viņa
acīs nav īstais brīnuma līdzeklis, ar ko paceļama pa-

tiesa izglītība tautā, kurai vēl trūkst lielas daļas
likumīgi noteiktu skolu, kamēr pastāvošās ir pa lie-

lākai daļai tikai ziemas skolas, kuras bez reliģiskā
materiāla maz vien ko spēj izņemt no reālmācībām,
tā ka daži novadi vēl nespēj grūtības pārvarēt, kas

ceļas lasot latviešu populārākos laikrakstus, un vēl

dažam labam pagasta vecākam sava vārda paraksta
vietā jāpavelk zināmie krusti. Izglītota latvieša pie-
nākums tagad ir, vienkārt, ar lielāko nopietnību par
to rūpēties, ka jau savāktais izglītības materiāls

nāktu plašākās tautas masās, un, otrkārt, ka viņa
paša pa gadiem ar grūtiem pūliņiem iegūtos izglī-
tības elementus, ko katrs tautas loceklis nespēj sa-

sniegt, darītu pieejamus savai tautai, ciktāl to

latviešu rakstniecības pamati atļauj. Visnoderīgā-
kais līdzeklis tur ir tautas jeb tēvu valoda, kuras

audzinātāju un glītotāju spēku tikai nemācītais vai

pusmācītais nespēj sajēgt, tādēļ ka viņš ļaujas mal-

dināties gan no iedzimtiem aizspriedumiem, gan no
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mirdzošām viltus sekām. Lai izpildītu savu uzde-

vumu, mācītais latvietis pēc savas spējas un saviem

dzīves apstākļiem lūko dalību ņemt lielā civilizāci-

jas darbā. Viens iestājas kādā latviešu avīzē par

redaktoru, otrs pārtulko cittautu rakstus latviešu

valodā vai saraksta kādus oriģinālsacerējumus tēvu

valodā un tā tāļāk. Ka šādā sacensībā gadās šur

tur paklupt un pakļūdīties, ceļas no tam, ka arī

latvietim daudz vien jācieš no »cilvēcīgās dabas

vispārējās nepilnības«. Kauču arī šī mācīto latviešu

centība nedibinās uz kādas specifiski latviskas ide-

jas, taču tā nav mazāk auglīga, kā tā, ko atronam

dzīvē visur tur pielietotu, kur vien tik bijis vaja-

dzīgs nodibināt un sekmēt īstu izglītību. Tā p. p.

arī vecais Luters prata itin labi pārcelties savas vēl

toreiz neizglītotās tautas stāvoklī. Arī viņu šis stā-

voklis mudināja uz darbību. Tikai tas, ka arī viņa
tautai toreiz trūka derīgu nacionālu mācības lī-

dzekļu, viņu nepamudināja vis uz domām, aplaimot
tautas skolas cik iespējams daudzām valodām, lai

tautas skolēniem būtu pieejamas toreizējās
kultūras valodas, bet gan viņš lūkoja viņam pie-

ejamo izglītības materiālu gan caur tulkojumiem,

gan oriģināliem sacerējumiem tēvu valodā pasniegt
savai nemācītajai tautai, lai to paceltu garīgi un

tikumīgi. Turklāt viņam vēl bij jānokaujas ar diez-

gan lielām valodas grūtībām, jo trūka toreiz vēl

vispārīgi izplatītas vācu rakstu valodas, kas viņa
idejas varēja nest tautā. Tomēr viņš stājās prie-

cīgs un par sekmēm droši pārliecināts augstā tau-

tas izglītības darbā, nemaz iepriekš veikalnieciski

neizlēsēdams, cik daudz pircēju atradīs pirmā vācu

konversācijas vārdnīca, kura, kā zināms, iznāca tik

vēl pustrešsimts gadu pēc Lutera, t. i. 1796. g. Bet

ne tikai tālienē, arī mūsu vistuvākajā tuvumā,
taisni latviešu tautā šis ceļš, šādā kārtā izplatīt un

celt tautas izglītību, izrādījies par pareizu, jo tik

ļauni, kā to »Ztg. f. St. v. L.« daudzina, gan ne-
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stāv ar latviešu rakstniecību. Vēl iekāms latvie-

šiem pašiem nebija skolās izglītotu tautiešu, jau

vācu vīri, kas apzinājās savu civīlizātorisko uzde-

vumu, dzīvodami latviešu vidū, gādāja nopietni Lu-

tera garā arī par šejienes iedzīvotāju zemā garīgā

stāvokļa pacelšanu. Un ka pateicoties tādiem pūli-

ņiem mūsu rakstniecības piekopšanas ziņā tai tie-

šām jau likts pamats, uz kura var darboties tālāk,

to »Ztg. f. St. v. L.« liekas nezinām. Bet kam šī

patiesība ir zināma, tas lai jele iedomājās reiz to

garīgo klusumu, kāds iestātos, ja latvietim kādu

svētdienu atņemtu p. p. Bībeli, dziesmu grāmatu,

sprediķu grāmatu, laicīgas dziesmas, laikrakstus

v. c. viņa tēvu valodā un liktu to vietā viņam
priekšā vai diezin cik patīkamas un svarīgas grā-

matas svešās valodās. Cik pilnīgi vientulīgi un

mēmi gan tad nesēdētu latvieši ar visiem skolā ie-

lauzītiem vokabuļu un frāžu krājumiem — vācu,

krievu un franču klasiķu priekšā! Viņi tad garīgā
ziņā sajustos tikpat bēdīgā stāvoklī, kā skalu vā-

cieši. Bet to gan »Ztg. f. St. v. L.« droši zinās, ka

latviešu zemnieks, kas prot tikai savu tēvu valodu

un kam pieejama visa tagadējā latviešu rakstnie-

cība, tā skaidri nacionālā, kā tulkotā, stāv zināša-

nās, sapratnē un garā daudz augstāk par tā no-

saukto skalu jeb kārklu vācieti. Un kamdēļ šis pē-
dējais, kuru gan — ja tik viņš nemodinātu tik

stipru mūsu līdzcietību — ar lielāku tiesību varētu

dēvēt par »itneko«, — kamdēļ viņa stāvoklis tik bē-

dīgs? Viņš taču runā vāciski, tā tad viņam viegli

vajadzētu būt pieejamiem vismaz vienas lielas tau-

tas lielākiem un ziniskākiem darbiem, viņš taču no

ikdienišķās satiksmes ar vāciem varētu smelties

diezgan pamācību, ierosinājumu v. t. t. Varbūt

vaina būs tā, ka viņu vēl par maz pārņēmuši otrās

vecās kultūras tautas civīlizātoriskie elementi pēc
»Ztg. f. St. v. L.« metodes? Katrā ziņā kārklu vā-

cieša garīgais un tikumīgais stāvoklis ir maz ap-
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skaužams. Cik vientuļam gan nav jāsajūtas šādam

cilvēku bērnam pašas skaistās »Dieva zemītes*

vidū! Aiz smejamas augstprātības un aizspriedumu

sagrābstām tāds kārklu vācietis turas par augstu

priekš latviešu literātūras, nelasa pat ne viņu laik-

rakstus; un tomēr viņš nespēj vēl ne Dieva vārdus

vācu valodā tā saprast, ka tie viņam būtu par dvē-

seles svētību. Kādas dabas grūtas nomaldības dēļ

viņš pat ģimenes saites, kas sniedz cilvēka garam
dažādu baudu un cildenumu, caur atsvešināšanos no

savējiem aprobežojis uz vismazāko mēru. Gan vā-

cietis lūko ais politiskiem nolūkiem teicamā kārtā

viņa stāvokli labot, bet ir pa lielākai daļai par god-

prātīgu vai »mācltu«, lai personiskā satiksmē ar

viņu tam tūliņ nešautos prātā še sastopamā lielā

dabas kļūda, kamdēļ tad viņš pret kārklu vācieti

sajūt vairāk necienības kā cienības. Viņam latviešu

zemnieks ar visu vācu valodas neprašanu tomēr

daudz atgadījumos ir mīļāks. Tā tad kārklu vācie-

tim nav nedz pagātnes, nedz nākotnes, ja, pat ne

tagadnes. Viņš ir tiešām nelaimīgs un nožēlojams
šo vārdu īstajā nozīmē, citiem vārdiem sakot: cil-

vēks bez tēvijas.

Tamdēļ mēs lūdzam tos kungus, kas sagaida
latviešiem visu labumu no tam, ka tautas skolās

valdītu trīs vai vairāk valodas, iedomāties jele tu-

vāki kādā visai panīkuša kārklu vācieša stāvoklī.

Tad viņi drīzumā nomanīs ne tik vien to, cik maz

vilinošs mūsu provinču civilizācijas metodes radītā

savādā kultūras produkta kultūras stāvoklis, bet

arī mācīsies saprast, ka tikai kādas valodas vairā-

kums — un lai tā būtu arī visizglītotākās tautas

valoda pasaulē — vēl nespēj sniegt nekādu patiesu,
apmierinošu izglītību.

Domāts gan ir, ka šāds latviešu panīkums taču

varbūt varētu noderēt kādas šejienes vācu partijas
interesēm, mazākais nākotnē. Bet vajag taču ap-

domāt, ka mums, mācītiem un tautiski apzinīgiem
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latviešiem, nav nekāda īsta pamata pielikt līdzi ro-

kas šādā mūsu tautas sakropļošanas darbā ■— lai

tai laupītu tēviju, kur turklāt vēl nebūt neesam

aizmirsuši, cik tāļu garīgs un tikumīgs pagrimums

priekš maz gadiem noveda dažus Latvijas novadus.

Bez tam arī ne tie, kas rēķinās ar šādām iespēja-

mībām, izšķir attiecīgās partijas likteni. Lai tam-

dēļ katrs izpilda savu uzdevumu. Un kas tā dara,
tas sapratīs to un priecāsies par to, ka mēs, latvieši,

ar riebumu novēršamies no augšējo iespējību uzņē-
mumiem.

