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Tēvuzemes mīlestība

Arī mēs atkal piedzīvojuši tādus laikus, kuri no-

prasa, lai katrs no mums aizstāv savu godu, savu

brīvību kā vien spēdams un zinādams, pat savas

asinis netaupīdams. Bet tādi laiki prasa no tautas

diženus vīrus. Un va i mums, ja Alunāna vārdi ar-

vien vēl uz mums taisni zīmētos:

«Pie krūts ko zīdi, māte? Zēnus zīdu!

Nu kā, lai savai tēvuzemei ļaunu
Tie darīdami ienaidniekus baro.»

Tagadējie laiki arī noprasa, lai mēs tēvuzemes drau-

gus gaiši atšķiram no tēvuzemes ienaidniekiem. Mums

vajaga dedzīgas, diženas tēvuzemes mīlestības, kura

ir svabada no sevmīlības un no netīras kārības pēc

vienīgā paša labuma. Mums pienākas un vajag savu

tēvuzemi kā visas tautas svētnīcu cienīt un godāt, par

tās gaismību, vaļību un nemirstību no sirdsdibena

gādāt un strādāt, un tāpēc gataviem būt, kad taga-

dējie laiki to no mums prasa.

Bet šāds prāts, šāda tīra tēvuzemes mīlestība jau
mazos gados dēstījama; jo tad ne mūžam neaizsnieg-
sim īsteno tēvuzemes mīlestības augstumu un spēku,

ja skolās un mājās viņu nesēsim, neaudzināsim un

nespēcināsim.
lekam par to runājam, kādā kārtā šis darbs izda-

rāms, lai atgādināmies īsumā daudzmaz, kādus aug-

ļus, kādu svētību īstena tēvuzemes mīlestība atnesusi

katrai tautai, kurā tā ziedējusi.
Cik brangi un smaršīgi tēvuzemes mīlestības augļi,

to māca mums jau Eiropas senatne. Kā spožas
zvaigznes pie zilām debesīmtumšā naktī, tā spīd seno



4

grieķu tēvuzemes dēli ar saviem slaveniem darbiem.

Jeb Vai dārgās tēvuzemes mīlestība nesavienoja un

neskubināja senos grieķus uz viskrietnāko vīra darbu

izdarīšanu? Vai še nebija tēvuzemes mīlestība daudz

skaistumiem, brangumiem par šūpuli un audzinā-

tāju? iUn romiešu slavenākie darbi tika tais laikos

pastrādāti, kad tie aiz dedzīgas tēvuzemes mīlestības

spēcīgi parādījās uzticībā, padevībā un apbrīnojamā

upuru nešanā visai tautai par labu. Vāczeme nu-

pat sludina ar ugunīgiem vārdiem, ko īsta tēvuzemes

mīlestība iespēj. Kad šī gadu simteņa iesākumā

vāci, ar savas tautas un tēvuzemes necienīšanu, kļu-
va svešai tautai par kalpiem, tad tagad tie paceļas kā

varena spēcīga tauta ar pēdējos gados dēstīto un ie-

audzēto tēvuzemes! mīlestību. Tēvuzemes mīlestība

spodrina un spēcina ikkatru tās locekli, un tāpēc arī

visu tautu, un uzaudzina to necerētā brangumā un

staltumā; viņa ir cilvēku izplaukšanas un pacelšanās
avots uz neskaitāmiem krietniem darbiem, jo tē-

vuzemes mīlestība svaida un iesvētī tautu visdiže-

nākos tikumos, atsvabina turpretim no nešķīstām
domām un ļauniem centieniem, stipri un sirsnīgi vi-

sas tautas locekļus savienodama un visu tautu spē-

cīgu, diženu un laimīgu padarīdama.
Kas tad mums nu jādara, lai šī tēvuzemes mīle-

stība uzdīgtu un iesakņotos mūsu jaunajā audzē?

Gan dzird jau šur tur ļaudis uzskubinām, lai tie

ievēro tēvuzemes likteni, lai tie dalību ņem pie tautas

priekiem un bēdām. Bet diemžēl, pa lielākai daļai
neesam vēl ne līdz šai uzskubināšanai kļuvuši. Ne

dažu reiz vēl dzird te jautājot: kas ir mūsu tēvuzeme?

Bet ja tāda modināšana un skubināšana arī notiktos

jo pilnīgi, tad tomēr lielas sekmes ar to vien nepa-
nāksim. Skubinātājs un mudinātājs var gan dažreiz

prātu pacilāt, bet sirds paliek tomēr kūtra, prāts tā-

pēc vēl nepārvēršas un nenesas Uz augstākiem cen-

tieniem nekā iepriekš. Arī veltīga rīdīšana un mu-

sināšana laba še neko nepadarīs, turpretim daudz
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ļauna. Piktumu un niknumu var gan ar rīdīšanu

sacelt, bet nevis tēvuzemes mīlestību. Un mums še

sevišķi jābūt nomodā, ja negribam velti dažu rūgtu-
mu piedzīvot. Atzīdami ikkatras tautas tiesības,
mācīsimies savējās jo pilnīgi cienīt un aizstāvēt.

Bet kurš tad nu ir tas ceļš, pa kuru jaunā audze

kārtīgi un pareizi vedama pie īstās tēvuzemes mīlestī-

bas? Neviens cits ceļš, kā vien tas, kurš jauno au-

dzi pieved pie tēvuzemes mīlestības skaidriem un

spirgtiem avotiem.

Apcerēsim īsumā šos tēvuzemes mīlestības avotus.

Pirmais tāds avots ir tēvuzemes pazīšana.
Tikai tas, kas savu tēvuzemi pazīst, var to patiesi
mīlēt.

Mūsu tēvuzeme nesniedzas tiktāl vien, cik tālu ta-

gadējie latvieši mīt. Viss tas zemes plašums, kuru

jau mūsu tēvu sviedri un asinis apslacinājuši, pirms
vēlāki laiki to saskaldīja sīkās daļās, ir mūsu tēv-

zeme.

Ja Šo zemes gabalu salīdzina ar brangākam dien-

vidus zemēm, tad viņš diezgan nabadzīgs pēc savas

dabas; bet ja savu tēvzemi ceļam ziemeļniekiem pre-

tim, kuriem pavasaris ne mūžam neuzzied, tad at-

rodam daudz branguma un skaistuma savā zemītē.

Bet tēvuzemi nevar ar kādām sausserdīgām tabu-

lām mācīties pazīt. Vajag jauno audzi mācīt apska-

tīt, aplūkot un ievērot, un vajag tai dzīvus, skaidrus

viduču aprakstus dot lasīt.

Vecākiem, skolotājiem un rakstītājiem pie šī

darba jāķeras.
Jaunai audzei jāceļ priekšā dzīvas zīmes no mūsu

tēvuzemes skaistākiem apgabaliem. Viņai jāiepazīstas
ar tām vietām, kuras mūsu sentēviem bijušas it se-

višķi svētas, ar tiem kalniem, uz kuriem tēvu tēvu

pilis stāvējušas, ar tām upēm, kuras asins straumes

iesarkanas padarīja, tautai par svētākām mantām cī-

noties, jāiepazīstas ar tiem jūras līkumiem, kuru
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viļņi latviešu kuģus nesuši. Jaunā audze jāmāca
mūsu dabas jaukumus apbrīnot, visādus senatnes lie-

ciniekus cienīt, ļaužu bagātības avotus nosvērt un

saprast, visus industrijas un mākslas augļus godāt;
tad jaunā audze sāks savai tēvišķai zemītei dedzīgi

pieglausties. Tad tā vairs nebūs svešniece pašā tēv-

zemes vidū.

Kad jaunā audze tā ar savas tēvijas jauko pusi
iepazinusies, tad tai arī derēs skaidras ziņas dot par
dabas nepilnību mūsu tēvijā, lai jaunā audze mācās

atzīt, ka mums jābūt pazemīgiem, un ka mums vēl

daudz purvi iznīcināmi, iekams visur būs ietaisīts

auglīgs pamats; tā jaunā audze arī mācīsies to no-

svērt, kas mums, kā tēvišķās zemes mantiniekiem,
vēl darāms.

Tā tad skaidra un dziļāka iepazīšanās ar tēvuzemi

pacilā mūsu sirdis, dažādus priekus dzemdinādama,

un tā ieaug mūsu sirdī nemanot dedzīga un pastā-

vīga tēvuzemes mīlestība.

Lai gan savā tēvuzemē sudraba un zelta dzīslas

mūsu kalnos neatrodam, tomēr dažu zelta graudu vi-

ņos rakdami uziesim, jo pār mūsu kalniem lidinājās
tāteiksma, ka apburtām pilīm reiz jāuzceļas no tumšā

zemes klēpja — jaunā, staltākā vaigā. Un pa tēvijas

ielejām sāks dīgt mūsu sentēvu asaru un asins izsē-

jums, kad mēs ar saviem sviedriem būsim diezgan

aprasinājuši —
strādādami un cīnīdamies, siltai, gai-

šai un skaidrai mīlestības un gaismas saulei spīdot.

Otrais īstās tēvuzemes mīlestības avots ir tēvi-

jas vēsture.

Mēs gan nevaram lepoties ar tādiem vēstures dar-

biem, kas zīmējas uz varenu- kultūras valstību sacel-

šanu un citu tautu valšķu sagāšanu un iznīcināšanu,

kā to redzam pie dažām lielākām tautām. Jā, mēs

turpretim ar skumju pilnu sirdi mācāmies no vēstu-

res, ka mūsu tautai ilgi kalpošanas laiki kamiešus
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smagi un grūti nospieduši. Arī še mācāmies vis-

pirms sargāties no aplamas lepošanās.
Bet ja uz mūsu sentēvu laikiem skatāmies, ja arī

pie vēstures, tāpat kā pie ģeogrāfijas, neatšķiram

tos, kas mūsu tuvākie radinieki, tad atliek tomēr

diezgan daudz ko mācīties un apbrīnot; tad izsaucam

līdz ar «dziedoni»:

«Par Lietavu kad dzirdu,
Par leišu kareivjiem:
Tad latvju krūts man ceļas,
Tad dziedu tautiešiem.»

Ja tad nu savai jaunai audzei gribam tēvijas mī-

lestību ar vēsturi iedēstīt, tad viņai jāmāca skaidri

un patiesīgi, kāda mūsu tauta bijusi sentēvu laikos;

jaunai audzei jāparāda, kā toreiz, vaļības laikos, visa

latviešu tauta pratusi cienīt tautas visdārgākās man-

tas, kā viņos senos laikos tautas dēli un sirmgalvji,
meitas un mātes dzīvi un dziļi sajuta visas tautas

likteni, kā mūsu kareivji cīnījušies pret uzbrucējiem
par savu vaļību, ticību un tautību, kā tie nav ne-

vienu sprīdi zemes atdevuši uzvarētājam, pirms to

nebij ar savām karstām asinīm vēlāku laiku darbiem

svaidījuši...
Bet arī tas nav slēpjams, ko tie aizgājušie laiki

mums atnesuši.

Gan stiprās pilis pārvērstas par mūru drupām — ar

neredzama vēstures soģa taisnām rokām.

Gan gaismas darbi, lai arī no svešas tautas dēliem

celti, pastāv un ir mums par labu un par vispilnīgāko

parādu atmaksu.

Bet cik sāpīgāki kļūst tautieša sirds aizgrābta, kad

lūkojam uz tautas dēlu tikumiem. Tiem vēl nav īsā

brīdī nedz sentēvu vīrestības gars, nedz viņu kriet-

nie tikumi atspirguši, atdzīvināti, nedz vēl taga-

dējiem laikiem diezgan spēcināti. Te lai mūsu jaunā
audze mācās saprast, kāpēc vēl mūsu laikos tautas

pretiniekiem daudz vietās virsroka, kāpēc mēs ne-
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esam vairāk pastrādājuši un kāpēc mūsu šur tur uz-

sāktie darbi gaidīto sekmi nevarēja panākt. Tā lai

jaunā audze atzīst dziļi jo dziļi, cik tai daudz un spē-

cīgi jāstrādā, pirms spēsim kaut ko labu un diženu

pastrādāt, kas būtu ar sentēvu darbiem salīdzināms

un tāpēc arī vērts, ka to jaunāko laiku vēstures la-

pās pieklājīgi uzzīmē.

Kas saviem bērniem māca savu tautu mīlēt pēc bi-

jušiem un tagadējiem laikiem, tas viņus pieved pie
īstā tēvuzemes mīlestības avota.

Pie šī darba, proti, pie tēvuzemes mīlestības dēstī-

šanas ar vēstures mācībām, vajag stipri ķerties gan

tēviem un mātēm, kam bērni audzināmi, gan sko-

lotājiem, mācītājiem un rakstītājiem.
Šiem pēdējiem, proti, rakstniekiem, vēl tas svarī-

gais pienākums jāizpilda, ka latviešu tautas vē-

sture jāraksta. Un rakstniekiem derēs ievērot, ko

vācu filozofs Fichte par tādu grāmatu vācu tautai

izsacījis («Reden an die deutsche Nation. 1808»):

«Starp tiem sevišķiem un īpašiem līdzekļiem, ar ku-

riem var tautības garu atkal spēcināt, būtu tas jo

spēcīgs, ja mums būtu dedzīga vēsture par tiem lai-

kiem, kur tautai bija vienība, vara un diženība. Šā-

dai grāmatai vajadzētu būt īstai tautas grāmatai,
kāda mums ir «Bībele» un «Dziesmu grāmata», un

proti, tik ilgam, līdz mēs paši atkal ko būsim izdarī-

juši, kas būtu vērts, ka to uzzīmē. Tādai vēstures

grāmatai nebūtu vis chroniku kārtā jāuzskaita darbi

un atgadījumi, bet tai vajadzētu mūs dīvaini aiz-

grābt un viegli un nemanot mūs iecelt pa-

šos senos laikos iekšā, tā ka mēs šķistos ar sentēviem

līdzējot un stāvot... bet nevis ar tādu bērnišķīgu
un vieglu sacerējumu, kā to vēsturiskie romāni darī-

juši, bet ar patiesības izsacīj-umu.»

Brangs padoms.
Trešais avots, bez kura tēvuzemes mīlestība nekad

nevar uzplaukt, ir tēvu valodas cienīšana

un kopšana.
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Gan nabadzīga mūsu valoda, kad to salīdzinām ar

pilnīgām kultūras valodām. Jo mūsu valodai līdz

šim vēl nebija ļauts tiktālu uzplaukt, cik pilnīgai tai

vajadzētu būt pēc mūsu laiku vajadzībām.

Bet vai neesam pārliecinājušies par savas valodas

svētumu, veiklību un dīgšanas spēku ?

Tāpēc jāmāca jaunai audzei pilnīgi iepazīties ar

tēvu valodas brangumiem un viņas trūkumiem, lai

jaunā audze atzīst, cik varens darbs arī valodas lietā

uz viņu gaida.

Bet jaunā audze ne mūžam neiemācīsies savu tēvu

valodu cienīt un mīlēt, ja mēs tai nedosim labu

priekšzīmi. Tāpēc mums piekrīt tēvu valodas cie-

nīšanu parādīt visur, kur vien iespējams, vispirms
savās ģimenēs un savā sadzīvē ar tautiešiem.

Jaunā audze garīgo barību līdz ar latviešu mēles

skaņām iezīzdama, smels arī no tēvu valodas — tēvu-

zemes mīlestību.

Tad jaunā audze sapratīs un darbos izrādīs, ko laba

šie dziedoņa vārdi nozīmē:

«Skani, valod' (t. i. tēvu v.), mūžīgi,
Skani skaidri, vareni!

Atgriezies no veciem laikiem,

Sen dziedātā dziesmiņa,
Dzīvo nu iekš jauniem rakstiem,
Kas mums sirdis sildina.

Dievs gan visur tuvumā,

Branga daža valoda;
Bet ja manīm jālūdz, jāteic,
Mīlestība jārāda,
Savas svētās domas steidzu

Izteikt tēvu valodā.»

«Tēvu valoda ir kā kāds noslēpts Dieva avots, no

kura katras tautas garīgā vienošanās izverd un tau-

tas un tēvuzemes mīlestība vienādi no jauna pie-
dzimst.»
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Tiklīdz kā mūsu jaunā paaudze sajēgs savu tēvu

valodu pieklājīgā godā, cieņā turēt, tad arī no dedzī-

gas tēvu valodas cienīšanas uzplauks tiešām karsta

tēvuzemes mīlestība, kā brangs auglis uzaug no spē-

cīga zieda.

Jaunoaudzi vajag arī mācīt turēties pie tē-

vutēvu krietnām ierašām. Gan daudz labu

ierašu mums verdzības laikos vai nu aizgājušas pa-
visam postā, jeb vai neceļā noslīdējušas. Tomēr tas,
kas vēl labs un derīgs tautas dzīvē un kas vēl piemiņā
atstāts no sentēvu laikiem, lai to piekopjam, lai to

cienījam, kur un kā vien iespējams. Negantnieki,
diemžēl, daudz un dažādi jau pamazinājuši tautas

dzīves smaršīgos ziediņus. Viņiem nobirstot, novīst

tautas dzīves iekšējs greznums, jaukums un dzeja.

Mums jārāda skaidri jaunai audzei, ka mēs esam

līdz īgnumam izbaudījuši ārīgu ākstīšanos un klīrē-

šanos, ka mēs patiesi nožēlojam, ka tiktāl atklīduši

no savas tautas, citiem visu pakaļ darīdami, neatšķir-
dami, vai tas mums par labu vai'par ļaunu.

Sevišķi te zīmējos uz latviešu tautas priekiem Jā-

ņos un citās dienās. Lai atmetam to aplamību, gānīt
un lamāt par itin nevainīgiem priekiem. Tie ir tie

īstie pagāni, kas tautas nevainīgos priekus nosauc

par pagānu būšanu.

Pie latviešu tautas smaršīgākiem ieradumiem pie-
der dziesmas. Tāpēc arī tautas dziedāšanas gars at-

spirdzināms un stiprināms. Lai cienījam savas tau-

tas dziesmas kā svētu mantojumu no sentēvu laikiem

— kur un kā vien spējams.

Ar prieka pilnu sirdi pielieku še tos vārdus, kurus

nupat izsacījis sirmgalvis Cimze, jaunās audzes mā-

cītājs un latvju dziesmu godā cēlējs, šie vārdi no

tāda vīra runāti, dod skaidru liecību, ka patiesi «vējš

jau pūš, kas spirdzina». Cimze saka: «Celies augšā,

tēvs, māmiņa! es pacelšu velēniņu.» Es tev teikšu



11

par šī laika bēdām un priekiem; es tev teikšu, ka

esam tēvuzemes ziedu laikus piedzīvojuši.»
Bet lai steidzos ar savu runu galā kļūt. Tāpēc pie-

minēšu it īsi vēl kādus jo ievērojamus tēvuzemes mī-

lestības avotus.

lUz vienu tādu spēcīgu avotu, proti, kopības

prātu, norādījis šinīs dienās kāds cits sirmgalvis,
P. A., kas Rīgas Latviešu biedrības svētku dienā savā

īsā, bet kodolīgā runā izsaucās:

«Nu tiešām laiks ir — latviešu tautai mosties, no

miega celties, gaismas ceļus staigāt.»
«Atgādinies tu, mana latviešu-leišu tauta, ka tu tā

vecākā no visām dzīvām tautām, kas no Indijas
saknes uz Eiropu nākušas; neaizmirsti, ka tava va-

loda tā vecākā māsa no vācu un slavu valodām, —

skat, kur jaunākās atvases jau priekšā! Tev visi

spēki jāsaņem, lai tu netieci atrasta par praulu, kas

tik ugunim derīgs.»
Tā runādams, P. A. norāda tālāk uz kopību:

«Dievs lai sirdis groza, ka kopība no visiem atzīta

tiek un jo stipri iesakņojas.

Jo kopība tik uzkopt var,

Bet šķelšanās — tā postu dar'!»

Bet ja gribam, lai kopības prāts pie jaunās audzes

iesakņojas, tad tā uz šo ceļu vadināma no pat mazām

dienām. Bērniem jau jāmāca, lai tie prot upurus

nest, mīlestību rādīt un draudzības vaiņagu pīt, kur

vien tik vai vecākiem pašiem, vai skolai izdevīgs brī-

dis atgadās. Un ja mūsu jaunā audze sāks prieku

baudīt, dalību ņemot pie cilvēku likteņa; ja tā ar

prieku cīnīsies kaut ko labu darīt citiem, tad jaunā
audze uzaugs branga un stalta tēvuzemes mīlestībā,
kas spēj atturēties pret jebkuru vētru. Kopības garā
uzaudzinātus bērnus varēsim droši ievest dzīvē. Lai

gan katrs savu ceļu staigās, tiem tomēr būs vienāds

ceļa gals. Un tad parādīsies dienu no dienas jo gai-
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sāki, ka arī uz mums zīmējas tā mācība: ar savie-

notiem spēkiem iespēj ir tie maziņie brīnum daudz!

Vēl cits tēvuzemes mīlestības avots ir sevišķi:
Latviešu tautas krietnāko dēlu cie-

ņā godātu rēša na.

Šādi priekšzīmes kareivji gan atrodami tikai lat-

viešu-leišu senākos laikos, jo vēlākā verdzība izau-

dzina tikai vergus un kalpus. Bet tāpēc mums šie

senai piemirstie vīri jāceļ jo skaidrā gaismā jaunai
audzei par priekšzīmi priekšā. Lai atskan viņai kā

pērkona rūciens tādu vīru vārdi, kādi bijuši: Mar-

ģers, Viesturs, Nameisis v. c.

Bet nu, verdzībai sašķīstot, jau arī šur tur kādas

galviņas pacēlušās, kas, lai gan ne tik spodras

zvaigznes kā senākās, tomēr ievērojamas un cienī-

jamas.
Arī tiem citu tautu dēliem, kuri par mums strā-

dāja, kad pašu rokas bija saistītas, vajaga kļūt jau-
nai audzei pazīstamiem, kā: Stenders, Merķēlis v. c.

Ja jauno audzi iemācīsim cienīt un godāt savas

tautas krietnākos dēlus, tad tā blēņu svētuļiem vairs

neticēs, kuri māca, ka pie latviešiem nav labuma ne

pīšļa lielumā. Tad pietrūks «tautas lapām» circeņu
dziesmas, tad norimsies avīžnieki kādu paklīdušu
meitu dēļ visas tautas meitas ar zaimotāju gļotām

apspļaudīt; jā, tad jaunā audze kājas aus uz kriet-

niem un diženiem darbiem, kuri būs līdzīgi mūsu

sentēvu krietno dēlu darbiem.

Tad jaunā audze parādīs, ko tie vārdi nozīmē:

Tēvuzemei grūti laiki,
Dēliem jāiet' palīgā!

Beidzot lai pieminam, ka ticība s mācībai

būs būt par tēvuzemes mīlestības iesvētījumu.
Ka dažas nepareizas reliģijas mācības spēj tēvuze-

mes mīlestību pamazināt, to atrodam pie daudz tau-
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tām. Kur māca, ka šī zeme esot moku vieta, ļauna

mājoklis, kur nekas labs neronoties, tur tiešām jā-

iedīgst pie jaunās audzes vienaldzībai pret visu, kas

vien uz šīs zemes rodas, un tamlīdz arī pret tēvuze-

mes mīlestību. Tur ieaudzina domas, ka verdzība

beigsies tikai debesīs.

Lai izzūd tāda mācība. Tēvuzemes mīlestība ir

Dieva dāvana. Jaunā audze jāmāca, ka paša Dieva

prāts un vēlēšanās, ka mēs visu, kas vien labs un

jauks virs zemes, un tamlīdz arī tautu un tēviju, mī-

ļojam, to saudzam un aizstāvam līdz pēdējam.

Tādu ticību būs jaunai audzei iedēstīt tēva mājā,
skolā un baznīcā, šī ticība būs auglīgs, svētīgs un

stiprs pamats tēvuzemes mīlestībai uzzelt un uz-

plaukt.

Še nu mans strups pārspriedums par tēvuzemes

mīlestības avotiem beigts.
Bet nevaru beigt, pirms neesmu vēl vienu vārdiņu

piespraudis par vecāku svaru pie bērnu audzināšanas.

Cilvēks ir pa lielākai daļai auglis, kas tēva un mā-

tes dārziņā audzināts un briedināts.

Ko bērni iezīž tēvu mājā, to tie paņem līdz uz dzī-

ves ceļa par garīgu mantojumu.

Vecāku rokās stāv lielāka vara pie bērnu audzi-

nāšanas nekā skolām.

Tāpēc tēvuzemes mīlestība būs pie bērniem tai

mērā atrodama, kādā mērā tā tēvu mājās uzplaukusi.

Ja tēva mājās sīkstulība valda, ja tur tik norū-

pējas un noskumstas par vienīgo paša labumu vien

un nebūt nepazīst nedz draudzes, nedz tautas priekus
un bēdas, tad tāda tēva mājā neuzdīgs bērnu sirdīs

tēvuzemes mīlestība. Un tā māņu ticība, ko bērni tur

iezīž, parādās dzīvē ļoti kaitīgi.

Tāpēc tēva mājai vajag būt dziļam tautas un tē-

vijas mīlestības šūpulim. Tad jaunā audze paņems
šādu mīlestību līdz uz sava dzīves ceļa un ar patrio-
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tiskiem tikumiem izgreznota cels godu tēvu mājai un

visai tautai.

Tāpēc mana vēlēšanās galu galā ir:

bagātīga maize,
krietna sieva,

bērni,
tēvuzemes dēli un meitas.

Tā uzaudzināti, tad nekad nešķirsimies. Kad mūsu

bērni un bērnu bērni satiksies, tad tie sniegs rokas

kā draugs draugam!

*

**

Kāpēc gankrūtīs klusu

Mēs glabājam tēviju,
Un bīstamies saukt par mūsu,

Ko mantojām taisnīgi? ..
(K. Barons.)
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Zeenitam draugam,

«Baltijas \vehstnescha" redaktorim

dahwina

schahs lappas

Kroimalda AtUa.
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Tautiskie centieni

Pirmā grāmata.

Paskaidrojumi pie kāda «Zeitung fur Stadt und Land» raksta.

Pret likteni nespēs nekas mani sūtīt peklē;

Tomēr, kas nolemts, tam izbēdzis neviens no

mirstīgiem nava,

Augsts vai zems, kas vien tikai dzimis.

H o m ē r s, ī 1 i a d a.

Savā 246. numurā 1871. g. 23. oktobrī «Zeitung
fur 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 nevaldot 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, ta,
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«pēc mūsu domām, ir visas mūsu tautiskās preses

«kopējā cenšanās, šī 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 nokļīst 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, kā 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 negādās, 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 latvietis. 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-

«tams, 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
«sevis un domājam, 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 vitai 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

«paceļama kultūras augstumos, kur viņa bez citu

«palīdzības un vadības pati 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 nācionālo latviešu attīstību kavēdams un

«novērsdams.»
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«Vai šī attīstības gaita līdz pašiem augstumiem

«iespējama? Vai «Balt. vēstn.» tie šādai iespējāmī-

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

«sējumā nealojamies, tad arī tiešām zinām, ka

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

«tālāk, nekā to patiesībā spējams sasniegt, un viņš
«vēl nav skaidrībā par to, kā, no kā un kādiem lī-

«dzekļiem vienīgi civilizācija sasniedzama. Vēl nav

«neviena 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 vai kādus

«tautas locekļus vest izglītībā tālāk, nekā pie vis-

«zemākās pakāpes un pie tam izslēgt katru citu va-

«lodu, bez vien latviešu, nav it nekas 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,
«nezaudējot līdz šim iegūto izglītības pakāpi, pie-

«peši 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

«viļinošs un nav pavisam iedomājams; kā latvieši

«un ar latviešu valodu vien viņi nav varējuši sa-

«sniegt ne viszemākko izglītības pakāpi. Bet «Balt.

«vēstnesis» taču katrā ziņā grib latviešu tautas lo-

cekļus vest pie attīstības, un tomēr pretoties preto-
«jas tam, ka tautskolā, pat draudzes skolās lat-

«viešu 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
«tālākcelšanai. Tikai mācīti vien var izplatīt mā-

«cību jeb izglītību un darboties lielajā civilizācijas
«darbā, bet latvietis kā tāds jau nevar sasniegt iz-

«glītību. šo lietu var griezt kā gribēdams, ar latvi-

«sku vien, un vienīgi latviešu tautas satiksmē

«tas neiet, vismaz tagad nē, 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

«izglītības lauku kuplāku, par to tomēr esam pār-

«liečināti, ka absolūti nav ieliekami ne mazākie pa-

«mati, uz. kuriem varētu uzcelt patstāvīgas 1a t-

«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 sekojošiem jau-
ktā jumiem:

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 pārtulko jumiem 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 atzīmē-

jām 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? iUn 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

«sasniegt savu patstāvīgu tautisku attīstību, un var-

«būt tāds turpmāk tad ar mazāk skābu ģīmi norau-

«dzīsies 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 jābīstas, 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 varbūt 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 ne tik vien ar «schola-

stikas» vārdu, bet visnotāl ar jo sirmu vecumu, un
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tā atradusi 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 Palestīnā, pie Reinupes
v. t. t., kamēr otrais liels izaudzināts pie Baltijas

jūras. Turklāt pēdējās domas, cik tālu 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

atskanēja 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

noteikumu, 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», tiesām 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 latvi c s v

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

pārgājusi augšminētā domāšanas veida rotaļāšanā.

Viņas slēdzieni varēs apmierināt tikai 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 zina, ka tas,

kas iegūst izglītību, ir izglītots, vai nu viņš būtu

krievs, latvietis vai vācietis; vai viņš savu izglītību
smēlis 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
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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 izglītojies 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, novedusi pie dogmata par kristīgo
vācu priekšteču nolaidības grēkiem, zīmējoties uz

latviešu iznīcināšanu.

Proti, kad latvieši šī gadusimteņa sākumā ar

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 drīz 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, protams, 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», «vācietis un mācīts» ar laiku va-

rējuši saaugt kopā, lai noder sekojošie fakti: Kad

priekš dažiem gadiem kādā gadījumā ienāca runa,

ka Vācijā 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-

guma 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 jūs varat droši iet dzīvē, vācu

publika jūs ar prieku uzņems 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 cita 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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jā, izglītība arī latviešu jauneklim tēviju padara dār-

gāku un to saista, biedro ar viņu jo ciešāk.

Tā tiešām gadu no gada aug latviešu mācīto dēlu

skaits latviešu tautai, kā arī visai tēvu zemei par

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

pietnībā piepalīdzēt latviešiem tikt pie prāta gaismas.

Citāddomātājiem 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 reizi lietoja kāds cauri un

cauri uzticams 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» (lUndinge), jā, pat ne tas, bet gan pilnīga, ab-

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

mājam, šis uzskats sasniedzis savu augstāko pa-

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

tiecīgie kungi noklīduši tālu jo tālu «neiespējības»
robežās.

Bet kādēļ taisni tagad, kur tautiskie centieni

Eiropā lielas un mazas tautas pamodinājuši uz aiz-

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

pamazām izzudusi, jā, kādēļ taisni tagad mācīti
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latvieši pārvērtušies par neko un neiespējamībām?
— tam iemesls — «jo nav nekādas latviešu

izglītības». 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 nezina 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 aizmirsusi, 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-

lākcelšanai», grib izplatīt domas, it kā latviešu

tauta ar saviem «faktiskajiem apstākļiem, kādos tā

attīstījusies un tagad dzīvo», būtu nonākusi pie

übaga 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 civilizā-

cijas darba» un «latvietis kā tāds nevar būt mā-

cīts», uzturētu spēkā un tamlīdz latvietim noliegtu
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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 latviešu rakstniecību, zinātni, kultūru, uz

kuras pamata tad no iekšienes, bez kādas piepalīdzī-
bas no ārienes, varētu tālāk izkopties».

Te radies domu biedrs zēnam, kas agrāk negri-
bēja doties ūdenī, iekams 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 šķidr-
autu, lai tā, patiesības gaismu ieraudzījusi, 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 senākos laikos. 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 priek-

šā, tamdēļ tagad daudz raksta, lai daudz pierādītu.
Tā kā «Z. f. St. v. L.» zina, 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-

vāšanu, tad tā mācīto latvieti grib pārliecināt, ka

viņš, turēdamies pie savas tautas, esot tīrais

kas», turpretim viņš varot kļūt par jo svarīgu,
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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 pērkama, gan nedrīkst atstāt

neievērotu. Jo ja kāds tādus prasījumus ceļ priekšā

par citu pārliecību, tad tāds ar to apzīmē arī savu

stāvokli pret vīra tikumu.

Tie latvieši, kas arī kā mācīti nemitās būt lat-

vieši, šādu prasījumu no viņu sirdsapziņas ne tik vien

uz stingrāko atraida, bet turklāt vēl visus tos kun-

gus, kas tādiem dialektikas līdzekļiem grib visu sa-

sniegt, 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 ne-

būtu meklējama «cilvēcīgas dabas vispārējā nepil-
nīgumā», kas neatļauj radīt katram gadusimtenim,
katram jaunam laikmetam jaunas idejas un jaunas
metodes.

Bet taisni šī iemesla dēļ mēs arī domājam, ka

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

šumam, neiespējībai. Turklāt uzsveram vēl to, ka

šī plāna raksturam jātop jo bīstamākam, jo vairāk

tas noliegšanas ceļā, varbūt neapzinoties, tuvinājās

sadalītajam un iznīcinātajam nihilismam, kura ie-

tekmē mēģinās spirgtos darba spēkus traucēt 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

darbiem parādījušies par latviešiem, par patiesīgi
mācītiem latviešiem. Bet tā kā kristīgā ticība ar

visu uguni un zobenu latviešos pa gadusimteņiem
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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 neapgā-

žamā patiesība sagādā tikdaudz rūpju un pūliņu, taču

pamazītēm mācītos pieradināties pie nenovēršamī-

bas, tad atzīmējam tikai sekojošo:
Ir tiesa, ka mums, latviešiem, tagad nav nevie-

nas nācionālas augstskolas. Arī pa visiem tiem ga-

dusimteņiem, kamēr latviešu tautā iesākts civilizā-

ciju izplatīt, ar visiem vairākkārtējiem mēģināju-

miem, vēl nav nodibināta neviena nācionāla vidus-

skola. Tā kā latvietis pats pa šo laiku nespēja

rūpēties un gādāt par savas tautas izglītību, tad

viņam gan to nedrīkstēs pārmest, ka nav celtas de-

rīgas tautiskas mācības iestādes, tikpat maz, ka

tagad jelkāds varētu iedrošināties mācītos un tautiski

apzinīgos latviešus ar vai kādiem taisnības iemesliem

traucēt un kavēt viņu darbā, rūpēties par savas tau-

tas 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 uzaudzināt 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

pazīstamas pēdas, ko ieminušas «klasiskās studijas».
To pat atšķirtībā pieradušais japānietis šais dienās

vairs nedara. Jā, arī «Ztg. f. St. v. L.» redakcijas
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krēsls nevar būt tāds savrupības 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 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 pieskaitītu pie «nemācī-

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

devīgā gadījumā varētu pildīt ar košu saturu, bet

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
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viņu paceltu augstāk par viņa līdztautiešiem. Kā

mācītam un izglītotam arī savā tēvu valodā uzstā-

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

dījumā tad ar nederīgo līdzekli, svešo valodu, iz-

glītības vietā nācis tikai 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 kaunas 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

mantojums, ko kultūras tautas civilizācijas darbā

strādādamas pēc garāka vai īsāka laika saguvušas
un tad atstājušas visiem tiem, kas šai darbā grib
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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 grau-

diņam, ko paplašināt visu lielo zinātņu un mākslu

kopu.
Tā mēs tagad nelatviešu augstākās skolās mā-

cāmies, piem., apbrīnot Homēru un Horāciju, augsti
cienīt Tūkīdidu 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, nezina 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 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 lat-

vietis laimīgā gadījumā var ar visu savu sirdi

un dvēseli piederēt savai tautai. Jo uz to vedina un

spēcina latvieša garu un prātu katrs skaidrākais, no

aizspriedumiem tīrais izglītības avots. Ja tad vēl

viņam ārpus skolas izdodas pienācīgā mērā iepazīties
ar pašas tautas valodu un vēsturi, tā ka viņš ne tik
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vien 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 neapstrīdama tiesība sevi saukties arī 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 nācionālās 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 zināšanas

un spējas izlietotu ne tik vien mācītā tautas locekļa,
bet visas tautas labā, paceļot tās garīgo, tikumīgo

un materiālo labklājību.
Kamēr latvietis krietnā garā pieķeras savai tau-

tai, tamēr 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

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
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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 slin-

kotāju ideju perēkli.
Novecojuši aizspriedumi un miglaini nākotnes lē-

sējumi nav nekādi pienācīgi motīvi, ziedot sevi pašus
vai pat visu latviešu tautu sīkulīgām partiju inte-

resēm.

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 ie-

bauda savu glāzi kafejas un nēsā svārkus, pēc franču

vai angļu modes šūdinātus. Gluži to pašu redzam

arī Vācijā, kur mācītie neģērbjas ne pēc veco ģer-

māņu modes, ne tā, kā vienkāršie laucinieki. Ka

vācietis savā kultūras dzīvē tagad beidzot grib pil-

nīgi atsvabināties no franču iespaida, tā viņa darī-

šana. 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 lat-

viešu jaunekli vai jaunavu varētu pamudināt pie-

griezt vērību tautiskam uzvalkam, kas, blakus pie-

minot, dažos apvidos ir tiešām itin glīts un košs.

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
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savrupības soliņa, nesasniedz izglītības augstumu,
šie vārdi tikai mums atgādina neapšaubāmo patiesī-

bu, ka ar visu «šā vai tā» jau tagad ir mācīti latvieši

taisni tamdēļ, ka «latviešiem nav vairs vienīgi
tikai 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 vislabāk no-

der vēlamam pierādījumam. Bet mv m s 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 vāciem,
kā latvjiem vajadzīga izglītības augstākās pakāpes
sasniegšanai.

Ko iespēj 6- 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-
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:
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«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 vā-

cu, krievu un citu tautu grāmatām, nevarētu

runāt ne ar vienu vācieti, krievu vai citu ne-

latvieti, īsi sakot, kad viņiem piepeši visa ga-

rīgā barība būtu jāsmeļ tikai no pašu savstar-

pējas satiksmes un savas rakstniecības, šis stā-

voklis nav vilinošs un nav pavisam iedomājams(?),
kā latvieši un ar latviešu valodu vien viņi nav va-

rējuši sasniegt ne viszemāko izglītības pakāpi.»
Ja te būtu joki vietā, tad mēs lūgtum «Ztg. f. St.

v. L.» ar saviem burtličiem un iespiedējiem pārcel-
ties uz kādiem gadiem ģermāņu mežos Tacita laikā,
lai redzētu, cik apmierinošs viņai varētu būt tāds

stāvoklis, kur tai, «nezaudējot līdz šim gūto izglī-
tības pakāpi, viņai garīgā barība būtu jāsmeļ vienīgi

no satiksmes ar toreizējiem vāciem un no viņu rakst-

niecības».

Jā, augšējā apgalvojuma komismam jau tad vaja-
dzētu parādīties, ja tikai iedomātos visus vācu laik-

rakstu 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-

tūru, tai izliekas būt tīrais muļķis. Laikam tā iedo-

mājas vācu zemnieku tādu, kas sēd pie vācu, franču

un grieķu klasiķiem, un nevis kas staigā arklam

pakaļ, tāpat kā augšminētā kundze.
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Tomēr šī lieta mūs maz var interesēt. Atzīmē-

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

dumiem par zemnieku apstākļiem runā gluži pretim
kādām agrāk izteiktām domām, pēc kurām še, kā

nevilinoši apzīmēto latviešu zemnieku stāvokli uz-

slavēja 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 latviešu

tautas izglītības vajadzībām ieņem mācītie un tau-

tiski apzinīgie latvieši un vācu partijas vīri.

Proti, latvietis pazīst minēto savas tautas «ne-

vilinošo» 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

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

to, kādā kārtā šīs vajadzības apmierināmas, kā arī

jo sīki bijis jāievēro jau sakrātais īsti nācionālais

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 tālu no tās jāatronas tam, kas mums stāv tik

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

viss atbaidošais tajā priekš mums, latviešiem, sa-

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

skubinādams skubina ķerties nopietni un vīrišķi pie
darba, lai mācības līdzekļus pavairotu un tos ar-
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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
nezina 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 vokābuļus 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 vel 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, darīt 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

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
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redaktoru, otrs pārtulko cittautu rakstus latviešu

valodā, vai saraksta kādus orīģinālsacerē jumus tēvu

valodā un tā tālāk. 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 atrodam

dzīvē visur tur pielietotu, kur vien tikai 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 nācionālu 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 nemācītai 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-

stāv ar latviešu rakstniecību. Vēl iekams latvie-

šiem pašiem nebija skolās izglītotu tautiešu, jau
vācu vīri, kas apzinājās savu civīlizātorisko uzde-

vumu, dzīvodami latviešu vidū, gādāja nopietni Lu-
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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 iedomājas reiz to

garīgo klusumu, kāds iestātos, ja latvietim kādu

svētdienu atņemtu, p. p., «Bībeli», dziesmu grāmatu,

sprediķu grāmatu, laicīgās dziesmas, laikrakstus

v. c. viņa tēvu valodā un liktu to vietā viņam
priekšā vai diezin cik patīkamas un svarīgas grā-
matas svešās valodā. Cik pilnīgi vientulīgi un

mēmi gan tad nesēdētu latvieši ar visiem skolā ie-

lauzītiem vokābuļu un frāžu krājumiem — vācu,
krievu un franču klasiķu priekšā! Viņi tad garīgā

ziņā sajustos tik pat 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 nācionālā, kā tulkotā, stāv zinā-

šanās, 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

bēdīgs? 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-

skaužams. Cik vientuļam gan nav jāsajūtas šādam

cilvēku bērnam pašas skaistākās «Dieva zemītes»

vidū! Aiz smejamas augstprātības un aizspriedumu
sagrābstām tāds kārklu vācietis turas par augstu
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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, ar atsvešināšanos no

savējiem aprobežojas uz vismazāko mēru. Gan vā-

cietis lūko aiz politiskiem nolūkiem teicamā kārtā

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

prātīgu vai «mācītu», 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 lat-

viešiem visu labumu no tam, ka tautas skolās valdītu

trīs vai vairāk valodas, iedomāties jele tuvāk 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 mācī-

sies saprast/ ka tikai kādas valodas vairākums —

un lai tā būtu arī visizglītotākās tautas valoda pa-

saule — vēl nespēj sniegt nekādu patiesu, apmieri-
nošu 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
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 tālu garīgs un tikumīgs pagrimums
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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-

sasniedzamo.

Mācītam latvietim, kas turas pie savas tautas,

nestāv nekas tik tālu, 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 burvestības

mākslu, tāpēc ka vēl izskatās tā patumši, bet gan

nopietni jāstrādā, lai austu arvien lielāka gaisma.
Bez tam bursteļošanas laiki jau pagājuši. Mācīts

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
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mācās sarunāties dažādās valodās, jo, ka vienā, di-

vās vai trijās ziemās, ar divsimts un vēl vairāk

dienu brīvlaika starpā, ar labāko gribu nav iespē-

jams pāri tikt vokābuļiem 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 mērenos 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 Bīlenšteinā izteikumu. Savas prak-
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-
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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

uh 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 ar 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 ne tik vien

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 ne viena cita no jaunlaiku rakstu valodām.

Cik visai svarīgas arī ir svešas kultūras valodas aug-

stākās kultūras un augstāku zinātņu kopšanā, tik

maz tās var sniegt tautai to, ko tai sniedz tēvu va-

loda, kas izaugusi no iekšķīgās satiksmes ar dabu

un pasauli, ar cilvēkiem un Dievu. Katrs atse-

višķs vārds un sinonimika, mīklas un sakāmie vārdi,

pasakas un dziesmas, ja pat šo pēdējo meldijas ne-
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vien izteic cilvēku domu procesus un jūtas, bet arī

sniedz kā skaidros attēlos tos iespaidus, kas saņemti
un diendienā atkārtojušies satiksmē ar dabas un cil-

vēku dzīvi, ko ar svešas valodas vārdu palīdzību ie-

spējams izteikt tikai puslīdz tuvu, bet nekad pilnīgi.
Kam nav bijis izdevības nodarboties dziļāk 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» (Berlīnē, pie

Dūmmlera, 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 vispārinātā jiem (gene-

ralisierenden) aizspriedumiem. Kas tu-

vāk 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, visātrāk izdosies uzmodināt snau-

došos spēkus tādam, kas vislabāk saprot tautas

garu, viņas valodu. Viņš neatradīs to par neda-

bīgu, ka pat visnemācītākās tautas

mēdz lielu svaru likt uz savu tautību un va-

lodu, kas reprezentē viņu domu pasauli, viņu pašību

jeb «es», un sargāsies ar zobgalībām un nicībām sa-

rūgtināt tos cīniņus, kas dažām no tām jāizkaro
pret gara un mantības ziņā pārākām kaimiņu tau-

tām. Tālāk dodoties, viņš redzēs katrā valodā bur-
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buļojam 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 dzejnieku un

sacīs līdzi viņam:

Ikkatrs vārds, kad apdomā, ir pilna grāmata,
Un dažādi var tulkots tikt pats vienkāršs tei-

kums.

No necik vārdiem daudz var mācīties, kam

vēlēts,
It kā 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 piemērī-
ba, kurā kristīgās ticības idejas spēj parādīties. Un

mūsu cienība un mīlestība uz tādu tautu vairosies,
kuras garīgās dāvanas un izglītības tieksme viņas
valodā parādās tik skaistā gaismā.» Dažus latviešu

vārdus tuvāk izskaidrojis, Bīlenšteins sava priekš-
nesuma beigās tā saka: «Lai pietiek ar še pārrunā-
tiem 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 vispārīgi pie-

ņemts (Schulbegriff);

2) diezgan gaiši nojēdzams, cik mums, mācītājiem,

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

īpatnējo garīgo dzīvi;

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
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pie tam pratuši pareizā taktā uzķert lielumā un vi-

sumā 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 ne tik vien 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 lerosinoša, ka tā var būt pilnīgi cie-

nīgs mācības priekšmets augstākās un visaugstā-
kās skolās. Bīlenšteins spriež: «Kad dzīļāk
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 cienIg i blakv s 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 šī 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-

riem. Un kā piedzīvojumi māca, tas ir arī labākais

līdzeklis, kā iznīcināt novecojušos aizspriedumu, pēc
kura katrs, kas latviski runā, esot nemācīts, turpre-
tim kurš katrs, kas vāciski prot, tamdēļ vien jau



55

parādot augstāku izglītības pakāpi, un kaut tas arī

būtu vai pats pēdīgais kārklu vācietis.

Šādi mācītais latvietis cenšas un cīnās, lai vispirms

mazo daudzumu patiesu zināšanu, labo spēju un

krietnā gara, ko tagadējos apstākļos jau iespējams

sasniegt, uzturētu un pavairotu savai tautai, un karo

uzvaras apziņā pret visām burstekļu formulām, ku-

ras solās no katra latviešu zemnieka zēna iztaisīt

mācītu un laimīgu cilvēku, ja tikai viņš gatavs savu

tēvu valodu necienīt, to niecināt un sava tēva un sa-

vas 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 glī-
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-
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
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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 pati 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 dzīvotu

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 viņam rādītu ceļu, arī

neziedo priecīgs visus savus spēkus savas tautas iz-

glītības nolūkiem, — bet gan tas latvietis, kas visām

pastāvīgām nievām, vai visiem glaimiem un pieru-
nām par spīti turas jo cieši un uzticīgi pie savas tau-

tas karoga, šiem piedzīvojumiem vairojoties, aug
uzticība un darba spēks tam, kas taisni savas dziļā-
kās izglītības dēļ ar jo lielāku tiesību drīkst saukties

par latvieti. (Piemēram, varu aizrādīt uz Lessingu
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kā vācu rakstura un gara reprezentantu un uz viņa
attīstības gaitu: grieķu un latīņu, angļu un franču

mācību avoti izaudzināja šo lielo vācu raksturu un

garu.)
Metot acis pagātnē, tagadnē un nākotnē, gan da-

žam labam no mums var sacelties dziļas sāpju jūtas,
kas sažņaudz sirdi; bet uz murgiem tās neaicina

mūs. Tikai tur mēs, mācītie latvieši, varam atrast

patiesu apmierinājumu, ja ar atļautiem līdzekļiem
savā tautā palīdzam izcīnīt un vairot patiesas zinā-

šanas, krietnas spējas un vīrišķu garu; jo tad mēs

būsim strādājuši priekš visiem laikiem, kuros no

latvieša prasīs šīs dārgās, augstās mantas. Viss cits

vēl guļ laika mātes klēpī un ir jo nenoteicamāks, ka

pat lielu kultūras tautu liktenis padots visai lielām

varbūtībām. Tā tad mēs nekādi nevaram ielaisties

laiskumā, padoties diezin kādām tīkamām murgu do-

mām vai partiju interesēm, bet gan skaidri apzino-
ties, ka mūsu tagad iespējamais darbs tautas gara

un tikumības pacelšanā vajadzīgs un auglīgs, mums

jāstrādā tautiskā garā, jāturas cieši pie prasības pēc
nācionālām skolām 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 nelat-

viešu skolās, ka mēs varbūt neapsvērtum vācu,
krievu un citu valodu svaru, kuras jāprot katram,
kas grib sasniegt izglītības augstāku pakāpi, bet ti-

kai tamdēļ, ka negribam kopā ar mazgājamo ūdeni

izgāzt bērnu, t. i. ar visu apsvēršanu, cik svarīgas

ir svešās valodas augšējo uzdevumu sasniegšanā, mēs

tomēr nevaram vieglprātīgi to no acīm izlaist, cik

nepieciešami vajadzīga un ļoti svarīga ir latviešu va-

loda latviešu tautai un visiem tiem, kas reālā kārtā

grib nodoties viņas civilizācijas darbam.

Ja mūsu tautskolas kādreiz iespētu vairāk mācīt,
cik tas šādās skolās parasti iespējams, tad mēs ar

prieku tam piekristu, lai mūsu tautas skolēni obli-
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gātoriski lasa šilleru, Puškinu, Voltēra, Homēra v. c.

Bet tagad mēs to nevaram darīt. Mūsu tautskolas

vēl stāv tālu no tam, ka spētu jel to pietiekošā kārtā

izņemt cauri, kas gluži parastām, bet normālām taut-

skolām tagad jāpasniedz. Ja tomēr mēs to, ko pa-

tiesībā neiespējam, ieskatītum par sasniedzamu un

iespējamu, tad šāda mūsu sajēga būtu visskaidrākais

pierādījums tam, ka mēs izglītības ēnu esam notu-

rējuši par īsto gara un sirds izglītību un ka esam

krituši vārda pilnīgākajā nozīmē pašapmānā. Bet

kamēr mēs diezgan skaidrā prātā pārliksim savu stā-

vokli 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.

«Ztg'ai f. St. v. L.» šai lietā sekojoši teikumi:

1) Vācieši taču ir tie, «kam pa lielākai daļai ie-

tekme arī mūsu latviešu zemnieku stāvokļa no-

teikšanā un vadībā».

2) «Vāciskums nomāc uzdīgstošo latviešu

izglītību (civilizāciju).»
3) «Tagad 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
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-
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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. Un ka vācu vadī-

tāja un noteicēja ietekme daudz vietās bijusi svē-

tīga, par to tikai 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 «v z-

dīgstošo latviešu izglītību», bet gan

tikai kādu daļu, kas turklāt arvienu vairāk mazinās

diendienā. Kamēr latviešiem pašiem ir savas skolas

un arī viņi nelatviešu skolas drīkst nekavēti ap-

meklēt, tamēr vāciskums darbojas skolās un dzīvē

ne tik vien kavēdams un novērsdams, bet

arī sekmēdams un piegriezdams nācio-

nālai latviešu civilizācijas attīstības lietai, šī sek-

mēšana un piegriešana kļūst gadu no gada redza-

māka, un sagaidāms, ka nākamībā tā vēl vairāk pie-
ņemsies.

Un «Zeitung fūr Stadt und Land» kā Rīgas

lapa jau pati savā stāvoklī pret latviešu tautu va-

rētu mācīties saprast, cik apstākļi tagad lieliski

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

kādu gan it pārdrošu jautājumu, vai mācītie latvieši

nepārdotu savu tautisko pārliecību (Gesinnung),
kas viņos diendienā arvienu vairāk gaismā parādās.
Pie tam viņa nevar vis savu iejautājumos vai pra-
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slbu pastiprināt ar kādu likuma pantu, bet tikai mē-

ģina to padarīt par ienesīgu un pieņemamu, ka uz-

skaita novecojušus aizspriedumus ar vēl tagad valdo-

šām nebūšanām, to visu sajauktu kopā ar paklaniem

un domu čalām. Kas viņas augšējo prasību gribētu
izpildīt, tiem viņa neapsola ne vairāk, ne mazāk, kā

to, ka kārklu vāciešu tukšuma un beztēvijas stā-

voklis kļūtu par visu latviešu stāvokli, pie kam tad

gan «undings» jeb «itnekas» pārvērstos par īsten

noderīgu būtni. Kāda latvieša balss izsaka ta-

gad tai pašā Rīgā par šo ievaicājumos skaļi savu

«nepatiku» jeb pretestību, to atraidīdama kā taga-
dējam laikam nepieklājīgu.

Turklāt vēl pienāk, ka ne visi šejienes vācieši

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

sona, Hugenbergera, Treja, Pantenija, Ulmaņa v. c.

garā vēl šo baltdien strādā vācu vīri, lai to, kas lat-

viešu 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, tie kam izlietojot visādus ārkārtējus līdzekļus;
tik ļoti atkal mūsu sirdis pukst pilnas sirsnīgākās
pateicības pret tiem, kas ne tik vien mācījušies, ka

mācīta cilvēka pienākums ir cienīt cilvēkus, tautas

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
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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

sevišķi 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 asi-

nīm izaugam tik daudz dūšīgu un spēcīgu sauszemes

un jūras varoņu? Ka tik daudz svešu amatnieku

un veikalnieku nometas mūsu valstī uz dzīvi? Ka

pat tālākās lielvalstis mums parāda augstcienību ? —

Vēsturnieki dēvē Grieķiju par visu zinātņu pirmo
mitekli jeb šūpuli, no kurienes tad tās, visādu pre-

tekļu izspiestas, izplatījās pār Itāliju un drīz pēc
tam tālāk pār Eiropu, taču mūsu priekšgā-
jēju kūtrība un ļaunprātība aptu-
rēja viņu gaitu, tā ka tās varēja nokļūt tikai līdz

Polijai. Tiklab poļi, kā vācieši savā laikā bij nogri-
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muši tādā pašā tumsībā, kādā mēs līdz šim nodzīvo-

juši; bet viņu valdību pastāvīgā rosība viņiem atda-

rīja acis un' viņi kļuva par meistariem tais mākslās

un zinātnēs, kuras savā laikā bija vienīģi sengrieķu

piederums. Tagad pienākusi mūsu kārta, ja jūs pa-

tiesīgi gribat sekmēt manus nodomus un savai aklai

paklausībai, kādu man parādāt, pievienojat klāt arī

pamatīgas studijas, kad paši pētāt pakaļ tā labām,
kā ļaunām lietām, šo zinātņu apkārtceļoj urnu nevaru

nekam citam labāk pielīdzināt, kā asiņu riņķošanai
cilvēka miesās. Man ir nopietna jausma,
ka tās kādu dienu atstās Franciju,

Ang 1i j v, Vāc i j v un nometīsies uz vai-

rāk gadusimteņiem pie mums, lai tad

atkal atgrieztos atpakaļ savā dzim-

tenē Grieķijā.» (Sattlera «Geistige Hintēr-

lassenschaft Peters L»)
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 latviešu

tautas to gan nekādiem atļautiem līdzekļiem ne-

drīkst atturēt. Izglītība, pēc mūsu domām, savā

ceļojumā pa Eiropu nometīsies it viesmīlīgi uz ķādu
laiku arī latviešos, un nevis aiz politiskiem, bet tīri

radniecīgiem iemesliem; jo pie grieķiem un latvie-

šiem patiešām sastopama dažā labā ziņā tīri pār-
steidzoša iekšēja radniecība.

Tamdēļ mēs, latvieši, prasām, lai attiecīgie kungi
nedz mūs apgrūtina ar savām tukšām, pašmīlīgām
prasībām, nedz arī izlieto mūsu izglītības iestāžu ta-

gadējos trūkumus un kļūdas saviem partiju nolū-

kiem par labu. Vienkārt, mums taču vispirms pa-
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šiem jāizšķir, vai spējam izpildīt mums uzlikto

uzdevumu; otrkārt, latviešu tautas — kas gadusim-

teņus ilgi kalpojusi kā prasta kalpone vācu interesēm

— centieni tagad prasa plašāko ievērību, ne nievu,

vai pat apskaudību, kad viņa tagad pati pieliek ro-

kas, 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

sajēgs, ka viņu un latviešu interesēm, kuras tikai

izliekas būt šķirtas, ir kopējs pamats, jo mazāka kļūs
novecojušos aizspriedumu vara un jo harmoniskāka

sekmētāja savstarpība starp šejienes ne tik 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 pati gan saka: «Bet tā kā par
to šimbrīžam vēl nav runa, tad arī par to netiep-

smies,» 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

pacilā tamlīdzīgus jautājumus, gan ne tik daudz

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

tālāk attīstīšanu, pacēlās tālāki jautājumi: ar kādu



64

iestāžu palīdzību šis uzdevums veicams? Atbilde ska-

nēja: jārīkojas ar vārdiem un rakstiem skolās, baz-

nīcās, mājās, vispārējā dzīvē un uz —
skatuves. Bet

kad gan latvietis sasniegs savu teātri? skanēja jau-

tājums. Pēc garākas pārrunas beidzot vienojās tā:

Ja skolā un baznīcā, rakstniecībā un kultūrā, dzimtā

un dzīvē viss iet savu dabisko gaitu, tad pēc gadu
100 vai 150, t. i. trešā vai ceturtā paaudzē varēs iz-

celties latviešu teātris, šo vīru aprēķins dzīvē gan

pierādījās par pavisam aplamu, jo jau pēc gadu 10

vai 15 viņiem vajadzēja piedzīvot to prieku, ka va-

rēja apmeklēt latviešu teātri pilsētās un uz laukiem.

No tam nu redzams, ka joņotāja tagadne ar saviem

panākumiem pārspēj pat pārdrošus lēsējumus. Ja

vāciskums būtu visu tikai kavējis un novērsis, ja
katrs mācīts latvietis būtu tiešām «itnekas», tad gan

Rīgā nebūtum piedzīvojuši tādas lietas, kas aklajiem

murgotājiem jau satriecis dažu labu viņu tmurgu

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. Gribē-

jām tikai «Ztg'ai f. St. v. L.» to atgādināt, ka tādam

cilvēkam, kas nākotni uzskata par tagadnes dabisko

augli, pats no sevis saprotams, vajag lēsēt un jau-
tāt. 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
atbilde par nākotnes jautājumiem, protams, arī 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.
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Kā priekšējās rindās jau aizrādīts, tad dzīves ap-

stākļi var parādīties arī labākā gaismā. Patiešām,
nav nemaz jānoslīgst neticībā, bet gan var, īsti no

šī brīža un taisni pie mazākām tautām, sevišķi lat-

viešu tautas, itin labi paredzēt viņu nākotnes sārto

rīta blāzmu. Ja «Z. f. St. v. Ļ.» no šiem mūsu vār-

diem domā mūsos ieraudzījusi lielāko murgotāju, kas

savas zelta cerības ļaužu klātbūtnē tiem nedrīkst uz-

ticēt, tad tā ļoti alojas. Mēs gan ar šillera «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 kultūru 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 zina

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

vien, bez svešas piepalīdzības, varētu radīt tīri nā-

cionālu izglītību un kultūras dzīvi, ar kurām tā

drīkstētu nostāties cienīgi blakus lielām un vecām

kultūras tautām?» Mēs lūdzam tos kungus, kam ci-

tādas domas par iespējamām un neiespējamām lie-

tām nekā mums, jele iedomāties tuvāk augšējā
gadījuma tālākās konzekvences. Mums turpretim
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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-

dīt pirmos augļus, ko šādi atsvabināšanas un ap-

gaismošanas centieni sagatavojuši. Vēl vairāk.

Taisni lielu un vecu un turklāt kristīgu
kultūras tautu tuvums mums vēl tai ziņā nāk par

labu, ka viņas ar savu piedzīvojumu un citu iekrā-

jumu bagātību mums ļoti daudz var noderēt, pie tam

sev nekā nezaudējot, un ka viņas īsti sava lieluma
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un vecuma dēļ tik viegli nenoziegsies pie mums, kā

to mazas un neapgaismotas tautas varētu padarīt,
kas, apzinādamās savu mazumu un vājumu, aiz skau-

dības, 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 meņģējas, 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 kultūru tautu loceklis stāv garīgas

un tikumības izglītības augstumā. Aiz šā nožēlo-

jamā fakta ir nenovēršami iespējams, ka jāpanes arī

kaitīga un postīga ietekme, kādai latvieši padoti ar

visu augstākas kultūras tuvumu, vai taisni tādēļ.
Bet pietiek ar nobriedušas dzīves kritisku skatu, lai

izšķirošā brīdī atšķirtu kaitīgo no derīgā, un tad la-

bāko izraudzītos.

Otrkārt, latviešu tautas darba spēja vēl par maz

pārbaudīta jaunlaiku apstākļos. Tikko tai dota ie-

spēja stāvēt uz pašas kājām, kad no viņas jau prasa,
lai viņa ieņem skaidri noteiktu stāvokli; viņai jāpār-
bauda un jāizraugās, kur tai bijis gana cēloņu un

izdevības aizmirst uz pašas kājām stāvēt un pašdo-
māt. Aizgādīgā kultūras tauta var diezin kā nopū-
lēties latvietim piegādāt patiesu izglītību; ja latvietis

pats to neiegūst, tad tā paliek ārpus viņa un tā tad

viņā nevar darboties. Ja latvietis pieņem tikai spī-
došo čaumalu, kurā viņam dārgo augli pasniedz,
nemaz nekārojot pašu augli baudīt, tad viņš var pa-

nīkt ar visu tuvo izglītību. Un ja viņš tura tagad
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jau sasniegtās kultūras dzīves ārējo spīdumu vai

tikai viņas putas par vienīgi patieso un sacīnāmo

dārgumu, tad viņš var pagalam panīkt. Un kā pie-

dzīvojumi māca, tad jau dažs labais latvietis ne tik

vien augstākā kultūrā pacēlies, bet tajā arī nogri-
mis, — Publikā gan dzird par latviešiem dažādas la-

bas atsauksmes. Skolās viņus pieskaita vērīgākām

galvām, esot pamanīta viņos pat nopietna dziņa pēc
zinātnēm. lekams latviešu jaunekļi vēl nav pārspē-

juši pilnīgi grūtības ar «mir» un «mich» izšķiršanu,

viņus šur tur notura par ne tik vien vienā augstumā
ar lielu kultūras tautudēliem, bet taisni šiem līdzīgus;
latviešu tauta esot dievbijīga tauta v. t. t. Bet īsti

šādi aizspriedumi, lai cik patīkami tie arī skan, var

latvieti visvieglāk nomaldināt, sevišķi, kad augšām

aprādīto kaitīgo ietekmi pielieto dzīvē pēc labi sa-

stādīta 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, paškārības
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-

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 valodās. Ti-

kai dažs atsevišķs tautas loceklis, kam izdevība visu
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savu mūžu ziedot izglītības un apgaismības lietai,

var garo ceļu, kas tautām jānostaigā, lai nāktu pie

gara gaismas, noskriet īsākā laikā, bet arī tikai pa-

metot dažādus neaizpildītus robus.

Bet tāpēc, ka nu tie latvieši, kas nenovērsti

un par spīti visām tagadējām ceļu grūtībām, sasnie-

guši augstāku izglītību un līdz ar to arī vajadzīgo
ieskatu par lielu un mazu tautu izglītības apstākļu

ritējumu; tāpēc, ka viņi pazīst skaidri savas tautas

patieso dzīves apstākļu labās un ļaunās puses; tā-

pēc, ka viņi jau iepriekš var izlēsēt savas tautas iz-

nīkšanu, ja pats latvietis nekā negribēs darīt, lai

iegūtu patiesu izglītību, bet ja ar māņu izglītību un

māņu apgaismību ļausies sev kapu izrakt: tamdēļ
šie mācītie latvieši lūko pielikt visus spēkus, lai ne-

ļautu tautu viņas attīstības ceļā kavēt vai pat no

tā nogriezt.
Šim nolūkam vajadzīgos spēkus un pūles, pašaiz-

liedzību un upurus tikai tad iecīnīs un pieliks, kad

latviešu tautas locekļi nedz pašmīlīgu nolūku dēļ
važās turēti, nedz kādu citu iemeslu dēļ no tautas

miesām norauti, stāvēs cits no cita atšķirus; 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 novadīs tau-

tības apziņu pilnīgā un jaukā darbībā. Tāpēc apzinīga
latvieša svēts pienākums, cik spējams, modināt, kopt
un spēcināt jo šķīstu tautības apziņu. Tikai šādi

viņš savu tautu var novest tik tālu, ka tā sniedz vi-

ņam roku uz nopietnu līdzdarbību viņa ļoti grūtā
uzdevuma izpildīšanā.

Bet šis uzdevums, kura grūtības un vajadzību ti-

kai 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 līdze-

kļiem vispārderīgas zināšanas, krietnas spējas un

vīrišķu garu. Kā jau teikts, šis uzdevums veicams
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tikai pa gadu desmitiem, ja viss iet savu dabisku

gaitu. Kas šī uzdevuma darbā grib piedalīties, tam

visai īsais laiks, kas piešķirts katram īpatnim sa-

mērā ar visas tautas dzīves mūžu, krietni jāizlieto

un, proti, cieši noteiktā virzienā.

Pēc šī visa «Zag'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 nācionālām 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 rakstām

un karojam pret visu, kas tautas garīgai un tiku-

mīgai sakropļošanai gatavo ceļu, bet gan tamdēļ, ka

tagadējās paaudzes un arī nākošo paaudžu iespējamā
un nepieciešami vajadzīgā lab- un nelabklājība no

mums prasa šo darbu un šo cīniņu. Lai tālā nākotne

izpilda savus uzdevumus, un tā tos varēs jo vieglāk
un sekmīgāk izpildīt, jo vairāk priekšējā 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 ta-

gadne un tuvākā nākotne uzliek izglītotam latvietim.

Par tik nopietniem centieniem nedrīkst neiedomāties

gribēt nodot pareizu un galīgu spriedumu, kādu

atsevišķu parādību apspriežot patīgi pēc savtīgās

labpatikas vai nepatikas principa, vai pat, noraugo-

ties uz tālo nākotni, tās nenoteiktības dēļ nolaižot

gurdi rokas, lai pat to vairs nedarītu, kas iespējams.
Taisni tie kungi, kas par tagadnes prasībām nav

nākuši nekādā skaidrībā, kas pat ne reizi nav no-

pietni 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, vācieši un —

latvieši arvienu pirmie ir klāt ar saviem tālās nā-
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kot ne s jautājumiem, ja vajadzīgs ko noteikt par

tagadni, vai arī tikai par citāddomātāju darbību no-

dot 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 nenosakāmi

faktori. Un tādam, kas visu mēro tikai ar savti-

nieka derīguma mēru, tur diezgan iemesla jautāt:

kamdēļ tad pavisam strādāt, kad no tam droši nav

sagaidāms nekāds labums? Bet tā kā zemkopis,
kas gan labi zina, ka salnas ziemas sēju var iz-

nīcināt, nestāv sējas laikā dīkā, un kā tirgotājs, kam

nav sveša lieta, ka bangojošie jūras viļņi var ap-

rīt kuģi, tomēr savas mantas uztic plašajai jūrai:
tā mācītais latvietis sēj sakrāto sēklu, tāpēc ka pie-
nācis 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 pētniecisku

ziņkāri vai pat pieņemam zinātniska iztirzājuma
veidu, kad tā domātāja prātam dabīgi liktām robe-

žām pāri zina vēl svarīgi iejautāties par tālo nā-

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.
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Ja ņems virsroku latviešu civilizācijai kaitīgā ie-

tekme,' kāda tā, diemžēl, pati no sevis rodas latviešu

dzīves apstākļos, tad pēc zināma laika noritējuma
tas stāvoklis, ko mēs tagad ar nožēlojumu novēro-

jam pie mūsu kārklu vāciešiem, pienāks visiem lat-

viešiem. Protams, tad netrūks uzņemtajā gara at-

tīstības virzienā arī visu to variāciju, no apmautās

vēderkungu dzīves sākot līdz izsmalcinātam viltīgu-

mam, kā mēs tās redzam tagad dažu zemju robežu

apgabalos, sevišķi visur tur, kur tautu ne tik 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, kā va-

rētu jel to vairs iedomāties, ka cēlušies no tās pašas
kopējās cilts, kur viņu līdztautieši pieder. Tautas

kopība tad būs tikai tāda chaotiska masa (Ovīda

«indigesta moles»), no kuras gan nevarēs tūliņ radīt

jaunas pasaules, bet gan sastādīt karšu būdiņas tā-

diem ļaudīm, kas, ar riebumu atraudamies no katra

nopietna darba, atron savu lielāko prieku dēkainos

uzņēmumos, šos karšu būdiņu, ja negribam teikt

vokābuļu, vīrus salasījies gan neviens nesagāzīs ve-

cas valstis un neuzcels jaunas, bet viņi būs pienācīgi

preparēti, lai atgādinātu šillera 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» sekojošu ainu par latviešu tautas attīstī-

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 daiļo, labo
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un krietno, 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 svešo

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 atšķirībā perētu mīļos procentus, bet sacīs sa-

viem 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 lie-

lākai 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 pieietami diži

apgaismības krājumi, sākot ar pamatskolu līdz pašai
augstskolai. Tā tad, netaupot pūliņus un darbu, un

lielu un vecu kultūras tautu sargāta un pabalstīta,
latviešu tauta sasniegs savus ziedu laikus, kādus

vien tos tās apstākļos būs iespējams sasniegt. Bet

tad, kad tā kādu laiku šai augstumā būs krietni strā-

dājusi, tā pamazām iemācīsies uz saviem lauriem at-

dusēties, un atdusēdamās novecosies un novecodama

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 sliekšņa. Bet tiem,
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kas aiz tīrām bailēm no nāves arī iejautājas, vai

latviešu tauta mūžīgi dzīvošot, mums, diemžēl,

pie rokas tik pat maz padoma un iepriecinājuma, kā

tiem, kas labprāt paši gribētu piedzīvot un re-

dzēt, 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 sau-

lainā 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 sekojošo.

Tagad tautiskie centieni nav sastopami tikai 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 arī neaizstāvam domas, ka tau-

tai jāattīstās nācionālā 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,
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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 tautasvīrus pilsētās un uz laukiem, kas visā

nopietnībā iestājušies par latviešu tautas patiesām

apgaismības lietām, no nupat Dieva mierā aizgājušā

bīskapa Ulmaņa līdz Stendera 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 atmosto-

ties vēl šimbrīžam pilnīgi nenorimušais cīniņš par

cilvēka dārgākajām mantām sakustināja visu Vāciju,

tajā saceldams reformācijas laikmeta milzīgo saviļ-

ņojumu, tad tā viļņi atsitās arī mūsu Baltijas kra-

stos — nevis latviešu valodu un tautību tīkodami

aprīt, bet latviešu tautai par svētību.

Kad pēc tam ap pagājušā gadusimteņa vidu ve-

cajam Stenderambija 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 «latviešu ģēnijs». Taisni

tai laikā, kad Vācijas patriotiskie dēli nodarbojās

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 ģēnija» izkopjot —

līdz šobaltdien latviešu tautai un ar to arī visai ze-

mei, ir vispāri zināms.
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Tagad Vācija svin tautas atdzimšanas svētkus (pēc
lielā franču kara uzvaras); tagad viņas arī diezin

cik tālā dēla sirds pukst dziļi pacilāta. Jaukākie

dzenuļi spiež viņu pie cienīga darba, izpildīt savu

pasaules vēsturisko uzdevumu arī ārpus vācu robe-

žām. Tāpēc gan mūs nekādi avīžu raksti nevarēs

pārliecināt, ka šo tik svinīgo brīdi varētu apgā-
nīt ar veltīgo mēģinājumu, gribēt no mums, lat-

viešiem, sastādīt karšu būdiņu, vai vokābuļu vīrus,
lai ar to jaunuzceltai tautiskai Vācijai sagādātu vēl

vajadzīgos atspaidus. Drīzāk gan mēs par to esam

pārliecināti, ka tie vācu vīri mūsu starpā, kas skaidri

apzinās sava civīlizātoriskā uzdevuma, ar atjauno-
tiem spēkiem un divkārtīgu prieku ķersies 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 vel-

tīgus pārvācošanas plānus, bet gan tikai ar to, ka

arī viņš palīdz mums dabiskā ceļā veicināt un izkopt
civilizāciju un kultūru. Viņa darbs tagad var būt

tikai tāds, kas pielīdzināms dramatiskam radīšanas

cēlienam. Tikai tad, kad viņš palīdz īpatnējam rak-

sturam attīstīties līdz pilnībai, līdz mezgla atrisinā-

jumam, un pie tam paša subjektivitātei liek vaja-
dzīgā mērā atkāpties aiz objekta, pēc izskata ārpus
lomas stāvošais mezgls atrisinājuma gadījumā tiklab

no izrādītājiem, kā arī no skatītājiem uz pasaules
skatuves saņems pelnīto skaļo piekrišanu. — Gan sa-

protams, ka tāds darbs nav katra darbs, ka visnotāļ
ne katrs spēj droši kāju spert un darīt «daiļus un

slavenus darbus». Bet ka vācietis to gan var, to zi-

nām no pašu piedzīvojumiem. Tāpēc mēs nemitamies

cerēt, ka, ievērojot tagadējos pasaules notikumus,
arī mūsu druvas slacīs 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
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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 atšķiras no

citiem sapņiem, ka to sapņo vairāki reizē. Bet tā kā

mēs sapņu izstāstīšanā neesam zinātāji, tad nevarē-

jām to izskaidrot. Mēģinājām tikai aizrādīt uz tiem

patiesiem momentiem, kas tam par pamatu noderē-

juši. Un ja mums būtu patika, nākošai paaudzei
nākot, tā pēc gadu trīsdesmit, atkal savstarpīgi iz-

mainīties domām, tad gan vairs nevajadzēs garāku
izskaidrojumu, lai saprastumies, cik visai grūti, bet

arī ļoti vajadzīgi skaidrībā būt par tagadnes prasī-

jumiem un tamlīdz arī par pašiem dzīves uzdevu-

miem; cik bezsekmīgi turpretim visi lēsējumi par

tālākās nākotnes nenosakāmām lietām. Bet tais

domās mēs varbūt jau tagad varam vienoties, ka jā-
būt mūsu abpusējam nopietnam pienākumam, no-

pietni un kritiski, kur vien iespējams, revidēt dažādās

domas par vāciešu stāvokli pret latviešiem.

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

diem: «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 preses kopēja
cenšanās, šī cenšanās ir nenoliedzami laba un pelna,
ka to, kur vien vajadzīgs, katrs pabalsta, kam uz to

spēja un prasme,» bet, protams, it sevišķi mācī-

tie latvieši.

Tulk. Āronu Matīss.
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Tautiskie centieni

Otrā grāmata1
).

Augsti godājamais redaktora kungs!
Jūs esat bijuši tik labvēlīgi un savas cienījamās

lapas 79. numurā pieminējuši manu brošūru «Nācio-

nālie centieni» («Nationale Bestrebungen»), kura

radusies sakarā ar kādu Jūsu laikrakstā 1871. g. ie-

spiestu svarīgu ievadrakstu. Tanī pat laikā, to savu

saprātīgo lasītāju, kurš varbūt sācis interesēties par

manas brošūras saturu, Jūs darāt uzmanīgu, lai viņš
taču saprotot, ka nopietnas pārrunas ar tādu preti-
nieku (proti, mani) neesot iespējamas aiz iemesliem,
kādus Jūs jau uzrādījuši. Nebūt negribēdams spiest

Jūs, cienīts kungs, citādi domāt par šo iespēju, es

atļaujos griezties pie Jums ar padevīgu lūgumu, darīt

pieejamas domājošiem lasītājiem arī sekojošās rin-

diņas nesaīsinātā veidā.

I.

lemesli, kuri Jums, godāts kungs, «lietišķas pār-

runas» ar mani darījušas neiespējamas, ir pa daļai
subjektīvas, pa daļai objektīvas dabas. Pirmajiem
vairāk vai mazāk pieskaitāms uzskats par mierīgumu
un saprātu. Izlasījuši manus paskaidrojumus par
kādu jautājumu, kuram arī Jūs «nozīmi piešķirat»,
Jūs steidzaties paziņot, ka man trūkstot mierīguma

i) Kronvalda «Tautisko centienu» otrā grāmata rakstīta

varbūtējai iespiešanai vācu laikrakstā «Zeitung fūr Stadt und

Land», un uzskatāma kā atbilde šī laikraksta recenzijai par

šī paša autora «Tautisko centienu» pirmo daļu. Jāatgādina,
ka grāmatas apakštituls bija: «Paskaidrojumi'pie kāda «Zei-

tung fūr Stadt und Land» raksta.»
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un saprāta, vismaz brošūras rakstīšanas laikā man

neesot bijis aukstasinības un prāta skaidrības. Bet

mierīguma vai savaldīšanās novērtējums, sevišķi

pret savu pretinieku, ir tik ļoti atkarīgs no indivi-

duālā temperamenta un subjektīviem uzskatiem, ka

spriedums par to var būt visai dažāds, kā tas jau
redzams arī šinī gadījumā. Piemēram, kāds vācu

vīrs, kurš patlaban ieņem izcilu stāvokli nācionālos

centienos, tiklab dzīvē, kā arī zinātnē, man raksta,
ka viņš manu brošūru lasījis ar lielu interesi, un uz-

sver it īpaši «lielo mierīgumu un bezpartejību» kā

manu «paskaidrojumu» raksturīgās pazīmes.

Saprāts, kā jau psīchiski smalka lieta, gan nepa-

kļaujas tai parastai garšas pārbaudei, ar ko nogaršo

konditorejas cepumu labumu, bet literārisks preti-
nieks, atkarībā no personīgās gaumes, var saprāta
izpausmi dažādi novērtēt. Gaume attiecībā uz cil-

vēka saprāta izpausmi var būt tiešām ļoti īpatnēja.
Paraugaities tikai, godāts kungs, uz materiālistu un

spirituālistu, vai uz Berlīnes «Volkszeitung» un

«Kreuzzeitung» uzskatiem, jeb vai uz labi paēdušas

zivju pārdevējas un uz pusizbadējušos rakstnieku:

te Jums «garšas» starpība arī cilvēciskā saprāta lie-

tās spilgti kritīs acīs. Bet par garšu nemēdz strī-

dēties, kā saka vecs sakāms vārds. Tādēļ Jūs, cie-

nīts kungs, varat manis dēļ ar pilnu tiesību pieņemt,
ka manā grāmatiņā nav atrodams ne mierīgums, ne

saprāts, un es šo varbūtību nebūt negribētu noliegt.
Tikai tas jāpiemetina, ka Jūsu šaubas par saprātu,
cik tālu tas zīmējas uz mani, atgādina Jums kļūmīgo
ievadrakstu, kurā Jūs izglītotu latvieti pieskaitāt
«neiespējamām lietām», niekiem, nebūtēm, Jūs var-

būt esat palikuši pie vecā uzskata, pēc kura bijušos
laikos latviešus, sevišķi Rīgas vācu avīzēs, ievietoja
nodaļā ar nosaukumu: «Pārdodamas lietas».

Tāpēc liekas pats par sevi saprotams, ka Jūs, go-
dāts kungs, man noliedzat saprātu; ja Jūs mani pie-
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skaitītu cilvēkiem, tad taču Jūs bez stomīšanās zi-

nātu mani ierindot ar saprātu apdāvinātās būtnēs.

Pavisam cita vērtība, nekā šiem subjektīviem ie-

mesliem, ir objektīviem, kuri tomēr, pēc Jūsu paša

apgalvojuma, liedz Jums iespēju ielaisties ar mani

«lietišķās pārrunās». Es nebūt negribu noliegt šādu

manas brošūras nozīmi attiecībā uz Jums. Tikai to,
cienīts kungs, atļaujiet man pasvītrot, ka es cīnos

nevis ar «vēja dzirnavām», kā Jūsu recenzijas ievada

vārdos teikts, bet gan apkaroju, kaut arī «visniknākā

kārtā», 1871. g. svarīgo ievadrakstu. Bet lai manas

brošūras lietišķo stāvokli pret attiecīgo ievadrakstu

Jūsu cienījamā lapā nostādītu pareizā gaismā un

dotu iespēju domājošam lasītājam spriest, vai Jūsu

objektīvie iemesli ir dibināts kavēklis lietišķām pār-
runām ar mani, atļaujiet man, godāts kungs, pastā-

stīt sekojošo.
Jūsu cienījamās lapas 1871. g. attiecīgais ievad-

raksts mēģināja toreiz saviem lasītājiem raksturot

«Baltijas vēstneša» virzienu. Tā kā «Baltijas vēst-

nesis» ir izglītoto un nācionāli noskaņoto latviešu

orgāns, tad Jūsu minētais ievadraksts varēja rak-

sturot arī latviešu dzīvi un gaitas, protams, no Jūsu

viedokļa. Es piederu izglītotiem un nācionāli noska-

ņotiem latviešiem. Tādēļ atrodu pietiekošu iemeslu

— no latviešu viedokļa — īpašā rakstā skicēt nācio-

nālos centienus, kādus ne tikai es vien, bet vispār
visi izglītotie latvieši uzsākuši un pie kādiem turas,
lai tādā kārtā stātos pretim plaši izplatītiem mal-

diem. Tā tad, ja kāds no Jūsu godājamās lapas la-

sītājiem gribētu interesēties par mūsu uzskatiem

«nācionālos centienos», varētu tomēr manu brošūru

lasīt. Savos «paskaidrojumos» Jūsu attiecīgo ievad-

rakstu esmu apskatījis nevis kā nejaušu meteoru no

skaidras debess, bet kā locekli veselā centienu virk-

nē, kas pamodušies manā tēvzemē. Un tiešām: at-

tiecīgais ievadraksts Jūsu cienījamā lapā nav nekas

cits, kā sirojums latviešu novados, kādus pārvāco-
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tāji jau vairākkārt darījuši. Tā kā es minēto ievad-

rakstu nesaīsinātu un negrozītu esmu licis savas bro-

šūras sākumā, tad tas būtu uzskatāms kā pietiekoša
drošība vismaz domājošam lasītājam, ka es katram,
kas iepazinies ar pārvācotāju līdzšinējiem karagājie-

niem, esmu devis iespēju apsvērt mierīgi un saprā-

tīgi arī pretējos uzskatus.

Ja nu Jūs recenzijā par maniem «Tautiskiem cen-

tieniem» gribat apgalvot, ka es valodas jautājumā
ar šo brošūru neko neesmu ne apgāzis, ne arī pierā-

dījis, tad Jūs, godāts kungs, nodarāt ne tikai man

netaisnību, bet arī gluži neapzinīgos lasītājus ievedat

jaunos maldos. Es gan domāju, ka mātes valodas

stāvokli pret citām valodām tomēr būšu lietišķi ap-

gaismojis, kur vien šim jautājumam ir sakars ar

latviešu izglītības interesēm. Tad nu es arī lūgtu
Jūs, cienīts kungs, iespiest savā lapā tās vietas no

mana iztirzājuma, kur ir runa par mātes valodas ne-

pieciešamo vajadzību tautskolās un tautskolotāju se-

mināros; es lūgtu to, ja man nebūtu jābaidās, ka es

ar tamlīdzīgu lūgumu varētu Jūs apvainot, jo grūti
domājams, ka Jūs, ar nevienlīdzīgi dzimuša preti-
nieka sacerējumu, gribēsit sagānīt savu laikrakstu,
protiet, ar iztirzājumiem, kurus rakstījis kaut kāds,
kas «ar saprātu nespēj kaut cik rīkoties».

Nav gan mans uzdevums izpētīt, kāds labums ce-

ļas tam lasītājam, kurš Jūsu lapas ievadrakstu «iz-

lasa tikai pavirši un bez domāšanas». Man liekas

tomēr dīvaini, ka Jūs, cienīts kungs, manu brošūru

nepavisam neesat ieteikuši saviem domājošiem un

uzmanīgiem lasītājiem, lai arī viņi, izlasīdami manu

grāmatiņu, patstāvīgi iepazītos ar to latviešu domā-

šanas veidu, kurus Jūs nosaucat par niekiem, nebu-

tēm. Pēc manām domām, Jums gan būtu tas no ļoti
liela svara aiz divkāršiem iemesliem, ja jau Jūs ne-

esat vainojami par lietām, kādas es savā brošūrā pār-
runāju. Ja jums bija taisnība mūs nosaukt par

ļaudīm, kas «sapņos ar savu skatu un
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spriedumiem lido pāri tagadnei un

ļaujas maldināti es tās prasībās», tad

mans darbs sniegtu vislabāko apstiprinājumu Jūsu

uzskatam. Bet ja Jūs būtu mūsos maldījušies, tad

tieši šeit Jums vajadzēja izlietot izdevību, lai Jūsu

lasītāju priekšā izlabotu kļūdu, kas vairāk vai mazāk

var kaitēt latviešu tautai un līdz ar to visas mūsu

dzimtenes interesēm. Tie latviešu raksti «Baltijas
vēstnesī», kurus Jūs, godāts kungs, izlietojot piemē-
rotu izdevību, laipnā kārtā atstāstāt vai raksturojat,
tomēr nav visai piemēroti latviešu valodas nepratējam
lasītājam, lai noskaidrotu, «attiecīgo kungu sapņus»,

vai arī Jūsu varbūtējos maldus attiecībā uz latviešu

centieniem, šo nolūku drīzāk sasniegs mana vācu

valodā sarakstītā brošūra. Jūs taču piedosit man, go-

dāts kungs, šo neprātīgo piezīmi! Attiecībā uz Jūsu

mērķiem, Jums taču «saprātīgā kārtā» nav nekas

pretī, kādu varbūtēju kļūdu atklāt saviem lasītājiem,
jo kļūdīties var cilvēki ar visgodīgākiem centieniem.

Jums it kā nav no svara saviem lasītājiem izklāstīt

nācionālos centienus tā, kā tos paskaidro latvietis

pats; bet Jums ir gan, lūk, no svara uzspiest manam

vārdam parasto kauna zīmi, kas atbilst apstākļiem,
kādos latvietim faktiski jāattīstās, un atturēt no

manas brošūras lasīšanas, cik daudz tas Jūsu spēkos
stāv. Tanī pat laikā Jūs, godāts kungs, steidzaties

mazgāt savas rokas nevainībā, apgalvodami, ka «es

ne ar vienu teikumu nenostājoties pret Jūsu tiešām

izteikto uzskatu, bet cīnoties tikai pret «vējdzirna-
vām». Zināms, ja atceras Jūsu agrāko izteicienu —

«lai griež to lietu kā grib»; iun ja ņem vērā, ka Jūs

arī savā recenzijā piedomājuši pie «griešanās», tad

var gan Jums vējdzirnavas iekrist prātā. Bet man,
savu brošūru jeb «paskaidrojumus» rakstot, nebija
tuvumā ne griešanās, ne vējdzirnavu. Savā brošūrā

es plašāk iztirzāju mūsu stāvokli attiecībās pret
svešām valodām un pret tiem svešiem kultūras ele-

mentiem, kas vispirmā kārtā ņemami vērā apsverot
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latviešu izglītības intereses. Jūsu recenzija par manu

brošūru rāda, ka es neesmu Jums bijis pietiekoši sa-

protams, tādēļ es pakavēšos pie šī lietišķā punkta

ilgāk. Savos «paskaidrojumos» es vairākkārt esmu

aizrādījis, ka arī vācietis ar savu mātes valodu vien

un palikdams tikai vācu kultūras dzīves robežās, ne-

būtu uzkāpis tagadējos jo ievērojamos izglītības

augstumos. Jeb varbūt Jūs tiešām nezināt, kā iz-

skatījās Vācijā, piemēram, Kārļa Lielā, vai Lutera,
vai Frīdricha Lielā laikā? Varbūt nezināt par vācu

kristiānizēšanas sekām, par krusta karu iznākumu,

par franču kultūras ietekmi Ludviķa XIV un XV

laikā? Jums taču nevar būt nezināms tas, ko šinī

sakarībā katrs izglītots latvietis zina par kultūras at-

tīstības gaitu Vācijā. Tā tad mēs zinām, godāts
kungs, ka vācieši mācījušies ne tikai pilsētas un klo-

sterus celt, bet arī skolas turēt, un proti, vispirms
latīņu valodā, sekojot romiešiem, un pēc modes ģērb-
ties kā franči, un tāpat daudz citas mākslas, zinības

un kultūras lietas viņi mācījušies no citām tautām.

Nav visai sen atpakaļ, kad arī vācietis augstāku iz-

glītību varēja iegūt vai nu latīņu vai franču valodā,
bet tikai ne savā mātes valodā. Priekš tikko 100

gadiem uzplaukušiem vācu klasiķiem saknes dziļi
laistas latīņu, grieķu, franču un angļu zemē, tā kā

tagadējā vācu paaudze, vienmēr nācionālāka tikda-

ma, bez plašākiem paskaidrojumiem savus klasiķus
vairs nesaprot, tāpēc rodas vajadzība iepazīties ar

minētiem avotiem un nodoties svešu valodu studijām.
Ja tagad vācu valodas stāvoklis attiecībā uz izglītī-
bas lietām ir ticis citāds, nekā tas vēl priekš simts

gadiem bija, tad tas nav sasniegts ar vācu tautai

piederošiem cilvēku miljoniem, bet gan ir to simtu

nopelns, par kuriem zina stāstīt literatūras vēsture.