Bet mēs lūdzam laipno lasītāju, apcerēt godīgi

un nopietni mūsu tautskolu patieso stāvokli un

darba spējas. Kā gan lai tās ar savu vienu līdz

trīs ziemas garo mācības laiku iespēj tautā izplatīt

patiesas zināšanas, teicamu spēju un vīrišķu garu

un prātu un turklāt vēl dot dzīves ceļā līdzi kādu

ceturtdaļduča valodu, lai zemniekam nebūtu jāpie-
tiek tikai ar savu tautas valodu un tautas rakstnie-

cību vien, bet viņš varētu lasīt lielu kultūras tautu

zinātniskos darbus — oriģinālvalodās? Tādā prasī-

jumā slēpjas vairāk nekā kāda avīžu raksta nevai-

nīgi joki vien. No tā ņirdz pretim ļauna zobgalība

par tiem, kas kādā vājā brīdī gribējuši sasniegt ne-

sasniedzamu.

Mācītam latvietim, kas turas pie savas tautas,

nestāv nekas tik tāļu, kā nodarboties ar brīnumu

formulu konstruēšanu, ar kuru palīdzību varbūt va-

rētu padarīt neiespējamu par iespējamu, bet viņš
gan cieši turas pie pārliecības, ka tas dabīgais un

prātīgais, kaut gan grūtais un sūrais ceļš, ko krietni

tautas glītotāji jau priekš mums izraudzījušies par

vissekmīgāko, arī mums, latviešiem, mūsu tagadē-
jos apstākļos ir vislabākais ceļš. Te nav jārīkojas
ar brīnuma darbiem vai kādu burvestība?

mākslu, tāpēc ka vēl izskatās tā patumši, bet gan

nopietni jāstrādā, lai austu arvien lielāka gaisma.
Bez tam bursteļošanas laiki jau pagājuši. Mācīts
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latvietis vairs netic tādiem māņiem. Mums, tautiski

apzinīgajiem latviešiem, tāpat tiem vāciešiem, kas

uzticīgi un nopietni raugās uz tautu, tautskolas no-

zīmē daudz ko vairāk, nekā tikai iestādes, kurās

mācās sarunāties dažādās valodās, jo ka vienā, di-

vās vai trijās ziemās, ar divisimts un vēl vairāk

dienu brīvlaika starpā, ar labāko gribu nav iespē-

jams pāri tikt vokabuļiem un frāzēm, tas nav vēl

sevišķi jāpierāda nevienam, kas vien kādreiz skolā

nopietni nodarbojies ar kādas valodas iemācīšanos.

Mūsu tautskolām līdz šim vēl dažādi trūkumi. Ja

nu tos mērēnos augļus, ko tomēr no tām varam ie-

vākt, negribam tiešām postīt un iznīcināt, tad sko-

lai lemto laiku un spēkus nedrīkstam iztērēt kaut

kādos blakus darbos, kas aprēķināti dažādiem atse-

višķiem dzīves gadījumiem. Tautas skolēnam nav

jākrāj zināšanas šim vai tam nejaušam dzīves ga-

dījumam, bet gan, cik daudz vien iespējams, visas

dzīves vajadzībām, visam tam dzīves aplokam, kurā

viņam ar savām domām un centieniem jāpavada

mūžs, kurā tā tad arī līdzi ieņemta viņa laime un

nelaime, visa viņa lab- un nelabklājība, visa viņa
miesīgā un garīgā satiksme ar dabu un cilvēkiem

un Dievu. Domās gan dzīves apstākļus var šā tā

izmainīt, bet pašā dzīvē tie nekad tā piepeši un bez

varas lietošanas nav pārgrozāmi.
Tamdēļ mēs aizstāvam domas, ka tēvu valodai

jāvalda tautskolās, un paļājam tautas valodas no-

laišanu visās tajās skolās, kas ar tautskolām un

caur šīm ar tautu stāv sakarā un no kurām jāiz-
nāk uzticīgiem tautas druvas kopējiem. Jo tikai ar

tēvu valodas palīdzību pasniedzams latviešu tautas

skolēnam un līdz ar to visai latviešu tautai mēre-

nais mērs patiesu zināšanu, teicamu spēju un vī-

rišķa gara un prāta, šo pārliecību tagad izrāda tā

vārdos kā darbos arī daļa vāciešu, kas aicināti rū-

pēties par latviešu tautas izglītību. Lai pieminam
tikai kādu Bīlenšteina izteikumu. Savas prak-
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tiskai lietošanai un skolai nolemtās latviešu (vi-

dējās) gramatikas priekšvārdos viņš tā saka: «Daži

gan izsaka šaubas par to, vai gan pavisam esot pū-

liņa vērts un derīgi, tagad vēl latviešu valodu iz-

kopt un latviešu rakstniecību kuplināt; vai nebūtot

bijis derīgāki mazo latviešu pulciņu pārvācot un tā

viņu pievest pie augstākas izglītības. Šis pulciņš
tagad ir vēl tā ap miljonu cilvēku liels, kam vajag

audzināšanas un garīgas apkopšanas. Un to viņiem
šimbrīžam var pasniegt tikai ar viņu tēvu valodas

palīdzību. Un cilvēcība, kas cilvēku kā tādu cienī

un mīļo, prasa, lai tautas mācītāji (Lehrer) un va-

doņi uz viņu pareizi un jauki runā un priekš
tās pareizi un jauki raksta, lai runātie

un rakstītie vārdi latvieti neatstumj

no patiesības un taisnības, bet gan

turpretim to pie patiesības un tais-

nības vilciņ pievelk.« Un šiem vārdiem

Bīlenšteins vēl piemetina, ka viņš uzskatot to »par

savas dzīves uzdevumu, arī no savas puses kādu

daļiņu te palīdzēt».
Vai lai nu latvietis, kad viņš caur dziļāku izglī-

tību nācis pie šo vārdu izpratnes, kurus teicis vīrs,

kas, kā pats spriež, izsargājies no visām nākotnes

murgošanām, — neuzņemtos savas tēvu valo-

das kopšanu un latviešu rakstniecības kuplināšanu

par savas dzīves uzdevumu? Tikai izglītībā »aizka-

vētais« un »novērstais« latvietis te vēl var šaubī-

ties, kas viņam darāms. Kas turpretim nācis pie
latviešu valodas dziļākas izpratnes un tamlīdz pie

viņas derīguma un dārguma atziņas, tas netikvien

ar mīlestību un cienību noraudzīsies savā tēvu va-

lodā, bet arī drīz vien mācīsies atzīt, ka tās vietu

latviešu tautas izglītošanas darbā tagad nevar at-

svērt neviena cita no jaunlaiku rakstu valodām.

Cik visai svarīgasl arī ir svešas kultūras valodas

augstākas kultūras un augstāku zinātņu kopšanā,
tik maz tās var sniegt tautai to, ko' tai sniedz
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tēvu valoda, kas izauguse no iekšķīgās satiksmes

ar dabu un pasauli, ar cilvēkiem un Dievu. Katrs

atsevišķs vārds un zinonimika, mīklas un sakāmie

vārdi, pasakas un dziesmas, ja pat šo pēdējo mel-

dijas nevien izteic cilvēku domu procesus un jūtas,
bet arī sniedz kā skaidros attēlos tos iespaidus, kas

saņemti un diendienā atkārtojušies satiksmē ar da-

bas un cilvēku dzīvi, ko ar svešas valodas vārdu

palīdzību iespējams izteikt tikai puslīdz tuvu, bet

nekad pilnīgi.
Kam nav bijis izdevības nodarboties dziļāki ar

valodu un tautu psīcholoģijas studijām, lai ievēro

vismaz pāra lietpratēju spriedumus šai lietā. Tā

p. piem. Dr. Ābels saka sava raksta »Ueber

Sprache als Ausdruck nationaler Denkweise« (Ber-

līnē, pie Dummlera, 1869) beigās šādi:

»Nekas cits nespēj vairāk pie tam, lai iztura-

mies taisnīgi pret citām tautām, kā viņu valodu

īpatnējo domu izpētīšana. Pie dažām tautām mums

nepatīk viņu tautiskais raksturs, jeb īpaši gan tik

dažas viņa savādības; ar citām mūs vēsture save-

dusi naida stāvoklī; abējos gadījumos mēs esam

pārāk kāri nodoties vispārinātājiem (gene-

ralisierenden) aizspriedumiem. Kas tu-

vāki ieskatās viņu valodās, tas savos spriedumos

par citām tautām būs lēnīgāks un apdomīgāks.
Vārdu nozīmēs un vienojumos viņš mācīsies pazīt
tautu dziļākās puses, dzirdēs tur pukstam viņu
garu un redzēs darbojamies šo to mīļu, gudru un

cilvēcīgu, kas viņam būtu jāstāda pretim nepatīka-

majām īpašībām un darbībām. Arī mazāk attīstītās

tautiņās viņš ieraudzīs snaudošas krietnas gara dā-

vanas, kuras tikai gaida uz modinātāju balsi, —

un bez šaubām visātrāki izdosies uzmodināt snau-

došos spēkus tādam, kas vislabāki saprot tautas

garu, viņas valodu. Viņš neatradīs to par neda-

bīgu, ka pat visnemācītākās tautas

mēdz lielu svaru likt uz savu tautību un
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valodu, kas reprezentē viņu domu pasauli, viņu

pašību jeb »es«, un sargāsies ar zobgalībām un ni-

clbām sarūgtināt tos cīniņus, kas dažām no tām

jāizkaro pret gara un mantības ziņā pārākām kai-

miņu tautām. Tālāk dodoties viņš redzēs katrā va-

lodā burbuļojam dievišķas gudrības jeb prāta avotu,
dažās tikai kā kādu mazu strautiņu citās kā plašu,

dziļu lielupi. Runātājus viņš mācīsies cienīt viņu
valodā un valodu viņas runātājos un sapratīs dzej-
nieku un sacīs līdzi viņam:

Ikkatrs vārds, kad apdomā, ir pilna grāmata,

Un dažādi var tulkots tikt pats vienkāršs

teikums.