Pūles un darbs samērā mazāk ir veicinājuši vācu va-

lodas un vācu literatūras izveidošanos. Bet, neska-

toties uz tās augstumu, ar vācu valodu vien arī tagad
nevar iztikt; citu valodu zināšanas vajadzīgas se-
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višķi tiem vācu tautas locekļiem, kuri grib sasniegt

tagadējās izglītības kalngalus. Vispār pazīstams

fakts, piemēram, ka vēl šodien Vācijā reālinstitūtu

audzēkņi, lai gan bez mātes valodas apbruņoti ar

vairāku jauno valodu zināšanām, tomēr netiek pie-
laisti jebkurā universitātes mācības nozarē, jo viņi
vēl par maz prot divas citas valodas, proti, latīņu un

grieķu. Un tiešām, ko gan iesāktu filologs un vē-

sturnieks, teologs un filozofs, ja viņš gribētu tikt

un palikt izglītības augstumos, bet prastu tikai vācu

valodu? Zinātnes vīriem, ja viņi prastu tikai vācu

valodu, ļoti bieži vajadzētu lietot atgremotu barību

un atrast nepietiekošu apmierinājumu tulkojumos;

viņu pētošais un pārbaudošais gars nespētu dzesēt

slāpes no skaidriem, nesaduļķotiem avotiem, kas verd

gadu tūkstošus. Jā, un arī Jūs paši, godāts kungs,
varēsit daudz ko pastāstīt par latīņu un grieķu gra-
matikām un citām svešvalodu grāmatām, kuras Jūs

vairāk vai mazāk kādreiz iemīlējuši, nolūkā iegūt

augstāku izglītību, neskatoties uz savas vācu mātes

valodas prašanu. Un vai vācu rakstu valoda ar sa-

viem tūkstoš svešvārdiem, svešiem teikumiem un tā

sauktiem «mākslas un skolu izteicieniem» gan nav

skaļa liecība par to, kur vācieši, lai nokļūtu pie aug-

stākas izglītības, ļāvušies no citu kultūrtautu valo-

dām vareni ietekmēties.

Tāpat Jūs, godāts kungs, zināt: lai kāda būtu cen-

šanās pēc izglītības, vācu tautskolā nevar mācīt ne

grieķu, ne latīņu valodas. Nē, te ir cits materiāls

vajadzīgāks, nevis grieķu un latīņu vokābuļi un attie-

cīgie gramatiskie likumi, lai izietu dažādos posmus

līdz izglītības kalngaliem, ko tomēr ne katram tau-

tas loceklim ir iespējams sasniegt. Vācu tautskolā

un tādēļ arī tautskolotāju semināros jāvalda mā-

tes valodai —
taisni patiesāko izglītības mērķu

labad. Un redziet, kādus brīnišķīgus panākumus
mātes valodas kundzība devusi vācu tautai!
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Zīmējoties uz valodu, neviens prātīgs latvietis ne-

kad nav apgalvojis, ka latvietim «jāpieslienas

jebkurai citai, tikai ne latviešu va-

lodai»,' lai nokļūtu izglītības augstumos. Jā, pat

«nesaprātīgais» latvietis, Jūsu kritizētās brošūras

autors, ir sarakstījis rokas grāmatu vācu valodas

mācīšanai, kas jau iznākusi otrā iespiedumā. Pā-

rējās svešu valodu mācības grāmatas latviešiem arī

sarakstījuši tikai latvieši (izņemot vienu). Apgal-
vojums — «izslēgt ikkuru citu valodu, izņemot lat-

viešu, lai nokļūtu izglītības augstumos» — ir tikai

mākslīgs ražojums, safantazējums, ko mums, latvie-

šiem, tagad netaisnā kārtā uzveļ; bet šādiem sado-

mājumiem ir tikai tas mērķis, vismaz domāšanā

kūtro sabiedrības locekļu priekšā — apsegt pārvā-
cošanas tendenču kailumu tiktālu, lai šīs dziņas iz-

skatītos maldinoši līdzīgas tai mīlīgai jaunavai, ko

sauc par «pseudomīlestību uz tautu». Tā dēvēto

«latviešu tautas draugu» grēki, par ko Jūs, godāts
kungs, savā recenzijā runājāt, taču nav jāuzkrauj
mums, jo par to taču mums nav jāatbild. Neaiz-

mirstiet, ka Jūs savā 1871. g. ievadrakstā runājāt
par tiem kungiem, kuri tagad ar tādu pat dedzību

runā un raksta (proti, «Baltijas vēstnesī») par tau-

tas izglītību un par latviešu valodas neierobežotu
valdību tautskolā. Ar minēto laikrakstu Jūs taču

esat tuvāk iepazinušies.
Es Jūs lūdzu, godāts kungs, lai pēc iespējas un

pie laika novērstu varbūtējus sagrozījumus, nekādā

ziņā nesamainīt tā dēvētos «latviešu tautas draugus»
ar tiem «Baltijas vēstneša» līdzstrādniekiem, kuri

aizstāv mātes valodas tiesības tautskolās. Jau pa-

gājušā gadā «Baltijas vēstnesis» grieza Jūsu vērību

uz to, ka apgalvojums — «grib izslēgt ikkuru citu

valodu, izņemot latviešu, lai nokļūtu izglītības aug-

stumos» — ir viņam uztiepts safantazējums. Bet

Jūs — līdzīgi garīgam nabagam — zelējat joprojām
savu sofistisko ražojumu «pavisam nesaprātīgiem
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lasītājiem», arī recenzijā par manu brošūru, tomēr

ar to nebūdami paēduši. Pie tam Jūs nekā ne re-

dzat, ne dzirdat un neņemat arī vērā, ka tas, pēc

kā mēs, latvieši, ar nepārprotamu atklātību un skai-

dru apziņu cenšamies, nav nekas vairāk, kā pienā-

cīgā cieņa mūsu mātes valodai dzīvē un skolā, cieņa
mūsu tautas valodai, tās tautas valodai, kuras nā-

cionālo un patieso izglītību mēs aizstāvam. le-

meslus tam esmu izskaidrojis savā brožūrā. Bet

kāda «nesaprātīgā dīvainie apcerējumi» gan Jūs, go-

dāts kungs, var maz aizkārt. Atļaujiet tādēļ, manas

«aplamības» vietā, kaut ko pastāstīt par vācu vīriem,
kā Gliks, Stenders, kuri atdevuši visus savus vīra

spēkus, lai palīdzētu latviešu valodai tikt pienācīgā

(bet tajos laikos daudzkārt noliegtā) cieņā — tā

skolā, tā dzīvē, un, proti, patiesas izglītības labad.

Šos vīrus Jūs nedrīkstat Jūsu pašu labā apvainot sa-

prāta trūkumā. Es saku — Jūsu pašu labā, jo grūti
iedomāties Jums šausmīgāku stāvokli, kā to, ka Jūs

būtu vienīgais prātīgais, ko ielenkuši neprātīgie.

Pārceļaties, godāts kungs, nezaudējot Jūsu iegū-
tās un 1871. g. attiecīgā ievadrakstā aizstāvētās

idejas, uz brīdi 17. gadu simteņa vidū. Jums zi-

nāms, ka tai laikā nebija ne Bīlenšteina gramatikas,
ne Stendera vārdnīcas, ne arī skolotu latviešu. Lat-

vieši tai laikā bija bez grāmatām, bez skolām; viņi
vēl bija dzimtsļaudis. Ja nu pie Jums, godāts kungs,
toreiz kāds būtu griezies ar jautājumu, vai vispār

iespējams un vai atmaksātos pārtulkot «Bībeli» lat-

viešu valodā, tad Jūs uz šo jautājumu būtu noteikti

atbildējuši, ka šāda darba veikšana atrodas «ļoti tālu

aiz iespējamības robežas», un kādā no Jūsu ievad-

rakstiem tad varētu lasīt: tas, kas prasa «Bībeles»

pārtulkošanu latviešu valodā, «nav skaidrībā par to,
kā, kas un kādiem līdzekļiem» tamlīdzīgus darbus

varētu veikt. Bet toreizējam ģenerālsuperintenden-
tam Joh. Fišeram (vecākajam), protams, nebija tas

gods Jūsu ievadrakstus lasīt, tādēļ viņam ienāca lie-
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liska doma prātā: kādu, Vidzemē ienākušu, divdesmit

vienu gadu vecu jaunekli, vēlāko prāvestu Ernstu

Gliku, šim milzeņa darbam uzaicināt. Gliks, kā jau

ārzemnieks, sākumā nesaprata ne vienu zilbi latviski;
bez tam, kā jau teikts, toreiz nebija ne Bīlenšteina

gramatikas, ne Stendera vārdnīcas. Tomēr Gliks

pats no saviem novērojumiem mācījās pazīt toreizējo
latviešu materiālo nespēju, skolu un vispār izglītī-
bas trūkumu un tikumu pagrimšanu. Viņam bija
citi uzskati nekā Jums, godāts kungs, par to, «kā,
kas un kādiem līdzekļiem iekaro civilizāciju». Taisni

tādēļ, ka viņš latviešu tautā redzēja saimniecisku

noplicinājumu un izglītības trūkumu, viņš tūlīt

sagatavoties šo uzdevumu atrisināšanai, neprasīdams
un neapskaitīdams, cik noņēmēju latviski tulkotā «Bī-

bele» atradīs, neļaudamies sevi aizkavēt no apstākļa,
ka latviešos ar grāmatu lasīšanu toreiz vēl gāja ļoti
vāji. Gliks zināja, ko Luters ar pareizu mātes valo-

das novērtējumu bija ieguvis reliģijas un kultūras

dzīvei. Ar to viņam pietika. Un, kā pierāda lat-

viešu tautas attīstība, viņš nav ne nieka maldījies.
Pabeidzis šī uzdevuma veikšanai vajadzīgos priekš-
darbus, padziļinājies ebrēju valodas studijās un ie-

mācījies latviešu valodu, Gliks ķeras ar sajūsmu,
spēku un izturību pie milzu darba, un tikai vienam

vienīgam rokas puisim (amannensis) piepalīdzot,
veic lielo uzdevumu 8 gados. Bet latviskās «Bībeles»

iespiešanas izdevumi bija toreiz tiešām tik ārkārtīgi
lieli, ka privāts cilvēks tos nevarēja viegli segt. Tikai

valdniekam, karalim tāda lieta bija iespējama. Un

kad nonāca līdz maksāšanai, tad netrūka arī ķēniš-
ķīgu maksātāju: Zviedrijas karalis Kārlis XI, torei-

zējais Vidzemes valdnieks, sedza izdevumus par šo,
attiecībā uz reliģiju un valodu ļoti svarīgo darbu,
kuru iespieda 1689. gadā tai pašā Rīgā, no kurienes

Jūs, godāts kungs, 200 gadus vēlāk par absolūtām

«neiespējamībām» ļoti daudz protat stāstīt. Ar no-

pietnu, uzticīgu darbu, pēc labākās prašanas un spē-
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jas, kā arī pēc tautas valodas pareizā novērtējuma

attiecībā uz tautas patiesiem izglītības mērķiem,
Ernsts Gliks tika mums dažā ziņā tas pats, kas Lu-

ters vāciešiem, šinī (tā dēvētā Fišera) «Bībelē» sa-

stopamie valodas trūkumi, lai cik viņi manāmi, jā-
uzskata tomēr kā sīkums, salīdzinot ar lielo nopelnu,
ko Gliks guvis, veicot šo darbu latviešu mātes valodā

viņu civilizācijas pacelšanai. Jo, ko nebija varējuši

panākt gandrīz 500 gadus ilgie centieni, par spīti

ugunij un zobenam, to aizsniedza viens cilvēks, pro-

tams gan, apdāvināts neparastām dāvanām, bet tīri

mierīgā ceļā un, tā sakot, tikai garām ejot Vidzemei;
ne Glika bērnības un jaunības gadi, ne arī atlikušais

dzīvības laiks nepieder Vidzemei (viņam vajadzēja
1702. gadā aiziet uz Maskavu, kur viņš mira), šo

pamatu, šo tautas civilizācijas progresu Gliks nebija
vis aizsniedzis ar jaunu pestīšanas ceļu atklāšanu,
nedz ar tautskolu dibināšanu, kur pēc iespējas daudz

svešu valodu māca, bet vienkārši ar to, ka viņš no-

stādīja spilgtā gaismā tautas valodas — mātes va-

lodas idejas ierosinošo nozīmi, vispirms reliģiskās iz-

glītības laukā, un tādā kārtā vairāk vai mazāk mo-

dināja šai valodai pienācīgo cieņu, visur — tiklab

baznīcā, skolā, kā dzīvē.
—

Drīz būs pagājuši 200

gadi, kopš Gliks, nodibinot latviešu «lingua sacra»,

licis pamatu reliģisko ideju starpniecībai starp kri-

stīgās drāudzes vadītājiem un kristīgās draudzes lo-

cekļiem latviešu zemēs. Es zinu gan, ka no vārdiem

«lingua sacra», aiz zināmiem minamiem iemesliem,
dažam šo rindiņu lasītājam varētu rasties nepatīka-
ma sajūta. Viņas nozīme latviešu tautas civilizācijas
interešu laukā ir nenoliedzama. Un tomēr latviešu

tauta nebūt vēl nedomā tādam vīram, kā Glikam,
celt kaut kādu pieminekli. Bet Jums, godāts kungs,
nevajaga no šī fakta secināt, ka latvieši Glikam ti-

kai tādēļ ir nepateicīgi, ka viņš bijis vācietis. Arī

Merķelis* bija vācietis, bet Jūs zināt, kā mēs, latvieši,
uz viņu skatāmies. Bez tam arī zināt, ka ir ļaudis,
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kas mums kā traipu uzrāda, ka mēs tādam vīram,

kāds bija Merķelis, esam cēluši pieminekli, kauču arī

pavisam vienkāršu. Vai kāds (piemēram, no Jums

1871. g. ievadrakstā izteikto ideju aizstāvju rindas)
iedrošināsies «Bībeles» tulkotāju Ernstu Gliku tādā

pat kārtā nostādīt «pareizā gaismā», kā tas jau no-

ticis ar Merķeli mūsu vietējā vācu literātūrā? — kas

to var iepriekš pateikt. Materiāla tamlīdzīgam pē-

tītājam netrūktu, lai Glika nopelnus novērtētu pre-

tējā nozīmē. Ir tā, ka jaunmodes civilizācijas bru-

ņinieki jau, mazākais netieši, arī šī vīra slavu ir

aptumšojuši, pat izdzēsuši. Proti, pārvācotāju cen-

tienu spiedienam pakļautie un ar to patiesām latviešu

tautas izglītības interesēm vairāk vai mazāk atsve-

šinātie tautskolotāju semināri var, zināms, dažā ziņā
krietnus panākumus uzrādīt, un ir savus audzēkņus
izglītojuši par izglītības nesējiem dažā labā nozarē;
bet audzināt par tādiem tautas skolotājiem un varo-

ņiem, kuri paši spētu šāda vīra, kāds ir Gliks, no-

pelnus cienīt, un kuri ar cildenu sajūsmu par visu

dižo varētu tautas topošo paaudzi apgarot un iejūs-
mināt par patiesiem latviešu tautas izglītotājiem, —

to mūsu tagadējie semināri saviem audzēkņiem vēl

nevar dot. šajos semināros pat latviešu literātūras

vēsturi nemāca kaut cik plašāk. Lūk, tādēļ mūsu

tautā nezināšana un vienaldzība pret tādiem vīriem,
kā Gliks. Gaužām maz palīdz tas, ja kāds latviešu

kalendārs («Vidzemes kalenderis», 1872.) pūlas griezt
savu lasītāju vērību uz gara milža nopelniem, kas

strādājis latviešu civilizācijas celšanas darbu.

Vispirniā kārtā semināru, tad augstāku un zemāku

tautskolu uzdevums
— sirdis un prātus sagatavot,

sasildīt, iejūsmināt to vīru nopelnu izpratnei, kuri ar

miesu un dvēseli pūlējušies, lai palīdzētu tautas valo-

dai -— mātes valodai iegūt pienācīgo cieņu. Tikai

tad viņu īstais novērtējums pilnā apmērā būs iespē-
jams. Un kad tas, tagad vēl valdošos kavēkļus un

pārpratumus novēršot, būs iespējams, tad arī uz
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Ernsta Glika, latviešu tautas Lutera, pieminekli ne-

būs vairs ilgi jāgaida.
Bet tikmēr: pacietību, pacietību! un nopietnu, ne-

atlaidīgu darbu, darbu! — bez trokšņa un lielības!

Tāpat, un aiz gluži līdzīgiem iemesliem, piemi-
nekli no «pateicīgām» nākamāmpaaudzēm gaida kāda

cita ievērojama persona latviešu tautas attīstības

gaitā, proti Gotards Frīdrichs Stenders.

Pēc tam, kad jau apmēram simts gadus bija strādāts

uz Glika liktiem pamatiem, G. F. Stenders ģeniāli tur-

pināja tālāk šīs celtnes darbu. Stenderam, kas bija
ne mazāk apdāvināts kā Gliks, bija bez tam, attie-

cībā ar latviešu tautu un viņas valodu, dažas priekš-
rocības, kādu trūka Glikam. šī vīra (kas bija cēlies

no vecas vietējo mācītāju ģimenes, dzimis 1714. gadā

Kurzemē, latviešu tautas vidū, barots ar latviešu

pienu) dzīves un darbībās kodols, neskatoties uz

visu viņa neparasti mainīgo dzīvi, tomēr meklējams
latviešu civilizācijas laukā, kam viņš palika uzticīgs
līdz pat pēdējam elpas vilcienam. Arī šis lielais gars

ziedoja visu savu sajūsmu un spēku, mīlestību un

uzticību idejai — nostādīt skaidrā, nepārprotamā
gaismā tautas valodas neaizvietojamo vērtību tautas

civilizācijas pacelšanā.
Savu pirmo audzināšanu Stenders saņēma tēva

mājās, vēlāk toreiz slavenā īzāka Bauera, Subates

skolas rektora, vadībā. Stendera tēvs Hermanis

Konrāds Stenders, Lašu muižas mācītājs, bija arī

liels valodnieks. Stenders pēc tam studē Jēnā un

Hallē,iepazīstas ar dažādu valdnieku zemēm un pil-
sētām, savāc, kārto un pārbauda dažādus izglītības
materiālus, pastāvīgi domādams par «savu dzim-

teni», viņš domā, jūt un strādā arī tad vēl tai «tau-

tai, kurai daudz pārlabojumu vajadzīgs», kad jau jā-
sataisās «no šīs pasaules skatuves noiet».

Kurzemes fon Grotusa ģimenes chronika var pa-

stāstīt par Stenderu kā skolotāju. Ar kādu cienī-

jamu un darbīgu kollēgu, rektoru Mačevsku, viņš
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strādā kopīgi, lai «lielo pilsētas skolu» Jelgavā «pa-

celtu augstāk» un ziedošā stāvoklī to uzturētu. Viņš
ir nenogurstošs un uzticīgs dvēseļu gans, vispirms

8 gadus Birzgales draudzē un paplašina pie tam sa-

vas jau agrāk iegūtās latviešu valodas zināšanas.

Viņam rakstāmā tāpele rokā, kur viņš pieraksta
katru neparastu vārdu, katru nepazīstamu izteicienu.

«lelaisties ar latviešiem sarunā ir divkāršs labums»,
saka Stenders. «Pirmkārt, iegūst savas draudzes

mīlestību, kad izrāda tādu laipnību (latvieši arī toreiz

bija vēl dzimtsļaudis) un mīlīgi ar latviešiem saru-

nājas. Bez tam to prasa mūsu pienākums pret vi-

ņiem, kas ir mūsu maizes devēji un kuru dvēseļu

kopšana mums uzticēta. Otrkārt, mācītājs pats šeit

vislabāk iemācās latviešu valodu un domāšanasveidu,
noklausās dažu labu viņam līdz šim nepazīstamu iz-

teicienu un aizspriedumu.» Pēc tam Stenders iz-

pilda ārkārtīgi grūtus dvēseļu gana pienākumus žei-

mes draudzē, kurai piederēja ap sešdesmit dižciltīgu
muižu, un izlietoja atpūtai domātobrīvlaiku latviešu

gramatikas un latviešu vārdnīcas materiālu apstrā-
dāšanai. Ja arī Stendera miesas zem smagās darba

nastas gribēja pakrist, viņa ģēnijs apbruņoja to vien-

mēr no jauna ar spēku un enerģju. Toreiz tikko

uzaustošā skolu reforma Vācijā deva arī Sten-

deram savu tiesu darba. Viņš tika par pirmo rek-

toru Volfenbiteles Kēnigsluterē, kur tikko bija nodi-

bināta reālskola. Kamēr vien viņa garīgā priekš-
nieka īpatnējā valdīšanas kāre, aizvainojumi, kurus

viņš no savādnieciskās skolu inspekcijas izcieta, ļāva
vēl palikt vietā, viņš neaizmirsa arī no tāluma labu

darīt krietnajai latviešu tautai. Viņš sagatavoja
latviešu pasaku un stāstiņu krājumu, ko gan pabei-
dza tikai Kopenhāgenā, še viņš strādāja pie izglī-
tības materiālu apgādāšanas «pēc latviešu ģēnija» un

Braunšveigā 1761. gadā iespieda ar sevišķi šim nolū-

kam lietiem burtiem savu «Neue vollstāndige letti-

sche Grammatik nebst einem hinlānglichem Lexiko,
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wie auch einigen Gedichten» (Jauna, pilnīga latviešu

gramatika līdz ar pietiekošu vārdnīcu, kā arī da-

žiem dzejoļiem). Pēc tam, kad Stenders bija stājies
dažādos sakaros ar toreizējiem izglītības lietu kārto-

tājiem un arī Dānijā ģeogrāfijas profesora titulu

ieguvis, viņš atgriezās dzimtenē, uz ko viņu ierosi-

nāja toreizējo politisko apstākļu maiņa, un veltī vēl

savas dzīves trīsdesmit gadus vienai idejai, proti tai

— pierādīt, ka tautas valoda ir patiešām auglīga ci-

vilizācijas nešanai tautā. Un tas viņam ir pilnā mērā

izdevies, jo ar Stenderu iesākas jauns laikmets lat-

viešu literātūrā, latviešu civilizācijā.
No G. F. Stendera darbu lielās virknes latviešu,

vācu un latīņu valodā pieminēsim šeit tikai dažus.

Savas pasakas un stāstus viņš rakstīja latviskā garā;

viņa dzejiskiem tulkojumiem no vācu valodas vaja-

dzēja pierādīt latviešu valodas lokanību un spēku.
Ar savām pasaulīgām dziesmām viņš cenšas dot lat-

viešu jaunavai un latviešu jauneklim iskaidri cilvē-

ciskus uzskatus un modināt jūtas. Savus «Bībeles

stāstus» viņš nosauca par «svētās gudrības grāma-

tu», un tai blakus viņš nostādīja pasaules zinātni:

«Augstās gudrības grāmata par pasauli un dabu».

Gramatikas un vārdnīcas darbu veikšanai vajadzēja
liet jaunus burtus; ne Stenders pats, nedz viņa darbu

izdevējs J. F. Stefenhāgens un dēls, galma grāmatu

iespiedējs, Jelgavā, nevarēja segt izdevumus par lat-

viešu vārdnīcu. Stenders griezās pie Kurzemes muiž-

niecības un kārtu pārstāvjiem ar lūgumu likt iespiest
viņa vārdnīcu, pie kam viņš pats atteicās no jebkuras

peļņas. Toreizējais tieslietu padomnieks Tečš, pie
kura Stenders vispirms bija griezies, atrakstīja vi-

ņam 1786. g. 2. jūlijā sekojošo vēstuli:

«Jūsu iesniegumu kuršu vārdnīcas lietā esmu bez

kavēšanās nodevis bruņniecības sekretāram kambar-

kungam fon der Hovenam, tā kā man tagad ir vis-

labākās cerības, ka iespiešanu varēs paātrināt bez

tālākām grūtībām. Manai leģitimācijai pielieku klāt
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vēstulīti, kuru es šinī lietā no kambarkunga fon der

Hovena esmu saņēmis. Viņš izjutis to pašu, ko es,

un būtu tiešām kauns tautai, ja viņa šinī lietā nebūtu

tādās pat domās.»

Toreizējā kambarkunga un vēlākā Krievijas ķei-
zariskā slepenpadomnieka un bruņinieka fon der Ho-

vena klātpieliktā vēstule skan:

«Man būs prieks un pienākums, mūsu cienījamā

un nācijas labā nopelnu bagātā prāvesta Stendera

piesūtīto iesniegumu tādā ziņā pie valdības un bruņ-
niecības atbalstīt, ka pieprasītais 1000 dālderu lielais

aizdevums viņam tiktu dāvāts, lai viņš un viņa man-

tinieki šī garā un grūtā darba augļus varētu baudīt.

Sveicināt no manis šo nopelniem bagāto sirmgalvi,
kad Jūs, mans cienījamais, viņam rakstāt un esat

pārliecināti, ka man būs liels prieks visus spēkus pie-

likt, lai kārtu pārstāvjus paskubinātu uz cēlo darbu.»

Kambarkungs fon der Hovens nebija maldījies, kā

rāda sekojošais izvilkums no landtāga lēmuma Jel-

gavā, 1786. g. 30. septembrī. Tas skan:

«Cienījamam un augsti mācītam prāvestam Sten-
deram tiek piešķirti 1000 dālderisudrabā, pie kuras

summas Mēs (hercogs Pēteris) gribam trešo daļu
piemaksāt, viņa tik vispārderīgā vārdu un nosau-

kuma leksikona izdošanai, kā dāvanu un pierādī-
jumu, cik ļoti Mēs un augstdzimušie zemes pārstāvji
protam cienīt viņa ar mācītiem un grūtiem darbiem

gūtos nopelnus tēvijas labā.»

Kā jau esmu rakstījis savos «Tautiskajos centie-

nos», Stenders veltīja savu Braunšveigā iespiesto
gramatiku, kurai viņš Hamburgā bija priekšvārdu
rakstījis: «Einer sāmtlichen Hochwohlgebornen Rit-

ter- und Landschaft Kurlands». Savu latviešu vārd-

nīcu viņš veltīja:
«Dem durchlauchtigsten Fūrsten un Herrn, Herrn

Peter m Liefland, zu Kurland un Semgallen, wie auch

m Schlesien zu Sagan Herzoge v. s. w.»
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«Einer Erlauchten Kurlāndischen Regierung, den

Hochwohlgebohrnen Herren, Herren Ober- und Rē-

gierungs-Rāthen v. s. w.»

«Wie auch sāmtlichen Herren, Herren Einer Hoch-

wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft v. s. w.»

No veltījuma vārdiem esmu izlobījis sekojošus rak-

sturīgus teikumus: «Kad manas pūles tās tautas iz-

glītības un apgaismošanas darbā, uz kuras kultūras

un tikumiem balstās vietējais vispārīgais labklājības

stāvoklis, ieguvušas manas skaistās tēvijas atzinību,
esmu šajos gados piegriezis īpašu vērību saviem cie-

nījamiem līdzstrādniekiem latviešu apgaismošanas

darbā, lai tiem ar latviešu valodas un nācionālā rak-

stura tuvāku izprašanu atvieglotu pieeju viņu sir-

dīm, šinī nolūkā es pārstrādāju savu jau agrāk sa-

rakstīto latviešu gramatiku un savu mazo leksikonu

un centos mazpamazam,bet ar lielāko rūpību un ne-

atslābstošu uzcītību dot šim pasākumam iespējamo

pilnību un darīt to kā līdzekli nodomātam veselī-

gam mērķim.» Un pēc tam, kad Stenders ar sirsnību

un aizgrābtību pateicies par viņam piešķirto pabalstu
vārdnīcas izdošanai, šis septiņdesmit piecus gadus
vecais sirmgalvis noslēdz savu vēltījumu sekojošiem
vārdiem:

«Es pasniedzu šeit ar aizkustinātu dvēseli un pa-

teicību Dievam, visaugstāk un augsti stāvošiem šo ar

viņu pabalstu laimīgi līdz galam novesto darbu.

Manā lielā vecumā man nav vairs nekādu citu vēlē-

šanos šeit virs zemes, kā tikai veltīt savu sirdi lat-

viešu tautai, kas mūs baro, bet kas par daudz no-

vārtā atstāta, un kurai es no sāktā gala, kā tikpat

dievišķai, kas tvīkst apgaismības, esmu strādājis.
leteicu piegriezt uzmanību šai nabaga tautai, lai pa-

celtu viņas pagrimušo morālisko un saimniecisko stā-

vokli. Svētlainubas alga mūsu tēvijai un arī debesu

prieki būs šo centienu atalgojums. Es palieku vis-

dziļākā un pateicīgākā godbijībā v. t. t.»
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No priekšvārda latviešu vārdnīcai atzīmēju seko-

jošos raksturīgos teikumus:

«Latviešu nācija prasa vēl daudz pārlabojuma, ja

viņu grib cilvēciskāk veidot un vairāk derīguma vis-

pārējā labā iegūt. Vispirms vajag censties iepazī-

ties ar viņas senajiem tikumiem, izpētīt viņas valdo-

šos aizspriedumus un izlūkot viņas dvēseles gaitas, un

tad pūlēties viņai iepotēt tīrākus jēdzienus un cēlā-

kus nodomus un dziņas ceļā uz laimi. Vai to var

aizsniegt, ja no vienas puses — tautu pietiekoši ne-

pazīst, no otras puses — nevar izteikties viņai sa-

protamā kārtā? Abas lietas prasa labas zināšanas

latviešu valodā. Lai to aizsniegtu, vajadzīga ne ti-

kai satiksme ar latviešiem, bet nepieciešama arī gra-

matika un vārdnīca.»
— «Mana mīļākā nodarboša-

nās no seniem laikiem šīs tautas izglītošana, kam

nopelni mūsu labā, un manas pūles šinī laukā ir ap-

laimotas ar manas mīļotās tēvijas piekrišanu, ko es

ar sirsnīgāko pateicību atzīstu.»

Šeit raksturotā kārtā Stendera ģēnijs ir cīnījies
visā garajā cilvēka mūžā, pilnā pūļu un darba par

latviešu tautas civilizāciju. Viņa darbība norisinā-

jās priekš apmēram simts gadiem, tā tad tanī laikā,
kad latviešiem vēl nebija ne skolu, ne grāmatu, un

kad bez sava materiālā īpašuma bija jāsmok dzimts-

būšanā. Bet Stendera ģēnijs savos civilizācijas cen-

tienos, sīkumainu nākotnes jautājumu dēļ, nav sprau-
dis nedrošas un šauras robežas. Nemirstīgais karo

par nemirstīgiem. Bez tam tanī laikā nebija nekādas

izredzes, ka latviešus atbrīvos no dzimtbūšanas.

Turpretim savas dzīves pievakarē Stenders redzēja
baigus mākoņus sakrājamies pie Eiropas politiskās
debess, viņš redzēja nācijas drupās sairstam

...
Tad

Stenders jo sirsnīgāk lūdza, lai Dievs dotu laimīgu
nākotni mazai, nebadzībā un kalpībā nospiestai tau-

tiņai, mums latviešiem. Viņš, kas ar savu izglītību
sniedzās tālu pāri savai apkārtnei, viņš, kas bija
nācis ar lielajiem vīriem sakarā, tiklab intellektuālā,
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kā politiskā laukā, un pa daļai stāvējis ar tiem drau-

dzībā, viņš cienīja un mīlēja dzimtļaudis — latviešus

un strādāja, lai viņu valodu, kā auglīgu un nepiecie-
šamu civilizācijas mērķiem, nostādītu spilgtā gaismā.
Tādiem centieniem bija gūt jaukāko svētību, šīs

svētības arī netrūka. Stendera nopelnus atzina jau

viņa dzīves laikā. Tā, piemēram, Šarlote fon der

Reke, dzim. valstsgrāfiene fon Medem, 1789. gada 4.

martā rakstīja viņam vēstuli no Vircavas, kurā tā

visatzinīgākā kārtā pateicās Stenderam par Elīzes

dziesmu «teicamu tulkojumu», un kuru viņa nobeidz

šādiem vārdiem: «Ja Jūsu nopelnus, ļoti cienījamais,
mūsu latviešu tautas labā apsver, tad pēc Jums ne-

viens mūsu tēvuzemē nav tik viegli blakus nostādāms.

Kaut Aizgādība Jūs mums vēl ilgi pasargātu un Jūsu

bērniem liktu Jūsu pēdās staigāt, tāda ir vēlēšanās.»

Jau minētais tieslietu padomnieks Tečš rakstīja un

pateicās Stenderam, kad bija saņēmis viņam dāvi-

nāto, patlaban iespiesto, vārdnīcas eksemplāru: «Lai

kurzemnieki un latvieši varētu aizmirst Jūsu vārdu,
es neredzu nevienas citas iespējas, kā vien tādu

valsts revolūciju, kur pati latviešu valoda tiek iznī-

dēta un nākamām paaudzēm atrauta. Un tādai, do-

māju, vajadzīgs gadu tūkstotis... Tā tad Stendera

vārds un līdz ar to tēvzemnieks tautai nekad lai ne-

mirtu, un paaudzes pēc simts gadiem lai mani ap-

skauž, ka arī man ir bijusi laime būt par šī cienījamā
tēva un laimīgā tautas apgaismotāja laika biedru.»

Pēc Stendera sāk uzplaukt latviešu literātūra jo
vairāk tādēļ, ka tai emancipējoties, veicināšanā pie-

vienojas vēl dažādi sociāli apstākļi. Latviešu tautā

gan vēl šad un tad piemin viņa vārdu, bet jaunākā

paaudze, cik tālu to audzina semināros izglītotie sko-

lotāji, zina gaužām maz par Stenderu stāstīt, jo arī

Stenders nav mūsu semināriem nekāds ideāls, kur

audzēkņiem ieskaidro, ka svešvalodu lietošana pat
ticības mācībā ir «vienalga», jeb pat, ka der «ma-

zāko atdot, kad lielāko par to var iegūt». Un Tečam,
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ja viņš tagad starp mums parādītos, vajadzētu stipri

nopūlēties, lai atrastu tādus ļaudis, kas viņu ap-

skaustu par sadarbību ar Stenderu, lai arī pēc pa-

gājušiem simts gadiem.
Šo skaudību jutīs tikai pēcnācēji pēc divisimts ga-

diem, kad mēs pa to laiku būsim ievadījuši mūsu

civilizācijas centienus pareizās, dabīgās sliedēs, kad

latviešu zeme būs pietiekoši sagatavota un izkopta,
lai tādam ģēnijam, kāds bija Stenders, parādītu pa-

teicību un godu pēc nopelniem. Bet tagad latvieši

aiz posta, kas draud izplatīties pa tēvuzemi, maz

zina par «laimi» (Glūck-Gliks) stāstīt; un zemei šķo-
boties un šūpojoties zem kājām, nedrošais skats

velti meklē pēc mūžīgi stingri stāvošās «stenderes»

(Stender-Stenders).
Pieminēsim tagad vēl dažus līdzīgus vācu cilts

darbiniekus no jaunākā laika.

Jau vairāk kā priekš četrdesmit gadiem vācu vīri,
kuri nopietni un patiesi rūpējās un pūlējās par lat-

viešu tautas izglītības lietām, apvienojās «visaug-
stāk apstiprinātā» biedrībā. Tā ir «Latviešu

literāriskā biedrība», kur toreizējie latv.

tautas izglītības veicinātāji patiesā mīlestībā un uz-

ticībā uz latviešiem — no ziemeļiem un dienvidiem

sniedza viens otram roku, lai strādātu un celtu, bet

nevis postīstu un iznīcinātu.

Tie vīri, kuri šo biedrību dibināja, gan zināja, ko

dara, viņiem bija pavisam «skaidrs, kā, kas un kā-

diem līdzekļiem civilizāciju iekaro». Bet viņi zināja

un darīja vēl vairāk. Latviešu tauta viņiem bija

pazīstama no ilgā mūža piedzīvojumiem, tādēļ nebija
bail ne pūļu, ne upuru uzticīgi stāvot sarga vietā,
līdz tauta atbrīvosies no līdzšinējiem civilizācijas
bērnu autiņiem, šie vīri pa daļai sava stāvokļa sa-

dzīvē, pa daļai savas zinātniskās nodarbošanās dēļ,
bļja pamatīgāk iepazinušies ar latviešu valodu:

viņi bija iemācījušies cienīt un mīlēt sirmo valodu,
šo vēl nenovītušo pieminekli no tautas radošām
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jaunības dienām, šo valodu, kura bagāta, formās,
maiga un spēcīga atsevišķos vārdos un veselos iz-

teicienos un gleznās, spējīga tālāk attīstīties kul-

tūras un civilizācijas nolūkiem, saskaņā ar pilnīgi

pārgrozīto apstākļu prasībām. Tie vīri bija no pa-

saules un kultūras vēstures vērojuši, ka tiklab at-

sevišķs cilvēks, kā arī veseli sabiedriski slāņi tā

dēvētos pārejas laikos, un sevišķi tad, kad pašu li-

teratūra ievērojamā mērā zem kaimiņtautu vairāk

attīstītās literatūras līmeņa stāv, vieglprātīgi svešo

vairāk cienī, nekā savējo, un pat tur, kur nav ne-

kāda patiesa vai prātīga iemesla. Ar to gan atse-

višķu cilvēku uzpūtība un lepnība tiek bagātīgā

mērā veicināta, bet visas tautas izglītības intereses

nav pietiekoši sargātas un netiek dabiskā kārtā

veicinātas. Par tādām tautas garu bojājošām parā-
dībām Jūs, godāts kungs, zināt droši vien daudz

stāstīt, piemēram, arī no vācu tautas attīstības

vēstures, it īpaši no tiem laikiem, kad Vācijā no

tīras mērkaķu mīlestības uz visu francisko, vai

vismaz uz svešo, visas tautas cēlākie asni gandrīz

nosmaka. Šos ļaunumus atsevišķu cilvēku un veselu

tautu attīstības gaitā pazina arī «Latviešu literāris-

kās biedrības» dibinātāji. Viņi ķērās pie darba, lai

neļautu nevajadzīgā kārtā latviešu tautas civilizā-

cijas procesu kavēt un novērst sāņus; es saku: ne-

vajadzīgā- kārtā, jo mēs taču mācāmies pazīt citu

tautu vēsturi arī tanī ziņā, lai mēs varētu vairāk

vai mazāk izvairīties no viņu pielaistām kļūdām un

maldiem — līdzīgos vai gluži tādos pašos apstāk-

ļos, šādi bija apstākļi, kas darīja «Latviešu lite-

rārisko biedrību» vajadzīgu un skubināja to nodi-

bināt, kad vēl nebija neviena izglītības augstumos

stāvoša latvieša, kad pat nebija semināru latviešu

tautas skolotājiem.

Biedrības vistuvākais mērķis bija, no vienas pu-

ses, latviešu valodas izpratne un uz šī pamata dibi-

nātā valodas tālākā attīstība, kā arī, no otras pu-
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ses, latviešu literatūras pacelšana un vairošana,

pēc iespējas (auglīgākā gaitā ievadot, lai ar to lat-

viešu valodai, kā dabīgai starpniecei latviešu tau-

tas civilizācijas interesēs, ierādītu pienācīgu cieņu
tiklab nelatviešos, cik tālu tie šinī lietā ieinteresēti,
kā arī latviešos pašos, kam tagad bija vaļa iepa-
zīties ar visādām svešām lietām un valodām, kaut

gan vispirms augstākās nenācionālās skolās. Abos

virzienos ir mēģinājusi darboties «Latviešu literā-

riskā biedrība» ar savu orgānu «Magazin, heraus-

gegeben von der lettisch-liiterārischen Gesellschatf»,
no kuras patlaban piecpadsmitā sējuma pirmā burt-

nīca atstājusi spiestuvi, šī «Magazīna» vāc savā

tīri zinātniskā nodaļā dažādas vērtīgas mantas,

kuras, kauču minot tikai dažas, varēja dot bagātu
krājumu tagadējos valodniecības augstumos stāvo-

šai patreizējā biedrības priekšsēdētāja Bīlenšteina

gramatikai. Un «Bībeles» teksta revīzija, par ko

patlaban rūpējas biedrības locekļi, nebūtu nemaz

tagad iespējama bez šīs biedrības priekšdarbiem.

«Magazīnas» otrā nodaļa parādās ar šādu īpašu
virsrakstu: «Dažādu rakstu krājums latviešu

tautai apgādāts no Latviešu draugu biedrības», un

sniedz rakstus tikai latviešu valodā: prozu un poē-
ziju (lirisku, ēpisku, dramatisku), pa daļai oriģi-
nālus, pa daļai tulkojumus, šīs nodaļas pirmā burt-

nīcā, kura iznāca 1830. gadā, bija ievietots seko-

jošs priekšvārds, protams, latviešu valodā. šis

priekšvārds ir tik raksturīgs latviešu literāriskās

biedrības dibinātājiem, ka tas jānoraksta burtiskā

tulkojumā, jo vairāk tādēļ, ka arī šeit tiek aizkārts

jautājums, vai latviešiem viņu valoda plašākos kul-

tūras apstākļos vispār vēl jāpatur jeb vai pavisam
jāatmet, lai piesavinātos citas tautas valodu. Mi-

nētais priekšvārds skan:

_«]VEēs domājam un ceram ar šo grāmatiņu mūsu

mīļiem latviešiem ko rokā dot, kas viņiem nevien

vaļas stundiņās par derīgu laika kavēkli būs, bet
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viņus arī pamudinās savu jauko skaidro tēvu

valodu jo dienas, jo vairāk tik sirsnīgi iemīlēt un

tādā godā turēt, kā pienākas. Bez tam, kad tauta

tēvu valodu lāgi un pareizi necieni un to vēl īsti

un labi nesaprot, tad arī varen grūti būs tai ar

labām mācībām piekļūt, sirdi modināt, prātu
skaidrot un apgaismot; un ar to pravieti būs jāžē-

lojas: «Ļaudīm ausis ir biezas un acis stulbas, kā

tie ar savām ausīm nedzird un ar savām acīm ne-

redz un ar savu sirdi nesaprot.» Tā kā turpretī tie,

kas savu no bērnu dienām ierasto un ieņemto va-

lodu caur prātīgu un mācītu ļaužu padomu un pa-

līgu jo dienas, jo labāk mācās izprast, un ko visi

augstie svešie vārdi iezīmē, skaidrāk nojēgt; tie

arī tiešām ātrāk un vieglāk taps izgreznoti ar jo
gaišu prātu, un sirdī un garā jo dienas jo vairāk

ienākas, labiem augļiem līdzīgi, kas ar saules siltu-

mu un rasu top spirdzināti un audzināti.

Kaut tāpēc mums labi laimētos caur tam, ko te

no labas sirds pasniedzam, visiem sapratīgiem un

uzmanīgiem lasītājiem latviešu starpā tēvu valodas

jaukumu un bagātību tā izrādīt un priekš acīm

likt, ka viņi ikreiz šo grāmatiņu uzšķīruši un to la-

sot skaidrāk iemaņa un atzīst: «Mums citas svešas

valodas nevajaga, jo mēs redzam, ka mēs ar savu

pašu varam iztikt un pārtikt, nevien pie māju, lau-

ku, lopu kopšanas, bet arīdzan visur un katrā bū-

šanā, kur svētā apdoma un gudrības vajaga, kur

prāts uz neredzamām garīgām lietām un augstām
svētām domām cilājas.»

Tad varam cerēt, ka mēs tiem latviešiem, kas

šīs lapiņas lasīs, caur tām ir uz to daudzmaz palī-

dzēsim, gaišāku prātu un jo iemanīgu sirdi ieda-

būt svētā gudrībā un taisnībā pieaugt, ar vārdu

sakot, par jo prātīgiem, godīgiem, draudzei un tē-

vuzemei jo derīgiem ļaudīm palikt.

Uz to lai nu Dievs žēlīgais, kas arāju sējas lau-

kā svētī un audzina, ir šai labākai garīgai sēklai,
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ko šī grāmatiņa izsēs, savu bagāto svētību piešķir.
Lai viņš mums palīdz un mūs stiprina, ir jopro-

jām modrīgi un laimīgi par to rūpēties un to iz-

darīt, uz ko mēs esam sadraudzējušies, proti, lat-

viešu valodu tā izkopt, skaidrot, audzināt un godā
celt, ka tā skolās un baznīcās, tiesas namos un pie
slimnieku gultām, tautas vajadzībām var pietikt un

jo derīga un spēcīga tapt, ikvisu skaidri, jauki iz-

teikt un sirdī iespiest, kas prāta gaišību un atzī-

šanu vairo, dvēseli apskaidro un iepriecina, un

katru tēvuzemes un viņas iedzīvotāju labumu un

laimību pašķir.»

Beigās šis priekšvārds griežas pie izglītotiem
«Dažādu rakstu krājuma» lasītājiem ar sekojošām

rindiņām:
«Un vai ir jūs, cienīgie mācītie, kas jūs ar visā-

du augstu skolu gudrību izgreznoti, līdz ar mums

latviešu tautu un valodu mīļojot, vai ir jūs negri-
bat uz to mums palīdzēt? Vai nedosit, kas zina,

ar mīlīgu sirdi turpmāk mūsu krājumiņam ko no

jūsu bagātiem padomiem, no jūsu svētās gudrības
mantām klāt? Vai nenāksit mums palīgā, ka mēs

šās grāmatiņas jaunākās māsiņas, kas vēl dzims,
jo košāk un glītāk, nekā šo pirmo, varam izpušķot
un izgreznot, kā smukas brūtītes, kas bagātu man-

tas pūru draugiem mājās ienes?

Mēs nebūsim velti lūguši. To no visas sirds ce-

ram. No jums nei varam, nei gribam ko citu gaidīt,
kā mīlīgu drauga prātu un atvērtu sirdi, kas prot
to svēto apustuļa mācību (1. Pēt., 4, 10.) pareizi
cienīt; tā kā ir jūs ne kā viltīgus, bet kā uzticamus

latviešu mīļotājus mūs allaž atzīsit.

Lai Dievs jūsu un mūsu darbus allaž ar labiem

augļiem apsvētī!
Tai dienā lietus mēnesī 1830-tā gadā.

Tie krājuma apgādātāji.

Tāds lūk bija latviešu tautas nm latviešu valodas

draugu noskaņojums priekš apmēram četrdesmit
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gadiem. šis noskaņojums atrada visaugstāko iz-

pausmi kādā Hūgenbergera dzejolī, kas iespiests šo

latviešu rakstu pirmā burtnīcā, 24. Ipp., dedzīgā
biedrošanās dziesmā latviešu valodā, kas veltīts

«Latviešu literāriskās biedrības» vācu locekļiem,
šeit raksturotais «Latviešu literāriskās biedrības»

mērķis ir iesāktais darbs.

Latviešu valodā iespiesto darbu starpā atrodami

vairāki tādi, kuri uzskatāmi kā latviešu literatūras

krietni būvakmeņi. Lai piemēra dēļ dažus nosauktu

vārdā, minami šādi: Fossa — «Septiņdesmitā dzi-

mumdiena», latviski tulkojis J. F. Lundbergs; lī-

dzīga orīģināldzeja heksametros no Hūgenbergera:
«Cabiles priekšnieks»; «Gājiens uz Emausu», no

Klopštoka «Mesias», tulkojis Krēns; šillera «Gal-

vojums» trijos dažādos tulkojumos v. t. t. Arī pro-

zā sastopami, blakus laika kavēklīgam saturam,
raksti paidagoģiskiem mērķiem, kā «Skolotāja sa-

runas ar saviem skolniekiem» par reliģiskiem jau-

tājumiem, gandrīz divi simti rindiņu garš raksts

no mācītāja šmita, Ēdolē.

1837. gadā starp citu parādījās «Kādas ziņas

par to, ko pie debess redzam». Latviešu tautskolām
sarakstītas no Kārļa Kr. Ulmaņa, toreizējā mācī-

tāja Krimuldā. Ulmanis bija aiz dažādiem iemes-

liem jau agrāk, priekš latviskā darba, izdevis vācu

valodā sarakstītās «lepriekšējās atceres». šinīs

piezīmēs Ulmanis starp citu saka: «Es gribētu sa-

rakstīt skolas grāmatu un pie tam sevišķi domāju

par latviešu semināru. Latviešu seminārists pēc

tās mācīsies un paturēs to rokās, lai savus skolnie-

kus turpmāk bez grāmatas zem zvaigžņotās debess

mācītu.»

Toreiz nebija mums latviešiem vēl neviena semi-

nāra. Bet kad semināri radās un strādāja, tad Ul-

maņa ērgļa lidojums zīmēja lielākus apļus, nekā

sniedzas latviešu zemes robežas. Apmēram trīsdes-

mit gadus pēc minētās grāmatiņas izdošanas lat-
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viešu semināriem, Ulmanis, tad jau bīskaps, uztu-

rējās savā dzimtenē. Neskatoties uz tālo un garo

atstatumu, viņš bija palicis «mūsējais». Latvie-

šiem viņš savās domās un pārdomās nebija ticis

svešs. Ūn vēl tad, kad viņš nāves gultā gulēja un

taisījās tālākā ceļā, nekad nenogurstošās rokas

strādāja pie latviešu vārdnīcas.

Kad 1869. gadā arī man bija gods apmeklēt

bīskapu Ulmani Valkā, viņš atzina mani cienīgu

esam, lai uzsāktu garāku sarunu par latviešu va-

lodu un citām lietām. Tad latviešu literāriskās

biedrības līdzdibinātājs starp citu teica šādus vār-

dus: «Ak, kā daudz kas pie mums citāds tapis! Es

vēlētos, kaut tas tā nebūtu.»

Un tiešām, pēdējo 40 gadu laikā ir šis tas citāds

ticis, par ko varētu vēlēties, kaut tā nebūtu, kā ir.

Tur
— latviešu tautas draugi un latviešu valodas

pazinēji jau ierāva un līdzināja ceļu izglītībai lat-

viešu valodā — līdz semināram un vēl augstāk; šo-

dien Jūs, godāts kungs, apgalvojat, ka nedz latviešu

tautu, ne latviešu valodu patiesi neesat mācījušies
pazīt, un ka izglītības labad tautskolā un seminārā

jāvalda vācu valodai, un pie tam man taisāt pārme-
tumu, ka es Jums izdomātus motīvus grūžu priekšā!
Jūs jau gan zināt, kādam nolūkam grib ievest vā-

cu valodas kundzību tautskolās un tautskolotāju se-

mināros, lai gan Jūs nevarat zināt, ka man viens

savā amatā nosirmojis semināra direktors divu

citu kungu klātbūtnē teica: viņš nedrīkstot savā

mājā ar mani latviski runāt, jo viņam jābaidoties,
ka tādā gadījumā viņu atcelšot no amata. Un to

viņš nevarot sev atļauties, jo viņam esot vajadzīgi
līdzekļi, lai pabeigtu savu bērnu skološanu.

Tā ir briesmīga patiesība, briesmīgāku nevar

iedomāties. Un šausmīgais netiek nepavisam ma-

zināts, ja Jūs, godāts kungs, tādos apstākļos man

taisāt pārmetumu par izdomātu motīvu cilāšanu.
Bet par to vēlāk.
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Še vajadzēja ar vēsturiskiem faktiem Jums pie-
rādīt mūsējo, arī «Baltijas vēstnesī» aizstāvēto,

ideju, ka latviešu valoda ir derīga starpniece izglī-
tības mērķiem latviešu tautā, un ka taisni vācu

vīros tā atradusi aizstāvjus kopš tepat jau vairāk

kā 300 gadiem. Tālāk vajadzēja rādīt, ka tādi vīri,

kā Gliks, Stenders — ar savām zināšanām un ģe-

niālitāti stāvēja tālu pāri apkārtnei un ka tiklab

šo vīru, kā arī latviešu literāriskās biedrības dibi-

nātāju nodomi viscaur bijuši skaidri, tīri un cēli.

Tur nav nekā divdomīga, nekā «šā vai tā». Šiem

vīriem bija tuvu pie sirds tiklab atsevišķa cilvēka,
kā arī visas tēvijas labklājība un laime. Tāpēc

viņi dzīvoja un strādāja tēvuzemes «svētlaimības»

labā. Beidzot man bija jāgriež Jūsu vērība uz to,
ka latviešu tautas civilizācija un izglītība, samē-

rīgi ar minēto faktoru panākumiem latviešu lite-

ratūras laukā, pastāvīgi cēlušās līdz tagadējam aug-

stumam.

Mātes valodas nozīme, vajadzība un rosmīgunis
attiecībā uz izglītību un civilizāciju arī latviešu

tautā tā tad ir vēsturiski pierādīts. Apziņa par

mātes valodas spējīgumu, par spīti uznākušiem

«kavēkļiem» un «novirzieniem» no vācu valodas

puses, arī latviešu tautā dienu no dienas skaidrāk

jūtama un jo gaišāk izpaužas. Tādēļ mēs arī tagad
redzam, kā latvieši paši ievada literāriskus centie-

nus. Bet mūsu literāriskiem darbiem vēl trūkst

skaidruma, dziļuma un augstuma. Tas tomēr ir jo

saprotamāk, ja ņemam vērā, ka esam tikai iesācēji

tamlīdzīgos darbos un tādēļ mums arī būs jāpār-
var daudzi, ja ne visi maldi un muļķības, kādus

arī citas tautas līdzīgos apstākļos mēdz piedzīvot.

Tiktāki nu ir droši zināms, ka ar līdzšinējo un

tagadējo latviešu valodas kopšanu tā ir tik tālu

attīstīta, ka jau var izpildīt mātes valodas uzlikto

pienākuma lielu daļu arī nenācionālā skolā. Kopš
vairākiem gadiem esmu to piedzīvojis. Mana ģi-
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menes valoda ir latviešu valoda. Man ir pastāvīga
satiksme ar izglītotiem latviešiem, kuri tāpat runā

latviski. Bez tam man ir nācies turēt priekšlasīju-
mus latviešu valodā izglītotu un asi kritizējošu

klausītāju priekšā — par latviešu valodas garu un

attīstības gaitu, par psīcholoģiskiem tematiem un

t. t., kuri pa daļai tālu pārsniedz elementāri izglī-
tota cilvēka zināšanas <un saprašanu. Veselu rindu

tamlīdzīgu priekšnesumu par tīri zinātniskiem te-

matiem man ir bijusi izdevība dzirdēt no citiem

izglītotiem latviešiem. Bez tam es pazīstu latviešu

Mterātūru, tā kā man visai daudzpusīgs materiāls

tagadējo mātes valodas darba spēju pārbaudei ir

vienmēr bijis pie rokas. Tādēļ es varu tikai ar

dziļu nožēlošanu skatīties, ka dzīvē un skolā lat-

viešu tautas valodai tomēr tiek liegta vispārības
labā vajadzīgā cieņa, pa daļai nezināšanas, pa daļai
aizspriedumu, pa daļai egoistisku iemeslu dēļ, pro-

tams, par ļaunu visai mūsu dzimtenei.

Lai pārpratumus tomēr novērstu, man še jāpie-
min kāds apstāklis. Latviešu valoda ir ne tikai spē-
jīga un spēcīga, lai būtu par izglītības un civilizā-

cijas nesēju, izpildot pienākumus, kuri viņai kā

latviešu tautas mātes valodai piešķirti, bet viņai ir

arī neapstrīdamas tiesības uz to.

Latviešu tautas locekļiem, kas tieksies pēc aug-
stākas izglītības, nāksies mācīties bez mātes valo-

das vēl daudzas citas valodas, pa daļai zinātnes, pa

daļai valsts apstākļu dēļ. Tā izglītotam latvietim,
nododoties kaut tikai vienai zinātnes nozarei, pie-
mēram, lai sīki iepazītos ar savas tēvijas vēsturi,
jāmācās vairākas valodas, šinī vien nolūkā izglī-
totam latvietim jāprot grieķiski, latīniski, vāciski,
krieviski, poliski, zviedriski, dāniski, franciski v. c,
neskaitot mātes valodu; citādi viņš nenokļūs pie vē-
stures avotu pētīšanas. Nootras puses, piemēram,
vācu valoda ir cieši saistīta ar dažu labu mantotu un

tiesiski pastāvošu mūsu zemes iestādi. Tas ir arī
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iemesls, kādēļ latviešu, tautas izglītotam loceklim

tā jāmācās, vēl neieskaitot šīs valodas nozīmi māks-

las un zinātnes laukā. Bet latviešu tauta nav ar

kautkādu tiesiki pastāvošu līgumu atdevusi savas

mātes valodas tiesības tai vai citai vācu valstij,
nedz arī kādai ar vācu valodu saistītai iestādei

mūsu tēvijā. Ja agrāko gadusimteņu attīstības

gaitā latviešu zemēs ne visur lietoja šīs zemes jeb
tautas valodu, proti, latviešu valodu, bet gan pa

daļai latīņu, pa daļai vācu, tad iemesls meklējams
to laiku uzskatos un apstākļos vispār, jo sevišķi

apstākļu varmācīgā kropļošanā latviešu tēvijā; bet

tie laiki taču ir aizgājuši. Latviešu tauta ir atpe-

stīta no verdzības un visiem daudzpusīgiem spai-

diem, kas viņai bija jānes. Tādēļ latviešu tauta

tagad prasa, lai vācietis, kas viņas laukos dzīvo

un godīgi maizi pelna, pienācīgā kārtā cienītu šīs

zemes valodu, brīvās latviešu tautas valodu. Un

tas vācietim jo vairāk tādēļ jādara, ka agrāko ap-

stākļu stingrība nogrēkojusies pret latviešu valo-

das cieņu; bet it īpaši tad, kad pilsoniskā dzīves

iekārta latviešu zemēs, jeb kāds uzlikts amats, vi-

ņam lika latviešu zemju tiesības un pienākumus

uz iekšu un uz āru tulkot un pārstāvēt.
Latviešu zemes pieder pie Krievijas valsts. Tā-

dēļ izglītotam latvietim vajadzēja iemācīties krie-

vu valodu valsts apstākļu dēļ, nemaz neskaitot līdzi

visus citus nolūkus un priekšrocības, ko vispār
ikviens iegūst ar krietnu kautkādas svešas valodas

prašanu. Krievu valoda ir Krievijas valsts valoda.

Bet tā kā Krievijas valstij ir tiesība prasīt no

latviešu tautas mantu un asinis, kad vajadzīgs sar-

gāt un veicināt troņa un visas valsts intereses, tad

arī latvieši prasa no Krievijas valsts visu savas

tautas interešu aizstāvību un veicināšanu, jo tikai

tas dara tautu spējīgu uzticīgi un bez ierunas iz-

pildīt doto zvērastu.
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Lai latviešu tautu tiktālu vestu, līdz katrs tās

loceklis apzinātos savas tiesības, un lai katrs sa-

vus pienākumus apzinīgi pildītu, tur vajadzīga

gara un tikumu izglītība. Bet izglītības augstums

un tikumu spēks atkarājas no tautas mātes valo-

das kopšanas un pareiza novērtējuma dzīvē un li-

teratūrā, baznīcā un skolā. Izglītību un tikumus

tautā nevar nostiprināt ačgārnā ceļā, nevar to arī

nepiemērotiem līdzekļiem. Ja Krievijas valsts, pra-

sīdama no mums gatavību ziedot viņas interesēm

mantu un dzīvību, grib vairot mūsu tautā izglītību
un tikumību, tad viņai ir tiesība un pienākums iz-

vēlēties visdabīgāko ceļu un piemērīgākos līdzekļus
minēto un tik nepieciešamo tautas mantu sargā-
šanai un veicināšanai. Tādēļ Krievijas valstij, ku-

rai latviešu tauta nzticības zvērastu devusi, ir pie-
nākums katrā ziņā un visur, kur vien vajadzīgs,
sargāt un atbalstīt latviešu tautas mātes valodas

neaizkaramās tiesības. Tādēļ augstā valsts val-

dība ar dažādiem piemērīgiem rīkojumiem jau
skaidrus pierādījumus devusi, ka viņa apzinās šos

pienākumus pret latviešu tautu. Augstai valsts

valdībai ar divkāršu modrību un kāpinātu rūpību
jāpiegriež vērība latviešu tautas dabīgām tiesībām

jo vairāk tādēļ, ka bīstami traucējumi mūsu tautas

attīstības gaitā jau ieviesušies, un iemesls tam ir

valdošais juceklis materiālo un garīgo spēku no-

vērtējumā, kas vienīgie var tautas izglītību balstīt

un celt. Radušies daži cilvēki, kuri, atsaukdamies

uz to, ka jau agrākos gadu simteņos mazas un lie-

las tautas gājušas bojā vai sakusušas ar kaimiņu
tautām valodā un reliģijā, ļāvušies pavedināties
aplamos uzskatos, kā arī mūsu laikos varētu māks-

līgi panākt to, kas tautu attīstības gaitā agrākos

izglītības un kultūras posmos bija iespējams, jo
tad valdīja pavisam citādi apstākļi. Šie maldi ra-

dušies no seklās paviršības vēsturisko, pagātnē
aizgājušo laiku apcerē, un šo paviršību baro un
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audzina maldinošā īsredzība, novērtējot tagadnes

izšķirošos kultūras un civīlizāeijas faktorus.

Bet kas gribētu šodien panākt to, kas varēja no-

tikt priekš tūkstoš gadiem, tam vajadzētu, no vie-

nas puses, visu tagadnē pastāvošo galīgi izdzēst un

pēdējo tūkstoš gadu kultūras ieguvumus nogrem-

dēt nebūtībā, un tad, no otras puses, tā laikmeta

kultūru un izglītības apstākļus likt tagadējo vietā

un panākt, lai .tagadējām tautām būtu gluži tās

pašas zināšanas un cilvēciskā apziņa, kā priekš
tūkstoš gadiem: tikai varbūt tad varētu priekš
tūkstoš gadiem bijušais vēl reiz šodien notikt. Ci-

tādi šo laiku kultūras stāvoklī tam nav nekāda

īsta pamata. Tamlīdzīgi dīvaini sapņi nav nekas

vairāk, kā raibas rotaļlietas lieliem bērniem. Uz

to mums šeit visādā ziņā jāgriež vērība.

Bet kas grib latviešu tautu piedabūt uz to, lai

viņa savai tēvijai un visai valstij nestu pēc iespē-
jas lielākus zaudējumus, tas lai meklē līdzekļus un

ceļus, kā šai tautā pamazām pilnīgi iznīcināt uz-

ticības jūtas. Arī laupītāji un dedzinātāji tikai

maz pa mazām par tādiem izveidojas un iestrādā-

jas. Kas nu gribētu latviešu tautas locekļus padarīt
spējīgus tam, lai tos bez kautrēšanās varētu izlie-

tot troņa graušanai, valsts un tēvijas nodevībai,

tas lai ar negantu roku aizkar latviešu tautas svē-

tākās mantas, tas lai izrauj latvietim svētāko no

krūts, tad jau gan arī latvietis pamazām vien pie-
radīs neko par svētu neturēt, un tad ar laiku vi-

ņam būs iespējams un atļauts viss tas, no kā izglī-

tots cilvēks dabīgi un ar šausmām raujas nost.

Kad nu augstai valsts valdībai ir ļoti no svara

pasargāt latviešu tautu no tamlīdzīgiem izglītības

neceļiem un tikumu pagrimšanas, tad mēs varam

ar paļāvību gaidīt, ka viņa pienākumus pret lat-

viešu tautas valodu katrā ziņā pildīs.
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11.

Mātes valodas stāvoklis tautskolā un skolotāju

seminārā.

Kāds tālāks teikums Jūsu recenzijā skan šādi :

«Ka ar latviešu valodas pilnīgu kundzību tautskolā

un līdz pat semināram tautai, kā mēs apgalvojām,

ceļš uz izglītību pilnīgi tiktu aizcirsts, Kronvalda

kungs ne ar ko nav mēģinājis apgāzt.» — No šī

teikuma redzu, ka mana brošūra «Tautiskie cen-

tieni» dažam labam lasītājam nav pietiekoši sapro-

tami noskaidrojusi mātes valodas stāvokli taut-

skolās un skolotāju semināros. Tādēļ šo uzskatu

noskaidrošanai es labprāt atkārtošu savas domas,
tikai citos vārdos. Protams es nevaru galvot, ka

«gluži aplamais un paviršais lasītājs» šos manus

papildinājumus sapratīs. Sāksim.

Vispirms mums jāizšķir trīs lietas:

1) mātes valodas pilnīga valdība;
2) mātes valodas kā mācības va-

lodas valdība, pie kam arī citu

valodu mācība;
3) svešās valodas valdība taut-

skolā un skolotāju semināros.

No otras puses jāpatur prātā, ka tautskolai un

skolotāju semināram jāatrisina pilnīgi noteikts

uzdevums, ka viņi ar vislabāko prašanu un apziņu
nedz var, nedz drīkst tā uz zila gaisa — tikai iz-

glītības labā vien — strādāt. Abām šīm iestādēm

jāsagatavo tieši dzīvei, ne jau kādai citai skolai,
tādēļ viņām jāsniedz saviem audzēkņiem gan iero-

bežots, bet pie tam noapaļots materiāls, tas kopīgi
jāapstrādā, lai tādā kārtā dotu audzēkņiem gluži
noteiktu izglītības līmeni. Ja atsevišķi tautskolas

un semināra audzēkņi pēc tam staigā citu izglītī-
bas ceļu, nekā to skola rāda, tas šo iestāžu uzde-
vumus negroza.

_

Tāpat nevar prasīt no tautskol-
nieka vai seminārista, kas pabeidzis savas mācības
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iestādes kursu, lai viņš saprastu katru grāmatu

tanī valodā, kuru mācījies. Tā, piemēram, nekādi

nevar no seminārā izglītota skolotāja prasīt, lai

viņš arodniecisku grāmatu, kas sarakstīta filolo-

gam, filozofam, ķīmiķim, juristam — bez kautkā-

dām pūlēm varētu saprast. Lai šādas lietas labi un

pareizi saprastu, tam nolūkam vajadzīgas citas iz-

glītības iestādes, cits izglītošanās laiks. Tautskolai

un skolotāju semināram nav savi audzēkņi jāsaga-

tavo ne ģimnāzijai, ne ūniversitātei, bet tiem jā-
veic speciāls uzdevums. Tad nu es Jūs lūdzu, re-

daktora kungs, tautskolnieka un semināra audzēkņa
izglītību tālu atšķirt no ģimnāzista, studentu, vai

pat no sirmā profesora izglītības.
Bet ja Jūs, redaktora kungs, apgalvojat, «ka ar

latviešu valodas pilnīgu kundzību tautskolā un līdz

pat skolotāju semināram — ceļš izglītībai
tiek pilnīgi aizsprostots», tad sapro-

tiet šīs lietas arī tā, ka izglītība atrodas aiz taut-

skolas, aiz semināra un ka abām šīm iestādēm ti-

kai jāparāda ceļš uz izglītību, bet pašas par sevi

vēl nav visa izglītība.
Ja Jūs, redaktora kungs, gribētu papūlēties ap-

skatīt tuvāk labu tautskolu un labu semināru, tad

Jūs tomēr atrastu, ka šīs iestādes saviem audzēk-

ņiem dod visai krietnu izglītību. Es pieņemu, ka

Jūs par izglītību neuzskatāt tikai to zināšanu mēru,
kas ir cilvēkam, kurš visus vajadzīgos ūniversitātes

pārbaudījumus laimīgi izturējis. Izglītībai ir da-

žādas pakāpes, tādēļ arī mācību nobeigušajam taut-

skolniekam, tāpat kā kursu sekmīgi pārvarējušam
semināra audzēknim, ir jau visai solida izglītība

un ne tikai atvērts ceļš vien uz izglītību.

Jūs, redaktora kungs, vairs nedrīkstat celt pretī
iebildumus, ka ar latviešu valodu nevar sniegt iz-

glītību, jo šo latviešu valodas lomu esmu jau ar

vēsturisku faktu palīdzību pierādījis. Es pazīstu,

no vienas puses, latviešu valodu un literatūru, no
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otras puses, man ir pilnīgi pazīstams izglītības

mērs, kas labai tautskolai un labam skolotāju se-

mināram saviem audzēkņiem jādod dzīves ceļā
līdz. šīs abas lietas dod man tiesību apgalvot, ka

tiklab tautskola kā arī tautskolu seminārs — ir

spējīgi sniegt attiecīgo izglītību arī tad, ja latviešu

valoda tanīs būtu pilnīga valdītāja. Un vai tiešām

valodai, kurā varēja «Bībeli» pārtulkot, valodai,
kurai ir pietiekoši lokanības un spēka, lai varētu

Ta'cita, Klopštoka, šillera, Bairona v. c. drošo domu

lidojumus skaisti un skaidri atstāstīt, vai tai ne-

būtu pa spēkam tautskolas un skolotāju semināra

prasības? Vajag tiešām būt šaubu apsēstam par

cilvēka saprātu vispār, lai arī še vēl varētu šaubī-

ties.

Tā tad nav ko šaubīties: kamēr tautskolai un

skolotāju semināram nav tālāku uzdevumu, kā pa-

sniegt saviem audzēkņiem to izglītības mēru, ko

šīs iestādes var sniegt, tik ilgi ar latviešu valodu,

ņemot vērā viņas iepriekšējo attīstību, pilnīgi pie-
tiek. Ceļu tautskolnieka vai seminārista izglītībai
neaizsprosto arī latviešu valodas pilnīga valdība

šinīs mācības iestādēs. Pat tad, ja latviešu valoda

un literātūra nebūtu aizsniegusi tagadējo attīstī-

bas pakāpi, viņai vajadzētu tomēr, tieši izglītības
labad, valdīt tautskolā un skolotāju seminārā, jo
viņa taču ir latviešu tautas mātes valoda.

Lieta ir tā, ka latviešu tautas izglītības un civi-

lizācijas interešu veicināšanai nav neviena cita la-

bāka līdzekļa, kā latviešu valoda, kā to Glika, Sten-

dera, Latv. liter. biedrības v. c. centieni un iegu-
vumi visgaišāk rādījuši.

Tādēļ šim līdzeklim, šai valodai — jātop par sko-

lotāja un skolnieku starpnieci latviešu tautskolā;
jo arī še nedrīkst nevienu citu līdzekli izvēlēties, kā

tikai to labāko, vispiemērotāko, ja vien ar tautsko-

lu grib celt un veicināt tautas izglītību.
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Bet ja Jūs, redaktora kungs, gribat tautskolnie-

kus viņu intelektuālā un tikumiskā izglītībā «ka-

vēt» vai pat «sāņus novirzīt», tad, protams, Jums

jāizvēlas cits, tautas izglītības mērķiem mazāk pie-
mērots līdzeklis, nekā tautas mātes valoda. Ka tie-

šām tādi mēģinājumi ir notikuši latviešu tautsko-

lās, pierāda mūsu civilizācijas blakus produkts —

mūsu pusvācieši — kārklu vācieši. Da-

žā vietā, kā man kāds Kurzemes mācītājs raksta,

ir tiešām jau tik tālu nogājis, ka latviešu tautskol-

niekiem ir «vienalga», kādā valodā viņi Dievu lūdz.

Šis «vienalga» nenozīmē neko citu, kā tikai to:

tautskolnieki mātes valodā nav neko krietnu iegu-
vuši; jo ka vācu valodu, neskatoties uz vācu stundu

daudzumu, nevar tik ātri piesavināties, esmu jau
savā brošūrā pārrunājis. Tāpēc šiem tautskolnie-

kiem ir vienalga, kādā valodā viņi paši ar savu

Dievu sarunājas. Tāpēc lūdzu, redaktora kungs,

apvaicāties, vai arī daudz kas cits šādiem audzēk-

ņiem nav vienaldzīgs ticis, kas tautskolniekam ne-

kādi nedrīkst būt vienaldzīgs; tad Jūs drīzāk sa-

pratīsit šīs izglītības metodes augļus, kaut arī Jums

tad nepatīkami drebuļi pārskrietu.

Tautskolai, lai nu kā, tomēr jādod saviem au-

dzēkņiem dzīves ceļā krietns mērs zināšanu un

prasmes: zināšanas — reliģijā, vēsturē, ģeogrāfijā,
dabas zinībās; prasme dziedāšanā, rakstībā, zīmē-

šanā, rēķināšanā, vingrošanā; zināšanas un pras-

me attiecībā uz mātes valodu un tautas literātūru.

Tās ir lietas, kas prasa daudz sviedru tiklab no

skolotāja kā no skolnieka, līdz kamēr to pilnīgi

piesavinās. Latviešu literatūra gan nav nekāda

bagātā, bet ja Jūs, redaktora kungs, minētos mā-

cības priekšmetos, bez Bražes, Dauguļa, Dinsberga,
Ģibeika, Kaktiņa, Kavala, Tērauda, Caunīša v. c.

skolas grāmatām vēl pa vienai grāmatai noliekat,
tad jau sanāks neliela bibliotēka. Kas šo tautskolai

nozīmēto literātūru piesavinās, tam gan daudz kas
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vairs nebūs vienaldzīgs; ceļš uz profesūru viņam

gan nebūs, bet gluži krietna izglītība kā cilvēkam

tautas vidū viņam tomēr būs. Ka mūsu tautskolas,
aiz daudziem iemesliem, no tagadējās tautskolas

prasīto nevar dot, esmu jau savā brošūrā pieminē-

jis. Tālāk esmu tur teicis, ka mēs ar prieku ap-

sveiksim to dienu, kad mūsu tautskolas pārsniegs
šai skolai noteikto mēru. Tagad šī diena vēl nav

atnākusi.

Ja nu sevišķos apstākļos tautskolā ir laiks, līdzekļi

un mācības spēki tādā mērā, ka bez īstas tautsko-

las, vienalga ar kādu nosaukumu, var pastāvēt vēl

sagatavošanas klase (tā tad ne tieši dzīvei), tad

mācības materiāls pilnīgi atkarājas no tā, kādai

skolai šos varbūtīgos privātaudzēkņus sagatavo.
Ka šādā sagatavošanas klasē bez mātes valodas

arī vairākas citas valodas jāmāca, skaidri redzams.

Bet tautskola pati nedrīkst palikt tikai par saga-

tavošanas klasi vien citām skolām; tāpat arī tikai

tur tāda sagatavošanas klase pievienojama, kur

viņa neatņem tautskolai pašai laiku un spēku.

Kas teikts par tautskolu, der arī tautskolotāju

semināriem; jo arī še tieši krietnākas izglītības
dēļ, ko vispār var iegūt seminārā, mātes valodai

jābūt valdošai. Bet tāpēc viņai tūlīt nav jābūt
gluži vienīgi valdošai. Mūsu latviešu semināros

vācu un krievu valodas mācība atnesīs dažādu la-

bumu skolotājam vēlākā sadzīves stāvoklī, un tā-

dēļ tās arī, ja vien iespējams, krietni jāmācās.
Taču mātes valodai arī seminārā jāpatur viņai da-

bīgi piekrītošās mājas tiesības; semināra direkto-

ram nevajadzētu bailēs drebēt, ka par sarunāšanos

ar savu viesi latviešu valodā - varētu pazaudēt vietu.

Tā tad skolotāju semināra audzēknim jātop tik

spējīgam, lai viņš arī vēlākās darba gaitās taut-
skolā — cik iespējams, lielākus panākumus tautas
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izglītībā un civilizācijā uzrādītu. Tas nav aizsnie-

dzams tādi, ka viņš piesavinās noteiktu mēru teo-

rētisko zināšanu un citādas prasmes kādā citā va-

lodā; nē, semināristam jāpiesavinās, pirmkārt, sa-

vas zināšanas un prasme taisni tanī valodā, kurā

viņam vēlāk būs jāmāca savi audzēkņi, un otrkārt,

viņam jābūt arī praktiski savā arodā sagatavotam.

Ja seminārists saņem savas zināšaas citā, bet

nevis tautas valodā, tad savā turpmākā skolotāja
darbā viņam pastāvīgi vajadzēs nomocīties ar tādu

traucēkli, kāda ir tulkošana; pie tam viņš sev jau-
tas, cik patiesībā saturīgi un lietišķi pārtulkojis,
un vai viņam vispār ir spējas un spēks pārtulkoto
sniegt tālāk. Ja viņam šo spēju nav, tad var pat
nonākt līdz aplamām iedomām, ka seminārā iegū-
tās zināšanas nemaz nevar tautai pasniegt citādi,
kā tikai svešā valodā, un ka tautai vispirmāk jāie-
mācās tā svešā valoda, kuru viņš pats seminārā

mācījies, šis nu, redziet, ir iemesls, kādēļ patiesi

jau dažs labs tautskolotājs nācis uz domām: iekalt

pēc iespējas vairāk vokābulus, lai tas arī kavētu

un virzītu nost no īstā skolas uzdevuma. Skolotājam
uzticētie bērni jāizglīto garīgi un tikumiski ar

tiem līdzekļiem, kādi atrodas tautskolas rīcībā.

Mūsu tautskolotāji, cik tālu man ir bijusi izdevība

ar viņiem tuvāk iepazīties, ir visādi strādīgi un

centīgi ļaudis. Bet daži, diemžēl, domā tāpat kā

Jūs, redaktora kungs, proti, ka mācība viņpus
tautskolas tikai tādēļ esot, lai uzbērtu granti ce-

ļam uz izglītību, un neredz, ka viņi ar to irdenu

smilti acīs kaisa, tā visam mūžam redzi vāju pada-
rīdami.

Otrkārt, kā jau teikts, semināra audzēknim arī

praktiski jābūt sagatavotam savam arodam, šo

praktisko sagatavošanos jāņem tā, ka seminārists

tam nolūkam piemērotā praktizēšanās skolā, pa-

rauga skolotāja vadībā, vismaz divi gadus bērnu

mācīšanu un audzināšanu pamazām tik tālu iemā-
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cās, ka viņam var ar skaidru sirdi uzticēt bērnu

pulciņu tautskolā, kuru miesīgā un garīgā labklā-

jība taču lielā mērā atkarājas no garīgās un tiku-

miskās izglītošanās šai skolā. Ka pa šiem divi ga-

diem arī semināristu teorētiskā izglītošanās pie-
mērotā veidā nepārprotami turpinājās, pats par

sevi saprotams.

Semināra audzēkņa nodarbība praktizēšanās sko-

lā sākas ar to, ka viņš piemērotās skolotāju pa-

raugu lekcijās un vecāko semināristu tā dēvētās

mēģināšanās stundās mācās novērot, pārdomāt, ap-

vērtēt un atdarināt mācīšanu un audzināšanu, kā

to no viņa prasītu, ja viņam nodotu tautskolu, šie

jaunekļi, iestājoties seminārā, gan jau vairāk vai

mazāk zina, kā viņi paši ir tikuši mācīti. Bet vai

viņu agrāk novērotais mācīšanas veids tautskolai

tiešām ir derīgs un tur pielaižams, un kādu mācī-

šanas metodi no seminārā izglītotā skolotāja var

tagad prasīt, to viņi, protams, vēl nezina. Un cik

grūti šādus jaunus cilvēkus, kuri piesavinājušies
tautskolai nepiemērotu mācīšanas veidu un dažā-

dus ieradumus un aizspriedumus, atkal pareizās
sliedēs ievadīt, to es zinu no piedzīvojumiem.

Minētās parauga lekcijas gan nedrīkst notikt

nevienā citā valodā, kā tikai tanī, kurā seminā-

ristam kā tautskolotājam vajadzēs mācīt; jo vi-

ņam jāpazīst ne tikai mācības vielas pareizā izvēle

un atsevišķiem mācības priekšmetiem piemērotā
metode, bet jāprot novērtēt arī mātes valodas lomu;

viņam praktiskos piemēros jāredz, ka skolotājam
tai vai citā mācības stundā jāklausās mazo klausī-

tāju «dvēseles gaitas» un ka šīs gaitas ar valodas

palīdzību jākārto bez trokšņa un brēkas.

Kad nu seminārists gan" teorētiski (piemēroti
apstrādājot viņam sniedzamo zinību materiālu),
gan pa daļai praktiski (ar skolotāja priekšzīmīgām
parauga lekcijām un semināra vecāko audzēkņu
mēģinājuma stundām) tik tālu sagatavots, ka viņš
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pats saviem spēkiem var izveidot mācības stundas

paraugu, parauga ainu tautskolai attiecībā uz vie-

las izvēli, attiecībā uz jēdzienu un domu virkņu
attīstību un iemācīšanu, sakarā ar noteikto vielu,
attiecībā uz disciplīnu mācības stundā, vārdu sa-

kot, ja viņš var mācības stundu lietišķi sagatavot;

tikai tad var dot viņam izdevību šo viņa saskatīto

ideālu iemiesot, proti, dot viņam izdevību pasniegt
mācības stundu, vispirms, protams, nelielai bērnu

grupai, tad veselas klases priekšā, sākumā atseviš-

ķās, vēlāk kārtējās stundās, šīs semināra audzēkņu
turētās mēģinājuma lekcijas, kuras pakļautas pa-

rauga skolotāja un vecāko audzēkņu kritikai, ne-

drīkst, protams, norisināties nevienā citā valodā,
kā tanī, kurā nākošam tautskolotājam vajadzēs
mācīt. Jo šinīs lekcijās jācenzē ne tikai vielas iz-

vēle un pareizās metodes piemērojami, bet arī va-

lodas pareizā lietošana, attīstot atsevišķus jēdzie-
nus un ietērpjot vārdos veselas domu virknes.

Tā redzam, ka semināristam, lai tas varētu ar

tautskolas palīdzību tautai pēc iespējas krietnu

izglītību dot, viņam tā semināra laikā jāiegūst
tautas valodā; mūsu apstākļos tas nozīmē — lat-

viešu valodā.

Vēl arī citi svarīgi iemesli runā par labu latviešu

valodas valdībai latviešu semināros. Semināristam

še tuvāk jāiepazīstas nevis ar kādu citu valodu, ne-

vis ar kādu citu literātūru, bet gan ar savas tautas

valodu un literātūru, jo savas tautas izglītības in-

teresēm viņam būs jāziedo visa sava dzīve. Jo

tautskolotājam ar šīs valodas palīdzību jāatrisina
dzīvē pavisam citi uzdevumi, nekā, piemēram, govju
ganam vai lauku sargam. Tādēļ jau arī tautskolo-

tājam pamatīgāk jāiepazīstas ar tautas valodu,
tiklab teorētiski, kā praktiski, nekā nupat minēto

cilvēku nodarbošanās to prasītu. Seminārā audzēk-

ņi tāpēc pienācīgi jāiepazīstina ar latviešu cilšu va-

lodas un literatūras uzbūvi, attīstības gaitu un ta-
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gadējo stāvokli. Semināristam ar lielāku vai ma-

zāku apzinību jāredz, ka tautas valodā verd die-

višķīgā padoma avoti, ka tanī pukst tautas dvēsele,
ka ar valodas palīdzību šīs dvēseles gaitas jāsadzird
un jāvada.

Semināristam jāapzinās pamati, kādēļ latviešu

valoda, neraugoties uz tās trūcīgo literātūru, pie-
der «galvenām kultūras valodām visos laikos»; se-

mināristam jāmācās šīs valodas skaistumā, spēkā,
tās bagātībā tā atspirdzināties, lai viņš savas aug-

stākās un svētākās domas tanī varētu izteikt; jo
viņam, kā tautskolotājam, pareizi un skaisti jā-
runā tiklab tautas bērniem, kā arī tautai pašai, ar

ko viņa runas par patiesību, brīvību un taisnību

neatvairāmi gūst panākumus, un viņa runas par

visu cēlu, dižu un augstu klausītājus sasilda un sa-

jūsmo. Semināristam tik tālu jāprot tautas valoda,
līdz viņš skaidri redzētu, ka tautā vēl snaudošā

iedaba tieši ar šīs valodas palīdzību visdrīzāk un

vissvētīgāk modināma un attīstāma; viņam jāiepa-
zīstas ar savas mātes valodas formām, uzbūvi un

raksturu tik tālu, lai viņš to arī apzinīgi spētu cie-

nīt, mīlēt un tālāk attīstīt, un ne tikai godā turēt,
bet visur, kur vajadzīgs, godā arī celt.

Beidzot, arī semināra audzēkņu iespējami labā-

kas intellektuālās un morāliskās izglītības intere-

ses prasa latviešu valodas valdību latviešu seminā-

rā. Vārdu sakot, lai samērā īsā semināra laikā

tiktu pie gara un dvēseles izglītības un apbruņotos
augstajam un svētajam tautas izglītības amatam,
nav arī latviešu semināristam neviena piemērotāka,
neviena auglīgāka līdzekļa, kā mātes valoda. Lai

arī cik veikli seminārā uzņemtais jauneklis buldu-

rētu svešā valodā, tā tomēr nevar mātes valodas

vietu aizpildīt. Es runāju no piedzīvojumiem, kādi

man gadījušies, pa daļai manā paša skolas laikā,
pa daļai tagadējā amatā — nu jau kopš vairākiem

gadiem. Es esmu zinātņu skolotājs seminārā vā-
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cu skolām, tāpēc tur valdošā valoda, protams, ir

vācu. Bet mūsu semināru audzēkņi gandrīz visi

ir nevāci. Lai gan Tērbatas seminārs prasa no sa-

viem uzņemamiem audzēkņiem daudz plašākas

priekšzināšanas, nekā mūsu latviešu semināri Valkā

un Irlavā to var darīt, tad tomēr, ne tikai man, bet

arī citiem semināra skolotājiem audzēkņu valodas

attīstība rada sajūtamas grūtības viņu intellektuā-

lā un tikumiskā izkopšanā. Rakstu darbi, mutiskās

mēģinājumu lekcijas un vispār parastie referāti

vienmēr rāda atkal un atkal kā audzēkņi raksta

un runā svešā valodā, kuru viņi pietiekoši nepār-

valda, kurais vārdus viņi bieži pārprot, pie kam

viņus parasti maldina neapzinīgi uzglabātās atmi-

ņas par šo vārdu nozīmi mātes valodā. Un kā lai

tas būtu citādi ? Lai divi valodas gluži vienlīdzīgi
labi prastu, tur vajadzīgs valodas ģēnijs, kāds taču

katrs seminārists nevar būt, jeb gluži neizglītots
cilvēks, kas prot «gluži pareizi» nobērt apsveicinā-
šanās un citus parastu sarunu vārdus arī abās va-

lodās. Man pašam ir diezgan bieži izdevība redzēt,

ka vēlākos gados piesavinātā valoda taisni gara

un dvēseles smalkākajās norisēs nepavisam nevar

aizvietot mātes valodu, lai arī attiecīgie «skolas

izteicieni» būtu pie rokas. Cik daudz biežāk tas

gadās jauneklim, kuru dziļākas studijas nav ieva-

dījušas ne vienas, nedz arī otras valodas garā.

Kaut gan latviešu seminārā uzņemtais jauneklis
var ar cītīgu vokābulu mācīšanos un ar tulkoju-
miem piesavināties atmiņas un mēles veiklību, kur

jārīkojas ar vārdiem, bet viņš nekādi nevar novēr-

tēt attiecīgos vārdus pēc viņu satura dziļuma un

plašuma, saskaņā ar šīs valodas garu. Jau Bīlen-

šteins atzīmēja, ka esmu savā brošūrā aizrādījis,
ka latvietis ar savas valodas vārdu saprot un jūt
kaut ko citu, nekā vācietis ar savu, kaut gan abiem

vārdiem būtu jāizteic gluži tas pats jēdziens. Bet

latviešu semināristam jāmācās tieši nelietot nevie-
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nu vārdu veltīgi, nevienu vārdu nevietā; jo skolo-

tājam un tautas vadonim taču gluži pareizi jāzina,

ko viņš runā, un bez tam viņam tautskolā tā jār-

runā, lai arī vismazākie viņa klausītāji skaidri

saprastu, par ko skolotājs runā. Tam nolūkam se-

minārists, ar kursā noteiktā zinību materiāla iz-

mācīšanos svešā valodā, vēl nav pietiekoši spējīgs;
tas semināristu maz izglīto, vai pat bieži viņu
var aplam «izglītot». Ja latviešu semināristam

grib dot iespējami labāko un augstāko izglītību,
kas vien sasniedzama latviešu tautai domātā semi-

nārā, t. i. ja grib semināristā iepotēt par visu

iespējami skaidru jēgu, nepārprotamus jēdzienus,

pareizu izpratni, loģisku veiklību slēdzienos un se-

cināšanā v. t. t., tad šai seminārā tieši latviešu va-

lodai, bet ne kādai citai, jābūt valdošai.

Par semināram vajadzīgiem mācības līdzekļiem,
kam jākalpo tautas izglītības patiesām interesēm,

jārūpējas pietiekošā mērā. Arī piemērotiem mācī-

bas spēkiem jābūt vajadzīgā skaitā un spēkā. Ja

kas vēl no nepieciešamām grāmatām, vadoņiem u.t.t.

trūktu, tad semināra skolotājiem vai citām šim

darba spējīgām personām jārūpējas par to sagā-
dāšanu, jo kā mēs redzējām, jau esošās grāmatas,
piemēram, latviski tulkotā «Bībele», «Dziesmu grā-
mata» v. c. nav no debesīm nokritušas. Arī vēl

trūkstošās grāmatas lai sagādā personas, kas šim

darbam spējīgas. Un tas attiecas, protams, tikpat
labi uz vācu, krievu, franču, kā arī uz latviešu se-

mināriem. Ka tamlīdzīgi darbi arī latviešu valodā

iespējami, un pat tādi, kur kaut kādas mācības

grāmatas tulkojums nākošiem skolotājiem pār-
sniegts simtkārtīgi, to pierādījuša Gliks, Stenders
v. c. Bet ka skolotāji latviešu seminārā, kura di-

rektoram jābaidās pazaudēt vietu, ja viņš ar sa-

viem viesiem sarunājas latviski, nav viegli sajūs-
mināmi piemērotu latviešu mācības grāmatu sa-

rakstīšanai, prātīgam lasītājam būs skaidrs bez



121

«izdomātu motīvu uztiepšanas». Bet ja Jūs, redak-

tora kungs, gribat sasniegt, lai latviešu tautskolo-

tājos būtu neskaidrība un paviršība zināšanās, ne-

drošība un mērķa trūkums darbībā, un lai attiecī-

bās uz skolotāju pārliecību rastos stāvoklis, ka vi-

ņiem daudz kas vienaldzīgs tiek, kas tautsko-

lotājam nedrīkst būt vienaldzīgs, — tad karojiet
droši par vācu valodas pilnīgu kundzību latviešu

semināros. Tad kā savas sekmīgās cīņas panāku-
mā Jums būs prieks vērot, ka pus vāc iešu

skaits diendienā pieaug, kā rodas šie cilvēki bez

dzimtenes, bet ar biezām ausīm, neskaidrām acīm

un aplamnieku sirdīm, par kuriem es jau runāju
savā brošūrā.

Ja semināra uzdevums ir gādāt, lai viņa audzēk-

ņi ibūtuj ievadīti citā tautībā, būtu gatavi vācu

publikas apkampieniem, un līdz ar to, lai viņus
sagatavotu priekš «ēgalitē» un «fraternitē», tad,
protams, viņos jāvalda šim nolūkam vajadzīgam

garam, tad jāizvēlas piemēroti ceļi un līdzekļi. Bet

ar tamlīdzīga semināra uzdevumiem paidagoģijai,

protams, nav nekā kopēja, tāpat kā nevar lielīties,

slavenā trijskaņa: «libertē, ēgalitē» un «fraternitē»

izgudrotājs ar cilvēces aplaimošanu.

Vēl mazāk paidagoģijas uzdevumos ir topošās

paaudzes prātus noskaņot uz šī trijskaņa dibinātās,

gan stipri jau satricinātās dziesmas atkārtošanu.

Es esmu paidagogs. Es skatos uz semināru

tikai no paidagoģiskā viedokļa, es uzstādu tam pra-

sības, kādas no paidagoģiskā viedokļa ir jāuzstāda.