No necik vārdiem daudz var mācīties, kam

vēlēts,
Itkā no graudiņiem var audzēt lielus kokus.«

Sevišķi, kas uz mums, latviešiem, zīmējas, tad

lai te atzīmējam Bīlenšteina vārdus, ko viņš sacīja
1865. g. mācītāju sinodē savā priekšnesumā par

»Latviešu valodu un kristīgiem sajēgumiem«: »še

klāt, es ceru, izrādīsies tā dziļā gara pilnība, kas

latviešu valodā atronas, tā krietnā formas piemē-

rība, kurā kristīgās ticības idejas spēj parādīties.
Un mūsu cienība un mīlestība uz tādu tautu vai-

rosies, kuras garīgās dāvanas un izglītības tieksme

viņas valodā parādās tik skaistā gaismā.« Dažus

latviešu vārdus tuvāki izskaidrojis, Bīlenšteins sava

priekšnesuma beigās tā saka: »Lai pietiek ar še

pārrunātiem piemēriem. Tie rāda it skaidri, ka

1) latvietis pie sava vārda domā un jūt
daudz ko citu, nekā mēs pie sava vārda, lai arī

tie abi apzīmētu taisni to pašu sajēgumu, kas vis-

pārīgi pieņemts (Schulbegriff);

2) diezgan gaiši nojēdzams, cik mums, mācītā-

jiem, ja savā amatā gribam sekmīgi strādāt, ļoti
vajadzīgs smalki iepazīties ar latviešu valodā

piemītošo īpatnējo garīgo dzīvi;
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3) duras acīs, cik augstu cieņu izpelnījusies lat-

viešu valoda, kas tik dziļdomīgus un jaukus vārdus

devusi visaugstāko un vissvētāko jēdzienu apzīmei,

un cik liela atzinība pienākas tiem vīriem, kas pir-
mie evanģelijumu pārtulkojuši latviešu valodā un

pie tam pratuši pareizā taktā uzķert lielumā un

visumā nepārspējamos izteicienus.* (Magazin der

lett. lit. Gesellschaft, XIII. sēj. 3.)
Tā kā kādas valodas cieņa un tās izlietošana

mācības nolūkiem par labu tik tad iespējama, kad

to prot, tad mēs prasām, ka latviešu valoda rūpīgi

jāpiekopj netikvien zemākās latviešu skolās, bet arī

cienījamās vācu un krievu skolās. Neievērojot to,
ka latviešu valodas prasme nepieciešami vajadzīga
katram, kas latviešu vidū grib dzīvot, šīs valodas

sastāvā un formās arī nelatvietis atradīs tik daudz

pamācoša un ierosinoša, ka tā var būt pilnīgi cie-

nīgs mācības priekšmets augstākās un visaugstā-
kās skolās. Bīlenšteins spriež: »X ad dziļāki
izpratīs latviešu valodas formas, vi-

ņas sastāvu un dabu, tad šo valodu kā

tādu vairs neturēs par rupjas, no-

spiestas tautiņas svešādu izloksni,
bet gan to stādīs cienīgi blakus visu

laiku galvenajām kultūras valodām.«

Bet tā kā mūsu uzdevums nav vien tas, jau sa-

gūto izglītības materiālu cik vien iespējams plaši

izplatīt tautā, bet to arī pēc laika vajadzībām pa-

plašināt un izkopt, tad ir tikai šā mūsu uzdevuma

loģiskā seka, ka mēs savu valodu kopjam un tālāk

attīstām, lai tā savu tagadējo rakstu valodu pada-
rītum bagātāku un vijīgāku, izpildīt tagadējo laiku

vajadzības. Tamdēļ arī gluži dabiski ceļas prasī-

jums, lai latvietis, kas mācījies netautiskās skolās,
vēlāk ārpus skolas savu tēvu valodu jel tiktāl iz-

mācās, ka viņš to pienācīgi var lietot tā mutiski,
kā rakstos vispirms savā dzimtā, tad savā satiksmē

ar mācītiem latviešiem un nelatviešu domu bied-
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riem. Un kā piedzīvojumi māca, tas ir arī labākais

līdzeklis, kā iznīcināt novecojušos aizspriedumu,

pēc kura katrs, kas latviski runā, esot nemācīts,

turpretim kurš katrs, kas vāciski prot, tamdēļ vien

jau parādot augstāku izglītības pakāpienu un kaut

tas arī būtu vai pats pēdīgais kārklu vācietis.

Šādi mācītais latvietis cenšas un cīnās, lai vis-

pirms mazo daudzumu patiesu zināšanu, labo spēju

un krietnā gara, ko tagadējos apstākļos jau iespē-

jams sasniegt, uzturētu un pavairotu savai tautai,

un karo uzvaras apziņā pret visām burstekļu for-

mulām, kuras solās no katra latviešu zemnieka zēna

iztaisīt mācītu un laimīgu cilvēku, ja tikai viņš ga-

tavs savu tēvu valodu necienīt, to niecināt un sava

tēva un savas mātes kaunēties.

Bet ka pat šis mērenais, jau sakrātais latviešu

izglītības materiāls pa lielākai daļai patapināts no

citu! kultūras tautu krājumiem, to mums neviens

nepārmetīs, kas pats uzaudzis liels citu lielumā. Ka

tālāk šis materiāls vēl īsti sīciņš, to šejienes vācie-

tis mums gan pavisam nedrīkst piedaudzināt, ja

negrib pats sev cirst pa ausi, jo viņam jau bija

gadusimteņus ilgs laiks radīt ko itin dižu pie
mums. Ka viņš pa divdesmit cilvēku paaudzēm
nav cita kā gribējis un darījis, kā to, ko viņš pa-

strādājis, tā nav mūsu vaina. Mēs, latvieši, tikai

vēl pēdējās paaudzes laikā atkal esam nākuši tajā

stāvoklī, ka varam dot, vienkārt, skaidru pierādī-

jumu tam, vai esam izglītojami vai nē, un, otrkārt,

mēģināties tādos darbos, par kuriem mūs varētu

darīt atbildīgus. Bet citādi: cik maz arī mūs šim-

brīžam cienītu, vai cik augstu mūs cildinātu, gods
un negods krīt vienīgi tikai uz mūsu līdzšinējā vil-

totāja galvas. Bet to, kas mūsu piederums no senu

seniem laikiem, mūsu valodu, mūsu tautību mums

nav devis vācietis. Viņam arī nav nekādas tiesības,

šīs mantas, mūsu tautības apziņai atmostoties,

mums šā vai tā gribēt nolaupīt. Bet no mūsu pu-
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ses būtu tik nelietīga uzpūtība un drošākā pazīme,
ka neesam vēl patiesīgi izglītoti, kad mēs jau sa-

gūto latviešu un latvietim pieejamo nelatviešu iz-

glītības materiālu negribētum izlietot par labu un

svētību savai tautai pēc pašu spēkiem un kā to no

mums neatkarīgie apstākļi atļauj tamdēļ vien, ka

tas nav nācis vienīgi no mūsu tautas klēpja. Mēs

izrādītum arī rupjāko nepateicību tiem vīriem, kas

vēl daudz grūtākos apstākļos, nekā tagadējie, gā-

dājuši par mūsu tautiņu, viņai pievezdami gan sīku,

tomēr patiesu, pa daļai tautisku un oriģinālu, pa

daļai tapinātu izglītības krājumu, — ja to gribē-
tum niecināt, vai pat uz veikli pievestu pierādījumu

pamata noliegt kā neesošu. Daža laba krietna un

latviešiem labvēlīga darbinieka augļi mums noder

taisni par pamatu tālākā darbā. Tā tad mēs, lat-

vieši, nebūt nestāvam bez kāda padoma tai sākumā,
kuram »Ztg. f. St. v. L.« nevar aplēsēt (izrēķināt)
pat jebkuru iespēju (Moglichkeit), bet gan darbo-

jamies spēcīgi tālāk pie tā uzdevuma izpildīšanas,
ko mums uzlikuši patiesie laika apstākļi. Arī mūsu

pārliecība ir: »Tikai izglītotie var izplatīt izglītību
un strādāt līdzi lielā civilizācijas darbā.« Tamdēļ
arī mēs negaidām, kamēr mūsu tautas nemācītā

daļa pate no sevis bez kādas citu piepalīdzības pa-

celsies piepeši izglītības augstumos, bet darām savu

pienākumu, kā mācītie tautas locekļi palīdzēdami
tautai tikt pie izglītības. Bet piedzīvojumi māca,
ka mācītais tautas loceklis kā tāds, lai tas arī dzī-

votu latviešu vidū, ne allaž spēj savu laiku un

spēku ziedot sevišķi latviešu tautas labumam. Tas

latvietis, kas savu izglītības nolūku, vai kādu citu

tieksmju un cerību dēļ atkrīt no savas tautas, kā

lapa no koka, lai tad katrreizēja vēja pūsma vi-

ņam rādītu ceļu, arī neziedo priecīgs visus savus

spēkus savas tautas izglītības nolūkiem, — bet gan

tas latvietis, kas visām pastāvīgām nievām, vai vi-

siem glaimiem un pierunām par spīti turas jo cieši
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un uzticīgi pie savas tautas karoga, šiem piedzī-
vojumiem vairojoties, aug uzticība un darba spēks
tam, kas taisni savas dziļākās izglītības dēļ ar jo
lielāku tiesību drīkst saukties par latvieti. (Piemē-
ram varu aizrādīt uz Lessingu kā vācu rakstura un

gara reprezentantu un uz viņa attīstības gaitu:

grieķu un latīņu, angļu un franču mācību avoti iz-

audzināja šo lielo vācu raksturu un garu.)
Metot acis pagātnē, tagadnē un nākotnē, gan

dažam labam no mums var sacelties dziļas sāpju
jūtas, kas sažņaudz sirdi; bet uz murgiem tās ne-

aicina mūs. Tikai tur mēs, mācītie latvieši, varam

atrast patiesu apmierinājumu, ja ar atļautiem lī-

dzekļiem savā tautā palīdzam izcīnīt un vairot pa-

tiesas zināšanas, krietnas spējas un vīrišķu garu;

jo tad mēs būsim strādājuši priekš visiem lai-

kiem, kuros no latvieša prasīs šīs dārgās, augstās
mantas. Viss cits vēl guļ laika mātes klēpī un ir

jo nenoteicamāks, ka pat lielu kultūras tautu likte-

nis padots visai lielām varbūtībām. Tā tad mēs ne-

kādi nevaram ielaisties laiskumā, padodoties diezin

kādām tīkamām murgu domām vai partiju intere-

sēm, bet gan skaidri apzinoties, ka mūsu tagad ie-

spējamais darbs tautas gara un tikumības pacel-
šanā vajadzīgs un auglīgs, mums jāstrādā tautiskā

garā, jāturas cieši pie prasības pēc nacionālām sko-

lām un par latviešu valodas pienācīgu ievērošanu

latviešu un attiecīgās nelatviešu skolās. Jo ne tikai

tamdēļ mēs uzsveram latviešu valodas vajadzību

augstākās un zemākās latviešu un nelatviešu sko-

lās, ka mēs varbūt neapsvērtum vācu, krievu un

citu valodu svaru, kuras jāprot katram, kas grib
sasniegt izglītības augstāku pakāpi, bet tikai tam-

dēļ, ka negribam kopā ar mazgājamo ūdeni izgāzt
bērnu, t. i. ar visu apsvēršanu, cik svarīgas ir sve-

šās valodas augšējo uzdevumu sasnigšanā, mēs to-

mēr nevaram vieglprātīgi to no acīm izlaist, cik ne-

pieciešami vajadzīga un ļoti svarīga ir latviešu va-
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loda latviešu tautai un visiem tiem, kas reālā kārtā

grib nodoties viņas civilizācijas darbam.