Skolotāju semināri pastāv, lai kalpotu tikai īstiem

izglītības un civilizācijas mērķiem. Semināram jā-
strādā tautas izglītības un civilizācijas labā, viņš
pastāv tautas dēļ, bet nevis tauta semināra dēļ. No

šī tīri paidagoģiskā viedokļa, kā jau paskaidrots,
tiklab seminārista paša krietnas izglītības, kā arī

viņa iespējami auglīgās darbības dēļ vēlākā taut-

skolotāja amatā, latviešu valodai jāvalda latviešu
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seminārā, gan neatmetot tādēļ arī citu valodu mā-

cīšanos. Un kad mēs būsim tik tālu uz priekšu ti-

kuši, latviešu izglītības un civilizācijas veicināša-

nas labāko un auglīgāko līdzekli tautskolās un

tautskolotāju semināros līdz vajadzīgai valdībai

pacēluši, tad vairs netrūks krietnu darbu arī lat-

viešu literatūrā, kā tas tagad vēl ir. Tad latviešu

tauta arī vairs nekavēsies pienācīgo pateicību dot

tiem vīriem, kuri to uzskatījuši mīlestības un cie-

ņas vērtu, kad pati šī tauta bija nospiesta līdz vis-

nicināmākam stāvoklim.

111.

Laika zīmes.

Lai lietišķās attiecības mūsu starpā nokārtotos

uz vairākiem gadiem, man Jūs, redaktora kungs,
beidzot jādara uzmanīgu uz kādu lietu. Bet nebai-

dāties, ka es varētu lietot kādus zākāšanas vārdus

par Jūsu dārgo personu. Ar tik lētu preci es ne-

tirgojos, še lieta grozās ap kautko pavisam citu;
še vajaga atklāt Jūsu attiecīgā 1871. gada ievad-

raksta un Jūsu šīgada manas brošūras recenzijas
izcelšanās iemeslus.

Arī man jāpateicas Jums un, proti, par to, ka

Jūs mani, pretinieku, kas pavisam nevienlīdzīgs

pēc dzimuma Jums, publiski esat izcēluši. Nekad

neesmu gribējis lielīties, ka esmu Jūsu cienīgs. Es

Jūs, cienīgs kungs, lūdzu paciesties! Savu pienā-
cīgo pateicību izteikšu, paceļot smago aizkaru, kas

izklaidēs mūsu starpā katru divkosīgu gaismu.
Bet nedomājiet tikai, ka es, Jūsu pārdrošā iz-

teiksmes veida dēļ zināmajā recenzijā, iedomātos

Jūs esam uz vienāda izglītības līmeņa ar Hambur-

gas zivju sievām, kurām, kā zināms, piešķir se-

višķi augstu pakāpi rupjības spējās. Gluži otrādi,
es esmu par Jūsu smalko uzvešanos, piemēram, ka
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Jūs Patiesības kundzei ceļu griežat, pietiekoši pār-
liecināts. Ja Jūsu rakstā būtu tikai rupjība, es

būtu jau sen to pārcietis un aizmirsis. Mēs, latvieši,
neesam izlutināti ar visai maigu apiešanos. Taču

tiklab Jūsu ievadrakstā, kā arī Jūsu recenzijā ir

bez rupjības vēl kaut kas cits. Tur ir atrodams

nepārprotams pierādījums par šejienes gara izvir-

tību uzskatos. Jūs taču zināt, redaktora kungs, ka

Stenders gan varēja latviešus mīlēt un cienīt, bet

ne katrs no jaunlaiku rakstniekiem, kuriem bieži

vien drosmi aizvieto rupjība un dažs kas cits.

Še vispirms jājautā: kā Jūs, redaktora kungs,

prātīgs cilvēks būdams, nonācāt tai bēdīgā stā-

voklī, ka Jums pat publiski laikrakstā bija jāapgal-

vo, ka man trūkstot saprāta? Jūs taču zināt, ka

man saprāts ir, jo mana brošūra par to liecina.

Jūs tālāk zināt, ka Jūsu lasītāji, lai gan Jūs vienu

daļu no tiem par pilnīgi «bezprātīgiem» dēvējat,
lai kā, taču ar saprātu apbalvotas būtnes, kuriem

apgalvojums, ka man trūkstot saprāta, tieši pašu
saprāta dēļ nevarētu būt visai saprotams. Kā Jūs

nonācāt, atmetot visas kauna jūtas, pie tik nepa-

rasta līdzekļa lietošanas pret savu literārisko pre-

tinieku? Preses uzdevums dabīgos apstākļos taču

ir pasargāt un vairot cieņu pret saprātu. Un, ne-

skatoties uz šo apziņu, Jums nepietika iemesla

nosarkt, kad Jūs kādas nācijas izglītotos locekļus

pieskaitījāt niekiem, nosaucāt par neko, par ne-

butēm, pat vēl vairāk, Jums netrūka bezkaunības

tādām nebūtēm saprātu noliegt. Pie tam Jūs to

darāt tādā veidā, kas liecina par drošu un ievingri-
nātu praksi tamlīdzīgu līdzekļu pielietošanā. Un

ar zināmu augstmanīgu apmierinājumu Jūs rau-

gāties pēc aplausiem arī no Jūsu «gluži bezprātīgo

lasītāju» puses. Un tiešām, kā gan Jūs lai nepa-

zītu publika, kuras labā Jūs strādājat! Jūs esat

pārliecināti, ka esat pareizi rīkojušies. Bet es

bīstos, ka Jūs aiz kokiem vairs neredzat meža; arī
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to neredzat, ka paši palīdzat sagatavot auglīgu ze-

mi parazītam, kas Jums nāvi nes; tam parazītam,
kas spējis vienu no dižciltīgākām un ģeniālākām
tautām — grieķus —• tiklab dzimtenē, kā arī ziedo-

šākās kolonijās — līdz pat pēdējai skrandai neglāb-

jami sagrauzt; Jūs ne tikai neredzat gara un uz-

skatu izvirtības sākšanos, bet gan pat palīdzat to

pavairot.
Lai novērstu pārsteidzīgu spriedumu, es tūlīt pie-

metinu, ka nepiederu nekādai askētiskai sektei, ne

arī iedomājos savai tēvijai kaut kādus utopiskus

apstākļus, kā tikai vienīgi vajadzīgos. Tagadējā

pasaulē es vaļējām acīm redzu agrāko uzskatu sa-

iršanas procesu un politisko, sociālo un kultūras

apstākļu balstu lielas katastrofas, kas viena otrai

seko arvienu jo straujāk. Eiropai, šai mūsu vecajai
šīs zemes mājai, jāpārdzīvo tagad tāds pat pārvei-
došanās process, kā, piemēram, sešpadsmitā gadu

simtenī, tikai plašākā apjomā, dziļākos vilcienos.

Šo kustību viļņi, protams, sniedzas arī līdz mūsu

dzimtenes krastam.

Es nebūt nevērtēju pārāk zemi tās pūles, kādas

daudzās vietās Eiropā ar lielāku vai mazāku ener-

ģiju parādās, lai liktu pozitīvu atjaunošanos val-

došā sairšanas procesa vietā. Neskatoties uz to,
viegM plīstošo trauku skaits, kuru saturs — ag-

rāko laiku pozitīvā dzīve — izsusējis, nerodoties

līdzvērtīgam vai vērtīgākam saturam vietā, vien-

mēr vairojas. Pastāvošā sabrukumam dabīgā
kārtā jo ātrāk jānorisinās visur tur, kur uzskatu

un gara sairums jau varējis pacelties līdz varas

stāvoklim.

Neskatoties uz visu skumdinošo, ko redzu norisi-

nāmies vecajā šīs zemes mājā, es nesirgstu ar pa-
saules sāpēm, jo cilvēkiem pašiem jāpārdzīvo viņu
attīstības norises, kā ļaunās, tā labās, un citi radī-
jumi še nevar viņiem palīdzēt. Nav man arī jādod
vācu tautai vispār, ne arī starp mums dzīvojošiem
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vācu līdzpilsoņiem priekšraksti, kā viņiem iztu-

rēties attiecībās pret tagadējiem pasaules notiku-

miem. Ja šejienes vācietim trūkst tā garīgā un

tikumiskā spēka, ko no viņa tagad var prasīt, tad

tā, protams, ir viņa lieta. Ja viņš vēl nevar atbrī-

voties no maldiem, it kā viņa intereses esot vispā-
rējas, bet latviešu tautas intereses turpretim tām

tikai pakārtotas, — tad viņam pašam par to būs

jācieš.

Bet es, kā latvietis, nevaru būt vienaldzīgs tur,

kur kultūras ietekme, kurā mana tik dzīves spē-

jīgā tauta, kas pēc ilgas apspiešanas atkal reiz

pie elpas tikusi, jau vairāk vai mazāk saindēta ar

to dzīves apnikumu, ko mēs, piemēram, pie grie-

ķiem sofistu laikā redzam un kas ir viena no dro-

šākām bojā ejas pazīmēm. Es še domāju to laik-

metu, kurš lēni, bet droši sagatavoja uz visa pozi-
tīvā sairšanu grieķu dzīvē, to laiku, kad jau izsmēja
cilvēka svētākās jūtas, kad iznīcināja ticību mūžī-

gai taisnībai un tikumu likumībai un kad prasību

pēc dziļākas, garīgas attīstības tautas dzīvē jau
uzskatīja kā noziegumu un sodīja. Arī tur apraka
tikumiskās pārliecības stingro spēku un prātu; bet

no otras puses, deva domāšanai un valodai lokanī-

bu, kas vajadzīga, lai valodu izlietotu kā stiprāko
līdzekli pārliecināšanai saviem mērķiem. Atradās,

kā zinām, ļaudis, kuri toreizējam tirgum visvisā-

das «mākslas», pēc vajadzības un saskaņā ar pie-

prasījumu, bija ar mieru mācīt. Viņu skaits, pro-

tams, pieauga jo lielāks, kad pēc tam arī mazāk

izglītotie slāņi piedalījās izdevīgā veikalā ar toreiz

ejošām precēm un kad drīz šī kustība vairāk un

vairāk zaudēja pieklājību un spēku un — ar grim-

stošo laiku pazuda. Ja ēnainie meži toreiz nebūtu

sargājuši ģermāņus no ziņkārīgo, ceļošanas kāro

un savu dzimteni pazaudējušo cilvēku uzmanības,

iespējams, ka sofisti būtu piedāvājuši pirkšanai
arī ģermānizācijas mākslu, šie bēdīgie laiki, pro-
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tams, neprasa plašāka skicējuma, arī parastās
skolas grāmatas attēlo tā laika raksturīgākās pazī-

mes.

Sofistika, jezuītisms, nihilisms un citas parazī-

tiskas zīmes bija vienmēr riebīgas, bet, diemžēl,

dabīgas blakus parādības agrāko dzīves apstākļu

un uzskatu ātrajā sairšanas procesā. Blakus pa-

rādības tādēļ arī tagad uzpeld. Izglītotais latvietis

tāpēc ar bažām vēro, ka tamlīdzīgi kaitīgi iespaidi

viņa tautu jau tagad, kad spēki vēl nenorūdīti, šā

vai tā aizķer. Un diemžēl, kaitīgā ietekme, kā jau
savā brošūrā esmu aizrādījis, tagadējos apstākļos
parādās pati no sevis. «Daudz kas pie mums ir ci-

tāds palicis; es vēlētos, kaut tas tā nebūtu.» Uzbū-

ves vietā stājas noplēšana, bez galvojuma, ka no-

plēstais patiesi tiks atvietots. Salīdzinait patlaban
tēlotos centienus latviešu literātūras laukā ar Jūsu

idejām, redaktora kungs, salīdzinait vietējo vā-

cu literātūru šī gadu simteņa pirmajā pusē ar ta-

gadējo un tad apzinājāties, ka zemes garīgai atmos-

fairai draud ārkārtīgi svarīgas sekas, ja veco ap-

stākļu un uzskatu sairšanas process neapturami
notiek un ja, līdztekus tam, izkurtējušie dzīves un

gara apstākļi iekaro virsroku, lai arī sākumā ti-

kai atsevišķās attiecībās.

Mans nodoms nav še sniegt mūsu dzimtenes ap-
stākļu pilnīgu un vispārīgu kritiku, še vajadzīgs
paturēt acīs tikai vienu mūsu vietējās attīstības

procesa raksturīgu pazīmi, proti, allauto ša-

na s centienus. Līdz kādam augstumam jeb,
pareizāk sakot, līdz kādam seklumam tie nonāku-

ši, par to pāris piemēri.

Tas pats vīrs, kura izteicienu patlaban minēju,
bīskaps Dr. K. Kr. Ulmanis, kā «Mitteilungen und
Nachrichten fūr die ewangelische Geistlichkeit
Russlands» (Bd. VIL, Heft 2.) redaktors, rakstīja
sacerējumu «No Vidzemes tautas izglītības un lau-
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ku skolu vēstures.» Šī ļoti interesantā darba 156.

lapaspusē, attiecībā uz kādas baznīcas vizitācijas
rezultātiem pagājušā gadu simtenī, teikts sekojo-
šais: «Ar skolmeistariem un ķesteriem mācītāju
lielākā daļa teicās esam apmierināti; protams gan,

no viņiem maz prasa un netrūkst jau arī nederīgu

un netikumīgu subjektu. Vispār nevāci ir lietoja-
māki un centīgāki nekā vācieši.»

Un šim pēdējam teikumam Ulmanis piemetina
kādā piezīmē šādus ļoti raksturīgus vārdus:

«Mazs paraudziņš no mūsu dīvainā provinciā-
lisma. Par ķesteru Paistelē saka: no nevācu vecā-

kiem dzimis, bet tagad vācietis; un Umurgā skol-

meistars ir vācu latvietis.»

Šo kritiku par jēdzienu sajukumu Dr. K. Kr.

Ulmanis nodeva 1847. gadā, pie kam viņš tādus

aplamus uzskatus, ka ar svešas valodas iemācīšanos

un iepazīstoties ar kādas citas tautas kultūras dzī-

ves dažām pazīmēm, tūlīt top par šīs citas nācijas

locekli, — ironiski apzīmē kā «dīvainu provinciā-
lismu.» Tagad šis «dīvainā provinciālisma parau-

dziņš» ir tapis zināmiem ļaudīm mūsu provincēs

par pārbaudīšanas līdzekli veselam cilvēka saprā-
tam. Kas netic, ka dzimis latvietis pēcāk ir izglī-
tots vācietis, tam nav vairs saprāta! Tādēļ rakstait,

redaktora . kungs, un pierādait sekojošo teikumu:

«Latvietis un turklāt vēl izglītots — ir nieki, ne-

jēdzība.»

Bīskaps Dr. K. Kr. Ulmanis ir aizgājis viņā saulē

Jūsu 1871. gada ievadrakstu nelasījis, bet apstākļi,
kuri šādu domāšanas veidu baro, viņam bija pazī-

stami. Ja viņš Jums būtu rādījis augšējo «dīvainā

provinciālisma pāraudzinu», Jūs savā nekautrībā

viņu izsmietu, atgādinātu viņam slaveno un oriģi-
nālo pantiņu kādas vecas kultūras tautas ābecē, to

pantiņu, kuru bieži mācījušies, proti:
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«No dižas cilts ir kadeti,

Ar' teļš top reiz par vērsīti.»

(«Cadetten sind von Adelstand,
Das Kalb wird spāter Ochs genannt.»)

Kurzemes guberņas avīzē, 1863. gada 38. n-rā,

bija iespiests šāds uzsaukums: «Ikviens Kurzemes

iedzīvotājs, kas ar mūsu provinci daudzmaz pazī-

stams, un kam tuvu pie sirds stāv sava tuvākā la-

bums, nevar citādi, kā ar dziļām skumjām noska-

tīties uz kādu mūsu pilsoniskās sabiedrības grupu,

kura tiklab materiālā kā morāliskā ziņā ir visvai-

rāk novārtā atstāta: pilsētās pierakstītā, šur un

tur izskaisītā tā saukto mazvāciešu jeb pusvāciešu

šķira. Pa lielākai daļai no lauku latviešu iedzīvotā-

jiem cēlušies, jeb ar sadzīves stāvokļa nelabvēlību

faktiski līdz tam nospiesti, tomēr līdz šim viņi ar

visu spēku pretojušies pret pieskaitīšanu zemnieku

kārtai, lai gan viņi tā kā tā nebija spējīgi pieņemt
vācu izglītību un vācu ierašas, kaut arī tiktālu, lai

uz šī pamata viņu reliģiski tikumisko attīstību va-

rētu kaut cik apmierinošā kārtā vadīt uz Dieva

lemto mērķi.»
Un šodien, tikko astoņi gadi pagājuši, Jūs rak-

stāt sevišķā ievadrakstā: Kas uz nākotnes jautā-
jumiem «godīgi» atbild, tas «atkal izskatīsies sa-

īdzis, kad viņš redzēs latviešu bērnus arī latviešu

tautskolā tikai latviski mācāmies, jo šā vai tā, bet

ar latviešu valodu vien tā lieta neiet...» Protams,

jo tikai ar citas, ne ar mātes valodas valdību taut-

skolā un skolotāju seminārā var rasties pusvācieši.
Un ar to aizkars, kas radīja krēslu, ir pacelts.

Jūs tagad apzināsities, redaktora kungs, ja tas vēl

nebūtu noticis, ka arī Jūs esat kaut ko darījuši sa-

iršanas procesa veicināšanā.. Ka Jūs tieši noliegša-
nas taktiku esat izvēlējušies, uz to esmu jau aizrā-

dījis savā brošūrā. Un Jūsu recenzija diemžēl rā-

da, ka es ne pavisam neesmu maldījies. levad-

raksta «neiespējamībām», «niekiem», «nebūtēm» —
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pievienojās vēl recenzijas «nemierīgums», «nesa-

prāts» v. t. t. Pat nepatiesība māj ar savu karogu,
it kā dodoties cīņā. Saskaitāt visus šos mazos un

lielos «nē» kopā, tad Jūs droši dabūsit to rezultātu,
kas stāv tuvu vārdam «nekas», «nihil».

Nav iespējams noliegt, redaktora kungs, ka ār-

došos centienus Jūs esat izvēlējušies kā paraugu,

un tāpēc arī Jūs atrodaties tālu no slavas — uz-

skatīt sevi par to ideju izgudrotāju, kādas savos

rakstos paužat.
Šī ideja par attautošanu ir veca, kā esmu atzī-

mējis savā brošūrā. Pie mums viņa tikusi atsvai-

dzināta sešpadsmitā gadu simtenī, tanī laikā, kad

jezuīti iedomājās noteikt latviešu likteni.

Ka attautošanas ideja arī jaunākā laikā tikusi

atkal ierosināta, mums jāpateicas sevišķi pārpratu-
miem. Bet tās pirmie pārstāvji bija pavisam citi

vīri, nekā Jūs, redaktora kungs. Kāds latviešu

bīskaps skaļi sludināja mācību par attautošanas

vajadzību. Viņa sekotāju pulciņš izplatīja šo mā-

cību tālāk un nolīdzināja ceļus «izglītībai»; drīz

pat parādījās «Volkszeitunga» šiem attautotiem.

Taču jaunizgudrotā tauta vēl neradās. «Tautas

avīzei» bez tautas vajadzēja atkal apstāties.
Pa starpām vajadzēja gan izturēt dažu sīvu cīņu

ar latviešu tautu, jo to nebūt nebija pārņēmis dzī-

ves apnikums. Nācionālās apziņas kustību vaja-
dzēja, kauču ar zināmu piepūli, atkal pagremdēt
zem līmeņa, virs kurai tā jau bija parādījusies.
Tā latviešu avīzi «Mājas viesis» padarīja prātīgu,
t. i. viņu iebīdīja māla bedrē, no kuras tas vēl šo-

dien nevar izrāpties. Citu latviešu laikrakstu —

«Pēterburgas Avīzes» — nogādāja «labākā dzīvē».

Visās šinīs cīņās tomēr bija zināma enerģija un

kaut kāda ārēja pieklājība. Pret progresa garu

cīnījās ļaudis, kuriem vairāk vai mazāk bijusi iz-

devība iepazīties ar latviešu tautu, ar tās nācio-

nālo kustību. Bet tagad?
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Jūs nepazīstat ne latviešu tautu, ne viņas literā-

tūru. šīs tautas nācionālie centieni ir Jums, neska-

toties uz Jūsu «pareizu» iepazīšanos ar «Baltijas

vēstnesi», tik sveši, ka Jūs manas brošūras paskaid-
rojumus kā neprātīgus vārdus uzskatāt. īsi sakot,

Jūs neesat ne ar kādām studijām, ne ar attiecīga

dienesta stāvokli pat ne tiesību ieguvuši kaut jel
vienu vārdu teikt par šīs tautas civilizācijas jautā-

jumiem.

Un tomēr Jūs parādāties ar balamutes drosmi

uz darbības skatuves un vēl ar pamācību, «ka pat

mērena pamata iegūšana patstāvīgas latviešu civi-

lizācijas izbūvei esot pilnīgi neiespējama
lieta». Atsaucoties uz tagadni, pagātni un nā-

kotni, Jūs uzskaitāt iemeslus, saskaņā ar kuriem

godīgam domātājam pašam jāzaudējot ticība

latviešu tautas nācionālās civili-

zācijas iespējai. Un ar pravieša mēli pa-
sludinājuši latviešu tautai nācionālu nāvi, jūs ne-

nogaidāt, kamēr viņa pati nomirst, bet liekat durk-

li pie krūts, katēgorisfci saukdami: «Tā vai tā!»

Tagad pasakait, redaktora kungs, vai kāds var

vēl frivolāks būt attiecībās ar brīvas, dzīvesspējī-
gas, apdāvinātas tautas izglītības interesēm? Jums

jāatzīst, ka man bijusi tiesība savā brošūrā runāt

gan par sasniegumiem, gan par jaunām ceļa jūtīm.
Bet kādai gan jābūt tai garīgai sfairai, kurā

šādu frivolu rīcību ne tikai netraucēti un nesodīti

vispār var iesākt, bet turklāt pat ar drošu izredzi

uz priekrišanu un aplausiem? Vai te nav jādomā,
pat gaišākos punktus vērojot, par praula fosforisko

spīdēšanu?
Jūs esat, redaktora kungs, protams, tiktālu vai-

nīgi pie esošās gara un uzskatu korrupcijas, ka esat

piedalījušies tās vispārināšanā un seklināšanā. Jo
Jūs esat uzauguši apkārtējās atmosfairas ietekmē

un esat bez sevišķi stingras kritikas maz pa mazām

piesavinājušies arī vispār pieņemtās idejas, «dīvai-
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nos provinciālismus». Jūs apzināties, ka nestāvat

viens, tādēļ Jūs minētā ievadrakstā sakāt: «Mēs

un pārējā vācu prese», un savā recenzijā atsauca-

ties uz «pavisam bezprātīgo un paviršo» lasītāju
lēmumu. Un cik liels seklums ir Jūsu zināmajā

ievadrakstā, Jūs gan pats jutāt, kad es tā kodolu,

bez kādām blakus lietām, rādīju. Jūs gribējāt pie-

rādīt, ka latviešu nemaz nav, jeb drīzā laikā vairs

nebūs. Tad, protams, tagadējās latviešu zemes būs

vāciskas. Jūs tādēļ mēģināt pierādīt, ka izglītotie
latvieši tieši izglītības dēļ nav vairs latvieši. Arī

latviešu tautskolotāji tad nav latvieši, jo viņi taču

būs izglītoti. Trūkst vēl tikai tautas galvenās

masas. Lai arī tā tiktu vāciska, vajag, protams,
tautskolā vācu valodai ierādīt valdošo lomu. Ja tas

ir panākts, tad matēmatiskais uzdevums būtu atri-

sināts.

Savā recenzijā Jūs ejat vienu soli tālāk — lejup,
bet vienmēr pa to pašu ceļu. Še Jūs rādāt, cik maz

Jums rūp kaut ārējās pieklājības ievērošana, ar

sparu uzstājoties atklātībā kā mācītam vīram. Jūs

pat nekautrējaties neapslēptā veidā savu agrāko

uzskatu pretstatu celt priekšā saviem lasītājiem,
un pateikt, ka to Jūs it kā jau agrāk atzinuši. Sa-

vā ievadrakstā Jūs runājāt par kaut vismērenākā

pamata neiespējamību latviešu tautas nācionālai

civilizācijai, kamēr recenzijā Jums jau ir teikums,

ka pat gluži bezprātīgais un paviršais lasītājs
Jums nevarot «pašaut aplamu uzskatu», it kā Jūs

ticētu, ka izglītots latvietis nevarot savu tautu

mīlēt, strādāt un darboties viņas izglītības un nā-

cionālās attīstības labā.» Kuru uzskatu Jūs turat

par aplamu? Varbūt to, ka nākotnes jautājumos

«godīgam» atbildētājam jāpazaudē ticība latviešu

tautas nācionālās attīstības iespējamībai? šo uz-

skatu Jūs jau paši izteicāt savā ievadrakstā. To
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Jums neviens nav uztriepis! Tā Jūs redzat, redak-

tora kungs, ka pat smalkā vienaldzība, ar kuru Jūs

(— pie vējdzirnavu spārnu apgriešanas! —) norai-

dāt lietišķu diskusiju, vairāk nekā nepierāda, kā

esošās korrupcijas lielumu, kas arī Jums līdz zinā-

mai pakāpei būs tikusi saprotama, jo citādi tā,

Jūsu publikas dēļ vien, nevarētu tik veikli nozust.

Diemžēl, manu tēvu tēvu zemē korrupcija ir pra-

tusi uzvandīt arī citas vietas. Cilvēki, kuriem

trūkst pat praula fosforiskās gaismiņas, jau ved

savu preci tirgū. Viņi piedāvā un māca modē eso-

šās attautošanas mākslas, dara to pēc brīvas vie-

nošanās, saskaņā ar vajadzību un pieprasījumu.
Un korrupcija ir pie tam tik tālu uzplaukusi, ka

šie ļaudis pretendē vēl uz latviešu pateicību. Viņi
sūdzas par nepateicīgo tautu, kura

neļaujot sev atņemt savas svētā-

kās mantas!

Tās tiešām ir skumjas laika zīmes. Nāvīgais pa-
razīts draud nomākt mūsu zemi, ja nevīžosim to

steidzīgi aizdabūt projām. Gara un uzskatu korrup-
cija, kā teikts, ir diemžēl tālu progresējusi, jo —

lasām, ka mūsu latviešu tautskolas aprakstītājs
progresu nemēro vis ar to, cik daudz iegādāts mā-

cībām piemērotu aparātu, jeb vai ir mums krietna

literātūra mātes valodā, bet to vērtē pēc vācu va-

lodas veiksmes; jo ir bijusi izdevība dzirdēt sū-

dzības par to, kā neauglīga laipošana ar neskaid-

riem jēdzieniem skolotāju konferencē Turaidā no-

gurdināja un novārdzināja dalībniekus; jo nā-

cies būt par liecinieku, kur latviešu vīri izrādās kā

skolas bērni, lai sava konferences priekšsēdētāja
priekšā, jā pat mīļam Dievam, noskaitītu vācu vo-

kābulus un dziesmu pantiņus, bet nevis ar vīrišķīgu
pārliecības spēku aizstāvētu tautas dabīgās izglī-
tības intereses; nevis saskaņā ar skaistiem vārdiem

pantiņā:
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Dievs gan visur tuvumā,

Branga daža valoda;
Bet ja manim jālūdz, jāteic
Mīlestība jārāda,
Savas svētās domas steidzu

Izteikt mātes valodā.

Tā tad cenšaties saskaņā ar šiem vārdiem, no

brīvas vīra krūts, bez dižošanās dziedāt skaistā un

spēcīgā mātes un tēva valodā Dievam slavas un pa-

teicības dziesmu par to, ka latviešu tauta nu arī

pamazām no garīgām važām var atbrīvoties. Bet

ja dzird skolotāju izsakām bailes par vietas zau-

dēšanu, ja viņš veicina nacionālo izglītību; ja
dzird mūsu sabiedrības aprindās (kurām vēl kaut

kas ir no «īgnuma» attiecībās pret attālāk stāvo-

šiem korrupcijas centieniem) izsakāmies jau ar

labpatiku par «ēgalitē» un «fraternitē» ievadīšanu

tuvākā apkaimē; ja atrodas ļaudis, kuri par lat-

viešu tautu zina tikai tikdaudz, cik vajadzīgs ce-

turtās klases skolēnam, bet nekautrējas atklāti

pieaugušu cilvēku priekšā bez bailēm izklāstīt mā-

cības par šīs tautas dzīvību un nāvi: — tad gan jū-
tam, ka riebīgo parādību skaits šai pārejas laikā

aug bez mēra; tad gan kaitīgā ietekme latviešu

tautā, ņemot vērā ātri progresējošo sairšanas pro-

cesu, un vērojot nedrošos apstākļus, pēc mūsu do-

mām, ņemama daudz nopietnāk; un tāpēc izglīto-
tam latvietim būs dibināts iemesls izteikt bažas par

viņa tautas īstām izglītības interesēm.

Tomēr skumjās parādības nedrīkst izglītoto un

nācionāli domājošo latvieti maldināt. Viņš nedrīkst

savas tautas raksturīgās pazīmes: mierīgumu un

saprātu tieši tagad atmest. Tādēļ es nebaidos, ka

mana tauta varētu šinī uguns pārbaudījumā sākt

saļimt. Es drīzāk esmu pārliecināts, ka tas mūsu

latviešu tautai būs pat par svētību. Tautas spēks,
lūk, gadu simteņus stāvējis dīkā un tāpēc ir neie-

vingrinājies un nenorūdījies; bet viņš arī ir vēl ne-
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novājināts un nesaindēts. Latviešu tauta gluži

mierīgi un saprātīgi staigās savu neapturamo at-

tīstības gaitu tālāk. Domas un darbi gan esot ļauni
no pašas jaunības, bet zēnu nedarbi var tikai šķie-
tami un garāmejot traucēt tās tautas nopietno dar-

bu, kuras attīstības gaitas iet cauri gadu tūksto-

šiem.

Fakts tomēr paliek, kā esmu teicis jau savā bro-

šūrā, ka tam vācietim, kurš latvietim kaut kā tuvu

stāv un apzinās savu kultūrvēsturisko uzdevumu,

jāķeras pie darba ar divkāršu nopietnību. Krievi-

jas valstij, kurai latviešu tauta uzticības zvērestu

devusi, jādod mums garantija, ka viņas apsardzībā
un aizgādībā būs iespējams šo zvērestu ar tiku-

misku sparu pildīt. Krievu tauta vēl nav pārāk ba-

gāta ar kultūru un izglītību; viņai miršanas domas

vēl tālu stāv. Tādēļ daži tūkstoši izglītotu latviešu

var gan Krievijai atnest ievērojamu labumu. Tur-

pretī pāris miljonu attautotu, tikumiski un garīgi
panīkušu subjektu, no kuriem apdāvinātākie ļautos
sevi sakūdīt jeb kuram bīstamam pasākumam, spēj
ārkārtīgi kaitēt, it īpaši šinī laikmetā, kad grau-

jošā sairšanas procesa viļņi reliģijas, politikas un

sociālās dzīves laukos vienmēr tālāk sniedzas. Tā-

dēļ augstai valsts valdībai jābūt gatavai katru at-

tautošanas kāri mūsu novados stingriem līdzekļiem
iznīdēt un nepielaist. Beidzot arī latviešu tautai,
it īpaši viņas izglītotai daļai, cik tālu to aizķērusi
gara un uzskatu korrupcija, jāaudzina sevi rosīgā-
kai pašdarbībai. Tīrais dzīves prieks
lai dod vietu arī nopietnam dar-

bam. Es personīgi līdz šim domāju, ka tikai lat-

viešu tautas nākošā — otrā vai trešā — paaudzē
būs vajadzīgā nopietnā rosība no latviešu pašu pu-

ses — savas tautas svētāko mantu un interešu sar-

gāšanā un veicināšanā. Bet reālās dzīves fakti mani

pārliecinājuši, ka šī cīņa jau šodien mums jāuz-
sāk. Tādēļ arī es nekavējos stāties ienaidnieka
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priekšā. Nesatricināmi uzticīgs, ielas trokšņu ne-

maldināts, es stāvu zem brīvās, izglītības alkstošās

un izglītības spējīgās latviešu tautas karoga.
Kad nu esmu pieminējis tagadējo, vispārējo pār-

veidošanās procesu, tad lai man še atļauts aizrādīt

uz kāda vācu vīra1) vārdiem, kuri lai gan teikti

citā gadījumā, tomēr zināmā mērā izteic arī izglī-
tota un nācionāli domājoša latvieša uzskatus1). Šie

vārdi skan:

«Laika zīmes ...» (Die Zeichen der Zeit).
Ar to lai šoreiz pietiek vajadzīgo papildinājumu

pārrunās par manu brošūru.

Tagad es Jūs lūdzu, redaktora kungs, vēlreiz iz-

lasīt manus «paskaidrojumus» un darīt saviem do-

mājošiem lasītājiem zināmu to, kas tanīs atrodams

lietišķs. Ar šo lūgumu es griežos pie Jums ne tā-

dēļ, lai Jūs mani «sistu (iesvētītu) par līdzvērtīgu
bruņinieku». Sitiet drīzāk ar savu roku pie paša
krūts. Un ja Jums ir morāliskais spēks nākt pie
labāka slēdziena, tad nekad nemērciet vairs savu

spalvu tintē, lai brīvai, dzīves spējīgai tautai Jūs

ar vieglu roku parakstītu nāves spriedumu; lai ne-

kad ar sofistisku dialektiku šīs tautas izglītotos un

nācionāli domājošos locekļus Jūs neapzīmētu par
niekiem, nebūtēm; lai latviešu neaptraipīto vārdu

Jūs nekad neapziestu saviem dubļiem. Un nedarait

to arī tad, kad Jūs būtu pārliecināti par Jūsu pub-
likas vienas daļas piekrišanu un aplausiem. Domā-

jiet, turpretim, pastāvīgi par vācu veco sakām-

vārdu: «Dieva dzirnavas maļ gan lēnām, bet

smalki!»

Fried. Dittes, Naturlehre des moralischen Erziehung,
Leipzig, Meyer 1856.
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Dzimtenes mācība

levads.

Pastāvīgi pieaugošās prasības, ko skolai uzliek,
kā arī paidagoģijas pastāvīgā attīstība un skolo-

tāju augstākā izglītība laiku gaitā devušas iemeslu

skolā uzņemt dažus mācības priekšmetus, kas ne-

bija kā tādi atzīti. Pie tiem pieder ģeogrāfija.
«Dabiskā cenšanās iepazīties ar tuvākām un tālā-

kām zemēm», Prange teic, «kas arī nemācītiem

atslēgtas ar atradumu, karu un ceļojumu palīdzību,
radīja vajadzību iegūt vispārīgas ģeogrāfiskas zi-

nāšanas.» Ar to bija ģeogrāfijai atvērtas skolas

durvis. Pamatīgāku pasaules pazīšanu un ar to arī

ģeogrāfijas vielas uzņemšanu skolā ierādīja gal-
venā kārtā filantropi, kas savās pilsoņu skolās

(Būrgerschulen) bez citiem mācības priekšmetiem

uzņēma arī ģeogrāfiju. Tagad šis mācības priekš-
mets nedrīkst pilnīgi trūkt ne pilsētu, ne lauku

skolās.

Senāk par ģeogrāfijas pasniegšanu līdzās citiem

priekšmetiem nevarēja būt ne runas, kaut gan telpa
un zeme, kā miesīgais dzīves pamats, atrodas tik

tuvu acu priekšā, ka tā, liekas, pati no sevis ar

varu uzmācas par kārtīgu mācības priekšmetu. Arī

vēlāk, kad ģeogrāfiju sāka skaitīt pie mācības

priekšmetiem, aplūkojamā viela, ko ģeogrāfija gūst
vistuvākā apkārtnē, pa daļai netika atzīta, pa daļai
uzskatīta kā skolas darbā nelietojama. Stingri zi-

niskai pamācībai, par kādu uzskatīja ģeogrāfijas

mācību, acu priekšā atrodošās parādības likās par

ikdienišķām un nevērtīgām, kādēļ tās pavisam ne-

ievēroja.
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Ar šo stāv ciešā sakarā tas apstāklis, ka ģeogrā-

fija, neskatoties uz to, ka viņa var ņemt vielu no

aplūkošanai jo viegli pieejamas tuvākās apkārtnes,
tomēr gājusi tai garām un meklējusi abstraktas

mācības. metodes, kādēļ viņas panākumi nav spē-

juši attaisnot uz viņu liktās cerības. Neapmieri-
nošie panākumi spieda to ar laiku atmest abstrakto

mācības metodi un ģeogrāfijas mācību pārveidot,

piemērojoties mērķa, apmēra un metodikas prasī-
bām.

Šī pārveidošanās pamatojas uz dabas negrozāmo

parādību atziņas, kas visai svarīga priekš organis-
kas un garīgas dzīves un uz zemeslodes dabisko at-

tiecību izpratnes. Ar to ģeogrāfija ieguva ceļu uz

tā saukto analītisko, sintētisko un konstruktīvo me-

todi.

Bez tā arī vienkārša zemes virsmas veida uzturē-

šana, sevišķi no Pestaloca skolniekiem un piekritē-
jiem radīja ģeogrāfijai skolā drošu pamatu. Ka

viņa izgāja no vistuvākās apkārtnes, kurai konsek-

venti un dabiski pieslienas tāles aplūkošana, bija

praktiski pareiza doma. No atsevišķo tuvatnes pa-
rādību 'aplūkošanas un uztveršanas radās doma,
radīt šo parādību plastiskus un grafiskus attēlo-

jumus un no tiem mācīties veselu virkni vispārēju
attiecību, kas vēlāk tālē jāpierāda. Tādā kārtā ra-

dās ģeogrāfijas mācības veids.

Beidzot no vispārējās ģeogrāfijas izlobījās dzim-

tenes mācība, kurai līdzās pielaižama arī tēvijas
mācība, bet speciāla iepazīšanās ar dažādām ze-

mēm un valstīm netika kā skolas dzīvē nepiecie-
šams priekšmets uzskatīta. Hennings, K. Ritters,
J. G. Fablers, Gūtsmūts, Ceine ir tie vīri, kas tanīs

laikos sekmīgi šos centienus ierosināja un izsauca

garu rindu rakstu šai jautājumā, kas atrada ma-

zāku vai lielāku piekrišanu un līdz šai dienai nav

vēl savu vērtību zaudējuši.
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Pirmā nodaļa.

Dzimtenes mācības būtība un uzdevumi.

Paidagogi pārliecinājušies, ka ģeogrāfijas mācī-

ba nevar būt sekmīga, kamēr viņas pasniegšanā ne-

tiks ievērotas, sevišķi sākumā, skolnieku bērnišķās
dabas prasības. lesācējiem vajadzīgs vienojošs
tilts, lai būtu nodrošināta vēlāk lielāko un tālāko

zemju, kā arī sarežģīto dabas un cilvēku attiecību

izpratne, šis apstāklis noveda pie dzimtenes mācī-

bas izveidošanas. Tomēr attiecībā uz dzimtenes

mācības mērķiem, apmēru un metodi, jāsaka, ka

ieinteresēto ieskati stipri šķīrušies un ieskatu vie-

nība vēl tagad nav panākta.

Vispirms ar vārdu «dzimtene» var saistīties da-

žādi ieskati un jēdzieni.

Tālāk, mērķa un apmēra noteikšana un arī šī

priekšmeta pasniegšanas metode, ievērojot zemes

īpatnības un skolu sāvokli, kā ari dzimtenes mācī-

bas attiecības pret citiem mācības priekšmetiem,
pastāvot dažādām prasībām, var būt dažādas.

Tā, piem., Mergets apzīmē dzimtenes mācību, kā

«kārtēju dabas zinātnisku un ģeogrāfisku priekš-
metu aplūkošanu jaunatnes tuvākā apkārtnē.» Citi

paidagogi saprot dzimtenes mācību kā sistēmatisku

aplūkošanas mācību. Daži šķir dzimtenes mācību

no tēvijas mācības, kamēr citi prasa pēdējās pama-

tīgu apskatīšanu ģeogrāfiskā, vēsturiskā, kultūr-

vēsturiskā un dabaszinātniskā nozīmē un uzskata to

kā ģeogrāfijas pamatu.
šai apskatā dzimtenes mācības būtība ņemta kā

aplūkošanas mācības augstākā pakāpe. Kamēr ap-

lūkošanas mācībai ir vispārēju priekšmetu un valo-

das tendence, dzimtenes mācības uzdevums sniegt
metodiski sakārtotus novērojumus, kas noderētu kā

sagatavošanās uz ģeogrāfijas mācību. Tā tad dzim-

tenes mācība uzskatāma kā augstāka aplūkošanas
mācības pakāpe, kas cenšas sasniegt noteiktu mēr-
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ķi, plānveidīgu pieturas punktu iegūšanu un saga-

tavošanu ģeogrāfisku parādību un attiecību izprat-
nei un iepazīstināšanu ar ģeogrāfisko valodu un

ģeogrāfisko jēdzienu un attiecību apzīmēšanu un

simbolizēšanu. Dzimtenes mācība ir sagatavošanās
līdzeklis uz augstākiem mācības mērķiem.

Par dzimteni apzīmē skolnieku dzīves vietu (sā-
džu, pilsētu) ar viņas apkaimi, kā pretstatu visai

plašai tēvijai.
Dzimtenes mācības sākumi meklējami jau aplū-

košanas mācībā, kas nodarbojas ar priekšmetiem
un parādībām, kam kādas nebūt ģeogrāfiskas attie-

cības. Kamēr aplūkošanas mācība bērnus iepazī-
stina ar apkārtnes priekšmetiem raibā dažādībā un

viņai pietiek ar uzmanības, vērošanas, domāšanas

un valodas vingrināšanu pie gataviem priekšme-
tiem, dzimtenes mācība iet soli tālāk. Viņas uzde-

vums ir plānveidīgu atsevišķu priekšmetu un pa-

rādību sarindošana un bērna dvēselē attiecīgu
priekšstatu savirknēšana un apvienošana garākās
vai īsākās priekšstatu virknēs. Bet tā kā šī prasība
uzstādīta speciāli ģeogrāfijas interesēs, tad tā, no-

vērojot mazākos pieietamākos ģeogrāfiskos elemen-

tus, veic savu uzdevumu.

«Pasaule,» Pestalocs teica, «stāv mūsu acu

priekšā kā novērojumu jucekļa plūstoša jūra. Mā-

cības uzdevums šo jucekli izbeigt, priekšmetus sa-

kārtot, vienādos un kopā piederošos viņu priekš-
statos apvienot un visus pacelt par noskaidrotiem

jēdzieniem. Un to tā dara saplūdušos jucekļainos
jēdzienus un novērojumus atsevišķi aplūkojot, tad

šos atsevišķos vērojumus nostādot mūsu acu priekšā
dažādos apstākļos un beidzot tos apvienojot ar

musu pārējo zināšanu apjomu.»
Tāda droša bērnu iepazīstināšana ar viņu ap-

kārtni caur autoptisku tiešu priekšmetu un attiecī-

bu uztveršanu, dabiski norāda pie pulka ģeogrā-
fisku pamatjēdzienu iegūšanas, kas tālākā mācības
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gaitā pastāvīgi izlietojami un tādēļ bērniem tie jā-
nostāda skaidri un saprotami acu priekšā, lai tie

attālas un svešas attiecības varētu pareizi aptvert

un izprast.

Tādēļ dzimtenes mācības uzdevums ievadīt vien-

kāršo ģeogrāfisko parādību salīdzinošu novērošanu

un šo darbību nostiprināt ar mēģinājumiem, vingri-

nājumiem, uzdevumiem no ģeometrijas, kas savu-

ties pabalstāma un nostiprināma ar zīmēšanas pa-

līdzību. Cik lielā mērā mācība apkārtnes novēro-

jumu apmēru aplūkojoši sagatavo un nostiprina,
tik tā sagatavo šīm līdzīgu attālu stāvošu apstākļu

izpratni. Tas notiek ar tuvatnes salīdzinošu novē-

rošanu. Tilpuma lielums, attālums, augstums, stā-

voklis, virziens un citas līdzīgas attiecības ir nepie-
ciešami pieturas punkti.

Pēc tā dzimtenes mācības stundās skolnieki jā-

iepazīstina ne tik ar ģeogrāfiskiem terminiem un

viņu nozīmi, t. i. ar tur piederīgiem priekšstatiem
un jēdzieniem, novērojot konkrētus, aplūkošanai

pieejamus priekšmetus un parādības. Šie priekš-
stati bērnu dvēselēs jārada un jānostiprina. Bez

tā skolēni jāievada kartes izpratnē un lasīšanā.

Dzimtenes mācībai skolēni jāradina to, ko uz kar-

tes redz, stādīt lielumā plastiskās ainavas domās

sev priekšā, lai tie radinātos, domās ģeogrāfiskās

attiecības aptverot, pārstaigāt ne karti, bet zemes

virsu. Te pieder skolēnu apkārtnes ģeogrāfiskais

tēlojums, pamācība kā zīmējami pamati un vien-

kāršas kartes, cik un kā tie apmierina nepiecieša-
mās vajadzības un nepārkāpj bērnu spējas.

«Dīvaini, ka daži skolotāji arvien vēl karti uz-

skata kā kaut ko par sevi saprotamu. Viņi piekai-
sto skolēnu priekšā un stāsta vaļā: še ziemeļos atro-

das tas, dienvidos tas; pa kreisi šis, pa labi — tas;
un pie visa tā neapdomā, kādu milzīgu abstrakciju
viņi bērna garam uzspiež. Tik dzimtenes mācība

un skolēnu un skolotāju kopēji pagatavota dzimte-
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nes karte sniedz vispārēju kartes izpratni.» (Kell-

ner. Pādagogik der Volkssehule.)

, Protams, ka labākā ir katra paša piedzīvota ģeo-

grāfija. Ar zīmējumiem, kartēm, mācības grāma-

tām v. t. t„ lai tie būtu diezin cik saprotami un ap-

lūkojami, visu kā vajadzīgs nevarēs sasniegt, ne

arī izvairīties no kļūmīgiem priekšstatiem. Tas nu

ir neapgāžama patiesība, ka dzimtenes mācība, kā

ģeogrāfijas priekšpakāpe, sasniedz to, ka bērna

fantāzijā rodas daudz mazāk kļūdu un maldu. Ver-

ners teica patiesību: «Tā kā skolnieks pārņem zinā-

šanas no skolotāja ne vis «vēsturiski», bet smeļ tās

no paša piedzīvojumiem, tā kā tas tiek vadīts to,
ko uzņēmis pusapzinīgi, ar izklaidētām maņām
skaidri sev priekšā stādīt un garīgi pārdzīvot ģeo-
grāfiju savā pirmā, pakāpē, t. i. dzimtenes mācība

top par pārdzīvojumu. Bērna dvēsele tiek radināta

tuvatnes mazās ainas pamazām iekšķīgi plastiski
izveidot. Aplūkojumu laukam pastāvīgi izplešoties,
pieaug arī ainavas. Pastāvīgā jaunradīšanas dar-

bā vingrinājās garīgās spējas, tā kā var uzņemt
arvien vairāk, no ka izveidojas arvienu Mēļākas un

bagātākas ainavas. — Pats no sevis saprotams, ka

fantāzija tiek vingrināta savas ainavas izveidot no

tiešiem novērojumiem un ar to tiek pasargāta no

neierobežotiem, miglainiem pārspīlējumiem un tē-

lojumiem, kas nesaietas ar patiesību.»

Bet te jānāk arī tālei palīgā. Skolā jāierosina
ne tikai garīgo spēju pieaugšana ainas plastiski at-

tēlot, ne tikai pieaugoša, domājoša novērošana jāpa-
ceļ par dzīves vajadzību, bet viņai jārāda līdzekļi
šo dziņu apmierināšanai.

To viņa dara, ja pieradina audzēkņus zināšanu

iegūšanas darbā pie metodes, kas padara novēro-

šanu par ieradumu katrā jaunā, mainošā situācijā
justies kā mājās (Verners). Tas sevišķi svarīgs
tālākā zinātniskā ģeogrāfijā, kad skolēns ar skolo-
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tāja priekšnesumu, mācības grāmatu un karti at-

stāj šauro dzimtenes telpu.

Ar to nav teikts, ne domāts, ka periodā priekš
dzimtenes mācības būtu trūcis labu paidagogu; tā-

pat nevar taisīt slēdzienu, ka ar dzimtenes mācības

ievietošanu mācības stundu sarakstā, visi skolēni

tapuši ievērojami ģeogrāfi. Tam gan katrs piekri-
tīs, ka to laiku «krietnie» skolēni smēluši ģeogrā-
fiskos nosaukumus, zīmes un attiecību pamatpriekš-
status un pirmjēdzienus aplūkošanas ceļā nekur ci-

tur, kā dzimtenē. Tie abstraheti no novērotām par-

rādībām, kauču bez sevišķiem aizrādījumiem, jo
citādi tad, tāpat kā tagad, ģeogrāfijas materiāla

izpratne nebūtu iespējama. Un ja tagad aplūkoša-
nas mācībā vispārīgi un dzimtenes mācībā atsevišķi
atrasts līdzeklis novērst vai kavēt agrākās bezsek-

mības kļūdas un maldus, tad ar to nav vēl teikts,

ka jau visas, kļūdas un maldīšanās pilnīgi novērstas.

Ne mums, ne mūsu epigoņiem teorētiski-.praktiskā

paidagoģijas laukā nebūs iemesla sūdzēties, ka nav

ko darīt.

Pēc visa tā dzimtenes mācības uzdevums veikt

to, kas jau pa daļai bez viņas paveikts, bet tik no

dažiem, bez noteikta mērķa, bez metodiska ceļa,
vairāk nejauši, nekā ar nodomu. Tā kā priekš au-

dzinošas mācības tāda darbība nepietiekoša un ne-

reti kaitīga (piem., mēchaniska mācīšanās no gal-
vas), centās pārveidot individuālās parādības par

vispārējām, atgādieniskās par nepieciešamām, ne-

apdomātās par plānveidīgi sagatavotām. Lai to

panāktu, skolai augšminētie dzimtenes mācības uz-

devumi jāveic.

Dzimtenes mācības uzdevumus varam sakopot
sekojoši:

a) dzimtenes mācība attīsta ģeogrāfiskas valodas

elementus un simbolizēšanu un ar to sniedz

aplūkošanas veidā ģeogrāfijas īpatnējos pa-
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matjēdzienus, padara tos bērniem pieietamus

un nostiprina atmiņā;

b) vingrina bērnus roku izveicībā, kas tiem dod

iespēju
c) redzēto, domāto, aptverto arī šai priekšmetā

attēlot valodā, simbolos jeb ģeogrāfiskos no-

tēlos, un

d) pareizi saprast valodas un simboliskos atvei-

dojumus, t. i. mācīties pazīt kartes nozīmi un

viņas izcelšanos.

Ar to dzimtenes mācība grib veicināt un attīstīt

skolniekos domājošo vērošanu, uzmanību, priekš-
statu virkņu izveidošanu, atmiņu, bērna dvēselē

radušos priekšstatu grupu attēlošanu, prātu un

fantāziju priekš tiesu telpas priekšstatu izveidoša-

nas, ar ko strādās pretī ieradumam visu mācīties

no galvas un tai pašā laikā radinās bērnus pie paš-
darbības.

Otrā nodaļa.

Dzimtenes mācības apmērs.

Ja dzimtenes mācības tendence, kā arī viņas pa-

sniegšanas veids paliek priekš visām skolām tas

pats, tad viņas robežas, raugoties pēc dziļuma un

apmēra atkarājas no dažādiem apstākļiem. Vis-

pirms novērojam, ka dzimtenes mācības robežas

noteic skolas veids un uzdevumi. Zemāko tautskolu

vajadzībām būtu ģeogrāfijas pasniegšana uz pla-
šiem, ziniskiem pamatiem nepiemērota. Tas pielai-
žams tikai augstākās tautskolās, kur toprasa skolas

uzdevumi un mērķi un arī reāliju mācīšana jāvada
zinātniski-metodiskā garā. Ne mazāk ievērojams
apstāklis zināmu robežu nospraušanai ir arī tas, ka
dzimtenes mācību māca tādos bērna gados, kur

viņu aptveršanas un darba spējas nav priekš pla-
šākām mācībām attīstītas, kaut gan šai ziņā no

liela svara to aprindu izglītības līmenis, no kurām
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bērni skolā ierodas. Zināmu iespaidu atstāj arī

dzimtenes dabisko attiecību īpatnības, kuru apvidū
skola izaug un spiež gan vienu, gan otru darbības

veidu vai nu veicināt, vai kavēt. Beidzot dzimtenes

mācības apmērs mainās, raugoties uz to, kā viņas
jēdzienu un uzdevumu uztver. Priekš vienas tās pa-
šas skolu šķiras var vilkt mācības vielai dažādas

robežas. Tie, kas līdz ar Mebiju uzskata dzimtenes

mācību kā mērķi un nevis kā līdzekli augstāko mēr-

ķu sasniegšanai, cels viņai robežas tālāk, nekā tie,
kas ar Veceli redz dzimtenes mācībā tikai sagata-
vošanās līdzekli uz ģeogrāfijas pasniegšanu. Vēl

citādas būs robežas, ja mēs, kā Dr. Fingers, uz-

skatīsim dzimtenes mācību kā aplūkošanas mācību

ar ģeogrāfisku piegaršu. Beidzot šī mācības priekš-
meta pamats, attiecībā uz citiem mācības priekš-
metiem var tikt pārveidots. Kamēr vieni uzskata

dzimtenes mācību par patstāvīgu priekšmetu, citi

ļauj viņai sakust ar citiem mācības priekšmetiem.
Kā iznākumu mēs redzam «pasaules zinātni» (Welt-
kunde) jeb «visu aptverošo» dzimtenes mācību. Pē-

dējo uzceļ Renefārts teikumā: «Dzimtenes mācība

sniedz audzēknim patiesībā visu», kura dzimtenes

mācības vielas apskati galvenos vilcienos pievesti.
Renefārts tālāk teic: «Dzimtenes mācība ved bēr-

nu pie aplūkošanas un skaidrības.»

I. Zemes un tās pamatu atziņas, uz kuriem visa

ikdienišķā dzīve norisinājās. Viņa rāda:

a) šīs zemes virsu (kalnus, līdzenumus, ielejas,
upes v. t. pr.);

b) kas parādās zemes virsas augu valstī; tāpat
arī kas atrodas apakš zemes, kā: akmeņi, da--

žādi slāņi, ieži.

II Aplūkošanai visur uzstājas dzīvā dzīve, kas

uz šīs zemes dzīvo un kustas un kas tai dod no

pirmveida maiņojošos veidolu.

1) tur ir dzīvnieku valsts (meža zvēri, māju lo-

pi, medības un pieradināšana un audzēšana);
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2) tur ir cilvēks, kas meža kustoņus noķēris un

pie mājas pieradinājis v. t. pr.

111. Bet cilvēks viens neiztaisa virszemes dzīvi.

Tādēļ dzimtenes mācībai jāgriež audzēkņu vērība

uz cilvēkiem un proti:

1) uz viņu materiāli-reālo pusi jeb dzīves ārējo

veidu, uz prāta valsti, jēdzieniem, uz praktis-
kas likumības un atkarības parādībām.

a) Tikumi un ierašas (mājas, ģimenes dzīve,

drēbju veidi).

b) Tautība.

c) Reliģijas kults (Baznīcas Metas, Baznīcas

svētki. Svēt- un svētku dienas, katķisms).

d) Civilizācija (pilsonība, valdība, policija).
c) Tirdzniecība, rūpniecība (Lauku ceļi, uz-

turas apgādāšanas kārtība, nabadzība,

übags).
f) Aizsardzības līdzekļi. Kara lietas.

g) Kultūra (Zinātnes, mākslas, skolas, mā-

cīšanās maizes dēļ, greznība).
2) Gara mudinošais un pacilājošais iespaids uz

dzīvi.

a) Ticība uz Dievu.

b) Bezdievība.

c) Poēzija.

IV. Vēsture.

V. Debesis ar mūžīgi jautro piena ceļu. (Ron-
nefahrt-Heimathskunde als Unterrichtsgegenstand
m unseren Schulen.)

šī dzimtenes mācības viela domāta priekš 8 un

9 gadus veciem skolēniem. Redzams, ka neievērojot
bērna dabas īpašību tādā veidā, šim priekšmetam
trūkst paidagoģiskas patstāvības un dzimtenes mā-
cība, pārvērsta par visu aptverošu mācības priekš-
metu, izdziest par neko, kas var pastāvēt tikai uz

pacietīgā papīra, kā kautkas ārkārtīgs. Bet tā kā
šī visa aptvertgribēšana vienā mācības priekšmetā
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skolotāju starpā stipri atzīta un izplatījusies, vai-

rāk nekā skolas darbam noderīgi, nebūs lieki, ievē-

rojot pēdējos apstākļus, pēc kuriem dzimtenes mā-

cības apmērs atkarājas no viņas attiecībām pret ci-

tiem priekšmetiem, to pilnīgāk noskaidrot.

Dzimtenes mācības ierindošana citu mācības

priekšmetu pulkā prasa daudz apskatu un liela

apdoma, kur tagad mācības koncentrācija skolotā-

jiem uz dienas kārtības kā beidzamais vārds un kā

ūniversāllīdzeklis pret visādām paidagoģiskām kai-

tēm lielā cieņā, kaut gan ar koncentrāciju skolo-

tāju acīs sakoncentrēta tāda migla, ka taisni tur,

kur skolotājam visvairāk gaismas vajag, viņa
skatus tērpj tumšs šķidrauts.

Ja darbībai jāiziet no centra, no kurienes mēdz

iziet mācības stundā un uz kurieni allaž jāatgriežas,
tad centrs nav nekad viens vai otrs mācības priekš-
mets un tāpat arī ne kāda maisījuma daļa, bet

centrs ir un paliek — pats bērns savā miesīgā un

garīgā attīstībā. Bet mācības priekšmeti stāv lī-

dzās, pa daļai pierindoti, pa daļai parindoti, skato-

ties uz viņu sakarību vai atkarību, ikas var būt lie-

lāka vai mazāka.

Šī mācības priekšmetu līdzās nostādīšana nav ne-

pieciešama vajadzība. Skolēnu dvēselē izsauktiem

psīeholoģiskiem veidiem, procesiem un darbībām

nav vajadzīgs stāvēt atsevišķi. Viena mācības

priekšmeta uzdevums celt un papildināt otru. Viens

ķer otrā un viens kalpo otram, lai perifērijai, kas

sākumā aptver bērna garīgo aploku, radītu kon-

centriskā veidā plašāku aploku. Tik tādā veidā

mācība dara uz bērnu koncentrējošu iespaidu.

Pēc šī uztvēruma bērna garīgā dzimtene ir tas

aploks, kas perifēriju ieslēdz, jeb arī tas aploks,
ko dotos apstākļos un bērna attīstības pakāpē vis-

pārīgi iespējams sasniegt. Tā kā šai perifērijā no

vienas puses nekas nav ar varu iespraužams, kā

tas, kas pie dzimtenes pieder, jo citādi skolai jātop
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priekš bērniem drausmīgai, tad dzimtenes mācības

attiecības pret citiem mācības priekšmetiem var

būt tik tādas, kas veicina riņķa radijiem pagari-
nāties skolēnu zināšanās. Līdz pagarinātiem radi-

jiem, ja tāds veids var būt, jāpaplašinājas bērna

zināšanai un varēšanai, jo tik caur to perifērijas
koncentriskā paplašināšanās, kas aptver bērna iz-

glītību un attīstības robežu punktus, var notikt.

Tādēļ dzimtenes mācībai, kā atsevišķam priekš-

metam, piemīt priekš skolotāja savādais uzdevums

un ar to arī attiecība pret citiem priekšmetiem, kas

tam cieši jāuztur. Citādi draud viņam briesmas

pasniegt — ainās runājot — bērnam priekšstatu
dzīvē kristallisku izveidojumu vietā tik amorfus

klinšu bluķus.

Tādēļ nav no dzimtenes mācības jāprasa tas, kas

nav viņas uzdevums, tāpat kā nevar viņas uzdevu-

mus uzspiest citam mācības priekšmetam. Pretējie
ieskati, kā dažādo priekšmetu jaukšana, atraduši

siltus piekritējus pat ievērojamu paidagogu starpā,

un tiek pabalstīti. Skolotājiem — iesācējiem un arī

vecākiem skolotājiem, ja tie nestāv stigri uz paša

kājām, tādas metodes iedveš cienību, jo pēc tās

vienā stundā var visu, ko tik skolotājs iedomājas,

izņemt. (C. Kehr, Theoretisch-praktische Anwei-

sung zur Behandlung deutscher Lesestūcke.)

Viņi brīnās paši par sevi, ka paspēj vienā stundā

par tik daudz un dažādām lietām domāt. Viņi
iedomājas atraduši atslēgu daudzpusējai, vispusē-
jai, harmoniskai izglītībai.

Vai cilvēka izglītība tiek tiešām ar to veicināta,
ka vienas stundas laikā sniegts pa drusciņai no

daudz un dažādām zināšanām nesakarīgā veidā?

Kas tad, ja šāds zinātņu izplatīšanas veids kavētu

cilvēka izglītību, būtu kaitīgs un maitājošs ? Un tā

tas patiesībā ir. Vienreiz viens, piemēram, jāie-
vingrina pats par sevi, ja gribam rēķināšanas dar-
bības izdarīt ar tā palīdzību. Priekš tā vajadzīgs
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laiks un pa mācīšanās laiku netraucēts miers. Ja

vienreiz vienu gribētu tik paskaidrot un pat aplū-
kojamā veidā parādīt, bet tad bez uzcītīgas mācī-

šanās un vingrināšanās, norakstīšanas un uzteikša-

nas, sāktu to lietot jaunu atgadienu uztveršanai,
un pastāvīgi turpinātu bērna garu vingrināt pie

jauniem priekšmetiem, tad skolotājs varbūt dažos

mēnešos būtu izgājis visu elementāro matēmatiku,

— bet kas būtu ar skolēnu? Jādomā, ka vieglie
reizināšanas un dalīšanas uzdevumi paliktu viņam
neatminama mīkla un par patiesām matēmatiskām

zināšanām nevarētu ne domāt. Turpretī arī ārējā
viela var katrā mācības stundā radīt attiecīgus, sa-

karīgus, psīchiskus veidolus. Šiem jāpieaug, ja pa-

sniegšana spēj darīt glītojošu iespaidu, vipārīgi, —

ja tai kāda vērība; ja spēj pārvērst par stingru,

stipru, uzticamu, pakalpīgu īpašumu, par iekšēju

spēku, kam skolēnā jārada garīga dziņa. Tādēļ
to nedrīkst, kamēr nav sasniegta nepieoiešamā
skaidrības un darbības pakāpe viņas augšanā un

nostiprināšanā, kavēt, duļķot, jaukt. Citādi cilvēks

nekad nesasniegs priekšstatu un nopietnu domu

procesa izveidošanos, šis ir iemesls, kādēļ viss sko-

las darbs sadalīts mazākās, atkārtojošās nodaļās,
mācības priekšmetos, lai pie katras grupas piede-
rošie priekšstati pēc iespējas nekavēti un neaptum-

šoti rastos, pieaugtu un taptu reprodukcijas spējīgi,

ar vārdu — sasniegtu visīstenāko kultūru. Ja tas

sasniegts, tad zināmu priekšmetu var uzskatīt par

bērna garīgu īpašumu un uzņemties ar to visizde-

vīgākās kombinācijas. Arī še papriekš jāiegūst
un tad jābauda.

Virspusēja lēkāšana no viena priekšmeta uz

otru, kā arī stundā ātri viens pakaļ otram sekojoši

pavirši psīchisku elementu ierosinājumi dažādos

virzienos, nedod nekā vairāk, kā tikai daudzpusējas
izglītības atblāzmu, kas nospiež daudzos atgadienos

augošā cilvēkā izglītības iespējamību. Tādas parā-
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dības veicināšana nevar būt mācīšanas un audzinā-

šanas uzdevums, un kur šis princips ieviesies, lai

arī zem daudz apsološā koncentrācijas nosaukuma

un gribētu dzīt savu postu nesošo spēli, tur tas

tūdaļ izbeidzams un iznīcināms. Arī dzimte-

nes mācība nedrīkst nekādā ziņā
šo ļaunumu veicināt. Tādēļ tai jāsargā-
jas no savu uzdevumu kaitīgas sajaukšanās ar tiem,

kas pieder ne viņai, bet

aplūkošanas mācībai,
īstai ģeogrāfijai,

valodas, zīmēšanas un matēmatikas mācībai.

Šie priekšmeti var viens ar otru satikties, viens

priekš otra darboties, bet tos nedrīkst vienu ar otru

samaisīt viņu īpatnējās tendencēs. Katram sava

vieta un darbs.

Ka šie mācības priekšmeti sākumā vielu ņem no

dzimtenes, — un tas tiem jādara, ja tie grib racio-

nāli darboties — nav augšējam ieskatam pretējs,

jo no viena centra var vilkt uz visām pusēm daudz

radijus, kas cits citu nekavē.

.Ja Pestalocs teic: «Ģeogrāfijas sākumi bērnā

vēl ilgi jaucas ar zooloģijas, mineraloģijas, botāni-

kas sākumiem; arī vēstures sākumi, cilvēku pilso-
nisko atziņu sākumi sajaucas ar vispārējo pasaules
jēdzienu,» tad viņš ar to nav norādījis uz dzimte-

nes, bet aplūkošanas mācības lielo nozīmi, šai pē-

dējā mācības veidā jāapvieno arī līdzās nostādītie

sākumi. Aplūkošanas mācībai ir arī pastāvības tie-

sības un dažs grūts uzdevums, jo caur viņu skolēnu

mācīšanas spējas, attiecībā uz gataviem, acu priekšā
esošiem priekšmetiem, dod pirmo iekustinājumu un

iesākumu bērna tālākai attīstībai1). Te īsti vietā

_x) Lai atļauts še pievest kāda bērnu dabas asa novēro-

tāja, Berlīnes augstākās meitu skolas virsskolotāja L. Rū-
dolfa izteicienu, kas gan teikts citā atgadījienā, tomēr no-

rāda uz aplūkošanas mācības grūtībām un uzdevumiem.
«Apraksts», Rūdolfs teic, «dara skolēniem visvairāk raizes.»
Šīs parādības iemesli viegli saprotami, jo ir pretīgi bērna
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bērnu nodarbināt ar daudz lietām un parādībām,

tādēļ ka tas nav spējīgs veselu stundu saistīt pie
viena priekšmeta vienā virzienā un tanī nodziļinā-
ties, šai ziņā Dr. Fingeram taisnība, sakot: «Kad

priekšmets aplūkots, tad jānāk pavisam citam.»

Tas viss ir ļoti labi, tomēr ne priekš dzimtenes, bet

aplūkošanas mācības, jo caur to garā stunda sada-

lās mazākās nodaļās. Turpretī dzimtenes mācības

stundā tā nevar rīkoties. Viņas uzdevums nav bēr-

nus iepazīstināt ar juku jukām sakopotu priekšme-
tu vārdiem, zīmēm, daļām un īpašībām (kas iztaisa

šī mācības priekšmeta ārējo pusi), bet jācenšas
ierosināt bērna dvēseli priekš darba vairāk uz

iekšu, lai tā radinātos pakavēties pie ģeogrāfisku

priekšmetu sakarīgām virknēm ilgāk, lai tā varētu

sekot zinātniskās ģeogrāfijas vielai, kas, sakārtota

pēc psīcholoģijas prasībām, ienestu bērna garīgā
dzīvē spirgtu, mošu veiksmi.

Kad šnels saka: «Ģeogrāfija ir celms, no kura

citi reālie mācības priekšmeti izaug un attīstās, un

no kura, ja arī tie izveidojušies, tomēr smeļ savas

vienības attiecības, jo telpa un cilvēki ir tās aprin-
das, kurās un ap kurām viss kustas, uz ko viss at-

tiecas, kas ārēja cilvēka dzīvē zināšanas un atziņas

dabai. Visa bērna būtība parādās dzīvībā un kustībās. Tā-

dēļ viņi labprāt stāsta, jo viņiem darīšana pastāvīgi ar da-

žādiem darbības veidiem. Aprakstīšanas būtība pastāv iekš

tā, ka jāpakavējas pie viena priekšmeta. Te viņiem trūkst

vesela parādību rinda, kas dabiski viena caur otru attīstās,
bet priekšmets nostājas kā gatavs priekšā, un tas, ko viņi
līdzās redz, jānotēlo cits aiz cita. Tas ir bērnam ļoti grūts
darbs, kas atvieglojams tik ar to, ka ņem tādus aprakstus,
kuros viņiem nav jāattēlo kāds priekšmets ir, bet kāds tas

top. Tā kā bērnos attīstīta vairāk fantāzija nekā prāts, tad

var apmierināties, ka laba apraksta prasības būs izpildītas.
Priekšmeta īpatnību nosaukšana, caur kurām parādās tā

pastāvīgās un mainīgās īpašības, rūpīga pastāvīgo un mai-

nīgo īpašību atšķiršana, rakstiska formu attēlošana, priekš
kā nepieciešamas definīcijas, kas jādod ar matēmatisku no-

teiktību: tās visas ir prasības, ko spēj radīt tik meistara

roka. (L. Rudolf, Handbuch fūr den praktischen Unterricht.)
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vērts, ka vispārīgi telpa un laiks ir pamatformas,
kurās cilvēks priekšmetus un sevi novēro un iz-

prot:» tad viņš norāda uz ģeogrāfijas stāvokli, no

ka tomēr nevar slēgt, ka viss, kas notiek telpā un

laikā, jāizņem jau dzimtenes mācībā, kā to, piem.,
Renefārts domā, tādēļ ka tā ir ģeogrāfijas priekš-

pakāpe. Dzimtenes mācības vieta ir starp abiem

minētiem priekšmetiem; viņai jāstāv pār aplūkoša-
nas mācību un apakš ģeogrāfijas, tādā kārtā, ka

nevis aplūkoto priekšmetu un parādību skaits no-

teic mācības gaitu, bet attiecīgas mācības vielas

apstrādāšanas veids un raksturs.

Un ja dzimtenes mācības vielas paskaidrošanas
un nostiprināšanas, kā arī bērna jūsmu izkopšanas
nolūkā lieto tautas poēzijas ziedus, tad nekad ne-

drīkst nodziļināties sīkos gramatiskos jeb stila pa-

skaidrojumos. Tas ir valodas stundas uzdevums,
pie lasīšanas un valodas vingrinājumiem ievērot arī

dzimtenes mācībā noderīgu vielu. Valodas izveido-

šanai un izveicībai jāiet roku rokās ar skolēnu vis-

pārējo zināšanu pieaugšanu, bet dzimtenes mācība

nedrīkst būt par skolēnu valodnieciskās attīstības

pamatu. (Dr. Finger v. Schlotterbeck, Die Hei-

mathskunde.)

Kas attiecas uz karšu zīmēšanu un tur piedero-
šiem matēmatiskiem uzdevumiem, tad būs jārūpē-
jas par to, lai no pārāk lielas censības lietas labā,

dzimtenes mācības stundas nepārvērstos par zīmē-

šanas un matēmatikas stundām. Tā, piemēram, Th.

Šachts (Th. Schacht, Lehrbuch der Geographie) sa-

vos «iepriekšjēdzienos» (Vorbegriffe), kas ļoti pa-

mācoši, ieved pamācību par garuma mēriem, rāda,
kā jāvingrina (acumērs, runā par līniju mērīšanu,

par virsmas mēriem un pašu mērīšanu, šādas pa-
mācības nav dzimtenes mācībā kā kaut kas jauns
ievedams, bet piekopjamas pa daļai aplūkošanas
mācībās, pa daļai matēmatikas sagatavošanas kur-

sā. (B. Schlotterbeck, Sinnenbildung, Versuch
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einer historisch-kritischen Darstellung des Anschau-

ungsunterrichts). Vai tādas pamācības un vingri-

nājumi, kaut gan jau citos mācības priekšmetos

praktizēti, arī dzimtenes mācībā ienesīs praktisku
izlietošanu, atdzīvošanos un tālāk virzīšanu, atka-

rāsies no attiecībām, kādās mācības priekšmeti sa-

vā starpā atrodas.

Atsevišķu priekšmetu atšķiršana pēc viņu īpat-

nējiem uzdevumiem ir no svara ne tikai priekš
dzimtenes apmēra noteikšanas, bet priekš mācības

veiksmes vispārīgi. Ar to katrs priekšmets ir

spiests garu izglītojošo un praktiski izlietojamo
vielu priekš sava darbības lauka ar vienu vairāk

kopot un vākt. Skolotājs varēs no gada uz gadu tei-

kumam: «ne priekš skolas, bet priekš dzīves» tuvo-

ties un arī skolā daļu dzīves ienest. Tad «sēšana uz

cerību» atradīs mazāk sagatavotu zemi, kad katrs

darbosies savā vietā ar vajadzīgo pakavēšanos, ar

vajadzīgo pamatīgumu pirmjēdzienu izveidošanā un

nostādot katru priekšmetu vajadzīgā vietā un laikā.

— Tik tādā kārtā skolēnu galvas nebūs vairs pat-

versme vai klosteris slinkojošām idejām1).

Pēc tā, kad apzīmēti noteikumi, pie kuriem jā-

turas dzimtenes mācības robežas novelkot, lai seko

vispārīga šo robežu nospraušana, pie ka jāievēro,
ka aprakstītais dzimtenes mācības jēdziens zīmējas

uz tām pilsētas skolām, priekš kurām ar mazām

pārmaiņām var noderēt vienas robežas.

Zīmējoties uz piašību, nav vajadzīgs pieņemt pro-

vinci, tēviju kā kaut ko patstāvīgi veselu par dzim-

1) Tas zīmējas sevišķi uz matēmatikas mācību pirmmā-
cības skolā, kas savu uzdevumu nav izpratusi, ja «sēj uz ce-

rību» un labprātīgi atļauj citiem priekšmetiem sagatavot
priekš praktiskas dzīves. Tā kādā paidagoģiskā laikrakstā

lasīju jautājumu un atbilžu nodaļā sekojošu jautājumu: «Kā
tas nākas, ka vecākās klases skolēni, kas atrisina sarežģītus
salikto trijskaitļu uzdevumus klasē, dzīvē nespēj vieglāko
uzdevumu atrisināt?»
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tenes apmēru; pietiek, ja ar vārdu «dzimtene» ap-

zīmējam tuvāko apkārtni dažas jūdzes caurmērā.

No šīs dzimtenes satura, cik tas priekš ģeogrā-
fiskiem mērķiem izlietojams, jāizlasa tikai tas, kas

var noderēt par stipru pamatu tālākai mā-

cībai par tēviju, par zemi kā veselu pasaules ķer-
meni, par zemes daļām un valstīm, par jūru un

viņas dabu, par gaisu un tur norisinošām parādī-

bām, par citiem pasaules ķermeņiem v. t. pr.

Šā pamata izbūve atkarājas no dzimtenes aplū-
košanas trijos virzienos. Dzimtenes mācība aptver:

1. Zemes virsas formas jāaplūko tādā virzienā,
ka no tām, iesākot ar debesu pusēm, pāriet uz attā-

lākām parādībām un pamazām uz zemes un ūdeņu
cnarakteristiskām formām un pie tām nomanāmām

ģeogrāfiskām parādībām. Pie tā dzimtenes mācība

nevar ielaisties uz ģeogrāfisko parādību dziļāku
noskaidrošanu caur citām zinātnēm. Te jāapmie-
rinās ar visnepieciešamāko. Arī ar to dzimtenes

mācība sasniedz savu mērķi.

2. Kultūras attiecības aplūkojot, dzimtenes mā-

cībai jāievēro tikai visus vārīgākās parādības,
piem., tuvu stāvošas cilvēku attiecības, kas pašas
no sevis saprotamas. Pie tā nekad nedrīkst ķerties
ne kvantitātīvi, ne kvalitātīvi tik augstu, ka nesa-

skanētu ar skolēnu attīstības pakāpi.

3. Zīmējoties uz debesu telpas aplūkošanu, jā-
saka, ka arī te jāietur mērs. Uzkrītošākās kustības

un parādības debesu telpā un caur tām radušās pār-

grozības zemes virsū pieder klāt. Tomēr te nedrīkst

skolēnu spējas pārvērtēt, ne arī aizmirst, ka dzim-

tenes mācībai tikai aplūkojošā darbības gaitā jā-
sagatavo ceļš turpmākai mācībai. Tā tad būtu jā-
aplūko: debesu velve ar četrām pasaules pusēm,
pusdienas līnija, horizonts, vēj roze, saule un viņas
gaita, diena pēc viņas garuma attiecībām, gads un
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viņa daļas, mēnesis, viņa fāzes un gaita, dažas gal-
venās zvaigžņu grupas, dažas parādības atmosfērā

v. c.

Piezīme 1. Dažas prasības, lai apskatītu pa-
rādības dzīvnieku valstī, stādus un akmeņus —

saprotamas. Zinu, ka bērni, sevišķi jaunāki, nedzī-

vas parādības nemīl; viņiem patīk viss, kas dzīvo

un kustas. Tomēr dzimtenes mācība nevar pār-
vērsties par dabas stāstu priekšpakāpi. Par dzīv-

niekiem, stādiem un minerāliem būs runa arī dzim-

tenes mācībā, tomēr ne no dabas zinību viedokļa,
bet tikai tik daudz, cik vajadzīgs priekš raksturīgu
dzimtenes ainu izveidošanas. Priekš tā pietiek ar

tiem dabas priekšmetiem un parādībām, ko skolēni

ieguvuši aplūkošanas ceļā aplūkošanas mācības

stundās.

Piezīme 2. Vai un cik lielā mērā pievelkami
vēsturiski elementi, teikas, pieminekļi, pilsdrupas
v. t. t., atkarājas no katrreizējiem vietējiem ap-

stākļiem. Pilnīga tēvijas vai dzimtenes vēsture ne-

pieder dzimtenes mācībā; tomēr atsevišķus īpatnē-

jus vēsturiskus notikumus, ja tādi tuvākā apkaimē
norisinājušies, var intereses modināšanas nolūkā

un lai padarītu mācības vielu dzīvāku, iepīt.

Dzimtenes apskatīšanu minētos trijos virzienos

pavada rakstu darbi, mēģinājumi un uzdevumi.

Tur pieder plānu un karšu zīmēšana, līniju un virs-

mas mērīšana laukā, izmērījuma atveidošana zīmē-

jumā, stingra ieguvumu nostiprināšana atmiņā, at-

tiecošos lasāmo gabalu lasīšana un uzteikšana v. c.

Sākumā pievestā, visai ievērojamā Pranges rak-

stā par ģeogrāfijas veidiem un robežām (ūber die

Ort und Grenzen des geographischen Anfangsunter-

richtes) taisīts par attiecīgo literātūru sekojošs
spriedums: «še, no skolas dzīvē iestājoties, liekas, it

kā skolotāju starpā par ģeogrāfisko attiecību iz-

mantošanas apmēru ģeogrāfisko jēdzienu iegūša-

nas nolūkā valda nevienprātība. Slēdzot pēc prasī-
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bām, kādas uzstādītas par šo priekšmetu sarakstī-

tās grāmatās, izrādās, ka vieni autori grib sniegt

pēc iespējas daudz ģeogrāfisko pamatjēdzienu, otri

tos stipri ierobežo. Pirmie gribētu vietējā apkaimē
savākt vai visas ģeogrāfisko attiecību formas, kā-

dēļ meklē uz zemes un ūdenī prototipus, lai tos vē-

lāk varētu uzskatīt kā pazīstamus un nebūtu pie
tiem vairs jāatgriežas. Otrie aplūko tikai tādas pa-

rādības, kas noder sekojošas mācības pamatošanai.

Viņi atstāj veselu pulku parādību uz vēlāku laiku,
kad skolēnu garīgais aploks paplašinājies 1).»

«Būs grūt,» viņš turpina, «tādu darbības moda-

litāti ieteikt. Bērnos maz tieksmes aplūkojumus
pārvērst jēdzienos; viņi redz un ievēro redzēto, bet

labprāt neabstrahē, lai no rokām tveramām parādī-
bām izlobītu abstrakto saturu un nostiprinātu at-

miņu. Domas, it kā agri iegūto ģeogrāfisko pamat-

jēdzienu daudzums bērna dvēselē vajadzības atga-
dienābūtu pie rokas, ir maldīgas. Gan jau vajadzēs
kā šinī, tā citos priekšmetos piekopt pastāvīgi pa-

pildināšanu un atkārtošanu, pirmkārt — lai priekš-
stati būtu allaž pie rokas un otrkārt — lai izsargā-
tos no pāragras apgrūtināšanas ar aplūkojumiem,
kam nav vēl bērna dvēselē stipra pamata.»

Prange plaši rāda, cik kaitīga un maldīga daudz-

runāšana, daudzskaidrošana, pievelkot lietas, kurās

varētu atstāt, sevišķi zemes veida aplūkošanā un

vēl vairāk dabas un kultūras attiecību noskaidro-

šanā.

Mācības vielas ierobežošanas uzsvēršana dzimte-

nes mācībā ir ievērības cienīga, jo attiecīgais lite-

rāriskais virziens to prasa. Un tiešām, —-ja sāktu

bērna atmiņā krāt jēdzienu definīcijas, kurām

trūkst attiecīgu aplūkojumu, tad nāktu atkal taī

_i) Tā Kurtmans teica: «Liela kļūda, ka visur skolas dzī-
ve ir lielais plašums, kurā katrai' mēslu bedrei un zirgu
peldināšanas vietai, kā kādai ģeogrāfiskai ievērojamībai,
tiek dots nosaukums un ierādīta vieta.»
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kļūmīgā stāvoklī, no kura ar dzimtenes mācības

palīdzību gribēja izvairīties, proti — piekopt ne-

saprastu vārdu un teikumu iekaišamu un nevēlamo

prasību dot aplūkojamām parādībām ar skolotāja

fantāzijas palīdzību attiecīgus veidolus, kas bērniem

pašiem sākumā nav pa spēkam.

Svarīgākās še izteiktās domas var saņemt īsumā

sekojošās tēzēs:

A. Pamata noteikumi priekš dzimtenes mācības

apmēra atkarājas:
1) no skolas veida un uzdevuma, kā arī no sko-

lēnu priekšzināšanām un attīstības pakāpes;
2) no dzimtenes mācības jēdziena izpratnes;
3) no attiecību noskaidrošanas starp dzimtenes

mācību un citiem mācības priekšmetiem.

B. Dzimtenes mācības, kuras aptver divējādus
elementus:

1) galvenais elements paliek ģeogrāfiskais:
a) horizonts un debesu puses;

b) dzīves vieta un viņas plāns;
c) zeme un viņas raksturiskās formas;

d) ūdens un viņa galvenie sadalīšanās veidi;

c) parādības gaisa telpā;
f) iepazīšanās ar debesu telpu un tur novē-

rojamām parādībām;

g) tuvākas dzimtenes un apkārtnes karte;

h) ievērojamākās attiecības kultūras dzīvē;

i) te piederīgie mēģinājumi un uzdevumi.

2) Kā līdzelementi priekš pasniegšanas, pacel-
šanas un uzdzīvināšanas, nepārkāpjot bērnu garī-

gās attīstības stāvokli, var noderēt:

a) valodas viela no lasāmās grāmatas prozā

un dzejā;

b) dabas vēsturiski priekšmeti un parādības,
zemes ražojumi v. t. pr.;

c) ievērojamāki notikumi un personas no tē-

vijas vēstures.
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Trešā nodaļa.

Dzimtenes mācības metodika.

Mācības vielas labās īpašības no sevis vien vēl

negalvo par tās stipru paidagoģisku iespaidu. Arī

dzimtenes mācībā, ja tā grib gūt panākumus, ne-

pieciešama pilnīgi droša, ar apdomu iekārtota mā-

cības gaita, pa kuru ejot jācenšas sprausto mērķi

sasniegt.

Dzimtenes mācības metodika ietilpst vispārējā
mācības metodikā. Viņa pieslienas savās īpatnējās

prasībās no vienas puses aplūkošanas mācības, no

otras — ģeogrāfijas metodiskiem paņēmieniem.

Apsverot atsevišķus galvenos momentus, izceļas
vispirms jautājums :

A. Kāda jāietur apstrādājamās mācības vielas

iekārta?

Par mācības vielas izvēli, iekārtu un kārtību

priekš šī priekšmeta interesējušos paidagogu do-

mas ir dažādas.

Dr. Pingers, par piemēru, domā, ka izdevīgs acu-

mirklis var dot stundai vajadzīgo mācības vielu,
kaut gan viņš nenoliedz, ka vielas iepriekšējā sakār-

tošana skolotājam «nevarot kaitēt». «Varavīksni

mēs neapskatām vis tad, kad tai pienākusi kārta,
bet tad, kad to redzam jeb esam redzējuši, sniegu,
kad snieg. Kad vienu priekšmetu aplūkojuši, tad

varam pāriet pavisam uz citu.» Tomēr citā vietā

viņš teica: «tik vienu vēl varam viņiem (skolotā-
jiem) ieteikt, censties vadīt, bet neļaut no skolē-

niem vadīties, kas mēdz lēkāt no viena priekšmeta
uz otru.»

šloterbeks starp citu saka: «Kas attiecas uz ap-

strādājamās vielas kārtību, tad te jāievēro dabiskā
kārtība un parādības jāapskata pēc gada laiku

mainas.»
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Th. šacbts ievedis savos «priekšjēdzienos» tādu

kārtību, kuru gan pasniegšanā
t

būs grūti ieturēt.

Tā ir sekojoša:
1. Dažādas zemes un aramās kārtas sugas.

2. Zemes aplūkošana pēc viņas īpašībām un

derīguma.
3. Nosaukto priekšmetu apzīmēšana.
4. Par zemes augstumiem.
5. Par zemes zemumiem.

6. Augstumu veidi.

7. Augstumu un zemumu apzīmējumi plānā.
8. Landšaftes, plāna un kartes savādības.

9. Zemes virsmas piegāzes leņķa noteikšana.

10. Par kalnu gaisu.
11. Kalnu klimats un augi.
12. ūdeņi.
13. Kritumi un ezeru augstums.
14. ūdensšķirme.
15. Salas, pussalas v. t. pr.

16. Nomaņai un atkārtošanai.

17. četras debesu puses.

18. Kā atrast pusdienas līniju.
19. Apvārksnis.
20. Vēja roze.

21. Garuma mēri, pēda, solis, jūdze v. t. pr.

22. Aizrādījumi par acumēra vingrināšanu.
23. Par līniju izmērīšanu.

24. Par virsmas mēriem.

25. Pirmie jēdzieni par virsmas mērīšanu.

26. Kā lauku mērījumus atzīmēt uz papīra, jeb
maštāba lietošana.

27. Dzimtenes karte.

A. Lībens (Leitfaden zu einem methodischen

Unterricht m der Geographie) mācības vielu sa-

kārtojis sekojoši:
1. Apvārksnis un debesu puses.

2. Dzīves vieta.

3. Zeme.
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4. Ūdens.

5. Zemes ražojumi.
6. Dzimtenes karte.

7. Gaisa telpas parādības.

Verners savā «Heimathskunde, mit Schiefertafel-

zeiehnungen m Fragen» iekārtojis mācības vielu

un pielicis katrai nodaļai zīmējumus un uzdevumus

sekojoši:

a. Vistuvākā apkaime.

1. Stāvoklis (skola) un debesu puses.

Zīmējams: debesspušu krusts (vēja roze).
Uzdevums: uzzīmēt mājā vēl reiz vēja rozi

nākošai stundai! (lepazīšanās ar kompasu).

2. Apkārtne (skolēnu) pēc debesu pusēm.

Zīmējami: «dzīvojamās ēkas pamati».
Uzdevums: tas pats mājā.

3. Dzīves vietas ceļi un ielas pēc (?) debesu pu-

sēm.

Zīmējums: (dots: gluži mazs skolas ēkas

pamatu zīmējums sienas tāfeles vidū) tuvu-

mā atrodošos ielu un ēku atzīmējums v. t. pr.
Uzdevums : tas pats mājā.

4. lelas un ceļi ārpus (?) dzīves vietas.

5. Zemes veida aplūkošana (?).
a. Zeme.

b. ūdens.

b. Apkārtnes paplašināšanās līdz apriņķim.
6. Plašākā apkārtne.
7. Zeme un ūdeņi «apriņķī».
8. Pilnīgāki bērnu aptveršanas spējām piemē-

roti mūsu apriņķu īpatnību apskati.
c. Paplašināšana līdz valdības iecirknim.

d. Paplašināšana līdz provincei.

Tādu, pastāvīgai apkārtnes plašuma pieaugšanai
vairāk vai mazāk piemērotu dzimtenes mācības

vielas iekārtu
ar piemērotiem zīmējumiem un uzde-

vumiem piekopj ar lieliem panākumiem, piem.,
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privātās elementārskolas skolotājs A. šēfers Durbē,

Kurzemē.

Izveicīgs skolotājs, kas savā arodā praktiski no-

darbojies, pratīs zināmos apstākļos, kas te līdzno-

teicoši, mācības vielu pareizi un praktiski iekārtot.

Tādēļ visos atgadienos aptveroši priekšraksti nav

iespējami, jo tādiem priekšrakstiem, kā: no tuvākā

uz tālāko, no vieglākā uz grūtāko, no vienkāršā uz

sarežģīto v. t. pr. ir tikai relatīva nozīme; tomēr

no otras puses jāatzīst, ka šo iekārtu noteicošie

principi paliek vienmēr tie paši. Dzimtenes mācī-

bai jāveicina skolēnu priekšstatu grupu sarindoša-

nas kultūra, kā arī viņu fantāzijas darbība telpas
priekšstatu izveidošanā, šai darbībai tik liela nozī-

me, ka to nedrīkst nekādos apstākļos no acīm iz-

laist. Tādēļ katra nejauša jeb no laimes atkarīga
vielas izvēle nav pielaižama, jo tā maz veicinās,

bet gan bieži kavēs mācības gaitu. Te jāievēro ne

tikai skolēna intereses modināšana un uzturēšana

priekš mācāmā priekšmeta, tā tad uzmanības un

pārmaiņas ievērošana, bet vēl vairāk jācenšas sko-

lēnu radināt pie ilgstošas nodarbošanās ar vienu to

pašu priekšmetu, vest pie pamatīgas elementāro

zināšanu iegūšanas un pareizas un kārtīgas uzdoto

darbu izpildīšanas. Te nu skolotājam jāievēro

«stingra nepārtraukti ritoša, priekšmeta dabā pa-

matota, bērna garīgām spējām, attīstības un kārtī-

bas likumiem piemērota mācības gaita», kas tomēr

neizslēdz varbūtību, pat vajadzību ievērot taisni

tādas parādības, kas kā acumirklīgi atgadieni ceļā

sastopas. Tomēr mērķa sasniegšanai tik ar paviršu

apstrādājamās vielas apskatu nepietiek. Arī dzim-

tenes mācībā jāievēro Cillera skolas darbībai liktās

prasības: «Mācības pamatā jāliek galvenās daļās
un galvenos pakāpienos jau iepriekš izstrādāts

plāns, kam uzticīgi jāseko un pārlabošana vajadzī-
bas atgadienā pielaižama. Tādēļ jādomā, ka skolo-

tājs mācības plānu pazīst, tanī valdošo kārtību un
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dabiskos sakarus pamatīgi ievērojis, mācības priekš-

metu pēc tā iepriekš pilnīgi sagatavojis un pārdo-

mājis. (Dr. T. Ziller, Grundlegung zur Lehre vom

erziehenden Unterricnt.)