Ja mūsu tautskolas kādreiz iespētu vairāk mā-

cīt, cik tas šādās skolās parasti iespējams, tad mēs

ar prieku tam piekristu, lai mūsu tautas skolēni

obligātoriski lasa šilleri, Puškinu, Voltēru, Homēru

v. c. Bet tagad mēs to nevaram darīt. Mūsu taut-

skolas vēl stāv tāļu no tam, ka spētu jel to pietie-
košā kārtā izņemt cauri, kas gluži parastām, bet

normālām tautskolām tagad jāpasniedz. Ja tomēr

mēs to, ko patiesībā neiespējam, ieskatitum par sa-

sniedzamu un iespējamu, tad šāda mūsu sajēga
būtu visskaidrākais pierādījums tam, ka mēs izglī-
tības ēnu esam noturējuši par īsteno gara un sirds

izglītību un ka esam krituši vārda pilnīgākajā no-

zīmē pašapmānā. Bet kamēr mēs diezgan skaidrā

prātā pārliksim savu stāvokli un savas vajadzības,
lai redzētu, ko iespējam, un kamēr vien to varēsim

darīt, kas mums iespējams, taisni tamēr mēs jo

spēcīgi gribam tālāk strādāt — savā tēvu valodā.

Trešā nodaļa.

Vācu ietekme.

»Ztgai f. St. v. L.« šai lietā sekoši teikumi:

1) Vācieši taču ir tie, »kam pa lielai daļai ie-

tekme arī mūsu latviešu zemnieku stāvokļa no-

teikšanā un vadī b ā«.

2) »Vāciskums nomāc uzdīgstošo latviešu

izglītību (civīlizāciju)«.
3) »Tag a d vāciskums valda skolās un dzīvē,

skaidro tautisko latviešu attīstību kavēdams

un novērsdams.*

Vācu ietekmi pie latviešiem uzskaitīdama, »Ztg.
f. St. v. L.« bez šaubām piemirsusi, ka šī kavē-

tāja un novērsēja ietekme diendienā mazinā-

jās. Cik daudz citādāka šī lieta izskatījās vēl priekš
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simts, priekš piecdesmit gadiem, salīdzinot ar ta-

gadni !

Nevis vācietis kā vācietis darbojas lietas notei-

cēja un vadoņa lomā mūsu latviešu lauciniekos, bet

gan kā lielāks vai mazāks amata vīrs. Piemē-

ram, kā mācītājam vācietim nav jāsludina latvie-

šiem viņa vāciskums, bet gan skaidrā, kristīgā mā-

cība. Viņš ir latviešu draudzes dēļ savā vietā, ne

draudze viņa dēļ. Tas pats jāsaka par tiesnesi, ār-

stu, zemes interešu aizstāvi, kas nav nostādīti kā-

dās izņēmuma vietās v. t. t. Kā piedzīvojumi rāda,
tad vāciešu darbība šādos amatos sevišķi pēdējos
50 gados latviešiem atnesusi ļoti daudz svētības,
kur amata vīrs, skaidri apzinādamies arī viņam pie-

šķirtās tiesības un ar tām savienotos pienākumus,

bijis uzticīgs vismazākā lietā. Bet ka vācu vadī-

tāja un noteicēja ietekme daudz vietās bijusi svē-

tīga, par to tik varam priecāties un esam šiem

krietniem vīriem ne mazumu pateicības parādā. Bet

kur vācieši latviešu lietas nevada tautai par svē-

tību, tur tagad strādā augstā valdība un arī paši
laucinieki kā lietas noteicēji un vadītāji. Un šī dar-

bība aug gadu no gada lielumā, jo vairāk latviešu

civilizācija sev lauž ceļu.
Vāciskums nenomāc vis vairs tagad visu iz-

dīgstošo latviešu izglītību«, bet gan ti-

kai kādu daļu, kas turklāt arvienu vairāk mazinās

diendienā. Kamēr latviešiem pašiem ir savas sko-

las un arī viņi nelatviešu skolas drīkst nekavēti ap-

meklēt, tamēr vāciskums darbojas skolās un dzīvē

netikvien kavēdams un novērsdams, bet

arī sekmēdams un piegriezdams nacionā-

lai latviešu civilizācijas attīstības lietai, šī sekmē-

šana un piegriešana kļūst gadu no gada redzamāka,
un sagaidāms, ka nākamībā tā vēl vairāk pieņem-
sies.

Un »Zeitung fūr Stadt und Land« kā Rīgas
lapa jau pati savā stāvoklī pret latviešu tautu va-
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rētu mācīties saprast, cik apstākļi tagad lieliski

grozījušies. Tagad »Z. f. St. v. L.« ierosina tikai

kādu gan it pārdrošu jautājumu, vai mācītie lat-

vieši nepārdotu savu tautisko pārliecību (Gesin-

nung), kas viņos diendienā arvienu vairāk gaismā

parādās. Pie tam viņa nevar vis savu iejautājumos
vai prasību pastiprināt ar kādu likuma pantu, bet

tikai mēģina to padarīt par ienesīgu un pieņemamu,
ka uzskaita novecojušus aizspriedumus ar vēl tagad
valdošām nebūšanām, to visu sajauktu kopā ar pa-

klaniem un domu čalām. Kas viņas augšējo prasību

gribētu izpildīt, tiem viņa neapsola ne vairāk ne

mazāk kā to, ka kārklu vāciešu tukšuma un beztē-

vijas stāvoklis kļūtu par visu latviešu stāvokli, pie
kam tad gan »undings« jeb »itnekas« pārvērstos

par īsten noderīgu būti. Kāda latvieša balss iz-

saka tagad tai pašā Rīgā par šo ievaicājumos skaļi
savu »nepatiku« jeb pretestību, to atraidīdama kā

tagadējam laikam nepieklājīgu.
Turklāt vēl pienāk, ka ne visi šejienes vā-

cieši piekrīt »Ztg'as f. St. v. L.« domām. Stendera,

Vatsona, Hugenbergera, Treja, Pantenija, Ulmaņa
v. c. garā vēl šobaltdien strādā vācu vīri, lai to, kas

latviešu izglītības lietu kavē un traucē, pēc iespējas

novērstu, un pabalstītu un spēcinātu nedrošo un klu-

pēju soļus. Arī to mēs zinām par daudz labi, ka no

vācieša, kas grib darboties līdzi latviešu tautas at-

tīstības veicināšanā, prasa daudz vairāk pašaizlie-
dzības un vīra tikuma, nekā kad viņš aiz slēgtām
durvīm mēģina latviešu sirdis novērst no viņu tau-

tas lietas. Tā tad cik maz mēs jūtamies esam pa-
teicību parādā tiem, kas līdz šim bijuši gatavi mūsu

tautas attīstības gaitu pavisam apturēt, jeb tiem,

kas to pat vēl tagad mēģina kavēt un nogriezt ne-

ceļā, pie tam izlietojot visādus ārkārtējus līdzekļus:
tik ļoti atkal mūsu sirdis pukst pilnas sirsnīgākās
pateicības pret tiem, kas netikvien mācījušies, ka

mācīta cilvēka pienākums ir cienīt cilvēkus, tautas
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un viņu svētākās mantas, bet kas šo savu gara un

sirds izglītību pie mums arī darbos parāda.
Bet mūsu attīstības gaita tomēr nav atkarīga

vien no vāciešu un latviešu ietekmēm. Latvieši un

vācieši ir vienas un tās pašas valsts pilsoņi, kuras

valdība nopietnā garā jau daudzkārt izrādījusi un

vēl vienmēr pierāda, ka viņai rūp latviešu tautas

attīstības pacelšana. Tā tad, kamēr vien latvietis

strādās, lai vairotu un izplatītu savā tautā patiesas

zināšanas, brangu spēju un prāta krietnumu, viņš
var būt drošs, ka valdība pabalstīs un sekmēs viņa
tautiskās lietas, kā arī tās aizsargās pret atsevišķu
partiju aģentu neatļautiem uzbrukumiem.

Atgādinādami latviešu pārvācināšanas sajūsmi-
nātiem piekritējiem' šo trijādību civīlizātoriskajos

faktoros, mēs tos lūdzam apdomāt godīgi un no-

pietni, ka viņu centieni nesakrīt ar mūsu zemes in-

teresēm. Nedz mēs, latvieši, nedz tie vācieši, kas

turas pie mūsu zemes, nedz augstā valdība var pie-
krist viņu mērķiem. Vācietis izpilda Krievijā un se-

višķi Latvijā nevis pārvācinādams savu pasaules-
vēsturisko uzdevumu, bet gan ar to, ka viņš arī ār-

pus savas garīgās dzimtenes palīdz apgaismību un

kultūru izplatīt. Uz šo uzdevumu zīmējas arī Pē-

tera Lielā ļoti ievērojamie vārdi, kurus viņš teica

1714. gadā, laižot paša būvēto kuģi pie Pēterpils

jūrā. Tie skanēja tā: »Biedri, vai kāds ir jūsu

starpā, kam priekš 30 gadiem būtu iešāvies prātā,
ka viņš kopā ar mani strādās Baltijas jūrā kuģus

būvējot? Vai jel kad bijāt cerējuši ar vācu kuģiem
atbraukt uz šo apgabalu, ko mēs tagad ar saviem

pūliņiem un savu dūšību esam ieguvuši? Vai bijāt

cerējuši tik ilgi nodzīvot, ka redzēsit no krievu

asinīm izaugam tik daudz dūšīgu un spēcīgu saus-

zemes un jūras varoņu? Ka tik daudz svešu amat-

nieku un veikalnieku nometas mūsu valstīs uz

dzīvi? Ka pat tālākās lielvalstis mums parāda

augstcienību ? — Vēsturnieki dēvē Grieķiju par visu
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zinātņu pirmo mitekli jeb šūpuli, no kurienes tad

tās, visādu pretekļu izspiestas, izplatījās pār Itāliju

un drīz pēc tam tālāk pār Eiropu, taču mūsu

priekšgājēju kūtrība un ļaunprātība
apturēja viņu gaitu, tā ka tās varēja nokļūt ti-

kai līdz Polijai. Tiklab poļi kā vācieši savā laikā

bij nogrimuši tādā pašā tumsībā, kādā mēs līdz šim

nodzīvojuši; bet viņu valdību pastāvīgā rosība vi-

ņiem atdarīja acis un viņi kļuva par meistariem

tais mākslās un zinātnēs, kuras savā laikā bija vie-

nīgi sengrieķu piederums. Tagad pienākusi mūsu

kārta, ja jūs patiesīgi gribat sekmēt manus nodo-

mus un savai aklai paklausībai, kādu man parādāt,

pievienojat klāt arī pamatīgas studijas, kad paši

pētāt pakaļ tā labām, kā ļaunām lietām, šo zinātņu
apkārtceļojumu nevaru nekam citam labāk pielīdzi-

nāt, kā asiņu riņķošanai cilvēka miesās. Man ir

nopietna jausma, katāskādu dienu a/C-

------stās Franciju, Angliju, Vāciju un no-

metīsies uz vairāk gadusimteņiem
pie mums, lai tad atkal atgrieztos at-

pakaļ savā dzimtenē Grieķi jā.« (Satt-
lera »Geistige Hinterlassenschaft Peters I.«)

Tagad šīs Pētera Lielā domas nav vairs jausma

vien, jo sāk jau spēcīgi uzdīgt sēkla, kuru attīstības

spēki izsējuši Krievijā. Bet taisni Baltijas guberņas
ar saviem kultūras elementiem palīdzējušas ieraut

izglītībai ceļu. No šās lomas turpmāk atteikties vi-

ņām nav nekāda iemesla. Taisni viņām, kā mums

šķiet, piešķirts nākošos gadusimteņos pierādīt, ka

izglītība nav ne galicisms, ne ģermānisms, bet pa-
tiesa cilvēcība (humānisms) un tālab arī no lat-

viešu tautas to gan nekādiem atļautiem līdzekļiem
nedrīkst atturēt. Izglītība, pēc mūsu domām, savā

ceļojumā pa Eiropu nometīsies it viesmīlīgi uz kādu

laiku arī latviešos un nevis aiz politiskiem, bet tīri

radniecīgiem iemesliem; jo pie grieķiem un latvie-
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šiem patiešām sastopama dažā labā ziņā tīri pār-
steidzoša iekšēja radniecība.

Tamdēļ mēs, latvieši, prasām, lai attiecīgie

kungi nedz mūs apgrūtina ar savām tukšām, paš-

mīlīgām prasībām, nedz arī izlieto mūsu izglītības
iestāžu tagadējos trūkumus un kļūdas saviem par-

tiju nolūkiem par labu. Vienkārt, mums taču vis-

pirms pašiem jāizšķir, vai spējam izpildīt mums uz-

likto uzdevumu; otrkārt, latviešu tautas — kas ga-

dusimteņus ilgi kalpojusi kā prasta kalpone vācu

interesēm — centieni tagad prasa plašāko ievērību,

ne nievu, vai pat apskaudību, kad viņa tagad pate

pieliek rokas, lai uzceltu savu apgaismības ēku.

Bet tie vācieši, kas skaidri apzinās mūsu zemī-

tes stāvokli pret valsti, kultūru un civilizāciju, ne-

var ne tagadni, ne nākotni nomest par ziedu acu-

mirklīgiem jūtu saviļņojumiem. Jo vairāk viņi sa-

jēgs, ka viņu un latviešu interesēm, kuras tikai iz-

liekas būt šķirtas, ir kopējs pamats, jo mazāka

kļūs novecojušos aizspriedumu vara un jo harmo-

niskāka sekmētāja savstarpība starp šejienes netik-

vien telpu ziņā tuviem elementiem, dzimtenei par

labklājību, visai valstij par svētību.

Ceturtā nodaļa.

Nākotne.

Beidzot nevaram atstāt neaiztiktus tos nākotnes

jautājumus, kas »Ztg'ai f. St. v. L.« laupa daļu no

viņas ticības. Viņa pate gan saka: »Bet tā kā par

to šimbrīžam vēl nav runa, tad arī par to netiep-

simies,« tomēr godīga atbilde uz jautājumiem, par

ko nav runa, viņu noved neticībā. Arī mēs neķil-
dosimies par lietām, par kurām nemaz nav runa.

Bet gluži pats no sevis saprotams, ka tas, kas

mācījies ieskatīties pagātnē un tā tad tagadni ie-

raudzīt par tās sekām, arī iejautājas par nākotni.

Tamdēļ arī mācītais un domātājs latvietis šad tad
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pacilā tamlīdzīgus jautājumus, gan ne tikdaudz

murgu, kā visgaišākajos nomoda brīžos. Tā priekš
vairākiem gadiem Kurzemē kādā latviešu pulciņā
iekustināja jautājumu, vai jel maz derot vēl lat-

viešu valodu tālāk kopt un attīstīt. Pēc atbildes, ka

patiesie dzīves apstākļi cieši prasa tās kopšanu
un tāļākattīstīšanu, pacēlās tālāki jautājumi: ar

kādu iestāžu palīdzību šis uzdevums veicams? At-

bilde skanēja: jārīkojas ar vārdiem un rakstiem

skolās, baznīcās, mājās, vispārējā dzīvē un uz —

skatuves. Bet kad gan latvietis sasniegs savu te-

ātri? skanēja jautājums. Pēc garākas pārrunas bei-

dzot vienojās tā: Ja skolā un baznīcā, rakstniecībā

un kultūrā, dzimtā un dzīvē viss iet savu dabisku

gaitu, tad pēc gadu 100 vai 150, t. i. trešā vai ce-

turtā paaudzē varēs izcelties latviešu teātris, šo

vīru aprēķins dzīvē gan pierādījies par pavisam ap-

lamu, jo jau pēc gadu 10 vai 15 viņiem vajadzēja

piedzīvot to prieku, ka varēja apmeklēt latviešu te-

ātri pilsētās un uz laukiem. No tam nu redzams,

ka joņotāja tagadne ar saviem panākumiem pār-

spēj pat pārdrošus lēsējumus. Ja vāciskums būtu

visu tikai kavējis un novērsis, ja katrs mācīts lat-

vietis būtu tiešām »itnekas«, tad gan Rīgā nebū-

tum piedzīvojuši tādas lietas, kas aklajiem murgo-

tājiem jau satriecis dažu labu viņu murgu tēlu.

Ar šī fakta pievedumu, protams, nebūt nav

teikts, ka katrs lēsējums, un lai tas arī būtu cik

skaidrā garā taisīts, izpildīsies tik necerētā ātrumā.

Gribējām tikai »Ztg'ai f. St. v. L.« to atgādināt,
ka tādam cilvēkam, kas nākotni uzskata par tagad-

nes dabisko augli, pats no sevis saprotams, vajag
lēsēt un jautāt. Tā tad arī no viņas iekustinātie

jautājumi būs gan jau kādreiz vismazākais līdzīgā
veidā domāti un uz tiem būs dota šāda vai tāda

atbilde.

Bet tā kā »Z. f. St. v. L.« šejienes patiesos ap-

stākļus uzskata savām noliedzējām acīm, tad viņas
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atbildei par nākotnes jautājumiem, protams, ari jā-
iznāk pēc šī viedokļa. Kas vispāri redz tikai kavēk-

ļus un novēršanu, neiespējības un pat absolūtu ne-

būtību, tas savā pesimista un noliedzēja garā var

iedomāties, ka viņam ir pilnīga tiesība neticēt. Ti-

kai lai tāds tad neprasa, ka katram citam jāpiekrīt
šai viņa ticībai.

Kā priekšējās rindās jau aizrādīts, tad dzīves

apstākļi var parādīties arī labākā gaismā. Patie-

šām, nav nemaz jānoslīgst neticībā, bet gan var, īsti

no šī brīža un taisni pie mazākām tautām, sevišķi
latviešu tautas, itin labi paredzēt viņu nākotnes

sārto rīta blāzmu. Ja »Z. f. St. v. L.« no šiem mūsu

vārdiem domā mūsos ieraudzījusi lielāko murgo-

tāju, kas savas zelta cerības ļaužu klātbūtnē tiem

nedrīkst uzticēt, tad tā ļoti alojas. Mēs gan ar šil-

lera »Johannu« varam teikt:

»Man nav ko uzticēt šai augstai sievai,
Ka man priekš vīriem būtu jākaunās.«

Proti, lieta gluži vienkārši šāda:

Taisni lielu un vecu kultūras tautu tuvuma dēļ
mēs, latvieši, varam būt droši, ka gadusimteņus bū-

sim pasargāti no kaut kādas mežoņu tautas uzbru-

ciena, kas mūs gribētu nospiest kalpībā un ver-

dzībā. To nepieļautu neviena kultūras tauta. Bet

ko nozīmē kalpība un verdzība, to latviešu tauta zin

no pašas rūgtiem piedzīvojumiem. Kam tā tad lat-

viešu vēsture pazīstama, tam viņu nākotnei šai

ziņā vajag parādīties rožainā gaismā. Bet vēl vai-

rāk. Lielu un vecu kultūras tautu tuvums tautām

nav tik vien par aizsargiem, bet arī par uzmudinā-

tājiem un pabalstītājiem. Cik bēdīgai un vienmuļai
gan latviešu tautas nākotnei vajadzētu parādīties,
kad viņa piepeši sevi redzētu pārceltu nepārejamu

purvu vai Āfrikas smilšu tuksnešu vidū. Vai gan

domājams, ka kādai mazai tautiņai, tā atšķirtai,
būtu tikdaudz radoša spēka, »ka viņa pati no sevis
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vien, bez svešas piepalīdzības, varētu radīt tīri na-

cionālu izglītību un kultūras dzīvi, ar kurām tā

drīkstētu nostāties cienīgi blakus lielām un vecām

kultūras tautām?* Mēs lūdzam tos kungus, kam

citādas domas par iespējamām un neiespējamām

lietām, nekā mums, jele iedomāties tuvāki augšējā

gadījuma tālākās konzekvences. Mums turpretim

jāsteidzas, lai no šīs šausmīgās vientulības atgriez-
tumies atpakaļ latviešu tautas patiesajos dzīves ap-

stākļos. Cik brangi tīkama te viņas dzīve! Starp
lielām vecām kultūras tautām latviešu attīstība

acīmredzot augtin pieaug. Latvietis jau var baudīt

augstskolu svētību, iekams vēl latviešu tauta pa-

spējusi jele tik kādu ģimnāziju »no sevis pašas ra-

dīt*. Latviešu tautas tagadējā jaunā paaudze ta-

gadējos apstākļos bauda jau vairāk kultūras augļu,
nekā tas lielā atšķirībā tikai pēc daudz paaudzēm
būtu sasniedzams. — No cita stāvokļa ņemot, lie-

las un vecas kultūras tautas gan pielīdzinātas lie-

liem un veciem meža kokiem, kas jaunākos un ma-

zākos kokus apēno, kavē augšanā, vai pat tos gluži
nomāc. Bet še jāapdomā taču, ka līdzības paliek lī-

dzības, bet kultūras tautas nav nekādi koki,
kam būtu tikai ēnas puses vien. Taisni

gaismas puses kādā kultūras tautā nedrīkstam no

acīm izlaist. Jo ne tikai savā ziedu laikā vien kāda

kultūras tauta briedina gaismai un brīvībai nevī-

stošas zelta vārpas, bet arī tad vēl viņas augļi ir

citiem par svētību, kad viņa pati jau sen nokāpusi
no pasaules skatuves. Mums, latviešiem, sevišķi jo
mazāk ko baidīties no tam, ka mūs ar »apēnošanu«
varētu nomākt, tādēļ ka šimbrīžam divas no lielām,
vecām kultūras tautām viena par otru jo daiļi sa-

cenšas palīdzēt mūsu tautai tikt pie svabadības,
gaismas un tiesībām. levērojot vēl necik senās pa-

gātnes ēnas puses, mācīto latviešu izskats arī šai

ziņā itin iepriecinošs, tīri saulains, raugoties uz nā-

kotni, sevišķi vēl, kur mēs patlaban jau sākam bau-
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dīt pirmos augļus, ko šādi atsvabināšanas un ap-

gaismošanas centieni sagatavojuši. Vēl vairāk.

Taisni lielu un vecu un turklāt kristīgu kul-

tūras tautu tuvums mums vēl tai ziņā nāk par labu,
ka viņas ar savu piedzīvojumu un citu iekrājumu

bagātību mums ļoti daudz var noderēt, pie tam sev

nekā nezaudējot, un ka viņas īsti sava lieluma un

vecuma dēļ tik viegli nenoziegsies pie mums, kā to

mazas un neapgaismotas tautas varētu padarīt, kas,

apzinādamās savu mazumu un vājumu, aiz skaudī-

bas, bailības vai citiem tādiem iemesliem, kas ma-

ziem ļautiņiem pielīp, ļaujas pavedināties uz dažā-

dām ļaunprātībām, netaisnībām, pat negantām lau-

pībām un slepkavībām. Lauva, kas tik liels un spē-

cīgs, mazo pelīti atstāj dzīvu, kamēr kaķis, kas ar

to tik mīlīgi meņģējās, to nokož.

Tādas ir latvieša spožās izredzes viņa tautas nā-

kotnē. Lai šī savos sīkumos iztēlotos kā gribēdama,
kultūras tautu tuvums galvot apgalvo, ka netrūks

dažādu gaismas un brīvības ierosmju un sajūsmu
strāvu. Bet ar to jau arī aizrādīts, ka ir te rozei

savi ērkšķi.
Pirmkārt, mums nav jāaizmirst, ka, diemžēl,

ne ikkatrs lielu, vecu kultūras tautu loceklis stāv

garīgas un tikumības izglītības augstumā. Aiz šā

nožēlojamā fakta ir nenovēršami iespējams, ka jā-

panes arī kaitīga un postīga ietekme, kādai latvieši

padoti ar visu augstākas kultūras tuvumu, vai

taisni tādēļ. Bet pietiek ar nobriedušas dzīves kri-

tisku skatu, lai izšķirošā brīdī atšķirtu kaitīgo no

derīgā un tad labāko izraudzītos.

Otrkārt, latviešu tautas darba spēja vēl par maz

pārbaudīta jaunlaiku apstākļos. Tikko tai dota

iespēja stāvēt uz pašas kājām, kad no viņas jau

prasa, lai viņa ieņem skaidri noteiktu stāvokli; vi-

ņai jāpārbauda un jāizraugās, kur tai bijis gana

cēloņu un izdevības aizmirst uz pašas kājām stāvēt

un pašdomāt. Aizgādīgā kultūras tauta var diezin
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kā nopūlēties latvietim piegādāt patiesu izglītību;

ja latvietis pats to neiegūst, tad tā paliek ārpus

viņa un tā tad viņā nevar darboties. Ja latvietis

pieņem tikai spīdošo čaumalu, kurā viņam dārgo

augli pasniedz, nemaz nekārojot pašu augli baudīt,
tad viņš var panīkt ar visu tuvo izglītību. Un ja
viņš tura tagad jau sasniegtās kultūras dzīves ārējo
spīdumu vai tikai viņas putas par vienīgi patieso
un sacīnāmo dārgumu, tad viņš var pagalam pa-

nīkt. Un kā piedzīvojumi māca, tad jau dažs labais

latvietis netikvien augstākā kultūrā pacēlies, bet

tajā arī nogrimis. — Publikā gan dzird par latvie-

šiem dažādas labas atsauksmes. Skolās viņus pie-
skaita vērīgākām galvām, esot pamanīta viņos pat

nopietna dziņa pēc zinātnēm. lekāms latviešu jau-

nekļi vēl nav pārspējuši pilnīgi grūtības ar »mir«

un »mich« izšķiršanu, viņus šur tur notura netik-

vien vienā augstumā ar lielu kultūras tautu dēliem,
bet taisni šiem līdzīgus ; latviešu tauta esot dievbi-

jīga tauta v. t. t. Bet īsti šādi aizspriedumi, lai cik

patīkami tie arī skan, var latvieti visvieglāk nomal-

dināt, sevišķi kad augšām aprādīto kaitīgo ietekmi

pielieto dzīvē pēc labi sastādīta plāna.
Bet nebūtu jau nemaz lielo kultūras tautu vaina,

bet viņu panīkušo locekļu nopelns un latviešu tau-

tas nespējas dabiskā seka, ja tā tagadējo apstākļu
dēļ novārgtu un panīktu, t. i., ja latvietim brīvība

nenozīmētu neko vairāk, kā pašvaļu, rupjību un bez-

kaunību, ja izglītība viņam pastāvētu iekš tam, ka

viņš lepojas ar ielauzītām valodas drumslām, ar sa-

lasītu paviršību; ja par kultūru un apgaismību viņš
pieņemtu to, ka bauda neaprobežotā mērā tās no-

smeltnes; ja vīra tikumi viņam būtu vienīgi sino-

nims vārds nepastāvīga, grozīga prāta, paškārī-
bas v. t. t. apzīmei.

Tamdēļ cieši jāprasa no latviešu tautas, lai viņa
pati pieliek rokas un sirdi pie viņai iespējamās iz-

glītības un kultūras iegūšanas; jo izglītība un ap-
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gaismība nav apvelkamas kā jaunas drēbes, ko

kāds cits pašūdinājis. Lai kāda tauta šīs mantas

iegūtu par savu piederumu, tur jāstrādā, nopietni
vīrišķīgi; jāstrādā pa paaudžu paaudzēm, ne tikai

tautskolā jāielauzās vienā vai vairākās kultūras va-

lodās. Tikai dažs atševišķs tautas loceklis, kam iz-

devība visu savu mūžu ziedot izglītības un apgais-
mības lietai, var garo ceļu, kas tautām jānostaigā,
lai nāktu pie gara gaismas, noskriet īsākā laikā, bet

arī tikai pametot dažādus neaizpildītus robus.

Bet tāpēc, ka nu tie latvieši, kas nenovēr-

sti un par spīti visām tagadējām ceļu grūtībām,

sasnieguši augstāku izglītību un līdz ar to arī va-

jadzīgo ieskatu par lielu un mazu tautu izglītības
apstākļu ritējumu; tāpēc, ka viņi pazīst skaidri sa-

vas tautas patieso dzīves apstākļu labās un ļaunās
puses; tāpēc ka viņi jau iepriekš var izlēsēt savas

tautas iznīkšanu, ja pats latvietis nekā negribēs da-

rīt, lai iegūtu patiesu izglītību, bet ja ar māņu iz-

glītību un māņu apgaismību ļausies sev kapu iz-

rakt: tamdēļ šie mācītie latvieši lūko pielikt visus

spēkus, lai neļautu tautu viņas attīstības ceļā ka-

vēt vai pat no tā nogriezt.
šim nolūkam vajadzīgos spēkus un pūles, paš-

aizliedzību un upurus tikai tad iecīnīs un pieliks,
kad latviešu tautas locekļi nedz pašmīlīgu nolūku

dēļ važās turēti, nedz kādu citu iemeslu dēļ no tau-

tas miesām norauti stāvēs cits no cita atšķiras; bet

kad katrs ar miesu un dvēseli iestāsies par visiem

un visi par vienu, tas ir: kad šaurās »es« apziņas
vietā pamodīsies plašākā kopības apziņa, kas nova-

dīs tautības apziņu pilnīgā un jaukā darbībā. Tā-

pēc apzinīga latvieša svēts pienākums, cik spējams,

modināt, kopt un spēcināt jo šķīstu tautības ap-

ziņu. Tik šādi viņš savu tautu var novest tik tāļu,
ka tā sniedz viņam roku uz nopietnu līdzdarbību

viņa ļoti grūtā uzdevuma izpildīšanā.
Bet šis uzdevums, kura grūtības un vajadzību
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tikai kāds plānu galdiņu urbējs nevar ieraudzīt, pa-

stāv iekš tam: visas māņu izglītības, demoralizāci-

jas briesmas aprobežot līdz viszemākam mēram un

to vietā izplatīt tautā ar visiem iespējamiem lī-

dzekļiem vispārderīgas zināšanas, krietnas spējas
un vīrišķu garu. Kā jau teikts, šis uzdevums vei-

cams tikai pa gadu desmitiem, ja viss iet savu da-

bisku gaitu. Kas šī uzdevuma darbā grib piedalī-

ties, tam visai īsais laiks, kas piešķirts katram īpat-
nim samērā ar visas tautas dzīves mūžu, krietni jā-
izlieto un, proti, cieši noteiktā virzienā.