Attiecībā uz

B. mācības aparātu,

t. i. mācības līdzekļiem, ko skolotājs savā darbā

lieto, lai mācības vielu padarītu aplūkošanai pie-

ejamu un vieglāk aptveramu, jeb ko skolēni mācī-

bas stundās lieto, dzimtenes mācības veicināšanai

noderīgi sekojoši:
1. Valoda. Arī dzimtenes mācības stundās

valodas ziņā jāpieturas pie pirmmācībā pieņemtiem
noteikumiem; tā tad: skaidri un dzīvi izrunāti, īsi,

bet saprotami teikumi, īstā laikā likti jautājumi,
kuriem seko atbildes pilnos teikumos v. t. pr.

2. Mācības grāmata piemērota skolēnu

vajadzībām, lai atvieglotu vielas pamatīgāku piesa-
vināšanos un atkārtošanu. Kaut arī dzimtenes mā-

cībā jāizvairās no mēchaniskas, nesaprotamu vārdu

un teikumu iekaišamas, tomēr vielas piesavināšanās
un apstrādāta pensuma uzteikšana nedrīkst pilnīgi
atkrist. Tam nolūkam nepieciešama mācības grā-
mata, šāda mācības grāmata tomēr nespēs visas

skolas apmierināt, ja ievēros speciāli to apkaimi,
kurā cēlusies. Bet ja piekrītam augšminētai dzim-

tenes mācības vielas ierobežošanai, tad tādā mācī-

bas grāmatā, kurā būs ievērotas vispārējas parādī-
bas, varēs katra skola atrast pietiekoši noderīgas

vielas, kamēr atsevišķām skolām, sevišķi pilsētās,

iespējams savas tuvākās apkārtnes mācības vielu

pavairot iespiešanas ceļā, lai norakstīšana pēc dik-

tāta bērnus pārāk neapgrūtinātu.
Vai tāda mācības grāmata iekārtojama jautāju-

mos un atbildēs (Verners), jeb paskaidrojošos un

pamācošos teikumos ar piekārtiem jautājumiem
(Lībens), jeb definīcijās (šachts), to rādīs viena
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un otra mācības veida sekmes. Kas zīmējās uz mū-

su skolām, tad daži apstākļi norāda uz to, ka pir-
mās mācības stundas būtu ietveramas jautājumos
un atbildēs, nākošās paskaidrojumos un pamācībās
ar pieliktiem jautājumiem, bet atlikusi viela jāie-
kārto tā, kā labi iekārtotās citu priekšmetu pirm-
mācības grāmatās. Daži skolotāji ir pret grāmatas

lietošanu dzimtenes mācībā. Man, turpretim, liekas,
ka rūpīgi izvēlēta viela, noteikti un pareizi sakār-

tota un skaidrā, saprotamā valodā aprakstīta, arī

krietna skolotāja rokās, kas mācības vielu pilnīgi

pārvalda, kā arī skolēnu dēļ un skolotāja paša laika

ietaupīšanas labad, var skolā lieti noderēt.

3. Pie mācības līdzekļiem pieder attiecīgi pro-

zas un dzejas gabali lasāmā grā-

matā, kā arī skolēnu attīstības pakāpei piemēroti

skolotāja dzimtenes apgabalu attēlojumi.

4. Ekskursijas. Lai veicinātu aplūkošanas

principu, skolotājam jārāda bērniem dzimtenes

kalni un lejas. Tas izdarāms, sarīkojot ekskursijas,
še pievienojas, tāpat kā aplūkošanas mācības stun-

dās, to parādību apskatīšana un izpētīšana, kas

skolā mācāmas, jeb nobildējumu parādīšana, vaja-
dzības atgadienā zīmējums uz klases tāfeles.

5. Kompass un mēra kārts.

6. Attiecīgie uzdevumi, piem., mutiski un

rakstiski apstrādātas vielas attēlojumi; uzdevumi

par attālumiem, augstumiem, zemumiem; plānu un

karšu zīmēšana v. t. pr. Karšu zīmēšana un kon-

struēšana, pie ka nav jāsaprot vienkārša mēcha-

niska nozīmēšana, bet patstāvīga, izprasta zemes

virsmas attēlošana, var tikai tad tikt uzsākta, kad

skolēni piesavinājušies diezgan izveicības zīmēšanā

un spējīgi radīt relātīvi pareizu karti (V. Prange).
Dzimtenes mācības uzdevums nav izpildīt zīmēša*-

nas vai ģeometrijas vietu, jeb uzsūkt sevī kādu citu

mācības priekšmetu. Tādēļ nākošam skolotājam
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iepazīšanās ar metodēm, kurām tam jāseko savā

darbā, nepieciešamal ).

7. Priekš minēto uzdevumu vieglākas atrisinā-

šanas būtu, varbūt, ieteicams lietot īpašas lapas,
kādas tagad priekš glītrakstīšanas un zīmēšanas

pagatavo, šinīs lapās būtu atzīmējamas debesu pu-

ses un citi punkti, kas vajadzīgi priekš zināma ap-

gabala apzīmēšanas. Uz lapas malas būtu atzīmē-

jams visiem skolēniem lietojams maštābs. Tādas

lapas, kalpodamas par zīmēšanas mēģinājumu pa-

matu, padarītu plānu un karšu zīmēšanu iespējamu
arī tanīs skolās, kur tā bez šī palīga līdzekļa nebūtu

iespējama.

C. No vispār pieņemtiem mācības noteikumiem

un metodiskiem likumiem te sevišķi jāievēro:

1. Saisti mācību ar skolniekiem pieietamu pa-

matu.

Dzimtenes mācībai jāpaceļas uz pamata, kas sa-

sniedzams ne tikai skolotāja garīgai darbībai, bet

arī bērnu apercipējošai darbībai. Priekš tā jāņem
tikai tieši aplūkojami priekšmeti, t. i., tā kā te runā

par debesu pusēm, ar kurām bērni vispirms jāiepa-
zīstina, tad jāiesāk ar skolas istabu. Kad bērni

iepazinušies ar klases sienām un kaktiem un mācī-

jušies noteikt tur atrodošos priekšmetu stāvokli,
tad tie jāvedina uz ārpus skolas sienām atrodošos

priekšmetu stāvokļa noteikšanu. «Stingra apkārt-
nes aplūkošana pēc debesu pusēm un ievērojamā-
kiem punktiem ir tie pamati, uz kuriem atbalstās

visi sīkākie novērojumi» (Verners).' Tāds pamats
nedrīkst šai mācībai arī vēlāk trūkt nevienā vietā,
kur tā grib izplesties plašumā, kas sevišķi tādēļ

*) Te varam noverot gan pārsteidzošus, gan atslābošus
centienus, meklējot pēc ceļiem, kas novestu pie praktiskas
karšu zīmēšanas; par to rakstījuši Lubek und Nacke, Pāda-

gogischer Jahresbericht; Th. Schacht, Lehrbuoh der Geo-
graphie; Low, Pādagogische Monatsschrift; Dr. Fingera a. a.
0. S. 180; Zeitschrift ostreichsche Gymnasien 1886. v. c.
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ievērojams, ka dzimtenes mācībai darīšana ar sa-

tiksmē ar cilvēkiem un dabu izveidojušiem priekš-
statiem, kas tagad jāpārveido un jāpaplašina, un

nav, kā aplūkošanas mācībā, oriģinālā vai attiecīgā

attēlojumā, aplūkošanai pieietami. Tādēļ, ja par,

piem., priekšstati, kā: avots, krasts, gultne, ieteka,
pakalns, kalns v. c. skolēniem jāpaskaidro, lai tos

varētu piesavināties, tad, kur vien iespējams, jāsāk
ar pazīstamu avotu, zināmu upi, kalnu v. t. pr., ne

ar upi jeb kalnu vispārīgi. Ja skolotājs tomēr at-

rod, ka jēdzienus, kas bez viņa ierosināšanas varētu

būt iegūti, skolēni nespēj reproducēt, tad viņa uz-

devums darīt savu: vest skolēnus laukā un uzmek-

lēt dabā attiecīgos priekšmetus (Dr. Fingers).

Še uzstādīta prasība pēc priekš skolotāja un skol-

nieku kopēja mācības pamata pietiekoši noskaidro-

ta. Tas izteikts vārdos: māci aplūkojoši!
Tomēr nebūs lieki atminēties ievērojamu autoritāšu

izteicienus šai lietā, tādēļ ka tie saietas ar augšē-
jām prasībām dzimtenes mācības jautājumos.

K. Ritters raksturo pirmmācības metodi ģeogrā-

fijā sekojoši:
«Dabiskā metode ir tā, pēc kuras bērns mācās no-

vērot un aplūkot tiešamību uz vietas, kur tas dzīvo

un mācās redzēt. Lai tā būtu pilsēta, sādža, kalns,

leja, kur bērns savas pirmās ģeogrāfiskās zināša-

nas smeļ, ne istabā, ne uz kartes, ne no grāmatas,
bet dabā; metode paliek tā pati. šī elementārme-

tode apvieno visas zinātnes un metodes prasības un

tādēļ vienīgi pareizā. Te bērns mācās pazīt savu

zemi visos viņas apstākļos, mācās no paša zīmētiem

attēlojumiem un kartes pazīt arī svešas zemes. Ja

šī pirmmācība veiksmīgi nobeigta, tad pārspētas
visas grūtības, ko uzliek tālākā ģeogrāfijas mā-

cība.»

To pašu teica G. Cīmans: «Upes malā bērns lai

iegūst jēdzienu par upi, straumi, ūdenskritumu; pie

dīķa — par ezeru, jūru, ostu, jūras līci, jūras šau-
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rumu. Te bērnam jāmācās izšķirt upes krastu no

jūras krasta; upes gultni no jūras gultnes. Līdze-

numā viņam jāmācās izšķirt augstu un zemu līdze-

numu; pakalnu no kalna v. t. pr. No dienu laika

maiņām bērns mācās atzīt gaisa dažādības un kli-

matu. Sādžas jēdziens noved pie miesta un pilsē-
tas, cietokšņa, ostas v. t. pr.»

A. Distervegs teica: «Ārējās pasaules atziņu

mantojam ar ārēju nomanu palīdzību; kā pirmais
faktors ir visur atsevišķu parādību uztveršana. Mā-

cības stundā skolēniem vispirms jārāda pašas pa-

rādības un jāvedina uz to novērošanu, ja vien tas

dzīvē iespējams; jeb jāatgādina uz tām parādībām,
ko tas agrāk novērojis, lai tās apcerētu pēc viņu
sākuma, gaitas un beigām. Protams, ka skolas ap-

stākļu šaurais aploks ierobežo darbību. Bet pie šī

pamatlikuma stingri jāpieturas: pēc iespējas daudz

maņu darbības.»

«Bet arī aplūkošanā», F. C. Fišers teica, «jāie-
vēro zināms mērs. Nav nekāda sveša parādība, ka

skolnieki, neskatoties uz visiem aplūkošanas paņē-
mieniem mācības stundās, zināšanās un izveicībās

maz uz priekšu tikuši. Lielā aplūkošanas dāvana

dažam labam atnesusi ļaunu. Traucas no viena

priekšmeta uz otru. No ātrās priekšmetu maiņas
sākumā interese ir dzīva un pavedina ar vienu uz

jauniem aplūkojumiem. Bet sekmes? Tās nav

darba vērtas un bieži noved pie sūras vilšanās.»

2. Māci tā, ka katrs sniegtais priekšmets un

priekštstatu rinda ir pamats skolēna nākošai pilnī-
gākai attīstībai, šo prasību dzimtenes mācība spēj
dažādā veidā veikt. Nav visai grūti gādāt par to,
lai priekšstati būtu patiesi, skaidri un pilnīgi.
Dzimtenes mācības pamatos atrodama aplūkojama
tiešamība. Par parādību patiešamību skolēni var

katru acumirkli pārliecināties, un ne tik te iespē-
jams priekšgalā celt priekšmetu, bet arī
panākt priekšmeta un vārda iekšēju apvienošanos
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bez starpniecības. Bez tā šī mācība, saskaņā ar

skolēnu attīstības stāvokli, kuru sagatavošanai uz

tālāko ģeogrāfijas mācību viņai jākalpo, skolotāja
vadībā iepazīstina pakāpeniski ar tām parādībām,
kas priekš atsevišķu priekšstatu izveidošanas node-

rīgas un atturas no tām, kas būtu pāragras.

3. Centies pēc tā un meklē skolēnus pavedināt,
lai tie domās un darbos nāktu ar dzimtenes mācī-

bas palīdzību pie pašdarbības!

Dzimtenes mācība ir kā radīta skolēnus novest

pie tā, ka viņi bez sveša iespaida, pa daļai no ap-

kārtnes, pa daļai no priekšstatu dzīves uztver uzde-

vumus, kas noved pie brīvas, neapzinīgas pārdomā-

šanas, aprēķināšanas, izrunāšanas, uzzīmēšanas,

šai garīgās dzīves veidojumā meklējama pašdar-
bība. Par pašdarbību nedrīkstam nosaukt katru

darbību, ko skolēns pats pastrādā. Ja skolēns pats
bez citu biedru palīdzības sagatavo uzdevumus, tad

to vēl nevar uzskatīt kā pašdarbību. Arī uzmanība,

pat darba prieks nav vēl īstas pazīmes, ka skolēns

pašdarbīgs skolotāja ieteiktā virzienā, jo katrs cen-

tīgs skolēns būs darbīgs, jo skolotājs to no viņa

prasa, šai darbībai vēl nevajaga bērna dvēselē būt

spontānam spēkam, kas pats no sevis tālāk darbo-

jas, tāpat kā ārēji nedarbīgs un kūtrs liekošais

skolēns var būt taisni pašdarbīgs, kaut gan ne sko-

lotāja veļamā virzienā un ne skolotāja prasītās vie-

las apjomā. Ja skolēni ar dzimtenes mācību jāvada
uz pašdarbību un zināmā virzienā, tad ekskursijas,

mēģinājumi mērīšanā, attālumu, augstumu, dziļumu

aprēķināšanas uzdevumi, zīmējumi v. t. pr., tā jā-
izlieto priekš nenoteiktu, neskaidru priekšstatu
grupu pārveidošanas stingrās, skaidrās priekšstatu

rindās, ka skolēns satiksmē ar savu apkārtni atrod

atgadienu un pamudinājumu ne tikai neapzinīgai
un apzinīgai reprodukcijai, bet tā, ka izveidotie un

tālāk attīstītie priekšstati pieņem iekārtošanas,
cenšanās, labpatikas un mīlas raksturu.
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Piemērs lai to paskaidro.

Bērns staigā bez mērķa pa mežu. Viņš nonāk pie

maza, jautri burbuļojoša strautiņa. Viņš redz

strautiņu, bet domā ne tik par strautu vien. Dzim-

tenes mācības stundā iegūtie jēdzieni upe, upes

gultne, krasts, avots, grīva v. t. t. attīstās no jauna
viņa dvēselē un nāk atmiņā. Viens no šiem priekš-
statiem sevišķi spilgti atdzīvojas, aptumšo citus un

paliek atmiņā valdošs: tas ir jēdziens par avotu.

Lēmums, —■ upes avots meklējams viņas augšgalā,
rodas zibeņa ātrumā atziņā kā vadošais. Zēns griež
savus soļus augšup uz avotu: viņš grib to redzēt,

grib to meklēt un atrast. Kas viņam to liek? Viņš
taču te viens! Atbilde var būt tik viena: avots viņa
dvēselē nav tikai kails priekšstats. Sākumā bezspē-
cīgais avota priekšstats ir viņam tagad dzenošs

spēks, kā citkārt vilinošā putna ligzda kokā. Tas

viņu dzen augšup, viņš tiecas, viņš ilgojas pēc avo-

ta. Viņam dr it kā kāds viņam tāpat kā skolā sko-

lotājs teiktu: «Ej augšup pa straumi un tur tu at-

radīsi avotu; aplūko to krietni!» šī balss, šis mu-

dinājums dzīvo viņā, viņš seko šai iekšējai balsij
viņš ir pašdarbīgs'un zināmā virzienā, še: augšup,
pret straumi. Zēns nekad nebūtu avota meklējis,
ne arī gribējis to atrast, ja, strautiņu ieraugot, tas

netiktu, teiksim neapzinīgi, pie avota atgādināts,
kas bez iepriekšējas reproducēto priekšstatu sa-

rindošanas nekad nebūtu noticis. Zēns nebūtu gā-

jis augšup, pret straumi, ja avota priekšstats un

augšējais lēmums pats no sevis, teiksim, nebūtu at-

dzīvojies, kas atkal bez šī lēmuma stingrās iepīša-
nas priekšstatu rindojumā nebūtu noticis.

Jautri klejojošais zēns tapa pašdarbīgs caur to,
ka «pats no sevis» cēla sev mērķi un «pats no se-

vis» atrada ceļu šī mērķa sasniegšanai. Reiz, kā

vīrs, viņš varbūt pārstaigās Āfrikas smilšu tuksne-

si, lai atrastu jaunu avotu. Vina pētnieka dziņa to

turp noveda.
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«Talants izveidojas klusībā,
Bet raksturs pasaules strāvas ņudzeklī.»

Skolotājam būs grūti pirmos īstos pašdarbības
iesākumus un parādības skolas laikā ievadīt, viņus
atrast, ja tie jau ir, tos apvienot un padarīt spēcī-

gākus, kontrolēt un ievadīt vēlamā virzienā. Tas ir

grūti mazā bērnu pulciņā, nemaz nerunājot par

pilnām atklāto skolu klasēm. Smalkais psīchiskais

process, kas te klusībā notiek, nozūd nepietiekoši
vērīgām novērotāja acīm; bez tā skolēns padots

daudzējādiem ārpusskolas iespaidiem, tā kā tā var

tikai atkarībā no tiem darboties. Tomēr skolotājam

jācenšas savu uzdevumu veikt un ar nesatricināmu

stingrību veicināt skolēnu pašdarbības attīstību arī

ar dzimtenes mācības palīdzību.

4. Par visām lietām dzimtenes mācības skolo-

tājam pašam dzimtene pamatīgi jāpazīst.

Distervegs prasa no ģeogrāfijas un dabas mā-

cības skolotāja: «Par visām lietām es prasu no

ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāja, ka viņš ne

tikai savu dzimteni, bet apriņķi, kurā viņa skola at-

rodas un vismaz vienu provinces daļu ne vilcienā,

ne uz tvaikoņa, bet kājām apstaigātu, ne tikai

viesnīcās pārgulētu, bet kalnos uzkāptu, ielejas pār-

staigātu un ievērojamākās vietas apmeklētu. Cik

nedzīva ir tā skolotāja dabas mācības stunda un

cik dzīva šī attēlojošā, līdzraujošā skolnieku un viņu

tieksmju pazinēja stunda! Starpība tā: Tas runā

to, ko pats tikai no vārdiem pazīst. Šis pazīst

priekšmetus no novērojumiem un tādēļ modina sa-

vos skolēnos īstenus priekšmetu tēlus un ar to at-

dzīvina interesi priekš dabas parādībām. Tādēļ

ģeogrāfijas skolotāja nepieciešama īpašība ir, ka

tas pasauli savām acīm aplūko. Tāpat viņam jāie-

gūst pamatīgi dabas novērojumi, pareizi jēdzieni
par kopdzīves mērķiem un pašam dzīvē krietni un

kārtīgi jādarbojas.»
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Šie nosacījumi viegli attiecināmi arī uz dzimte-

nes mācību, priekš kuras tie vēl no lielāka svara.

Jaunatnes priekšstatu aploka izveidošana ar apkārt-
nes aplūkojumu palīdz, lai skolēni vēlāk zemes vei-

dolu labāk aptvertu un izprastu, kā arī mīlas modi-

nāšana uz dzimteni, savu provinci, tēviju un tās

nostiprināšana un padziļināšana ir katra krietna

skolotāja uzdevums. Bet tas var tik tad notikt, ja

skolotājs spēj savus iekšējos pārdzīvojumus dzim-

tenes zemē un tās pamatīgu pazīšanu, kā arī dzim-

tenes vēsturigās gaitas dziļi izjustos novērojumus

un pārdzīvojumus pārnest uz saviem skolēniem.

Tik pašredzētas un paša domās pārdzīvotas parā-
dības var iesildīt bērna dvēseli, šo prasību var pa-

plašināt tādā kārtā, ka dzimtenes mācība uzņemas
izpildīt daļu no vispārīgā mācības uzdevuma;'tā ir

metodiska prasība, kuras pamatošana un iztirzāša-

na par tālu novestu.

Visu teikto īsumā saņemot, metodikai jāievēro:
A. Vielas iekārta.

B. Mācību veicinošie un pabalstošie līdzekļi.
Pie tiem pieder:
1. Valoda.
2. Skolas grāmata skolēnu lietošanai.

3. Lasāmie gabali no lasāmās grāmatas.
4. Ekskursijas, dabas novērojumi, attēlojumi

un zīmējumi.
5. Kompass un mērījamais aparāts.
6. Uzdevumi.

7. Paraugu lapas plānu un karšu zīmēšanai.

C. Metodiski pamatlikumi un noteikumi:

1. Izmeklē mācības pasniegšanai skolēniem vieg-
li pieejamus pamatus.

2. Māci tā, ka katrs sniegtais priekšstats ir pa-
mats skolēnu nākamai pilnīgākai attīstībai.

3. Veicini patiesu skolēnu pašdarbību.
4. lepazīsties ar dzimteni un viņas vēsturi pēc

iespējas paša piedzīvojumos, lai tev būtu mā-
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čības stundā pie rokas attēlojumi, ar ko da-

rīt iespaidu uz skolēnu nojautu, un lai dzim-

tenes mācībā veiktu arī vispārīgus audzinā-

šanas uzdevumus.

Ceturtā nodaļa.

Dzimtenes mācība kā atsevišķs priekšmets mūsu

skolās.

No visa līdz šim pārrunātā skaidri redzams, ka

dzimtenes mācības neuzņemšana mūsu skolās nāk

par ļaunu vispirms sekmīgai ģeogrāfijas mācībai.

Arī pie mums šim priekšmetam jāierāda skolā

vieta, lai bērnus iepazīstinātu ar apkārtnes telpas

apstākļiem un kartes izpratnes elementiem, caur ko

tiktu ģeogrāfijai nodrošinātas labākas sekmes. Da-

žas atsevišķas skolas, piem., H. Blumberga sagata-

vošanas skola un Bauera elementārskola Tērbatā,
Kurzemē skolotāja šēfera elementārskola Durbē un

citās vietās dzimtenes mācību uzņēmušas kā at-

sevišķu mācības priekšmetu. Arī Spalviņa mācības

grāmatu (J. Spalving, Geographischer Leitfaden fūr

Kreissehulen und untere Classen hoherer Lehr-

anstalten, mit Berūcksichtigung des ganzen russi-

schen Reiches, besonders der Ostseeprovinzen), uz-

sver dzimtenes mācības nozīmi ģeogrāfijas pasnieg-
šanā.

Par kavēkļu novēršanu, kas varētu stāties ceļā

vispārējai šī priekšmeta ievešanai visās pirmmācī-
bas skolās, kā arī par noderīga dzimtenes mācības

vadoņa sastādīšanu un viņas pieņēmīgāko ierindo-

šanas veidu mācību kursā, te nevar pamatīgi un

plaši pārrunāt, tādēļ ka visos šos jautājumos jāie-
vēro pār visām lietām piedzīvojušu skolotāju do-

mas. Negribēdams tām aizsteigties priekšā, pieve-
dīšu te tikai dažas piezīmes.

1. Nav šaubu, ka mūsu dzimtene, kaut gan ne

lielos apmēros, tomēr diezgan bagāta dažādiem ze-



172

mes virsmas veidiem, uz kuru pamata viegli ceļama
dzimtenes mācība priekš mūsu skolām.

2. Vai dzimtenes mācība iepriekš aprādītos ap-

mēros, jeb kā tēvijas mācība mūsu skolās piekopja-

ma, var spriest vienīgi pamatojoties uz piedzīvoju-
miem, kā mums trūkst. Abiem ģeogrāfijas pirm-
mācības veidiem ir savi priekšstāvji, gan kas ievē-

ro vairāk šaurās dzimtenes īpatnības, nepiegriežot
vērību visumam, gan arī sniedz jau pašā sākumā

vispārēju apskatu par visu tēviju, neielaižoties pa-

matīgā tuvākās apkārtnes aplūkošanā.
Pēc mana ieskata ieteicams iesākt ar dzimtenes

mācību šaurākā nozīmē, kurai pēc divgadēja kursa

seko tēvijas mācība, kamēr tās vietā pēc atkal di-

viem gadiem iestājas īsta ģeogrāfija.
Te varētu iebilst, ka dažās skolās tad priekš ģeo-

grāfijas neatliktu laika. Pareizi; bet te rodas jau-

tājums, vai caur to būtu kas zaudēts. Kāda ģeogrā-

fijas mācībai nozīme, ja tai trūkst nepieciešamais
pamats? Ja skolai jāizvēlas likt tornim pamatu,
jeb celt torni bez pamata, tad tā atradīs par node-

rīgāku apmierināties tik ar pamatu.
Ja kādā skolā tiek ģeogrāfija pasniegta, tad tas

var notikt ne citādi, kā pietiekoši ievērojot dzim-

tenes mācību, vai nu vienā, vai otrā veidā.

3. Bez tā lai te seko kāda vieta no Pranges
raksta. Viņš teica: «Jāatrod pilnīgi nevietā, ja pil-
sētās, sevišķi lielās, dzimtenes mācība tiek tā iz-

plesta, ka tiek aplūkota tipiska un vēsturiska pilsē-
tas attīstības gaita visā kopībā, tiek apskatīti lau-

kumi, ielas, sabiedriskas un privātas ēkas, iestādes,
biedrības, ietaises, satiksmes līdzekļi v. t. pr.»

«Kas pētniekam no senlaiku apstākļiem ievēro-

jams un ko rūpīga vīra prāts cenšas panākt, nav

skolēniem katrreiz vajadzīgs un noderīgs. Viņiem
tagad cits darbs svarīgāks; gan dzīve arī viņus ar

laiku ievedīs daudz un dažādu lietu un apstākļu iz-
pratnē, kam skolas darbā nav vietas.»
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Uz pareizu mēra ieturēšanu te nopietni jāaizrāda.

4. Ēingers pārrunā kavēkļus, kas sastopami sko-

las ierīkojumā, skolotājos, bērnos, vecākos un ap-

kārtnē un ikas kavē dzimtenes mācības ievešanu un

iesakņošanos, un atrod, ka izdošanās galvenie notei-

kumi meklējami īsā teikumā: Vi sas grūtības
pārvaramas, ja darbu apgaro mīla.

Šis teikums saceļ, to tuvāk aplūkojot, šaubas. Do-

ma, ka mīla uz darbu, uz zināmu pienākumu, paceļ
mūsu darba spējas, vēl nedod tiesības slēdzienam,

ka viņa mūs katrā darbā dara stiprākus. Ar tā-

diem izteicieniem bieži vien pieviļam sevi un citus.

Apgalvojums, ka vajaga būt tik mīlai, lai rastos pa-

nākums, tikpat nepamatots, kā ieskats, skolotāja
teorētiskā izglītība kaitīga un atmetama (Ziller,

Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unter-

richt). Abi neievēro to, kas visnepieciešamāks dar-

ba izdevībā un veiksmē. Pie labas darba izdošanās

pieder vispirms ieskats par to, ko grib sasniegt,
apskats noderīgo līdzekļu izvēlē, darba spēja un iz-

turība mērķa sasniegšanā. No šiem faktoriem, ku-

riem jāpievienojas mīlai uz priekšmetu, uz skolu un

jaunatni, atkarāsies, vai dzimtenes mācība spēs
iekarot cienīgu vietu citu mācības priekšmetu
starpā mūsu pirmmācības skolās. Galvenais šo rin-

diņu mērķis ir palīdzēt šos apstākļus radīt: kaut

jel šis mēģinājums nebūtu veltīgs!

Tulk. Bebru Juris.
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Kāds vārds par mūsu tautas

skolām

I.

Cilvēki nav radīti, lai tie dzīvotu katrs savrupīgā
vientulībā. Cilvēkiem klājas un vajaga dzīvot sa-

draudzēs jeb sabiedrībās, vai nu familijās, vai pa-

gastos, vai draudzēs, vai lielum lielās valstīs kopā
saderošiem, šī cilvēku īpašība nav vis no kaut kā-

da izgudrotāja izgudrota, bet tas ir mūsu dabīgi
iedzimts tikums, viens Dieva dots likums, jo tikai

šo likumu izpildot cilvēks var patiesi tapt par cil-

vēku, var panākt īstenu cilvēcību. Viņu pār-

kāpjot tas atklīst no cilvēcības un tuvojas lopībai,
zvērībai.

Tādēļ no sen seniem laikiem daždažādi par to

tapis gādāts, kā lai cilvēki vislabāk spētu šo dabīgo
likumu izpildīt. Tā cēlās pie bērnu audzināšanas

arī — bērnu mācīšana.

Cilvēku bērni piedzimst pēc miesas un /pēc gara

ļoti kusli, nespēcīgi un vāji. Tie bez pieaugušo pa-

līga nevar iztikt. Tādēļ jau sirmā senatnē bija
bērnu audzināšana pazīstams un ierasts darbs.

Drīz ievēroja arī, ka bērniem par labu nevien ar

miesas spēku un ar laicīgu mantu jānāk palīgā,
bet ka arī tēva un mātes iekrātā garīgā manta,

proti, vecāko piedzīvojumi un izbaudījumi, ievēro-

jumi un apcerējumi jādod bērniem par mantojumu.
Citādi cilvēku cilts savā garīgā izplaukšanā ne soļa
nebūtu patapusi uz priekšu, ja tēvi nebūtu jauno
audzi arvienu pacēluši.

Mācīšanas un audzināšanas darbu vispirmajos
laikos izdarīja tēvs, māte vien, bez nekādiem īpa-
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šiem palīgiem. Un tēva un mātes gādāšana šinī

lietā, viņu pūliņi un rūpesti par bērnu miesīgo un

garīgo izplaukšanu vēl šo baltu dienu ļoti vajadzīgi

un derīgi, spēcīgi un svētīgi, kauču tagad tie vairs

nav tie vienīgie pie šī darba; jo ar laiku cilvēki

atzinuši, ka pie bērnu pilnīgas izaudzināšanas un

plašākas izmācīšanas vecākiem nei diezgan vaļas,
nei ikreiz iespējas. Tādēļ jau senos pagānu laikos

dažas tautas, kā vecie grieķi un romnieki, uzsāka

pieņemt pie šī neaizkavējamā un tomēr ļoti grūtā

darba kādus palīgus — bērnu vadoņus (paidago-

gus), skolotājus, bērnu mācītājus un audzinātājus.
Vēlāk iecēla ir īpašas vietas šiem palīgiem pie bēr-

nu audzināšanas un izmācīšanas, un iesauca tās par

skolām.

Bet cilvēku cilts, kaut gan daudz tūkstošu gadu

veca, tomēr no pirmās dienas līdz šai stundai nav

gājusi pa vienīgo gaismas ceļu uz priekšu. Tā tur-

pretim daudzkārt maldījusies un alojusies, no īste-

nā ceļa daudzreiz noklīzdama. Tādēļ ar skolām

diezgan raibi pasaulē gājis. Ir bijušas jau pagānu
laikos pie dažām tautām augstas slavenas skolas,
kur tapa tādas gudrības mācītas, kādas vēl šodien

daudz augstās skolās māca, ka: zemesmērīšana (ģeo-
metrija), filoloģija (valodu zinātne), filozofija jeb
pratniecības mācība un dažas citas. Bet ir bijuši
ir tādi laiki, kur skolas svēto nolūku daždažādi sa-

ķēzīja ar niecīgiem blēņu nedarbiem, kur tādi grē-
ku kalpi uzņēmās augsto skološanas darbu strādāt,
kas nebija derīgi ne pie suņu dīdīšanas, ne vēl pie
cilvēku bērnu dvēseļu apkopšanas, viņu audzināša-

nas un mācīšanas. Bezdievīgi apspiedēji gribējuši
cilvēkiem Dieva doto tikumu iznīcināt, gaismu aiz-

turēdami un tumsību pavairodami. Būtu laikam

pašu sauli izdzēsuši, ja tikai būtu to aizsnieguši.
Mūsu dienās, paldies Dievam, skolu krietnais ka-

rogs stalti vicinājās visur, kur vien cilvēki dienas

gaismā savas dzīves gaitas nostaigā, kur vien gais-
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ma aust. Bet ne visur vēl spīd skaidra dienas sau-

līte, un kur tā ar sāk spīdēt, tur ronas vēl diezgan
to tumsības draugu un izmanīgu acu apmānītāju,
kas tīko katru gaismas darbu iznīcināt un ja ne

vairāk, taču sajaukt vai drusku aizkavēt. Šie nu

tādēļ rauga ir tagadējās skolas šā tā saķēzīt un

dažā valstī viņi zvejo pa sajauktu ūdeni, dažreiz

it labu lomu izvilkdami. Bet caurim ņemot varam

tomēr priecāties, ka šādi kavēkļi dienu no dienas

pasaulē mazinājās. Zināms, nomodā būs visiem

būt, kam laba skolu veikšanās rūp.

Cilvēkam ir gan spēks to atzīt, kas labs un da-

rāms, bet viņam tomēr arī spēks to darīt, kas ļauns
un nebūtu darāms. Tādēļ maldāmies un alojamies
vēl šo baltu dienu dažādi un daudzkārtīgi, noklīz-

dami no tā īstenā ceļa, kas mūs patiesīgai cilvēcībai

pieved jo tuvāk. Tādēļ saku vēl reiz: tā ir gājis

senāk, tā iet tagad un tā ies vēl daudz gadu tūk-

stošus. Tikai tie, kuri pagājušos laikus nepazīst un

tagadējos neprot nosvērt, domā, ka viņiem smilšu

kalnā aizbraucot šī cīnīšanās apstāsies. Nē, draugs!
Mēs gan galā kļūsim, bet cilvēku cilts vēl tik drīz

vis neatradīs savas takas galu. Bet jo dziļāk šo

patiesīgo likumu apdomājam, jo čaklāk strādāsim,

savu še piederīgo pienākumu izpildot. Un skaidrā

prātā apcerēdami atronam, ka pat to visspēcīgāko
vīru darbi (kā Kārļa Lielā, Lutera v. c. darbi) ta-

ču ja daudz salīdzinājami ar smilšu graudiņu priekš

ceļamā kalna, kam jāsniedzas līdz debesīm, salīdzi-

nājami ar ūdens pilienu, kas izliets jūras piepildī-
šanai, kam būs aizpildīt visus bezdibeņus, sniegties

ap visu pasauli. Ko tad lai nu mēs «mazie gari»

iespējam? Un tomēr mums jāstrādā līdz — jāstrā-
dā žigli, čakli, nepiekusušiem, jo mūsu dienas, sa-

līdzinot ar visas cilvēku cilts mūžu, ir ļoti īsas, nie-

cīgas. Tādēļ nav daudz ko gorīties, jāķeras pie dar-

ba. Un patiesi —
redzam gan, ka daudzi klupdami

krizdami, pūzdami elzdami «ķeras, tveras — atspe-
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ras» pie tā darba strādādami, lai cilvēki sadraudzes

likumus spētu jo dienas jo vairāk izpildīt. Tā ceļas

jauni likumi, jaunas tiesas; cits skubina uz zelta

rakšanu, lai kļūtu bagāti ; cits sauc uz skolu, lai

taptum apgaismoti v. t. t. Tā pa plašu pasauli dzir-

dam vienā dienā dažādas klaigu balsis atskanam,
ka ausis sasilst klausoties. Bet atminies, vienmēr

tā bijis senāk, tā cīnās tagad, tā pūlēsies, jo turp-
māk — kauču ne visur vienādi. Bet pie kāda darba

lai mēs ķeramies? Jaunus likumus celt nav mūsu

spēkā, zeltu rakt, tad jāiet uz tālu svešumu — at-

liek skolas, runāsim par tām.

Vispirms metīsim īsi acis uz mūsu tautas bērnu

audzināšanu vispārīgi, no seniem laikiem sākot.

Labākas izprašanas dēļ mums še jāatgādinājas,
ka latvieši jau trejādus laikus piedzīvojuši,
proti, senē j o s, vidējos un tagadējos
laikus.

1) Senējie laiki bija tie, kur latvieši dzīvoja
priekš vācu atnākšanas savā neaizkārtā savvaļībā.
Šie latviešu senējie laiki jeb latviešu senatne

pastāvējusi gadu tūkstošiem.

2) Otrie jeb vidējie laiki bija pie latviešiem

tie laiki, kad viņi no atnākušiem vāciem tika uzva-

rēti un tad kādus seši simts gadus turēti zem ver-

dzības slodzēm.

3) Trešie jeb taga dēj i c laiki sākušies, kamēr

latvieši pie Krievzemes piešķirti, atdabūjuši savu

vaļību jeb brīvību, šie laiki pastāv tikai 50 gadus.
Kāda tad nu gan bijusi mūsu sentēvu laikos bēr-

nu audzināšana un mācīšana, un kas viņus toreiz

mācīja, kad vēl no tagadējo laiku skolām ne vēsts

nebija? Audzināja, mācīja tēvs un māte paši.
Bet ko laba mācēja, prata mūsu sentēvi, iekam

vāci atnāca? To redzam pie viņu darbiem, pie viņu
dzīves. Latviešiem bija jau savā senatnē ticība un

tikumi, valdība un amati. Latvieši prata jau to-
reiz tīrumus kopt un maizi cept. Tie bija čakli
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medinieki un dravinieki, zvejnieki un kuģotāji.

Viņu laivas peldēja pa Daugavu un Gauju un mū-

su jūrai tie deva vārdu «baltā jūra». Latvieši prata

ēkas celt un pilis uztaisīt, gan laikam no koka vien.

Bet viņi jau negribēja citus verdzināt. Latvju mei-

tas prata puķu dārzus kopt, vaiņagus pīt, villaines

jauki izrakstīt, pūru pielocīt, zvaigžņu segu tautu

kumeļam uzklāt, rakstīt kara karodziņu; tās prata
jaukas dziesmas dziedāt gan prieka, gan bēdu die-

nās. Tautas dēli prata savu kumeliņu kopt, mācēja
taures pūst un gavilēt, tie kala paši kara zobenus,

ko tēvuzemi aizstāvēt. Senējie latvieši mācēja tēvu

un māti godāt, un visur dabā viņi atzina Dieva

spēkus strādājam: saulei lēcot, pērkonam graužot,

jūrai krācot, mežam šņācot un pat lēnai vēsmiņai
pūšot. Tie ticēja mūžīgo dzīvošanu esam. Raženus

tikumus viņi ļoti cienīja un netikls cilvēks latvie-

tim toreiz bija līdzīgs «sapraulējušam bērza cel-

mam». Tur bija gan ko mācīt un ko audzināt, jo

toreiz vēl nebija nei tagadējo grāmatu, nei taga-

dējo skolu.

Bet nu nāca vidējie laiki, — latvieši tika pagāzti
zem svešinieku varas, kauču tie dūšīgi un stipri
ilgu laiku cīnījās pret bruņiniekiem par savu tēvu-

zemi, savu vaļību un ticību. Atnākušie atnesa jau-
nu ticību, kas bija latviešiem jāpieņem, bet skolas

tie, zināms, neatnesa vis, jo tiem pašiem tādu ne-

bija. Katoļi aizliedza pagānu ticību, bet no Kristus

ticības latvieši daudz neko nedabūja zināt. Toreiz

mācīja ticību vai ar skaudru zobenu, vai ar svešu

valodu. Latvieši, dievbijīgi būdami, nevarēja bez

ticības palikt, tādēļ viņi kopa slepeni savu pašu ti-

cību un mācīja to arī saviem bērniem. Bija gan

grūti un tumši šie verdzības laiki. Latvieši pie-
jauca gan kādas pātaru druskas savai ticībai, bet

gaišāki tie tādēļ netapa. Tomēr gods un slava

mūsu tēviem un' mātēm, ka tie arī tādos grūtos
laikos nepiemirsa un nepiekusa savus bērnus au-
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dzināt un mācīt, zināms, tik daudz, cik tie paši mā-

cēja un par labu atzina. Un ja kādreiz māte i t

nekā nespēja par saviem bērniem gādāt, kas

šos vidējos laikos visi piedzima par kalpiem — tad

tā lūdza Dievu, lūdza to, kas visu iespēj. Bet kura

māte spētu tādā vietā gan ko labāku darīt! Un vai

nav tiesa, ko dziedonis saka:'

«Tā košākajā balss, kas pasaulē tik skan,
Tas skaidrākajais stars, kas līdz pat debess iet,
Tā karstākajā liesma, ko tik sirds vien man',
Tā skaistākajā puķīte, kas dobē zied,
Tā lēnākajā dvašiņa, kas paceļas
Ar saldi smaršodamu vīrāku,
Uz Dieva goda krēslu — ir tās nopūtas,
Kad māte lūdz par savu bērniņu.
Sirds svēti iesilt var pie katras lūgšanas,
Ko viens pats svēti lūdz, vai arī citiem līdz;
Un kad uz debesīm tās svēti paceļas,
Tad ir priekš mūsu sirds patiesi svētīgs brīd's.

Tomēr vissvētais brīd's, visdārgā stundiņa,
Ko eņģ'ļi izpušķo ar debess košumu,
Ir šinī dzīvībā aiz visām citām tā,
Kad māte lūdz par savu bērniņu.»

Tā gāja gadu simtenis pēc gadu simteņa, un lat-

vieši nogrima arvien jo lielākā tumsībā. Viņu ti-

cība tapa nicināta un apsmieta, viņu tikumi sape-

lēja un ierūsēja daudz vietās.

Bet toreiz arī paši vāci sāka atzīt, ka katoļu ti-

cība esot kļuvusi neskaidra. Un tā tad notika, ka

viņi to drīzumā atstāja, tikko Luters sāka mācīt

skaidru Kristus ticību. Lutera gaismas darbi atspī-
dēja līdz pat Baltijas krastiem, un vāci pieņēma arī

še viņa mācības. Latviešiem nu arī bija jāatstāj
tā ticība, kas tiem caur kādi 400 gadiem par to vie-

nīgo, īsto un patiesīgo ticību bija uzslavēta un gan

ar labu sludināta, gan ar varu uzspiesta. Zināms,
visai liels žēlums viņus jau nebūs vis tādēļ aizgrā-
bis, jo viņi it dziļi vēl nebija saauguši ar katoļu ti-
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čību, (tādēļ ka viņi svešas valodas dēļ ir vislabāko

mācību nesaprata.
Luters paģērēja, ka ticības mācītājiem vajagot

pašiem iepazīties ar ticības mācībām; tādēļ viņš
tiem sarakstīja savu lielāko katķismu. Viņš paģē-
rēja arī, ka ticība katrai tautai jāpasniedzot, jā-
mācot viņas valodā; tādēļ viņš tulkoja «Bībeli» sa-

vas tautas valodā, lai to katrs — mācītāji un ļau-
dis — spētu ar saprašanu lasīt. Viņš paģērēja, lai

draudzes locekļiem arī iemācot tās svarīgākās ti-

cības mācības: tādēļ viņš sagādāja mazāko katķis-
mu. Viņš gribēja, lai draudze pie Dieva kalpošanas
arī ar prātu un saprašanu no visas sirds ņemtu
dalību, tādēļ viņš gādāja par baznīcas dziesmu un

pātaru grāmatu tautas valodā.

Lutera mācību mūsu zemē ievedot, luterticības

mācītāji sāka Dieva vārdus sludināt tautas valodā

un sagādāt dažas grāmatas dievkalpošanai. Ap 1530.

gadu, tas ir kādi 400 gadu pēc tam, kamēr kristīgo
ticību pie mums uzsāka sludināt, Rīgas Jēkaba

baznīcas mācītājs Rams sarakstīja latviski 10 Die-

va baušļus. Gotards Ketlers, pēdīgais Livonijas

ordeņa mestrs, tika 1561. gadā no Poļu ķēniņa par

Kurzemes lielkungu (hercogu) un ķēniņa vietnieku

Vidzemē apstiprināts. Kā prātīgs valdnieks, atzī-

dams, ka zemnieku rokās valsts bagātība stāv, sāka

viņš tūlīt par latviešu labklāšanos mūdīties, pavē-

lēja viņiem baznīcas un skolas iecelt, gribēja Rīgā
latviešu ģimnāziju ierīkot un lika par grāmatām

gādāt1). Tā ausa pirmā gaismiņa jel pie kristīgās
ticības mācīšanas, visvairāk kad arī «Dziesmu grā-
matu» un «Bībeli» latviešu valodā sagādāja.

Ap šo laiku visā Eiropā pūta vējš, kas tautas

spirdzina. Bija jau Itālijā, Anglijā, Francijā kriet-

nas skolas cēlušās. Tādas cēlās nu arī Vāczemē un

vāciem arī pašā mūsu zemītē, bet latviešiem tās vēl

*) Skaties: Latviešu rakstniecība no Dīriķa, 1860., 7. la-

pas pusē.
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necēlās, jo vergiem skolas nav derīgas, tādēļ ka sko-

lās labi mācītie verdzināšanu tur par grēku. Kurš

vergu turētājs lai tad savus vergus skolā raida? Tā

tad latvieši no plašākām mācībām vēl nedabūja
neko ne paost. Pie viņiem mātes klēpis, tēva pa-

spārne un dzīves gaitas bija arī vidējos laikos gan-

drīz vienīgās skolas.

Bet ka latvieši caur tādu ilgu vārgšanu un kal-

pināšanu bija dažādi sanīkuši, par to gan daži brī-

nās, bet tur nav ko brīnīties. P. Einhorns1) par
tiem laikiem raksta : «Kristus mācība tika no diev-

vārda kalpiem pagāniem sludināta un mācīta, bet

kādā vīzē? Pāvesta priesteri staigāja visapkārt pa

zemi, svešā valodā reti kur mišu nolasīdami, bet jo
sirdīgāk pūlēdamies, ka nabaga iedzīvotājus sev par

kalpiem un vergiem padarītu un ka paši tad jo lie-

lākā lepnībā, savvaļībā un trakumā varētu dzīvot.

Nodošanas spieda jo dienas jo vairāk nabaga ļaužu

kamiešus, īpaša «skolas nauda» bija ik gadā jā-
maksā, lai kādas skolas varētu celt; bet kur nauda

izdota, kādas skolas ar to celtas, nav ne ziņas.»
Bet nu nāca trešādie laiki, proti, tie laiki, kamēr

latvieši savu vaļību atdabūjuši, šos jaunākos laikus

bija sagatavojuši tādi vīri, kā Stenders, Merķelis
v. c. šos laikus uzsākot, zināms, visur vidējo laiku

pēdas nevarēja vienā dienā izzust. Verdzību liku-

mos atceļot, verdzības gars ne vienā ne otrā pusē
tūlīt pa visam nav izzudis. Ap 1820. gadu vēl kāds

mācīts vīrs, Heidelibergas profesors Mome, rakstīja
par mūsu vergu atliekām diezgan dīvainas lietas.

Drīz pēc atsvabināšanas no dzimtbūšanas sākās

latviešiem celties arī īpašas skolas. Ķeizara apstip-
rināts likums pavēlēja ik uz 1000 dvēselēm iecelt

vienu skolu. Augstākas skolas gan vēl neizdevās

latviešiem uzcelt, bet tomēr tiem nu bija arī atļauts
mācīties vācu augstākās skolās, kauču dažam tas

*) Lasi: Pāvils Einhorns un vina raksti par latviešiem

(«Balt. vēstn.» 1869. gadā Nr. Nr.' 92, 93, 94, 95).
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nebūt nepatika. Tā tad nu latvieši drīz vien pierā-
dījuši, ka tā 700 gadu vecā ticība, ka latvieši tikai

verdzībai dzimuši, laikam nav vis patiesīga: tie mā-

cījās un mācās dūšīgi un uzcītīgi, kamēr tiem at-

ļauts mācīties. Latviešu dēli jau tagad strādā vi-

sādās dzīves kārtās. Ir mācītāji un skolotāji, dak-

teri un tiesas vīri, amatnieki un tirgotāji, mācīti

zemkopji un cienīti karavīri. Vācu augstākās sko-

lās, diemžēl, netop īpaši piekoptas mūsu tautas dār-

gākās mantas, kā latviešu valoda, viņu senība un

literātūra; tādēļ notiekas, ka daži tautas dēli pa

svešām skolām cīnīdamies savējos gandrīz pavisam
piemirst; bet daudz jau ir tādu, kas arī atģied to,
kas cilvēkam pienākas. Ar mūsu pirmējām tautas

skolām bija gan kā bija, bet nu jau iet arī ar šām,
kamēr semināri iecelti, it krietni uz augšu. «Katrs,
kas par cilvēku garīgo modrību var priecāties, tas

priecāsies arī par mūsu skolas būšanu, ja pēdējos
gados uz to uzmanīgs bijis. Vecās skolas tiek pār-

labotas, jaunas ietaisītas, mācības gabali vairojas,
un vispēdīgi ļaudis sāk atzīt, ka pie īstena cilvēka

īstena mācība piederot. Tomēr pie šī prieka neva-

jaga piemirst, ka lai gan uz priekšu ejam, tak vēl

ceļa galā neesam, un ja gribam ar citu zemju sko-

lām mūsējās salīdzināt, tad lepoties vis nevaram.

Tāpēc pienākas katru vainu, kur to atrodam, pie
gaismas -vilkt un viņu lūkot izlāpīt. Mūsu skolu

trūkumi ir dažādi, lieli un mazi. Caur dažu vienu

vienīgu lielu ceļas kāds ducis mazu», tā sacīja J.

Zvaigznīte senajās «Pēterburgas avīzēs». Un pa-

tiesi, ceļa galā vēl neesam vis; tādēļ klājas bez-

kaislīgi šo lietu pārrunāt un uzcītīgi par to rūpē-
ties un gādāt.

Bet virspirms lai paturam vienmēr īsteno sko-

las nolūku prātā un sirdī, proti: Skolas darbs

nav cits nekāds, kā tēvam un mātei palīdzēt
bērnus izaudzināt un izmācīt par krietniem un tik-

liem, prātīgiem un dievbijīgiem cilvēkiem. Bet sko-
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la arī šo darbu pavisam nenobeidz, jo mums pēc

skolas gadiem atliek diezgan daudz ko mācīties līdz

pat sirmam vecumam. Tā tad redzam, ka laba

skola nestāv nedz gaisā, nedz kādā atšķirtā sav-

rupībā, bet ka tā ir cieti ar dzīvi un ar tautu sa-

augusi kopā. Viņai stāv vienā pusē tēvs un māte

ar savu mācību un audzinājumu, un otrā pusē pati
dzīves skola. Virs tā pamata, kuru vecāki savu

bērnu sirdīs un garā sacēluši, skolai jābūvē sava

plašāka mācības un audzināšanas ēka, un tai savi

skolēni tiktāl jāsataisa, ka tie skolu atstādami var

pieklājīgi iestāties tai vēl jo plašākā dzīves skolā.

Mūsu tagadējām skolām, zināms, ne-

drīkst cits nekāds nolūks būt, kā tas jau augšā pie-
minētais. Mūsu skolām arī būs vecākiem palīdzēt

pie krietnas bērnu audzināšanas un skaidras mācī-

šanas ; mūsu skolām nebūs kā raibiem tauriņiem pa

gaisu lidināties, bet būs būt cieti un stipri savieno-

tām ar mūsu tēvuzemi, mūsu tautu un dzīvi. Mūsu

tautas skolām būs palīdzēt par to gādāt, ka lai mū-

su tauta atzeļ, atspirgst savu sentēvu krietnos ti-

kumos; ka prāta gaisma izplatītos tik gaiši vispāri
pār latviešiem, ka lai ikkatrs no mums iespētu
skaidri atģist, kāda tiesa cilvēkam kā cilvēkam pie-

nākas, un lai katrs varētu savu pienākumu izpildīt
ar gaišu apziņu, kādēļ tas izpildāms, kā tas jau
cilvēkam tiešām pieklājas. Viņām nebūs tīkot to

derīgo un svēto pamatu, kurš jau pastāv, izgrozīt
jeb sagāzt, bet viņām būs gādāt, ka caur viņām cil-

vēki taptu jo cilvēcīgāki, no lopības un zvērības

vienmēr jo vairāk attālinādamies. Ja kādā vietā

(namā), kur daudz bērnu sapulcējas, pēc cita kāda

mērķa cīnās, tad šī vieta patiesi nepelna tā vārda

«tautas skola», lai to arī simtreiz tā nosauktu, lai

tur arī ar zelta vārdiem uzrakstītu, ka tā skola esot.

Daža latviešu skola jau pūlējas dedzīgi, uzcītīgi
un droši — par vēja grābekļiem un tumsas drau-

giem neko nebēdādama — šo augsto un svēto no-
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lūku panākt. Tomēr ir, diemžēl, arī vēl daudz tādu,

kur tas netiek ievērots.

Te nu lai izklausāmies, kādas vainas mūsu sko-

lām top pārmestas.

Daži sūdzas, ka viņās jau par daudz mācot, daži

atkal spriež, ka mācības esot visai nepilnīgas un

daudz vajadzīgu mācības gabalu pavisam vēl trūk-

stot. Citi redz, ka ļaudis caur mūsu skolām kļūst
ātriem soļiem uz priekšu, bet citi turpretim viņas

apvaino, ka tās tik bērnus pavedot uz netikumiem

un nedarbiem, ka bez skolām bērni izauguši par jo

krietnākiem un dievbijīgākiem cilvēkiem, nekā nu

ar tām; ka no skolām īsts labums nekāds neceļoties.
Citi saka, ka skolotāji neprotot ar bērnu vecākiem

apieties. Tie apmeklējot labāk «krodzinieku», tam

piesitoties par draugu, ja tik viņš esot no svešas

tautas, lai arī tam bērnu nebūtu skolojamu. Vēl

citi melš, ka daži mācītāji neļaujot skolotājiem tā

strādāt, kā viņš pēc sava amata ziņām gan gribētu

un spētu strādāt, un ka daži latviešu bērnu audzi-

nātāji savus audzēkņus gribot vai nu par čigāniem

vai strazdiem pārvērst — par latviešiem tie nevarot

palikt v. t. pr. Daudz no šīm apvainošanām laikam

aplamības karstumā un muļķības tumsā izperinā-
tas; bet neba visas sūdzības nepatiesīgas un nepa-

reizas. Pažā vietā ir, diemžēl, patiesi ko žēloties.

Un vai tad patiesi jau visur derīgi skolas nami?

Vai visur gādāts par krietni izmācītiem skolotā-

jiem, kas savu svēto darbu jo gaiši spēj strādāt?

Vai visur tēvs un māte un visa skolas draudze jau

skaidri iepazinušies ar skolas īsteno mērķi, jeb vēl

daudz vietās tikai pa gaisu grābsta? Esmu dažreiz

izklausījies, ko pieaugušie ļaudis par saviem skolas

piedzīvojumiem stāsta, esmu citas latviešu skolas

pats apmeklējis, esmu no skolu kopējiem dažādas

patiesīgas ziņas iekrājies, un tā tad no visa atzinis,
ka arī pie mums, diemžēl, daža skola savu īsteno

darbu vēl nestrādā, un ka tie nav vis ikreiz aplam-
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nieki, kuri saka, ka daža skola esot vēl visai nespē-

cīga un ka caur skolu dažreiz bērni topot samaitāti,

sajaukti un uz neceļu novesti. Še patiesi vainas da-

žādas. Citas gan tādas, kas visur pasaulē atronas

un ļoti grūti izdeldējamas, bet citas arī tādas, kas

īpaši pie mums mūsu pašu «īpašības» dēļ saceļas.

Negribu šoreiz un še visas šīs vainas pēc rindas

saskaitīt, lai pietiek kādas trīs, četras atgādinot.

Vispirms jāapdomā, ka mūsu laikos bērnu izau-

dzināšana un izskološana ļoti grūts darbs, jo taga-

dējie laiki prasa no cilvēkiem caurcaurim daudz

vairāk zināšanu, daudz stiprāku tikumu, daudz gai-
šākas, dzīvākas ticības, nekā senākos laikos, jo ta-

gad jo vairāk par sevi pašu jāgādā, uz sava paša

kājām jāstāv. Un tomēr visur vēl nav bijis iespē-
jams jaunāko audzi tā apgaismot, spēcināt un stip-
rināt, kā to tagadējie laiki no katra cilvēka prasa.
Un kad nu, diemžēl, atgadās, ka pat tādi bērni, par
kuriem vecāki diezgan rūpīgi gādājuši, tomēr aiz-

iet aplamības un grēku postā, tad nebūs tūlīt skolai

vien to vainu uzgriezt, jo aiz tautas skolām vēl nāk

pati plašā dzīves skola. Skola, laba skola iespēj

gan daudz ko pie bērnu krietnas audzināšanas un

derīgas izmācīšanas, tā kā daži saka: kam skolas

pieder, tam pieder visa nākotne, — bet visu to-

mēr skolas neiespēj vis. It īpaši mūsu laikos dažs

labs nezinādams ielēc straujā dzīves straumē, iekam

pamācījies labi peldēt, — jo tagad vaļības lai-

kos var, ikkatrs jo vairāk pēc sava prāta izdarīties,

nekā to citreiz drīkstēja.
Cita vaina ir atkal tā, ka tie, kam īsti par skolas

būšanu jāgādā, neiet vienis prātis saderīgi pie šī

darba. Vecāki, bērnus uz skolu raidīdami, neatstā-

jas pavisam no bērnu audzināšanas un mācīšanas;

tādēļ skolai vispirms ar vecākiem daudz vietās jā-
uzņem vienāds ceļš, vienāds darbs, proti, ja abi uz

to mērķi dzenas, bērnus pie cilvēcības pievest. Sko-

la arī nebeidz savu darbu pavisam pie tiem, kurus
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tā pēc beigtiem mācības gadiem atlaiž, bet gādā da-

žādi, lai tie pieauguši savā dzīvē to skolā iekrāto

mantu nepazaudē, lai tie turpretim to derīgi izlieto

un tad paši vēl pavairo. Tādēļ ceļas lasīšanas un

dziedāšanas biedrības, tādēļ tiek priekšlasījumi tu-

rēti v. t. pr. še nu skolai uz visu skolas draudzi

jāatbalstās, jo citādi viņa neko svarīgu neiespēj.
Un par vienu mācības daļu it īpaši vēl pēc skolas

gādā, proti, par ticību. Lai tā no mātes virpirms
bērnu sirdīs dziļi iedēstītā ticība, kuru skola ar

savām mācībām cenšas izskaidrot, pavairot un spē-

cināt, lai šī mūsu ticība pieaugušiem nezustu, tādēļ
top par viņas kopšanu baznīcās gādāts. Tā tad sko-

las tak ved arī uz baznīcu.

Tādēļ tad nu vajadzīgs, ka lai tēvs un māte, sko-

lotājs un mācītājs kopā ar visu skolas draudzi gaiši

atskārst, kas tiem īsti pie bērnu audzināšanas un

izskološanas darāms un kā šis darbs vislabāk izve-

dams, jo tikai šiem visiem kopā uzcītīgi un rūpīgi,
prātīgi un ar skaidru ziņu par skolu gādājot, skolo-

šanas darbs var patiesi labi veikties un sekmēties.

Bet ja, diemžēl, viens otrs ko labu uzceļ un trešs,

ceturts to atkal sagāž, izārda, tad tur jau īsti labs

nekas neiznāks. Vaina var būt vai nu vienā vai

otrā pusē, tas vienalga: visādi tas ļaunums beidzot

pie pieaugušiem dzīvē parādās.

Beidzot pieminēšu to svarīgāko vainu, caur ko

daža skola to nepanāk, pēc kā tai bija īsti cīnīties.

Šī vaina atronas gan arī citās zemēs, bet pie mums

arī tā diemžēl vietām tik liela, ka tautas mīļotāju,
to ievērojot, žēlums aizgrābj, kauču gan tie acu ap-

mānītāji par šo vainu neko negrib ne zināt, jeb par

grēku nebaidīdamies par to vēl priecājas! šī

vaina ir: vecāku pulgošana, negodā-
š a n a.

Lai par mūsu tautu domā ko domādams, to ne-

viens, kas negrib viņu tīši nicināt, neliegs, ka lat-

vieši caur caurim ņemot ir īsti krietna, tikla tauta.
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Latvieši tikko no verdzības atsvabināti. Vēl esam

pāriešanas laikos, un tomēr to nepiedzīvojam, kas

tādos laikos pie citām tautām mēdza notikties. Mū-

su valodas vārdi, mūsu tautas dziesmas un sakāmi

vārdi arī apliecina, ka mūsu sentēvi jau bijuši grez-

noti jaukiem un krietniem tikumiem. Zināms, ver-

dzība spēj cilvēka dabu dažādi samaitāt. Bet lat-

vieši tā kā dubļus no kājām noslaucīdami izceļas
no vergošanas pīšļiem un sāk staigāt it prātīgi pa

gaismas ceļu. Būs kādi gadi atpakaļ, tad dabūju
daudzreiz dzirdēt no augsti mācītiem vāciešiem, ka

viņi desmitreiz labāk ar prastiem latviešiem gribot
darīšanās ielaisties, nekā ar prastiem vāciešiem. Es

pats arī šo to savā dzīvē esmu ievērojis starp lat-

viešiem un leišiem, starp igauņiem un vāciešiem

iekšzemē un ārzemēs dzīvodams. Esmu zemā bū-

diņā dzimis, starp prastiem ļaudīm jaunos gadus

pavadījis, vēlāk lepnās augstskolās mācījies un bei-

dzot augstākā ļaužu kārtā iekūlies. Negribot esmu

tā daudz ko ievērojis un dzīves skolā iemācījies. Bet

ja visu smalki pārdomāju, bezkaislīgi salīdzinā-

dams un nosvērdams, tad pārliecinājos arvien jo
stiprāk, ka nedz mūsu tagadējie mazskolotie tēvi,
nedz mūsu sentēvi patiesi nav pulgojami un nici-

nāmi. Es pazīstu dažu prastu latviešu sieviņu, kas

sver pēc sava dvēseles tikuma daudz vairāk, nekā

daudz brangi un lepni tērpušās kundzes. Esmu tu-

vāk iepazinies ar dažu latviešu vīru prastos svārkos,
kam sirdī svētākas jušanas un prātā augstākas do-

mas, nekā dažam augsti mācītam. Zināms, pie vi-
siem latviešiem nebūs vienāds tikuma mērs atro-
nams. Bet pie kuras tautas to lai atronam un vai
tad verdzības gars tūlīt jau izzūd pavisam, verdzī-

bu caur likumiem atceļot? Tādēļ saku: caurcaurim

ņemot mēs, latvieši, varam lepoties un priecāties
par savu tēvu un sentēvu tiklību un mums jādzenas
tiem krietnos tikumos līdzīgiem tapt.
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Un tomēr atronam vecāku negodāšanu un nicinā-

šanu arī pie mums. Zināms, visa tauta to nedara,

bet vietām tas notiekas gan. Un nevien pie tiem no-

žēlojamiem puskoka lēcējiem, bet arī pie tādiem,
kas tautas skolā kādu laiku vientiesīgi mācījušies,
kur taču tiem vajadzēja vispirms ar savu tautu

un viņas tikumiem iepazīties. Vēl tīri smurguļi bū-

dami, daudz tagadējo jaunekļu izturas nevien par

gudrākiem, bet arī par labākiem, krietnākiem, nekā

tēvi un tēvu tēvi bijuši. Senākos laikos nekad bēr-

niem tēva un mātes godāšanas netrūka, tie dzīrās

tēviem līdzīgi tapt tikumos un prātībā. Tādēļ dzird

dažu tēvu sūdzam, ka caur skolām bērni netopot

labāki, bet sliktāki, jo tie tagad nekauņās visu iz-

smiet un nicināt, kas tikai vecs, kas vien no veciem

laikiem atlicis, šādai bezdievīgai pārgalvībai mūsu

dienās dažādas saknes. Skolām vien nav tā vaina.

Vispirms jāatgādinājas, ka mūsu tēvi dažādi tika

aizkavēti savos jaunos gados tagadējo laiku skolas

zināšanas iekrāties, kuras tagadējai audzei top mā-

cītas. Tā ceļas starpība starp vecākiem un bērniem

skolu zināšanas labad, šī starpība starp tēviem un

bērniem, zināms, nav pie mums vien atronama, tā

ir visur, kur kāda tauta uz priekšu cīnās. Bet šī

starpība pie mums latviešiem līdz šim bijusi neie-

rasta, tādēļ ka latviešiem pa gadu simteņiem nebija
ļauts ar ,skolas zināšanām nodarboties. Bērni ne-

kad nemācījās plašākas ziņas nekā tēvi paši. Skolu

zināšanas latviešiem uzbrūk tagad drusku strauji,
jo mēs, līdz šim no tām aizkavēti, gribētum drīzu-

mā tās tautas panākt, kuras vaļībā dzīvodamas un

par sevi gādādamas mums tikušas labu tiesu priek-
šā. Tādēļ starp veciem un jauniem skolas zināšanu

dēļ jūtama starpība. Nākošos laikos tik liela "tā

vairs nebūs. Bet lai šī skolas zināšanu starpība
būtu liela cik būdama, no tās nedrīkst ne mūžam

vecāku pulgošana celties. Ja skolotājs ir patiesi
bērnu audzinātājs, tad viņš zinās skolēniem pierā-
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dīt, ka zināšana vien mūs vēl nepataisa nei par

īsti gudrākiem, nei par krietnākiem, nele par tik-

lākiem. Bet ja skolā strādā kāds puskokalēcējs,
kam nav ne lāga īstu tikumu, nei kādas citādas

mantas, kā tik tās zināšanas, ko no grāmatām pie-

ņēmies, ja tāds vīrs strādā gar bērnu dvēselēm kā

cūka pie auzu maisa, tad tur, diemžēl, gan var cel-

ties lielum liela sajukšana bērnu prātos, kā to pats
savā mūžā jau dažreiz esmu piedzīvojis.

Otrā sakne šai bezdievīgai aplamībai, proti, ve-

cāku pulgošanai, ir dažreiz, diemžēl — vecāki paši.
Ir gan arī tādi vecāki, kurus bērniem nebūt neklā-

jas godāt un cienīt viņu grēcīgās dzīves dēļ. Gan

grūti ir tādus nelaimīgus bērnus, kuriem vecāki pa-

ši par ļaunu priekšzīmi bijuši, uz laba ceļa uzvest.

Bet daudzreiz to iespēj gan, ja laba skola sa-

vus sviedrus pie tāda darba netaupa, še it īpaši
skolai savs spēks jāizrāda, pie bērnu audzināšanas

palīgā nākot. Ja tādi nelaimīgi bērni caur skološa-

nos to tik atzīst, ka ne visi vecāki tādi, kādi viņiem,
ka citiem bērniem daudzkrietnāks tēvs un māte, tad

viņus gan aizgrābj sūras žēlabas, bet viņi ļaujas
uzvesties uz labāka ceļa un neiemācās savu vecāku

dēļ visus vecākus pulgot, smiet un nicināt.

Vecāku pulgošana ceļas vēl trešādi, proti, caur

dažas skolas aplamu nodarbošanos, visu, kas vecs,
lai arī būtu jo derīgs, nicināt, saķēzīt un, ja būtu

iespējams, ir iznīcināt. Latvieši esot muļķi un ne-

apgaismoti, tādēļ katrs, kas apgaismots, neesot lat-

vietis, lai arī būtu tīrs skaidrs latviešu bērns, kas

par to. Bērnam bērna prāts; tādēļ skolēni šo mā-

cību tulko tā: ja es teikšu, ka neesmu latvietis, tad

mani turēs par apgaismotu, mācītu. Novilkšu tā-

dēļ latvisko ādu un piespraudīšos tikai pāva kājas,
un vīrs bus gatavs! Bet nu vēl tie radi, tēvs un

māte, tie atgādina, no kāda celma vīrs cēlies. Te

sāk «jaunskungs» nemanot kaunēties no savējiem,
«no tiem dumjiem bauriem», —

kaut jel viņi neru-
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nātu latviski! Tad nu nelaime ar to valodu. Bet

kas tad tā par nelaimi? Mūsu valoda gan svēta un

branga, bet tā ir veca, un mūsu jaunskungs iemā-

cīts visu, kas vecs, atmest, un no savas tēvu tēvu

valodas viņš skolā nav citu neko mācījies, kā tikai

to, ka tā nekam nederot, tā jo ātrāk, jo labāk atme-

tama. To viņš nezina, ka latvieši sentēvu laikos

ļoti augstas un svētas domas spējuši tik gudri un

smalki latviskiem vārdiem iezīmēt un izsacīt, kā

tik reta cita tauta. Nezina, ka mūsu valodas pra-

tēji kristīgos laikos jau priekš vairāk nekā simts

gadiem «Bībeli» pārtulkodami, pierādījuši, ka lat-

viešu valoda spēj arī ar Ijabu gaudot par dzīvības

grūtībām, ar ķēniņu Dāvidu Dieva darbus izteikt

un slavēt un ar praviešu balsīm satriekt drošo grē-
cinieku cietās un sakaltušās sirdis. Nepazīst ne sē-

nējo, ne tagadējo dziedoņu dziesmu, kuri skaņi ap-

stīgotām balsīm latviešu sirdis paceļ no zemes pīš-

ļiem līdz pat debess jaukumiem. Nepazīst ne senē-

jos, ne tagadējos latviskos rakstus, kuros top dziļi
un smalki par augstām zinātnības lietām runāts,
kādas tik jo augstāk mācītiem saprotamas. Viņš
nezina, ka mūsu tauta iztikusi gadu tūkstošiem ar

savu valodu. Bet viņš taču nu div i, tr ī s ziemas

skolā gājis, un nu vairs nepietiek. Un kādas svarī-

gas, augstas domas šis kucēns tad nu nevar savā

tēvu tēvu valodā izsacīt? Runā ar tādu saķēzītu
bērnu par kādu zinātnības lietu vien gribi, viņš ne-

zina nekā atbildēt; cel tu viņam kādu rakstu gaba-

lu no mūsu tagadējās literatūras priekšā, viņš tur

skaidri, gaiši nesaprot ne bū ne bē — bet viņam
taču savas svētās tēvu valodas vairs nepietiek savu

augsto domu izsacīšanai! Patiesību sakot, viņam tik

trūkst apsegas savu tukšo domu aizsegšanai, ka

tās nespīdētu visur laukā. Viņš, zināms, arī savu

mīlestību nevar latviskos vārdos izsacīt, tie viņam
par rupjiem, par prastiem, tam nepatīk tādas bau-

ru meitu dziesmas, kā šī:
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«Bērziņam lapas dreba

Lakstīgalai laipojot,
Tautiešam roka dreba

Mani jaunu sveicinot.

(Tautas dziesma.)

Tādas domas, tādi vārdi viņam par rupjiem.

Viņš dzied ar ieplatu muti dziesmiņu, ko no žīdiņa
noklausījies, kas pilsētas ielu stūros ar leierkasti

uzdzied:

Maedche mit das blaue Auge

Liegst mir wie a Stein aufs Herz v. t. t.

Tāds bērns, zināms, pats vien nav vainīgs, ka uz

tādu ceļu noklīdis, te skolai tā vaina. Lai te nu lie-

kam bērniem ceturto bausli «no galvas» mācī-

ties cik gribēdami, bērnu sirdis tas neaizķer

vairs, jo še iedēstīta dziļi vecāku pulgošanas sēkla,
kauču skolotājs arī neviens nebūtu skaidri tādus

grēku vārdus teicis: «Tev nebūs savu tēvu un māti

godā, cieņā turēt.» Nemanot sašķīst tēva un mātes

vislabākām mācībām spēcīgais svars un visa svē-

tība. Un šo pamatu atstādami, cilvēki sāk pieklīst
pie lopiem, lai tie būtu ārīgi diezin cik smalki iz-

tērpušies. Ja tāds bērns dzīvē pūlēdamies nāk pie
atzīšanas, tad skola tam izrādās par paša nelabā

perēkli. Kā mūsu pāriešanas laikos dažādas sajuk-
šanas ceļas; kas to liegs, bet sirds sāp, kad tāda ap-

lama sajukšana arī tautas skolas nepamet neaiz-

skārtas. Un tu, mīļais lasītāj, laikam uzlēksi no

krēsla, kad tev teikšu, ka dažā latviešu tautas

skolā tāds aplamības viesulis uzpūtis, ka tur tautas

bērniem tautas valodas vietā sākuši ielikt citu,
svešu — zināms, jaunāku valodu.

Tā visspēcīgākā sakne, no kuras vecāku pulgoša-
na izplaukst, ir tagadējā karošana pret senāko lai-

ku
un noziegumiem, šī cīnīšanās ir,

zināms, ļoti vajadzīga un slavējama un man ne

sapnī nenāk tās domas prātā, pagājušo laiku nela-
bumus aizstāvēt; bet mums taču nebūs piemirst,
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ka senākos laikos arī sakrājušies dažādi labumi,

kuri nav vis atmetami, bet cieti paturami un kā

kāda svēta manta no tēvu tēvu laikiem augstā godā

un cieņā turami; mums nebūs piemirst, ka tagadē-

jie cilvēki uz tēvu tēvu kamiešiem stāvēdami tālāk

tapuši; mums nebūs piemirst, ka mūsu laikos pašu
dzīvo patiesību, diemžēl, vēl neesam rokā nogrābu-

ši, un ja arī tagad daudz nelabumi par labumiem

pārvēršas, tad tomēr arī daudz maldīšanās un alo-

šanās saceļas, kādas senākos laikos nebūt nebija
pazīstamas'; mums nebūs piemirst, ka pagājušos
laikus apspriežot būs taisnīgi spriest mutes vārdos

un rakstos, bet nevis tos grēkus tiem uzspiest, kas

tos nav nopelnījuši; mums nebūs piemirst, ka tēva

un mātes svaru pie bērnu audzināšanas un mācīša-

nas, iznīcinot, mēs visas tautas pamatu ņemtos ie-

kustināt vai sagāzt. Tāds darbs, zināms, izdodas

tikai tad, kad kāda tauta sāk nīkt un pūt; pie mums

viņš nevar izdoties, jo mēs nule atspirgstam un uz-

zeļam, — bet daudz kaitēt var ikkatrs aplamības
nedarbs. Te nu redzam, ka tie nespriež patiesīgi,

mūsu skolām v i c n tā vaina, ka ta-

gadējie jaunekļi, kauču skolās mācīti, noklīst no

īstenā ceļa. Mēs vēl dažā vietā svinam brīvlaišanas

atsvēti un tur nav ko brīnīties, ja pie tādiem svēt-

kiem dažs labs drusku iereibst.

Bet kad visu, ko sacīju, saņemam kopā, tad jā-

mums īpaši tagadējos laikos pašiem par
sevi gādājot, par bērnu audzināšanu un izmācīšanu

ļoti daudz ko rūpēties un cīnīties. Tas neko nelīdz,
ka savas vainas mākam gudri slēpt, taisniem sprie-
dējiem muti un tiem citiem acis aizbāzdami; tas

tik līdzēs, ja atrastās vainas sākam prātīgi, uzcī-

tīgi izdeldēt. Tagad labu tautas skolu mums tie-

šām jo vajadzīgāk nekā citai tautai: jo strauji viļ-
ņi ap mums krāc. Visi spēki un prāti mums jāsa-
ņem, lai nenoklīst daudzi no īstenā ceļa, un lai tie

jo spēcīgi kļūtu uz priekšu, kas labu ceļu jau uzsā-
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kuši, lai neatmetām neapdomībā savu Dieva celto

stūra akmeni, lai tie, kas paklīduši, drīz atģied, at-

skārst, kurš ceļš skolām vienīgi derīgs, lai tie, kas

vēl vāji, atspirgst, uzzeļ, izplaukst. Mums un sko-

lu cēlējiem un apkopējiem īss mūžs — bet visa

tauta un visa tēvuzeme ar tiem reizē nevar izmirt

— tautai vēl garš ceļš priekšā.

Un īpaši tiem vecākiem, kuri negrib, ka lai bērni

viņus tikai kā tos vecākos cilvēkus, bet arī kā tos

gudrākos un krietnākos, kā tos prātīgākos un tik-

lākos ciena un godā, kā tas jau bijis senākos lai-

kos, tiem jāņem visur dzīva dalība pie derīgu skolu

celšanas, pie labu skolotāju iecelšanas un tonēša-

nas, pie vajadzīgo grāmatu sagādāšanas v. t. pr.

Tad tēvi, kaut mazāk mācīti dažādās skolas zināša-

nās, tomēr paturēs visu savu pieklājīgo godu un

cienību, jo labā tautas skolā mācīdamies, bērni

drīz atģidīs, ka tēvs un māte ar gudru ziņu un mī-

līgu prātu par viņiem tā gādājuši, ka tie to labāko

mantu var iekrāties, kas tagad bērniem iekrājama,
ka mūsu tēvs un māte tagad tāpat gādā, kā mūsu

tēvu tēvu laikos. Pie skolu kopšanas vecākiem un

skolas draudzei, skolotājam un mācītājam nav kat-

ram savs ceļš jāuzsāk, nav katram uz savu pusi
jāiet, bet tiem jābiedrojas kopā, cits citam rokas

sniegdamies uz jaunās audzes krietnu izaudzināša-

nu un viņas skaidru apgaismošanu. Tādu garīgu
sabiedrošanos gribēdams veicināt, pārrunāšu še par

skolām, tās svarīgās lietas aizķerdams, lai tā mūsu

skolu apspriedēji atģistu, kur patiesi kāda vaina

ir. Celšu lasītājiem priekšā šādas jautāšanas:

1. Kādas zināšanas tagad jāmāca pilnīgās tau-

tas skolās?

2. Kādu skolotāju mums tagad tautas skolās va-

jaga un kā tie lonējami?
3. Vai tautas skolās spēj jebkāda sveša valoda

tautas valodu atlīdzināt?
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4. Kas darāms no bērnu vecāku un skolas drau-

dzes puses, lai skolas darbs vislabāk izveiktos?

5. Kādas skolas ikkatrai tautai tagad vajadzī-
gas? Kādas mums vēl trūkst? Un kādas mums

ceļamas?

11.

Kas jāmāca pilnīgās tautas skolās.

Skolas augsto, svēto nolūku var gan, kā šķietas,
dažādi panākt. Bet caurcaurim ņemot pie visām

īstām tautas skolām vajadzīgs vienāds pamats,

strādājams vienāds darbs.

Par pamatiem lai še nosaucam vispirms:

1) labu skolas vietu;
2) krietni mācītu, pilnīgi algotu skolotāju, kas

atzinis, ka viņš tautas labklāšanai strādā;
3) skolēni, kuri ar gara dāvanām apdāvināti un

nav vēl ārpus skolas it pavisam sajaukti, sa-

maitāti, un

4) derīga skolu valde, kura zina skaidri atskārst,

kādēļ skolas ceļamas, kā tās viskrietnāk, tau-

tai par labu izrīkojamas un pārvaldāmas.

Šoreiz neaizņemsim skolas pamatus, i Runāsim

par tām mācībām, kas īstenās un pilnīgās tautas

skolās mācāmas, uz to atbalstīdamies, kas pie ci-

tām tautām ievērots un piedzīvots.

Pilnīgā tautas skolā pēc tagadējo laiku vajadzī-
bām jāmāca:

1) tēvu valoda, kā visu citu mācību pamats,

2) valsts valoda,
3) ticība,
4) rakstīšana,
5) rēķināšana, ģeometrija,
6) dabas mācības,

7) ģeogrāfija,
8) vēsture,
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9) dziedāšana,

10) zīmēšana un

11) vingrošana.

Daži gan visu to jau zina, bet daži nemācīti ļau-
dis prasa no skolām pavisam citu ko, nekā no tām

var prasīt, un citi, pat mācīti ļaudis, domā — lai

skola ko tā skola, kad es savu gosniņu varu jo pil-
nīgi izslaukt. Tādos pāriešanas un sajukšanas lai-

kos mēdz notikt visur nožēlojamas aplamības. Pa-

visam mēs šādu laiku liktenim neizbēgsim. Bet mēs

gan šo pāriešanu varam pavieglināt un šos juku-

mus paskaidrot, iztīrīt. Tādēļ derētu runāt par

skolas darbu, lai aplamnieki, vai nu nemācīti ap-

lamnieki, vai sajaukti puskokalēcēji, vai labi mā-

cīti švindleri — nemāktos tik bezgodīgi tautas sko-

lām ar blēņu un māņu prasījumiem virsū.

1. Tēvu valoda.

Draugs, vai pazīsti to kurlmēmo nabagu mūsu

valstī? Cik ļoti liels nabadziņš viņš ir! Viņš ir na-

badzīgāks nekā citi nabagi, un kādēļ? Tādēļ, ka tam

trūkst valodas. Bērnu dienās nei mātes, nei tēva

mīlīgā balss neaizsniedza viņa sirdi, viņa garu, viņš
nav nekad dzirdējis nei mīļus vārdus, nei vecāku

krietnās modināšanas un pamācīšanas. Un skolā

nekas to neraidīja, jo skolā arī nekā nevar mācī-

ties bez valodas. Tā tad valoda ir ļoti svarīga, jo
valoda ir tā laipa, pa kuru sastopas gars ar garu,

prāts ar prātu, cilvēks ar cilvēku, lai tie mājotu
diezin cik tālu cits no cita, un sastopas arī cilvēks

ar Dievu. Valoda mūs atšķir no lopiem. Ja mums

visiem valodas trūktu, tad lopiem būtum līdzīgi, ne-

pilnīgi cilvēki, nebūtum savā gara izplauk-
šanā tik tālu kļuvuši, kā to tagad patiesi redzam;
jo mūsu gara manta, visi smalkie izgudrojumi, vi-

sa dzīves pārlabošana nav vis vienas dienas darbs.

Pa gadu simteņiem un gadu tūkstošiem šī manta
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sakrājusies caur to, ka gudram cilvēkam mirstot

viņa izgudrojumi atliek pēcnākamiem par mantoju-

mu, ja tie valodā, cilvēku valodā tapa uzglabāti. Tā

tad ar valodas palīdzību zinām vēl šodien, kas sen-

senos laikos pie vectēviem noticis, kā tie dzīvojuši,
ko tie ticējuši, mīlējuši un cerējuši. Bet ja valodas

nebūtu, tad ikkatram cilvēkam, nāves miegā iemie-

got, viss arī izzustu, izgaistu, ko tie zināja un do-

māja — tad ne mūžam nebūtu cilvēki uz priekšu
tapuši, no priekšējiem mācības smeldami un savā

mūžā pavairodami; tādēļ būtum uz vietas palikuši

stāvot, kā putni gaisā un zvēri mežā, kuri šodien

tai pašā stāvoklī, kur tie priekš gadu tūkstošiem

stāvējuši. Valodas mācēšana ir cilvēkus līdz šim

vienmēr pacēlusi uz augstāka stāvokļa un pacels
atkal mūsu bērnus jo augstāk.

Tādēļ tagadējām skolām, kuras uz to dzenas,
jaunāko audzi sataisīt un spēcināt uz uzzelšanu un

uzplaukšanu, uz ziedēšanu un augļu atnešanu, saki:

tādēļ tagadējām skolām jālūko vispirms uz to, vai

arī skolēniem valoda veikla, pilnīga un derīga, un

ja tās nav, tad skolā jāstrādā neapkusuši par va-

lodas veiklināšanu, pavairošanu un spēcināšanu, ci-

tādi bērni nekļūst pie garīgas barības, citādi bērni

top tik vien izdīdīti kā bezvalodīgie lāči.

Bet kāda valoda īpaši skolās derīga?

Tagad cilvēki nav vairs tā pie dzimtenes cērpiem
piesieti, kā tas citreiz bijis; tagad satiekas bieži

vien dažādu tautu bērni — nevien tad, kad karā

iet, bet arī mīlīgā draudzībā, laprātīgā apsprieša-
nā un draudzīgā viesībā. Tā tad dažādas tautas

iepazīstas cita ar citu dziļi, jo dziļi un — mācās,

to, ko kaut kur labu atron un par derīgu atzīst,
pieņemdami.

To tautu dzīves gājumu aplūkodami, kuras pie
gara izplaukšanas kļuvušas, atronam, ka tautas

uzzelšanai caurcaurim nav derīgākas valodas, kā

tēva un mātes valoda, un lai būtu tauta liela, lai
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būtu maza. Grieķi bija ļoti maza tauta, bet tie ar

saviem slaveniem gara darbiem vēl šodien visiem

apgaismotiem cilvēkiem pazīstami lielā godā un

cieņā. Grieķi mums vēl šodien daudz lietās par jau-
ku priekšzīmi. Izraēlieši nebija liela tauta un taču

viņi ticības lietās sakrājuši un uzglabājuši tik va-

ren spēcīgas mācības, ka tur daudz citiem ko mācī-

ties. Angļi un franči, savu tautas valodu labi agri

rakstos un skolās ieņemdami, tapa daudz citām tau-

tām priekšā. Vācieši (vāczemnieki) dažādi pūlēju-
šies ar svešām valodām. Vāczemes ķeizars Kārlis

Lielais, vīrs garā spēcīgs, prātā jautrs, atzina, ka

tautas valoda pie tautas apgaismošanas tā visderī-

gākā, kauču toreiz vācu valodā vēl nebija nevienas

grāmatas — viņš pats sāka pirmo vācu valodas li-

kumu grāmatu sagādāt, — kauču toreiz mācīti un

apgaismotie ļaudis citādi nerunāja, kā latīniski.

Kārlis deva likumus, ka būšot tautai arī dievvārdus

baznīcās (un mācības skolās) sludināt tautas valo-

dā, tiesu turēt tautas valodā v. t. pr. Kamēr viņš
dzīvoja — uzzēla it labi vācu tauta garīgos darbos.

Pēc viņa nāves aizmirsa tautas valodas svaru un

spēku, sāka atkal latīniski runāt un — tauta mig-
tin iemiga. Tā atnāca tie laiki, kurus par kulaku

laikiem iesaukuši tādēļ, ka tam bija taisnība un tie-

sa, kas stiprākos kulakus mācēja dot. Tie bija bē-

dīgi un tumši, bezdievīgi un nelaimīgi laiki Vācze-

mē toreiz, kad vairs neviens ķēniņš negribēja par
Vāczemi valdīt, kad priesteri aizmirsa, grēcīgu dzī-

vi dzīvodami, pat lasīt, rakstīt, — kā to visu zinām

no Lutera laikiem. Jo šinī lielā tumsā atspīdēja kā

zvaigzne pie nakts debesīm — visiem pazīstamais
Luters. Viņš atkal stipri atgādināja, ka vāciem va-

jaga ticību un zinātnību dot savā tautas valodā;
tad nākšot gaisma, un — nāca gan tik stipra gais-
ma, ka nevien vācu tauta, savā valodā «Bībeli» la-

sīdama un saprotamas dziesmas dziedādama un

daudz citu grāmatu savā valodā lasīdama, pamodās
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no grēku un bezdievības miega; šīs gaismas stari

atspīdēja līdz pat Baltijas krastiem, šenes snaudu-

ļus arī iztraucēdama. Pēc slavenā Lutera darbiem

gan pavisam neizzuda Vāczemē tautas valodas

kopšana un cienīšana, bet toreiz sacēlās briesmīgi

kari jaunās ticības un dažādu politisku lietu dēļ.

Augstākās skolās, kas toreiz bija Vāczemē, nepie-

ņēma vēl tautas valodu par mācības valodu — un

aiztecēja atkal kādi divi gadusimteņi. Pa tām star-

pām bija franči, savu valodu kopdami, sagādājuši
ļoti jaukus un slavenus rakstus. Tie, vispirms caur

ienācējiem francūžiem, tika arī vāoiem pazīstami.
Šiem savā valodā tādu rakstu nebija, tādēļ Vācze-

mē firsti un pilsētnieki, kungi un sulaiņi ar varu

sāka mācīties franciski, un Prūšu ķēniņš Fricis

Lielais turēja vēl tādas domas, ka augstām mācī-

bām, dziļām gudrībām un daiļai literatūrai (proti

dziesmām, drāmatiskiem sacerējumiem v. t. pr.)
nebūt vācu valoda nederot, tā tādām lietām taču

esot par rupju. Citi vēl toreiz sacīja, ka vācu va-

loda esot gan laba, kad gribot kučieram sacīt:

«lejūdz!», bet neesot pie tam derīga, ar mācītu

vīru sarunāties. Tā tāda negoda cienība bija vācu

valodai pie daudziem augstmaņiem. No tiem lai-

kiem pieņēma franču valodu par ķeizaru, ķēniņu
un diplomātu valodu. Bet ko domā? Vai vācu tauta

nu visa šodien «parlierē» franciski? Nebūt nē, jo

vācu tautai netrūka šais apsmiešanas laikos arī

tādu tautas dēlu, kuri gaiši, skaidri atzina pašu

tautas valodas spēku un svaru. Tie sacīja: ja mūsu

valodā vēl nav grāmatu par augstām gudrības lie-

tām un dziļām, smalkām mācībām, nu tad sarakstī-

sim tās mūsu valodā. Tā tie domāja, tā tie darīja
— un nebija viņu visai daudz, to spēcīgo tautas

valodas aizstāvētāju un kopēju, kādi seši, un lūk,
šiem piebiedrojās daudz citi, kuri arī ar savu ma-

zāku spēku sāka strādāt savai tautai par labu —

un tā sacēlās Vāczemē tajā no daudziem augstā-
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kiem apsmietā valodā krietna, jauka, dziļa literā-

tūra (raksti), ar kuru mūsu dienās ikkatrs vācie-

tis patiesi var lepoties. Pēc šo vīru dedzīgām pū-
lēm un sekmīgiem darbiem arī vācu valodas nici-

nātāji sāka ticēt, ka vācu valoda nav vis tāda no-

smej ama — un mūsu dienās vāci gādā, ka visās

vācu skolās, augstās un zemās, tautas valoda nāktu

pie sava pienākamā goda. Kad es Berlīnē studēju
daktera amatu, tad Berlīnes ūniversitātē vēl bija
daži raksti jāiesniedz latīniskā valodā. Nu jau arī

tādiem rakstiem tautas valoda pielaista, pieņemta.

Tā tad īsi sakot, arī vāczemnieki, kauču dažādi

alodamies, mūsu dienās atzinuši, ka tautas apgais-
mošanai nav citas labākas valodas, kā tautas va-

loda.

Bet kā tad ir pie latviešiem?

Mūsu tauta atmostas no dīga, ilga garīgā miega.
Bijušie vergi tapuši par svabadiem, brīviem cilvē-

kiem. Bet nebūs domāt, ka verdzību caur likumiem

atceļot, jau visur verdzības gars izzudis. Kauču

pie mums, paldies Dievam, tādas jukšanas neceļas,
kā citur tādos pāriešanas laikos cēlušās, tomēr bez

neviena jukuma un bez neviena jaucēja jau nepie-
tiekam. To redzam dažā dzīves būšanā.

Pie mums redzam arī, ka raūsu tautas va-

loda netop visur no tautas dēliem

pieklājīgi cienīta. Daži domā, ka mūsu

valoda no Dieva tikai «bauriem» dota, un tādas do-

mas ieteic plānprātiņiem, kas visu tic, ko cits teic,
lai arī būtu blēdis un krāpnieks, kad tik prot labi

samulsināt un prātu sajaukt. Bet kad jautājam,
kuriem no mūsu tautas dēliem tautas valoda nepa-
tīk, tad atronam, ka šie vīreļi ir vai nu nemācīti

dienesta ļaudis, kam vācu kleitas un frakas vienī-

cilvēku rotas; vai tie puskokalēcēji, kas savu

mūžu neko laba nav mācījušies, lai arī būtu diezin

cik ilgi skolās un pat augstās sēdējuši; vai tādi vīri,
kas gan labi dziļi mācījušies, bet, pie mūsu valo-
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das vēl verdzības smaku atrazdami, no šīs valodas

sargājas un ar viņas dziļāku, smalkāku izmācīša-

nos neko nenopūlās un nenodarbojas — tie, savu

tēvu valodu nepazīdami — viņu tur par niecīgu,
bezspēcīgu. Bet, draugs, ja tu domā, ka visi latvie-

ši tā spriež, ja tu tici, ka mūsu tautas kodols, serde

arī pieņēmusi tādu viltīgu ticību, ka mūsu valoda

nekam nederot, tad tu ļoti alojies. Jo krietnāks lat-

vietis, jo mīļāka viņam sava tēvu tēvu valoda.

Un ka mūsu valoda ir slavena valoda, to redzam

no tā, ka viņu mācās daudz augstākās skolās dziļāk
izprast. Tie vīri, kuri mūsu valodu pazīst, lai arī

nebūt nav latvieši, viņu ļoti uzslavē, kā to «Balt.

vēstnesī» jau esmu pierādījis.
Tā tad dzīva muļķība, pelēka neziņa — un diem-

žēl arī aplamība un blēdība dažā vidū parādās mū-

su tautas valodas necienīšanā.

Mūsu valodā arī nav tik pilnīga literātūra, kā

daudz citās valodās; tādēļ citi, neapdomādami, ka

mēs, vergi būdami, taču nevarējām gādāt par jau-
ku literātūru, saka, ka mūsu valoda nekam nederot.

Bet vai visi latvieši tā domā? Nebūt nē. Kauču

mūsu literātūra vēl ļoti plāna, tad tik visai niecīga
jau vairs nebūt nav, kā to pie skolas grāmatu pie-
zīmēšanas drīz redzēsim. Bet kas ar latviešu literā-

tūru nebūt neiepazīstas, tas, zināms, to nebūt ne-

zina, un tādi arī neredz, ka mūsu literātūra gadu

no gada pieaug jo pilnīgāka. Bet literātūra jau ne-

aug pati kā sēnes mežā — tur vajaga rakstītāju.
Un par tādu literātūru gādāt, kas patlaban uzzeļ,
ir daudz, daudz grūtāks darbs, nekā pie tādas strā-

dāt, kam jau ceļš ietaisīts. Un tomēr arī mūsu li-

teratūra iet uz priekšu, gan no pašiem latviešiem,

gan no vāciešiem, gan no krieviem, gan no citiem

kopta.
Mūsu valodā nav vēl augstāku skolu. Tas tie-

šām tiesa. Bet, draugs, vai tad tu esi aizmirsis, ka

vēl mūsu tēvu tēvi bija vergu slodzēs? Apdomā-
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jiet, iekam savus niekus sev par -apsmieklu izmul-

dat. Jo tādēļ, ka latviešiem līdz šim nav bijis aug-

stāku skolu, nebūs sacīt, ka tiem to nekad nebūs.

Vai tad tādas skolas, kādas tagad redzam, bija jau

priekš simts gadiem pat pie tām kuplākām tautām

atronamas? Vai citas tautas, bagātas un lielas, nav

ilgi, ilgi bez augstākām skolām savā valodā pieti-
kušas? Kā tad lai nu latvieši to izdara 50 gados,
ko citi 500 gados nav izdarījuši? Un vai tagad,
brīvi tapuši, latvieši necīnās ar skolu celšanu, ka

prieks to redzēt? Izstaigājies tikai pa Latviju un

tu atradīsi staltas, jaukas ēkas — skolas. Labs

nāk ar laiku, silts ar sildīšanu. Tā nāks ari latvie-

šiem caur dedzīgu cīnīšanos augstākās skolas, lai

tām būtu pretinieku cik un kādi būdami. Vai tu

nezini, ka pat bērni jau metuši savu artavu augstā-

kas skolas celšanai? Vienā Rīgas ģimnāzijā jau
iesākuši mācīt arī latviešu valodu. Mūsu Tērbatas

universitāte jau no seniem laikiem māca studen-

tiem latviešu valodu, kam prāts uz to nesas. Krie-

vu pareizticības semināros dažos top kopta mūsu

valoda. Bet īsi sacīšu te: priekš necik gadiem lat-

viešiem arī nebija teātra, ko tikai pie mācītām, ap-

gaismotām tautām, atronam, — bet šodien spēlē jau
Rīgā, Jelgavā, Bauskā, Talsos v. c. Vai domā, ka

tasi nācis slinkojot un pūstot? Bet ko lai par blēņu
runām tik daudz vēl runāt. Pieminēšu tik vienu

lietu. Tādi ļaudis, kas paši nav skolā bijuši, un

tādi, kas liekas ļoti gudri esoši, kauču no īstena

skolas darba daudz neko neizprot, un vietām diem-

žēl arī tādi, kas mūsu tautas uzzelšanai pretim,—
tie saka, ļaudis apmānīdami: «Jūsu skolās neder

jūsu valoda, jo kas var zināt, vai kāds no tautas

skolas neaizies uz augstāku skolu!» Ai, ai, prātiņ,
nāc mājās !

Pēdējais iemesls: latviešu valodu augstākas kār-

tas nerunājot, un arī tie latvieši, kas augstākā dzī-
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ves kārtā savu maizi pelnās, atmetot savu valodu

pie malas.

Nu tiešām, tie augstākas kārtas ļaudis, kam sava

valoda, tie runā savā starpā savu valodu. Un ja
daži labi izmācīti latvieši arī piemirst savu tēvu va-

lodu, tad nav valodai vaina dodama, bet augstā-
kām skolām un pilnīgākas literātūras trūkumam.

Bet nedomā, ka visi augsti mācīti latvieši savu va-

lodu atmet. Nebūt nē. Pazīstu latviešu familijas
no augstākas kārtas, kurās kungi, vīrs ar sievu, ar

radiem un draugiem citādi nerunā, kā tīri lat-

viski. Tie puskokalēcēji un valodas nepratēji,
zināms, to nedarīs.

Tā tad redzam, ka visi iemesli pret mūsu tautas

valodu ceļas vai no muļķības, vai no neprašanas,
vai no aplamības, vai diemžēl arī no skaudības. Tā-

dēļ visi iemesli, nieka pīšļi būdami, neaizkavēs mū-

su valodas uzzelšanu.

Bet nu ņemsim to lietu no otras puses, jautāda-
mi, vai mūsu tautas valoda jau nav

parādījusi savu spēku pie mūsu

tautas apgaismošanas?

Saki, draugs, vai mūsu vectēvi daudz ko pieņē-
mās ticības atzīšanā, kad tiem sensenos laikos kri-

stīgo ticību pasludināja ar zobena valodu — un

saki, vai, kā daži grib plānprātiņiem iemelst, pa-

tiesi gaisma ausa, kad latvieši iemācījās latīniskā

valodā savus pātarus (pater noster — tēva reizi)

skaitīt? Bet kādi laiki cēlās, kad iedeva latvietim

«Dziesmu grāmatu», «Bībeli» v. t. pr. savā sapro-

tamā valodā? Vai tu nezini it nekā par vecā Sten-

dera nopelnu pie gaismas izpaušanas jau verdzības

laikos? Vai tu neesi pamanījis, ka mūsu dienās

caur grāmatām un avīzēm, tautas valodā sarakstī-

tām, gaisma dienu no dienas jo zaļāk sākusi aust?

Un ko domā, ja patiesi gribētu Dievu pielūgt,
vai tad pietiks kādas svešas valodas vārdu, vai ne-

runāsi ar Dievu savā valodā? Ko domā, cik liela
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būtu starp latviešiem tumsība, ja viņu baznīcās,

skolās, grāmatās viss taptu svešā valodā teikts un

rakstīts!

Ja mēs gaidītum, līdz visi latviešu bērni aizies

uz augstākām skolām svešas valodas pilnīgi iemā-

cīties, tad pie latviešiem ne mūžam gaismas nepie-

dzīvotum, jo ne mūžam visi latvieši nespēj pa aug-

stām skolām gadu gadiem mācības smelties. Tad

tiem latviešiem, kuri arāji un amatnieki, vai kas

skolotāja un skrīvera amatā savu maizi pelnās,
būtu jāatkrīt atkal 600 gadu tumsībā atpakaļ.

Sacīšu vēl tā. Latviešiem vajaga laikrakstos

sniegt ziņas par tēviju, svešām zemēm v. t. pr. Ja

nu gaidītu, līdz visi latvieši vācu valodu izmācītos,

latviskus laikrakstus negādādami, tad ļoti apgrē-

kotumies. «Balt. vēstnesis», par piem., negaida vis,
līdz visi latvieši mācēs lasīt «Rigasche Zeitung»,

bet ja tur svešā valodā kāds derīgs raksts, viņš to

pasniedz tūliņ tautas valodā saviem lasītājiem, un

kas iznāk ar to? — tauta kļūst ar savu valodu pie
gaismas. Un ja tagad kāds drīkstētu vai spētu lat-

viešu skolēniem atņemt latviešu dziesmu grāmatu

un tiem tai vietā iedot vācu vai krievu, vai franču

dziesmu grāmatas, gaidīdams, līdz latviešu bērni

šīs valodas iemācās, tad, zināms, sāktos atkal vecie

laiki, kur nesaprastus pātarus skaitīja, bet gaisma,
debess gaisma — tā būtu vējā.

Tā tad skaidri redzams, ka arī mūsu tautas pa-

tiesīgai apgaismošanai nekādas derīgākas valodas

neatradīsim, kā mūsu pašu tautas valodu. Ja to

vēl diezgan neciena, negodā, tad mums, latviešu

kauliem, par to jāgādā, ka turpmāk vairs tā nebūtu.

Tādēļ lai sākam vispirms mūsu skolās jo pieklājīgi
musu valodu kopt un mācīt.

Cik dziļi tautas valoda tautas

skolas mācāma?
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Tautas valoda tik dziļi skolēniem jāmāca, ka

1) lai tie skolā būdami un pēc skolas gadiem

spētu skaidri saprast citu cilvēku domas, vai

nu rakstos, vai runā, cik tiem pēc visa sava

apgaismošanas stāvokļa pieietams, un

2) ka skolēni, skolā būdami un arī pēc skolas ga-

diem, spētu skaidrā, saprotamā un veiklā va-

lodā, tā runājot kā rakstot, visu to izteikt, ko

tie savā garā atzinuši, savā sirdī sajutuši un

savā dzīvē piedzīvojuši.

Tādēļ skolā, ar valodas mācīšanu pūlējoties, jā-
strādā trijādi:

1) skaidra, saprotama rakstu valoda jāceļ skolē-

niem priekšā,
2) jāmāca valodas dziļāka izprašana, un

3) skolēni tā spēcināmi uz tāda ceļa, ka viņiem

runājot un rakstot šī valoda pilnīgi veicas.

Nemācītie ļaudis domā, ka bērni, uz skolu aiz-

iedami, valodu jau diezgan pilnīgi zina un saprot.

Bet tie ļoti alojas. Bērns uzaugdams, zināms, iemā-

cās gan labu tiesu vārdu un teicienu, bet tie visi

zīmējas uz viņa dzīvi jaunās dienās, —
tur (skolā),

zināms, vairojas svarīgi notikumi, raibi piedzīvo-
jumi un pilnīga gara cilāšana, jo kauču daža ve-

cāku mācība svētāka, nekā visas skolas gudrības
kopā saņemtas, tad tomēr bērna gars top skolā jo
pilnīgāk attīstīts, nekā mājā pie vecākiem. Tādi

ļaudis, kuri nav skolas mācību baudījuši, nezina,

ka skolā pienāk daudz jaunu lietu, domu v, t. j. pr.,

kuras smalki jāsaprot un valodā uzglabāšanai jā-
ietin. Prastā dzīvē pietiek viena tūkstoša vārdu.

Luteram «Bībeli» pārtulkojot vajadzēja kādu 5000

īpašu vārdu, un tam, kas derīgas skolas mācības

iekrājies, būs kādi 10 līdz 15 tūkstoši vajadzīgs.
Bez tam bērniem jāliek priekšā mūsu valoda vis-

jaukākos teikumos, nevis vārdus kaut kā kopā sa-

metot. Arī nevajadzīgi vārdi, kā ārt īgs (latv.

rātns), ordnunga (latviski kārtība), fei ns,
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(latv. smalks) v. t. pr. jāizravē, un turpretim daži

svešu valodu vārdi izskaidrojami un iemācāmi.

Bet ar ko lai skola pasniedz bērniem skaidru

rakstu valodu?

1) Ar to, ka skolotājs skaidri un šķirīgi ik katrā

mācības stundā pats runā, bērniem par labu priekš-

zīmi, un nevis tā greizi un nešķirīgi pļāpa. Skolo-

tājam un mācītājam būs būt vispirms krietnam

valodas pratējam.
2) Ar lasīšanas grāmatu, kurai būs būt sarakstī-

tai skaidrā, jaukā rakstu valodā. Kā ar lasīšanas

grāmatu skolā jāstrādā, par to citā reizē. Še tik

lai pieminu to, ka skolēniem skolā jāmācās veikli

lasīt un tā, ka tie arī paši saprot, ko lasa, ja tā lie-

ta tik pēc viņu zināšanas stāvokļa nav par augstu.

Tad tie baudīs prieku un kārību vienumēr ko_ labu

lasīt. Tad jaunekļi, skolu atstājuši, vīra prātā pie-

augdami, lasīs arī jo turpmāk derīgus rakstus, un

nesacīs vis, ka tie nevarot saprast to, kas tiem

viegli saprotams, ja tikai ir iemācījušies ar prātu

un saprašanu veikli lasīt.

3) Skolēniem vajaga daudzmaz iepazīties ar tiem

visjaukākiem rakstiem, tām jaukākām grāmatām,
kas tautas valodā sagādātas. Ja to gribi panākt,
tad katrā skolā vajaga iegādāt labas lasāmas sko-

las grāmatas un grāmatu krātuvi skolēniem. Jau-

nai audzei vajaga arī — dekam dzīvē iestājas —

daudzmaz iepazīties: no kura laika un cik daudz

jau gādāts par tautas valodu un rakstiem; kuri tie

vīri, kam gods un slava par to nākas, un kuri tik

pelavas veduši uz tirgu pārdot. It īpaši arī labai

skolai par to jāgādā, ka skolēni dabūtu dziļāk atzīt,

kādas gara mantas no mūsu sentēviem tautas va-

lobā uzglabājušās un cik par viņu dzīvi, tikumu,

ticību, gara jautrību v. t. pr. dod liecību. Tādēļ
skolēniem brangākie kodoli pasniedzami no mūsu

sakāmiem vārdiem, tautas dziesmām, teiksmām v.

t. pr. Tad pieauguši tie spriedīs par savu tautu,
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par tautas valodu, tautas rakstiem v. t. pr. kā prāta

cilvēki, un nevis kā bērni, kā tas šodien diemžēl

pat no tādiem dzirdams, kas liekas ļoti mācīti un

gudri vīri esoši. Tad neizaudzinās mūsu skolas tā-

dus nožēlojamus puskokalēcējus — kuri gan biezā

mežā ievesti, tomēr neviena koka nespēj ieraudzīt.

Skolēni otrā kārtā jāpieved pie valodas dziļākas

saprašanas. Arī tautas skolās mūsu dienās nevar

pieciest, nepasniedzot ziņas par valodas likumiem,
kuri rakstot un runājot ievērojami, še vajaga īsu

valodas likumu grāmatu (gramatiku) izstrādāt,

visnotaļ bērniem izskaidrot, kā mūsu valoda sakrīt

ar citām kopā, kuras tai radnieces v. t. pr. Skolē-

niem arī jāierāda, ka mūsu tagadējie vārdi, tā sa-

kot, no senējām saknēm izauguši, lai tie mācītos

atzīt, cik jautrs un spēcīgs gars mūsu vectēviem

bijis un ka ikkatrā vārdā slēpjas viņu gudrā iz-

manība un samanība, jāizrāda, ka latviešu valoda

vēl šodien pieaug ļaužu mutē un jaunākos rakstos,

jāizrāda, kāda starpība starp rakstu valodu un starp
izloksnēm jeb latviskiem dialektiem, jāizskaidro
tie svarīgākie sinonimi (skat. «Balt. vēstn.» 3. num.,

1870.) un beidzot, kā jau augšā teikts, bērniem jā-
dod ziņas par mūsu rakstu sākšanos, uzzelšanu un

tagadējo pavairošanos.

Treškārt, skolēni tiktālu jāspēcina, ka viņiem
savas domas, nojautas un atzīšanas izteicot (runā
un rakstos) šī skaidrā, jaukā tautas valoda veik-

tos pieklājīgi.
Gan katrā mācības stundā bērniem ar valodu jā-

pūlējas. Tie klausās, dzird un cīnās saprast skolo-

tāja vārdus, un pašiem tiem arī vienmēr jārunā,
gan jautāšanas atbildot, gan no galvas izmācītos

gabalus uzsakot. Un pie tam vienmēr skolotājam
jālūko cieši uz to, ka skolēni lai nerunā stostī-

damies, ar pušuplēstiem, strupotiem vārdiem un

teikumiem, bet ka tie lai izteic skaidri, skaļi un

pilnīgi katru teikumu kā pieklājas.
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Bet tā vēl nepietiek pie valodas vajadzīgās iz-

kopšanas. Vēl jāņem klāt runā un rakstā it īpašas
mācības valodas izveicināšanai.

Skolēni mācāmi tā savas domas uzraktīt, ka viss

raksts pilnīgi pēc valodas likumiem izstrādāts un

ka rakstītās domas skaidri ikkatram saprotamas.

Skolēniem jāmācās izstāstīt un aprakstīt runā

un rakstā to, ko paši piedzīvojuši, ko dzirdējuši un

mācījušies. Tiem vajaga arī iepazīties ar tādiem

rakstiem, kas ikkatram cilvēkam dzīvē vajadzīgi,
kā ar vēstuļu rakstīšanu v. t. pr.

Ikkatrs semināra vadonis zina diezgan, kā tagad
Prūšos, Francijā un nupat arī Krievzemē seminā-

risti tautas valodā spēcinās un vingrinās, lai viņu
darbam vēlāk netrūktu vajadzīgo sekmju, svētīgo

augļu. Tādēļ viņš zinās arī, kas viņa pienākums

un darbs, ja tikai patiesa tautas apgaismošana vi-

ņa nolūks. Zināms, kam citāds nolūks, tam būs ci-

tādi darbi. Tāds skolotājs, kas priekš īstenas tau-

tas apgaismošanas nav sataisījies, tāds, zināms, va-

jadzīgo valodas mācību nespēj un neprot izdarīt,
jo to cilvēki nekad neprot un nespēj darīt, ko tie

nekad nav mācījušies, pēc ka tie nebūt necīnās.

Tādēļ jānoprasa vispirms, vai tam vīram, kas

uzņemas bērnu garu modināt, cilāt un spirdzināt,
arī ir tie vajadzīgie rīki šādu darbu izdarīšanai, vai

viņš prot diezgan skaidri un pilnīgi tēvu valodu;
citādi mācību ēka atkal sagrūst, iekam tur kādu

prieku piedzīvojuši.
Un tad, draugs mīļais, ja tu gribi, lai tavi bērni

patiesi tiktālu ar savu tēvu valodu iepazīstas, ka

tā tiem spētu derēt par īstenu gara ieroci, par prā-
ta zobenu, tad nepaģēri, lai to vienā dienā vai vie-

nā ziemā izdara, jo tas nevienam nav iespējams.
Tāds darbs ir tad tik izdarāms, kad viņa izstrādā-

šanai diezgan laika dots. Arājs tevi izsmies, ja tu

gribēsi, ka rudzus tai pašā rudenī vajagot kulšanai

pļaut. Un patiesi apgaismots skolotājs tevi gauži
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nožēlos, ja tu no viņa ātrāk garīgus augļus no sa-

viem bērniem paģērēsi, nekā tie var ienākties. Tik

švindleri, kas tavu maķeli grib tukšot, jeb tādi elka

kalpi, kas tautas nicinātāju dienestā stāv — tie tev

solīs ir pat svešu valodu it īsā laikā iemācīt.

Tās grāmatas, kuras mūsu valodas mācībai jau
tagad sarakstītas, nav vēl visai pilnīgas, bet gādā

no Dieva puses, ka jel šīs pašas netrūktu nei sko-

las bibliotēkā (grāmatu krātuvē), nedz skolas bēr-

niem, vienmēr atgādinādamies, ka bez valodas

smalkas izprašanas nekļūsim garīgā apgaismībā uz

priekšu.
Valodas mācībā jau šādas grāmatas latviski sa-

rakstītas :

1) Šaca Lasīšanas grāmata.

2) Hērvāgena Skolas maize.

3) īsa pamācīšana latviešiem, kas savu valodu

labāk grib pazīt. Sagādāta no G. Braž es,

Jelgavā 1857.

4) Priekšzīmju krājums rakstītājiem, sagādāts

no G. Braž es. Piedeva pie tās grāmatiņas:
īsa pamācīšana. Jelgavā 1859.

5) Pamācīšana, kā bērni mācāmi rakstīt. īpaši
skolmeisteriem par labu sarakstīta no Aizpu-
tes draudzes mācītāja J. Goldmana, Lie-

pājā 1867.

6) Uzdevumi skolas bērniem priekš domu uzrak-

stīšanas. Pirmā daļa. Sarakstīta no J. Špī sa.

Jelgavā 1867.

7) Latviešu rakstniecība no B. Dīriķa. Rīgā
1861. g.

8) Mūsu valoda un viņas rakstība. Rakstītājs
Kaspars Biezbārdis. Pirmais me-

tiens. Rīgā 1869. g.

2. Rakstīšana.

Būtu tīri velti par to daudz runāt, ka mūsu die-

nās pat prastais dienas algādzis lāgā nevar iztikt'
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bez rakstīšanas. Tagadējie laiki prasa šo mākni

daudzmaz no ikkatra. Tādēļ tagadējām skolām jo

stiprāk jānodarbojas ar rakstīšanas mācību, nekā

senāk.

Rakstīšana neder uz to vien, kaut ko īsi strupi
šā tā piezīmēt, nē, rakstot spējam savas domas iz-

strādāt jo dziļi jo dziļi un smalki jo smalki un tās

izlikt daudzreiz vēl labāk, nekā mutes vārdiem. Un

kas tad nezina, ka iespiestās grāmatas un avīzes

vispirms top sagādātas rokrakstā.

Zināms, skolai nav vispirms uz to jālūko savus

bērnus izmācīt par grāmatu rakstītājiem. Tas ne-

iet tik viegli un ātri, bet tai cieši jācenšas uz to,

ka katrs skolēns prastu gaiši, šķirīgi un patīkami
rakstīt latviskus burtus un izlasīt citus rakstus.

Nav diezgan, ka bērni māk norakstit priekšrak-
stus, vai izrakstīt kādu gabalu no drukātas grāma-

tas, bet skolēnus būs šai māknē tiktāl spēcināt un

vingrināt, ka tie arī savas pašu neredzamās domas,
vai citu teikumus, stāstus v. t. pr. spēj gaiši sa-

protami uzrakstīt.

Dzīvē visvairāk gadās uzrakstīt kādu rēķinu vai

vēstuli, kādu apliecības vai apstiprināšanas zīmi v.

t. pr.; tādēļ būs labi darīts, ja bērnus- rakstīšanas

stundās labi iepazīstinās ar šādiem rakstiem. To

liec vērā, ka it neko nebūs bērniem likt rakstīt,
kas nebūtu kaut kā īsteni derīgs, citādi tavi bērni

iemācīsies sienas un galdus apķēzīt ar niekiem.

Savā skolā tu, zināms, gan cieši turēsies pie vie-

nas ortogrāfijas, vai nu pie tās, kas senākās grā-

matās, vai pie tās, kura dažos jaunāko laiku rak-

stos atronama. Bet tev būs par to gādāt, ka tavi

skolēni, lai gan vienu ortogrāfiju it īpaši piekop-
dami, tomēr iepazīstas daudzmaz arī ar otrādu rak-

stību, šis darbs, zināms, tad iesākams, kad viens

rakstīšanas ceļš jau labi iestrādāts.

Rakstīšana nav jāmāca katram bērnam savrup,
bet pa šķirām. Ja tu visus bērnus nepratīsi pie



211

rakstīšanas sakārtot divi, trīs šķirās, tad tavam

darbam trūks daudz no iespējamās sekmes!

3. Rēķināšana un ģeometrija.

Rēķināt vajaga dzīvē visur. Tādēļ ļaudis arī jau
citreiz bez skolām iemācījās drusku rēķināt, bet tas

bija ļoti maz, ar tik daudz vien nevar iztikt taga-

dējos laikos, jo nu katram jāved savs aprēķins. Tā-

dēļ rēķināšanas mācība bijusi viena no svarīgākām

mācībām pat sensenās skolās. Grieķi un arabieši

savās skolās it senos pagānu laikos rēķinu māknē

izstrādājuši ļoti gudrus mācības gabalus, kuri vēl

šodien visai mūsu rēķināšanai der par pamatu.
Mūsu skolās šī mācība arī ļoti vajadzīga un ka šo

vajadzību mūsu tautas piekopēji senai atzinuši, var

redzēt no tām dažādām grāmatām, kuras rēķinā-
šanas mācībai sarakstītas.

Rēķinu mācības skolā nebūs pasniegt tik priekš
visprastākām dzīves vajadzībām vien, jo pie skolē-

niem neviens to nevar izzināt, cik katram no šīs

svarīgās mācības vajadzēs. Ar šo mācības priekš-
metu turpretim būs bērnu garīgos spēkus jautri-
nāt, spēcināt un pamielot tāpat, kā to raugām iz-

darīt pie citiem mācību priekšmetiem.
Uz to, zināms, vienmēr jālūko, ka skolēni būtu

labi «galvas rēķinātāji». Tas visur ļoti derīgs un

vajadzīgs, bet nebūs arī aizmirst, ka skolēniem pēc-

laikā, pieaugušiem, būs jāizrēķina lielāki, smalkāki

rēķini uz tāfeles vai papīra, pie kam krietni iemā-

cāmas savas īpašas mācības.

Visi rēķini, no vieglākiem sākot un pie grūtā-
kiem beidzot, bērniem tā jāmāca, ka tie skaidri ik-

reiz saprot, kas tur izrēķināms, kā tas

izrēķināms un kādēļ šā vai tā jā-

rēķina. Rēķinu mācības nedrīkst būt nei par

grūtām, nei par vieglām bērnu saprašanai. Esmu

diemžēl piedzīvojis, ka neprātīgi skolotāji savus

bērnus it aplami nomoca ar nederīgām rēķinu stun-
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dām. Tur, zināms, neizaugs nekāds labums, neat-

leks nekāds derīgums nei skolai, nei pēcāk dzīvei.

Bērni par vīriem tapuši tik atminas, ka rēķināša-
nas dēļ dabūjuši dažu sitienu un kūlienu, kauču

nespēj izzināt, kādēļ tas īsti tā noticis. Vai Dieviņ

—ja tie nomocītie' kļūtu pie pilnīgas atzīšanas,
kam tā vaina īsti bijusi! Tur būtu bēdas bēdu galā.

Skolā par to jāgādā, ka nav katrs bērns rēķinos

jāmāca savrup atšķirts, citādi skolotājs it nekā ne-

kļūs uz priekšu — ja turklāt vēl īss mācības laiks.

Vingrs, čakls rēķinu mācītājs spēj gan divi, daudz

tad trīs bērnu šķiras mācīt uz reizi vienā stundā,
bet tad, zināms, nedrīkst būt dažādu, daudz-

skaitlīgu.
Pie rēķinu mācības pienāk klāt mērīšanas mācī-

ba jeb ģeometrija. No ģeometrijas, zināms, arī tās

svarīgākās, vajadzīgākās mācības skolēniem pa-

sniedzamas, jo tās mūsu dienās nepieciešamas. Bet

tie bērni, kuri tik divi, trīs ziemas skolā iet, viņu
nevar dabūt iemācīties, jo pie tam vajaga sava

spēka un sava laika.

4. Dabas mācība.

Mūsu sentēvi bija jau priekš 700 gadiem smalki

dabas aplūkotāji un visādu radījumu mīlētāji. To

apliecina senējo latviešu dzīve, viņu ticība, vecās

tautas dziesmas un mūsu sakāmie vārdi. Mūsu

sentēvi prata ar savu spēcīgo garu ļoti smalki tul-

kot visus radījumus. Tik jāparakņājas vien viņu
gara mantās, tik jānogremdējas vien mūsu valodā

dziļāk iekšā, un visur redzēs tik dziļu dabas ievēro-

šanu un saprašanu pretim spulgojam, ka tīri jābrī-
nās par musu senču daiļo, plašo garu.

Bet gadu simteņus gairīgā miglā ieslodzīti, lat-

vieši nav spējuši savas tautas jaunās dienās uz-

sāktos soļus spert uz priekšu. Tiem vēl nebija va-

ļas, tiem vēl nebija skolu, kad citām tautām jau
sen ausa zaļa dienas saulīte. Garīgā pakrēslībā
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snauzdami, tie savu sentēvu mācības par dabas lie-

tām nespēja dienu no dienas jo vairāk izskaidrot

un jo pilnīgākas padarīt, tie turpetim sajauca šīs

tēvu tēvu gara dzirksteles arī ar kristīgo ticību,

visvairāk katoļu laikos, un sacēlās vēl jo biezāki,
jo tumšāki māņticības mākoņi, nekā pašos pagānu

laikos, kā to redzam pie tām blēņu mācībām, kuras

vēl no katoļu laikiem uzglabājušās, še par kodolu

bija elku ticība un par ārīgo apsegu kristīgā ticība

nesaprastos un nesaprotamos vārdos. Katoļi un

daudz citi, zināms, toreiz arī bija ļoti māņticīgi,
kauču tiem skolu pavisam netrūka. Un latvieši, bez

skolām būdami, turējās jo cieti pie vecām atliekām,

gara liesmām — atliekām no tēvu tēvu laikiem,

kauču tās caur sajukšanu kļuva arvien netīrākas,

nespodrākas. Tagad daudz zemēs uzsāk par to gā-

dāt, lai visas ļaužu kārtas taptu pie jo skaidras,

pilnīgas dabas lietu atzīšanas. Tās mācības, kuras

visgudrākie dabas tirdoņi ar laiku sakrājuši, nu

izstāsta tā, ka lai viņas arī tautas skolām būtu pie-
ietamas un iegūstamas. Cilvēku dzīve tagad iegro-
zās jo vairāk pēc dabas likumiem, nekā kādus ga-
du simteņus atpakaļ. Tādēļ cilvēkiem vajaga ar

dabu jo vairāk iepazīties un iedraudzēties, lai mū-

su zināšana un atzīšana vairotos, lai mūsu darbs

veiktos jo šķirīgāk. Un cik varenus darbus cilvēki

iemācās izdarīt, kad tie radību labi aplūko un to

mācās labi izprast, to pierāda jau mums dzelzceļi,
tēlegrafi un daždažādas mašīnas.

Tā tad nu latvieši, pie skolām tikuši, nedrīkst

būt kūtri pie dabas lietu mācīšanās tautas skolās

un dzīvē. Mums še ir trejāds darbs:

1) Tās sentēvu domas un mācības par dabas lie-

tām, kuras ar savu patiesību vai dzejas pil-
nību labas un derīgas, mums jāattīra no pie-
jauktiem pīšļiem un tad kā svēta manta jā-

uzglabā uz bērnu bērniem latviešu mutēs un

sirdīs.
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2) Pagalam jāatmet tās senējo tumšo laiku mā-

cības, kas gara tumsībā piedzimušas.

3) Tās mācības, kuras ar dažu krietnu vīru pū-

liņiem sen sakrātas un mūsu dienās arī tau-

tas skolām pieietamas, tās sniegsim arī sa-

viem bērniem, cik un kā vien spēdami.

Uz jautājumu, kam der dabas mācība? — vai : ko

ar viņu lai iegūstam, kad to skolās ievedām:— mums

jāatbild šādi:

1 Dabas mācība lai māca skolēnus saprast tos

svarīgos notikumus dabā; visvairāk tādus,
kuri visur atgadās un viegli izskaidrojami un

saprotami. Tā tad viņi nedzīvos kā maisā —

bet iemācīsies ar prātu un apdomu visu ievē-

rot un saprast.
2. Skolēni dabūs zināt, ka mēs, cilvēki, ar dabas

spēkiem tuvāk iepazinušies un ar šo spēku pa-

līgu sev iztaisījušies dažādas ietaises, savu

roku spēcinādami uz krietniem darbiem un tā

savu dzīvi atvieglinādami un jo jaukāku pa-

darīdami.

8. Tie skolēni, kuri jau skolā būs atzinuši, cik

lielu palīgu mums dabas spēki var sniegt, ja
tik zinām viņiem likt strādāt mums par labu,
tādi skolēni pieauguši nebūs pretim prātīgai
un iespējamai dzīves un darbu atvieglināša-
nai ar dažādām jaunām mašīnām un jauniem
rīkiem un ieročiem.

4. Ar dabas mācību iepazīdamies, skolēni pēc-

laikā, kad skolu atstājuši, kāros pēc pilnīgā-
kām ziņām par dabas lietām, tie lasīs labprāt
rakstus par šo lietu vai avīzēs vai grāmatās
un spēs tādus rakstus saprast. Tiem būs de-

rīgs laika kavēklis vaļas brīžos. Tagad daudz

lasītāji rakstus par dabu ļoti maz spēj sa-

prast, tādēļ tos nebūt nekāro,

5. Ar dabas likumiem iepazīdamies, skolēni vīra

prātā pieaugdami atzīs, ka radībai ir jo spē-
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cīgāks pamats, nekā jebkuram cilvēku dar-

bam. Viņi sapratīs jo pilnīgi tos vārdus: cil-

vēku dabīgs pamats nav ne mūžam izdeldē-

jams, lai to arī diezin kā gribētu panākt, iz-

darīt. Tā cilvēki smelsies iepriecināšanu tā-

dos laikos, kur bezkaunīgi varmāki sasprie-
žas uz šī pamata izdeldēšanu. Tā tad dabas

mācība palīdz skolēnu garu apgaismot un vi-

ņus padarīt par prātīgākiem un saprātīgākiem
tēvuzemes pilsoņiem, nekā tie bez tādām mā-

cībām varētu būt. Tādēļ dabas mācība mūsu

skolās nepieciešama.

Cik lielu lomu spējam no dabas mācības aiz-

ņemt mūsu skolām?

Daudz gan nē, jo mums skolā jāsniedz daudz un

dažādas citas mācības arī. Turklāt skolas laiks ļoti
īss. Dažam skolotājam diemžēl pašam vēl trūkst

vajadzīgā spēka, vajadzīgo ziņu un mācību. Skolas

apgādātāji arī visai nepalīdz iegādāt ir vajadzīgo
rīku dabas mācībai. Tādēļ mūsu dienās jāpietiek
ar mazumiņu, bet, zināms, tas arī labāks kā nekas,

ja tikai to devuši par dzīvu gara maizi saviem sko-

lēniem uz ceļa līdz.

1. Pirmkārt, bērniem jāiemācās tie vārdi, tie

nosaukumi (īsi sakot, tā valoda), kuru pie da-

bas mācības daudzinām.

2. Bērni jāiejūcina (jāieradina) par dabas no-

tikumiem tā domāt, spriest un runāt, ka tie

skaidri izšķir pēc kārtas:

a) iesākumu — notikuma cēlēju, sakni,

b) notikumu pašu, un

c) notikuma sekmi, augļus.

3. Ņemsim tik svarīgākos atgadījumus dabā;
izskaidrosim tikai vispārīgos dabas likumus

un izrādīsim fiziskus rīkus un ieročus, kādas

mašīnas, pastāstīsim drusciņas par to, kā vi-

ņas cēlušās un priekš kam viņas der.
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4. Ķīmiju pilnīgi nespēdami mācīt, pāris mākļu
no tās še pieņemami klāt, jo tie nepiecieša-

mi, ja gribam saprast dažas ļoti aprastas da-

bas viesmas.

5. Bez īsas dabas spēku mācības (fizikas) tau-

tas skolās jāpasniedz arī tādas pašas ziņas

par visādiem radījumiem (kā zvēriem, put-

niem, kokiem v. t. pr.), jeb ar citiem vārdiem

sakot, jāmāca arī īsi dabas stāsti, — bet tie

arī pievilcīgi, patīkami un saprotami.

Mācīšanas takām jeb ceļam, p. p.,
fizikas stundā allažiņ vajaga būt šādam:

Katrai mācības stundai jābūt tādai, ka viņā bēr-

ni top patiesi garā pacilāti, prātā apgaismoti un tā

izdailībā vesti uz priekšu.
Dabas lietu mācītājam krietni jāsataisās,

iekam viņš uzsāk mācības stundu. Viņam jāizlasa
tas gabaliņš, kuru kādā mācības stundā nodomājis
izņemt cauri. Tad jāsagādā un jānoliek pie rokas

tās lietas, kuru vajadzēs mācības stundā, visvairāk

izmēģinājumiem.

Skolotājam jāpārdomā par to, kādas lietas no-

liktā mācības gabalā viņa skolēni it viegli sapratīs
un kuras tiem būs grūtāk saprotamas, lai velti ne-

zaudētu spēku un laiku.

Skolotājam vajaga, visvairāk kad pirmo gadu šai

priekšmetā dod mācību —ja ne vairāk, tad taču

īsumā uzrakstīt tos jautājumus, kuri bērniem tā

jāceļ priekšā, ka lai tie paši arī savu garu cilāda-

mi izstrādātu nolikto mācības gabalu.
Mācības stundā skolotājam veikli jārāda un iz-

manīgi jājautā, skolēniem uzmanīgi jāaplūko,
smalki jāievēro un jautri jāatbild, līdz iegūti tie

māk vļ i (mācības teikumi), kuri bērniem jāpa-
tur galvā ne tik vien kamēr tie skolā, bet kamēr

vien tie dzīvi.

Tad lai skolēni uzšķir savas grāmatas, lai lasa

ar skaņu balsi to mācības gabalu, ko šodien izstrā-
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dājuši. Kur vajadzīgs, lai skolotājs vēl iemet kādu

jautājumu un tad lai bērni mācās to apzīmēto ga-

balu uz nākošo stundu no galvas.
Nākošā stundā vispirms skolotājs īsi noprasa to,

ko pēdējā stundā uzdevis izmācīties:

a) ar jav tāš a nu,

b) tie skolēni, kam ķērīgāka galva un veiklāka

mēle, lai izstāsta to mācības gabalu.
Tad uzsāk jaunu mācības gabalu, kā augšā ap-

rakstīts.

5. Zemes aprakstīšana jeb ģeogrāfija.
Arī bez ģeogrāfijas ziņām mūsu dienās cilvēks

nevar iztikt, tādēļ viņa katrā skolā top pasniegta
skolēniem. Avīžu lasītājs ikkatrs zinās, ka bez ģeo-

grāfijas daudz ziņas nebūt nav saprotamas.
Cilvēkam pienākas labi iepazīties ar savu mājok-

li, tas ir — ar mūsu zemi; viņam vajaga zināt, kas

mūsu zeme īsti ir, kāda viņa un cik liela. Arī jā-
zina, kādi dažādi radījumi izdalās pa visu zemes

virsu; jāzina, kādi cilvēki mājo zemes virsū, kā tie

dažādos apgabalos dažādi dzīvo un darbojas; kā

un ar ko tie pelnās maizi, vai tie nākuši pie gais-

mas, jeb vai viņi vēl sēd tumsībā un kādēļ.

Ģeogrāfijas mācība jāuzsāk ar tēvijas aprakstī-
šanu, še bērni ģeogrāfiskus priekšmetus ar acīm

aplūkodami iemācās ģeogrāfijas valodu un dabū

šai mācībai vajadzīgo pamatu. Ģeogrāfiju mācot,
svešas zemes vienmēr jāsalīdzina ar pazīstamo tē-

viju, jāuzrāda tas, kas svešumā labāks un kas slik-

tāks nekā pie mums. šāds mācības ceļš mūsu die-

nās ļoti vajadzīgs tādēļ, ka latvieši tagad, vaļīgi
cilvēki būdami, simtiem aiziet uz tālu svešumu, tur

uz dzīvi nomesties. Tā dara ikkatrs cilvēks, ikkat-

ra tauta, ja tēvijā nav patīkama dzīves vieta. Bet

kas ar derīgām ģeogrāfijas mācībām būs labi iepa-
zinies ar mūsu zemes virsu un svešām zemēm, tas

neuzņems aplamībā aiziešanas ceļu; tas zinās
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jo derīgi sataisīties uz aiziešanu un nekāros nekādā

zemē to iegūt, kas nekur pasaulē nav panākams.
Bet nevien par mūsu zemi būs derīgas mācības

iekrāties skolā, nē, arī par citām pasaulēm, kas pla-
šā debess ēkā staigā savu nolikto ceļu un kā spožas
zvaigznes laipnīgi uz mums paskatīdamās mirdzēt

mirdz naktīs.

Aplamas māņticīgas domas par zvaigznēm jāiz-
klīdina ar gaišu un prātīgu skolas mācību

...

6. Vēsture jeb pasaules stāsti.

Kas nekārotu labprāt zināt, kā īsti cilvēku ciltij
no pat iesākuma līdz mūsu dienām klājies? šo kā-

rumu spēj remdināt vēsture.

Tie cilvēki, kuri nekā nezina no vēstures, domā,
ka viņiem piedzimstot pasaule sākusies un ka tā

viņiem mirstot atkal izirs. Viņi nezina, ka viss la-

bums un ļaunums, kas mūsu dienās redzams, nav

cits nekas, kā sen pagājušo laiku auglis, sekmē; un

viņi tādēļ vien netic un tiešām nevar ticēt, ka mū-

su pēcnākamie atkal baudīs pieklājīgus augļus no

tām sēklām, ko mēs tagad izsējam. Tādēļ tādi cil-

vēki, diemžēl, kā siseņi pārlaiž savu mūžu pār galvu,

par nākotni it neko nebēdādami, it neko nerūpēda-
mies, kad tikai to dienu paēduši. Tāda dzīve, tāda

ticība teļiem un citiem lopiem daudz neko nekaitēs,
bet cilvēkiem tā kait gan. Tādēļ tagad visās skolās

par to top gādāts, ka ikkatrs cilvēku bērns uzaug-
dams jele daudzmaz iepazītos ar pagājušiem lai-

kiem pasaulē.
Un cilvēkam tiešām klājas daudzmaz ko zināt no

tā, kā mūsu ciltij no senseniem laikiem līdz mūsu

dienām gājis; kā gaismas valstība, ar niknām mig-
lām kaudamās, pamazītiņām starp cilvēkiem brie-

dusi,_ izplaukusi un uzzēlusi. Latviešiem, zināms,
pienākas it īpaši par savas tautas līdzšinējo gaitu
iekrāties cik necik skaidras patiesīgas ziņas.
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Pilnīgu, plašu vēsturi par visām pasaules daļām
un visām tautām — to nespēj divi trīs gados iemā-

cīties, tur paiet viss cilvēka mūžs mācoties un to-

mēr netopot galā. Bet svarīgākās Eiropas valstis

aizņemt un, zināms, tikai viņu svarīgākos darbus

izstāstīt — to gan var un vajaga arī tautas skolās.

Kad mēs skolā izstrādājam arī tik kādu mazumiņu
no vēstures, kādus izlasītus gabalus, tad jau skolē-

niem no tā var izaugt ļoti briedīga dzīves barība.

Vēstures mācība modina skolēniem augstāku at-

zīšanu, tā stiprina viņu labos tikumos, iededzina

tēvuzemes mīlestību un spēcina tautības garu. Vē-

sturi derīgi mācoties, mēs kļūstam jo drošāki

un jo čaklāki pie krietnu darbu izdarīšanas, mēs to-

pam pārliecināti, ka gaisma un brīvība, taisnība

un patiesība ir cilvēku neiznīcināmas, svētas man-

tas, jo vēsture mums norāda visspēcīgāk, ka ne

varmāki, ne gadusimteņi šo dārgo cilvēku cilts rotu

nav spējuši iznīcināt.

Vēstures spēku pazīdami, mūsu līdzšinējie skolas

apgādātāji, proti, mācītāji, par to jau gādājuši,
ka tautas skolēniem ja ne vairāk, taču vienas tautas

vēsture, proti, jūdu tautas vēsture tika pasniegta.
Arī par tiem laikiem dažā skolā jau dotas ziņas, kur

cilvēku gars ar brīnišķīgu spēku sacēlās pret sa-

viem vārdzinātājiem un kalpinātājiem, proti, par

Lutera laikiem.

Šodien ar tik vien ziņām no vēstures vairs nepie-
tiek, šodien dažām skolām arī daudz vairāk iespē-
jams

...

7. Dziedāšana.

Latvieši jau no seniem laikiem bijuši lielum lielie

dziedātāji, tā vīrieši kā sievieši, gan jauni ļaudis,

gan sirmās māmiņas.
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Lūko, brāli, līgaviņu,
Lūko labu dziedātāju:
Kura laba dziedātāja,

Tā tikusi darbiņos.

(Taut. dz.)

Māte dziedāja bērnu šūpulī guldinot, bērni pava-

dīja tēvu un māti smilšu kalniņā, bēru dziesmas

skandinādami. Dziedādami puiši jāja meitu lūko-

ties. Meitu dziesmas jaukos vakaros mežus trīcināt

trīcināja. Dziesmām skanot tapa druva un dārzi

apkopti, pūrs pielocīts un izrakstīts, un ceļi nostai-

gāti. Bez viņām netika nekāds darbs pastrādāts,
nekāds gods nosvinēts. Laivinieki, jūras viļņus

šķeldami, dziedāja, pēc airu metieniem un laivas

līgošanās izlocīdāmi, savas laivinieku dziesmas; Jā-

ņu naktī līgotāji un līgotājas līgoja Jāņu dziesmas,

un pat ganiņi gavilēja cīruļiem līdzīgi.
Un kad tēvuzemei nāca grūti laiki, kad māsa brā-

lim apsegloja kara kumeliņu, kad māte dēlam ap-

joza baltu zobentiņu: tad sēras dziesmas jaucās ar

drošām karavīru balsīm.

Kur jautras dziesmas priecīgas sirdis līksmina,
vai sēras gaudas remdina; kur cilvēki savas skaid-

rās mīlestības liesmas izloka mīlīgās skaņās; kur

viņu sirds paceļas pāri pār mākoņiem līdz pašam
gaismas un pilnības avotam: tur ļaunam nav vietas,

tur ļaunam jābēg projām! Jeb vai zaglis lien dzie-

dādams savu slepeno grēka ceļu? Vai no slepkavu
ļaunās sirds lai izceļas mīlestības balss?

Dziesmu spēku un jaukumu pazīdāmas, latviešu

mātes par to cieši gādāja, ka bērni uzaugdami
iemācītos tās jaukākās dziesmas. Citas jauni ļau-
dis izmācījās pa godiem un pie darbiem. Vēl citas

tapa sacerētas arvienu no jauna klāt.

No šīm dziesmām daudz tūkstošu vēl līdz šo bal-

tu dienu uzglabājušās. Un šī tautas dziesmu bagā-
tība dod visskaidrāko liecību, ka mūsu sentēvi bi-
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juši loti skaidri cilvēki, un skubina mūs, lai cīnā-

mies viņiem krietnos tikumos tapt līdzīgi.
Tā tad dziedāšana mūsu sirdis, mūsu prātus at-

tur no ļaunām un skubina uz labām, krietnām do-

mām; jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīvu

prieka un svētības avotu.

Tādēļ tad nu latviešu tautas skolās nedrīkst ne-

būt trūkt dziedāšanas mācības, un arī netrūkst. Jo

skolām par to jāgādā, ka jaunai audzei uz turpmā-
kā dzīves ceļa taptu par svētības maizi dots līdzi

labs dziesmu krājums. Zināms, visas tautas dzies-

mas neder skolas bērniem, jo daudz tik vien pieau-

gušiem saprotamas un tiem vien pieklājīgas. Sko-

lām tik tādas jāizlasa, kuras jauniem tās visderī-

gākās.
Mūsu laikos arī daudz jaukas dziesmas sacerētas

un daudz pārceltas no citām valodām, kuras it īpa-
ši skolām derīgas.

Bez šīm laicīgām dziesmām vēl skolās jāmāca un

jākopj mūsu spēcīgās baznīcas dziesmas, kā tas jau
visur top darīts, luteriskām draudzēm par augstu

godu un lielum lielo svētību.

Tautas dziesmas gan vietām apklusušas, bet dzie-

dāšana pie latviešiem daudz vietās it raženi top

kopta. Kādēļ tautas dziesmas dažā apgabalā panī-

kušas, tas viegli saprotams. Ja tu putniņam no-

plūksi visas spalvas, jeb ja tu izpostīsi pavisam
viņa ligzdiņu, tad viņam dziesma notrūkst. Viņš
tik žēli pakliegdams, pasniegdamies šurp turp, lēkā,
līdz aizlēkā projām. Tā ir arī ar cilvēku. Kad viņu
neizciešams trūkums un plikums aizņem, tad tas

klusu ciezdams nes savas neremdējamās bēdas. Bet

arī citādas vainas še atronas. Daži skolotāji paši

nepazīst mūsu dziesmu dziļuma, jaukuma un svē-

tuma un tādēļ viņi to nedz grib, nedz var citiem

iemācīt. Vietām atkal skolēni labu mācību vietā

top baroti ar prauliem ...
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Solōns

I. Grieķu stāvoklis citu tautu starpā.

Atļauj, cienījams lasītājs, ka es tavu prātu aiz-

virzdnu uz to tautu, kura tā vislielākā uzvarētāja

pasaulē bijusi, kuras darbi vēl šodien cienīti un ap-

brīnoti nenovīstamā spožumā uzaicina katru zināt-

ņu, mākslu un cilvēcības mīļotāju uz aizgūtnīgu

censību. Es zīmējos uz seniem grieķiem. Gan biju-
šas citas tautas daudz lielākas un briesmīgākas, bet

kad viņu politiskā vara sagruva, tad viņas izzuda

no ļaužu piemiņas. Grieķi izšķiras no visām tau-

tām. Grieķu varonība nekad nav iznīkusi: Grieķija
ir mūžīga.

Grieķu tēvuzemes mīlestība, viņu sirds drošība

visādās briesmās, visbargāko likumu cieņā turē-

šana, kā to redzam pie spartiešiem; gara apgais-
mojums un sirds izdailējums, kā to redzam Atēnās;

mākslu un zinātņu sekmēšanas sabiedrojums ar

miesas zaļožu greznumu; godbijības sadraudzējums
ar daiļumu; domu dziļuma saskaņa ar darba na-

skumu, šie visjaukākie cilvēcīgas īpašības ziedi ne-

novīst nekad.

Pieminot tādu vīru vārdus, kādi bijuši Likūrgs
un Solons, Miltiāds un Leonīds, Temistokls un Aris-

teids, Dēmostens un Kleomens
—

vai nelec mūsu

sirds jo dzīvāk, vai nesteidzas priecīgi arvien no

jauna aplūkot un apbrīnot tos laikus, kur tai mazi-

ņai tēvuzemei uzauga tādi milzīgi tēvuzemes dēli?

Viņu darbu skaidrais spožums izdzēž tās vainas,

kuras pielīp ikkatram mātes bērnam, ir tam visdi-

ženajam. Mēs aizmirstam labprāt senajo valšķu ne-
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pilnības, kad šīs zemes brangie augļi mūsu sirdis

iepriecina.
Bet caur ko tad cēlās grieķu virsrocība pār citām

tautām? Caur citu neko, kā caur to, ka grieķi bija

gara un miesas izkopšanā jeb izdailējumā tie pārā-
kie par visām senatnes tautām. Šo kultūras virsro-

cību grieķi parādījuši visās dzīves būšanās. Viņu
tikumi un ticība, viņu rakstu un mākslu augļi, viņu
valsts dzīve tiem atnesa izpelnīto godu.

Neviena cita tauta nedz no senējām nedz no ta-

gadējām nav tik ilgus gadu simteņus ar zinātnī-

bas un mākslas darbiem nopūlējusies, kā grieķi,
kuri strādāja no pašu sirds skubināti, no pašu spē-
ka vadīti. Un ja tik viens tāds dziedonis, kā So-

fokls, viens tāds vēsturnieks, kā Tūkīdids, viens

tāds filozofs, kā Platons mums liecību dotu par

grieķu gara dzīvi, vai nebūtu tur ko apbrīnot un

ko mācīties. Ko nu lai sakām par to stalto kareivju
rindu, kura sniedzas no Homēra laikiem līdz kādiem

300 gadiem pr. Kr. dz. vismazais caur 1000 gadiem?

Grieķu pilsētas bija bagātīgi izgreznotas ar skai-

stiem mākslas izstrādājumiem un vēl šo baltu die-

nu viņu dievnamu un valsts ēku drupas ir pasaulei
par lieliim lielu brīnumu. Viņu statuju gabaliņi vēl

šodien vislielājiem daiļeniekiem der par neatlīdzi-

nāmu mācības priekšmetu un darbu priekšzīmi.
Ja gribi akmeņus kaudzēm sakraut priekš Ēģip-

tes piramīdām, vai raibos hieroglifus obelisku sta-

bos ierakstīt, jeb kādu milzīgu sfingas tēlu uzmū-

rēt, tad pietiek, ka strādīgi vergi ar amatnieku

gudrību bez nekādas dziļākas izprašanas pie šī

darba piestājas; bet ja gribi, lai no nedzīva mar-

mora staltais Apollona augums izceļas; lai varenais

Kronids, kas savu galvu paceldams visus debešus

sadrebina, cilvēku miesīgām acīm parādās; ja
gribi, lai sārtā skaistuma un mīlīgā daiļuma pum-

purs izplauktu par Afrodītes dievieti, — tad vaja-
ga mākslai pacelties līdz pašām debesīm un no tu-
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rienes izlūgties un atnesties tādus veidus, kādus

virs zemes velti meklēsi.

Bet grieķi nav savus slavenos darbus sev vien

par labu pastrādājuši, jo pie viņu augļiem vēl šo-

dien parādās patiesīgas kultūras spēks un vara.

Kad šīs tautas politiskais spēks kļuva salauzts, tās

mazās grieķu valstis varenāku valšķu daļām piešķi-
rot, tad grieķi tomēr uzvarēja savus uzvarētājus

ar savu augsto kultūru. Grieķu valoda izplatījās

pa visu pasauli un palīdzēja savā laikā arī Kristus

mācībām vieglāk izplatīties. Ar grieķu slaveniem

darbiem iepazīdamās, mācījās pat barbaru tautas

ar viņiem aizgūtnēm cīnīties. Grieķu izdailējuma

gars strādāja vēl tad, kad šī tauta bija jau kalpo-
nes stāvoklī no varmākiem nospiesta, tomēr tik

spēcīgi, ka tas visur, kur nokļuva, sacēla starp sve-

šiniekiem jaunu nedzirdētu rosīšanas, uz prāta

gaismu un diženiem darbiem skubinādams. Tas no-

tika arī pie romiešiem. Kad romieši sadrupušo
grieķu valšķu ēku aprija, tad jestrajam uzvarim

bija gan grieķu mākslas un zinātnes ļoti svešas lie-

tas un tikai ar nievību romieši skatījās uz saviem

kara kaujās pārspētiem padotiem. Bet ne ilgi pēc
grieķu valšķu uzvarējuma parādījās jau dažiem

romiešiem uzvarētās tautas ģēnijs, kas par tēvuze-

mes kūpošām drupām dievīgā brangumā lidinājās
un aizgrāba viņu prātu un sirdis tādā mērā, ka tie

ar ilgošanos un prieku cīnījās iepazīties ar grieķu
valodu, grieķu rakstiem un mākslas darbiem. Tā

ar laiku vecā Roma, kur senāk tik kara rīku trok-

snis bija atskanējis, sāka censties ar grieķu mūzu

spārniem pēc jo pastāvīgākas slavas, nekā tā ir,
ko ar visas pasaules uzvarēšanu spēj iemantoties.

Un tā patiesi Romas darbi būtu laikam vienīgi tik

vēstures grāmatās vēsturniekiem uzglabāti un ne-

būtu nekādu citu labumu vēlākiem laikiem atne-

suši, ja grieķi nebūtu romiešus uz augstāka gara
stāvokli pacēluši. Romieši kļuva vēlākos laikos par
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vidutājiem starp grieķiem un citām Eiropas tautām.

Gan nāca pār Eiropu ļoti tumši gadu simteņi. Tau-

tu gars tapa bezdievīgi noslodzīts un kalpināts ; bet

vēl kvēloja pelnu kaudzēs tās svētās gara liesmu

dzirksteles, kuras grieķiem kādreiz no debesīm bija
atnestas. Vidējiem laikiem beidzoties, sāka šīs

dzirksteles šur tur liesmas mest, un no Lutera lai-

kiem šī gara liesma arvien jo vairāk pār Eiropu

izplatījusies; un sāka atkal ar seniem grieķiem un

ar viņu darbiem tuvāk iepazīties. Skolās un dzīvē

atdzīvinājās pa visu Eiropu grieķu tautas gars. Un

kad uz tagadējām kultūras tautāmdziļāk palūkojam,
tad ieraugām, ka visur grieķu tautas izstrādājumi, tā

sakot, par pamatu jeb priekšzīmi jaunākiem kultū-

ras darbiem derējuši. Gandrīz priekš visām taga-

dējām zinātnēm grieķi ceļu ierādījuši un iestrādā-

juši, un dažos mācības apcirkņos, kā filozofijā un

matemātikā, viņu mācības ceļš vēl nav pārspēts.

Tagadējie klasiķi ir kā apīņu vītes pie seniem kla-

siķiem piesliedamies uzauguši. Tādēļ tagadējos
laikos neviens augstāk mācīts cilvēks, lai būtu dak-

teris vai mācītājs, lai augstāks tiesnesis vai skolo-

tājs, nevar nebūt dzīvē iztikt, ja viņš nav ar grie-

ķu valodu, grieķu dzīvi un viņu gara darbiem

daudzmaz iepazinies. Tā tad grieķu kultūra ir salī-

dzināma ar tādu liesmu, caur kuru ikkatrai no ta-

gadējām tautām vajag papriekš no nelietības dub-

ļiem tīrīties, ja tā grib uzkāpt uz mācītas jeb iz-

dailētas tautas stāvokļa.

Mēs latvieši, kam bij caur gadu simteņiem kal-

pones darbi darāmi, gandrīz pavisam aizmirsuši,
ka reiz arī bijuši svabada tauta un daudzreiz vairs

nesaprotam, kādam dzenulim brīva vīra krūtīs jā-
valda. Nule cik necik no nāvīgām slodzēm izpestīti,
sākam atkal cīnīties pēc gaismas un vīra prāta. Tā-

dēļ pienākas ir mums iepazīties ar to tautu, kura

priekš citu tautu bērniem skolās un literātūrā bi-

jusi un iraid no liela svara. Atvērsim ir mēs savas
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sirdis un savai garu fbiem spodriem stariem, ko

Grieķijas slaveno dēlu darbi izstaro, šoreiz aplū-
kosim tik viena slavena vīra dzīvi, kurš arī tiem

daudzmaz pazīstams, kas nedz klasiskās ģimnāzi-
jas, nedz ūniversitātēs savas mācības nav iekrāju-
šies. Šis krietnais vīrs bija tas likumu devējs un

grieķu slavas pamata licējs Solons. Viņa nopelni
ir daudzkārtīgi. Savai tēvuzemei jaunus likumus

izgādādams, viņš to izglāba no bojā iešanas. Lai

tautas dēli spētu savas tēvuzemes labklājību pavai-
rot un pret katru ienaidnieku aizstāvēt, Solons izgā-
dāja tādus valsts iestādījumus, kas tautu miesīgi
un garīgi sagatavoja uz šāda pienākuma piepildī-
šanu. Solēna augstie centieni iedīdzināja tos svē-

tīgos un brangos augļus, kurus vēl tagad visur ap-

brīno.

IL Atikas liktenis priekš Solona.

lekam par Solonu pašu runājam, jāatgādina
drusku toreizējie laiki, viņu bēdas un prieki, viņu
labumi un ļaunumi, citādi nenosvērsim šī vīra sva-

ru pēc viņa īstā nopelnījuma. Solona tēvija ir Ati-

ka — maza un tomēr neizmērojami liela valsts pret
daudz citām. Maza viņa ir, ja to ievērojam, ka

visa Atika nebija lielāka par divdesmito Vidzemes

daļu, un liela, kad lūkojam uz viņas slaveno dēlu

darbiem. Seno grieķu tauta apdzīvoja to Eiropas
gabalu, kas nesen (1827. gadā) savu patstāvību,
Krievijai piepalīdzot, atguva un ko tādēļ vēl šodien

par Grieķiju nosauc, un bez tam daudz salas Vi-

dusjūrā. Grieķu kolonijas atradās gar šīs jūras
malām, gan Eiropā, gan Āzijā un Āfrikā. Grieķus

saturēja cieši kopā tautības saites. Pēc savas ticī-

bas un valodas viņi atzinās gan visi par vienas tau-

tas bērniem, bet toreiz tie nestāvēja visi zem vie-

nas valdības. Viņi izdalījās pa daudz mazām val-

stīm, no kurām katra uz pašu kājām stāvēja. Atika

bija viena no šīm valstīm, un atradās tai no grie-
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ķiem 'apdzīvotā zemju vidū; Atika tik 41 kvadrāt-

jūdzi liela, klinšaina pussala, uz vakara pusi no

citām valstīm caur kalniem nošķirta, bet uz trijām

pusēm aicināja jūras viļņi atiķiešus uz kuģošanu,
kur tā ar daudz viegli pieejamām ostām izrīkota.

Nelielas upes aplaistīja drusciņ paskopi Atikas

akmeņainos tīrumus un pļavas. Atikas iedzīvotā-

jiem bija to tiesu jo vairāk sviedru ko laistīt,
iekam varēja uz labiem augļiem cerēt. Tikai uzcī-

tība un čakla rosīšanās izpelnījās bagātīgus zemes

augļus. Tur auga izdevīgā mērā vīna un eļļas koki,

un dravenieki savāca ir vasku ir medu bagātīgi,

bet labību un kokus priekš kuģu būvēšanas vaja-

dzēja no ārzemēm vēl klāt piepirkt. Aitas un kazu

bari ganījās pa ielejām un kalniem, bet govis un

zirgus nevarēja visur mitināt. Marmora klintis

un sudraba raktuves Lauriona kalnos pasniedza ati-

ķiešiem brangu vielu mākslas darbiem. Ar birzēm

un mežiem apaugušie kalni bija dabas jaukuma
liecinātāji, un viņu paēnā sapulcējās tur, kur avotu

ūdeņa dzestrums pamazina dienas karstumu, jaut-
rie dabas dziedātāji, kuru dziesmas modināja at-

balšu cilvēku krūtīs. Skaisti zilā debess velve mo-

dināja un cilāja iemītnieku acis un prātu uz aug-

stību un daiļumu.
Atikas galvas pilsētas Atēnas atrodas kādā ielejā,

kura uz trīs pusēm no kalniem apvērsta un pret
jūru atveras, un caur kuru tecēja sīkstā Kefisas

upīte. Pie Atēnām piederēja trīs ostas. Pret vaka-

riem no Atēnas atronas otra ieleja Eleusīna ar sla-

veno svētnīcu. Abas ielejas sniedzas līdz jūras lī-

kumam, kur divi salas, proti, Aigina un Salamina,
pieminamas. Atikas rīta pusē redzamas smilšu

kalvas Maratonas ielejā, kur aprakti tie tautas dēli,
kas 490. pr. Kr. dz. karā krita, tēvuzemi pret ienaid-

nieku aizstāvēdami.

Atika piedzīvoja tādu pat likteni, kāds tām citām

grieķu valstīm bija nolemts, lai gan viņas iedzīvo-
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tāju garīgie augļi, ar Solona iestādījumiem pabal-

stīti, izauga jo lielākā brangumā nekā citur.

Valšķu likteņa vienādību atronam pie valdības

iestādījumu attīstīšanās, pie kuras caurcaurim

trejāds stāvoklis redzams. Vissenākos laikos, kad

iedzīvotāju skaits vēl bija mazs, kad bagātība un

mācība tikai retiem piederēja, tad valdīja karaļi

jeb ķēniņi par savu saimi pēc tēvu tiesībām. Viņi

bija tie bagātākie savējo starpā un sēdēja savā

goda vietā no citiem neapskausti. Karaļu amats

bija trejāds: karā būt par pirmo vadoni, miera lai-

kos par augstāko priesteri un pie (tiesām par ties-

nešu vecāko.

Ar laiku pavairojās bajāru un kararīcenieku

skaits. Un kad nu toreizējos karos sevišķi jātnieku
bariem uzvaras gods piekrita, tad sacēlās jātnieku
kārta par to valdošo. Šie bajāri (aristokrāti jeb
muižnieki) sagāza visās grieķu valstīs, Spartu iz-

ņemot, karaļa valdību, muižnieku valdību jeb ari-

stokratisti tad vietā ieceldami.

Kad manta starp vidējas kārtas locekļiem pavai-

rojās un kad turklāt aristokrāti, vienīgi savu labu-

mu meklēdami, negantībā iekrita un kad, karu ve-

šanai attīstoties, kājnieku vajadzība un spēcība lie-

lākā mērā parādījās, tad pacēlās laužu valdība jeb
dēmokratiste muižnieku valdības vietā.

levērojams notikums pie šāda valdību pārmainī-
juma ir tas, ka karalistes vietā iestājusies aristo-

kratiste gandrīz visur vienādā mērā zemāko kārtu

ļaudis nicinādama un apspiezdama, tiem visas nastas

uzvēla, tā ka tie pa lielākai daļai nabadzībā un pa-

rādos iekrita. Tādēļ sacēlās daudz vietās nemieri,
caur kuriem muižnieku vara sagāzās.

Pēc šādiem iekšējiem valsts pārvērti jumiem bija
tas pārgājiens no karalistes uz aristokrātijas val-

dību vienkāršs un viegli izdarāms; bet tas pārgā-

jiens no aristokratistes uz ļaužu valdību bija daudz

raibāks un grūtāks. Pie pirmējā gadījiena vaja-
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dzēja tik muižniekiem vienis prātis būt, tad jau tas

viens pret tiem vairākiem nekā nespēja pretoties.

Ļaužu starpā turpretim nevarēja pilnīga vienprā-
tība tik viegli sacelties, jo pie viņiem nedz mācība,

nedz rūpesti vienādi un viņu saskaldītā mantība

nevar tādā mērā spēku dot, kā kopā saturētā muiž-

niecības bagātība. Ļaudis turklāt atrada arī jo spē-

cīgākus pretiniekus, jo muižnieku rokās stāvēja
kara rīki, viņiem piederēja pilis un lielas muižas,

viņi stāvēja valsts amatos un bija tie likumu zinā-

tāji; caur saviem sulaiņiem sasniedza muižnieki

ziņas par ļaužu dzīvi un prātu. Vienādi nolūki sa-

biedroja viņus jo ciešāk gan pašu starpā, gan ar

ārvalsts muižniekiem. Tādēļ vajadzēja papriekšu
muižniecībai visās grieķu valstīs iekšēji panīkt,
iekam varēja ļaužu valdība izcelties, muižniekiem

vajadzēja papriekš izrādīties par ļaužu zīdējiem,
par viskopīgas labklājības iznīcinātājiem valdošas

kārtas labuma dēļ. Un kad nu muižniecība bija gan

tik tāl nogrimusi, tad ļaudīm tomēr vajadzēja kriet-

na vadoņa, kas viņiem piepalīdzēja aristokrātisti

sagāzt. Bet šādi vadoņi, tautai palīgā nākdami, pie-
savinājās valdības varu uz kādu laiku. Tādēļ atro-

nam ap septīto un sesto gadu simteņiem pr. Kr. dz.

tirannus grieķu valstīs, kuri dēmokratistei ceļu sa-

taisīja. Tirannu valdība jeb tiranniste gan drusku

aizkavēja ļaužu valdības izcelšanos, bet viņai pieder
tas gods un nopelns, ka tā tautas visbriesmīgāko
ienaidnieku pārvarējusi. Tāds trijāds liktenis bija
valdības iestādījumos visām grieķu valstīm jāpie-
dzīvo.

Tā tad arī Atikā atronam vispirms karali par

mazo zemīti valdām. Bet līdz ar teiksmu laikiem

beidzās karaļu valdība, un muižnieki piesavinājās
sev valdības irkli, karaļa valdību pamazām izārdot.

Papriekšu bija tikai vienai dzimtai virsvaldība ro-

kās, vēlāk 713. g. tika arī citas dzimtas no aristo-

krātiem pielaistas un 638. g. pr. Kr. dz. uzcēla de-
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viņus valdniekus, archontus, ik uz vienu gadu, lai

labi daudz muižnieku famīlijas tiktu pie augstākā

goda. Caur to bija aristokratiste Atikā pilnīgi
ietaisīta.

Atika nodalījās uz 4 pūlām jeb apriņķiem, ik-

katra pūla bija iedalīta 3 brālistēs jeb draudzēs,

katrā brālistē atradās 30 ģintas jeb saimes (mājas,
ciemati).

Atikas iemītnieki jau teiksmu laikos nošķīrās tri-

jās kārtās, proti, muižnieku, zemnieku un amat-

nieku kārtās. Lai gan šķirtās, ka valstsvaldībai

pārvēršoties, ārīgi senākos iestādījumus paturēja
spēkā, tomēr iekšēji tautas dzīve tapa tai mērā jo
vairāk pārgrozīta. Visi labumi, kuri ar aristokra-

tistes iecēlienu varēja rasties, piederēja aristokrā-

tijai jeb muižniekiem. Ļaudis paspēlēja še, kā vi-

sur citur, kur karalisti iznīcināja. Tie ikgadīgie

valdoņi (archonti), zināms, nevarēja cits nekas

būt, kā tikai savas partijas rīki jeb orgāni; tie ne-

varēja un nedrīkstēja citādi darboties, kā tikai pēc

savu iecēlēju un pēc savas kārtas locekļu prāta.
Muižniekiem nebija citāda nodoma, kā savas kār-

tas tiesības nostiprināt un ļaudis turpretī apspaidā

un atkarībā noturēt. Tādēļ atvērās tā sprauga

starp ļaužu kārtām arvienu jo plašāka un dziļāka.
Muižniekiem piederēja visa politiskā vara, kas iesā-

kot karaļa rokās bija savienota bijusi. Ļaudis tur-

pretim bija kā bērni, tiem nebija savu tiesu, nedz

savu valsts amatu;. tiem nebija uzļauts nekādās

svabadās draudzēs jeb korporācijās sabiedroties,

tādēļ trūka ļaudīm sava spēka, savu tiesību apziņas.
Tomēr gāja kādu laiku viss it labi tai mazā Ati-

kā. Bet kad muižnieki sāka piemirst, ka tiem jā-
dzīvo tautas un zemes labklāšanai par labu, tad sa-

cēlās drīz visādi sajukumi. Aristokrāti sāka cits

citu apskaust, ienīdēt un pievilt. Pēc goda un va-

ras kārodami, tiesneši piemirsa taisnu tiesu spriest,
taisnību savai kārtai par labu dažādi palocīdami.
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Pēc mantas un miesas kārumiem dzīdamies aristo-

krāti ar lielām nastām un ļoti bargiem parādu liku-

miem sāka zīst un izsūkt savus līdztautiešus, kam

nebija nedz varas, nedz iespēšanas kārtīgi pretī tu-

rēties.

Negribēdami visu klusām panest, ļaudis sāka

kurnēt un sūdzēt. Bet vienīgie tiesneši dievu un

cilvēku lietās bija paši muižnieki, un uzrakstītu li-

kumu pavisam nebija; muižnieka galva un viņa
sirds bija vienīgā likumu grāmata, jo viņu vara at-

balstījās uz neuzrakstītiem likumiem, kuri no dzi-

mumu dzimumiem līdz šim pārgāja no tēva uz bēr-

nu bērniem.

Ļaužu nemiers kļuva jo lielāks, jo vairāk Atikas

bērni satikās ar citu valšķu iedzīvotājiem. Ļaudis
sacēla draudīgu balsi, lūgdami un prasīdami pēc
uzrakstītiem likumiem ar tādu sparu, ka muižnieki

tika piespiesti noliekties. Bet viņi bija gatavi šo

atgadījienu tā izlietot, ka lai kājās sacēlies ļaužu gars

kļūtu atkal noslāpināts. Viņi uzdeva tādēļ vienam

no sava pulka, ar vārdu Drakontam, lai paģērētos
likumus izstrādā. Tas bargums, ar kādu šis muiž-

nieks savu uzdevumu izdarīja, kļuva par sakāmo

vardu. Ļaužu mute liecināja, ka Drakonta likumi

ar asinīm uzrakstīti. Drakonts bija uz ik katru no-

ziegumu nolicis nāves sodu; pēc viņa domām bija
bargums un bailes tie vienīgie līdzekļi, ar ko ļaudis
būtu uz labošanos vedami. Muižnieki cerēja gan,
ka ar tādiem likumiem kurnošos ļaudis spēšot se-

nākā atkarībā iedzīt. Bet viņi ļoti alojās. Ļaudis,
bez spēka un bez politiskas varas būdami, pa daļai
ārīgi gan apklusa, jo viņi tak bija tie nabadziņi, ku-

rus pēc jaunajiem likumiem tiesāja, bet iekšējs
miers nebija atdabūjams, jo muižnieki domāja, ka

Drakonta asinslikumi, ļaudis pārlabodami, viņus no

visām bēdām izsargās. Valdības vīri nodarbojās ar

ienaidībām savā starpā, ar lepnību, mantas kārību,
nepastāvību un nepareizas tiesas spriešanu.
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To dzirdot, mēs saprotam lēti, ka Atikā bija drīz

ļaužu dumpim izcelties un tad varēja, kam patika

no kaimiņiem vai svešiem, šo mazo zemīti savā mai-

sā iebāzt.

Te nu varētu iemest: labi, tā tas bija tai jūras

pilsētā Atēnās, kur daudz un dažādu zemju ļaudis

bija atēniešus pret aristokrātu valdību uz dumpoša-

nos samusinājuši. Bet ļaužu posts un nemiers, diem-

žēl, nebija Atēnās vien izcēlies. Pārliecināsimies.

Nāciet manim drusciņ līdz pa Atēnas vārtiem uz

zemēm, tur aplūkot, kā ļaudis dzīvoja pa Atikas

kalniem un ielejām.
Aiz pilsētas vārtiem sastop mūs vīrs ar sievu un

bērniem. Ja vaicāsim: kam ļaužu? Un uz kurieni

tevi ceļš aizved? Tad skumjā tēva balss mums pa-

ziņo, ka esot saimnieks, kas izmests no mājām, un

ka parādu dēļ, ko nespējis aizmaksāt, pārdots uz

svešu zemi par vergu.

Jo tas bija ap šo laiku, Solonam uzaugot, ka Ati-

kas zemnieku mājas kļuva cita pakaļ citai gan iz-

postītas, gan apķīlātas un gar tīruma ežmalām re-

dzēja daudz akmens stabus nostatītus, virs kuriem

bija uzrakstīta parādu summa un parādu devēja
vārds. Un māju īpašnieki tika paši ķīlām ņemti,
ja nespēja nodošanas apmaksāt; tika arī ar sievu

un bērniem pārdoti par vergiem.

Tie vecie muižnieki gan nebija mierā ar to, ka

zemniekus dēļ mantas kārības ar dzedriem parādu
likumiem spīdzināja, un ka tīrumus ar ķīlu akme-

ņiem apstatīja; viņi izslēdza no sava vidus tās jau-
nākās dzimtis, kuras patlaban bija augstāk pacēlu-
šās, bagātību dažādā vīzē iegūdamas. Bet tomēr

iekrita daudz brīvu un turīgu saimnieku vai nu dzi-

ļos parādos jeb vai verdzības atkarā no bagātiem,
kuri tiem mājas un tīrumus atrāva. Pārgalvība,
slepkavība un zaglība pārvērtās par negantiem

sevpalīdzības rīkiem priekš tiem, kas citādi nezināja
glābties.
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šāds Atikas iekšējs posts dabūn vēl lielāku svaru,

kad ievērojam, kas toreiz citās grieķu valstis noti-

ka. Uz zemes un jūras pusēm Atika bija aprobe-
žota no citām valstīm, kurās ļaužu sacelšanās ar

uzvarīgu spēku bija senāko laiku iestādījumus sa-

dragājusi. Megarā, kas senāk tik daļa no Atikas

bijusi, bet nule jo varenāka uz jūras un jo bran-

gāka kļuvusi nekā Atika, tāpat Siķionā, Korintā un

Epidaurā pastāvēja jau tādas valdības, kas nevis

no muižniekiem, bet no tautas ieceltas. Arī Atikā

sāka mēģināt tādu tirannisti iecelt, kāda nule minē-

tās valstīs atradās. Jau daža no augstākām muiž-

nieku dzimtīm, tēvu zemes sajukumus izlietodama,

raudzīja ikkatra savā apgabalā tādu piekaru sala-

sīties un tādu varu iegūties, ka acīm redzot bija
pretestība pret valsts satversmi sagaidāma.

To visu redzēdams, izcēlās arī kāds muižnieks

Kīlēns vārdā, lai varētu šai sajukumu un nemiera

laikā tēvuzemes nelaimi sev par labu izlietot. Un

kas tur par brīnumu, ka Kīlons tā domāja tad, kad

visi viņa kārtas locekļi tik pēc sava labuma vien

meklēja. Kīlons bija pie savas sievas tēva, pie Me-

garas tiranna Teagena iepazinies ar tirannistes jau-
kumiem un dzīrās to arī Atikā iecelt, līdzšinīgo
valsts satversmi sagāžot un sevi par Atikas vald-

nieku paceļot. Parādu atlaišanu un zemes izdalīšanu

apsolot, viņam izdevās labu baru drošu piekritēju

ap sevi sakrāt. Tā tad Kīlons tikai gaidīja uz izde-

vīgu brīdi. Viņš bija diezgan slavens vīrs, jo viņš
bija Olimpijas svētkos, kuros grieķi mēdza savu

tautiešu garīgos un miesīgos spēkus noderētās cī-

ņās pārbaudīt, uzvaras goda algu, proti, lauru kro-

ni izpelnījies. Pēc grieķu ieraduma, tapa tā diena,

kurā kāds tautas dēls Olimpijas goda algu izpelnī-
jās, ik gadus viņa dzimtenē svinēta. Tādā dienā

devās Olimpijas uzvaris ar saviem draugiem un

radiem, ar kroni appušķots, caur pilsētas ielām uz

dievnamiem; un tādā brīdī atgādājās ikkatrs iemīt-
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nieks sava līdztautieša slavu; jo Olimpijas kronis

atnesa uzvara (uzvarētāja) dzimtij un visai dzim-

tenei nevīstošu godu. Tādēļ tad nu Kīlons izredzē-

jās priekš sava nodoma izdarīšanas savu goda die-

nu, kurā ap viņu varēja daudz biedru salasīties,

nekādas ļaunas domas nesaceļot. Un patiesi, pils-
ēku viņš jau patlaban dabūja rokās, pilsēta vārtus

arī jau lika aizslēgt, bet tālāk viņš nekļuva vis.

Kīlons arī drīz nojēdza, ka bija apmānījies. Kaut

gan ļaudis bija nemiera pilni un uz dumpošanu ga-

tavi, tad tomēr visi pretojās pret tādu bezdievīgu
svētku dienas zaimošanu. Tāda nedarba neparei-
zību sajuzdami, ļaudis saskrēja no visām pusēm,

lai varētu pili atkal atņemt tam, kas šos svētkus,

kuri tak dieviem par godu iecelti, bija gribējis iz-

lietot priekš pārdevīga nodoma izdarīšanas. Re-

dzēdams, ka visa cerība bija vējā, aizbēdza Kīlons

ar savu brāli pa slepeniem takiem, un tā viņi abi

izmuka pretinieka rokām. Tie citi dumpinieki tu-

rējās gan vēl kādu laiku, bet izsalkums tos pēdīgi
piespieda saviem pretiniekiem padoties. Archontus

aizgrāba lielas dusmas, dzirdot, ka dumpja sacēlējs
esot aizbēdzis projām. Pa atvērtiem pils vārtiem

iekšā dodamies, viņi atrada tos nobālējušos dumpi-
niekus pie altāra, pakāpēm sēžot. Jo kas pie dievu

altāriem patversmi meklēja, to nedrīkstēja it ne-

viens aiztikt. Tikai tad, kad tiem apsolīja, ka viņu
dzīvību taupīšot, tad tie ļāvās aizvesties projām.
Bet tiklīdz kā drebošās rokas bija no altāriem at-

svabinātas, tad uzbruka tiem apbruņoti vīri virsū

un nogalināja visus.

Te nu vienā aklas kaislības acumirklī bija ne-

dziedināma nelaime netikusi. Atēniešu dievbijības
slava bija nu uz mūžīgiem laikiem aptraipīta, tās

svētākās ēkas bija apzaimotas. Dieviem bija aiz

svētām dusmām savus vaigus novērst no šīm mīļām
vietām. Un kad nu ap šo laiku tīrumos sāka trūkt

auglības un dažādas sērgas sacēlās, tad dziļi aiz-
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grābtie ļaudis ticēja, ka dievu svētās dusmas tādu

likstu tēvuzemei piesūta tādēļ, ka svētnīcas sagā-

nītas. Visatnīgās dusmas griezās visvairāk pret
Alkmaionidu dzimtu; jo viens šīs dzimtas loceklis,

Megakls vārdā, bija tai laikā pirmais archonts un

tādēļ arī valdības galva. Viņa saime bija visvai-

rāk dalību ņēmusi pie nozieguma pilī, kad tos pa-

devušos dumpiniekus nonāvēja, kaut gan dzīvības

taupījums bija apsolīts. Tādēļ ļaudis, caur Kīlona

piekaru pabalstīti, paģērēja, lai tos vārda lauzējus
un svētnīcu apgānītājus pēc nopelna apstrāpē, jo
citādi nāktu šāda nozieguma dēļ vēl jo barga so-

dība par visu pilsētu un zemi.

Muižnieki šaubījās šurpu turpu ilgu laiku; tie

negribēja šo noziegumu nosodīt, savas kārtas drau-

dzību sajuzdami. Un savas kārtas samaņa augtin

auga jo lielākā mērā, jo stiprāk pretinieku vētras

balss visur sacēlās un jo skarbāk dumpīgais laiku

gars muižnieku privilēģijas sāka apkarot. Ja kas

šai spaidoņa laikā būtu gribējis palīdzību sniegt,
tad tam, zināms, vajadzēja tādam vīram būt, kas

pie muižniekiem stāvēja godā, cieņā, kam turklāt

netrūkst tāda politiskā skatiena, kas sniedzas pāri

par pašu kārtas labumu un kam krūtīs valda tēvu-

zemes mīlestības spēks. Un lūk! Nemanot tāds vīrs

bija Atikā, partiju aukām trakojot, patlaban vīra

gadus aizsniedzis. No Atikas viskrietnākā dzimu-

ma, slavenā Kodra dzimts zars būdams, spēja šis

vīrs gan palīgu sniegt. Solons viņa vārds.

111. Solona dzīves gājums un viņa likumi.

Solons piedzima ap to laiku, kad Psametids, uz-

kāpdams Ēģiptes valdības krēslā, grieķiem priekš
jūras tirgošanās daudz jaunu ceļu atvēra. Solons

tapa pēc miesas un pēc gara brangi uzaudzināts un

izmācīts, jo toreiz jau Atēnās ziedēja jaunekļu iz-

daiļinājums pilnīgākā mērā, nekā kaut kur citur.
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Nerimstoša kārība pēc mācībām pavadīja viņu no

mazām dienām līdz pat sirmam vecumam. Jau nā-

ves gultā gulēdams esot vēl Solons savu piekusušo

galvu pacēlis, gribēdams savu draugu sarunas iz-

klausīties. Mācību kārums un mantības mazums

uzvedināja Solonu ceļā doties pasauli aplūkot un

turklāt ar prečošanos (tirgošanos) nodarboties. Tā

tad ar paša kuģi braukdams, Solons apmeklēja tā-

las ostas pa zemju zemēm, atēniešu preces turp
aizvezdams un no sveši enes atkal jaunas uz tēviju
pārvezdams. Viņa acu jautrumam, viņa gara mod-

rībai nevarēja izslēpties to laiku cenšanās un dzī-

šanās, kas bija manāma pie visiem jūras krastiem.

Tādu dzīves rosību redzēdams, Solons noprata, ka

arī viņa tēvijā tie vecie iestādījumi no tēvu tēvu

laikiem nule vairs nevarēšot ilgi turēties; jo kur

tikai muižnieki vien visas tiesas un tiesības savās

rokās tur, tur nevar cits nekas uzplaukt, kā netais-

nība, verdzība un nabadzība. Tādēļ bija paredzams,
ka Atikā airī vairs nevarēja turpmāk pastāvēt

tādi iestādījumi, caur kuriem ļaužu draudzes jeb

pagasti tapa vadīti kā bērni, kam ne pašu vaļas,
ne pašu gribas, nedz pašu spēka jeb varas.

Kur tik Solons kādu ostu apmeklēja, visur viņš

ievēroja, ka patlaban rosīga jauna ļaužu kārta iz-

cēlās, un Solons nojēdza it drīz, ka šai kārtai pie-
derēs nākamie laiki, šīs jaunās kārtas iespējībai

bija dienu no dienas jo vairāk jāuzzeļ, tādēļ ka

grieķi sāka gadu no gada jo plašāk rosīties, satik-

damies gan ar pašu kolonijām, gan ar nupat atvēr-

to Ēģipti. Pēc Solona domām, vajadzēja arī Atikā

visai līdzšinīgai dzīvei pārgrozīties, lai gan Atikas

aristokrāti steidzās jaunos turības avotus sev par

labu izlietot.

Un kad nu Solons pēc savas dziļās atjautas mēra

bija atskārtis, ka vecie iestādījumi vairs nav patu-

rami, tad viņš sāka tūlīt jo dziļāk par savas tēvijas
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nākošo'labklājību pārdomāt, jo Solona sirds un

prāts, pat tālā svešumā ceļojot, palika pastāvīgi'un

nešaubīgi savienoti ar tēvuzemes likteni. Visu, ko

viņš aplūkoja un ievēroja, to viņš savā prātā pār-

domāja, uz savu tēvuzemi zīmēdamies. Redzēdams,

ka. senējie valdības iestādījumi daudz valstīs bojā

aizgāja, Solons pa šaubīgiem jūras viļņiem brauk-

dams, sēdēja gan daudzreiz dziļās domās iegrimis
virs sava kuģa: viņš meklēja savā nodabā pēc tā

ceļa, pa kuru lai varētu savu gan mazo, bet mīļo
tēvuzemi draudošām1 vētrām un bangām laimīgi iz-

vest cauri un to pareizi un stipri sagatavot uz tādu

slavenu laimīgu nākotni, kādu Solons jau sajuta
nolemtu priekš savas tēvijas.

Par liecību, ka Solons nevien to vērā licis, kas

tūlīt pašam kautkādu labumu atnesa, bet visu, ko

tik par ievērojamu noģida, lai še pieminam, ka viņš

bija diezgan smalki ar ēģiptiešu statistikas darbiem

iepazinies. Statistiski pārskati un rādītāji bija
Ēģiptē no sen seniem laikiem pazīstami, lai gan

priekš grieķiem tolaik tie nekādā svarā nestāvēja.
Tā Solons, kuģinieks un tirgotājs būdams, izauga

pamazām savai tēvuzemei par glābēju no bojā ieša-

nas, par slaveno likumu devēju. Bet uz savu roku

vien Solons nespēja savas tēvijas vecos iestādīju-
mus pārgrozīt. Un ar varu vai karu viņš negribēja
līdzšinīgo būšanu salauzt. Tādēļ bija vajadzīgs, ka

Solona krietnās domas izpaudās pa tēvuzemes iele-

jām un kalniem. Solonam vajadzēja tāda goda un

cienības izpelnīties, ka viņam varēja uzticēt visas

valsts pārlabošanu un atjaunošanu. Solons bija jau
jaunekļa gados uzzīmējies ar tādām īpašībām, kas

godu un mīlestību saceļ. Nopietnība un lēnums,
gaišs prāts un skaidra tiklība pacēla viņu pāri par

daudz citiem. Bagātīgi ar gara dāvanām izgreznots,
viņš izrādīja visur godprātību. Solona vārds tika

patlaban jau pa visu Atiku daudzināts. Viņš bija
dažu dziesmiņu sacerējis, un atēnieši tās labprāt
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lasīja, jo Solona dziesmās atradās dziļa atjauta un

skarba pretošanās pret aristokrātu nedarbiem. So-

lons bija dažus no tiem nelaimīgajiem, kas parādu

dēļ bija pārdoti par vergiem, no ārvalstnieku ro-

kām izpircis un savai dzimtenei atdevis. Solons

stāvēja vīra gados, kad augšā pieminētais Kīlona

dumpis izcēlās. Kā jau sacīts, tad pret Kīlēnu sa-

cēlās citi muižnieki, un zemniekiem palīgā nākot,

izdevās gan Kīlona nodomu iznīcināt, bet nevis

Atiku no bojā iešanas pavisam izglābt. Aristokrāti

spieda, naudas augļotāji zīda, ļaudis krita arvien

jo dziļāk nabadzībā un parādos, un kas negribēja
vai nespēja aiziet citur, kur uz dzīvi nomesties, tas

sataisījās uz dumpja izcelšanu. Kas glābs Atiku no

bojā iešanas?