Pēc šā visa »Ztg'ai f. St. v. L.« gan vajadzētu
būt skaidri saprotamam, ka arī bez jebkādiem mur-

giem visā nopietnībā var, pat vajag rūpēties par

savas tautas nacionālām izglītības vajadzībām. Jo

ne tamdēļ, ka mēs vēl nekad nebūtum iedomājušies
neizpildāmus jautājumus par tālo nākotni, jeb šo

izpildīšanu turētu par tīru nieka lietu, mēs rak-

stām un karojam' pret visu, kas tautas garīgai un

tikumīgai sakropļošanai gatavo ceļu, bet gan tam-

dēļ, ka tagadējās paaudzes un arī nākošo paaudžu

iespējamā un nepieciešami vajadzīgā lab- un nelab-

klājība no mums prasa šo darbu un šo cīniņu. Lai

tālā nākotne izpilda savus uzdevumus, un tā tos va-

rēs jo vieglāk un sekmīgāk izpildīt, jo vairāk priek-
šējā paaudze būs darījusi savu pienākumu.

Kas tā tad grib nodot skaidru un pietiekošu at-

bildi par mācīto latviešu tagadējiem centieniem,
tam visādā ziņā jāiepazīstas ar to uzdevumu, kādu

tagadne un tuvāka nākotne uzliek izglītotam latvie-

tim. Par tik nopietniem centieniem nedrīkst ne-

iedomāties gribēt nodot pareizu un galīgu sprie-
dumu, kādu atsevišķu parādību apspriežot patīgi
pēc savtīgās labpatikas vai nepatikas principa, vai

pat, noraugoties uz tālo nākotni, tās nenoteiktības

dēļ nolaižot gurdi rokas, lai pat to vairs nedarītu,
kas iespējams. Taisni tie kungi, kas par tagad-
nes prasībām nav nākuši nekādā skaidrībā, kas pat
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ne reizi nav nopietni pamēģinājuši dzīvē pārbaudīt,

ar ko varētu latviešu tautā to panākt, ka viss labais

krājums viņas tagadējos kultūras apstākļos vesels

uzglabātos un tālāk pavairotos, taisni šie kungi, vā-

cieši un — latvieši arvienu pirmie ir klāt ar saviem

tālās nākotnes jautājumiem, ja vajadzīgs ko

noteikt par tagadni, vai arī tikai par citāddomātāju
darbību nodot spriedumu.

Zināms jau gan, ka arī mūsu aizstāvētais mēr-

ķis, zīmējoties uz tagadni un tuvāko nākotni, padots
visādā ziņā dažādām iespējamību grozībām, tāpēc
ka tur līdzi darbojas daudzi matēmatiski nenosa-

kāmi faktori. Un tādam, kas visu mēro tikai ar

savtinieka derīguma mēru, tur diezgan iemesla jau-
tāt: kamdēļ tad pavisam strādāt, kad no tam droši

nav sagaidāms nekāds labums? Bet tā kā zemko-

pis, kas gan labi zin, ka salnas ziemas sēju var iz-

nīcināt, nestāv sējas laikā dīkā, un kā tirgotājs,
kam nav sveša lieta, ka bangojošie jūras viļņi var

aprīt kuģi, tomēr savas mantas uztic plašajai jū-
rai: tā mācītais latvietis sēj sakrāto sēklu, tāpēc ka

pienācis sējas laiks; viņš tirgojas ar viņam uzticēto

podu, tāpēc ka taisni šai nolūkā viņam uzticēts. Jeb

vai »Z. f. St. v. L.« vairs negribētu iznākt, kad mēs

viņai priekšā izlēsētum, ka pēc piecdesmit gadiem
varbūt Rīgā tāda »Z. f. St. v. L.« vairs nevarēs pa-

stāvēt, ka domas, kuras tā tagad aizstāv, jau trešā

vai ceturtā paaudzē mūsu dzimtenes iedzīvotājos
būs aizmirstas? Un tas taču arī var notikt!

Pēc tam, kad arī uz to esam norādījuši, ka pat
nākotnes ziņā jēgumi »tuvs« un »tāļš«, »iespējams«
un »neiespējams« viens no otra labi atšķirami, va-

rētum šimbrīžam likt spalvu pie malas. Bet lai ne-

atstātum gluži neapmierinātu uzplijušos ziņkāri,
kas domājas ar to izrādāmies itin kā par pētnie-
cisku ziņkāri vai pat pieņemam zinātniska iztirzā-

juma veidu, kad tā domātāja prātam dabīgi liktām

robežām pāri zin vēl svarīgi iejautāties par tālo nā-
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kotni, tad lai būtu atļauts šimbrīžam vēl aizku-

stināt gadījumu, kādā latviešu tauta varbūt atradī-

sies pēc piecām vai sešām paaudzēm. Ņemsim pie-
mēram vienu labvēlīgu un vienu nelabvēlīgu varbū-

tības gadījumu.
Ja ņems virsroku latviešu civilizācijai kaitīgā

ietekme, kāda tā, diemžēl, pati no sevis rodas lat-

viešu dzīves apstākļos, tad pēc zināma laika noritē-

juma tas stāvoklis, ko mēs tagad ar nožēlojumu no-

vērojam pie mūsu kārklu vāciešiem, pienāks visiem

latviešiem. Protams, tad netrūks uzņemtajā gara

attīstības virzienā arī visu to variāciju, no apmau-

tās vēderkungu dzīves sākot līdz izsmalcinātam vil-

tlgumam, kā mēs tās redzam tagad dažu zemju ro-

bežu apgabalos, sevišķi visur tur, kur tautu netik-

vien dabīgi necēla uz augšu, bet gan viņas mācīto

daļu prata no tās nogriezt, kā piem. leišu novados.

Daži tautas locekļi tad pacelsies par daudz augstu,
ka varētu jel to vairs iedomāties, ka cēlušies no tās

pašas kopējās cilts, kur viņu līdztautieši pieder.
Tautas kopība tad būs tik tāda chaotiska masa

(Ovida »indigesta moles«), no kuras gan nevarēs

tūliņ radīt jaunas pasaules, bet gan sastādīt kāršu

būdiņas tādiem ļaudīm, kas, ar riebumu atrauda-

mies no katra nopietna darba, atron savu lielāko

prieku dēkainos uzņēmumos, šos kāršu būdiņu, ja

negribam teikt vokabuļu vīrus salasījies gan ne-

viens nesagāzīs vecas valstis un neuzcels jaunas,
bet viņi būs pienācīgi preparēti, lai atgādinātu Šil-

lera vārdus:

»Tik ilgi tava cilts vien ziedēs, kamēr

Tā sirdī tautas mīlestību kops,
Tik augstprātība gāzt var viņu bojā; —

No zemām būdiņām, kur tagad
Tev glābējs nāca, posts tur dīvaini

Draud noziedzīgiem bērnu bērniem!«

Otrais, labvēlīgais gadījums var sniegt dziļākai
»ziņkārei« sekošu ainu par latviešu tautas attīsti-
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bas gaitu. Latvietis izdevīgu apstākļu kombinācijas
dotos ierosinājumus vispirms izlietos tam nolūkam,

lai mācītos cienīt visu labu, kas jau iekrāts tautas

attīstības gājumā, un tad pēc saviem spēkiem un

katrreizējas vajadzības liks lietā visu to daiļu, labu

un krietnu, ko viņam sniegs lielas kultūras tautas.

Latviešu tauta kļūs arvienu spēcīgāka to uzdevumu

izpildīšanai, kas rāsies pa tās dažādiem attīstības

posmiem, šie uzdevumi gan ar katru jaunu paau-

dzi pieaugs smagumā. Bet tāpat kā tagad latviešu

tautai nav vajadzīgs no sevis vien, bez kādas svešu

palīdzības radīt tīri skaidru latviešu zinātni un

mākslu, tā arī tālā nākotnē tai netrūks palīga rOku,

ja tauta, nākdama augstākas izglītības un kultūras

pakāpē, nenosēdīsies uz tukša naudas maisa, lai tā

īstā atšķirtībā perētu mīļos procentus, bet gan sa-

cīs saviem draudzīgajiem kaimiņiem:

»Vīrs ar maku aizdarītu,
Ko tu gribi samantot?

Roka roku mazgā glītu —

Ja tu gribi ņemt — tad dod.«

Latviešu tautai nebūs cieši jāpieslienas kādai

lielākai valstij tikai vēl tad, kad sāks pieaugt viņas
kultūras vajadzības, šī piesliešanās jau notikusi.

Proti, latvieši jau tagad pieder tai pašai valstij, ku-

ras apsardzībā, aizgādībā un materiālā pabalstīšanā
tai mūsu zemes iedzīvotāju daļai, kas līdz šim neka-

vēta un nenovērsta varēja gādāt par savām izglītī-
bas un attīstības vajadzībām, bijuši pieietāmi diži

apgaismības krājumi, sākot ar pamatskolu līdz pa-

šai augstskolai. Tā tad netaupot pūliņus un darbu

un lielu un vecu kultūras tautu sargāta un pabal-

stīta, latviešu tauta sasniegs savus ziedu laikus, kā-

dus vien tos tās apstākļos būs iespējams sasniegt.
Bet tad, kad tā kādu laiku šai augstumā būs krietni

strādājusi, tā pamazām iemācīsies uz saviem lau-
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riem atdusēties un atdusēdamās novecosies un no-

vecodama uz kādu laiku nozudīs aiz kulisēm.