Augšām jau pieminēts tas īgnums, kas izcēlās

pie ļaudīm tādēļ, ka Kīlēna dumpi apspiežot, val-

doņi bija svētos pils altārus sagānījuši, še nu bija
Soionam palīgā jānāk, lai šī lieta kļūtu pareizi un

taisni izjūdīta un notiesāta. Ar dedzīgiem vārdiem

Solons raudzīja savas kārtas locekļiem pierādīt, cik

briesmīgs tāds notikums. Viņš izsacīja skaidri un

gaiši, ka ļaudis itin pareizi darot, tādai aristokrāti-

jai neuzticēdami un tos necienīdami, kas kavējās
savas rokas tīrīt no asiņaina nozieguma; un ka

būšot ļoti liela aplamība, ka muižnieki ņemtos likstā

mest visu savu stāvotni un aizkārt visas tēvuzemes

mieru un labklājību, tādu savas kārtas locekļu la-

bad, kuri bija noziegušies. Soionam izdevās gan

savējos pārliecināt par to, kas darāms. Alkmaionidi

padevās tai tiesai, ko viņu tiesāšanas dēļ no 300

muižnieku kārtas locekļiem sastādīja, šī tiesa at-

zina Alkmaionidus par vainīgiem un nosprieda, ka

visi noziedznieki trimdā liekami (no tēvuzemes iz-

raidāmi). Klusu un ne no viena nepavadīti aizgāja
viņi garā rindā pa nelaimes vārtiem no pilsētas
projām. Daži šīs dzimts locekļi bija gan pa tām

starpām nomiruši, bet viņu trūdiem tomēr neat-
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ļāva tēvuzemes klēpī dusēt, viņus aizveda prom pā-

ri par tēvijas robežām. Tad Solons izsacīja, ka

visai pilsētai vajagot pret dieviem pazemoties, lai

no grēkiem atsvabinātos. Viņš tādēļ izgādāja, ka

slaveno priesteri un pareģoni Epimenidu no Eretas

uz Atēnām ataicināja, lai tas pamācīdams un upu-
rēdams aizkārto saderību ar neredzamiem spēkiem
izlīdzinātu. Ar svētiem lauru zariem iesvētīja atkal

no jauna namus, altārus un ugunskurus. Solons

mēģināja atjaunotos spēkus no iekšķīgām ķildām
novērst un virzināja tos uz sirdīgu darbu izdarī-

šanu. Divi tādi darbi sacēla Soionam lielāku slavu.

Atēniešu kaimiņi, proti, megarieši, bija viņiem Sa-

lamis salu atņēmuši. Atēnieši bija dažādi mēģinā-

juši viņu atkal savās rokās atdabūt, bet velti. Bei-

dzot tie nosprieda tādas veltīgas domas pavisam at-

mest, bet Solons tās neatmeta vis. Izdevīgā brīdī

viņš zināja atēniešu sirdis tā aizgrābt un uz karu

iekaisināt, ka tie vēlreiz izrīkojās pret megariešiem.
Un lūk — atēnieši šoreiz pārspēja pretiniekus un

atņēma tiem savu Salamis salu.

Otrais, visiem patīkams izdarijums bija šāds.

Kiras pilsētnieki bija grieķu svētnīcu Delfās aiz-

kāruši un no tiem ļaudīm, kas uz Delfām ticības

labad aizceļoja, nepareizus maksājumus izspieduši.
Tāda grēcīga pārgalvība bija cieši sodāma, un So-

ionam laimējās arī šo nebēdību izdeldēt.

Caur tādiem darbiem kļuva visur pazīstama So-

lona tēvuzemes mīlestība, viņa skaidrais tikums un

dziļā atjauta. Tādēļ sāka jau daži uz viņu savas

acis griezt kā uz īsto tēvuzemes izglābēju no visām

to laiku vētrām. Draugi kādi viņam piedāvāja to

padomu, lai viņš tik grābjot valdības pavadu rokā,
Atikai par tirannu uzmozdamies. Patiesīga preti-
nieka viņš neatradīšot, ja ņemšoties vecos iestādī-

jumus ar joni salauzt un sagāzt, jo tie tik tēvuze-

mei par nelaimi vien vēl pastāvot. Solons gan no-

ģida, ka ļaužu nemierība jo turpmāk vairosies un
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ka tirannu valdībai jāizceļas, ja citādi nevarēs glāb-
ties; tomēr viņš ar varu negribēja sen un daudz-

kārt pārdomātu darbu uzsākt. Soionam nepietika
kaut kādu acumirklīga labuma panākumu. Viņa no-

lūks sniedzās tālāk. Viņš gribēja tēvijas satvers-

mei patiesi stipru pamatu uzcelt, ļaudīm tiklības

spēku izgādādams. Pēc viņa prāta, vajadzēja tik

tās saites saraustīt, kas tautas lielāko daļu bērnī-

bas kārtā noslodzīja. Tie no laika gara paģērētie
pārlabojumi bija izgādājami, bet tas, kas labs un

dārgs no tēvu laikiem, bija paturams.
Tai gadā, kad Medijas karalis Astiags iesāka

valdīt, proti 594. gadā pr. Kr., kļuva Solons par

archontu jeb valdoni iecelts un par likumu devēju
izraudzīts. Kad visu vēlreiz bija dziļi pārdomājis,
tad viņš pieņēma šo svarīgo amatu, lai gan otrās

partijas mantguvība un pārgalvība pret ikkatru

patiesīgu pārlabojumu sīvi pretojās. Solona nolūks

bija: nospiedīgo valdību atcelt, ko tautas mazākā

daļa tai lielākai par nelaimi rokā turēja; bet īsti

pilnīgu dēmokratisti jeb ļaužu valdību viņš vēl ne-

domāja ievest.

Divi svarīgi ierēdījumi atvēra jauniem likumiem

ceļu, proti: 1) Solons atcēla Drakonta likumus, tos

vien paturēdams, kuri uz slepkavības sodīšanu zī-

mējās; 2) otrs darbs bija nastu pavieglinājums. So-

lons rūpējās vispirms par to, ka naidība un nicība,
kura bija ar laiku starp Atikas iedzīvotāju kārtām

izcēlusies, tiktu vai pavisam izdeldēta. Tā tad vis-

karstāk bija jāgādā par to, kā varētu tās dažādās

partijas izlīdzināt, iekam ienaids briesmīgākās lies-

mās iedegtos. Tas nebija izdarāms ne ar spiešanu,
nedz ar viltīgiem māņu iestādījumiem, bet tādu

valdību uzceļot, kurai visas kārtas varēja uzticīgi
padoties, savu īpašumu un īpašību nepazaudēdamas.

Vispirms Solons rūpējās par zemes ļaužu būšanu.

Ja gribēja uz labākiem, drošākiem laikiem cerēt,
tad vajadzēja ļaužu bēdas, viņu sūro likteni pa.-
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priekš atvieglināt un spēcināt. Bet kur lai tie ne-

vaļīgie, nospiestie ļaudis, kuru tīrumi bija ar pa-

rādiem apkrauti, kur tie lai gan tiek pie ticības,
sirdsdrošības un cerības? Ja šis posts ļaužu lietās

būtu palicis pa vecam, tad tas būtu bijis ļaudīm ti-

kai par izsmieklu, kad tiem būtu politiskās tiesības

piesolījuši tai vietā, kur tiem vajadzēja nepiecie-
šami grūtās likstas atvieglinājuma. Tādas politis-
kas tiesības nebūtu nekādus labus augļus atnesu-

šas, kamēr zemnieki stāvēja pavisam muižnieku

rokās, savu grunts un parādu kungu varā.

Te nu bija Soionam jāuzsāk ar to visgrūtāko dar-

bu, jo priekš likuma devēja tas tas grūtākais darbs,
kad vajaga augošai nabadzībai pretim stāties, un

kad tie lāsti iznīcināmi, caur kuriem izsūktās ļaužu
kārtas sāk dienu no dienas jo lielākā postā iegrimt.
Bet arī še zināja Solons līdzekli atrast. Solons

prata daudz muižniekus pārliecināt, ka tikai vaja-
dzīgā brīdī pienesti upuri viņus vēl varot no drau-

došas nelaimes izglābt. Ja nespēšot vajadzīgo atlī-

dzību sniegt, tad visa muižnieku vara drīzumā iz-

nīkšot kā pelavas. Daudzi nojēdza šāda padoma
patiesību. Bet tam palīdzēja pie ļaužu sūrā likteņa

atvieglināšanas pašas Grieķijas laimīgais klimats,
kas zemniekus tādā postā meiegāza, kādu redzam

pie ziemeļniekiem.
Jau augšā pieminēts, ka naudas kārība draudēja

kā niknas zāles visur labo sēklu iznīcināt un ka

zemnieku mājas aizgāja cita pakaļ citai vējā, die-

delnieku bariem augot. Solons paredzēja, ka zem-

turiem piederēs nākošie laiki, tomēr viņam bija jā-
redz, ka pa tēvijas ielejām mazie gruntnieki kļuva
iznīcināti, un ka kalnājos un gar jūras krastiem

izcēlās jauna audze, kas tik uz to dienu gaidīja, kad

varētu visur vecos iestādījumus bez žēlastības sa-

gāzt. Tādēļ vajadzēja drīz un droši palīdzēt. Tāds

drošs valstsvīrs, kā Solons, nedrīkstēja atrauties

no tādu likumu ievediena, kuri viskopīgas labklājī-
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bas labad aizkāra senpastāvošas privāttiesības, un

kuras nevarēja ievest, parādu devējiem daudzmaz

skādes neciešot.

Solons izgādāja izķīlāšanas aprobežojumu. Viņš
aizliedza parādu dēļ pašus parādniekus jeb viņa
piederīgos ķīlām ņemt. Tā pavairoja atēniešu

valsts savas pašas godu, savus iemītniekus godā
turēdama. Otrkārt, tika naudas vērtība paaugsti-
nāta, ar ko parādniekiem bija jo drīzāk iespējams
savus parādus nomaksāt. lesākot ar šo likumu ne-

viens negribēja mierā būt. Parādu devēji tādēļ
nē, ka tiem bija drusku jāpaspēlē, kaut gan bija
cerams, ka nu savus parādus varēšot iedzīt, un na-

badzībā iegrimušie ļaudis bija atkal cerējuši, ka pa-

rādus pavisam atlaidīšot, kā bija pie spartiešiem
noticis. Bet pretestība drīz norima. Valdība atlai-

da saviem parādniekiem savus parādus un palaida

ieķīlātos vaļā. Arī Solons nu atlaida gan pa daļai,

gan pavisam maksājamo tiesu saviem parādnie-
kiem par apliecinājumu, ka viņam visas tēvuzemes

labklājība stāv augstākā vērtībā, nekā paša labums.

Arī augļu mērs tika caur likumiem nospriests
un ar to naudas augļotāju pārgalvība aprobežota.
Tā tad nu varēja atkal daudz zemnieku no jauna
kārtīgu saimniecību uzsākt, un krietnais Solons,
par savas darbošanās sekmēm priecādamies, varē-

ja savās dziesmās pašu Zemes māti par liecinieci

piesaukt, ka šī ar viņa pūliņiem bija atsvabināta

no ķīlu akmeņu sen ienīdētās nastas. Un lai Atikas

bērniem uz nākošiem laikiem nevarētu tāds posts

izcelties, tad tika likumi doti, kuri aprobežoja ka-

pitālistu tīruma kārtību, likumi, kas aizliedza zem-

nieku mājas jo turpmāk izpostīt, nedz uzļāva daudz

gruntsgabalu vienās rokās savienot.

šā nu bija laba rinda svētīgu likumu; caur vi-

ņiem cēlās Atikas ļaudīm tāds labums, kādu citi

tikai ar asiņainiem kariem bija panākuši. Bet visi
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šie nolikumi iztaisa tikai Solona darba iesākumu,

to tā nosaukto nastu atvieglinājumu.
No šādām nastām atvieglinātie atiķieši varēja

nu jo svabadi un jo droši pa to ceļu staigāt, kurš

šo mazo zemīti noveda līdz visaugstākām slavas

pakāpēm.
Tie citi Solona likumi attiecās uz Atikas pilsoņu

iedalījumu klasēs un uz valdības amatu iestādīju-
miem un viņu izrīkošanu.

Toreizējie Atikas iedzīvotāji bija pa daļai šīs ze-

mes īstie bērni, pa daļai ārzemnieki, pa daļai ver-

gi. Pie apdienēšanas un citiem sīkiem rokas dar-

biem turēja vergus; bet tie nekad nebija ne pie
kāda zemes gabala piesaistīti. Viņi piederēja gan

saviem kungiem, bet likumi viņus apsargāja pret
netaisnību un pārestību. Katram vergam bija tie-

sība dota, paģērēt, lai citam kungam pārdod. Un

kas Dieva namā patvērumu meklēja, to nedrīkstēja
it neviens aizkārt. Atsvabinātie vergi tika ārzem-

nieku kārtai pieskaitīti. Ārzemnieku jeb iegātņu
piemīta Atikā gandrīz pus tik daudz kā zemes īste-

nieku. šie bija pa daļai amatnieki, pa daļai tirgo-

tāji, kas no citām zemēm bija šurp atnākuši, lai

varētu šeit godam savu maizi pelnīties. Ārzemnie-

kiem nebija brīv zemes piederumu pirkt. Viņiem
bija dažādi mesli jāmaksā, kā patversmes, amata,

un kara mesli. Tiesas priekšā viņus aizstāvēja
kāds no pilsoņiem. Godīgi un uzcītīgi iegātņi iz-

pelnījās dažreiz pilsoņu pilnīgas tiesības.

Līdz šim bija starp Atikas īstiem iedzīvotājiem
divējādas kārtas. Vienai, aristokrātiem, piekrita
visas tiesības, otrai tikai vaļība un aizstāvēšana

caur tiesām, bet citas tiesības nekādas, šo neparei-
zigo ļaužu kārtu nošķirojumu nevarēja vairs ilgāk
paturēt.

Atēniešu valsts, tā mācīja Solons, neesot vis tāds

iestādījums, pie kura lai tik un tik izlasītas dzim-

tis vien caur mantošanu pilnīgu dalību ņemtu, bet
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tā kā Apollona ticība visiem par piederumu pienā-

kas, tad vajaga arī pie tās valsts, kuru jomiešu ciltis

uzcēlušas, visiem vaļējiem valsts iedzīvotājiem, ku-

ri no atiskiem vecākiem piedzimuši, dalību ņemt.
Visiem pieder tie labumi, kurus šī valsts atnes,

visiem tie pienākumi, kurus tā uzliek, jāizpilda,
cik ikkatram iespējams. Bet tādēļ arī priekš vi-

siem nevar būt vienādas tiesības; jo tas būtu ne-

pareizi, ja tam pavalstniekam, kura dzimts jau no

seniem gadusimteņiem Kefijas ielejā savu saimnie-

cību piekopusi, nebūtu vairāk dalības pie valsts lie-

tām, nekā kādam rokpelnim, kam visur māju vieta,
kur tik peļņas atrod. Zinādams, ka svabads un tu-

rīgs zemturis arvien gatavs savai valstij kalpot,
Solons ņēma ievākuma lielumu par politiskas tiesī-

bas mēru, proti ienākuma lielumu no tīrumiem, ne-

vis no skaidras naudas, jo citādi tie kupči, laivi-

nieki, fabrikanti, naudas mainītāji būtu citus pār-

spējuši un naudas augļotājiem būtu beidzot vienī-

gais gods rokās kļuvis. Caur to zeme tika gan dār-

gāka, bet nu arī remdējās atēniešu kārošana pēc
kustināmas mantas, un turības ātrai iznīkšanai bija
cik necik robežas ieceltas.

Šis iestādījums paskubināja Atikas iedzīvotājus
sev noderīgus zemes gabalus iegādāties, jo vi-

siem, kas tik gribēja dalību ņemt pie valsts lietām,
vajadzēja iegūties un paturēt pieklājīgu zemes daļu
bez parādiem. Jaunai aristokrātu audzei še bija
veselīgs dzenulis, kas tos piespieda savu no tēva

iemantoto muižu labi apkopt. Tā tad Solona noli-

kums nebija vis visus līdzšinīgos pamatus salauzis,
jo aristokrāti bija un palika tie bagātākie zemturi.

Viņu tiesības tiem nebija pavisam atņemtas, bet

tikai ar jaunu salīgumu atkal uzticētas.

Bet tā nu bija tā lielā starpība pret senākiem

laikiem, ka šīs tiesības vairs nebija mūžīgas un vie-

nīgi ar aristokrātu dzimtīm vien savienotas. Poli-

tiskās tiesības ikkatrs pazaudēja, kas tās arvien no
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jauna neizpelnī jās, un cits atkal, kam tādas tiesī-

bas līdz šim vēl nepiekrita, varēja viņas caur uz-

cītību, strādību un paša spēku iegūties.

Lai nu muižu un muižiņu lielums varētu būt par

pieklājīgu politisko tiesību mēru, tad vajadzēja
visu muižu lielumu pēc gada augļu mēra sastādīt

derīgā pārskatā un tad visus zemturus iedalīt īpa-

šās šķirās jeb klasēs. Te jāpiemin, ka nu Solons

atrada izdevīgu brīdi arī savus ievērojumus par

statistikas darbiem, ar kuriem bija Ēģiptē iepazi-
nies, izlietot.

Visi pilsoņi kļuva 4 klasēs nošķirti. Pie pirmās
šķiras jeb klases piederēja tādi zemturi, kas spēja
uzrādīt, ka tie 500 mēru labības no saviem tīru-

miem ievākuši. Pie otrās klases piederēja tie, kas

ievāca 300 mēru, pie trešās tie, kuru ienākums

sniedza līdz 200 mēru labības jeb tam līdzīgu mēru

no citiem lauku augļiem. Visus citus, kuru ievā-

kums bija vēl mazāks, pieskaitīja pie ceturtās kla-

ses.

Pēc šāda augļu ievākuma mēra tika pilsoņu tie-

sības un viņu pienākumi izdalīti; tādēļ tad nu tiem

bagātākiem muižniekiem piekrita augstākie valsts

amati, līdz arī citi pilsoņi pie lielākiem tīrumiem

piekļuva, uzcītīgi strādādami.

Zemturus zemākās un augstākās klasēs iedalī-

dams, Solons turējās pie tās pārliecības, ka tikai

lielāks zemes īpašums, labi apkopts, spējot tik

daudz vaļas un svabadības no liekām bēdām pa-

sniegt, cik katram vajaga, kurš it īpaši grib ar

valdīšanas lietām nodarboties. Bez tam mērenas

bagātības caur caurim vajaga ir tiem, kas grib sa-

viem bērniem dot jo pilnīgu un augstāku gara iz-

kopšanu, ka lai tie vēlāk spētu ar smalku izmaņu un

drošāku spēku dalību ņemt pie valsts valdības.

Beidzot, Soionam bija vienmēr uz to jāskatās, ka

lai ar senējo iestādījumu ātru un nežēlīgu salauša-

nu, visa mazā zemīte nesagāztos neizglābjamā likstā.
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Tādēļ Solons aristokrātiem uzļāva daudzmaz virs-

rocības, kuri tak vairāk prata un mācēja ar valdī-

šanu nodarboties, nekā tie līdz šim pilnīgā bērnībā

dzīvodamie mazie zemturi, šī pielīguma labad So-

lons tikai varēja cerēt, ka aristokrāti pieņems viņa

jauno valsts izrīkojumu, jo Solons pats mēdza ar

greznu pazemību sacīt, ka viņš saviem līdztautie-

šiem neesot vis tos labākos likumus devis, kas vien

pasaulē būtu atrodami, bet tos labākos no tiem,
kurus viņi būtu pieņēmuši.

Bet to arī redzam, ka aristokrātu priekšrocība
valsts lietās vairs nedibinājās vis uz vecām sakal-

tušām ļaužu kārtas privilēģijām. Tagad turpretim
varēja katrs, kam vien vajadzīgā spēka un patikša-
nas netrūka, pacelties augstu. Un pa tām starpām

varēja tie mazākie zemturi, kas nu arī tika pie-
laisti pie dažiem valdīšanas amatiem, iemācīties uz

pašu kājām stāvēt, tie dabūja pamazām ar valsts

darīšanām jo dziļāk iepazīties. Caur to izpaudās

politiskās mācības dienu no dienas jo plašāk starp
ļaudīm.

Pēc Solona likumiem tika valdīšanas darbi caur

šādiem iestādījumiem izrēdīti.

1. Tautas sapulcei piekrita vislielākā

vara. Viņa bija tā īstā likumu devēja un sprieda

par vissvarīgākiem pārvaldes darbiem; nevienu

valsts amata vīru jeb ierēdni nevarēja citādi iecelt,
kā tikai caur tautas sapulci. Viņai bija daudzreiz

jāuzņemas soģa amats svarīgākās ķildu lietās. Sa-

pulcētā tauta nosprieda, vai karš uzsākams, vai nē,
tā nosprieda gala spriedumu par noderējumiem ar

citām valstīm, nosacīja, cik meslu katram dodams,
kam kāda goda alga pasniedzama, kādas ēkas bū-

vējamas, kā tautas svētki svinami, kādam iegātnim

pilsoņu tiesības dāvināmas. Tautas sapulce pārlū-
koja valsts amata vīru jeb valsts ierēdņu darbus.

Kārtīgā tautas sapulce tapa sasaukta, kad bija
valsts ierēdņi amatos ieceļami jeb kad tiem, no sa-
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va amata izstājoties, bija jādod lāgadība par sa-

viem darbiem. Citādi vajadzēja tautas sapulci ik

reizes sasaukt, kad atgadījās par kaut kādu svarīgu

lietu ko nospriest. Uz tautas sapulci varēja ik katrs

nākt, kas bija pāri par divdesmit gadiem vecs.

Gala spriedums tika ar balsu vairākumu nospriests.

lepriekš noturēja šādas sapulces kādā kalnā ne-

tālu no Atēnu pils, vēlāk pilsētas divatrona jeb
teātra ēkā.

Tā tad valdības svarīgākās lietas kļuva visai tau-

tai priekšā celtas, jo tautas sapulcē uzļāva katram

spriest un līdzi balsot un ar to par valsts labklā-

jību gādāt. Lai pilsoņiem būtu iespējams tādu pie-
nākumu piepildīt, tad Solons gādāja it sevišķi par

krietnu bērnu audzēšanu.

2. Lielā padome. Viņa izrēdīja tekošos

valdīšanas darbus, pārraudzīja valsts mantu, va-

dīja tautas sapulces spriedumus un salīga noderē-

jumus ar ārzemniekiem. Agrāk tapa ikkatru gadu
četrisimts vīru no tām trim augstākām klasēm ie-

celti par šīs padomes locekļiem. Viņai pienācās tos

priekšmetus, kas tautas sapulcei priekšā ceļami,
sagatavot un pārspriest un tad šīs sapulces sasau-

kumu izrīkot un spriedumus vadīt. Atika bija ap

Solona laikiem vēl četrās draudzēs iedalīta, no ku-

rām ikkatra simts locekļus priekš padomes sūtīja.
lekams izvēlētie locekļi padomē iestājās, tika tie

pārbaudīti, šis eksāmens nezīmējās vis uz jaunie-
celtā padomnieka mācībām, bet uz viņa tiklību. Vi-

ņiem vajadzēja pierādīt, ka esot pēc sava dzimuma

īsteni Atikas bērni, trīs audzes atpakaļ rēķinot; ka

tautas dieviem pareizi kalpojuši; ka savus pašu
vecākus cieņā, godā turējuši; ka tēvuzemes labad

kara dienestā bijuši un ka visus citus pienākumus
pret tēvuzemes valdību piepildījuši. Ja kāds sva-

rīgs lemesis pret kādu jaunievēlēto padomnieku at-

radās, tad to varēja tūlīt atraidīt un arī tekošā ga-
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dā (valdības laikā) ar balsu vairākumu no amata

atcelt.

Vēlāku iecēla priekš šīs padomes piecisimts lo-

cekļu, kuri tapa 10 daļās nošķirti, tā kā 50 locekļi
vienu mēnesi padomes lietas vadīja. Katrai dienai

tika priekšstāvis iecelts, kas padomi un tautas sa-

pulci vadīja, šī priekšstāvja rokās atradās pils un

mantnīcas atslēgas. Svētku dienas izņemot, pado-
me noturēja katru dienu savu sēdējumu. lekam

dienas darbu uzsāka, noturēja padomes locekļi ik-

reiz dievkalpošanu. Tie valdošie 50 padomnieki ēda

kopā vienā namā. Padomes sēdējumi tika sevišķā
namā (pritaneionā) noturēti.

3. Līdzšinīgos deviņus archontus, kas katru

gadu no jauna bija ieceļami, Solons paturēja arī

priekš savas jaunās valsts satversmes. Par archon-

tiem tapa gan tikai pirmās šķiras locekļi iecelti ;

bet viņi dabūja savu amatu caur tautas sapulces
nospriedumu, un tiem bija atbilde jādod sai sapul-
cei par saviem amata darbiem. Pēc pirmā archonta

jeb archontu priekšnieka vārda kļuva tekošs gads
nosaukts. Viņam pienācās tiesu spriest par ķildām
starp pilsoņiem, sevišķi mantotāju, laulībnieku un

aizbildņu lietās. Tam otram archontam piekrita

pārraudzība baznīcas lietās, viņam bija tiesas jā-
spriež tādās strīdus lietās, kas aizkāra Dieva na-

mus un ticības iestādījumus. Bez tam viņš bija
priekšstāvis areiopagā, kad tur nācās spriest par

slepkavību, tīšiem ievainojumiem, uguns pielaidē-
jiem.

Tas trešais archonts jeb kara archonts bija kara

būšanas pārlūks. Viņam bija ārzemnieku ķildas jā-

izjūdī. Tie seši citi archonti jeb likumu sargi bija

priekšsēdētāji tiesnamos un sprieda tiesu tādās lie-

tās, kuras augšējiem trim archontiem nepiekrita.

4. To vecum veco kakla tiesu, ko par are io-

pagu nosauca, Solons arīdzan paturēja. Senāk

bija šis areiopags it sevišķi muižnieku varas rīks
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bijis, Solons viņu pārvērta par tautas sapulces spē-

cīgu atbalstu. Areiopagā iestājās bijušie archonti

uz visu dzīves mūžu, bet tik tad, ja lāgadību ar

savu archonta amatu dodami, varēja pierādīt, ka

visu un visur bija pareizi izdarījuši. Areiopags bija

pirmkārt tā visaugstākā tiesvieta priekš vissvarīgā-
kiem noziegumiem, par bērnu audzināšanu, par tau-

tas dzīvi un par Dieva kalpošanu.

Priekš tam zemākām tiesvietām esot tautas sa-

pulcē ik gadus 6000 tiesneši tikuši iecelti.

Visur Solons lūkoja uz to, ka lai vislabāk varētu

ļaužu panīkušos spēkus atsvabināt no līdzšinīgām
slodzēm. Kā viņš visus Atikas dēlus bija iecēlis par

pilsoņiem, tā viņš padarīja katru pilsoni par savas

zemes un mantības vaļīgu īpašnieku. Proti, līdz

šim bija katrs dzimts loceklis tā ar visu dzimti

kopā savienots bijis, ka tas ar paša iekrātu mantu

nedrīkstēja pēc sava prāta izdarīties. Mirstot nau-

da un manta bija jāatstāj tai dzimtij, pie kuras no-

mirējs piederēja. Solons bija tas pirmais, kurš ar

likumiem nosprieda, ka mirēja mantu vajaga pēc
noliktas testamentes izdalīt. Un cik ļoti Solons

gādājis par to, lai ļaudis rūpīgi nodarbotos ar tēvu-

zemes labklājības pavairošanu, to redzam no tā li-

kuma, pēc kura bija aizliegts, nemieram izceļoties,
rokas klēpī turēt. Kas nezināja ne kam piedalīties,
tas tapa no pilsoņu kārtas izstumts.

Par bērnu audzēšanu, kā jau sacīts, So-

lons it sevišķi gādājis. Grieķi turēja to par Dieva

dotu bausli, ka cilvēkam vajagot tikpat rūpīgi un

pieklājīgi gādāt par sava ķermeņa vingrinājumu,
kā par sava gara izdaiļinājumu. Tiem patika mie-

sīga zaļoksnība, auguma daiļums, stingru jeb vieglu

soļu gājiens, locekļu sparīgs veiklums un lunka-

nums, nadzība un stiprums cīņās. Skaidrs un drošs

skatiens un tāda attapīga izmanība, kādu tikai tad

iegūstam, kad ik dienas no jauna mācāmies likstas



251

pārveikt, — šīs krietnu tikumu ārīgās zīmes stā-

vēja pie grieķiem tādā pašā cieņā, kā gara izdailē-

jums, prāta skaidrums, veikla izmaņa mākslās un

zinātnēs. Bērnu audzinātājiem un mācītājiem bija

tādēļ par to gādāt, ka lai jaunā audze izaugtu spē-

cīga un varena miesīgā un garīgā ziņā. Bērnu au-

dzināšanas gala mērķis bija šāds: priekš jaunās
audzes izgādāt ārīgu un iekšķīgu daiļumu un tiku-

mu, miesīgu un garīgu jaunību, veselību un liksmī-

bu, proti, visus ķermeņa spēkus, visas gara dāva-

nas tādā mērā saderīgi izdailēt, ka lai ikkatrs bērns

uzaugtu par īsti pilnīgu cilvēku pēc savas ārienes

un iekšienes. Tāds bija grieķiem bērnu audzēšanas

veidals jeb ideāls. Lai šādam izdailējuma veidalam

visi, cik vien iespējams, varētu tuvināties, tad va-

jadzēja par viskopīgiem skološanas likumiem un

iestādījumiem gādāt, šie iestādījumi bija caur cau-

rim divējādi.

Bērni, jaunekļi un pieaugušie vingrināja un spē-

cināja savu ķermeni ģimnāzijās un palaistrās,
jo tā nosauca grieķi savas vingrošanas skolas. lesā-

kot viņas bija gan ļoti vienkāršas, bet vēlāk pār-

vērtās par staltām un glītām mākslu ēkām un kļuva
tad par bieži apmeklētām ļaužu sapulces vietām vie-

sīgai un zinātnīgai sadzīvei. Ar septīto dzīves gadu
beidzās pērniem rotāšanās laiks un iesākās īstā

skološana. No bērnu vadoņa jeb paidagēga pava-

dīti, devās tie uz ģimnāziju. Lai gan katram tēvam

bija atļauts savus bērnus izmācīt tādās zinātnēs un

tādās mākslās, kādas pašam patika, tad tomēr vin-

grošanās un mūzika visiem bija jāmācās.

Ģimnāzijās vingrodamies, grieķi centās pēc pa-

reizas piemērības un visatnīga un vienāda ķermeņa

izdailējuma, lai cilvēka ķermenis varētu kļūt par

gara skaidro spoguli. lesākot gan vingrojās tikai

ķermeņa dēļ, bet grieķi drīz nojēdza, ka vingroša-
nās arīdzan gara izdailējumu sekmina. Jo ar viņu
ķermenis netiek tikai nocietināts un stiprināts, lun-
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kaus un spēcīgs, vingrošana to arī aizsarga no

mīkstulības, tā ieaudzina drošību, sātību, sevsaval-

dību un šķīstību un modina turklāt draudzības jū-
tas un tēvuzemes mīlestību. Tā tad grieķi uzskatīja
vingrošanu par tādu mākslu, kas saderīgu ķermeņa
izplaukšanu līdz ar gara spēcību vairodama, saga-

tavo jauno audzi dzīves un valsts darbiem. Tādēļ

viņiem vingrošana nevien1 bērniem par skolas mā-

cību, bet arī jaunekļiem un pieaugušiem, visai tau-

tai derēja par svarīgāko izdailēšanas līdzekli. Ari-

stotels liecina, ka tie bijuši tie skaistākie cilvēki

par visiem, kas vingrošanās mākslu pareizi izmācī-

jušies.
Otrs skološanas iestādījums attiecas it taisni uz

gara apgaismošanu un dvēseles izdailēšanu, ko par

mūzisku izdailējumu nosauc. Mūzas bija dievietes,
saules meitas, kuru varā un ziņā stāvēja viss, kas

sniedzās pāri par ikdienišķiem maizes un peļņas

rūpestiem, un kas iztaisa cilvēku dzīves augstāko
skaistumu un līksmību. Mūzu vadonis bija Apollons,
visaugstākā Dieva dēls. Mūziskā mācība pasniedza
bērniem to mantu, kuru arī mūsu skolās mēdz pa

daļai mācīt. Skolēni mācījās lasīt, rakstīt, rēķināt
un Dievu godāt un cienīt. Par lasāmo grāmatu de-

rēja dažādu rakstu krājumi no slavenāko rakstnie-

ku darbiem. Sevišķi stāsti un sacerējumi no Ho-

mēra un citiem slaveniem tautas vīriem, lai skolēni,

ar viņu darbiem iepazīdamies, censtos viņiem lī-

dzīgi kļūt. Mūzika bija visiem jāmācās.

Ķitarists jeb mūzikas mācītājs, ar stingru rīcību

valdīdams, mācīja spēlēt un dziedāt. Turklāt bēr-

niem tika ierādīts dziļi jo dziļi, kā dziesmas vārdi

rindās pēc sava spara, rituma un meldijas kopā
salikti.

Mūziskai mācībai bija tāds gala mērķis iesprausts:
jaunekļu garu modināt un attīstīt tādā mērā, ka
lai gars savu iekšķīgo kodolu un serdi spētu izrādīt

redzamos darbos, kā mācības ziedus un augļus. Pie
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mūziskā izdailējuma piederēja arī filozofiskas mā-

cības.

Mūzika un dzeja, kokle un dziesmas, stāvēja pie
grieķiem augstā godā; viņi tās turēja par augstības,
krietnības un skaistuma izaudzinātājām, par ik

katra tikuma dzemdētājām, jo grieķi nojēdza, ka

mūzikas un dzejas lugas, kas nav cits nekas, kā di-

žanas dvēseles auglis, spēj iedēstīt daiļumu arī tā

Cilvēka dvēselē, kas kādu lugu iemācās spēlēt un

dziedāt. Mūzika bija tādēļ ar grieķu dzīvi visādi

dziļi kopā saaugusi. Kas mūziku nedz prata, nedz

mīļoja, to grieķi turēja par ļaunu cilvēku.

Visu, ko grieķi mācījās, vajadzēja dzīvē par iz-

daiļinājuma ziedu un augli krietnos darbos izrādīt.

Tādēļ tad skolēni mācījās koru dziesmas ar drama-

tisku raksturu. Goda un svētku dienās parādījās
šāda izdailējuma jaukums un greznums, veiklums

un spēks, un saprotams, ka aizgūtnība tad jo lielā

mērā sacēlās, kad tautas svētkus svinot, sapulcēju-
šies ļaudis lūkoja uz savas jaunākās audzes vingrī-
bu un zaļoksnību garīgā un miesīgā ziņā. — Tā iz-

audzināti un izdailēti mācekļi spēja gan savai tēvu-

zemei godu un slavu atnest. Atēnās bija bērnu au-

dzināšana gluži privātlieta, un valsts valdībai tikai

pienācās skolas iestādījumus pārraudzīt un par sa-

vām ģimnāzijām gādāt. Solons bija arī tādu likumu

devis, ka ikkatram bērnam vajadzēja kaut kādu

amatu iemācīties. Ja kāds tēvs par to nebija gādā-

jis, tad tas vecuma dienās nedrīkstēja atbalstu

prasīt.

Pēc augšējā pilsoņu nošķīruma 4 klasēs, Solons

izdalīja nevien pilsoņu tiesības, bet arī pienākumus
un nastas valsts vajadzībām. Tā tad mesli jeb valsts

maksājumi bija pēc lauku ievākumu mēra nosprie-
žami. Ceturtā pilsoņu klase, rokpeļņi, tapa pavi-
sam atsvabināti no meslu došanas. It sevišķas go-
da nastas piekrita aristokrātiem, proti,, tiem pienā-
cās dažas valsts vajadzības gluži par savu maksu
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izdarīt, kā teātru apkopšanu, kāda kara kuģa izrī-

košanu, valsts ģimnāziju apgādāšanu. Bagātie ņē-
ma tādas goda nastas labprāt uz saviem kamiešiem,

jo ar to viņiem piekrita arī dažādas goda tiesības

un tā tiem bija viegli iespējams godu un slavu pie
saviem līdztautiešiem izpelnīties.

Arī to zināja Solons priekš tēvuzemes derīgu

esam, ko tagad kā kādu jaunu mūsu laiku izdomā-

jumu gaismā ceļ, proti, ka visiem tēvuzemes dēliem

vajaga mācīties un gataviem būt, tēvuzemi bēdu

laikā aizstāvēt: ka visiem jāiet karā. Tādēļ tad pēc

Solona likumiem kara dienests bija visatnīgs pie-

nākums, bet kara nastas nevarēja būt izdalītas vie-

nādā grūtumā. Tām trim augstākām pilsoņu kla-

sēm bija jādien kārtīgā kara dienestā, ceturtai tik

ārkārtīgā. Divi pirmās šķiras dienēja jātniekos,
trešai bija jādod «vezumnieki» un zemes sardzei

jāsūta smagi apbruņotie; ceturtās klases locekļi

dienēja arī zemes sardzē, bet par «viegli apbruņo-
tiem» un vēlāk par matrožiem uz kara kuģiem. —

Kara algu toreiz vēl nebūt nemaksāja; ikkatram

bija par savu naudu jādien. Bet par ievainoto ap-
kopšanu valdība gādāja it rūpīgi, un karā kritušie

tika ar lielu brangumu paglabāti, ja bija droši un

stipri pret ienaidnieku turējušies. Gļēvuļus un bēg-
ļus turpretim izstūma no pilsoņu kārtas un nepie-
laida vairs pie dievakalpošanas. Bērnu jeb skolu

gadi sniedzās, pēc Solona likumiem, līdz 18. gadam;
šai laikā vajadzēja visas derīgās skolas mācības

pabeigt. Kad Atikas jaunekļi bija miesīgi un ga-

rīgi izdailēti un spēcināti, tad tiem nācās no 18.

līdz 20. gadam kara dienestu iemācīties un arī

daudzmaz ar valsts būšanu iepazīties, pieaugušo
runas noklausoties un viņu darbus aplūkojot un

vērā liekot. Tiesvietās sapulcētie jaunekļi kļuva,
vecāku un radu klātbūtnē par «kareivīgiem» paslu-
dināti un ievesti. Tad tos piešķīra kara pulkiem,
kur tie pirmos divi gadus par robežu sargiem die-
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nēja. Pēc pabeigta divdesmitā gada tika katra jau-

nekļa vārds, kas bija izrādījies par tilku un kriet-

nu, valsts ruļļos ierakstīts un jauneklis iecelts pil-

nīgo pilsoņu kārtā. Tad jauneklis zvērēja dievu

priekšā svētu zvērestu: «Es mūsu svētiem kara

rīkiem nekad kaunu nedarīšu, es neatstāšu nekad

vienu pašu, kas ar mani kaujā blakus stāvējis, lai

tas būtu kas būdams. Par ticību un likumiem ka-

rošu viens pats un ar citiem kopā. Mirstot atstāšu

savu tēvuzemi nevis sliktākā, bet labākā klājībā.
Labprāt klausīšu tiesnešiem un padošos visiem no-

liktiem iestādījumiem, bet es arī neuzļaušu, ja tos

kas gribētu pārgrozīt, jeb vai tiem nepaklausīt. Es

karošu viens un ar citiem kopā. Tēvu ticību turēšu

svētu. Dievs lai ir mans liecinieks!»

Tādi bija Solona likumi. Kad Atikas valdība tos

bija pieņēmusi un likusi koka galdos iegriezt, tad

nolika, ka desmit gadu laikā pie Solona likumiem

lai nekā nepārvēršot. Par šo laiku Solons aizgājis
vēl reiz uz tālu ceļu, pa Ēģipti un Mazāziju ceļo-
dams. Vidus jūras krasti bija toreiz cits ar citu tā-

dā rosīgā satika, ka Solona vārdu daudzināja pa

zemju zemēm.

Svešu valstību virsaiši jeb firsti, kas dzīrās iepa-
zīties ar grieķu izdailējumu un to piesavināties, kā

Lidijas karalis Kroizs un Ēģiptes karalis Amasis,

vēlējās arī ar Atikas slaveno dēlu satikties. Tā tad

stāsta, ka Solons arīdzan vareni bagāto Kroizu ap-

meklējis. Bet lai gan Lidijas karalis viņam visu

savu bagātību un mantu izrādījis, tad Solons viņam
tomēr liedzis paģērēto slavu, proti, karali savas

mantības un bagātības dēļ uzteikt par vislaimīgāko
cilvēku pasaulē. Soionam nebija bagātība īstenais

laimības avots. Savās dziesmās viņš to pārliecību

skaidri, gaiši izsacījis, ka dažreiz tautas netiklis

var dzīvot bagātībā, kamēr krietnu vīru bēdas un

nabadzība nospiež. Bet viņš (Solons) nekad nevē-

lētos ar pirmējiem savu likteni izmīt, nedz bagāti-
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bu pret tiklību iemainīt, kura tak mūžīga manta,

kamēr bagātība var šodien šim, rītu tam piederēt.
Stāsta arī, ka bagātai Kroiza valstij caur per-

siešu karali Ķīru sagrūstot, Kroizus Solona vārdus

izsaukdams, esot briesmu brīdī dzīvību izglābis; jo

viņam bija nolemts, pašam pie sevis piedzīvot, ka

priekš nāves nav neviens cilvēks par īsti laimīgu

slavējams. Liktenis var pārmainīties.
Vecuma dienās Solons piedzīvoja gan, ka aristo-

krātijas pretinieki ar pavairotu spēku pret to sacē-

lās. Soionam bija jāpārliecinās, ka viņa darbs ne-

bija nekas cits, kā pamiera izgādājums starp daž-

dažādām tēvuzemes partijām. Lai gai Atikai nācās

arīdzan tirannistes valdību uz kādu laiku piedzīvot,
tad viņai netrūka tāda pamata, virs kura var tautas

labklājība uzzelt pilnīgai dēmokratistei izceļoties.
Par to bija Solons gādājis, tēvuzemes un savu lai-

mību nekad ārīgo notikumu atkarībā nemeklēdams.

Viņš nomira 559. gadā priekš Kr. dzimšanas; viņa
trūdi tikuši uz paša vēlēšanos novesti uz Salamis

salu, pēc grieķu ierašas sadedzināti un tad pa visu

salu izkaisīti.

Daži no Solona likumiem pārgāja vēlākos laikos

uz romiešiem un sasniedza no turienes arī citas

Eiropas tautas. Tādēļ varam sacīt, ka Soldns nav

tikai priekš sevis un savas tēvuzemes vien dzīvojis
un strādājis. Un tādēļ gan saprotams, ka šī vīra

slava paliek nemirstīga. Solēna vārdu pazīst visur,
kur kultūra tautas modina uz diženiem darbiem. Ir

latviešu skolēni zina par šo slaveno grieķu tautieti

ko pastāstīt, šī raksta nolūks nav vis Solona slavu

pavairot, bet tikai par viņa laikiem un darbiem

plašākas ziņas1 ) arī starp latviešiem izpaust, nekā

tas mūsu īsās ziemas skolās iespējams.

*) Es atbalstos uz šoppner'a, Putz'a, Šmidt'a v. c. rak-

stiem.
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Kronvalda Aša vēstules.

1. Mācītājam Rūdolfam šulcam. *

Kronvalda Atis 1862. g. otrā pusē nosūtīja «Lat-
viešu Avīzēm» rakstu par «vācietību un latvietību»,
kas tomēr netika šai laikrakstā spiests, bet gan no-

lasīts Latviešu Draugu Biedrības sapulcē. «Latv.

Av.» redaktors māc. R. Šulcs rakstīja Kronvaldam,
uzaicinādams viņu iesūtīt vēl kādus rakstus, piemē-

ram, par «zemnieku būšanām un nebūšanām», vē-

sturiskas ziņas par Durbi un_ Embūti. Kronvalds

solījās rakstīt, tikai ne par vēsturi, bet par «ļaužu
attīstību, par dabas ziņām, par audzināšanu, par

zemnieku dzīvi» (sk. K. Kundziņa «Kronvalda Atis»).

1863. g. (sāk v m ā).

... Par šīm Metām rakstīdams, es meklētu jo

gaiši rādīt latviešu lasītājiem ievērojamus vīrus

pasaulē un tautu attīstību un stāstītu par ievēro-

jumiem gaisā, gaismā, ūdenī, dotu padomus mūsu

skolotājiem, apspriestu būšanas un nebūšanas zem-

nieku lietās
...

2. Dr. G. Berkholcam. *

Dabūjis zināt par Kronvalda raksta nolasīšanu
Latviešu Draugu Biedrībā, «Baltische Monatsschrift»

redaktors Dr. G. Berkholcs (1817.—1886.) rak-

stīja Kronvaldam, aicinādams to par līdzstrādnieku

pie sava mēnešraksta. Tā radās sarakstīšanās par

vāciešu un latviešu attiecībām.

1863. g. (sāk v m ā).

...
Esmu dzīvojis Vāczemē, mācījies mīlēt un

cienīt turienes cilvēkus; esmu aizgrābts no vācu lu-

terticības gara. Sirds priecājās, redzot un dzirdot

vācu vīrus — Virchovu, Gneistu, Grabavu un citus.
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Bet pulka mūsu vāciešiem pavisam citāds gars...

Pastāstīšu jums kādu notikumu
...

Kad pēc 6 mē-

nešiem no Berlīnes braucu atpakaļ uz Kurzemi, es

satikos Klaipēdā ar kučieri, latvieti, kas man bija
atbraucis pretim. Satikšanās bija uz ielas. Cepuri

noņēmis, tas pazemīgi, bet prieka pilns steidzās

bučot man svārku piedurknes. Manīju, ka paliku
itin sarkans vaigā. Nekad neaizmirsīšu acumirkli,
kurā nepatīkami, bet gaiši man parādījās vāciešu

kultūra pie latviešiem
...

3. Dr. G. Berkholcam. *

1863. g. (oktobrī).

... Dažādi iemesli aizkavēja manu atbildi... Zī-

mējoties uz manu rakstu «Uzaicinājums celt sko-

lotāju sapulces», Jūs pieminat pēdējā vēstulē, ka

esot man ziņojuši, kāpēc mans raksts neesot uz-

ņemts Jūsu lapā. Diemžēl šī vēstule nav atnākusi

manās rokās un tāpēc negribēju un nevarēju Jums

ātrāk rakstīt, kamēr nebiju skaidrībā, ko līdz šim

velti meklēju. Pa tām starpām notikuši daži nepa-
tikumi (manches Unerquickliche), karojot ar

«jaunlatviešiem». Ar dūri iet kauties —tā

nemaz nav mana lieta (das Dreinschlagen mit der

Faust, ist nun einmal meine Sache nicht), lai gan

uz to dzenos, arvien atklāti runāt un sacīt pa-
t i c s ī b v.

Mans raksts par Kurzemes laukskolām uz kā-

du brīdi arī bija jāliek pie malas; jo ir mūsu ap-
spriežamām zemnieku būšanām iesākas jauns laika

gabals. Bija jānogaida, ko mums atnesīs zemes

landtāga pēdējās sapulces. Tikai tagad atkal var

sākt domāt uz tādu darbu laukskolu lietā, kur zi-

nāmi daži nolēmumi. Bet sko 1a s jautājumu
esmu nodomājis pārrunāt sevišķā grāmatiņā. Man

liekas, tā ātrāk tiksim pie lietas vajadzīgā apsprie-
duma. Par «Jaunlatviju» šimbrīžam labāk pavisam
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ciestu klusu, jo patiesībā še sacirsti tik daudz cir-

tienu, ka neiedrošinos ar savu spēku spēt, ne palī-
dzēt kaut ir mazumiņu no patiesības vest gaismā.

Ļaudīs, kur atcirsti ieroci stāv vēl tādā godā, pa-
šam vajaga turēt tādus, ja grib līdzkarot. (Was
Junglettland betrifft, so uiochte ich vorlāufig am

liebsten schweigen. Denn es sind hier m der That

soviel Streiche gefūhrt, dass ich es meiner Kraft

nicht zutraue, zur Behelligung der Wahrheit, auch

nur ein Geringes beitragen zu konnen. In einem

Lande, wo stumpfe Waffen haben, muss man eben

solche haben, will man mitkāmpfen.)
Ar «Rigasche Zeitung» gribēju godīgi izlīgt kādā

strīdus lietā, bet no redakcijas dabūju tādu rakstu,

par ko tā pati brīnītos lasīdama. Gan neviens man

nepaņems pārliecību, ka cilvēku attīstības skrieme-

lim savs ceļš jāskrien uz priekšu arī pie mums; bet

aplamību darbos un domās ir tāds liels pulks, ka

tiešām labs tikai nāk ar gaidīšanu, (Die Ueber-

zeigung kann mir zwar Niemand nehmen, dass das

Rad der Menschenentwickelung auch bei uns seinen

Lauf fortzusetzen hat; aber es ist das Heer der

Missgriffe und Missverstāndnisse so gross, dass

das gute Ding mit Recht gute Weile haben will.)
lekarsušās galvās pavisam citas lietas brīnišķīgi

apkārt dauzās, nekā tas atrodas dzīvē. Esmu pil-
nīgi vienis prātis ar to, ko rakstāt savas vēstules

beigās: viegli jo viegli saceļam gaisā dažādas mā-

cības, kam dzīvē trūkst ievērojumu
...

4. Vidzemes skolotājiem. *

Nevarēdams pats ierasties Vidzemes skolotāju
konferencē Valkā 1864. g. 16. jūnijā, Kronvalds rak-

sta vēstuli nolasīšanai sapulcē.

1864. g. (j ūn i jā).

Augsti cienījamie Vidzemes skolotāji!

šinīs dienās Jūs nu atkal svinēsit savu prieka
un goda dienu. Cik ļoti mums, kurzemniekiem,
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sirds aizgrābta no prieka un bēdām, to Jūs dziļāk

sajutīsit, nekā es šeit spētu izteikt. No prieka, ka

latviešu tautas skolotāji Vidzemē jau kļuvuši tik tā-

lu; no bēdām, ka mēs, kurzemnieki, vēl tvīkstam,

galvās un sirdīs vēl nīkstam. Gan zinu, cik daudz

darba būs Jums pašiem Valkā. Bet nevaru ciest,

iekam neesmu Jums licis priekšā šo lūgšanu: No-

spriediet pēc Jāņiem laist gaismā «Skolotāju
avīzes» latviskā valodā!

Daži latvieši, kas caur skolām vesti pie gaismas,
sirdīgi pūlējas par ļaužu apgaismošanu līdz ar gais-
mas mīļotājiem vāciešiem. Bet viss tas daudz neko

nelīdz, ja vairāk negādā par skolām. Jūs, Vidzemes

skolotāji, esat tikuši tālāk nekā Kurzemes skolotāji.
Jums arī pieklājas mums sniegt savu brāļa roku.

Paskubinādami, pamudinādami Jūs padarīsit lielas

lietas.

Kurzemes skolotājiem vēl visai trūkst biedrības

gara, kas skolotājus uztur dzīvus, mundrus, darbī-

gus garā un sirdī. Viņiem arī trūkst pieklājīga va-

doņa. Jums jau abi pilnā mērā. Dodiet mums bau-

dīt no saviem aizsniegumiem. Tad skolotāju kārta

pie mums modīsies un pie Jums vēl vairāk iezels.

Tādēļ vēl reiz lūdzu — dibinait avīzes, kurās sa-

runāsimies par skolām un skolotājiem, par skolo-

šanu, par skolotāju saiešanām, par sarakstītām un

vēl sarakstāmām skolas grāmatām v. t. j. pr. Ta-

gad ir izdevīgs laiks. Mūsu žēlīgais ķeizars ir sko-

lu un apgaismošanas cēlējs. Jūsu augsti cienījamais
skolu priekšnieks ir spēcīgs skolu apgādātājs un

saprātības, mīlības pilns skolotāju vadonis. Starp
Vidzemes skolotājiem atronas gaiļi, kas jau dzie-

dājuši it skaņu, svarīgu meldiņu. Tādēļ vairs ne-

var kavēties ar skolas avīzi, to gaismā laižot, šā-

dai avīzei iesākumā varbūt gan būs grūti iesakņo-
ties. Bet kam gan iesākumā viegli iet?

Skolotāju jeb skolas avīzei pieklātos pūlēties tā-
dā garā, kā vācu avīzes «Die allgemeine deutsche
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Lehrerzeitung», vai «Die evangelische Volksschule»,
vai «Die Reform».

lesākumā arī nevajadzēs sarakstīt 52 numurus

gadā. lesākums būs diezgan varens ar 26 numu-

riem, vai ar 4 līdz 6 sašuvumiem.

Pirmajā numurā, zināms, lasīsim par skolotāju
sanākšanu Valkā, 16. jūnijā 1864. g.

Ar nešaubīgas cerības pilnu sirdi Jūs sveicina

A. Kronvalds.

5. Līgavai. *

Kronvalda Aša līgava — Karolina Rolofa,

Gramzdas ārsta meita. lepazīšanās notikusi 1860.

gadā Durbes mācītāja Proktora namā, kur šī jau-
nava bijusi par mājskolotāju. Abi jaunieši bijuši

apmēram vienos gados, drīz samīlējušies un klusībā

saderinājušies. Salaulāties, kā zināms, viņi varēja
tikai pēc astoņiem gadiem. —

«Vecāki Kronvaldam bija vienkārši, darbīgi

ļautiņi. Tēvs, pēc amata skroderis, dzīvoja par mo-

dernieku un pēcāk par rentnieku Mazkrotes Vidus

muižiņā, Lejaskurzemē, Durbes draudzē. Tas prata
arī rakstīt. Māte bija zemnieku sieviņa, kas mā-

cēja lasīt tikai drukātās grāmatas. Dēls, vecākiem

ziņas laizdams, dažreiz lika tās iespiest rakstos, lai

mīļā māte ir pati varētu izlasīties. Māti Kronvalds

ļoti cienīja.» (K. Kundziņš.)

Tērbatā, 1865. g.

...
Tu esi satikusies ar maniem vecākiem un tie

Tev patikuši!.. Saki, vai varēsi iedraudzēties ar

manu mīļo māti? Vai redzēji, kāds tai krietns ka-

rakters? Lūdzu, raksti man, jo savu māti es dikti

mīlu!..

6. Līgavai. *

Tērbatā, 1865. g. 25. septembrī.

...
Ko saucam par nākotni, patiesībā tās nav.

Nevaram to ne redzēt, ne dzirdēt, ne rādīt, ne sa-

tvert, kā lietas, kas mums apkārt. Nākotne nav
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ārpus mums. Katrs nēsājam to dziļi iekšā savās

krūtīs, cerēdami un bīdamies, gaidīdami un šau-

bīdamies. Šīs cerības un šaubas nerodas vienā acu-

mirklī, bet sakrājas gadiem, attīstoties mūsu do-

mām, un jūtām... No pagātnes un tagadnes, ska-

toties uz priekšu, tās paliek par nākotni. Atrast

citur tās nekur neatradīsim, kā savā sirdī... Tu

runā par dzimumdienu pēc divpadsmit gadiem, it

kā tā jau tagad būtu. Ar to Tu atveri man savu

sirdi, un es tur ieraugu mantas, ko Tu sakrājusi. .
.

... Manu vecāku priekšā Tu turies un rādies kā

pirmo reiz, kur manai mātei Tu esot gājusi pretim
ar bērna prātu

...
To saku Tev, vina nepārpratīs

Tevi...

7. Līgavai. *

Tērbatā, 1865. g. 5. septembri.

... Uz eksāmenu, uz eksāmenu! Tā dzirdu sau-

cam savu vecenīti skaņā balsī... Tiesa gan ...

Strādāju ar visiem miesas spēkiem. Varu Tev sa-

cīt, ka nekad tik cieši neesmu sēdējis pie darba kā

tagad... Neģēlīgi vārgu ar iekšām. Un reliģijā
ir mūžīgi daudz ko mācīties tik īsā laikā, līdz zie-

mas svētkiem. Un man tās lietas, nav pazīstamas.

8. Līgavai. *

Še Kronvalds runā īpar J. Dīriķi, kas bija sko-

lotājs Tērbatā, ar ko vēlāk sirsnīgi iedraudzējās.
J. Dīriķis bija plašāk pazīstamā Bernharda Dīriķa
brālēns.

Tērbatā, 1865. g. septembrī.

... Nogāju uz šejienes apriņķa skolas zāli, kur

sapulcējas Tērbatas skolotāji. Biju ziņkārīgs, gai-

dīdams, kas būs, jo dzirdēju no kāda skolotāja, ka

šinīs vakaros kaujoties ar garlaicību. Tur neesot

nekādas kārtības runājot un spriežot. Zāles dur-

vis atvērās. leraudzīju garu galdu, apkrautu ēdie-
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niem, desām, sieru, sviestu, maizi v. t. j. pr. Ap

galdu sēdēja pulka izsalkušu kungu pilnā darbā,

īsts omulības tēlojums! lepazinos ar dažiem kun-

giem, arī ņēmos sirdi atspirdzināt ar tēju, sviest-

maizi, desām. Ēdienus apgādā par biedru naudu,
ko katrs maksā rubli pusgadā.

Pulksten 8-ņos Rīmšneidera virsskolotājs atklāja

sapulci. Runātāja krēslā stājās it jauns cilvēks,

Dīriķis vārdā. Tas stāstīja par savu ceļojumu.
Vasarā viņš bija sūtīts no valdības piedalīties pie
vācu vispārīgās skolotāju sapulces Leipcigā un

iepazīties ar turienes tautskolām, semināriem, pil-
sētu skolām...

...
Kad varbūt nebiju visulabākais runātājs, tad

sliktākais gan arī nē. Savā nebēdībā priecājos, ka

vairums runāja tik neveikli. No garu garajām
vārdu jukām liku vērā triju vīru izsacījumus. Kad

tie bija galā, es uzstājos tiem pretim, lēni, mierīgi
runādams. Bārda gan drebēt drebēja. Runājot
neviens mani netraucēja. Pēc tam viens no trij vī-

riem gan gribēja apgāzt manus teikumus. Bet tam

neizdevās. Savas domas saņēmu kopā šinīs teiku-

mos: 1. Mācot ortogrāfijā metode nepieciešami
vajadzīga, bet nevis kaut kādu priekšrakstu gra-

bažas. 2."J0 labāka metode, jo labāki panākumi.
3. Redzamās vārdu zīmes tā nepaturam, kā dzir-

damās skaņu zīmes.

Blumbergs man sacīja, daži kungi esot apklau-
šinājušies pēc mana vārda. Tiem paticies īsos vār-

dos saņemtais atkārtotais runas gājums. Sapulces
priekšnieks mani uzaicināja tam blakām atsēsties.

Drīz mums piebiedrojās skolas direktors šrēders

un ielaidās valodā par matēmatiku. Man bija lai-

me. Tas stāvēja uz manu pusi. Jauns matēmatikas

skolotājs bija mūsu pretinieks. Patiesībā starpība
bija maziņa. Bet vienošanās nenotika. Skolas di-

rektors līdz šim it labi man patīk. Nevaru atstāt

nepieminējis, ko viņš teica paceltā balsī pret mi-
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nēto matēmatiķi: Mācaiit bērnam tikai katķismu
un bībeles stāstus no mazām dienām. Tās ir gata-

vas formulas, kurās bērnam nekas nav jāgroza do-

mājot. Jūs redzēsit, bērns paliks muļķis ...

9. Līgavai. *

Tērbatā, 1865. g. (novembrī).

... Strādāju tā mēreni un priecājos, lai gan va-

rētu vēl ātrāk veikties
...

Eksāmenu nelikšu šinī

pusgadā... Mans kurss Tērbatā vēl vilksies pus-

otra gada. Ātrāk vietu gan nevarēšu dabūt...

10. Līgavai. *

Tērbatā, 1865. g (beigās).

...
Tu priecātos, dzirdēdama mani runājam par

gaismu, siltumu, ūdeni, kustoņu un stādu dzīvi.

Priekšlasījumos man vajaga būt ikdienas 4 līdz 5

stundas. Tikai ne sestdienās un svētdienās. Visu

citu laiku sēžu mājās aiz grāmatām. Pastaigāties
gandrīz nemaz neizeju... Ne redz man še nav bi-

jis alus žvingulis. Dzīvoju tik godīgi... Kad Tu

mani skubināsi neatlaizdamās, tad cerēt ceru, ka

nākošos 21/2 mēnešos būšu norijis arī lielo ticības

mācības kumosu. Sagremot to gan nesagremošu,
kad ir man būtu laika 1000 semestru ...

... Nodarbojos ar vēsturi un latīņu valodu. Kā

man liekas, ne bez sekmēm. Lai gan nav viegli,
vienādi tikai taisni laist uz eksāmenu, neskatoties

apkārt. Bet jau labāk vedas. Dien' no dienas da-

būju skaidrāk pārredzēt priekšmetus, un dūša aug

eksāmena ziņā
...

11. Līgavai. *

Tērbatā,...

m
_•

• Ņemies tikai darīt, kas Tev pienākas, tūliņ
zināsi, kāda Tu esi... Ir man bija briesmīgs pa-
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nākums domājot par sevi. Kad šēfers reiz drau-

dzībā man izstāstīja savus iemeslus pret precēša-

nos, sirds man gauži pukstēja. Gan meklēju tam

pierādīt, ka viņa iemesli niecīgi. Gribēju to at-

griezt uz labākām domām, šī saruna man sacēla

galvas sāpes ...
Bet tagad dziesma citādi

skan...

...
Visur esam vienis prātis, tikai vien izšķira-

mi es — mīlestībā. Tu mīlē mani, es mīlu Tevi.

Gauži, gauži!.. Kad Tu neesi man tuvumā, tad

lāgā nekur netieku uz priekšu ...
Tev nav iemesla

palikt greizsirdīgai... Bet es gan apskaužu draugu

Šēferu, kas vaļas laikā kopā ar Tevi iet lasīt stādus

un puķes ..
Tu esi manas sirds valdniece

...
Tu

būsi kronis manam mežam (—Kronvald) ...

Vai Tu esi vesela?... Vai Tava sirsniņa atpūšas
labi daudz būdama laukā? Vai pēc skolas stundām

rūpējies mīļi kopdama puķītes? Vai labi noskrie-

nies staigādama siltā lēnā vakarā, tā ka gulēt ejot

tūliņ iemiedzies un atpūties priekš otrās dienas

darbiem...

... Savus skolniekus un skolnieces Tu jau sen

audzini pēc šīm (psīcholoģiskās paidagoģijas) mā-

cībām, lai gan Tev nestāv prātā viņu padomi, ku-

rus še saliku vārdos. Tev, kā šīs paidagoģijas cie-

nītājai, es gribēju dot baudīt prieku, kas mums

tiek, ieskatoties iekšā bērnu dārziņu brīnišķīgajā
kārtībā un spēkā ...

12. Skolotājam E. Blūmam. *

Tērbatā, 1865.

... Draugi mīļie! čakli kopiet vienprātību un

mīlestību savā starpā! Nenolaidiet acis no spraustā
mērķa! Neapnīkstiet strādāt, sirsnīgi strādāt, ne-

apnikuši cīnīties! Tad Jums netrūks spēka atbil-

dēt uz katru jautājumu, ko mūsu dienās liek priekšā
bērnu skolotājiem un ļaužu mācītājiem. Latvju
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dārzā puķītes jau sētas un tiek aplaistītas no pir-
mās «tautietības» sajušanas, kā ar rīta rasu. Puķes
būs kroņiem, ar ko pušķos tautas dēlus, kam bija
sirds un spēks pūlēties par tautas (izkopšanu...

Draugi, amata biedri, tautas brāļi, mīlējiet savu

tautu! Savās sirdīs ierādait visdziļāko vietu tiem,
kas ir miesa no Jūsu miesas un asinis no Jūsu asi-

nīm. Tie kliedz kā tumšā mežā paklīduši pēc sau-

les gaismas, kas dzemdē dzīvību. Svētais apustulis
saka, ka ticība, cerība beigšoties, bet mīlestība ne-

beigsies.
Kurš no mums krūtīs glabās mīlestību uz savu

tautu, tas nepiekusis, neapniks, neaizmigs, bet vels

svarīgus akmeņus pie mūsu izkopjamās tautas

ēkas
... Kam tāda darba dzemdētāja mīlestība, tas

izpelnīsies nevīstamu kroni. Bet kam trūkst tās,
tas novītīs kā maitāts auglis un iznīks, iekams pļau-
šanas laiks atnācis. Pēc vairs neatradīs ne vietas,
kur tas satrūdējis.

Mīļie draugi! Biedrojieties, biedrojieties! Jo ti-

kai biedrībai spēks. Un atkal kopā sēdēdami neaiz-

mirstiet sava biedra, kas Jūsu vidū vienmēr strā-

dājis ar kustinātu' sirdi.

Jūsu

Atis Kronvalds.

13. Skolotājam E. Blūmam. *

Tērbatā, 1865. g. (beigās).

... Veco pagāna Homēru nemaz vēl nevaru sa-

vaļāt. Grieķu vokābuļi grūti lien iekšā vecajā pa-

kausī
...

14. Līgavai. *

Tērbatā,...

... Lai kamara ieplīstu, kas Tev dažkārt vēl aiz-

sedz acis, skatoties uz latviešiem, jo pamazām Tev
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vajaga atstāties no aplamām domām un neģēlīga-
jiem aizspriedumiem, kurus Tu, tā sakot, iezīdusi

līdz ar mātes krūti. Tas ir tāds mezgls, kas vēl jā-
raisa vaļā... Vēlēties vēlos, ka jo drīz tas atraisī-

tos. Tur dr viena no Tavām vājībām, — gan ne

pašas vaina. Cerēsim, ka pamazām tā pāries
...

15. Līgavai. *

Tērbatā,...

...
Tu esi dzimusi un augusi tādos apstākļos,

kas jaunai meitenei pārlieku neizdevīgi un tai uz-

liek lielus upurus. Bet Tevi nemaitāja nebūšanu

rūsa. Tu ieguvi sev stāvokli, kura dēļ Tevi daži

apskaudīs. Tu dzīvo tā saucamā kurzemnieku sa-

biedrībā, kurai netrūkst aplamību un aizspriedu-
mu. Kā zirnekļu tīklos tie ietinušies savā patmī-

lībā, mantkārībā un varmācībā
.. .

Vai tev gan ne-

gadījās būt aplaistai ar šo karsoni domās, gribā un

centienos?
...

Tu sacīsi, grāmatas, cilvēki Tevi

veduši allažiņ uz taisno ceļu. Varbūt gan... Bet

kodolam vajaga jau būt tālāk attīstoties. Un tas

Tev dāvināts Tavās krūtīs. Tā ir Tava patstāvība
domās par reliģiju un politiku, par cilvēkiem un

viņu darba īsto un aplamo vērtību. Tā ir Tava ne-

atkarība no nekādiem niekiem, kas meitām Tavos

gados apmāna acis, apspriežot ārīgās un iekšķīgās
mantas. Tā ir Tava nešaubīgā dzīšanās pēc patie-

sības un turēšanās pie tās ...

16. Līgavai. *

Tērbatā,...

...
Tavas fotogrāfijas paliek arvien dabīgākas ...

Par dabīgu izskatu nosauksim, ko ik dienas redzē-

dami vairāk paturam prātā. Patiesībā seja ikkatrā

izskatā saucama par dabīgu, kur bez mūsu ziņas,
dažreiz pret mūsu gribu — zināms dvēseles atga-
dījums atspīd un redzams sejas vaibstos, vai prieki
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vai bēdas, vai kauns vai žēlums... Pie tās reizes

Tev varu sacīt, ko Tu savā «valdnieces kārībā» lab-

prāt klausīsies, ka Tavā man atsūtītajā fotogrāfijā
es ieraugu to seju, kas man patīk un mani valdzi-

nādama valdzina, ar to nebūtin nesacīdams, ka Tev

būtu skaistākais ģīmis par visiem...

17. Līgavai. *

Tērbatā, 1865. (vai 1866.) g.

.. .
Jau reiz Tev izpaudu, ka man jāatklausa da-

žas it vienkāršas lietas, kuras līdz šim nokavēju.
Atklausot rodas lielas grūtības, kas kavē, traucē un

pavisam apspiež. Daži gabali rādās būt nepārspē-

jami. Tā man likās būt viens uzdevums. Bet vienu

dienu, pārnākot no kollēģijām, man izdevās to iz-

dabūt, kur biju nodarbojies nedēļām... Par to

man tagad lielu lielais prieks ...
Tāda pacelšanās

gara man palīdz tikt uz priekšu... Kopdams stu-

dijas, pūlos izstaigāt jaukus laukus cilvēka gara

panākumos, nogremdēties dabas dziļajās idejās,
pārdomāt Dieva domas. Un tad man paliek ap sirdi

tik jauki un līksmi, ieraugot starpu starp iesāku-

mu, kur es stāvu, un starp galu, kur es iemu, un

ka šis tumšais robs pamazām saraujas, dien' no

dienas no abiem galiem saaugdams un pildīdamies.
Tāpēc esmu priecīgs un laimīgs, ne tikai vien at-

zīdams, ka gaismā, siltumā, magnētībā, elektrībā

parādās tas pats spēks, tikai dažādās for-

mās, bet arī nodarbodamies ar it vienkāršām lie-

tām, kad tās izdodas ar sekmēm
...

Tad man ienāk prātā, ka lasot Spillera cerī-

bas... pirmajā acumirklī -Tev tās būs izlikušās

pārāk augstas un drošas
...

Bet ievērojot dabas

zinību panākumus pēdējos gadu simteņos, Tev būs

jāatzīst, ka laiks taisīties taisās, — lēni nākdams

— kur tikai pārliecības spēks būs uzvarē-

tājs ... Baltiešu stāvoklī gan grūti nāksies saprast
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šo lietu. Mēs vēl dziļi esam iegrimuši dīvainos vi-

dus laikos ar dūru tiesībām un krusta kariem.

Mums vēl vajaga aizņemties šķīstītājas uguns no

Kolumba uzietās Amerikas, no Lutera reformāci-

jas. Citādi paliksim savās vecajās būšanās...

18. Skolotājam E. Blūmam. *

Kronvalds «laida vēstuli Blūmam, aizrādīdams uz

ziņām par Kurzemes skolotāju konferenci, par kuru

bija iebildis tā laika «Latviešu Avīžu» redaktors

Fīrhufa mācītājs. Runāja, ka tā būtu noturama Ir-

lavā un ka tai būtu ceļams par vadoni Bernevica

mācītājs Jaunpilī» (K. Kundziņš).

Tērbatā, 1865. g. (?).

...
Pāris gadu pūlējušies ap konferencelēm, nu-

dien, paši jau zināsit, vai lielākas derētu vai nē.

Konferences bibliotēka arīdzan tik tālu iegādāta,
ka tur varat daudz ko smelt, kad gribat gaiši pie-
rādīt skolotājiem saiešanas vajadzību. Tādēļ cerē-

dams ceru, ka nebūt neatmetīsit vienreiz uzsākto

ceļu, bet bridīsit taisni tālāk. Brist jums jābrien,

jo Kurzemē vēl nav dzelzceļu. Bet daudz vietās

diemžēl izsausinājami purvi, purveļi, daudz peļķes
jeb plunči, kur labprāt vārtās cūkas

...
Tās labprāt

ēd ozola zīles
...

Jo vairāk zīļu atliksies, jo vairāk

ozolu izaugs
...

Laipnīgi un tikuši Jūs man līdzējuši iestādīt vie-

nu zīlīti. Tādēļ lūdzu, mīļie tautas brāļi un amata

biedri, audzinait, audzinait šo vēl diezgan vājo
stādiņu! Audzinait to mīlestībā un apgādībā, pa-

nesdami rūpes un pūles. Pāris ziemu jau izcietis

šis mazkociņš. Viņa pirmās lapiņas mūs jau ieprie-
cinājušas. Viņa vājās saknītes jau meklē barību un

daudzmaz atron. Nu tad, draugi mīļie, svīstiet,
kamēr dienas laiks! Tad izaugs kupls ozols. Un

kad atnāks gals mūsu gājienam, kad nogurs mūsu

rokas, kad saulē izsvīdinātie kauli sāks ilgoties pēc
dzestra mūža mājokļa, kad balinātie mati greznos
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mūsu galvu: tad, draugi, savu dzīves vakaru pava-

dīdami šinī ozola paēnā varēsim atskatīties uz sa-

vu mūža gājienu. Niecīgā miesā vēl esot, tad mūsu

laicīgās jušanas pārvērtīsies par debešķīgām jaus-
mām. Aiziedami spēsim līdz ņemt apzināšanos, ka

neesam bijuši veltīgi kalpi, bet ka tautai par labu

esam nodevuši savus sviedrus, savas bēdas un līks-

mības, savus miesas un gara spēkus. Bet iekams

atnāks šī diena, jāstrādā, jācīnās čakli, nepieku-
suši. Citādi neizaugs zaru kuplais un paēnu bagā-
tais 0z015...

19. Skolotājam E. Blūmam. *

Tērbatā, 1865. g. (?).

...
Vidzemnieki gan labu gabalu mums priekšā.

To parāda viņu dziesmu svētki, par kuriem būsit

lasījuši. Te pieliku izgrieztu gabaliņu no Tērbatas

avīzēm, kas dod ziņas par tiem. Rakstienu lasīda-

mi atminieties, ka priekš pāris gadiem šo avīžu re-

dakcija kalpoja rakstītājiem, kas karoja par Rūten-

bergu. Redz, kāda valoda latviešu naidniekiem!

Kad iezels tādi dziedāšanas svētki Kurzemē? Kas

to var sacīt? Bet iekam skolotājiem nebūs konfe-

rences, tādas lietas gan neiesāksies. Papriekšu sa-

iešana — tad dziedāšana.

Man, zināms, sirds jau tagad lēc no prieka —

apdomājot, cik tuvu tā diena, kurā vicināsies arī

Kurzemes dziedātāju karogi «ozolu pušķoti» ...

20. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. g. (janVārī).

...
Svētku dienas priecīgi' nodzīvoju Dīriķu un

Spalviņu familijās. Ar Dīriķiem iepazīstoties tie

man jo vairāk patīk. Pats ir laipns, centīgs, omu-

līgs vīrs, kas nopurinājis daža aizsprieduma pu-

tekļus un labprāt pārliecinās, ka garīgā dzīve tālāk
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izkopjas. Viņš arī it prātīgs vīrs. Tikai žēl, ka tas

pārāk mīlē klausīties. Man ganpa prātam. Jo

es jau labprāt runāju. Bet dažreiz nedomājot tas

pats tā nostājas ēnā
...

Mums gan pieklājas cilvē-

kus apspriest tikai pēc viņu darbiem. Tomēr daž-

reiz pārāk turamies pie viņu vārdiem
... Dīriķa

kundze ir augsti cienījama sieviete. Tā ir visuievē-

rojamā persona, ar kuru man nācies satikties
...

Tai ir dzīvs gars, veselīga atjauta, tā spēj atmest

nedzīvās sakaltušās domas, to vietā pieņemdama
dzīvas, labākas

...
Gars pārvalda to. Tā neno-

grimst nervozās, sentimentālās dūņās ...

Pie Dīriķiem biju ziemas svētku vakarā. Vakars

bija jauks, omulīgs. Arī man piešķīra dāvanas
...

Pēc tam pļāpājām kādu brīdi. Man vajadzēja stā-

stīt no savas pagātnes un dzimtenes
...

21. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. g.

... Manai skolā iešanai kaut kur bija liela vaina.

Reizēm jau sāpīgi to sajūtu. Bet žēlums nekad ne-

bija tik liels, kā tagad, kur man skaidri stāv acu

priekšā, kur šī vaina atrodama. Mana dvēsele

nebija modināta nemanot līdz dar-

boties' skolas priekšmetiem, šis trū-

kums piekala smagus klučus manām kājām. Gan

nedomāju no sevis, it kā daba man būtu devusi

ērgļa spēku — nokratīt zemes pīšļus un augsti lai-

sties gaisā pretim spožajai saulītei. Bet to gan

jūtu, ka daudzreiz esmu atturēts svabadi kustēties

pa zemes putekļaino virsu, jo allažiņ man rāpties
jārāpjas, kur vajadzīgs lauztin lauzties uz priekšu...
Nemaz nevajadzēja piekalt man šos klučus

...

Būtin varēja būt arī citādi... Tikai vienā vienī-

gajā lietā vajadzēja pavisam pārlabot manu attīstī-

bas gājienu... Es biju noziedzies pret dvēseles
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likumu..., no kura atkarājas daudz cilvēkiem

prieki un bēdas, laime un nelaime...

Skolēns būdams es nesataisijos uz ceļu, pa kuru

man bija jāstaigā vīra mūžu. Vajadzīgā mērā man

netika atraisīti domu neziņā m i c pavedieni, ku-

rus skola visizdevīgāk spēj izkopt un līdz dot dzī-

ve... Kāpēc? Vai man nebija uzcītības? Vai man

nebija dāvanu? Vai man nebija skolotāju? Bija

gan. Bet man nebija tikai īstas interese s, pa-

tikšanas uz mācībām, kādas skolēnam vajaga un

kuru tas spēj turēt, cenzdamies un gribēdams ko

panākt un laimīgs tikt un nepalikt algādža kārtā
...

Sekojot sava gara dzīves ceļiem, man jāatzīst, ka

man trūka tādas intereses. Šis trūkums radās no

manu pirmo skolotāju nespējības mācīt un audzi-

nāt. Tur dažam labam sākas laime, nelaime.

Ar savu vērību un manību es drīz tiku par vald-

nieku abējās sākuma skolās — Krotē pie Stobes un

Mazlāņos pie Freiberga. Skolā par maz mani no-

darbināja. Manī nekala iekšā garīgajās saitēs, ku-

ras mums atnes labumu. Drīzumā un viegli izmā-

cījos uzdevumus, tos atskaitīju un — allažiņ kļuvu
uzteikts. Būt pirmajam un uzteiktam — man patikt
patikās. Nomanīju, ka skolotājs galu galā meklēja
rādīt

— cik brangi mākot atbildēt bērni, bez me-

šanās atskaitīdami, ko tie mācījušies, un pakaļ sauk-

dami, kas tiem sacīts priekšā. Tā notikās, ka jau
pirmajos gados man prāts nesās citu priekšā vai-

rāk rādīties, nekā rūpēties par to, ko mācīja, še

klat gan jāievēro nelaimīgais apstāklis: Neesmu

gājis skolā, kur mācība būtu bijusi latviešu valodā

un kur būtu lietotas latviešu grāmatas. Svešā ne-

saprotamā (vācu) valodā mācoties, šī nedabīgā ceļa
rūgtie augļi parādījās pie nianis kā pie daudz ci-

tiem.

_Nesaprotamus gabalus paturēt toreiz man viegli
nācās. Tagad nespēju paturēt, ko iepriekš neesmu

kaut kā sapratis.
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Būtin labprāt biju skolā, tāpēc ka tur daudz mani

uzteica maza pūliņa dēļ un ka bez bēdām tur varē-

ju nodoties domām, kādām gribēdams, visvairāk

muļķībām. Tādā ceļā notiku Durbē pie Špringera.
Te tik labi vairs neveicās.

Katerfelda mācītājs mani bija iegoddnājis, tā es

ietiku skolas pirmajos beņķos. Pēc ieraduma es

cītīgi mācījos uz stundām. Bet drīz robs rādījās.
Tiklīdz ko prasīja, kas agrāk bija uzdots mācīties,

es cietu klusu. No tā gan būtu varējis; noģist, ka

vajadzēja mācīties. Bet nenotika. No citiem skolē-

niem ātri iemanījos atvainoties un atbildēt: uz šo

dienu tas mums nav uzdots! Ar to pietika tādās

reizēs. Interese uz mācības priekšmetiem ir

še man netika modināta. Ārpus skolas man bija
daudz citu lietu ko domāt. Es taču biju Katerfelda

dēlu «aumeisters» (Haushofmeister). Tad vēl biju
lasījis grāmatas, kur bija daudz ko domtā par eb-

rēju mitoloģiju un senatni, par Dievu, par debesīm

un elli un īpaši par velnu. Manu domu attīstība

daudzkārt sajaucās un viņu saturs maitājās lasot

toreiz izdaudzināto latviešu grāmatiņu: «Tas ar

acīm redzēts ceļš uz debesīm».

Grāmatiņa sarakstīta varbūt labā nolūkā. Bet tā

nebūs palikusi par nelaimi ne tikai man vien.

Kamēr pastāvēju uzticībā un uzmanībā, Šprin-
gers ar jautājumiem pārāk mani nenomocīja. Viņš
man atprasīja, kad pieteicos. Es pieteicos — kad

zināju. Tā ieņēmos aplamās domās: es zinot visu

pareizi, dažkārt labāk nekā citi. Mācīties man ne-

nācās grūti ir pie Špringera. Neviens mani neap-

grūtināja ...

No Freiberga skolas biju paņēmis līdz lielu apla-
mību. Tā mitinājās ir pie Špringera. Freibergs
bija tik neapdomīgs lielīties ar savu skolu mums —

skolniekiem priekšā: špringera skola neesot neko

pārāka. Paši liepājas apriņķa skolas skolnieki vai-

rāk neprotot nekā mēs, viņa skolnieki. Viens no
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liepājniekiem aizgājis uz Tērbatu studēt, eksāme-

nā neesot zinājis, ko nozīmējot latīņu vārds «Nota».

Un mēs to zinājām, jo skolotājs reižu reizēm to bi-

ja mums izskaidrojis.

Tāpēc
Durbē iepazinos ar skolniekiem, kas bija padzīti

no Liepājas un sēdēja zemāku nekā es. Liepāja ar

savām būšanām nemanot vairāk pildīja manu prā-
tu, nekā kaut kāds mācības priekšmets. Durbē tad

vēl iepazinos ar «kungu» dzīvi, piedalīdamies pie
tās gan pie galda, gan rotāļās. Un nu nejauši

iejaucās vēl starpā mīles tib a. Joki pārgāja no-

pietnībā. Ņēmos cerēt uz lietām, no kurām senāk

nedrīkstēju ne domāt...

Biju kā pazudis... Sapņoju, gudroju, prātoju,

gan neko ļaunu, bet kas pēcāk palika par samaitā-

šanu. Toreiz arī lasīju pirmo stāstu vācu valodā.

Tas bija pats pirmais un ilgu laiku vienīgais. Tas

mani skubināt skubināja vest galā kluso nodomu,
jo līdz tam viss bija labi gājis. Kāpēc nebūs iet

tālāk? Un tiešām. Ar Katerfelda gādību notiku

Liepājā. Notiku pie kārotā mundieriņa. letiku

tercijā, nezinādams, ko tur vajadzēja zināt. Bet

biju labi mācījies uz eksāmenu. Pirmajā pusgadā
gauži labi veicās. No pēdējās vietas uzvirzījos pir-
majā ...

Bet no tercijas laukā negribēja veikties, jo uz-

manība stundās nespēja man iedot, kas man trūka

— mācības nemanot pārstrādāt dvēselē
...

Tā notūļāju pieci gadus Liepājā un izstājos no

skolas, kas man bija palikusi par apnikumu. Zi-

nāms, visu vainu uzkrāvu skolotājiem. Pats vēl

nebiju atzinis savas bēdas. Arvienu vēl lasīju mazo

bērnu grāmatās, lai gan biju aizaudzis tām garām.
Bet Liepājā iesākās mana uzcītība — iemācīties

vācu valodu, un līdz ar to mana mīlestība uz pulka
grāmatām. Tām nu vajadzēja man palīdzēt, kur

būtu bijuši vietā citi ceļi un līdzekļi...
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...
Bez nekāda nolūka, bez zināma mērķa acu

priekšā, tikai dzīvodams saldiem sapņiem — es aiz-

gāju no Liepājas uz Leišiem... Leišos iepazinos
ar Dittesa rakstu «Lehre vom Bewusstsein». Tur

glābos. Dabūjis ziņas, ka svešs «vilks» nolaupījis
manu «aitiņu», es atmodos un atradu

—
cik tukša,

niecīga un sapņu pilna bijusi visa mana dzīve līdz

šim un kā ziepju burbulis izgaisa, ko turēju par

savu laimi. Bet Dittesam bija spēks mani atturēt,
ka pavisam sevi neatstāju novārtā, kurā jau biju
ieslīcis. Tagad uzmācās jautājums: Cilvēks, kā to

panāksi, ko esi nokavējis un palaidis garām?!..
... Lēcienu lēcieniem steidzos uz Berlīni. Tur es

varēju būt reizē ābecnieks un students.

Man bija iespējams tā visuderīgāk izlietot savu

laiku...

Berlīnei man daudz ko pateikties, lai gan tur bi-

ju īsu laiku. To Tu labi zini, jo drīz pēc manas

pārnākšanas Tu iepazinies ar mani...

22. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. g. (rudenī).

... Bijām pie profesora Paukera. Profesors

štrimpels jautāja, vai mūsu laikos studentiem vēl

vajadzīgs iet klausīties priekšlasījumos? Vai tiem

nebūtu labāk palikt mājās un lasīt grāmatas, kuras

tagad kaudzēm arodu arodos? Profesors Paukers

sākumā pavisam bija pretim tādām domām. Bet

galā tie vienojās. Vajadzīgs iet tādos priekšlasīju-

mos, kur rāda eksperimentus, kā medicīnā, matē-

matikā, dabas zinātnē. Bet jurists, filologs, teologs
vairāk vai mazāk varot iztikt bez profesoru priekš-
lasījumiem. Profesors širrens, ļoti mācīts vīrs, stu-

dents būdams neesot gājis nevienā kollēģijā. Pro-

fesors Kūres, mācītais teologs, sarakstījis tik pil-
nīgu mācības grāmatu baznīcas vēsturē, ka nav zi-

nājis, ko lasīt priekšā studentiem.
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Tad sākām runāt par latviešiem. Augstie

kungi domāja, ka vācietis Baltijas guberņās, gribē-
dams būt tikai vācietis, lāgā vairs nevarot at-

rast pārtikas ne fantāzijai, ne dzīvei. Ar vācinā-

šanu nekur netikšot. Latvieši Vidzemē rādījuši,
ka tie mākot tikt uz priekšu bez taisnas aizbildības

no citu puses, štrimpels teica, viņš priecātos, kad

latvieši uzzeltu patstāvīgā dzīvē...

23. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. g. 1. novembrī.

...
Profesors Štrimpels man uzdeva darbu «Die

Heimathskunde». Rakstot man jāliek vērā vēstu-

rīgs ievedums, mācības uzdevums un lielums, me-

tode, viņas vieta audzināšanā un mūsu skolās
...

24. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. g. 16. decembrī.

...
šodien nodevu savu darbu. Gan jūtos nogu-

ris, bet arī esmu priecīgs un mierīgs. Kad darbam

arī nebūtu nekādas citas vērtības, man pašam būs

gaiša liecība, ka esmu gājis uz priekšu darba spē-
kos. Senāk nebūtu spējis četras nedēļas no vietas

nodarboties .ar tām pašām idejām un neļauties
traucēties no apkārtnes ...

25. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. (?).

...
Man bija laime—būt tik nelaimīgam, bez bē-

dām un bez soda pārsprukt pāri dažiem skolā ne-

pieciešami vajadzīgiem mācības gabaliem. Pēc tam,
zināms, dabūju gan baudīt šī grēka algu. Bet ne-

kad neesmu pūlējies atstrādāt, ko biju nokavējis.
Citas interesantākas lietas stājās starpā, un es biju
tik nespēcīgs, ka tās mani pārspēja. Vajadzīgā
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brīdī es zināju izlīdzēties šādām tādām izrunām
...

Senāk Tu dažreiz man pārmeti, es esot savos dar-

bos pedants, tīrs garā iesma drāzējs... Bet nav

tiesa
... Bija cita vaina

...

Kad senāk atsēdos, gribēdams mācīties, ko biju

nokavējis, tad notikās, ka drīz atmetu sastādīto

plānu, kaudamies ar garu laiku sausajos gal-
vas gabalos... Es meklēju sev prieku, no-

grimdas lietas sīkumos. Tā nebija ne pamatība, ne

pedantība, bet dzīšanās manos gados saldu da-

rīt darba rūgtumu. Ar to gala mērķis drīz

izzuda manām acīm un es atstājos pavisam no dar-

ba... Bez tam ar miesu un dvēseli es gribēju, ce-

rēju, mēģināju ieskatīties iekšā zinību arodos, kuri

visvairāk mani apmierināja ...

Tu atminies, ka Tev vajadzēja mani atturēt no

tukšām pašapsūdzībām un ka dažreiz ar savu lielo

runu es nogrimu dziļās, tumšās domās
...

Tu zini,
es nemaz neesmu kūtrs domās. Sevi pašu es allaž

kritizēju cik spēdams pēc psīcholoģijas atzinības
...

Tur tadman rādījās, ka caurcaurim esmu it v i c g I-

prātīgs, nespēcīgs tēvi ņš, ar vietu vie-

tām tukšu, nepietiekošu izglītību, 'kam nav spēka
mazināt savas vainas, vai pavisam attāsties no tām...

Manā dvēselē sāka izcelties paša nicinājuma nā-

vīgā, nelāgā smaka, kas nonlaitā visu dzīvību. Un

kad šīs domas mani būtu pavisam pārmākušas, tad

es būtu pagalam zudis bez žēlastības ... Tagad
lieta grozījusies uz labo pusi... šis spaidu laiks

drusku apstājies, lai gan vēl nav pavisam rimis
...

Es ņēmos s t r ā d āt. šinī darbā es neļauj os trau-

cēties. Ikdienas turu acu priekšā, kā lieta stāv un

kas vajadzīgs darīt. Nākamība pati atnāks un ne-

izbēgs ... Atpakaļ skatīdamies un stingri sevi pār-
meklēdams gan atradu dažas rupjas vainas. Tomēr

pēdējā laikā daudz tuvāk esmu ticis savam dzīves

mērķim, nekā biju senāk
...
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26. Līgavai. *

Tērbatā, 1866. (vai 1867.) g.

...
Es lūkoju rādīt savām pretiniecēm, kad jau-

tājumi grozās ap cilvēces vispārīgo izglītību, visu

cilvēku attīstību, ka tad nedrīkstam šaursirdīgi
turēties pie savām mīļajām domām. Cilvēces vis-

pārīgā izglītība attīstās, iedama zināmu ceļu, kas

daudzmaz apzīmēts pagātnē un tagadnē. Savās do-

mās un centienos cilvēki cīnās viens pret otru lab-

klājības dēļ. šie cīnītājies dažreiz tālu stāv viens

no otra, cits citu apkarodami, ienīdēdami. Ceļš, pa
kuru cilvēcei jāiet uz priekšu, nav diezgan gaiši
redzams visu acu priekšā. Bet šie cīniņi, pastāvē-
dami no laiku laikiem līdz mūsu dienām, tomēr galu

galā mums palīdzēs tikt svabadībā. Tie mums jau
rādīt rādījuši, ka it neko nelīdz dusmoties, preto-
ties pret gaismu, brīvību, izglītību, šīs ar to tik jo
vairāk iet uz priekšu ...

Dāmas apklusa. Redzēs,
vai nākošajā reizē tās vēl ko sacīs ...

27. Līgavai. *

Tērbatā, 1867. g. 5. aprīlī.

... štrimpeļa profesors man lika noiet pie sevim.

Tas sacīja, viņš esot lasījis ar lielu prieku manu in-

teresanto darbu. Vajagot to iespiest rakstos. Viņš

priecājoties, ka kāds darbs tiekot laists gaismā arī

no paidagoģiskiem kursiem — dot liecību tālākās

aprindās. Mans darbs esot uz to derīgs. Tas bū-

šot pirmais tanī ziņā...

28. Līgavai. *

Tērbatā, 1867. g. (beigās).

... Nespēcīgs stāvu likteņa nežēlīgās rokās, ku-

ras ciešāk savelkas, tiklīdz grasos tikt vaļā no tām.
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Cits nekas neatliekas, kā gaidīt un paciesties, —

galvu turēt augšā un cerēt, ka ir šis pārbaudījums
izdosies par labu

...

29. Līgavai. *

Tērbatā, 1867. g.

...
Bīienšteins man rādīja savas latviešu mantas,

dziesmu, pasaku, teiku krājumus, dažas it skaistas

villaines, veclatviešu miezerus, veclaiku akmens

cirvjus v. t. j. pr. Viņš man arī dāvināja eksemplā-
ru no savas jaunākās latviešu gramatikas. Runā-

jām par Latv. literārisko biedrību. Tur Tev gan

arī vajadzēja būt klāt, lai varētu man pārmest pēc

veca ieraduma. Bet cerēsim, ka es tagad labošos,
tiklīdz laiki atļaus ...

30. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. (sākumā).

... To dzirdot sirds nogurst. Bet zinot, ka pa-
šam vismazākā vaina, sirds cik necik apmierinās,..
Paldies Dievam, manā dvēselē vēl nav apklusušas
ideāla skaņas, jo neģēlīgāk man tuvojas ļau-
žu ļaunās iedomas un melu spēki...

31. Bernhardam Dīriķim. *

Bernhards Dīriķis, pazīstamais tautiskā

laikmeta darbinieks. Dzim. 1831. g. 25. janv. Ērgļu
draudzes Vējavas Lielā krogā, audzis tēva nomātā

muižiņā Sērpils draudzē (Zemgalē). Mācījies Jēkab-

pils apr. skolā, Tērbatas skolotāju seminārā, bei-

dzis Ļeņingradas skol. institūtu. Darbojies Ārens-

burgā, Rīgā, Pleskavā, tad atkal Rīgā, kur 1869. g.

sāka izdot «Baltijas Vēstnesi» un bija šim ievēro-

jamam laikrakstam redaktors līdz pat savai nāvei

1892. gadā. Bija starp Rīgas Latviešu Biedrības di-

binātājiem un ilggadīgiem darbiniekiem. Sarakstīja
pirmo latv. rakstniecības vēsturi latv. valodā («Lat-
viešu rakstniecība», 1860.).
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Kronvalda un B. Dīriķa sadraudzēšanās iesākās

ar Tērbatas skolotāja J. Dīriķa palīdzību. Rakstura

ziņā draugi stipri nevienādi, kā to pastāsta pats B.

Dīriķis vēstulē Āronu Matīsam: «... Kronvaldam

un man bija viens kopīgs stingri nosprausts ceļš,

pa kuru iet bija mūsu dzīves uzdevums: tā bija tau-

tas labklājība un attīstība. šai ziņā bijām viena,
nedalāma dvēsele. Bet citā ziņā atkal gandrīz pa-

visam antipodi. Un šī pēdējā īpašība mūs savilka

kopā varbūt ne mazākā mērā, nekā pirmējā — vien-

prātība. Kronvalds bija pilnīgs ideālists, kam ne-

bija pazīstama praktiskā dzīve ar saviem grūtu-
miem un viltu. Es esmu tīri praktisks vīrs, kuram

Kronvalda pamudinājumi dažreiz nāca par labu. Tā-

pat arī Kronvalds dažkārt sirsnīgi man pateicās,
kad biju to atturējis no dažas pārsteigšanās, vai tam

apturējis dažu neapdomīgu rakstu. Tā tad, sapro-

tams, katru lietu mēs varējām it nopietni apskatī-
ties no visām pusēm un nosvērt un tad darboties

priekš tās katrs savā kārtā. Un nevaram gan teikt,
ka gluži bez sekmēm». (K. K. «Kr. Atis», 89.).

Tērbatā, 1868. g. 20. j ū n i jā.

Cienījams kungs!

Kaut biju stipri vien cerējis Jūs šovasar Rīgā

apmeklēt, tad taču, kā man šķiet, Laima citādi no-

lēmusi: nespēju nekā šimbrīžam no Tērbatas atsva-

bināties. Baltākas dienas gaidīdams, laidīšu Jums

kādas ziņas rakstiemis.

Ar manu nolūku latviskā valodā skolas avīzi sa-

gādāt diezgan ērmīgi veicas. Pirms šeitan manim

pastāvīga vieta iegūta, nevarēju atvēlēšanas izlūg-

ties, bet ko domājat, nesen atnāca protokols par pē-
dējo Latv. draugu biedrības sapulcēšanos, kur no-

sprieduši latviskā valodā skolas avīzi sagādāt. Tur-

klāt atsauca mani profesors Štrimpelis izgājš' ne-

dēļ pie sevim, izlasīja priekšā grāmatu no Bīlen-

steina, kā Latv. dr. biedr. prezidenta, kas izklau-

šina, vai es ar štrimpeļa piepalīdzību neuzņemtos
tai jaunai avīzei būt par redaktoru. Teba nu! Ru-

nājām, spriedām — nolēmām, ka būs jārauga, jā-
mēģina, rasi ies. Esmu jau arī Bīlenšteinam savus



281

atgādienus, savas piebildes un savu programmu

aizsūtījis. Redzēsim, kas kļūs tālāk. Bet ja man

laikam izdotos, tai jaunai avīzei par redaktoru ie-

virzīties, tad, zināms, ir Jūs atvērsit savu veiklīgu

spalviņu, palīgā nākdami, jo citādi — latviešu rak-

stu kopējiem nepiepalīdzot — vienam drīz aptrūktu

jaudas jauno tīrumu pieklājīgi apstrādāt.

Iz Maskavas dabūju grāmatu no kādas man ne-

pazīstamas sejas ar vārdu Treilands. Mani apziņo,
ka tā Valdemāram no ministerijas uzdotā leksiko-

na apgādāšana drīz būšot galā izvesta, rokas rakstā

jau viss esot sagatavots. Par šo ziņu būtu ļoti prie-
cājies, ja spētu noģist, ka gadslaikā var leksikonu

sagādāt. Būs gan jau sešas reizes ābeles plaukušas,

kamēr es pa apsūnojušos latviskas valodas silu bra-

dāju. Cik te ko art, ecēt, kārtot — veldzināt, post

un spirdzināt, cik te ko ravēt, potēt, dēstīt — līdz

spēs veiklas, čaklas, mošas, rosīgas un vingras

spalvas desmit gados latviskas valodas leksikonu sa-

rakstīt. Man žēl, ka šis darbs par vieglis nosvērts,

jo man bail, ka tie jau senāk ar pelniem un pīšļiem
apbērtie sakņu dīgļi, kas kā pamiruši un aizmirsti

pēc saules staru atdzīvinādama spēka slāpst, netiek

arī krievu tautas priekšā visai aprušināti. Bet tik-

līdz kā krievam netiks atklāta latv. valodas dīglība,
locība un rosība, viņas sekmība, spēki un jaukums,
viņš nekādu patiesīgu daļu neņems pie latviešu dzī-

šanās, tvarstīšanās pēc savas valodas izkopšanas.
Neba vāciešiem un latviešiem mūsu valoda būtu tik

riebīga, ja tā nestātos pretim tvaicīgā tirponē un

nosmakušā nīkoņa veidā. Bet rasi maskavnieki būs

visas dzelmes, kas man bailes dara, pārlaipojuši.

Kā avīzes daudzina, tad jau latvieši pa Rīgu diez-

gan izvicinājas. Vai lauskas sper, vai cirīšus met,
vai sprukstis dzirkteles laiž, kas te trimdā dzīvo-

dams to lai izzina, bet brāzt jau brāž, ka visa jūr-
mala norīb vien. Mums ar (Jāni) Dīriķi sirds gan

palēca sprīdi augstumā, izdzirdot, ka latvieši sāk
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Rīgā dailes darbus kopt. Dailei, zināms, nav tik

vien spēka, mūsu dzīvi greznot un dailināt, tai arī

netrūkst jaudas nogurušos kaulus atspirdzināt.
Bet pie īstenas dailes darbu cienīšanas un piekop-
šanas vajadzīgas biedrības, svarīgas biedrības.

Vai rīdzinieki neiedēstīs, ja ne vairāk, kādu lasā-

mu biedrību?

Kā tad Jums ar Latv. draugu biedrību izdevies,

vai esat jau šīs biedrības loceklis? Es dienu no

dienas jo stiprāk pārliecinājos, ka bez kavēšanās

būtu visiem mācītiem latviešiem, visvairāk tiem,

kas nav mācītāji, šai biedrībai jāpiemetas. Tad

pārgrozīsies mākuļu laiki.

Daudz labus vakarus saka Jums Jūsu

Kronvalds.

32. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. 29. jūnijā.

...
Pēc dažādu eksāmenu beigām... visuvairāk

nodarbojos ar latviešu valodas lietām.

Par zīmi, ka manu darbošanos arī atzīst ārpus ma-

na šaurā darba lauka, Tev derēs šī ziņa. Latviešu

literāriskā biedrība savā pēdējā gada sapulcē nolē-

musi izdot paidagoģisku laikrakstu latviešu valodā,
un no Bīlenšteina mācītāja man atnāca uzaicinā-

jums, vai es neuzņemtos būt redaktors šai lapai.
Es jau atbildēju, ka esmu ar to mierā, kad laikrasta

programma un nolūks (tendence) man nesaceltu

nepārvaramus kavēkļus. Kad nu man tiktu šī re-

dakcija, tad ne tik vien uzlabotos mans stāvoklis

naudas ziņā, bet arī piepildītos manas jaunības jau-
kākais sapnis. Kad šēnbergs (Schoenbergs) Gramz-

dā no tā vel nezinātu nekā, tad iepriecini to ar šo

vēsti, pieminēdama, lai tas jau sataisa gatavus labi

daudz rakstus jaunajam latviešu laikrakstam...
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33. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. (vasarā.)

...
Tās bija tumšākās dienas manā mūžā... Ve-

sela nelaimes kaudze sakrājās dzīvi rūgtināt...
Štrimpeļa profesors teica, man gan būšot jāmeklē
cita vieta, jo pašam kūrātoram vairs neesot cerī-

bas naudu dabūt semināram... Tā bija īstā vēsts

vientuļa ferijās, kas dūšu man pavisam sadzina

iekšā... Otrā lieta bija manas nabaga apteksnes
grūtā slimība... Un trešais gabals — pašam gal-
vas sāpes un vārgšana ar iekšām... Tā man jā-
brauc pa tukšās dzīves dubļiem... Manu apstākļu

purvs ir aizdedzies un saceļ biezus dūmus, ka ne-

var redzēt tālumā...

34. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. 18. septembrī.

...
Man droša cerība — drīzumā Tevi pār-

vest
...

Mana alga palielināta... No brāļa un ve-

cākiem man labas ziņas ...
Manas draudzenes liek

Tev sacīt, ka prātīgi dzīvojot gan varēsim tikt cau-

ri ar 600 rubļiem ...

35. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. (novembrī).

...
šodien rakstīšu Katerfelda mācītājam, lai tas

iesvētītu mūsu dzīves derību. Mani šejienes draugi
un draudzenes priecājas, ka man izdosies Tevi šurp
atvest jau uz ziemas svētkiem. Vēl tikai četras

nedēļas!..
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36. Mācītājam H. Kavalam. *

J. H. K. Kavals (1799.—1881.), mācītājs un

dabaszinātnieks, dz. Jelgava, amatnieka dels, studē-

jis Tērbatā teoloģiju. Bijis par mājskolotāju, apce-

ļojis Vakareiropu. Klausījies fiziku un ķīmiju Parī-

zes augstskolā. Ilgus gadus nostrādāja kā mācītājs

Puzē, Kurzemē. Rakstījis vācu, franču un latviešu

valodā. Pieminama viņa grāmata: «Dieva radījumi

pasaulē» (1866.).

Tērbatā, 1868. g. 14. novembrī.

... Vispirms mīļi lūgtu mani aizbildināt, ka tik

ilgi esmu aizkavējies Jums neatbildēdams un nepa-

teikdamies par Jūsu tik brīnumlaipno vēstuli, ku-

ra mani iedrošināja un iepriecināja. Pilnīgi pārlie-
cinājies, ka latviešu valodai vēl iekšā pulka dzīvī-

bas spēka, izgājušo vasaru Tērbatā es raudzīju
latviski sarakstīt dažus rakstienus. To darīdams ne-

ņēmu tik tādus gabalus, kas vairāk vajadzīgi un

patīkami lasītājiem, bet cik spēdams arī skatījos
uz,- skaidru latviešu valodu. Vai tas man būs izde-

vies tik pat labi, kā Jūs to esat atraduši manā

rakstā «Mežs un koki», pats nemāku teikt. Tikai

vēlēties gan vēlētos, kaut mans raksts «Cilvēka

iekšķīgs un ārīgs veids», kam rakstos iespiežot pa-

likušas klāt daudz kļūdas — kaut tas man pārāk
nepamazinātu Jūsu labās domas par manu darboša-

nos. Man šķiet, vairāk kas atlēks no cita kāda

raksta «Rudens nāk, rudens nāk», ko pa daļai gribu
ielikt avīzēs un kuru sarakstot man bija liels prieks.

Jus mani laipni uzaicināt ar Jums kopā strādāt

pie Jūsu dabas ziņu krājumiem. Ļoti žēl, ka to ne-

spēju, jo neesmu krājis tādas ziņas, kas Jums va-

jadzīgas. Arī nedzīvoju tādā vietā, kur man būtu

iespējams taisni smelt no tautas mutes. Lai gan

sava laikā, būdams medicīnas students, labprāt la-

sīju Jusu rakstus par dabas ziņām «Latviešu Avī-

zēs»_ un no turienes sev izrakstīju dažus gabalus,
tomēr kārtīgi nekad neesmu krājis tādus vārdus
un teikumus, kas vēl uzglabājušies tautas mutē.
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Ļoti to nožēloju. Tik retus sīkus gabaliņus esmu

piezīmējis Veidemaņa-Vēbera grāmatā.

Par dabu un viņas likumiem caurcaurim vēl ļoti

maz zinu. Pamudināt uz dabas lietām mani pamu-

dināja jau labi sen dažas grāmatas un raksti, pie
kuriem pieskaitāmas ir Jūsu ziņas «Latviešu Avī-

zēs». Savos studenta gados, būdams Berlīnē, es

gāju klausīties fiziku pie izslavētā profesora Mag-

nusa un medicīnas zooloģiju (dzīvnieku mācību)

pie kāda čakla privātdocenta. Bet nejauši uzņem-

dams citu dzīves ceļu un pārāk par četri gadiem
būdams mājskolotājs Kurzemē

...
diemžēl arvienu

vairāk atsvešinājos no dabas ziņām. Durbes Ka-

terfelda mācītāja tuvumā dzīvojot, man gadījās —

ja ne vairāk — kopt botāniku, tā kā pamudināts
tur es mācījos pazīt dažus mūsu dzimtenes stādus.

Pēc tam no Kurzemes aizejot dzīvot uz Tērbatu,

prāts man vairāk nesās uz psīcholoģiju un paidagē-
ģiju un vēsturi. Gan vēl klausījos fiziku pie vecā

Kemca (Kāmtz), kas varbūt jau Jūsu laikā te mā-

cīja, ķīmiju pie krietnā šmita, zooloģiju pie pasau-

sā Flora. Bet neatlikās tik daudz vaļas, krietni jo
krietni iestrādāties visos šinīs dziļajos gabalos. Tā

satikdamies ar dabas mācībām, gan kaut necik ko

esmu iemantojis, bet pilnīgas, dziļas dabas izpra-
šanas man vēl trūkst. Tad vēl būtu jāpiemin, ka

botānikas ziņā es esmu apskaužams. Viens no ma-

niem amata biedriem, Dīriķis, kas pazīstams ar pa-

gājušā pavasarī šurp atnākušo botānikas profesoru
Dr. Vilkomu (Willkomm), kura vārds ir Jums būs

pazīstams no viņa teicamiem dažādiem rakstiem,
— tas ir izgādājis mācības stundas pie tā mājās,
kur esam trīs klausītājies: Dīriķis, Spalviņš un es.

Vilkoma profesors ir vīrs pašos labajos gados, brī-

numa strādātājs, gan nekāds lielais runātājs — kas

savā ziņā tam der par labu — bet to tiesu jo izma-

nīgs zīmētājs un rādītājs (preparants). Stāvēdams
savas zinātnes jaukākajā stāvoklī, pazīdams viņas
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rakstniecību, viņš mums trijās stundās smalki un

gaiši ved priekša stādu dzīvi, gan rādīdams caur

mikroskopu, gan izskaidrodams teicamus nobildēju-

mus, kas pa daļai viņa paša uzzīmēti...

Beigās Jums vēl ko pastāstīšu, kas man gadījās
un kas varbūt arī Jums tiksies dzirdēt, šinī vasa-

rā, kādu vakaru sikspārnis (plecotus auritus) ielai-

dās manā istabā pa vaļējo logu. Kādas reizes man

jau bija izdevies ar pelēm iestāties tādā draudzībā,
ka tās ļāvās aiztikties ar roku, nebēgdamas un ne-

baidījās apkārt lēkāt uz mana rakstāmā galda lam-

pai degot. Tādēļ apņēmos tāpat izlaimēt ar šo sik-

spārni. Un ko nebiju ne cerējis, tas notikās. Pāri

dienās putniņš bija tik drošs un lēns, ka dienā un

naktī nāca ēdienu ņemt no manas rokas, klausījās,
kad to saucu, un kad man nebija nekā, ko tam dot,
tad tas nolaidās pie manas mutes, nemaz nesaķer-
damies bārdā un ļāvās ķerties rokā. Vairāk nekā

vienreiz varēju pārliecināties, ka viņš zināja izšķirt
mani un manu balsi no citiem saucējiem. Turēdams

to uz rokas varēju iet arī citā istabā. Vienu vakaru

ar savu sikspārni nogāju pie amata biedra Dīriķa,
kam labi paaugstas istabas. Tur patlaban bija sa-

nākušas dažas dāmas; tās nevarēja apmierināties,
ka tāds nakts punts tuvumā, lai gan raudzīju tām

ierunāt. Un šis arī palika tik bailīgs, ka nevarēju
to vairs savaldīt. Bet drīz tas man aizgāja postā.
Vienu nakti tas bija iekritis mazgājamā bļodā un

noslīcis. Naktīs tas kāpaļāja apkārt, dažreiz nolai-

dās uz mana apsega, rāpās uz augšu līdz manam

ģīmim. No tā aizkustināts, dažreiz cēlos augšā un

devu tam ēst.

Te nu būsit nomanījuši, cik prāts man nesās uz

dabas lietām un cik ar tām es esmu nodarbojies.
Varēsit iedomāties, kāds man liels prieks, ka Jūs

esat apņēmušies izstrādāt dabas ziņu nodaļu nāka-

mam latviešu leksikonam, tikai ļoti žēl, ka nevaru

Jums tur palīdzēt.
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Labi pagari esmu Jums atrakstījis, lai Jūs re-

dzētu, cik man bijis patīkams Jūsu raksts, tā kā

uzdrošinos Jūs mīļi lūgt, kad Jums atliktos laika —

izskatīties cauri grāmatiņu, ko es ar Dīriķi kopā
rakstu fizikas mācībai un kuru gribam likt iespiest
rakstos.

Tad vēl lūdzu padoma no Jums, kā latviešu va-

lodā vislabāk varētu sarakstīt «vadoni pa stādu

valsti». Bet nu būs gan. Bail, ka šodien neesmu Jūs

par daudz jau nokavējis ...

37. Līgavai. *

Tērbatā, 1868. g. 4. decembri.

...
Kāda gara rinda gadu aizgājusi vienam otru

mīlējoties ...
Kā mainīties mainījās prieki un bē-

das
...

Rūpes, kas dažkārt spieda, trūkums, kas

daudzreiz biedēja, sāpes, kas sirdi krimta, — tie

visi man liekas nogrimuši aizmirstības jūrā, izklī-

duši kā migla pavasarī... Gadi nav spējuši atdzi-

sināt vai noslāpēt mūsu mīlestību
...

Raibās mai-

ņas dzīvē, brīžam paceldamas, brīžam nospiezda-
mas, stiprināja un šķīstīja mūsu mīlestību. Kā

priekš astoņiem gadiem, tā ir vēl šodien Tu drīksti

būt laimīga un mierīga, zinādama, ka Tu pārpārim

pildi viena cilvēka sirdi... Ar Dieva palīgu vīrs

izsargāsies no vainām, kas līgavainim dažkārt uz-

nāca. Gan nedomāju, ka man priekšā gaidāma pa-

radīzes sapņu dzīve. Es skatos vaļējām acīm uz

dzīvi, ko esmu mācījies pazīt, pats dzīvodams un

iepazīdamies ar citiem cilvēkiem. Tikai to vēl Tev

atgādinātu, ka es Tevi pārvedīšu kā savu sievu vār-

da vispilnajā ziņā. Tev būs man jāpalīdz un jā-
stāv klāt miesas un dvēseles kopšanā. Un Tu to lab-

prāt darīsi, jo Tu to spēj. Uz to Tev spēks ir dots —

tāpēc ka Tu mani mīļo...
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38. Mācītājam H. E. Katerfeldam. *

Katerfelds (Katterfeldt), Hermans Ēren-

fests, dzim. 1797. g. Valtaiķos, mir. 1876. g., studē-

jis Tērbatā un Jēnā, tur iegūdams filozofijas dokto-

ra grādu. Darbojies kā mājskolotājs Liepājā, pēc
tam bijis par mācītāju Priekulē, Asītē, Durbē. Ka-

terfelds pieņēma Kronvalda Ati kā audžu dēlu, gā-

dāja par viņa izglītību, kāpēc Kronvalds to godinā-
ja par «tēvu». Katerfelds, būdams un palikdams

vācietis, interesējās arī par latviešu valodu un dze-

ju, krāja valodnieciskus materiālus un tautas dzies-

mas. Sarakstījis dažas kristīga satura grāmatas.
Pēc Kronvalda vēstules Tauriņam («Draugā un

Biedrā» 1868, 23.) Katerfelds bija Kronvaldam rak-

stījis, ka viņš neesot pelnījis tādu godināšanu.

Tērbatā, 1868. g.

...
Tavas godāšanas dēļ «Draugā un biedrā» man

jāsaka, ka nelūkojot uz to, ka es esmu Tavs audžu

dēls, man sirds tāpat arvienu pateicības pilna, ie-

domājoties Tavas sirmās galvas... Skubināts no

tīras sirds un cilvēku mīlestības, ar saviem dar-

biem Tu stāvi vidū starp tiem diezgan retajiem vī-

riem, kas cik spēdami palīdzējuši gādāt par lat-

viešu tautas garīgo uzplaukšanu. To pieminēt ne-

nākas tikai vien manai galvai. Kad ir cits neviens

Tev neceltu pieminekli, debesu uguns dzirksteles,

kuras, tā sakot, Tu esi izkaisījis ar svētīgu roku,
tās jau tagad iedegas Tavai piemiņai un turpmāk
gadu desmitos izplatīsies arvienu lielākās liesmās...

Kas cilvēkiem atnes paliekamu labumu, tie nav

vis tā saucamie «labie cilvēki», kam spēks citiem

apgādāt maizi un vietas, bet tie ir mācību izplatītāji
(Intelligenz-Beforderer), lai viņu darba laiks būtu

jo šaurs un lai daži arī nesaprastu viņu darboša-

nos, vai to aplam tulkotu. Ko Tu esi skubinājis vār-
diem var darbiem, rakstos vai runās, tas kustēsies

uz priekšu un arvienu paliks par lielākiem viļņiem,
kad ir Tev nebūtu nolikts — redzēt viņu svētības

augļus.
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Kad tikai kāda ievērojama daļa no mūsu zemē

atnākušajiem vāciešiem būtu spējuši apķert tādu

kustību, labu gabalu mēs tad būtu tālāk savā civi-

lizācijā. Bet lietas, kas notikušas, vairs nespējam
grozīt; mums jāmācās no pagājušo laiku notiku-

miem un jāmeklē panākt mantas, kam iekšā dzīvī-

ba. To drīkstam darīt jo priecīgi, redzēdami, ka 50

gadus garīgi kustoties, lai gan gausumā, atlēc vai-

rāk labuma, nekā 600 gadus saldi sapņojot. Bet lie-

lākais gods, ko cilvēks cilvēkam spēj rādīt, nākas

gara varoņiem, kas palīdzējuši pārspēt vecos kavēk-

ļus un aizspriedumus tautai par labu, lai šie vīri

būtu bijuši vai milzīgu valstību ķeizari, vai latvie-

šu mācītāji lauku draudzēs
...

39. Skolotājam E. Blūmam. *

Tērbatā, 1869. g. 5. martā.

...
Jūs zināt, mīļo Puķīt, ka ap ziemas svētkiem

apprecēju savu līgaviņu. Sen biju cerējis, ka tāda

īstena sirds draudzene mani skubinās un spēcinās
uz ikkatru labu darbu, visvairāk tautai par labu.

Un patiesi neesmu vīlies. Mana sieviņa vairo ma-

nu cerību, sasilda manu garu un iepriecina manu

sirdi, kad kāds iesākts darbs negribēja veikties

pirmajā laikā. Tā nu uz priekšdienām domāju strā-

dāt jo žiglāk un dedzīgāk ...

40. Bīskapam K. Ulmanim. *

Tērbatā, 1869. g. (pavasarī).

Kārlis Kristjānis Ulmanis (1793. līdz

1871.), mācītājs, teoloģijas profefors un luteriešu

bīskaps. Dzimis Rīgā, tirgotāja dēls. Studējis Tēr-

batā, papildinājies Jēnas un Getingas universitātēs.

Ilgus gadus Krimuldas un Pēterupes mācītājs. Tad

praktiskās teoloģijas_ profesors Tērbatā, pa lāgam
fakultātes dekāns, pāris gadus arī rektors. Vācisko

centienu dēļ atcelts no amata un izraidīts no Tērba-
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tas i(1842.). Vēlāk atkal ieguvis krievu valdības uz-

ticību un 1858. g. iecelts par luteriešu bīskapu. Mū-

ža pēdējos gadus pavadīja Valkā, strādādams pie

vārdnīcas, ko piemin Kronvalds savās vēstulēs.

...
Jūsu eminence man pārmet, ka vēl neesmu

neko palīdzējis leksikona darbā, lai gan biju solī-

jies. Jau pērnvasar bīdamies bijos, ka daudz neko

nespēšu. Jo man bija tik pieejami leksikona raksti

Latviešu draugu biedrības Magazīnā, kas visi Jums

jau pazīstami. Un otrkārt, mana paša vārdu un tei-

kumu piezīmes pa daļai jau atrodas tanīs krājumos,

pa daļai tās tāpat uzrakstītas, bez kritikas, bez vie-

tas — kur un kā vārdi cēlušies. Mans attālums no

Latvijas un citi darbi man nav ļāvuši vairāk nodar-

boties šinī ziņā.
Piesūtītās lapiņas esmu spējis pildīt tikai vietām.

Man palīdzēja jauni latvieši, pa daļai semināristi,
kas dzīvo Tērbatā. Ja Jums der tādi piezīmējumi
— atrast nozīmi citiem vārdiem, tad labprāt pēc

iespējas palīdzēšu. Beidzot vēl iedrošinos Jūs lūgt
man paziņot, vai leksikonā uzņemsit arī kādus jau-
nus vārdus, tad Jums nosūtītu kādus pārbaudīt...

41. Mācītājam H. E. Katerfeldam. *

Tērbatā, 1869. g. (vasarā).

...
Reizē ar Vidzemes skolotāju konferenci man

gadījās apciemot bīskapu Ulmani. Tīri prieks, re-

dzot, cik apdomīgi un dūšīgi šis sirmgalvis atslēdz,
pārbauda un nokārto visvisādus latviešu vārdus un

vārdiņus...

42. Skolotājam D. Damberģim.

Tērbatā, 1869. g. 15. jūlijā.

Cienījams Damberģa kgs!
Jūsu vēlēšanos piepildīdams, še klāt Jums pielieku

īsi saņemtos vārdos savu runu par mūsu valodu —

priekš protokola. Tos svarīgākos teicienus izraksti-
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dams, es vēl šodien nožēloju, ka jau pirmreiz ne-

biju savus padomus īsāki saņēmis, jo dažu laipnīgu

klausītāju būšu laikam par daudz nogurdinājis —

tik ilgi par vienu pašu lietu runādams. Kaut ma-

nas domas īsumā saņemtas tos iespētu pārliecināt,
cik vajadzīga un derīga mūsu valoda pie tautas pa-

tiesīgas apgaismošanas, — tos, kuri labprātīgi pēc

nepanākamām mantām grābstās un ilgojas. Bet

par to man liels prieks, ka esmu ar paša acīm vienu

daļu no Vidzemes tautas skolotājiem redzējis un pie

viņiem tādu garu atradis, kam rūp tautas patiesā
labklāšanās; jo tā var droši cerēt, ka tie tagadējie
pāriešanas un sajukšanas laiki pie mums tik ilgi ne-

pastāvēs, kā tas, diemžēl, pie citām tautām noticis.

Es gan ceru nākošā gadā atkal Jūs apmeklēt un

pie Jūsu cīnīšanām daļu ņemt, un par vienu mācī-

bas priekšmetu, kurš it ļoti vajadzīgs priekš tautas

skolām, savas domas klaji izteikt. Bet ja arī ne-

vienreiz nespētu vairs Jūsu vidū būt, tad šīs divi

dienas man vienmēr paliks saldā piemiņā, un Turai-

das konferences dienu jau vienmēr svinēšu kā svēt-

ku dienu līdz ar tiem, kuri tur par mūsu tautu cī-

nījās.

Uz priekšdienām, zināms, tie laiki pārgrozīsies.
Tad lasīsim arī latviskā valodā skolas avīzi un sa-

nāksim konferencēs, pie kurām ņems daļu gan

vidzemnieki, gan kurzemnieki caurcaurim. Tad iz-

plauks, uzzels jo jauki, jo brangi mūsu tautas sko-

las, — bet pa tām starpām jāgādā par vienības un

saticības garu pie tiem, kuri nav uzņēmušies savu

tautu vienam otram pārdot. Tādēļ man liekas, ka

būtu it labi, ja mēs uz šiem ziemas svētkiem sagā-
dātu tādu grāmatiņu, kurā par Vidzemes un Kur-

zemes skolām derīgas lietas taptu pastāstītas, proti,
no Vidzemes un Kurzemes skolotājiem sarakstītas.

Tādā grāmatiņā varētu runāt:

1) par dažiem mācības priekšmetiem,
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2) par bērnu audzināšanu mājās (uz zemēm un

pilsētās),

3) par skolu svētīgu darbošanos,

4) par tām vainām, kuru dēļ dažā vietā skolas

vēl nevar iezelt v. t. j. pr., v. t. j. pr.

šinī lietā, cienījams kungs, es labprāt Jūsu domas

vēlētos dzirdēt un priecātos it ļoti, ka Jūs savu veik-

lo roku pie šāda darba dotu palīgā.
Es esmu pārliecināts, ka tādas lapiņas jau priekš-

laikā saceltu vienību mūsu pūlēšanās un tā sakot

ceļu ietaisītu latviskai skolas avīzei. Zināms, pre-
tinieku jau netrūks tādam darbam, bet ko tas viss

līdzēs — gaismas bērniem taču tā uzvara no gais-
mas tēva nospriesta un nolemta.

Beidzot vēl reiz ziņu par šo lietu no Jums izlūg-
damies, ceru, ka Jūs man savu padomu neliegsit.

Jūs patiesi cienīdams zīmējos par Jūsu

padevīgo Kronvalda Ati.

Lūdzu manim Jūsu adresi skaidri uzdot.

Tas pats.

43. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1869. g. 19. jūlijā.

Augsti cienījams kungs!
Es kā bērns tēvam Jums labprāt paldies sacītu

par tiem priekiem, kurus Jūs mums liekat piedzī-
vot, ja tikai savas sirdsjušanas kaut kā spētu vār-

dos izlikt, bet vēl nespēju.
Patiesi, ja mūsu tautai vēl nav beidzamā asins

pilīte izsūkta, ja tai vēl atlicis spēks uz pašu kājām
pacelties, ja viņai tik daudz jaudas, cik pie mirēja
atspirdzināšanas vajaga, tad tiešām Jums tas no-

pelns, ka Jūs vecā latviešu ozola serdi atdzīvinājuši,
lai nu lapas izplaukst, lai nu ziedi metas daudz,
daudz derīgus, jaukus, saldus augļus atnesdami.

Es gan biju cerējis šovasar līdz Rīgai uz līgo
svētkiem notapt, bet neizdevās naudas trūkuma dēļ.
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Bet tā diena jau pie mums sirdīs nepalika nesvinē-

ta, to darījām «Balt. vēstnesī» par Biedrības nama

iesvētīšanu lasot. Ap jums rīdzeniekiem patiesi li-

dinājās vecais latviešu tautas gars, jo tie jau tīri

brīnumi, ko Jūs vienā gadā izdarāt. Avīze, biedrī-

ba, divatrons (teātris) un nu jau biedrības nams

par 40.000 drīz gatavs. Pie tam netrūkst sievu,

tautas dēlu audzinātāju, netrūkst karoga — īstenā

ceļa ierādītāja, un tie kauli apaug — apaugs ar mie-

su, to jau nomana pat mūsu nicinātāji.

Jūs zināt, kādu cerību un ticību es uz savu tautu

turu. Jūs mani šinī ticībā un cerībā ļoti apstiprinā-
juši. No mūsu tautas labklāšanās es viņas valodas

izplaukšanu nevaru atšķirt, esmu pārliecināts, ka tie

— kuri nu brēc: ka ar vācu valodu vien apgaismo-
šana iespējama — ka tie vai nu bērna prātā bļau-
stās, vai ar lapsas gudrību latviešus grib uz iznīk-

šanas ceļa pavest. Valkas baznīckungs Otto teicis:

«Der deutsche Karren geht im Dreck». Tā varbūt

daudz domā un musina latviešus, lai visur pieņem
un runā vāciski. Tie gudrinieki laikam jau savu

nelabo, smirdošo smaku saoduši — un grib latvie-

šus par atsmirdināšanas (desinfections) pulveri
iegūties. Tādēļ es — kauču vēl neesmu pilnīgi sa-

vu tēvu valodu izmācījies — kā vien zinādams rū-

pējos un pūlos — lai mūsu valoda neizzustu pie

tiem, kam viņa patiesi apkopjama. Tādēļ arī no-

braucu šogad uz Turaidu, tur kādu vārdiņu par mū-

su valodas vajadzību, par viņas spēku, brangumu

un svētumu pastāstīt. Cik īsā laikā nopratu, tad

jau dažu klausītāju gan būšu uz savu pusi dabūjis
un citu būšu ieradinājis atkal latviski runāt, kurš

jau bija iesācis visur vāciski penterēt, kauču mir

un mieh nespēj skaļi izšķirt.

Tādēļ nu es atkal nāku ar rakstiem par mūsu

valodu, lūgdams, lai to savā lapā uzņemat, bet šo-

reiz laikam bez skutuvja. Tos jaunos vārdus, raksta

galā es tādēļ tik gari izskaidrojis, ka manim daudz
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skolotāji teikuši: «Mēs gan pieņemtu arī tādus

augļus, ja Jūs vīžotu drusku jo vairāk izskaidrot,
kā viņi izauguši un kādā ziņā viņus lai liekam.»

Man tiešām būtu ļoti žēl, ja Jūs šo rakstu nepie-

ņemtu, jeb no viņa daudz ko atmestu.»

Par Jūsu «Baltijas Vēstnesi» es pa Vidzemi iz-

braukādamies dabūju it savādas ziņas. Citi, kas lat-

viešu pilnīgai uzzelšanai pretim, šīs lapas spēku

pamanīdami, izpauduši tādu baumu, ka «Balt. Vēst-

neša» lasītājiem būšot sava ticība jāzaudē. Un ko

domājiet, pieuguši cilvēki, pat skolmeisteri tādiem

meliem ticējuši. Viens skolotājs man to pats pa-

stāstīja, bet arī pateica, ka viņš jau melkuļa blēņas
atzinis, jo pats «Baltijas Vēstnesi» neturēdams, ta-

ču viņu pie sava kaimiņa dabūjis lasīt un nu laik-

rakstā pašā pavisam citu ko atradis.

Ka Jums tā «Z. f. St. v. L.» mācās virsū, to jau
arī šeitan dabūjām izlasīties. Jūsu izturēšanās pret
viņu godu izpelnās no drauga un ienaidnieka. Es

savai sieviņai tos «Schwindlerus« izlasījis izsaucu,

saki, vai var jaukāki par šo lietu pārrunāt. Viņa
man atteica, ja ar jaukāk varētu, bet riktīgāk
laikam nevarēs vis. Ka es iekš «Neue Dorptsche
Zeitung» arī šinī lietā vārdiņu sacījis, Jūs gan zi-

nāsit. Man šķiet, ka nu laiks būtu tos visgudros
praviešus atgādināt, ka viņiem nebūt nekrītas visur

līdzrunāt un līdzspriest. Kad šis vārds vienreiz sa-

cīts, tad var tālāk spriest.
Še nu beigšu. Nākoš' nedēļ' Jums gan nosūtīšu

«Divi svētku dienas Turaidā»!
Esiet sveicināts, augsti cienījamais kungs, no

Jūsu padevīgā
Kronvalda At a.

Ja Jūs man tādu lūgšanu neņemat par ļaunu, tad

pateiciet Hēkeram, ka es uz tām izrakstītām grā-
matām gaidu. Lai viņš man vēl pieliek «Mūsu va-

loda un viņas rakstība no Biezbārža.»
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44. Bernhardam Dīriķim. *

Tērbatā, 1869. g. 6. augustā.

...
šoreiz gribu Jums drusku izkratīt savu sirdi,

lai arī vairāk nespētu panākt, kā viņas atvieglinā-
šanu. Visupirms saku, mana pārliecināšanās ir, ka

Krievijas paspārnos nekas mūs neiznīcinās, ja
mums pašiem tikai netrūkst spēka jo dienas stipri-
nāt šo pārliecināšanos ... Zinu, ka Jūsu biedrības

cīnīšanās — kas daudziem nepatīk un riebtin rieb-

jas — taču tīri skaidra lieta un ka no viņas tik la-

bumi vien var celties visai Krievijai... Krievijas

ķeizari, kā zinām, par mums krietni gādājuši: Alek-

sandrs I devis svabadību, Nikolajs atļāvis celt Lat-

viešu draugu biedrību, kurai bija nolūks tā izkopt
latviešu valodu un literātūru, ka tā «visvisur» de-

rētu, un zem Aleksandra II valdības latvieši atkal

spēruši uz priekšu varenu 501
i...

Tikai domāju,
ka mūsu nākamai audzei būs jāuzņem jo dūšīga
cīnīšanās, nekā līdz šim. Bet lai nu būtu kā būdams:

cīnīšanās pēc gaismas, patiesības un cilvēcības tie-

sas nekur nav palikusi kaunā, kauču tai visur sa-

cēlušies sīvi neganti pretinieki. Pie mums jau ne-

var būt citādi...

Naudas trūkuma dēļ līdz šim pats neturēju «Bal-

tijas Vēstnesi». Jūsu brālēns man deva to lasīt. Bet

nu man katru nedēļu atnāk visi numuri pēc rindas...

45. Fr. Treilandam-Brīvzemniekam. *

Fricis Treilands - Brīvzemnieks,
(1846.—1907.) plaši pazīstamais tautiskā laikmeta

darbinieks, dzīvi atsaucās uz visu, kas sekmēja lat-

viešu kulturālās vajadzības. Tā radās arī šī sarak-

stīšanās.

Tērbatā, 1869. g. 6. augustā.

...
Sen jau būtu atbildējis uz Jūsu laipnīgo vē-

stuli no 8. aug. 1868. g., ja man tik būtu bijusi kā-

da svarīga ziņa, ko Jums pasniegt, šodien vairs
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nespēju klusu ciest tā bezgalīgi ilgā laika dēļ, ka-

mēr Jums vēstuli parādā. Vispirms saku Jums

daudz, daudz paldies par tiem dažādiem piesūtīju-
miem iz Maskavas, p. p., par tiem krievu avīžu nu-

muriem, par Valdemāra kunga grāmatiņu, par Et-

nogrāfijas Nodaļas uzaicinājumu. Man žēl, ka Jums

nespēju pasniegt nekā no tādiem gardiem kumo-

siem, jo to, kas tagad Latvijā cik ko ievērojams no-

ticis, to Jūs laikam zināsit jo pilnīgi, nekā es tuvumā

dzīvodams. Mana cerība uz jaunu latvisku avīzi

piepildījusies, un turklāt Rīgas Latviešu biedrība

radusies, kura pirmā gadā patiesi spērusi un vēl

sper milzu soļus. Kaut viņai tik izdotos uzcelt savu

Aleksandra skolu! Bet ja neviens necerētu uz šā

nodoma veiksmi, tad jau es ceru gan, jo man tāda

ticība, ka latvieši atspirgs, uzzels, uzplauks Krievi-

jas patvērumā. Un dienu no dienas pārliecinājos jo

stiprāk, ka ar šādu ticību aizbraukšu savā laikā uz

smilkšu kalniņu savus kaulus balināt.

Gan tautas ienaidniekiem liela vara. Mācītājs
Otto Valkā gribot pataisīt par vācieti savu skolo-

tāju. Tā pūlējas Baltijas purvu drēgnums, lai va-

rētu sapūdināt visus, kas vēl zaļokšņi. Bet būs

velti. Balts zīda karogs jau uzcēlies, divatrons jau
kājās, un deviņas jūras skolas steidzina pats ģene-
rālgubernātors, un «Valmieras sapulce» piekrīt Rī-

gas Latviešu biedrībai. Paiesi: kauli apaug ar mie-

su, ar dzīvu miesu. Bet, kā jau sacīju, par to visu

Jūs jau, ja ne vairāk, taču tik pat daudz zināt, kā

es. Tādēļ te īsumā pieminēšu, ko es šovasar piedzī-
voju Turaidā. Savu pūliņu ar mūsu valodu labad

biju turp nobraucis, jo gribēju Vidzemes skolotājus
uzaicināt mutes vārdiem, lai man nāktu palīgā. Bet

ko domājiet, es še atradu vīrus, kas jau patiesi cī-

nās cik spēdami par mūsu tautas godu un labklā-

šanos. šiem nav vairs vienalga;, vai savās skolās

māca svešas valodas jeb vai derīgas mācības pašas
dod tēvu valodā. Viņi atzinuši, ka skolas nav
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celtas nedz ceļamas tautai par iz-

nīkšanu, bet par uzplaukšanu. Manu

sirdi aizgrāba svēts prieks, tādas lietas pieredzot.
Jo plašākas ziņas par šo priekšmetu būs lasāmas

«Baltijas Vēstnesī». No Tērbatas nevaru Jums stā-

stīt nekā daudz laba. Igauņu līksmības svētki izde-

vās ļoti labi, tā ka caur šo notikumu gan draugs,

gan skauģis pārliecinājās, ka igauņiem vēl — sma-

dzeņi kaulos, ka tiem vēl jaudas pastrādāt krietnus

darbus. Mūsu seminārijā mācekļu skaitlis iet gadu
no gada vairumā, šogad mēs jau skaitām 31 galvu.

Starp šām ir daža latviešu bērna galviņa — un cita

mums patiesi darīs prieku, jo tautas uzmošanās

gars atvēsina pat līdz mūsu sliekšņiem. K. pie
mums nu jau uzsāk otro mācības gadu. To liecību

gan varu dot, ka viņš it labi cīnās, bet viegls darbs

viņam laikam nav — varbūt to svešo valodu dēļ.
Tuvāk ar viņu neesmu iepazinies, jo es to līdz šim

redzējis tik vien kā skolā. Par mūsu filologiem —

lūdzami piedodiet man — nespēju Jums šoreiz laist

it nekādu ziņu, bet to turpmāk spēšu gan, jo nupat
iepazīstos ar kādiem latviešu dēliem, kuri mācās še

augstskolā. Tādēļ nākošu reizi parādus gan nomak-

sāšu.

Etnogrāfijas Nodaļas uzaicinājums mani ļoti
iepriecināja visvairāk tādēļ, ka bija rakstīts lat-

viski. Bet palīdzīgu roku jau daudz sniegt nevarē-

šu, jo mūsu tagadējās skolas mums gan iemāca, cik

pietekas Reinupei, cik apriņķu Prūsijā, kur Klau-

dijs dzimis, skolā gājis un t. pr., bet par latviešiem,

par savu miesu un saviem pašu kauliem, mēs jau,
tā sakot, nedabūnam ne paost. Tādēļ arī man ko

pūlēties cik necik iepazīties līdz ar Daugavu, ar

Gauju, līdz ar «Pērkonu» un «Laimām» un t. j. pr.

Un tā kā man — tā iet arī daudz citiem. Zināms,
par velti nebūs Jūsu uzaicināšana, visvairāk ja vēl

ko par šo lietu izstāstīsit un izskaidrosit «Baltijas
Vēstnesī». Es no savas puses krāju druciņ gan, bet
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visvairāk tādus priekšmetus, kas zīmējas uz mūsu

valodu. Tagad it īpaši pūlējos par mūsu sinonimu

savākšanu un iztulkošanu. Še vēl pieminu, ka cien.

bīskaps Ulmanis krietni pūlējas sagādāt latvisku

leksikonu. Es, viņu apmeklēdams, dabūju redzēt,
cik žigli viņš krāj, cik skaļi viņš pārbauda un cik

veikli viņš latviskos vārdus un vārdiņus koši sastata.

Ja Jums būtu laika pakavēt, tad jau priekš sava

leksikona dažu labu graudiņu gan atrastu. Beidzot

lūdzu man laist ziņu, vai zem Jūsu adreses varu

ķeizariskās Majestātes augstā nama hofmeisteram

V. A. Daškovam rakstīt to, ka gribu Etnogrāfijas

Nodaļai nākt palīgā, kauču, diemžēl, maz iespēju.
Labus vakarus Jums un cienīgiem līdzstrādniekiem

sūtīdams, ceru, ka Jūs manu kūtrību mūsu vēstulē-

šanā aizbildināsit, un par liecību, ka Jūs manus

grēkus piedevuši, būs man Jūsu nākošā vēstule, ku-

rā laipnīgi lūdzu piespraust arī drusku par Maska-

vas latviešiem.

Jūsu Kronvalda Atis.

46. Skolotājam D. Damberģim. *

Tērbatā, 1869. g. 22. augustā.

... Vispirms man jāsaka, ka ļoti priecājos, ka

esam vienis prātis svarīgajā lietā — mūsu valodas

kopšanas dēļ. Jūs runājat tīru patiesību rakstīda-

mi, ka tīri grēks savu tautu pamest tumsībā un ne-

zināšanā. Un tas notiekot, kad nekopjam latviešu

valodu. Ar šiem vārdiem Jūs norādāt uz divi neiz-

kustinājamiem pamatiem:

1) par mūsu tautas apgaismošanu vēl daudz ko

gādāt;

2) mūsu tauta vēl runā savu tēvu valodu, ar ku-

ras palīdzību patiesi spēsim cildināt un apgaismot
tautas garu un sirdi.

Tādēļ strādāsim — strādāsim latviski! Strā-

dāsim, kamēr dzīvojam. Jo kad būsim smilšu kal-
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niņā, tad jau necīnīsimies par tautu. Gādāsim čakli

un uzcītīgi par to, kas tagad vajadzīgs, jo pēc

mums atkal citi nāks, kam būs jāgādā par to, kas

pēc mums būs gādājams nākošos laikos.

Tikai tādā kārtā pasaule kļuvusi uz priekšu.
Tikai tie ir pieskaitāmi pie strādniekiem, kuri tā

domā un dara; tie citi ir blēdīgi sapņotāji, lai

tie runātu un izpaustu jo gudras mācības. Mums

tikai pieder tagadne un nevis nākamība.

Bet vai visi skaidri saprot šo lietu, kuri strādā

pie tautas apgaismošanas darba? Nebūt nē. Daudz

grēkots un vēl šodien grēko, tādēļ, ka izpausta ne-

patiesīgā mācība (zināms, laipnīgā mīlīgā veidā),
ka mums neesot vērts gādāt un strādāt par
tagadni.

Un šī mācība — kādēļ tā atradusi tik daudz

elku kalpu? Tik tādēļ vien, ka no mūsu priekš-

gājējiem nav darīts tas darbs, kas tiem bij jādara.
Te nu grēkam grēka alga. — Man sirds pārplūst
rūgtām sāpēm atgādinājoties, cik daudz no mūsu

tautas dēliem vēl blandās tumsībā, kuriem jau va-

jadzēja sēdēt saules gaismā. Un kādēļ tie gan tik

tālu noklīduši no īstā ceļa? Tādēļ vien, ka pie
tiem netika izdarīts darbs, kas bija izdarāms.

Bīlenšteins nav ne latvietis no dzimuma, nedz

«jaunais .latvietis» pēc savām cerībām. Bet viņš
taču saka, ka savas spēcīgās, skaistās valodas dēļ
latvieši izpelnoties godu un cienīšanu; viņš raksta,
ka latviešu rakstu valoda svinēšot savu atdzimšanu

jau pat nākošos gadu desmitos.

Bet dzimis latvietis, kaut arī skolots daudzus ga-

dus, ko tas domā un runā? Viņam šķiet mūsu va-

loda ļoti rupja un nespēcīga, viņš kaunas latviski

runāt' ar sievu un bērniem, pat ar draugiem, kuri

no vienas miesas, no vieniem kauliem un asinīm.

Kādēļ? Nu — kādēļ?
Vecais Harders saka, kad latviešiem būšot sa-

vas ūniversitātes, tad tie iegūšot derīgus vārdus
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priekš visām zinātnībām. Kas tagadējos (vārdus)
turot jau par pilnīgiem, tas ļoti alojoties.

Bet latvieši — ja ne visi, tomēr daudz —ko

tie domā? Tiem jau izliekas it nevajadzīga Rīgas
Latviešu biedrības skola. Kādēļ? —

Vācieši, kas cik necik noprot no lietām, kas

iespējamas un izdarāmas, saka, «ar vāciņāšanu

nu ir par vēlu, jo valdība tagad to nebūt nevar un

nedrīkst uzļaut, nedz arī uzļaus!»

Bet latvieši, un proti studierēti vīri — citur ne-

zin patvērumu, kā vācu paspārņos. Kādēļ?

Krievu ķeizari visādi aizstāvējuši latviešus un

vēl aizstāv šo baltu dien. Ķeizars Nikolajs, kurš

aizliedza vāciem lasīt visādas grāmatas un neļāva
celt nekādas biedrības — ķeizars Nikolajs atvē-

lēja celt «Latviešu draugu biedrību», kura nebūt

citādi nedomāja, kā kad latvieši priekš verdzības

bijusi «tauta», un pēclaikā atkal iztaisīsies par
tautu. To apliecina biedrības raksti.

Bet latvietis, kas snauž un sapņo no laikiem,
kuros vairs nebūšot latviešu tautas, nedz viņas va-

lodas, varbūt gan dzirdēdams, ka jaunas biedrības

ceļas, ka slaveni darbi top pastrādāti «tautai» par

labu, varbūt gan dabūdams lasīt jaunas avīzes un

jaunas grāmatas dien' no dienas jo pilnīgas, arī gan

zinādams, ka nu jau pat augsti mācīti vīri savās

familijās runā savu svēto tēvu valodu.

Bet kādēļ mums tik daudz aplamo sapņotāju,
tik daudz mazticīgo snauduļu, tik daudz šaubīgo
sviedru pilinātāju ? Tādēļ, ka šiem uzaugot,
tas nav izdarīts, kas 'bij' patiesi darāms. Tie ir

ka putni mākoņos, kam nav iespējams tikt debesīs,
bet kam arī zeme nav vairs par pastāvīgu pabalstu.
Tie lidinājās pa miglaino gaisu, piemirsdami ar-

šanu, sēšanu un pļaušanu.
Bet vai mūžam tā ies arī ar mūsu pēcnāka-

miem?
— It nebūt nē! Jo blēņu miglas iznīcināt
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ar dienas gaismu, tā ir jauno latviešu pūlēšanās un

cīnīšanās.

Tāpat kā Gliks, Stenders, Pantenius un daudz

citi jau gādājuši par gaismu, krietni strādādami

savā laikā, paldies Dievam, dažs labs vīrs tā vēl

šodien strādā. Tā tie strādās vēl uz priekšdienām,
kuri būs derīgi sataisīti savā laikā — krietni

uzcītīgi strādāt. Tad, zināms, izplauks mūsu tauta

dienu no dienas jo vairāk, tā tauta, kura nav iz-

nīcināta tik ilgos gadu simteņos, kura šodien savā

lielajā nespēcībā dūšīgi turas pretim daudz spēcī-

gākiem ienaidniekiem un skauģiem, dienu no die-

nas iegūdama vairāk pamata, un kurai nu tik nav

vis jāpiebiedrojas kādai lielākai tautai, bet kura

jau tagad top spēcināta no divām lielām tautām:

mums par pamatu jau augstākas skolas, kas iecel-

tas no vāciem, līdz tādas paši iegūsim. Stiprāks
sargs mums nevarētu būt — kā Krievijas spēcīgā

roka, no kuras daudziem jābīstas, bet nevis lat-

viešiem, jo tā mūs sargā.

Tā nu redzam, tas tik ir gara laika darbs jau-
tāt, vai mūsu tauta un valoda arī vēl pastāvēšot
pēc gadu tūkstošiem, kamēr esam pārliecināti, ka

abas vēl šodien pastāv. Kas var galvot, cik no

visbrangākajām tautām zemes virsū vēl maldīsies

pēc gadu tūkstošiem? Un vai dāņiem, portugalie-
šiem, firiņiem v. t. pr. jau sen dienām nebūtu bijis
jāapstājas gādāt par sevi, tādēļ ka šīs tautiņas
sava mazuma dēļ kādreiz varētu iznīkt? Jeb vai bē-

mieši, serbi v. t. pr., mums neko nemāca par to,
kāda starpība ir: pašam par sevi gādāt un ļaut ci-

tam par sevi gādāt? Un vai paši latvieši nav rādī-

juši pēdējos desmit gados, kas izceļas no tāda

darba, kas uzsākts tautai par labu?

Lai nu domājam kā domādami, visur redzam,
kas īsti derīgs. Un tādēļ man liels prieks, ka jo

dienas, jo vairāk vairojas to vīru skaitlis, kuri,
atmezdami nieku sapņus, cīnās — krietni, čakli

—,
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kamēr vēl dzīvi, līdz nāvei. Un ticiet tiešām, ka-

mēr tik latviešu tauta vēl dzemdēs un izaudzēs

vienu krietnu, raženu tautas dēlu, tamēr šis

viens cīnīsies, strādās un gādās līdz nāvei par sa-

vas tautas godu un labklājību. Tikai kad pēdējais
tautas dēls nogrims vēsā kapā, tad vairs nebūs cī-

nītāja. Bet šodien mūsu tauta vēl dzemdina un

audzina bērnus pa simtiem tūkstošiem! —

Še nu Jums esmu atklājis savu sirds prātu,

tādēļ, ka Jūs skaidros vārdos man izteikuši savas

domas. — Nu klausaities lūdzami vēl vārdiņu par

manu nodomu.

Priekš mūsu tautas vēl daudz, daudz kas strā-

dājams ...
Viens nespēj ne domāt uz visām šīm

vajadzībām, nele par tām rūpēties un strādāt.

Katrs lai tik gādā par to, uz ko sirds tam īpaši ne-

sas, uz ko tas labāki sataisījies, kas tam, tā sakot,
vairāk pa rokai. Tādēļ es runāju tik par tām lie-

tām, kuru trūkums īpaši skumdina manu sirdi. Lai

citi strādā ko citu.

Esmu pārliecinājies, ka mūsu tautai vēl daudz-

kārt trūkst:

1) nešaubīgas ticības;
2) dedzīgas mīlestības un

3) prātīgas cerības.

šīs debesu rotas jo dienas, jo vairāk izpaust

starp mūsējiem, uz to man prāts nesas. Bet lū-

dzami ievērojiet, ka še es nedomāju uz tām lie-

tām, par kurām īpaši jāgādā baznīckungiem un

skolmeistariem mācot ticību. Arī nerunāju tik

vien par arājiem, bet par visiem latviešiem. Tādēļ
sacīšu skaidri tā. Mūsējie vēl daudzkārt netic,
ka taisnība pasaulē arī patiesi kaut kur atrodama,

jo caur verdzības pātagu viņiem dziļi sirdī iespiests
tas bauslis, pēc kura tiesnesis un blēdis

viens un tas pats cilvēks. Tādēļ latvieši, mācīti un

nemācīti, diemžēl vēl šodien nemeklē vis taisnību

un patiesību pie augstākām un zemākām tiesām,,
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bet daudz citu ko. Un kad paši tiesneša godā,
tad...

Daudz no mūsu tautas dēliem neti c, ka tas

ir negods un grēks — pušķoties ar cita putna spal-
vām, jo viņi ieradināti caur verdzības slodzēm —

visus brangumus un greznumus, krietnību, derību,
godu un cienību atrast tikai pie svešiniekiem. Tā-

dēļ daudz no mūsējiem ākstās un trako jas par

kaunu sev un savējiem. Tie runā svešu valodu,
kur tiem jārunā savējā, tie izliekas par «lielkun-

giem», kur tiem jāizturas kā vientiesīgiem vī-

riem, lišķēdami tie stājas ienaidnieku rindā, kad

tiem jāturas kā draugiem, savējos aizstāvot.

Daudz no tagadējiem latviešiem netic, ka

mūsu vectēvi priekš vērdzības laikiem bijuši
krietni goda vīri, jo verdzības ķēdēs mēs esam ie-

mācījušies daudz netikumus, daudz grēka darbus,
kurus mūsu ienaidnieki un skauģi labprāt izpauž

par «iedzimtiem». Tādēļ mūsu tautas dēli necīnās

būt līdzīgi pirmtēviem tikumos. Tie apsmej savu

tautu, sēdēdami kopā ar blēdīgiem tautas nicinā-

tājiem, it kā mūsu tauta pati būtu vainīga pie sa-

viem tagadējiem netikumiem un nedarbiem, itin kā

šodien vēl būtu spēks atjaunot atcelto verdzību.

Tiešām mēs neticam — mūsu tautu vēl dzīvu

esošu, neticam, ka dienu no dienas tā kļūst uz

priekšu, jo, iemācījušies svešu valodu
— mēs do-

mājam, ka latvieši nebūtin vairs nebūs. Mūsu

tauta mums liekas kā bijusi, tādēļ nerūpējamies
par to, negādājam par viņas rakstiem, kauču cik

necik gan spētu jau tagad par to gādāt un strādāt.

Te nu vēl varētu saskaitīt daudz lietas, kurās

redzams, cik maz vēl esam ticīgi un ka mums dau-

dziem, ļoti daudziem patiesi vēl trūkst ticības, ne-

maz vēl nerunājot par nešaubīgu ticību.

Bet arī mīlestības spēks diemžēl pie mums

ļoti noguris. Mēs nemīlējām ne visusvētākās ro-

tas. Lai citi apbrīno mūsu valodas dziļumus un
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svētumu, lai svešinieki priecājas par mūsu jauka-

jām tautas dziesmām; paši tās nemīlam, jo

mums nav pazīstamas nedz valoda, nedz dziesmas.

Tādēļ mums tik patīk laizīties gar svešinieku

traukiem, kaut arī nebaudām īstu gardumu. «Bet

taču tā vācu valoda»» — kāda dienestmeita sa-

cīja. Un tāda gudrība nav vien atrodama pie
dienestmeitām.

Mēs nemīlam savu tautu, jo no viņas nezi-

nām citu neko, kā: «tā bijusi vērgu tauta un vergu

tauta palikšot.» Bez nosarkšanas mēs stājamies to

rindās, kuri ar noziedznieka prātu pārdod savu

tautu un tautību, kauču vēsture šādus bezkauņas
bez žēlastības piekaļ pie kauna staba. Mēs vēl ne-

sajūtam nekādu saiti, kas mūs visus, mācītos un

nemācītos, sasien kopā vienā kūlī, kā vienas

tautas bērnus. Tādēļ katrs staigājam savu ceļu, lai

tautai tas būtu par jo lielu kaunu vai indevi.

Mēs nemīlam savu tēvzemi, jo caur verdzī-

bas laikiem mūsu sirdīs tāda mīlestības sēkla dziļi,
dziļi izpuvuši; mēs esam iemācīti ilgoties pēc sve-

šām, nepazīstamām zemēm, tādēļ mēs aizmirsuši sa-

vējo aizstāvēt, par to cīnīties līdz nāvei... Mēs ne-

mīlam krietnus tikumus, jo mūsu vienīgās rūpes —

«no vergu ķēdēm atlaistiem» — ir: gaļa, gaļa!

nauda, nauda! — «Kad tik laba pārtikšana, lai ti-

kums, ko tikums», daži mēdz sacīt... Mūsu sirds

vēl trūd verdzības strutās ...

Un cerība
— prātīga cerība, ak debesu

Tēvs — kur to lai ņemam! Kā lai ceram, ka mūsu

tauta vēl pastāvēs simt i c m gadus, ticēdami, ka

viņas tagad vairs neesot. Kā lai ceram kuplus aug-

ļus saviem labajiem darbiem, nebūtin nestrādādami

labus darbus?

Kā lai ceram, ka valdība visādi aizstāvēs mūsu

tautu — vismazāk svešinieku dēļ, kā jau līdz šim

noticis
— mēs jau vairs necīnāmies par latviešiem,



305

bet brēcam līdz mūsu ienaidniekiem, kuru vara jau
dažādi lauzta un vēl laužama latviešiem par labu.

Mēs nespējam cerēt, ka mūsu tauta atmetīs sa-

vus netikumus, ka verdzības niknie augļi pamazām

izzudīs, tā kā verdzības un kā piļu nīkoņi sadēdē

priekš mūsu acīm. Mēs neceram, ka mūsu tauta

atzels un atspirgs labos tikumos un krietnos dar-

bos, jo mums pašiem trūkst cīnīšanās pēc diženiem

darbiem tautai par godu. Mūsu sirdis ir tukšas no

augstām domām, mūsu prāts notvīcis un apklusis
pūlēdamies ar «nākamības» sapņiem. Mēs nece-

ram, ka mūsu bērni, tautas nākošā audze būs jo
krietna, jo mēs nedarām it nekā, nespējam it nekā,
nestāvam uz tāda pamata, no kura varētu uzaust

krietnība. Mēs tikai noklausāmies', kā vāciski sauc

cūku ēdienu
...

Tā tad... var gan sacīt, ka uz šo pusi daudz

ko strādāt... Daudz, daudz no mūsu brāļiem vēl

gremo sēnalas, nezinādami, ka jau laiks atnācis

atkal gādāt par kodolīgiem graudiem.
Paldies Dievam, ka daži, atmezdami niecīgus,

veltīgus sapņus par nākamību, jau domā un strādā

tautai par atzelšanu. Visi gan vairs neguļam sapņu
miegā, bet tomēr daudz vēl modināmi

—
celties pie

dienas darba, kamēr saule spīd.
Tādēļ esmu nodomājis minēto «rotu» dēļ iekai-

sīt kādus graudiņus latviešu sirdīs.

Uz tam derētu īpaša grāmatiņa ar kodolīgiem

rakstiņiem priekš prātīgiem lasītājiem. Pie šāda

darba nevaru iztikt bez palīga. Tādēļ Jūs vēl reiz

lūdzu — manim pasniegt kādu rakstiņu, ne visai

garu, bet dedzīgu, skaidru un kodolīgu... Ja Jums

kāds draugs šādam darbam, tad uzlūdziet to pa-

līgā manā vārdā
...

Vienprātības dēļ piezīmēju

lietas, par kurām domāju sagādāt rakstus
...

Ap
ziemas svētkiem gribētu grāmatiņu izlaist ļaudīs ...

Katram rakstiņam būs būt tādam, ka lasītājs —

būdams vai kungs, vai kalps — tanī it viegli atrod



306

sevi pašu uzzīmētu. Un katram rakstiņam būs pie-

rādīt, ka būtu iespējams atsvabināties no elles vē-

mekļiem. Tad lasītājiem nemanot prāts, rokas un

kājas sāks griezties uz labo pusi...

47. Mācītājam R. Auniņam. *

Kārlis Roberts Auniņš (pats rakstījās

Aunings) dzimis 1834. g. Pēterupē, mācījies Rīgas
Doma baznīcas skolā, pēc tam ģinmazijā, studējis
Tērbatā teoloģiju. Darbojies kā mācītājs Umurgā un

pēc tam ilgus gadus Cesvainē. Strādājis pie kristī-

gās dziesmu grāmatas un «Bībeles» tulkojuma labo-

šanas, rakstījis par latv. mitoloģiju. Miris 1914. g.

Par savu tautību Auniņš izteicies: «Dzimis latvietis,

izglītībā kļuvis par vācieti».

Tērbatā, 1869. g. 4. septembrī.

Augsti cienījams kungs!
Par piesūtīto protokolu pateikdamies, es še

uz Jūsu jautājumu atbildu: 1) par dziesmu krā-

juma sagādāšanu tika jau Turaidā, Vidzemes sko-

lotāju sapulcē, runāts un nospriests par šo lietu it

drīz gādāt. Bīskaps Ulmanis, direktors Cimze un

skolotājs Zīle apņēmās par šā darba izvešanu rūpē-
ties. Vai nederētu ar šiem vīriem minētās lietas

dēļ sabiedroties?

2) Latviešu valodas dēļ gan dažādi pūlējos:
a) savu padomu par galotni «—āds, —āda» esmu

jau «Baltijas Vēstnesī» apspriešanas dēļ licis ie-

spiest. Vienu daļu no šī raksta varētu ielikt mūsu

Magazīnā.

b) Pie latvisku sinonīmu iztulkošanas gan
drusku uz priekšu ticis, bet nevaru neko kā pil-
nīgi izstrādātu klajā laist. Turaidā man piesolīja
palīgu, un no Kurzemes esmu kādas drusciņas
ieguvis, bet vēl ļoti mazs mans «teikumu un tei-

cienu» krājums, ka lai varētu sinonimiskus vārdus

pilnīgi apspriest.
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c) Ar bīskapa tēvu Ulmani runādams atradu,
ka viņam daudz vairāk avotu priekš vārdu krāša-

nas, nekā man. Bet dažus no «veciem» un citus no

saviem «jauniem» vārdiem cerēju viņam vēl laikā

piesūtīt.

3) Uz «Magazīnas» jaunāko burtnīcu (Heft)
ļoti priecājos, jo es esmu pārliecināts, ka arī mūsu

katķisms skaidrā latviešu valodā gan mācītājiem,

gan mācekļiem vairāk patiks un ka ies dziļāki pie

sirds, nekā līdz šim.

Man ļoti žēl, ka Jūsu rakstā neesmu nevienu

vārdiņu par «skolas avīzi» atradis, jo šī lieta ļoti
svarīga un visai vajadzīga. Turaidas sapulcē es

tiku īpaši pārliecināts, cik daudziem caur skolas

avīzi palīgs sniedzams. Pagasta skolmeistari me-

klē palīgu un lūdz, lai viņiem «pārtulko tādas

grāmatas, iz kurām varētu pieaudzis cilvēks mācī-

ties — kā bērni mācāmi un audzināmi». Ko nu lai

gaida, kad kārums jau manāms!

Es par skolas avīzes vajadzību un viņas sagā-
dāšanu jau senus gadus pats pārdomājis un daudz

ar citiem par šo lietu pārrunājis. Bet līdz šim man

nebij nekur pastāvīgas vietas, tādēļ nespēju neko

izdarīt. Lielu jo lielu prieku sajutu, kad caur

mūsu prezidentu izgājušā gadā tiku aicināts pie
šādas avīzes redakcijas dalību ņemt. Gan esmu sa-

vas domas izteicis, bet ne vārdiņa atbildei neda-

būjis, šodien domāju tā: ja neviens negrib to

darbu uzsākt, tad raudzīšu uz savu galvu, cerēdams,
ka ies, jo kārums pēc gaismas manāms, un ka lat-

vieši spēj ziedus (upurus) nest priekš tāda darba

izvešanas, kas mūsu tautai par labklāšanu un par

godu, to mēs redzam. Jums, cien. kungs, mūsu tau-

ta diezgan tuva. Bez tam Jūsu spriedums, ka lat-

viešu skolas avīzei vajadzētu būt latviskā valodā

sarakstītai, mani pārliecinājis, ka Jūs pēc šās die-

nas veltīgām iegriibēšanām necīnāties; tādēļ
lūdzu Jūs šo lietu vēl reiz priekš apspriešanas Jel-
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gavā sanākušiem biedriem priekšā celt. Rasi iegū-
sim tās ļoti vajadzīgās skolu avīzes.

Beidzot vēl lūdzu par divi jautāšanām pār-

spriest :

a) vai mūsu biedrībai nepieklātos goda maksu

nolikt tam, kas apņemas «praktisku gramatiku
priekš tautas skolām» sagādāt;

b) un otru goda maksu tam, kas priekš lat-

viešu skolām jo derīgu vēsturi (historiju) sarak-

stītu.

Nožēlodams, ka nevaru un nespēju 10. sep-

tembrī Jelgavu aizsniegt, zīmējos par

Jūsu padevīgu
Kronvaldu.

48. Bernhardam Dīriķim. *

Tērbatā, 1869. g. (rudeni).

... Ceru, ka dažs lasītājs atradīs, ka arī par

prastām lietām ļoti jauki var latviski runāt, un citi,

pārlabodami manas vainas šinī lietā, uz priekšu
rakstīs un runās vēl jo labāki. Esmu atradis, ka

mūsu vectēvi pagānu laikos bij sacerējuši tādu ti-

cību, ka šinīs dienās (rudenī) saules meitas aizejot
pie Dieva dēliem. Par šīm debesu kāzām esmu

uzgājis atmiņu tikai vecās tautas dziesmās...

«Pie «Baltijas Vēstneša» lasītājiem iešu ar lū-

gumu, lai viņi man palīdz salasīt tādas dziesmas,

kuras skaidri rāda, kādu ticību turējuši mūsu vec-

tēvi šinī lietā. Bet lai lasītāji atgādinātos, cik

ļoti dziļas mūsu tautas dziesmas un ka viņās daudz

kas atronams par mūsu tēvu ticību: tādēļ sagādāju
šo rakstu, kurš pa daļai tulkots iz «Masius»

...

49. Bernhardam Dīriķim. *

Tērbatā, 1869. g.

... Mums ļoti žēl, ka uz Merķeļa dienu neko

nenosūtījām uz Rīgu. Man tikko bija atnācis jau-
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nais pilsonis (dēls). Nevarēju tikt ārā ne par

slieksni...

Tā tad nu arī mums ausa prieka diena, kurā

bija iesvētījams Rīgas latviešu nams, šī

skaistā un stiprā pils priekš tūksto-

šiem. Ka šī diena tautas dēliem nav bijusi nieka

diena, to izrādīs nākošie laiki un dzimumi...

Cik liels prieks man bij par šīs dienas aušanu, to

lēti nopratīsit, ievērodami, ka es piederu pie tiem,

kuri no savas mātes smēluši tādu mācību un cerību,
ka latviešu apburtās pilis atkal sa-

celsies gaismas dienā... Mans prieks bij
jo pilnīgs, vēl citiem tautas dēliem še kopā sala-

soties, aizsūtīt laimes nama cēlājiem ...

Lai tad nu stāv neaizskārts šis uz klints pamata
uzceltais nams, daudziem par drošu patvērumu un

visiem par apliecību, ka mūsu tautas īstenais ko-

dols, pati serde nav nei sapelējusi, nei satrunē-

jusi !...

50. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Jēkabs Pilsātnieks, dzimis 1838. g. Nē-

ķena dzirnavās, mācījies Valkas skolotāju seminārā,
strādājis kā skolotājs Vecpiebalgas draudzes skolā,
vēlāk Koknesē. Piedalījies sabiedriskā dzīvē, nedaudz

arī rakstījis (piem. viņa dzejolis «Ozolivēl Baltijā»),
turējies pie tautiskajiem centieniem. Miris 1879. g.

Tērbatā, 1869. g. 23. decembrī.

Mīļo Pilsātniek!

Simts paldies saku Tev par Taviem piesūtīju-
miem. Tās dziesmiņas manu prātu un sirdi ļoti ie-

priecinājušas. Vecpiebalgā rādās dzīvs gars kā-

jās. Lai Dievs palīdz tālāk!

Ar manu nodomāto grāmatu iet vēl slābi. Ne-

esmu iespējis nodomātos rakstus sagādāt. Pats no-

kļuvu tik tālu, kā biju nospriedis, un palīga raksti

izdevušies pavisam citādi, nekā biju domājis.
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Saki cienītam Tullijam, ka es ļoti priecājos par

viņa loģiskām domām, bet ka man žēl, ka viņš nav

jo' dziļāki un jo plašāki šo priekšmetu izstrādā-

jis. Lūdzu, lai viņš vēl reiz to pašu darbu uzņem,

bet lai arī pierāda un izrāda.

1) Ka pie mums vēl patiesības mīlestības

trūkst (lai izstāsta, kur to redzam, pie kam to pie-
dzīvojam, kādi augļi no tam cēlušies v. t. pr.)
— — — — — — — — — (Noplēsts.)
Es uz palīdzēšanu lūgdams nebiju diemžēl gaiši iz-

teicis, ko es īsti gribu. Tādēļ pielikšu še kādus

vārdiņus par izskaidrošanu:

Es gribu tādu rakstiņu krājumu klajā laist,
kas izrāda mūsu tautas tikumus un netikumus; kas

māca un skubina sev pašu un savu tautu pazīt;
kas ierāda to ceļu, pa kuru mums jāstaigā, ja
gribam labos tikumos jo pilnīgi kļūt un no sliktiem

atsvabināties; kas izrāda visur tos augļus, kuri no

labiem un no sliktiem tikumiem un darbiem pie
mums cēlušies, tagad ceļas un vēl celsies.

Tāds ir mans nolūks, šādu nolūku var — —

— — — — — — — — (Noplēsts) —

man jau ļoti svarīgu rakstu piesūtījis. Tu man

savu rakstiņu laikam tādēļ neesi atsūtījis, ka Tev

nebiju atbildējis. Nu šis iemesls zudīs, lūdzams,

atsūti drīz.

Ka mūsu tauta mostas, to pat aklie sāk ma-

nīt. Tā samaņa, ka dažs labs jau nomodā, tā spēj
vareni stiprināt. Liberts nebūs velti savu īso rak-

stiņu «Rīgas Avīzē» ielicis. Te ir asa zobena pir-
mais vicinājums. Tu redzēsi, ka dažs labs tautas

dēls apjozīsies ar sarūsējušo patiesības zobenu un

nāks līdz karā un gaismas un patiesības, tautas lab-

klāšanas ienaidnieki sašķīdīs niecīgos pīšļos.

Šodien lai pietiek. Esmu ļoti ar darbiem ap-

krauts, ka nespēju ilgāk ar Tevim tērzēt. Raksti

jel, kā Tev gājis. Saņem daudz laimes vēlēšanos uz
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svētkiem un jaunu gadu. — Mēs citādi veseli, tik

mazais Jānītis ar vēderiņu sanīcis.

Daudz labus vakarus no Tava

Kronvalda At a.

P. S. Vai esat daudz dziesmu Sīlim piesūtījuši?
Vai dabūsit drīz pirmo burtnīcu redzēt?

51. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1869. g. 29. decembrī.

Augsti cienījams kungs!

šā gada pēdējās dienas man noriet nopietni,

paskumji, jo manējie nav it veseli. Mazais Jānītis

mocās ar vēderiņu, un sieviņai dzirkste krustā ie-

metusies. Tādēļ nespēju, kā biju nodomājis, Jums

vēl šinīs dienās kādas salmu saujiņas piesūtīt, bet

taču nevaru nociesties Jums pavisam nerakstīt, jo
mana sirds nesas Jums vēl reiz sirsnīgu, bezviltīgu
paldies sacīt par to barību, kuru Jūs mums caur

«Baltijas Vēstneša» čaklo tecēšanu pasnieguši.
Jums gan kļūs šinīs dienās dažas smaršīgas pateicī-
bas, dažas smalki skanošas laimes vēlēšanas pie-
nestas. Pieņemiet laipnīgi ir manus prastos, vien-

kāršos sirds jušanas ziediņus, kuri tik ar pateicību
un uzticību aprasoti.

Cik ļoti grūtu uzdotni Jūs apņēmušies izpil-
dīt, to Jūs laikam Paši labāk zināsit, nekā jebkurš
cits, bet to mēs redzam, no jūtam un daudzmaz sa-

protam, ka Jūs pa to uzsākto ceļu ar varen spē-

cīgiem, drošiem un veikliem soļiem nepiekusdami
uz priekšu, uz priekšu dodaties, caur dažādiem sī-

viem dubļiem neaizkavējami. — šis vīra spēks, šī

patiesības mīļotāja drošība, šāda krietna strādnieka

veiklība lai nākošā gadā Jums piemīt divkārtīgi!
Bet ikkatram, kurš tic, mīlē un cerē, atliek

katrā gada maiņā diezgan neizpildītu vēlēšanu uz

jauno gadu. Lai tādēļ Laimas māte mīlīgi uzsmaida
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uz katra no Jūsu darbiem jaunā gadā, lai Pērkona

tēvs vienmēr ar Jums biedrībā, kad patiesības gais-
mas un laužu labklāšanās ienaidnieks savus bez-

dievīgā ļaunuma sakaltos ieročus pret Jums uz-

drīkstētos pacelt! — šī ir mana sirsnīgākā vēlēšana

priekš Jums, augsti cienīts kungs, uz jauno gadu.

Mēs it kārtīgi gaidām uz «Baltijas Vēstnesi»

jaunā tēlā, nožēlodami, ka Jums ar Štālberģi lai-

kam kāds nejaukums noticis. — Es dažādu pamatņu
dēļ vēlu un ceru, ka «Baltijas Vēstnesim» būs daudz

vairāk lasītāju nekā 1000 vien.

Vēsture mums māca un psīcholoģija to aplie-
cina, ka cilvēki var kļūt modināti, skubināti un va-

dīti caur literātūru uz nolemtu pusi, zināms, mūsu

dienās visvairāk caur laikrakstiem. Un pie «Bal-

tijas Vēstneša» esmu tādas sekmes jau arī ievē-

rojis. Dzirdēju no kāda lasītāja izsaucam:

«Cik svēta tā patiesība!» — kad šī lapiņa mums

par Valdemāra likteni un vajāšanu skaidrākas zi-

ņas atnesa.

Jūs to visu paši arī zināt, un es tik šo lietu tā-

dēļ še pieminu, ka gribu Jūs lūgt, lai Jūs arī nā-

košā gadā nepiekustu tādus vīrus gaismā celt, kuri

patiesi godu un slavu izpelnījušies, un arī tādus

negantniekus uzzīmētu, kuri kaunu un sodu pilnā
mērā iekrājušies. Abējādi raksti stiprina lasītā-

jus, un ja daudz lasītāju, tad tie stiprina tautu.

Dažs rakstiņš man, zināms, nav paticis, bet es

ne no vienas avīzes nepaģēru, lai katrs raksts

man patiktu. Es tik par to ļoti priecājos, ja rak-

sti tādi ir, ka tie tūliņ pēc lasīšanas neiziet no

prāta, bet tai paliek ilgi jo ilgi un derīgā vietā at-
kal no jauna šaujas prātā, ja arī drusku būtu pie-
mirsti tapuši.

Vēl mūsu tautai trūkst dažādu atģidienu
(Vorstellungen) un dažādu sajēgumu (Begriffe).
Skolām un Mterātūrai čakli jāgādā, ka šie vēl trūk-

stošie atģidieni un sajēgumi drīzumā saceļas,
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kauču ne vienā gadā. Tādēļ esmu nodomājis uz

nākošo gadu priekš «Baltijas Vēstneša» Jums kā-

dus graudiņus par «garu», «prātu», mūsu «jutek-

ļiem», par «atmiņu», «uzmanību» v. t. pr. piesūtīt,

ja Jums priekš tādiem rakstiņiem atliktu patelpas

jeb rūmes. Šinī lietā, zināms, jāuzsāk no paša «a»,

bet mūsu valoda kupli uzrāda, ka latviešu pirm-
tēvi bijuši lielum (lielie psīehologi, jo man tīri

brīnums, cik ļoti daudzi un cik jauki vārdi un tei-

kumi latviskā valodā priekš tādu lietu, būšanu

un notikšanu nozīmēšanas, kas uz garu, uz dvē-

seli zīmējas. Es, zināms, nedomāju par diezin

kādām augstām lietām runāt, nebūt nē; bet par

to, kas katram krietnam bērnu audzinātājam, sko-

lotājam un mācītājam dziļi jo dziļi jāzina un jāiz-
prot, lai skološanas, mācīšanas un audzināšanas

darbs jo vairāk veicas, jo kuplāki sekmējas.

Nevaļas dēļ beidzu savu vēstuli. Jūsu brālēns

vesels līdz ar savējiem. Viņš raksta. Lūdzu pie-
sūtīt priekš Grietēna, kas jau šogad «Baltijas
Vēstnesi» lasījis, pirmo pusgadu 1870. un uianim

arī vienu eksemplāru. Naudu sūtīšu par mums

abiem janvāra beigās.
Jūsu uzticīgs un padevīgs

Kronvalda Atis.

52. Bernhardam Dīriķim. *

Tērbatā, 1869. g.

...
Ar ļoti lielu prieku izlasi jos Jūsu rakstu,

kas ziņo, ka Latviešu biedrība nolūkojusi celt

kādu augstāku skolu brīvestības iegūšanas

godam par piemiņu un tagadējai audzei par labu.

Man ļoti žēl, ka šinī lietā Jums nespēju priekšā
celt nekādu svarīgu padomu. Esmu domājis gan

šā, gan tā, bet arvienu man nācis prātā, ka biedrī-

bas ieceltā komisija vajadzīgās skolas apsprieša-
nai visu labi un smalki zina, ko es še spētu sacīt...
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Mūsu dienās jo ātrāk būs iespējama 3-klasī-

gas reālskolas celšana, nekā pilnīga ģim-

naz i j a. Bez tam es spriežu, ka skrīveri, mērnieki

un amatnieki, vistim pilsētās, kaut gan cēlušies

no latviešiem, līdz šim nav pieauguši mūsu tautai

par derīgiem locekļiem, bet lielākā daļa atšķīrusies
no tās. Kad šie būtu izglītoti latviskās skolās, tad,

zināms, tie jo vairāk turētos pie tautas un līdzētu

vairot viņas izplaukšanu, nemeklēdami cieņu un go-

du vāciskotā smurgulībā ...

... Visjaukākais darbs gan būtu celt latvisku

semināriju... bet tās iegruntēšana gan ne-

būs iespējama... No savas puses tikai lūdzu, jau-
nās skolas programmu tā ierēdīt, ka viņas skolēni

varētu sekmīgi izmācīties pasaules vēsturi,

jo tiešām ticu, ka mūsu tauta pilnīgi svinēs savas

atdzimšanas svētkus, tiklīdz ko viņas krietnākie lo-

cekļi jo dziļāk jaudās nosvērt tautas vēsturīgo sa-

maņu ...

53. Skolotājiem Durbē. *

Tērbatā, 1869. g.

... Priecājos, ka iesāktais darbs Jūsu starpā nav

mitējies, kaut pa lielai daļai Jūs tagad jo citādi

cīkstaties, nekā pašā iesākumā. Zināms, cilvēks uz

priekšu iedams dien' no dienas vingrina kājas,
sekmina soļus, švānbergs man stāstīja, ka pie
Jums arī ietaisoties latviska dziedātāju bie-

drība. Lai Dievs dotu, ka viņa labi iesakņotos,
kuplotos un atnestu augļus klātējiem un tālējiem.
Laprāt dzirdētu, kā Jums klājas ar šo iesākto lie-

tu. Arī no sirds vēlētos zināt, kā Jūsu apgabalā klā-

jas avīzēm? Grūts gads. "Būs ļoti maz lasītāju,
kaut avīžu skaitlis kļuvis jo lielāks. Vai pie Jums

daudz kas lasa «Draugu un biedru» un «Baltijas
Vēstnesi»? Kā Jums patīk tās dažādās skaistās zi-

ņas par latviešu tautas zelšanu? Man liekas, ka
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daža cerība nule jau sāk raženi piepildīties, ko kopā
būdami gandrīz ne vārdos nedrīkstējām izsacīt.

Mūsu vectēvu gars laikam sāk atdzīvināt un at-

spirdzināt tagadējo audzi. Ir gan ko priecāties par

tādu čaklu tautas rosīšanos.

...
Beidzot vēl lielum lielā lūgšana, protiet —

nāciet palīgā krāt tādus vārdus, kas apzīmē sīkos

dzīvniekus. Nu drīz pavasaris būs klātu. Tad

jau mazie un dižie kustoni celsies kājās. Ap šo

laiku rasi veiksies noklausīties dažu nosaucienu no

vecļaužu mutes. Lūdzami palīdziet man un, ja ie-

spējams, biedrumis ar jaunajiem Tauriņiem un

kam vēl prieks, vaļa un spēks uz tādu «niecīgu» vār-

du sakrāšanu. Katrs vārds, ko man atsūtīsit no

kaut kāda kustonīša, atvieglos grūto darbu, kas vēl

izstrādājams, iekam latviskā valodā pilnīgi spēsim
runāt par dzīviem radījumiem ...

54. Mācītājam H. Ē. Katerfeldam. *

Tērbatā, 1869. g.

... Dārgais tēvs!.. Sevi aizliegdamies un nebē-

dādams par nekādiem putekļiem, Tu esi pūlējies
pacelt mācībās un tikumos to tautu, pie kuras es

piederu ne tikai no dzimuma, bet ar visu sirdi,
prātu uņ darbu. Mans augstākais prieks, manas

lielākās bēdas stāv latviešu tautas laimē un ne-

laimē. Tāpēc arī nododu savus spēkus, lai latvieši

celtos savā tautībā, jo neatrodu prātīga iemesla ne

vēsturē, ne tagadējo laiku būšanās — atturēt at-

pakaļ šo tautas cilti no izglītības, kam tāda spēcīga

dzīšanās un kas pati tagad sākusi attīstīties un kam

tāda izdevīga dzīves vieta netālu no jūras starp
divi lielām varenām valstībām... Man šķiet, ze-

mes virsū diezgan telpas būs arī latviešiem ar lat-

viešu valodu...

Tu saki, es nevarot vairs sevi turēt par dzīvu lo-

cekli latviešu tautā, dabūjis mācības citā valodā.
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Tādas domas man rādās būtu netaisnas. No sava

dēla, kam būtu gadījies iziet cauri zemām un aug-

stām skolām ar svešu mācības valodu, Tu tiešām

neatlaistos, kamēr tas paliek Tavs dēls un Tavas

tautas loceklis. Redzi, gluži tādēļ no visas sirds es

turos pie dziesmas vārdiem:

Tāpēc latviet's esi dzimis,
Ka būs dzīvot tautas dēļ,
Labāk pirtī būtu grimis,
Kam nav savas tautas žēl.

Pašam pirmajam būs dzīties

Atmest to, kas tautu ēd.

Tev ar to vairs nebūs pīties,
Caur ko latviet's dubļos sēd!..

(J. Ruģēns.)

55. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1870. g. 21. februārī.

(Vēstules sākuma nav.) pi-
liena un graudiņš pie graudiņa salasās par jūru,
par kalnu —- sniedzam savu mazo artaviņu priekš
reālskolas celšanas. Man iedoti no Jūsu brālēna un

no kādiem tautas dēliem, kuri negribējuši vārdā

saukties, kādi graši, kopā divpadsmit rubļu, ko še

pielicis manai vēstulei klāt.

Jums pateicībā un uzticībā roku sniegdams zīmē-

jos kā Jūsu padevīgs
Kronvalda Atis.

P. S. šo vēstuli biju tūlīt pēc 19. febr. sarakstī-

jis, bet dažādu kavēkļu (slimības v. t. pr.) dēļ uz

pastu nenodevis. šodieņ vēl pielieku kādu vārdiņu
klāt. No Jūsu brālēna, diemžēl, sēras ziņas laiža-

mas. Viņa vecākais dēls Hugo bija ar krupi stipri
saslimis un vakar aizgāja pie Dieva sērst. Tēvs,
māte ļoti noskumuši, jo nelaiķis tiem jau sacēla da-
žādas priecīgas cerības, it pēc vecāko prāta jo die-
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nas, jo vairāk labā izplaukšanā pieņemdamies. Bija
jau, kā Jūs zināt, ģimnāzists. Mātes sirds it visai

aizgrābta. Viņa tikko spēj aiz žēluma un rūgtiem
sirdsēstiem savaldīties. Viegli jau nebūs vecākiem

savas bēdas remdināt, jo viņu sirdis diezgan vēt-

rainas, diezgan pārbaudītas.
Beidzot lūdzu Jūs vēl reiz man desmit eksem-

plāru no Jūsu rakstniecības drīzumā piesūtīt un

pateikt, cik Jums esmu parādā, un tad paziņot, vai

Rīgas Latviešu biedrība dotu naudu priekš mazas

grāmatiņas «Dabas mācība» (kas jau pa daļai ga-

tava), lai to varētu tik lēti iespiest, ka būtu spē-

jams katram bērnam (vai nu par 10, vai 15, vai

20 kapeikām) to grāmatiņu nopirkties; un vai Lat-

viešu biedrība grib uzņemties par lētu maksu tos

pieci, seši rīkus (aparātus), kuri priekš grāmati-

ņas derīgas izstrādāšanas skolā būs vajadzīgi, tām

skolām apgādāt, kuras pēc šiem aparātiņiem pra-
sītu?

Vēlēdams, lai šī vēstule Jūs pie spirgtas veselī-

bas atrastu, sūtu Jums daudz labus vakarus.

Kronvalda Atis.

56. Skolotājam D. Damberģim. *

Tērbatā, 1870. g. 16. maijā.