Tikdaudz bij jāsaka krietnajai ziņkārei, lai ar

to būtu aizrādīts, ka mēs nedz aiz tuvredzības, nedz

neapdomības stāvam tik droši un cerību pilni pie

tagadnes un vistuvākās nākotnes sliegšņa. Bet

tiem, kas aiz tīrām bailēm no nāves arī iejautājas,
vai latviešu tauta mūžīgi dzīvošot, mums, diem-

žēl, pie rokas tikpat maz padoma un iepriecinājuma,
kā tiem, kas labprāt paši gribētu piedzīvot un

redzēt, kā taču pēc trim vai četriem gadusimteņiem
izskatīsies pie Baltijas jūras. Viņus varam tikai

noraidīt pie »jūtīgas krūts«, kurai tiešām gan būs

bijis iemesls ieskatīties tajās tumšajās dzīlēs, kas

cilvēka acij apslēptas, bet kas sacīja uz elpotāju
saulainā gaismā:

»Un lai cilvēks dievu jel nekārdina,
Un lai nedzenas redzēt to vaigā,
Ko žēlīgi apsedz tie tumsībā baigā.«

Pēc šīs novirzes griezīsimies vēl reiz atpakaļ pie
mūsu īstā pārrunājamā jautājuma, pie tagadējiem
tautiskiem centieniem. Lai neapšaubāmi gaiši pie-

rādītu, ka mūsu centieni un prasījumi dibināti un

taisni, atgādinām tiem kungiem, kas domā, ka vie-

nīgais glābiņš latviešu tautai tas, atmest savu tau-

tību, vēl sekošo.

Tagad tautiskie centieni nav sastopami tik pie
mums latviešiem vien. Tāpēc tie nav ne ar kādiem

avīžu rakstiem, un lai tie būtu diezin cik svarīgi un

ievērojami, nedz izdeldami, nedz par grēcīgiem pie-,
rādāmi. Valstij, kuras apsardzībā un aizgādībā mēs

jau sasnieguši brīvību un augstāku izglītību, īpa-
šumu un tautiskās apziņas nopietnu atmodu, mēs

gan varam izteikt uzticīgi padevīgā sirdī savu pa-

teicību, bet ne sagādāt kādu politisku sarežģījumu.

Mēs, latvieši, vien ari neaizstāvam domas, ka tau-



61

tai jāattīstās nacionālā garā. Mums personīgi tas

sagādā lielu gandarījumu, ka īsti arī ar vācu vīriem,
kam netrūkst ne klasiskas izglītības, ne kritiska

skata, nedz prieka civīlizātorisku uzdevumu izpildī-

šanā, esam tai ziņā vienis prātis, ka taisni tagad

vissvarīgākais darbs: to labu, kas latviešu tautā

jau sakrāts, saudzēt un vairot tiklab pēc iespējamo,
kā dabisko līdzekļu mēra. šie līdzekļi ir — tēvu va-

lodas kopšana un kuplināšana, kā arī vispārīgi tau-

tības apziņas spodrināšana un dailināšana. Un tos

vācu tautas vīrus pilsētās un uz laukiem, kas visā

nopietnībā iestājušies par latviešu tautas patiesām

apgaismības lietām, no nupat Dieva mierā aizgājušā
Ulmaņa bīskapa līdz Stenidera tēvam un vēl tālāk

atpakaļ, bez šaubām mēs drīkstam pieskaitīt mūsu

dzimtenes krietnākajiem dēliem. No tam tad ronas

skaidrā apziņa, ka mūsu centieni ir dibināti un

taisnīgi, kā arī prieks, ar kādu mēs, latvieši, stāja-
mies savā darbā. Bet ronas arī vēl kas vairāk.

Taisni tagad tiem vāciešiem, kas latviešu tautai

tuvu stāv, dota jauna ierosme, pielikt visus savus

vīra spēkus tās tautiskās civilizācijas veicināšanas

darbā.

Proti, kad klasiskām studijām no jauna atmo-

stoties vēl šimbrīžam pilnīgi nenorimušais cīniņš
par cilvēka dārgākajām mantām sakustināja visu

Vāciju, tajā saceldams reformācijas laikmeta mil-

zīgo saviļņojumu, tad tā viļņi atsitās arī mūsu Bal-

tijas krastos — nevis latviešu valodu un tautību tī-

kodami aprīt, bet latviešu tautai par svētību.

Kad pēc tam ap pagājušā gadusimteņa vidu ve-

cajam Stenderim bija izdevība sajūsmināties
par pirmajiem ziediem, kas izplauka vācu tautas

rakstniecībai atmostoties, viņa sirds jo vairāk iesila

par savu dzimteni, jo nopietnāk centās un strādāja
latviešu tautas izglītības laukā, ņemdams palīgā lī-

dzekļus, ko sniedza »1 atviešu ģenij s«. Taisni

tai laikā, kad Vācijas patriotiskie dēli nodarbojās
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ar pirmā vācu tautas teātra nodibināšanu, mūsu

Stenders 1761. g. 4. maijā Hamburgā dāvāja
Kurzemes »augsti cienījamai visai bruņniecībai un

zemes aizstāvībai« savu latviešu gramatiku. Kādu

svētību atnesuši Stendera pūliņi —
latviešu valodu

un rakstniecību pēc »latviešu ģenija« izkopjot —

līdz šobaltdien latviešu tautai un ar to arī visai ze-

mei, ir vispāri zināms.

Tagad Vācija svin tautas atdzimšanas svētkus

(pēc lielā franču kara uzvaras); tagad viņas arī

diezin cik tālā dēla sirds pukst dziļi pacilāta. Jau-

kākie dzenuļi spiež viņu pie cienīga darba, izpildīt

savu pasaules vēsturisko uzdevumu arī ārpus vācu

robežām. Tāpēc gan mūs nekādi avīžu raksti ne-

varēs pārliecināt, ka šo tik svinīgo brīdi varētu

apgānīt ar veltīgo mēģinājumu, gribēt no mums

latviešiem sastādīt kāršu būdiņu, vai vokabuļu vī-

rus, lai ar to jaunuzceltai tautiskai Vācijai sagā-
dātu vēl vajadzīgos atspaidus. Drīzāk gan mēs par

to esam pārliecināti, ka tie vācu vīri mūsu starpā,
kas skaidri apzinās sava civīlizātoriskā uzdevuma,

ar atjaunotiem spēkiem un divkārtīgu prieku ķer-
sies tālāk pie viņiem lemtā darba. Vācietis vispār

Krievijā un it sevišķi Latvijā, kā jau teikts, nevis

ar to izpilda savu pasaules vēsturisko uzdevumu, ka

viņš kaļ veltīgus pārvācināšanas plānus, bet gan ti-

kai ar to, ka arī viņš palīdz mums dabiskā ceļā vei-

cināt un izkopt civilizāciju un kultūru. Viņa darbs

tagad var būt tikai tāds, kas pielīdzināms drāma-

tiskam radīšanas cēlienam. Tikai tad, kad viņš pa-

līdz īpatnējam raksturam attīstīties līdz pilnībai,
līdz mezgla atrisinājumam, un pie tam paša subjek-
tivitātei liek vajadzīgā mērā atkāpties aiz objekta,

pēc izskata ārpus lomas stāvošais mezgla atrisinā-

juma gadījumā tiklab no izrādītajiem, kā arī no ska-

tītājiem uz pasaules skatuves saņems pelnīto skaļo

piekrišanu. — Gan saprotams, ka tāds darbs nav

katra darbs, ka visnotāļ ne katrs spēj droši kāju
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spert un darīt un slavenus darbus«. Bet ka

vācietis to gan var, to zinām no pašu piedzīvoju-
miem. Tāpēc mēs nemitāmies cerēt, ka, ievērojot

tagadējos pasaules notikumus, arī mūsu druvas sla-

cīs spirdzinoša rīta rasa.

Dzīvojot tādos apstākļos, mācītais latvietis, kas

nav atrāvies šāda vai tāda iemesla dēļ no savas tau-

tas, var ziedot ar lielāko prieku visu savu mīlestību

un pūliņus, savas domas un centienus savas tautas

izglītības interešu lietai, lai vienotiem spēkiem uz-

turētu vispār izplatītu un tālāk izkoptu visu labu,
kas viņā jau pastāv.

Ka tādi centieni »Ztg'u f. St. v. L.« tomēr nevar

apmierināt, tas lai viņai noder par zīmi, cik maz

viņa spējīga strādāt šādā laukā. Un ja viņu aug-

šējās rindas arī nepamudinātu atmest reiz savus

veltīgos uzbrukumus mūsu tēvu valodai un tautībai,
tad tomēr gan esam pārliecināti, viņu darījuši uz-

manīgu uz to, ka viņas augšējam rakstam ir

skaidra sapņa jeb murgojuma daba, kas tikai tā atšķi-
ras no citiem sapņiem, ka to sapņo vairāki reizē.

Bet tā kā mēs sapņu izstāstīšanā neesam zinātāji,
tad nevarējām to izskaidrot. Mēģinājām tikai aiz-

rādīt uz tiem patiesiem momentiem, kas tam par

pamatu noderējuši. Un ja mums būtu patika, nā-

košai paaudzei nākot, tā pēc gadu trīsdesmit, atkal

savstarpīgi izmainīties domām, tad gan vairs neva-

jadzēs garāku izskaidrojumu, lai saprastumies, cik

visai grūti, bet arī ļoti vajadzīgi skaidrībā būt par

tagadnes prasījumiem un tamlīdz arī par pašiem
dzīves uzdevumiem; cik bezsekmīgi turpretim visi

lēsējumi par tālākās nākotnes nenosakāmām lietām.

Bet tais domās mēs varbūt jau tagad varam vieno-

ties, ka jābūt mūsu abpusējam nopietnam pienāku-

mam, nopietni un kritiski, kur vien iespējams, re-

vidēt dažādās domas par vāciešu stāvokli pret
latviešiem.

Mēs beidzam ar »Z. f. St. v. L.« raksta ievada



vārdiem: »Savu tautu celt, kultūrai un civilizācijai

viņā arvien jo plašāk durvis atvērt, valodu izkopt
un to darīt par augšējā uzdevuma izpildītāju ieroci,

tā, pēc mūsu domām, ir visas mūsu tautiskās pre-

ses kopēja cenšanās, šī cenšanās ir nenoliedzami

laba un pelna, ka to, kur vien vajadzīgs, katrs pa-

balsta, kam uz to spēja un prasme,« — bet, protams,
it sevišķi mācītie latvieši.
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