...
Burtnīcas lietā esmu atzinis, ka man jo tu-

vāk jāiepazīstas ar amata biedriem Vidzemē un

Kurzemē
...

Mūsu tautas skolotāji paši vēl daudz-

reiz neatzīst, kāds mērķis mūsu tautas skolām

Esmu dabūjis ziņas no dažām pusēm, ka ar mūsu

pāriešanas jaukumiem daudzi, kam jāstrādā kā

ceļa rādītājiem un vadoņiem — paši tik aplam sa-

jukuši, ka nezina uz kuru pusi griezties ... Pamats

zem kājām izkustināts, dzīves mērķis neredzams

aiz blēņu mākoņiem... Tādēļ gādāsim, ka vispirms
jele lielākā daļa no mums pašiem ieņemtu jo izre-

dzīgu garīgu stāvokli.
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Ļoti priecātos, ja par šo priekšmetu Jūs turētu

kādu runu šogad Turaidas sapulcē... Ja gribam

patiesi atspirgt... un uz priekšu tikt laicīgā un ga-

rīgā būšanā... tad, zināms, tautas skolotāju darbs

un izturēšanās še diezgan grūti kritīs svara kau-

sos
...

Tādiem vīriem, kas negrib pārdot savējos,
diezgan grūts darbs, jo tiem nav atbalsa nedz līdz-

strādātāju starp skolotājiem. Gan arī krietnajos
vāciešos daži, kas mūsu cīnīšanos atzīst labu. Tas

stiprina mūsu sirdis
...

Bet diezin cik no latviešu

tautas skolotājiem būs sapratuši, ko A. Bīl cn-

š t ēi n s sacījis šā gada «Latviešu Avīžu» 10. nu-

murā. Un ja būtu to sapratuši, cik mācēs un spēs

vīrišķi strādāt un cīnīties pēc tā tur pieņemtā no-

lūka?

īsi sakot — tagad es pūlējos cik necik iegādāties
ziņas par savu amata biedru garīgo stāvokli. Tā-

dēļ arī šogad gribu notapt uz Turaidu...

57. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Tērbatā, 1870. g. 8. jūnijā.

Mīļo Pilsātniek!

Neļaunojies, ka neesmu spējis uz Tavu bagāto
vēstuli agrāk atbildēt. Nu steidzos cik necik parā-
dus nomaksāt.

Paldies saku vispirms par to atkal piesūtīto dzies-

mu krājumu. Kauču pats meldijas neprotu «pēc
notīm» baudīt, tomēr tās maniem krājumiem ļoti
derīgas un vajadzīgas. Ja Tev atkal kāds krāju-
miņš pie rokas, tad neaizmirsti manis.

Savu nodomāto burtnīcu nevaru un nedrīkstu

agrāk klajā laist, iekam būšu jo tuvāk ar savu

amata biedru tagadējo stāvokli pēc gara un sirds

iepazinies, jo citādi es daudz cita ko panāktu, nekā

to, ko es patiesi gribu, proti: biedrošanos uz vīriš-

cīnīšanos pēc gaismas vairošanas un mūsu

sentēvu tikumu atzelšanas. No Tava raksta iesā-
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kuma, zināms, vēl nevar nospriest, kāds spēks būs

pilnīgi izstrādātam rakstiņam. Ja Tev būtu izde-

vies to pabeigt, jeb kādu citu no Tavām turētām

runām priekš spiešanas sarēdīt, tad lūdzams pie-
sūti man viņu. Tullijs, diemžēl, gan nebūs vaļas
dabūjis savu rakstiņu pārstrādāt, jo līdz šim es

velti uz viņa laipnīgo vēstuli gaidījis. Gan nāk no

dažām pusēm priecīgas ziņas par mūsu tautas at-

spirgšanu, bet netrūkst, diemžēl, arī to bēdīgo zi-

ņu. Rūgts žēlums aizgrābj sirdi dzirdot, ka dažā

apgabalā tie pāriešanas laiki it zaļi zied, bezprātī-
bai un aplamībai ceļu pušķodami. Jaucēju, musinā-

tāju un apmānītāju netrūkst kā netrūkst. Un

diemžēl, no pašu bērniem daži stājas tādu bandi-

nieku rindā, kas cita neko negrib, kā mūsu tautu

pārdot. Daži gan tikai apmānīti, apstulboti tiem

untumīgiem trakuļiem pieglaužas, bet citi staigā-

jot šo grēka ceļu ar tīšu prātu. Lai Dievs palīdz!
Tēvu zemei grūti laiki.

Ko Tu sacīsi par tādu vēsti, ka pat citi skolotāji
tādai aplamībai kalpo, ka, ja tik mums būtu citas

valodas, citas ticības un — citas bikses, tad būtum

vīri, tad būtum laimīgi, bagāti un apgaismoti.
Redz, cik tālu var tādi pāriešanas laiki no īstena

ceļa novest uz slidošu pavasara ledu. Dažu tautas

brāli esmu, diemžēl, atradis, kas vairs neprot pēc
cilvēka prāta savas domas salikt, bet turpretī
runā un domā kā ārprātā. Daži tik tāl' savā atzī-

šanā nomērdelēti, ka tie vairs nespēj atzīt, ka

priekš mūsu tautas apgaismošanas mūsu valoda

tas īstais Dieva dots pamats. Tie nespēj izprast, ka

mums arī vajaga augstākas skolas, ja patiesi gri-
bam augstākas skolas mācības mūsu tautai par

labu izpaust. Tie saka: «jo svešāk, jo labāk». Bet,
diemžēl, rādās, ka šāda ārprātība daudz, daudz tau-

tiešus tumsības ķēdēs ieslēgusi.
To es spriežu no tā, ka priekš Rīgā jaunceļamās

latviešu reālskolas nauda ļoti kūtri salasās. Kādēļ?
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Naudas turētāji domā, ka tik svešiniekiem

skolas, kam tad mums tās vajaga. Vergi bijuši,

vergi paliksim. Vai tad mēs iesim savus dēlus

priekš savas tautas izmācīt? «Kungiem vajaga ļau-
žu»", gādāsim tikai, ka mūsu bērni lai iet svešinieku

skolās, tad tie par savējiem neko vairs nebēdās, tos

drīzumā aizmirsdami, un ja tie pēclaikā arī iegri-
bētos par savu tautu gādāt, tad tie tomēr to vairs

nespēs, jo tie būs taču savu valodu piemirsuši, un

bez tautas valodas pilnīgas izprašanas neviens ne-

spēj par tautas apgaismošanu gādāt! Tā domā un

spriež daži trakuļi starp mūsējiem, citi tikai ap-

mulsināti, bet citi, diemžēl, arī tīšā prātā. Un —*
svešinieki priecājas plaukstās sizdami — par lat-

viešu gudrību! Tēvuzemei vēl ļoti grūti laiki!..

Biju izgājš' gad' lūdzis, lai man skolotāji nāktu

palīgā pie mūsu valodas izdibināšanas. Citi roku

sniegdami apsolījās gan, bet līdz šo balto dienu

esmu velti pēc uzzīmējumiem gaidījis. Kādēļ? Mū-

su tautas skolotāji prot un pazīst daudz ko, bet

mūsu tautas valodu tie laikam vairs nepazīst. Un

kur tad tie gan būtu viņas svēto dziļumu un die-

vīgo spēku mācījušies pazīt? Semināros gādā tikai

par to, ka lai svešinieku valoda izpaustos, jo tad

tiem būs vairāk varmācības pār mums iespējams.

Ak, tēvuzemei grūti laiki! Mēs paši stājamies
svešinieku rindās un kad to nevaram, tad atveram

jel viņiem durvis, lai tik tie nāk un mūs apēd. Bū-

sim diezgan gardi — 700 gadus labi sālīti, tagad
aplamības liesmās izcepti. Nu, diezgan gards ku-

moss priekš to kārā zoba. Bet, kā saka, citur jau
neiet arī labāk. Tu būsi laikam arī «Latviešu Avī-

žu» 10-to šī gada numuru lasījis. Tu pats esi re-

dzējis, kāds vējš Rīgas latviešus spirdzina un spē-
cina. Tu man raksti, «ka vecais Rātminders no sa-

vas sirmās galvas ko dos» priekš sinonimisko vār-

du iztulkošanas. Ee ceru arī šogad uz Turaidu no-

tapt, tur paklausīties un papriecāties, kā daži no
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mūsu brāļiem jau tik atspirdzināti, ka vairs negrib
un nevar ar tiem «švindleriem» vienu ceļu iet.

Beidzot es arī zinu, ka Tev skaidrs prāts un dedzīga
sirds.

(Beigu trūkst.)

58. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1870. g. 24. jūlijā.

Mīļo Dīriķi!
Še Tev piesūtu daļu no sava «Izbraukuma pa tē-

vuzemi», vēlēdamies, ka tā būtu derīga priekš uz-

ņemšanas. Beigums nāks drīzumā pakaļ.
Tad tik ātri jau tā jaunā biedrība likumu ap-

stiprināšanu izdabūjusi! Es vēlos katru dienu Rī-

gā būt, jo nevaru nemaz sagaidīt ziņas par to, kā

tur tagad iet ar «Baltijas Vēstn.» pavairošanu v.

t. pr. Un tās domas manu sirdi ļoti ēd, ka tā jaunā
biedrība varētu Jūsu uzsāktam ceļam skādēt, un ja
arī ne visai daudz, tomēr dažā vietā, dažā būšanā.

Bet kad atgādinos, ka Rīgā 40 tūkstoši latviešu, ka

pie mūsu (atļauj man to vārdu) biedrības vēl nav

2 tūkstoši pilni un ka ir šo starpā daudz ārrīdznie-

ku; kad apdomāju to, ka nupat kļūs dažam acis at-

vērtas un sirds paskubināta mums, latviešiem, pie-
biedroties: tad drusku apmierinājos, cerēdams un

ticēdams, ka mūsu staltais karogs izcelsies lepni
un brangi pāri visām alošanām, pāri visiem juku-
miem. To es atzīstu dienu no dienas jo vairāk, ka

Rīgas Latv. biedrības priekšniekiem nevien vie-

nas biedrības valdīšana un izrīkošana uzticēta, bet

ka viņiem tagad visas tautas atmošanās un atdzī-

vināšanās ceļš ierādāms un pašķirams. Grūts, di-

žens un svēts darbs Jums no Laimas mātes pie-
šķirts. Lai tad netrūkst nekad un nekur Jūsu ro-

kai droša un stipra spēka; lai netrūkst nekad Jūsu

galvai skaidra, gaiša un svēta padoma; lai netrūkst

Jūsu sirdij nekad dedzīgas mīlestības, prātīgas ce-
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rības un latviskas ticības, nesajauktas latviskas ti-

cības !

Tomsonam es jau vēstuli raktījis ar dažādām

lūgšanām. Par skolas lietām es ar Jums labprāt
ar mutes vārdiem izrunātos. Bet to nu nespēdams,
raudzīšu vēstuliski savas domas priekšā celt. Šai

lietā vajaga vienprātības tāpat kā citur, un tie pa-

domi, kuri nestāv viens otram pretim, ir abi labi,
ir abi jāazpilda. īsi sakot, mums jāgādā:

1) par to, ka Vidzemē un Kurzemē, cik vien spē-

jams, jau tagad ieceltās skolās lai uzsāk patiesi
tautībai par labu strādāt;

2) par reālskolas iecelšanu;

3) par skolu jeb skolām priekš labdarīšanas

biedrības vajadzībām;

4) par skolu priekš Rīgas jaunekļiem, kuri

skolas gadus beiguši un tomēr vēl grib tālāk mā-

cīties ;

5) par tādu pašu skolu priekš Rīgas latviešu

meitām (es še zīmējos arī uz tādām, kam latviešu

valoda vairs neveicas);

6) par tādu skolu, kur latviskos priekšlasījumos
taptu jo dziļāk izstrādāti kādi derīgi, vajadzīgi un

patīkami zinātnības priekšmeti, kā vēsture, fizika,

aistētfka, psīcholoģija, antropoloģija v. t. pr. (zi-

nāms, priekš pieaugušiem). Šo pēdējo lietu laikam

varētu biedrības namā izdarīt, kur taču jau dažā-

das priekšlasīšanas top noturētas.

Par šo lietu mums dziļāk jāaprunājas, un kad

nu Jūs mani vienreiz savā pulkā ieņēmuši, tad esat

pacietīgi, ja es kādā vietā stipri paklupu.
Tev daudz labus vakarus sūtīdams, lūdzu par

ļaunu neņemt, ka mēs Tev ar tām izsludināšanām

uzbrukuši. Tavs brālēns vesels un ļoti nožēlo, ka

nespējis uz Rīgu notapt. Sveicini no manim Tom-

sonu, Baumani un šteinberģi!
Tavs Atis.



323

59. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1870. g. 13. augustā.

Mīļo Dīriķi!

«Tēvuzemei grūti laiki!» Tādu bēdu ziņu dzirdu

jo žēli atskanam. Man stāstīja, kā Tev un citiem

tagad klājas. Bezdievība un negantība sadevušās

kopā, lai nāvīgus tvaikus saceltu. Bet lai nu auka

saceļas kāda saceldamās, tā nevar mūsu prātus sa-

jaukt. Turēsimies nešaubīgi par cilvēcības liku-

miem, par gaismu un patiesību. Tādā karā kāvu-

šies tie viskrietnākie cilvēki, kas šai sauiē dzīvo-

juši. Daudzi šai karā krituši. Kritīs ir no latvie-

šiem daži, jo vēl slāpst tie asinszīdēji pēc cilvēku,

pēc mūsu asinīm. Un ātrāk tiešām neiegūsim ir

mēs it nekā, iekam nebūs upuru skaits piepildīts,
iekam nebūsim karodami uzvarējuši.

Ja Tu to jau nezinātu, tad Tu būtu gan šinīs

dienās pārliecinājies, ka Rīgas Latviešu biedrības

priekšniecība nav tikai kādas savrupīgas biedrības

priekšniecība vien. Jums jāiet ugunī par mums vi-

siem. Mums vainas un nelaimes dažādas, bet tā, tā

vislielākā, ka mums līdz šim trūka jebkāda centra

un pamata, virs kura stāvēdami, varētum sākt pa-
celties uz savām paša kājām. Visur mūsu aplenc
naidnieki, visur jaucas starpā trakuļi, visur mums

uzglūn Un mūs spaida varmācība. Rīgā tagad stiprs
un skaidrs pamats celts, to atzīst mūsu ienaidnieki

daudz skaidrāk nekā latvieši paši. Tādēļ viņi tik

nikni savā ļaunumā, tādēļ š i c tik kūtri un gļēvi un

šaubīgi pie darbu izvešanas. Bet šo pamatu neiznī-

cinās neviena noziedzīga roka. Turieties tikai Jūs,
priekšnieki, pie tā Jums piešķirtā grūtā, bet svētā

nolikuma. Nenogurstiet, nepiekūstiet!
Mūsu lieta ir skaidra. Mēs nenodarbojamies pa-

sauli pārgrozīt, gribēdami pastāvošās valstis sa-

gāzt un jaunas tai vietā celt. Mūsu darbs un pū-
riņš zīmējas tikai uz to, ka lai starp latviešiem iz-
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plauktu 1 goda prāts, vīra sirds un cilvēcības

likumu cienīšana; jo tad zels, plauks un ziedēs aug-

ļus nesdama vispārīga miesīga un garīga labklāša-

nās mūsu tēvijā, šis ceļš ir jau izkarots dažā Eiro-

pas malā, tas ir jau atļauts dažā Krievijas daļā.
Mums ir nolemts pašiem šo dārgo rotu izkaroties.

Es esmu par to priecīgs, jo lai arī mēs šai karā

kristum, tomēr tā lieta pati nekritīs; bet mums,

tiem tagadējiem, karā krītot, izaugs jo spēcīgi, jo
stalti karotāji, kas latviešu vārdam atdos viņam
piederošu godu un slavu. To, zināms, nevaram ne-

kādā vīzē cerēt, ka šis karš drīzumā izbeigsies. Pat

slavenākas, spēcīgākas tautas nekā mēs tādu karu

vedušas caur gadu simteņiem, līdz to nobeigušas.
Kur nu mēs, nelaimīgie verdzības audzēkņi, šo dar-

bu lai ātrumā izbeidzam. Izmirs vēl daža paaudze,
iekam tikai verdzības gars sāks patiesi vispārim

izzust, iekam latvieši atģidīs, ka viņu cilts ir viena

no tām svētākām Eiropas ciltīm, ka mums vajaga
uz pašu kājām stāvēdamiem izrādīt, cik lielu bez-

dievību, aplamību un negantību tie pastrādājuši,
kas mums verdzību uzkrāvuši. Verdzība mūs gan

bezgalīgi nomērdelējusi, bet caur to mēs neesam

patiesi kaunā krituši, jo mūsu sentēvi to neizpel-
nījās vis kādu negantu un bezdievīgu, ļaununu dar-

bu dēļ, bet tikai caur to vien, ka viņi turējās stipri
par savu tēvu ticību un zemi pret nikniem varmā-

kām. Tāds darbs nav nevienam cilvēkam, nevienai

tautai par grēku un kauna lietu uztiepjams. Un ja
mes tikai verdzības sekmes cik necik pamazināsim,
tad atzīs draugs un naidnieks, ka mēs skaidri un

godājami paliksim. Bet lai nu šodien gaismas dar-

bi jo ātri izplešas, nekā senākos laikos, tomēr tādu

atzīšanu un pārliecināšanos nevar vispārim
drīzumā panākt. Zināms, jo žigli, jo skaidri un

stipri mēs strādāsim, jo ātrāk mēs izklīdināsim tās

niknās miglas, kas acīs kož saulei lēcot. Tādēļ
mums pienākas būt nešaubīgiem savā cilvēcīgā ti-
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čībā, skaidriem un strādīgiem savā mīlestībā, bet

apdomīgiem un lēniem savā cerībā, ja katrs uzsākts

darbs tūlīt neizdodas.

Mēs gaidām, ka «Balt. Vēstn.» sāks trīs reiz ne-

dēļā iznākt. Saki, ko Tu kavē, tagad ļoti izdevīgs
laiks — jeb vai nav ļauts šo lapiņu pavairot? L ū-

dzams necel augstāku cenu priekš
«Balt. Vēstn.». Dodi labāk mazāku

formātu ar sīkākiem burtiem. No

šās lietas pārliecinājos «izbraukdams».

Saki Tomsonam, ka viņa lūgšanu drīz vien izpil-
dīšu. Darbs tik jānoraksta.

Es ilgojos pēc tās dienas, kur varēšu Rīgā strā-

dāt. Tagad esmu visu labi apdomājis un nosvēris

par to reālskolu. Es nākšu, ja Jūs mani sauksit

par šās skolas vadoni.

Tevi sveicina Tavs pastāvīgs un uzticīgs
Atis.

60. Bernhardam Dīriķim.

Šai vēstulē minētā Pēkšēnu Marija —
vie-

na no pirmajām latviešu rakstniecēm. Dzim. 1845. g.
10. oktobrī, Mazsalacas Kalnamačos, saimnieka mei-

ta, darbojusies kā mājskolotāja. Sarakstījusi vairā-

kas lugas, dažas no tām uzvestas un viena — «Ģer-
trūde» — 1870. g. saņēma pat Rīgas Latv. biedrības

izsolīto godalgu. Lugu saturs atstāstīts R. L. B. Z.

K. Rakstu krājumā XVIII. Mirusi Pēkšēnu Marija
1903. g. 8. decembrī.

Tērbatā, 1870. g. 21. septembrī.

Mīļo Dīriķi!

Tu mūs gan apmierināji sacīdams, lai velti ne-

baidāmies, bet tomēr mūsu bailes «Balt. Vēstn.»

labad nav vis veltīgas bijušas. SaM, lūdzams, vai

tad Tev neatļaus nekad savu lapu trīs reiz nedēļā

ļaudīs izraidīt, jeb vai tik vien, kamēr tagadējie

ziloņi tie liedzēji? Paldies, paldies, atskan Tev no

daudz pusēm par Tavu vēstnesi, un esmu pārlieci-
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nājies, ka ne tikai mēs, tērbatnieki, viņa soļiem

trīskārtīgu čaklumu vēlējam. Prieks man redzot,
ka arī citi studenti nepacietīgi svētdienas rītā tek

uz pastu, pēc «Balt. Vēstn.» prasīdami, iekam tiem

vēstuļu nesējs pēc pusdienas viņu katram mājās

pienes.
Tā ziņa par skološanas uzsākšanu no biedrības

puses mūs tik pat uzspirdzināja, kā tā, ka Alunāns

nu ir pilnīgi Jūsējs, mūsējs. Nu jau priekš mūsu

divatrona celsies patiesi jo sekmīgi laiki. To da-

būju arī vēl citādi pieredzēt. Priekš kādām nedē-

ļām atnāca man vēstule ar to pieprasīšanu, vai es

uzņemtos kādu priekš pirmā oktobra sarakstītu lu-

gu pārlūkot, iekam tā uz Rīgu aiziet. Paraksts

bija: «M. P. — Quellenstein, poste restante.» Es

pieņēmu to darbu, zinādams, ka skādēt nekā neskā-

dēšu, ja arī tiešām līdzēt nekā nespēšu. Tai 12-tā

septembrī man tika tā luga atnesta. No vienas tik-

ko priekš kādiem acumirkļiem otrādi pārrakstītas
vietas pārliecinājos, ka tas sarakstītājs pats arī vai

nu tērbatnieks jeb uz Tērbatu atnācis. Lugu izla-

sījis atradu, ka tam rakstītājam patiesi mūsu bez-

izejīgā dzīve Baltijā labi dziļi pazīstama un ka vi-

ņam manāms drāmatiskas dzejas spēks. Daudz lie-

tas atrazdams, par kurām gribēju jo dziļāk ar pa-
šu sarakstītāju izrunāties, es uzstāju tai kundzei,
kas atnāca man to lugu atprasīt, lai tā teic, vai tas

sarakstītājs neesot Tērbatā. Un lūk, tā man atbild:

jā, bet tas nav nekāds kungs, bet viena j a unk vn-

dze! Un piedzīvoju arī to prieku ar šo latviešu

meitu satikties. No visa, ko es tai īsā sarunāšanās

brīdī varēju ievērot, man rādās, ka šī M. P. jaun-
kundze izaugs mums par greznu rotu, lai arī viņas
pirmai lugai daudz un dažādu vainu uzrādāmas.

Es Tevi no visas sirds lūdzu īpaši šo lugu:
«Ģertrūde, jeb viens būs, kas atriebs» jo smalki ie-

vērot. Un ja tā arī neizpelnītos to piesacīto goda
maksu, tad tomēr tā sarakstītāja kaut kā uzskubi-
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nājama un stiprinājama šo uzsākto ceļu tālāk stai-

gāt. Lugas rakstība (ortogrāfija) vietām greizi iz-

devusies, bet tā jau tā vismazākā vaina, jo tā vis-

lētāk pārlabojama. Es priecātos ļoti, ja Alunāns to

lugu varētu priekš mūsu skatuves pieklājīgi izlie-

tot.

Sava «izbraukuma» dēļ dabūju dažas pārmešanas
dzirdēt. No divām pusēm man uzrāda, ka Latviešu

biedrību slavējot, vajagot arī viņas patumšās pu-

ses pieminēt. Esot daži caur «ekonomu un sulaiņu»

jestru (skarbu) pretī nākšanu tā sadusmoti, ka tie

apņēmušies, kauču dedzīgi tautas bērni būdami, ne-

kad vairs biedrības namu neapmeklēt. Jūs jau man

paši pastāstījāt, ka tas tagadējs ekonoms nav priekš
biedrības tas īsti derīgais vīrs. Viņš esot par ba-

gātu. Bet diezin vai bagātība vien būs tā patiesīgā
vaina.

No Turāta k. man stāstīja tādu nepieklājīgu iz-

turēšanos biedrības svētku dienā, ka sirds stipri
sarāvās to klausoties.

Ja nu tas viss tiesa, tad man ļoti žēl par to, bet

manu ticību tas neizkustina it nebūt. Es zinu, ka

mēs esam verdzības audzēkņi un ka no dažiem dub-

ļiem un netikumiem mēs vispārim vēl pēc ilgiem

gadiem nebūsim atsvabinājušies. Ja tas būtu īsā

laikā izdarāms, tad tā verdzināšana jau nemaz ne-

būtu tik bezgalīgi negants grēka darbs, tad tā ne-

pelnītu mūsu svētākās dusmas un bezžēlīgo nosodī-

šanu. Bet tagad nevaram citādi atspirgt, atšķīstī-
ties un pie sentēvu raženo tikumu cienīšanas un

piekopšanas piekļūt, kā tik vien paši.par sevi

gādādami, rūpēdamies un cīnīdamies. Uz to

palīdz vislabāk sabiedrošanās. Sabiedrības dzīvē

iznīkst pamazām visi tie ļaunumi, kuri tagad dažam

par patiesīgu piedauzīšanos. Arī iz Rīgas Latvie-

šu biedrības tiek tie cits pakaļ citam atšķirti, kas

nav cienīgi priekš mūsu tautas patiesīgu tikumu

izrādīšanas. Lai tad nu arī man daži nenoliedza-
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mus melnumus pie mūsu biedrības uzrāda, es tomēr

izsaucu skaidrā ziņā un stiprā pārliecināšanā: Lai

dzīvo Rīgas Latviešu biedrība! Augsta laime tai!

Mans brālis Pēterburgā man rakstījis, ka viņš ar

Tevi runājis un gatavs uz Rīgu iet. Saki lūdzams,
vai viņš jau ir Rīgā, vai vēl Pēterburgā? Par Tavu

ķildas lietu ar cien. ziloņa tēvu un par to adrešu

lietu laikam velti pēc ziņām lūgtos, jebšu mēs pēc
tām ļoti kārojam.

Beidzot vēl kādi veikali (Geschāfte).

1) Lūdzu pārrakstīt to adresi: «Grūnberg. 1.

Stadtth. Haus, Kurrikoff» — savā vīzē: «Lībietis,
stud. mcd., Haus Weyrich b. d. ehstnischen Kirche».

2) Esi tik labs man 10 eksemplārus no savas

«Latviešu rakstniecības» atsūtīt. Studenti grib to

pirkt (viens parakstījās divus eksemplārus, lai tik

tie 10 pilni būtu, ka varētu bez kavēšanās dabūt).

3) Vai Tu uzņemsi vēl kādu mazu rakstiņu par

mūsu valodu šai' pusgadā?
Sveicini Tomsonu, Baumani no mums tērbatnie-

kiem un saņem it īpaši labus vakarus no

sava uzticīgā At a.

61. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1870. g. 7. novembrī.

Mīļo Dīriķi!

Ar lielu prieku piesūtu es Tev šo pretrakstu, jo
man viņš liekas īsti derīgs ne tādēļ vien, ka še ne-

pareiza nicināšana tiek atraidīta, bet īpaši tādēļ, ka

šis raksts it skaidri pierāda — kas mums vēl da-

rāms. Mana sieviņa pati saka, ka tas raksts par
garu izdevies, ja uz viņu kā a t b i 1 d ē jum v ska-

tās» bet viņš tomēr diezgan īss, kad caur viņu grib
pieklājīgāku izturēšanos vārdos un darbos pie vi-
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riešiem pret sieviešiem pavairot. Un cik maz lat-

vietis to māk cienīt, kas tam īsti cienījams, to

mums, diemžēl, «Mājas Viesis» ar savu circeņu

dziesmiņu uz Alunāna trūdiem izrādījis. Mums vā-

cieši tā iemācījuši savu tautu un savējos smiet, ka

nu vienreiz vajadzēja arī otrādu balsi pacelt, lai

uzzeltu jo pieklājīgu cienības nosvēršana starp lat-

viešiem. Var cerēt, ka «Gars» manas sieviņas rak-

stā neatradīs nekādu uzskubināšanu uz niecīgu ķil-
došanos. Tādēļ es pabalstu viņas lūgšanu, lai Tu

šo rakstiņu liec drīzi savā vēstnesī iespiest. Viņa
priecātos ļoti, ja kāds lasītājs kļūtu uzvedināts uz

tādām domām, ka latviešiem tāpat pieklājas cienīt

savus sentēvus, kā citas tautas to dara pēc tagadējo
laiku skaidrākas atzīšanas.

Mēs Tērbatā visi veseli. Dīriķis iegājis savā jau-
nā mājā. Nama iesvētīšana tika izgreznota ar kā-

du lugu, ko kādi šenes latviešu studenti, kas Ta-

vam brālēnam pazīstami, spēlēja un, proti, latviski.

Šo lugu, tulkotu iz franču valodas, nosūtīs ar laiku

uz Rīgu. Igauņi še Tērbatā rosās it žigli. Redzēju

viņus arī teātri (divatronu) spēlējam, un bija pa-

tiesi veikla spēlēšana. Pie šenes ģimnāzijas tiek arī

jau igauņu valoda mācīta.

No Rīgas mēs gaidām arvien vēl kādas ziņas. Vai

Tomsons izdos savu zemkopības avīzi? Man raksta

no Pēterburgas, ka Valdemārs vairs nerakstot

priekš Maskavas vācu avīzēm. Viņš gribot jaunu
avīzi izdot (laikam latviski). Esot divreiz Pēter-

burgā bijis, bet atļaušanu nedabūšot, iekam jaunie
likumi par spiedu (Presse) būs klajā laisti.

Kā redzu «Balt. Vēstn.», tad nu mans brālis jau
Rīgā. Kaut jel viņam še laimētos sev par labu un

latviešiem par godu tur savu maizi pilnīgi nopel-
nīties. Kā stāv ar tām lugām, kas priekš apsprie-
šanas iesūtītas?

Daudz labu vakaru no Tava At a.



330

62. Sievai. *

Rīgā, 1870. g.

Mīļā zelta sieviņa!

Biju vesels visā ceļā. Gan piedzīvoju daudz,

daudz prieka. Bet nu vairs nespēju izturēt; sirds

ilgojas pēc Tevis un mūsu mazuliņā... Aizbrauk-

dams pats sev pārmetu, ka šoreiz atstāju Tevi vie-

nu pašu Tērbatā. Bet tagad pilnīgi esmu pārlieci-

nājies, ka bija mans pienākums izstaigāt šo ceļu ...

Šogad es dabūju vienu no «Baltijas Vēstneša» god-

algām ...
Ja ne vairāk — ceļa nauda būs atlīdzi-

nāta un rasi ir Jānītim kādi ratiņi...

63. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1871. g. janv ārī?

Mīļo Dīriķi!
Niecīgas ķildas gan neklājas pār gadu robežu

pāri aiznest, bet «Mājas Viesa» pretošanās pret ta-

gadējo tautas celšanos tik ļoti nepieklājīga un ne-

pareizīga, ka es, ja sevis dēļ būtu klusu cietis, to-

mēr lasītāju dēļ to nevaru vis darīt. Citi — un ne-

vis tie sliktākie starp mums — prasa un gaida, lai

es atbildu. Tādēļ es Tev šodien piesūtu vienu daļu
no savas atbildes, vēlēdamies, ka Tu viņu uzskatītu

par uzņemamu. Par skolām es rakstiņu sagatavo-
jis, no kā ceru, ka viņš daudziem derēs. Par lat-

viešu augstākām skolām, diemžēl, vēl daudziem

trūkst skaidra nojēguma. Par valodu vēl neesmu

spējis nekā sarakstīt dažādu kavēkļu dēļ. Bet dotin

došu.

Vēbers man raksta, ka viņš Tevi grib lūgt, lai

Tu citus rakstiņus sāc ar jauno ortogrāfiju, un ja
ne vairāk, tad tak ar latīniskiem burtiem likt ie-

spiest. Senāk es gluži tāpat domājis, bet tagad man

rādās, ka «Balt. Vēstn.» vēl cieti jāturas pie iera-

stās ortogrāfijas. Caur skolu grāmatām būtu ceļš
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priekš jaunas ortogrāfijas iebraucams. Tad lai vē-

lākās audzes ir laikrakstos viņu uzņem. Tik tādus

rakstus, kas sevišķi priekš augstāk mācītiem sagā-

dāti, var jau tagad ar svešādu, mazāk mācītiem vēl

neierastu ortogrāfiju ļaudīs laist. Es ceru par šo

lietu, kā arī par daudz citām, šovasar Rīgā jo pla-
šāk izrunāties ar tautiešiem, kas ap zemkopības iz-

rādīšanas laiku — tak no visām pusēm Rīgā sa-

brauks, Latviešu biedrības namā izviesoties un pa-

mieloties.

Par pirmo «Baltijas Vēstn.» numuru pateicamies

ļoti. Mēs viņu ar nepacietību sagaidījuši. Man žēl,
ka es Tev visas senējās tērbatnieku adreses neesmu

uzdevis, jo visi viņu grib arī uz 1871. gadu turēt,

un citi vēl pienāks klāt. Tā tad nu jau arī «Vēstu-

les iz Maskavas». Ja izdosies, tad gādāšu par kādu

arī no Tērbatas. Gribu drusciņ pastāstīt par šenes

igauņu dzīvi, par universitāti v. t. pr. Bet, diemžēl,

nevaļa un — miesīga nespējība daudz ko iespēj.

Pastāsti lūdzams Tomsonam, kad satiecies, ka es

no viņa ziņas gaidu. Ap Jāņiem mēs atlaidīsim

starp citiem arī kādu latvieti — Donneru, kas uz

paša maksu še mācījies un tādēļ var vietu ņemt,
kādu pats grib. Viņš būšot gatavs latviešu labda-

rīšanas biedrības aplokā strādāt, ja tā ieceltu kādu

latvisku sķolu. Tādēļ lūdzu Tomsonu man rakstīt,

jo Grūbis, diemžēl, aizbraucis, man piesolīto mantu

līdz neatnesdams.

Dīriķis Tev rakstījis, un ja Tev vaļas atliekas,
tad raksti viņiem. Tas patiks mums abiem. Dīriķa
domas par teātra (divatrona) apspriešanu lūdzams

neizpildi. Nes ziņas par teātri cik spējams, jo
citādi neizcelsies šis kultūras tik vajadzīgais zars.

Un kamēr «Balt. Vēstn.» neiznāk vairāk reizes par

nedēļu, tamēr tiem jāpaciešas, kas teātra apsprie-
dumu vietā prasa citus rakstus. Ka redakcija vi-

siem vienlīdzīgi nevar pa prātam izdarīt, to Tu la-

bāk zini, nekā es. Tādēļ ticu, ka Tu turēsies jo
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turpmāk pie Tava stāvokļa. Bet lai Tu nedomā, ka

man «Balt. Vēstn.» izrādās neapvainojams, tad jā-
man tie «smieklu stāstiņi» un «zobgali»

dažreiz par daudz zemiem pret visas lapas stā-

vokli izrādās. Es vēlu no sirds, ka Tev laimētos arī

šo lapas nodaļu uz augstāka pakāpiena pacelt.

Tavs uzticams un nešaubīgs
Atis.

64. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā (1871. g.).

Mīļo Dīriķ!

Saņem še manas domas par augstāku skolu va-

jadzību. Par valodu vēl neesmu spējis atbildi saga-

tavot, šodien man lielum liela lūgšana:
Ar tēvu valodas izmācīšanos nopūlēdamies, es

atzinis par vajadzīgu, ka ir man leišu valodas sa-

prašana daudzmaz jāiegūst. Tādēļ es starp citām

grāmatām gribu arī kādu leišu avīzi lasīt. Man

profesors Kuršats rakstījis, ka viņš leišu avīzi «Ke-

leivis» Karalaučos (Ķenigsbergā) izdodot. «Ke-

leivis» iznākot reiz par nedēļu, bet tagad, kara lai-

kā, divreiz. No Tērbatas es varētu pa diviem ce-

ļiem pie viņas kļūt, bet, diemžēl, rādās, ka neies.

Pasts nepieņem abonementu uz «Keleivi», jo šī avī-

ze neesot viņa avīžu rādītājā uzzīmēta. Grāmatu

pārdevēji saka, ka viņa izrakstīšana būšot veltīga:
Tērbatā neesot leišu cenzora, tādēļ viņš nekļūšot
cauri, kā jau ar kādām politiskām grāmatām noti-

cis, kas tikušas aizsūtītas atpakaļ cenzora valodu

neprašanas dēļ. Redz, kur .grūti universitātes pil-
sētā pie grāmatām kļūt! Tādēļ lūdzu Tevi pavai-
cāt, vai es caur' Rīgu nevaru šo avī-

zi dabūt. Es, zināms, priecātos ļoti, ja Tu «Bal-

tijas Vēstnesi» sāktu izmitot arī pret «Keleivi», jo
Tev kā redaktoram un dažā citā ieskatā (Hinsicht)
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derētu ar leišu avīzi iepazīties. Lūdzams izpildi
manu kārumu.

Tavs

Kronvalda Atis.

Kuršata adrese: «Professor Fr. Kurschat bei der

Konigl. Universitāt zu Konigsberg i. Pr.». «Kelei-

vis» maksā Prūsijā caur pastu: 4 sudr. grasi un

9 Pf. par gada ceturksni.

Ja Tu satiecies ar Mariju Pēkšēni, tad esi tik

labs pavaicāt, vai manu vēstuli dabūjusi. Es dzir-

du, ka viņa tagad Rīgā un tur nu palikšot. «Ģertrū-
de» kļūs laikam 19. februārī izrādīta. Man tika

sacīts, ka rakstītāja gribot pati līdzspēlēt, par ko

jāpriecājas. Kā stāv ar «Balt. Vēstn.» lasītāju
skaitu uz jaungadu? Pateiktos Tev ļoti, ja Tu kaut

ko paziņotu, vai vairodamies vairojas. No sirds to

vēlu un ceru.

Tas pats.

65. Bīskapam K. Ulmanim. *

Tērbatā, 1871. g. (sākumā).

... Nepazīdams visu latv. vārdu krājumu, kas

atradīsies jaunajā leksikonā, nevaru zināt, kādi

vārdi vēl būtu no jauna darināmi vācu-latviešu da-

ļā (welche W6rter noch auf eine etvvaige Neubil-

dung resp. Nachbildung harren). ledrošinos še iz-

sacīt savas domas. Man gan lielu lielais prieks, ka

vārdnīcas pirmā daļa jo drīz iznāks gaismā. Bet

vēlēties vēlētos, ka ar II daļas izdošanu Jūs nogai-
dītu divi trīs gadus pēc pirmās. Daudzreiz pats
esmu meklējis jaunus nosaukumus vārdiem, ko vēl

nepazinu, bet kas bija uzglabājušies tautā vecā

skaidrā valodā un nebija uzņemti Stenderā. Citiem

tāpat klājies. Citām reizēm atkal velti esmu nopū-

lējies izdabūt jaunu vārdu, nepazīdams vārda īsto

sakni un celmu. Dažu it vajadzīgu jaunvārdu cel-

šana nemaz nebija iesākama, tādēļ, ka pēc Stendera
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vārdnīcas nevarēja tiem atrast un paredzēt nekā-

da gala (Ausgang).

Bet kad nu Jūsu vārdnīcas I daļā latviešu va-

lodas manta pilnīgāk būs sakrāta un smalkāk iz-

šķirta, tad tie, kam krīt gādāt par jauniem vār-

diem, daudz mazāk maldīsies un spēs tos sadabūt

un vairāk panāks. Tad arī drošāk nekā līdz šim

būs iespējams norādīt — vai šim un tam latviešu

vārdam, kas būs pareizi tulkots mūsu priekšā, ne-

varētu reizē iedot vēl citu kādu nozīmi, nekā to,

kurā tas jau stāv, tā kā noticis citās izkoptās valo-

dās (Dass man dem Worte zu der bereits vorhan-

denen Bedeutung noch irgend welche naheliegende

Bedeutung coordinirt oder subordinirt). še man

stāv prātā it īpaši tādi vārdi, kas zīmējas uz dvē-

seles notikumiem, šai ziņā latviešu valoda tīri ba-

gāta. Bet kad nākas tulkot vācu vārdus latviski, tā

kā tie būtu kaut cik necik līdzīgi, tad mūsu valoda

mums liekas briesmīgi nabadzīga. Kas nav nodar-

bojies ar latviešu tautas dvēseles dzīvi, tas nemaz

neticēs, ka vācu vārds «Einsicht» latviešiem ir ==

= atjauta. Jo nevilšus gaidām ko no «sehen» =

= redzēt, skatīties arī pie latviešu vārda. Ka lat-

viešu vārds «prāts» dziļi jo dziļi mums atstāsta, ko

vāciski apzīmējam ar «die herrsehende Vorstellun-

gen», to nevaram iedomāties, kad mūsu priekšā ne-

stāv tāds darbs, kas uzlūkojams par pamatu (auto-

ritāti) šinīs laikos. Man šķiet, ka divi trīs gados
vārdu materiāls būs brangi pieaudzis un palicis

pilnīgāks vācu-latviešu daļai, kura nedrīkst būt

mazāka par Kuršata leišu vārdnīcu. Tāpēc mana

vēlēšanās, lai II daļa neiznāktu reizē ar I Pēc ta-

gadējām būšanām spriežot, cerams, ka divi trīs

gadu laikā I d. būs izpirkta un tad varēs otrreiz to

izdot pilnīgāk.

Tad vēl lūdzu atļaujiet man izstāstīt, kāds man

stāvoklis jaunvārdu ziņā. Manas domas ir, ka

jauni vārdi vajadzīgi un iespējami latviešu valodā.
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Tāpēc arī no savas puses pēc tiem dzenos. Man, kā

latvietim, ir pienākums un tiesība tālāk izkopt sa-

vu tēvu valodu. Rakstos un runā esmu lūkojis
ievest un izplatīt tādus jaunus vārdus, skaidri zi-

nādams, ka latviešu rakstu valoda un tā valoda, ko

izglītotie runā savā starpā, nevar palikt stāvot

tanī stāvoklī, ko runā bērnu aukles un ganu meitas,
lai gan «Mājas Viesa» bezvārdim tādas domas.

Esmu pārliecinājies, ka arī pie mums rakstu valo-

da piepeši, bet nevis negaidot, pacelsies pāri ļaužu

valodai, tāpēc ka latviešu izglītotā daļa, turēdamās

pie savu tēvu valodas, ar savu izglītību puslīdz aiz-

gājusi priekšā rakstu valodas izkopšanai.

Tāpēc man nevar pārmest: es gribot radīt izglī-
tību — taisīdams jaunus vārdus. Mans ceļš pavi-
sam otrāds. Es pūlējos atrast piemērīgus nosauku-

mus tēvu valodā izglītībai, kas jau pastāv un pa-

nākta no manis un no citiem... Zināms, tikai pēc

sava spēka mēra spēju līdzstrādāt šinī darbā. Tā-

pēc nemaz nezūdos, kad viens vai otrs jaunais vārds

nepatīk un kad tā vietā cits ienāk. Mani spēki še

nebūtin nesakrīt kopā ar to, cik šai lietā vēl būtu

iespējams darīt. Kad Jums būtu jāatmet daži no

maniem jaunajiem vārdiem, tad man būtu žēl tikai

tanī ziņā, kad tā vietā tūliņ nebūtu atrodams cits

labāks nosaukums.

Galā vēl pieminēdams savu stāvokli Jūsu izdotā

leksikona lietā, varu sacīt, ka priecāties priecājos,
ka latvieši un vācieši tur strādā kopā. Cik labprāt
es vēl vairāk strādātu pie I daļas, to tie varēs ap-
liecināt, kurus esmu lūdzis palīgā atbildēt uz Jūsu

piesūtītiem vārdu rādītājiem. Tāpēc brīnīties brī-

nījos, dzirdēdams no sevis tādas pašas valodas, kā-

das Jūs man rakstījāt par kādu Kurzemes skolotāju
leksikona lietā. Lai gan nav pirmā reize, kur man

jādzird tādi melu pārmetumi par to, ka es turos

pie savas tautas, jo dažiem ļaudīm patīk rakstot un

runājot manam vārdam pielikt klāt dažādus ļaunu-
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mus un melus. Tomēr šoreiz man sirds gan ļoti sā-

pēja, dzirdot — es neesot cienīgs, ka vācietis man

dodot labdienu, un mans vārds jau esot uzdots 111

nodaļā.

66. Bernhardam Dīriķim. *

Tērbatā, 1871. g. 3. februārī.

Bīskaps Ulmanis man rakstīja, žēloda-

mies, ka no Tevim viņš neesot dabūjis atbildi uz

lūgumu, tam piesūtīt tos jaunos vārdus, kuri nesen

bija minēti «Baltijas Vēstneša» pasta tašā. Ja šie

vārdi ko vērti, tad lūdzams raksti kādas ziņas viņu

dēļ. Mums visiem jāgādā, cik vien spējams, ka jau-
nās vārdnīcas II daļa neizdodas pārāk nabadzīga.
Un ja tiesa, ka dažs no mūsu iztaisītiem vārdiem

būs atmetams, tad jārūpējas, ka vārdnīcas sarakstī-

tājam jauni vārdi salasās no daudz pusēm; tad tam

jo viegli nāksies atšķirt derīgos un labākos no ne-

derīgajiem. Bez jauniem vārdiem bīskaps Ulma-

nis nedz spēj, nedz grib laist ļaudīs savas vārdnī-

cas otro daļu. žēl, ļoti žēl, ka Juris Alunāns nav

strādājis līdz šai dienai. Ar daudz, daudz jaunvār-
diem mēs būtum tāpat apraduši, kā ar Franciju,
Spāniju v. t. j. pr. Zinu, ka daži no maniem jau-
najiem vārdiem nekļūs pieņemti, kauču tie nebūt

nav viegli iztaisīti. Un ja arī viens otrs tos pie-
ņēmis, tomēr tie kļūs atmesti, tiklīdz kā izcelsies

labāki. Bet es arī nekur neesmu sacījis, ka manam

iztaisi jumam vajaga palikt. Esmu mēģinājis un

mēģināšu vēl. Jo savā famili jā un apejā
latviski runādams un rakstus sagā-
dādams nespēju iztikt bez jau-
ni c m vārdiem. Bet zinu, citiem tāpat iet kā

man; un ja citam kam izdodas atrast labāku vārdu

nekā man, tad to pieņemu, tikko dabūdams to zi-

nāt, lasot vai dzirdot." Tagad man ir darbā jo va-
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jadzīgs jaunvārdu krājumiņš. Došu to pārbaudīt

«Baltijas Vēstnesim», cerēdams, ka daži vārdi būs

pieņemami, kā «vēsture», «kaislība» v. c.

67. P. Baumanovskim.

Tērbatā, 1871. g. 28. martā.

Cienījams P. Baumanovska kungs!

Jūs vēstule no 1-mā marta š. g. mani ļoti ieprie-

cinājusi. Paldies saku Jums par to labprātību, ar

kuru Jūs uz maniem rakstiem skatāties. Kā Jūs

zināsit, tad diemžēl, ļoti bargi pretinieki maniem

centieniem naidīgi uzmācas, «Mājas Viesī» valodām

stāvu bērdami.

Es strādāju un cīnos pēc savas atzīšanas, pēc

sava spēka mēra, zinādams, ka neviens nespēj vi-

siem pa prātam izdabāt un tādēļ arī es nē. Par to

man prieks, ka daudziem manas domas, mani pū-

liņi daudzmaz patīk; bet man turpretī žēl, ka mani

pretinieki, manus pūliņus pavisam nepareizi un ne-

taisni iztulkodami, nodarbojas man tādu neslavu

sacelt, kādu nebūt neesmu pelnījis.

Man nav svētākas valodas par latviešu valodu;
man nav mīļākas tautas par latviešu tautu; man

nerūp nekas tik dziļi, kā viņas atzelšana un uzplauk-
šana. Tie acumirkļi ir priekš maniem tie laimīgā-

kie, kuros es spējis savas tautas labad kaut kādu

soli spert. Un no šī stāvokļa nekāpšu zemē, kamēr

vien būšu pie pilnas atzīšanas spēka.

Tā tad arī ar savām rūpēm vēl vajadzīgo skolas

grāmatu dēļ — neesmu mieru metis, lai gan līdz

šim dažādu kavēkļu labad vēl tālu nekļuvis. Lie-
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lumlielāis šķērslis ir valodas nepilnības priekš taga-

dējām vajadzībām. Turklāt vēl tā nelaime, ka mēs

augstākās skolās un pilnīgākās zinātnību grāmatās
neatrodam vajadzīgā atbalsta priekš savas valodas

dziļākas un pilnīgākas izmācīšanās, kā to citas tau-

tas iespēj.

Pie «Fizikas» mēs vienmēr, bet pamazām strādā-

juši. Es lūkošu papriekš mazu, mazu grāmatiņu
priekš ļaužu skolām gaismā laist. Ņemšu tās visva-

jadzīgākās mācības un ziņas no fizikas. Pilnīgāku

fizikas grāmatu apgādās vai nu mans darba biedrs

uz savu roku vien, jeb ar mani kopā. Bet vai nā-

košā ziemā jau mana mazā grāmatiņa, kura pēc

rokas raksta pa lielākai daļai gatava, jau spēs mūsu

skolas apmeklēt, to nevaru tagad nosacīt. Tagad
vēl bilžu apgādāšana tas lielākais darbs. Un gluži
bez bildēm negribu un nevaru savu grāmatiņu ļau-
dīs laist.

Par Jūsu padomiem ortogrāfijas labad mums

būtu daudz ko spriest. Tai spriedumā esam vienis

prātis, ka mums vajadzētu mēģināt kādas grāmatiņas
ar latīņu burtiem nodrukāt. Priekš maz mācītiem

būs gan vēl tā tagadējā parastā ortogrāfija kādu

laiku jāpatur; bet priekš augstāki mācītiem nepie-
tiek it nebūt ar tagadējo ortogrāfiju. Tādēļ es tos

pūliņus priekš ortogrāfijas pārlabošanas neturu vis

par veltīgiem jeb tukšiem.

Cik ļoti vajadzīga mūsu ortogrāfijas pārlabošana,
Jūs varat drīz pārliecināties, ja Jūs smalkāk aplū-
kojat, kā mūsu tagadējā ortogrāfija 300 gados jau
dažādi pārvērtusies. Viņa vēl nav savu iespējamo
pilnības pakāpieni aizsniegusi, tādēļ viņai vēl reiz

jāpārgrozās.

_

Lasait tikai grāmatas ar mūsu ortogrāfiju, un

tādas, kas Vitebskas un Kaunas latviešiem rakstī-
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tas; salīdzinājiet tadarī leišu grāmatas, kurās Krie-

vijas leišiem pavisam citāda ortogrāfija nekā Prū-

sijas leišiem, — tad jūs paši sacīsit, ka mūsu orto-

grāfija vēl guļ nežēlīgā novārtā. Jo Jūs tak nelieg-

sit, ka visiem latviešiem un viņu tautas brāļiem

vajadzētu, pēc patiesības, pie vienas ortogrāfijas
turēties.

Tagadējās ortogrāfijas sajaukšana un nepilnība,

zināms, tādēļ cēlusies, ka pirmie grāmatu apgādā-

tāji mums bijuši vai nu vāci, vai poļi. Tādēļ atro-

nam latviešu-leišu rakstos pa daļai vācu, pa daļai

poļu valodas ortogrāfijas, kuras vietām ar mūsu

valodas likumiem un viņas tikumu nesaskan labi

kopā. Un ja šodien ņemtu jeb kuras citas valodas

ortogrāfiju priekš mūsējās izlietot, kā, diemžēl, citi

rakstītāji mēģinājuši, tad mūsu ortogrāfijas bū-

šana nekļūs vis labāka, bet turpretī vēl jo raibāka

un nederīgāka.
Pēc manas saprašanas, še latviešiem pašiem, kuri

savas valodas likumus un viņas tikumu pilnīgi un

dziļi izmeklējuši un nosvēruši, — jeb tādiem vī-

riem, kā Bīlenšteinam un šleicheram, — pienākas

pie latviešu ortogrāfijas pārlabošanas veiklu roku

pielikt. Tādā ieskatā es viemēr priecājos, redzē-

dams, ka citi rakstītāji par šo lietu pūlējas un rū-

pējas, jo pats še vēl neko nespēju līdzstrādāt.

Šīs rindiņas saņemiet ar tādu pat labu prātu, kā

Jūs manus citus rakstus lasījuši.
Jūs sveicinādams parakstos par Jūsu padevīgo

Kronvalda Ati.

68. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1871. g. 9. septembrī.

Mīļo Dīriķi!
še es Tev piesūtu savu apcerējumu «30. au-

gustā», lūgdams, lai Tu viņu «Baltijas Vēstn.» no-
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drukātu. Bet ja Tu kautkāda iemesla dēļ to neiz-

darītu, tad atsūti man viņu atpakaļ, jo man viņa
vajaga.

Caur Gūtmani dabūju šodien dzirdēt, ka Tu uz

nākošu gadu «Balt. Vēstn.» divreiz nedēļā izdosi.

Par to esmu ļoti priecīgs. Un ja Tu man atļauj sa-

vas vēlēšanās izsacīt, tad īsi saku: Kaut būtu iespē-

jams «Balt. Vēstn.» redzēt tikpat lielā formātā ar

jo mazākiem burtiem un — bez visai lielas cenas

paaugstināšanas. To jau zinu, ka darīsi, kas iespē-
jams.

Es esmu pret «Mājas Viesi» atbildi sarakstījis,
un tik nevaļas dēļ viņa vēl nav Tavā rokā tikusi.

Es ceru, ka Tu ar manu pretrakstu būsi gluži ar

mieru.

Pirmās latviešu zemkopju sapulces protokols
man arī patlaban rokā nācis. Vēl neesmu lasījis,
tomēr redzu, ka vienas dienas darbs diezgan lie-

cina par latviešu uzcītību un spēku. Kā stāv ar

to nosprieduma izpildīšanu, ka Rīgā «pastāvīga zem-

kopju biedrība» jāceļ? Vai esat šai lietā kādu soli

uz priekšu kļuvuši? Kā dzirdu, tad par latviešu ele-

mentārskolas celšanu gan rūpējas. Lai veicas gais-
mas darbi!

Tavs

Kronvalda Atis.

69. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1871. g. 20. oktobrī.

Mīļo Dīriķi!

Nāku šoreiz ar mazu rakstiņu par valodu. Esmu
to tā sarakstījis, ka katrs «Baltijas Vēstn.» lasītājs,
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kam prāta cilāšana nav sveša lieta, to, uzmanīgi iz-

lasīdams, pilnīgi sapratīs. Tu neesi labu laiciņu
nekādus rakstus par valodu nesis; tādēļ ceru, ka

Tu šo vēstuli, Helmaņa kungam rakstītu, pieņemsi.
Bet ja Tev trūkst patelpas (rūmes) aiz citu rakstu

bagātības, tad lūdzu, vai nevarētu šo rakstiņu kādā

pielikumā iespiest, zināms, ja tāds pielikums visai

daudz nemaksātu.

Klāt pielikto rakstiņu izlasījis, Tu gan nomanīsi,

cik labprāt es viņu ļaudīs laistu. Viņš ir 4 gadi

audzināts; jo lai gan labi sen jau pēc «Korper'a»

atlīdzinātāja meklēju, tomēr tik priekš 4 gadi atradu,
ka «ķermenis» ir patiesi tas pats, kas latīņu «crea-

men» un no «Korper'a jeb Korpusa» tik caur ga-

lotnes skaņām izšķirams, bet pēc sava dzimuma un

tikuma viņš sakrīt pilnīgi kopā ar «Korpus». Cik

es no indoģermāņu valodām saprotu, man jāsaka,
ka labāka vārda mums nevajaga, kā šis sentēvu

jaunības gadu liecinieks jau patiesi ir.

Cerēdams, ka Tev būs iespējams manu lūgumu

drīzumā izpildīt un tādēļ droši ticēdams, ka nākošu

gadu ap šo laiku būsim ar «ķermeni» itin pilnīgi

apraduši, sveicinu Tevi no savas sieviņas un citu

tērbatnieku puses.

Tavs

Kronvalda Atis.

P. S. Ulmaņa nāve manim ir tik nesagaidīta uz-

brukusi, ka sirds sadrūvināšana vēl nav norimusi.

Viņš pats bija pārliecināts, ka ātrāk nemiršot,
iekams nebūšot savu vārdnīcu pabeidzis. Kādās ro-

kās nu kļūs nepabeigtais darbs?

Tavam brālēnam ir ko priecāties un ko noskum-

ties. Ko priecāties, jo viņam jaunas meitas atnā-



342

kusas, un raizes viņam cēlušās Maskavas dēļ, jo
laikam cerēto palīdzību nedabūs.

Vai Tu manu vēstuli jaunā Grūbes labad dabūji?
Vai var ko cerēt?

Tas pats.

70. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1871. g. (decembrī).

Mīļo Dīriķ!

Mēs tērbatnieki būtum gatavi Tev pastarpēm

slimību vēlēt, jo tad mēs dabūtu biežāki ar Tevim

sevišķi sarunāties. Bet sevmīlības kārumus sa-

valdīdami, vēlam no sirds Tevim veselību, spēku
un jautrumu, lai Tu nekad nepiekustu un neap-

niktu ik nedēļas ar tūkstošiem sarunāties un par

svarīgām lietām pārspriest. — Tu mani apsūdzi

stipras nepacietības dēļ laikam tādēļ, ka es Tev lū-

dzis, lai manus piesūti jumus atpakaļ sūti, ja tiem

neatronas «Balt. Vēstn.» patelpas. šādas lūgšanas
cēlonis nav nepacietība, bet cerība, tos pašus rak-

stus «Sētas, dabas, pasaules» turpinājumā izlietai.

Citādi es ciešu pariezdams, ja man kur nākas pa-

ciesties, bet «Balt. Vēstn.» mani līdz šim nemaz

nav piespiedis uz paciešanos, jo gandrīz visi pie-

sūtījumi kļuva uzņemti.

Ka Tu no mums tērbatniekiem gaidi jo vai-

rāk tādus rakstus, kas jo taisni uz dzīves tagadē-
jiem atgadījumiem zīmējas, to es saprotu ļoti
skaidri. Bet priekš šāda darba izvešanas mēs tie-

šām tie lielākie nespējnieki. Tie, kas no mums

strādā, tie strādā diezgan krietni, bet vispirms sa-

vas izdaiļošanas, dēļ. Dzīves atgadījumi ieprie-
cina vai noskumdina mūsu sirdis, bet droši sprie-
dumi priekš klajā celšanas mums nav nemaz pie
rokas. Mēs Tev nosūtām labprāt tādus rakstus,
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kurus mūsu šenes sadzīve izaudzinājusi. Daži no

tiem jaunekļiem, kurus tagad tuvāk iepazinis, būs

savos vīra gados krietni un čakli «Balt. Vēstn.»

līdzstrādātāji. Tagad Tev vēl jāpaciešas.
No savas puses Tev varu apliecināt, ka es par

Ulmani ņēmies rakstīt. Nezinu, kad galā kļūšu,
jo materiāls no daudz un dažādām pusēm jāsalasa.
Esmu ar darbiem apkrauts un no dzirkstēs sāpēm.
Savus abus «filozofiskos» rakstus es tādēļ vēlējos

ļaudīs laist, lai «filozofiska» sajēgšana tos modi-

nātu, kas snauž, un tos stiprinātu, kas iebailīgi no

katra ikdienišķa notikuma ļaujas satriekti es. Par

«ķermeni» lūdzu gādāt, kā Tev vaļas un iespēšana.
Ja Tu vari tādu izvilkumu dot, ka sevišķi mācīts

lasītājs — un priekš tiem es biju to sarakstījis —

manu spriedumu atzīs par loģisku, tad lūdzu to iz-

darīt; bet ja nē, tad vēl reiz lūdzu manim atpakaļ
sūtīt.

Viss, ko līdz šim ievērojis un piedzīvojis, mani

arvien jo skaidrāk pārliecina, ka mums vajag labi

drīz par kaut kādu augstāku skolu tautības

garā gādāt, lai varētu to skolā iemācīties, kas skolā

par pašu tautu v. t. pr. jāmācās. Nākas grūti visu

to dzīvē izpildīt, uz ko skola nav lēnām un kārtīgi

sagatavojusi.

Ka Tavi pūliņi veltīgi bijuši, to Tu tak nemū-

žam nevari sacīt. Es vēlētu, ka Tev nākošos trīs

gados būtu iespējams, ja ne vairāk, tad jel tik pat

daudz modināt un skubināt, kā Tu pirmos 3 gados

patiesi darījis. Tas man žēl, ka Tu daudz nepatik-
šanas no «mīļiem līdzstrādniekiem» piedzīvojis un

ka Tevim par tautas labumu rūpējoties un gādājot
daudz naudas izdošanu gadījušās. Būs izsēti graudi,
kas savā laikā bagātīgus augļus atnesīs.

Saki, kādēļ Rīgas Latv. biedr. nepalīdz «Balt.

Vēstn.» 2 reiz nedēļā izlaist? Viņa tak reiz ap-

ņēmās tik daudz piepalīdzēt, cik vajadzētu priekš
sevišķas spiestuves, ja tik «Balt. Vēstn.» vairāk
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reiz nedēļā iznāktu. Būtu diezgan jaunas bēdas,

ja Tev atkal tagadējā atļaušana kļūtu atņemta.
Par to ir gan ko priecāties, ka «Balt. Vēstn.» ņem-
sies nopietni par līdzšinīgās ortogrāfijas izkustinā-

šanu gādāt, jo tad tik spēsim ar laiku pie pilnīgā-
kas kļūt, kad tā vecā būs daudzmaz straumē laista.

Esmu šinīs nedēļās ņēmies vāciski rakstīt pret

vācinātājiem. Bet raksts vēl pie cenzora; redzēs,
vai spēšu ļaudīs izlaist. Matisens viņu lūkos vēl

priekš ziemas svētkiem iespiest, ja tik dzīvs vesels

no cenzūras pārnāks.
Šo vēstuli Tev nonesīs tērpatnieks, tādēļ tas

Tev ar mutes vārdiem spēs visu smalki izstāstīt, kā

mēs še pūlējamies. Dzīvo vesels un sveicini līdzi-

niekus, kam drauga prāts, arī no manas puses.
Vēl reiz lūdzu, vai jaunā Grūbes dēļ nevar kaut

kādu palīgu dabūt no Rīgas Latv. biedr. puses? Esi

tik labs, šo manu lūgšanu izdevīgā brīdī priekšā
celt.

Tavs nešaubīgais
Kronvalda Atis.

Lūdzu manus pēdējos rakstiņus tādēļ atsūtīt at-

pakaļ, ka es viņus ceru še pat citādi izlietāt.

Tas pats.

71. Vecākiem. *

Tērbatā, 1871. g.

_

Mīļā māt, zinu, ka Jūs laipnīgi uzņemsit manu

sieviņu, savu meitu līdz ar mūsu mazo' Jānīti. Viņi
abi pie Jums nemeklēs cita nekā, kā vien Jūsu

mīļo mātes sirdi un drošo mātes klēpi. Mana sie-

viņa aiz sirdsēstiem un raizēm tā panīkusi še pil-
sētā, ka drīzumā tai jāmeklē mierīgāks, spirgtāks
patvērums. Kur citur to gan atradīsim, kā pie
Jums?

Un Jūs, mīļo papu, tad neļaunosities, ka jau tik

agri es Jums nosūtu savu mazo dzīvsudrabu... Un
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lai nu mūsu Jānītis gan nespēs braukt līdz uz Lie-

pāju, tak viņš prot atnest zēvelskaliņus, ko pīpi ie-

dedzināt, un atnest zābakus, kad aunat kājas. le-

slēdziet šo mazo atvasinu tāpat Jūsu tēva sirdī, kā

mūs citus
...

Mīļie vecāki, mana sieviņa gan pelnījusi, ka to

uzņemat kā savu meitu. Pie visas mūsu nabadzī-

bas un savas nespēcības, tā nepiekūst no rīta līdz

vakaram rūpēties un gādāt par mani un savu bēr-

nu, pieciezdama daudz priekus, ko citas sievas

meklē un bauda. Un ja Jānītis tikai vesels nokļūs
līdz Jums, tad varēsit paši pārliecināties, cik brangi

viņa to līdz šim kopusi un audzinājusi bez nekāda

palīga, bez nekāda īpaša bērnu aukla...

Vēlēdams veselību un spirgtumu, skūpsta Jūsu

rokas

Jūsu dēls A t i s.

72. Latviešu skolotā jiem. *

Tērbatā, 1871. g.

...Latviešu skolām būs apgaismot
latviešu tautu. Tās nedrīkst un nespēj pārvērst
tautas locekļus nedz par čigāniem, nedz igauņiem,
nedz vāciešiem. Tās nav kumēdiņu rādītājas, kur

vienā galā iebāž baložu olas, otrā redz izlienam

vārnēnus... Tās ir dārzu vietas, kur tauta ie-

dēsta savus visdārgākos stādiņus, savus bērnus, lai

tie tur izaugtu gaiši prātā, krietni sirdī, derīgi dzī-

vē, tautai par godu ...

Skolotāji ir līdzīgi dārzniekam. Šādā amatā

nevar iecelt kaut kādu klibzaķi vai nemāki.

Tur vajadzīgi dziļi un pieklājīgi izmācīti spēki ...
Tos tikai spēj izkopt sevišķā skolotāju seminārā...

Semināra darbs ir grūts jo grūtāks latviešu

semināros. Latviešu jaunekļiem tur nav tikai jā-
iemanās vispārīgās mācībās, bet sevišķi vēl

savas tautas un valodas vajadzībās, lai tie
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paturētu mīlestību uz savu amatu un uz savu tautu

un mācētu nosvērt tautas tiesības un pienākumus,

un neieradinātos aplami domāt un spriest par savu

tautu, ieraugot pie tās dažus verdzības augļus un

atlikumus. Galā skolotājiem vajaga būt sagatavo-
tiem tautas audzēkņu dēļ cīnīties, ciest, karot un —

uzvarēt...

Tādā prātā jau labi sen skatījos uz latviešu

skolām, gan priecādamies, gan noskumdams un pa-

līdzēju iecelt skolotāju konferenci kādā Kurzemes

apgabalā. Ar tādu apziņu apmeklēju Turaidas

konferences un lasīju Ģedauta rakstu «Par sko-

lām».

Ko esmu dzirdējis par Valkas semināru no paša
direktora un dažiem bijušiem mācekļiem, man

jāteic, ka Ģedauta kungs vēl nemaz nav minējis
visas nepilnības un trūkumus, bet tikai svarīgākos.
Un pats būdams semināra skolotājs un, iepazinies
ar mūsu laiku semināriem un nosvērdams savas

tautas vajadzības, esmu pārliecinājies, ka Valkas

seminārs nepanāk tagadējo skolotāju audzinātavas

uzdevumus.

Valkas semināram trūkst daudz mācībās va-

jadzīgo aparātu. Tam nav vēl derīgas mēģinājuma
skolas. Viņa audzēkņi nedabū diezgan dziļi iepa-
zīties ar savas tautas vēsturi un valodu

... Taga-
dējos laikos to paģēr no jebkura skolotāja... Un

latviešu skolotājiem it sevišķi pienākas atdzīvināt

pīšļos grimušo tēvu valodu..'.

Dzirdēju no kāda Vidzemes skolotāja... «Ach,
die abscheuliche lettische Spraehe!» Citi Vidze-

mes skolotāji man teikuši, tiem esot vienalga —

runāt vai latviski vai vāciski. Un Erdmaņa kungs
stāsta, kādēļ viņš neprasot Dievu lūgt tēvu valodā.
Dievs saprotot lūgšanas visās valodās, ir bez valo-

das, ja tikai tās nākot no sirds. —
Tad būtu arī jā-

saka, Dievs saprot mūsu lūgšanas, vai tās ņemam
no luterāņu, katoļu, krievu ticības grāmatām. Bet
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vai tādēļ cilvēkam vienalga, it īpaši semināristiem,

pie kuras ticības tie turas? Un vai Valkas semi-

nāristi, nodarbodamiesar vācu valodu, nedabū dzir-

dēt, ko paši vācieši saka par pieklājību — Dievu

lūgt savā valodā? Vācu rakstniekam Hipelam
kāds vācietis sacīja: «Kādēļ lai es nelūdzu Dievu

pa franciski!» Hipels atbildēja: «Vācietis, Dievu

lūgdams pa franciski, liekas no Dieviņa sev atpra-
sīt francūžu vokābuļus ...

Kam īstā vaina pie šiem trūkumiem, to pama-

zām izzināsim. Nebūtin nesaku, ka semināra di-

rektors vai semināristi būtu vienīgie vainīgie. Pats

Cimzes kungs vislabāk spēs liecināt, kādēļ tam

jābrien tādos dubļos. Viņš ir vīrs, kas dažādi rā-

dījis, cik mīļa tam gaisma un patiesība. Viņš pats

cietis rūgtākās sāpes, nevarēdams darīt kā gribē-
dams. Tikai jāvēlas, ka tam nebūtu pretim nekādi

šķēršļi — savai tautai sakot pilnu patiesību par

savu darbošanos...

Skatoties uz Valkas semināru kā uz skolu,

tas būs dažādi uzteicams, ka tur māca latviešu jau-

nekļiem labas un vajadzīgas mācības vācu valodā.

Bet ņemot to vērā kā latviešu skolotāju

skolu, mums jājautā, kādi augļi tur var celties mū-

su tautas garīgai atzelšanai?
...

Dzīve mums

dod atbildi ...

73. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 12. janvārī.

Mīļo Dīriķ!

No paša sirds dibena vēlu Tev un Taviem pūli-

ņiem izveicību un kuplas sekmes uz jauno gadu!

Sevišķi lai «Balt. Vēstnesim» laimētos mūsu sko-

las lietās tos dažādos mākoņus, kas viņu apēno, drī-

zumā izklīdināt. Lai dzīvo tēvu zeme, lai dzīvo lat-

vju tauta spēkā, gaismā un krietnos darbos!
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Paldies par pirmo Nr. Lai nenāktu šinī gadā
neviens pats plānākos svārkos, kaut ar zobgals
daudzreiz nerādīsies.

No manis negaidi šo pusgad neviena raksta.

Esmu arvien vēl sasirdzis. Gandrīz 4 nedēļas gultā
sagulējis. Mēģinu nupat savu darba pienākumu

izpildīt, bet — pie īstas atspirgšanas neesmu kļu-
vis. Par savu vācu rakstu pret «Zeit. fiir St. v. L.»

neesmu no cenzūras nekādu atbildi dabūjis. Dievs

zin', vai kādreiz to sagaidīšu. No Tērbatas nezinu

šinī brīdī nekā pastāstīt. Pazīstamie veseli. Mani

jaunākie draugi izklīduši pa tēvijas malu malām.

Ceru, ka pārnācējiem būs ceļa somas pilnas dīgsto-
šu graudu un arī ziņas par Rīgu.

Labprāt vēlētos zināt, kādā vīzē Tu Varaidoti

pieņēmis par pastāvīgu līdzstrādnieku un kas tie

tādi «tie tautieši Berlīnē».

Lūdzu divi eksemplārus no «Balt. Vēstn.» par
še pieliktu naudu uz Tērbatu atsūtīt zem adreses:

1) Maģistr. Zemmeram, kā jau līdz šim.

2) Stud. Liniņam, Haus Kūrs, Russ. Strasse.

Tevi sveicina Tavs noguris
Kronvalda Atis.

Par abiem eksemplāriem pieci rubļi iemaksāts.

Lūgtu arī manam brālim uz Durbi, kā līdz šim

sūtīt.

Tas pats.

74. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. (februārī).

Sirdsmīļo Dīriķi!
Man iet šoziem ļoti grūt. Uznāca šinīs dienās

Dieva negaiss, mans sāpju pilnais «ķermenis» da-

būja labu spērienu, lai gan caurcaurim daudzmaz

uz priekšu rāpjos.
Bez tam mana Tērbatas garīgā pūlēšanās man

dažādi un stipri šai ziņā notvīoinājuse. Esmu pie-
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dzīvojis necerētus rūgtumus tur, kur tos nemūžam

negaidīju. Zināms gan, ka tādi piedzīvojumi mani

nevar nedz šaubināt, nedz gļēvināt, jo pēc vēstures

likumiem tie bij jāpiedzīvo, bet spiest viņi spiež

gan, sevišķi tādēļ, ka miesa ļoti novārdzināta, tādēļ,
ka nu gandrīz trīs mēneši pagājuši, kamēr vēl ne-

vienu nakti neesmu izgulējies kā cilvēkam pie-
nākas. Turklāt mums še nāk no Rīgas it aplamas
un trakas ziņas. Es viņām it nebūt neticu, bet re-

dzēdams, ka Tu «Balt. Vēstn.» runā par Latv. bie-

drības gada svētkiem tikai gara laika dēļ un spried
par latviešu mākslas darbiem tik tādēļ, ka Tev vairs

nav ar ko savu lapu piepildīt, — es visas tās ziņas
nevaru vairs par aplamām turēt. Jo Tu skaidri

pierādījis, ka Tev latviešu tautas darbi rādās no-

sverami pēc acumirklīgām jūsmām. To jau Tev

nevajaga pierādīt, cik kārtīgi «Balt. Vēstneša» la-

sītāji gaida plašas ziņas par «Latviešu namu» Rīgā,
lai tās būtu priecīgas, lai bēdīgas. To Tu pats
zini. Bet to Tu laikam nezināsi, cik daudz «Balt.

Vēstn.» no sava svara zaudē, ja viņš atraujas no

tautas tagadējā centra. Ir tie, kas Tevi pilnīgi
cienī, satrūkušies jautā: Kādēļ Biedrība un «Balt.

«Vēstnesis», kas tak nav nekādas personas, atšķiras?
Vai «Balt. Vēstnesis» jau piekusis savam tautas

centram par pabalstu būt tādēļ, ka viņa redaktors

vairs nav runas vīrs biedrībā? Jo es it nebūt ne-

saprotu, kā Tu, skaidrs latvietis būdams, varēji
8. num. tā izturēties. Tādēļ lūdzu, dod jel kaut

kādu ziņu, jo es tikdaudz tak esmu gan no Tevis

izpelnījies, ka Tu, savu stāvokli mainīdams, ma-

nim ziņu laidīsi; jeb, ja Tavs stāvoklis tas pats,
tad izskaidrošanu dosi, kādēļ Tu savus lasītājus

ņēmies ar tādu rakstiņu noskumdināt, kādu mēs

8. num., diemžēl, lasījuši.

Spundes kunga lūgumu esmu izpildījis, arī viņu
pēc skaidrām, lai arī īsām, ziņām lūgdams. Pēdējā
num. «Pasta tašu» lasīdams nosarku līdz bārz-
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das galiem. Gribēdams savas sprūdas, kas caur

ilgu slimošanu ļoti spaidīgas kļuvušas, ar īsiem

vārdiem izsacīt, biju to kaunīgo lietu pieņē-
mis. Un jūs jau patiesi uz darbīgu palīdzēšanu

iepriekš vienojušies! Lūk rīdzinieki!

Mana brošūra gatava, tik zīme, ka var klajā
laist, vēl no Rīgas gaidāma. Man žēl, ļoti žēl, ka

jau daži sākuši uz šo grāmatiņu gaidīt. Caur

ilgu nokavēšanos diemžēl viņas svars pavisam pa-

mazinājies. Ja es tūlīt novembrī vai decembrī

būtu spējis viņu klajā laist, tad neviens nekā di-

žena un pilnīga nebūtu gaidījis. Tagad bīstos, ka

viņa gaidīšanu it nebūt, jeb par daudz maz tik

spēs atlīdzināt. Sveicini Varaidoti un raksti Ta-

vam nešaubīgam Kronvalda Atim.

Še pielieku kritiku par «Mūsu laika rakstiem».

Lūdzu uzņem to, bet vienā numurā, ja iespējams.
Tas pats.

75. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 4. februārī.

Mīļo Dīriķi!

Esmu vēl slims, tādēļ īsi un strupi. Mūsu «Neue

Dorptsche Z.» bij gabaliņu iz «Golosa» izņēmusi,
kas smelts iz «Balt. V.», proti, iz pirmajā š. g. Nr.,
«Ventspils». «Goloss» saķēzījis to korespondenci,
un «Neue Dorptsche Z.», uz šo saķēzījumu atbal-

stīdamās, pielika savas piezīmēšanas un izskaidro-

šanas, minēto rakstu iz «Golosa» uzņemdama.
Es norakstīju (nespēdams noiet) Matise-

nam, ka viņš «Golosam» nekad neticēdams, tomēr

tic, ja ko ļaunu par «Balt. Vēstn.» var pastāstīt.
Pieliku riktīgu pārcēlumu, lūgdams, lai M., uz šo

atbalstīdamies, atsauc no savas puses, ko bij ne-

pareizi par «Balt. Vēstn.» sacījis. Viņš atbildēja,
ka negribot starpā jaukties, lai es to kā «Balt. V.»
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līdzstrādātājs darot, jeb kas vēl daudz la-

bāk, lai «Balt. Vēstn.» izsakot, ka «Goloss», viņa
rakstu saķēzījot; tad «Neue Dorpt. Zeit.», tādu

pierādījumu labprāt uzņemšot. Un caur to pama-

zināšoties tas piktums, kurš vāciešu sirdis pārņe-
mot, to nelaimi apcerot, ka «Balt. Vēstn.» ar krievu

avīzēm, kas Baltijas pretinieces, lielā draudzībā. —

Es «Golosu» nepazīdams, teicu, ka iz «Balt.

Vēstn.» tādu draudzību nevar noģiden noģist.
Mat. atbild: jā, kādēļ lepojas un greznojas «Go-

loss» vienmēr ar «Balt. Vēstn.» rakstiem, kuriem

nav patriotiskas tendences? Norunājām «Golosu»

kopā lasīt. Dari, ko gribi un kas mums par labu.

To gribēju īsumā tevim pasacīt. Aiz sāpēm

nespēju vairāk rakstīt. Sveicini Varaidoti. Lai

veicas viņa cīnīšanās!

Mans manuskripts ir otrreiz Rīgā pie cenzora,

jo bij tās vietas jāizlāpa, kuras nelaiž cauri.

Pielieku rakstiņu. Ja der, bāz kulē!

Tavs sasirdzis

Kronvalda Atis.

76. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 12. aprīlī.

Mīļo Dīriķ!

Paldies par Tavu garo un bagāto vēstuli! Par

biedrības lietām mēs gaidīt gaidījām pēc skaidrām

ziņām sevišķi no Tevis. Arī mums žēl, ka biedrība

krietnāk nestrādā, bet nu zinām, kādi īsti tie ne-

labumi. Tādi nelabumi, lai būtu rūgti cik būdami,
tomēr visur gaidāmi, kur latvieši pie kaut kāda di-

žena, bet vēl neiestrādāta darba ķērušies. Verdzi-

nāšanas sekmēm pamazām iznīkstot un skaidram,

brangam tautības garam literātūrā, dzīvē un sko-

lās uzzeļot — varam šādu nelabumu pamazināša-
nos piedzīvot. Tāds pašu kauns, lai arī caur citu
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nedarbiem sagatavots, jāpanes ar pacietību, zobus

sakodušiem. Bet:

«Nevis slinkojot un pūstot
Tautu labā godā ceļ etc.

Tādēļ tad būs gan vēl daža brošūra jāsaraksta gan

vācu, gan latvju valodā, iekam tagad valdošais

gars un prāts mūsu tēvuzemē nozudīs, lai arī ne-

pavisam, tad tak no pārvarīgā sēdekļa. Vāciešiem

un latviešiem jāatskurbinājas. Tie vieni sapņos ie-

grimuši, kas zīmējas un sniedzas uz vidējiem lai-

kiem, tie otrie, no ķēdēm vaļā laisti, ķersta ar vēl

nenotīrītām rokām jau pēc debess zilumiem. Tie

vieni rok sev kapu saldā miegā snauzdami un sevi

pašus apkrāpdami; tie otrie klūp aiz šķēršļu mil-

zuma, sajūk aiz pretinieku bezkaunības un vil-

tības, nokūst aiz droša pamata un skaidras dzīves

nolūka trūkuma. Visu to apzinādams un ar sa-

vām acīm redzēdams, ka krietnu strādātāju pul-

ciņš mostas un sagatavojas — es ņēmos savu grā-

matiņu klajā laist. Ka viņai gadīsies draugu un

pretinieku, to zināju gan, bet, ka viņa Jums tā pa-

tiks, kā Tu man apliecini, to es nezināju vis; arī

to nē — ka viņa sevišķi šinī brīdī tik vajadzīga
un derīga būšot. Kad tā lieta tā stāv, tad es varu

arī jo vairāk priecāties par to, ka es bez Tavas at-

ļaušanas Tevim viņu dāvinājis. Tu nosvērsi pats,

kādēļ mums vajadzēja arī klajas un ārīgas zīmes,
kas manas domas, tā sakot, savienotu ar Tavu vār-

du, ar «Baltijas Vēstnesi». Es būtu daudz iespējis,
ja būtu to panācis, ko gribējis. Bet ko es gribu,
tas nesakrīt it nebūt ar vācinātāju sapņiem kopā;
tādēļ man saprotams «Z. f. St. v. L.» nežēlīgais pik-
tums. —Ka Jūs gribat kaut ko pretī rakstīt, par
to es Jums pateicos un lūdzu tad man to numuru,
kurā tas notiktu, piesūtīt. No maniem pazīsta-
miem neviens nelasa «Z. f. St. v. L.». Es šodien tik

(11. aprīlī) dabūju to slaveno kritiku rokā. Man

rādās, ka arī šis karstais raksts no «Z. f. St. v. L.»
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apliecina, ka mūsu nikniem ienaidniekiem zūd

acīm redzot patmats apakš kājām. Ar tādiem iero-

čiem nemēdz par taisnību un pareizību cīnī-

ties, lai arī dusmas sirdi aizgrābj. Viņa grib, lai

manu grāmatiņu neviens nelasa <un lai ar manu

vārdu slikta slava savienojas. Redz, kur jezuī-
tisms! Kritiku izlasījis, es vispirms domāju, ka

labi būtu pavisam neatbildēt. Bet tādēļ, ka Tu

saki, ka viņam mana atbilde jāuzņem, tad esmu

nupat tādu sarakstījis. Es viņu tev nosūtu, lūg-
dams to izdarīt, kas pēc likuma vajadzīgs un ie-

spējams. Ja man būtu naudas iespēšana, tad es

tad, kad «Z. f. St. v. L.» manu atbildi tomēr varētu

kaut kā atraidīt, liktu to štālberģim uz sevišķu la-

piņu nodrukāt (Vispirms «Z. f. St. v. L.» kritiku

un tad savu atbildi ar to piezīmējumu, ka viņa
tādu atbildi neuzņem.), un šādu lapiņu varētu ka-

tram manas brošūras pircējam par uzdevu līdz-

dot, jeb, kam vajaga sevišķi piesūtīt vai pārdot.
Es tiešām lūgtu Jūs, rīdziniekus, lai Jūs to arī iz-

gādājat, bet nezinu, vai Jums mana atbilde tik

daudz patiks. To es zinu un redzu gan, ka mums

nupat vajag gan savu pretinieku jezuītismu lēni

un bezkaislīgi pie kauna staba pacelt, lai mūsu pu-

blikā pamazām ieviešas citāds un krietnāks prāts.

Cik pie tāda darba arī šī atbilde, kad klajā
laistu, daudzmaz piepalīdzētu, to Jūs gan nosvērsit

un to darīsit, ko vajag un kas iespējams. Bet ja
«Z. f. St. v. L.» manu atbildi uzņem, tad es viņu
nebūt neļauju paīsināt. Tikai to vietu varbūt va-

rētu izlaist, kur es par «Sachen, so zu verkaufen

sind» runāju. Lūdzu man paziņot, kas Jums būs

izdevies, tādēļ, ka es še Tērbatā vai Pēterbur-

gā lūkotu izgādāt savas atbildes klajā laišanu, ja
tas Rīgā neizdotos. Mums vajag virsroku dabūt

— bez žēlastības, prātīgi un mierīgi izturoties.

Bezprātība un nemiers dīdī jau trakiski mūsu ni-



354

cinātājus, kas mums labprāt ādu novilktu, bet nevis

mūs par tautu atzītu, ja tik spētu vien.

Kā es iz «Baltijas Vēstneša» nolemju un pēc

kādas vēstules, ko Tu savam brālēnam rakstījis,
bet ko viņš man nedod izlasīties, nojēdzu, tad

Jūs pa Lieldienām nodomājuši — man savu palī-
dzīgu roku sniegt. Pateicos sirsnīgi par tādu no-

domu! Es negribu savas dažādās trūcības mēru

aprakstīt, caur ko piepalīdzētāju sirds diezgan
varētu iepriecināties, ka sevišķi tādā reizē bijis ie-

spējams palīdzību sagādāt; bet to es izsacīšu gan,

ka manim sirds līksmojas, redzot, ka neesmu me-

lus sacījis, pieminēdams, ka mums pienākas «vie-

nam par visiem un visiem par vienu» cīnīties. Še

gan nav visai svarīga lieta, kad sasirgušām rakst-

niekam roku sniedz, bet šī ir zīme, ka sentēvu

krietna i s gars mostas. Mēs iemācīsimies pa-

mazām tos vislielākos upurus nest savai tautai

par labu, un tad iespēsim visu, kas vien priekš
latvju tautas mūžībā nolemts. — Par pīšļiem pāri

paceldamies, es redzu, ka daudz vietās krietnu un

nopietnu strādātāju bars sagatavojas uz nāvīgu
cīnīšanos. Es nojēdzu, ka mūsu «draudzes

skolām» jauks un brangs liktenis, tautai par

labu un godu, kļūs drīzumā piešķirts, es jūtu lite-

ratūras un valodas atdzimšanas tuvumu, es manu

mūsu visniknāko ienaidnieku nedrošību, un otrā

pusē: tautības gara briešanu un uzplaukšanu: lai

dzīvo mūsu tēvu zeme! lai dzīvo latvju sirmā tauta

atjaunotā brangumā un daiļumā! Augsta laime

tai!

še klāt pielieku Tev savu atbildi «Z. f. St. v.

L.» un vienu vēstulīti priekš skolotāja Frīden-

berga, kas līdz ar citiem draugiem, senākiem Tēr-

batas semināra mācekļiem, man latvisku tēle-

grammu uz manu dzimšanas dienu bij no Rīgas at-

sūtījuši. Ja Tu gribi, tad tu vari ar Varaidoti šo

vēstuli izlasīties. Es Tev lūdzu vajadzīgo Frīden-
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berga adresi uzrakstīt, jo es to nezinu, un tad vi-

ņam to, cik ātri iespējams, piesūtīt. Viņš laikam

arī biedrības loceklis, tad būtu viegla satikšanās.

Ka ar brošūras pārdošanu veicas, par to prie-
cājos. Kaut tik daudzi no tiem vīriem viņu pirktu,
priekš kuriem es viņu sevišķi sarakstījis: mūsu

noklīdušie skolotāji.
Uz mēneša beigām manam Jānītim līdzspēlē-

tājs gaidāms. Vai svētelis māsiņu vai brālīti at-

nesīs, to vēl nezinām. Citādi mana sieva gan

spirgtāka nekā pēdējās radībās. Es kļūstu ar-

vien jo vairāk pie spēka, lai gan šī vēstule divu

dienu darbs, jo galva neklausa pēc patikšanas
un ar miegu naktīm liels nelāgums. Nervi tādā

mērā nomocīti, ka miega zāles jādzer, un tomēr tās

arī negrib īsti līdzēt. Vakar man ārsts atļāva pir-
mo reiz ārā iziet. Nu kļūšu drīz vaļā no tām dār-

gām «vannām», kas man še Tērbatā savā mājoklī

bij ik pārdienām jāņem priekš mazgāšanās. Ja

tad arī uz ārzemju avotiem nespēšu doties, uz Ķe-
meriem iešu gan. Zināms, ka Rīgā satiksimies.

Tevi sveicina Tavs nešaubīgais
Atis.

Nespēju atbildi priekš «Z. f. St. v. L.» diem-

žēl šodien jau sūtīt. Viņa nav norakstīta. Tūlīt

pēc Lieldienām!

• Tas pats.

77, Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 28. aprīlī.

Mīļo Dīriķ!

Atbildi Zeitungai f. St. v. L. nespēju vis Tev

nosūtīt. Ar pirmo sarakstījumu nebiju pilnīgi
mierā un pārstrādāt drīzumā nespēju. Ja kļūšu ār-

zemju avotos, tad no turien, kur vieglāk grāmatas

drukāt, došu savu atbildi. Kā ceru, tad viņa pirmai
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grāmatiņai kauna nedarīs, ja tik spēšu pēc vaja-
dzībām savu nolūku aizsniegt.

Paldies par Taviem izskaidrošanas vārdiem

iekš Nr. 16. Priekš Z. f. St. v. L. — Par to mēs ne-

pateicamies, ka Tu ar «Mājas Viesi» ķildu iesā-

cis, īsti skaidri neizsacīdams, kur un kam tā vaina.

Miesīgi un garīgi esmu drusciņ uz priekšu kļu-
vis. Savu amatu vēl nespēju izpildīt.

Grinberga kungs nemierīgs. Es beidzu.

Tavs Kronvalda Atis.

78. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. (maijā).

Mīļo Dīriķi!

Paldies par tavu sūtījumu! Tu nemaz neti-

cētu, ja Tev stāstītu, cik ļoti es ilgojos pēc ve-

selības un spēka. Pacietības pašulaik pietrūkst.
Gaidu dienu no dienas uz «palāves» (Urlaub), ka

lai varētu ceļā doties. Pases dēļ Tev lūgšu vis-

īsāko ceļu izlietāt, tiklīdz kā kāds oficiāls papīrs
būs rokā. — No sirds vēlētos, ka varētu ar to

piepalīdzību iztikt, ko Tu man tagad sagādājis:
bet lūdzams par ļaunu neņem, ja Tevi no ārzemes

pēc padoma prasītu. Rakstīt jau rakstīšu gan,

lai ar tik daudz nē, kā to pilnā spēkā būdams da-

rītu. Es labprāt arī «Balt. Vēstn.» ārzemē lasītu.

Es ceru, ka tas būs iespējams. Ka tās vēstis, kas

man nesen tika pienestas, diemžēl, pa daļai ne-

taisnas, to noģidu tūlīt. Kaut jel Rīgas Latv.

biedrība paceltu savu vērību uz kādu augstu di-

ženu nolūku. Tad daudz putekļu izgaistu itin

viegli, kas tagad prātus un sirdis apspiež.
Tevi sveicina Tavs pateicīgs

Kronvalda Atis.
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79. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 24. maijā.

Mīļo Dīriķ!

Esmu, diemžēl, atkal stiprāk sasirdzis un nespēju
bez sāpēm rakstīt, tādēļ ļoti īsa mana vēstule.

Pateicos par Taviem laipn ī g i c m pūl i-

ņiemmanis dēļ. Ka mūsu pretinieki pat tādā

reizē pretī strādā, tas mani noskumdina, bet es

esmu diemžēl, pārliecināts, ka mums uz daža, kas

sliktāks, arī vajaga gataviem būt, kā tas ar Tevim

noticis.

Baumanis bij pie manis. Viņš saka, ka viņš
gatavs mieru derēt. Viņš atzīstas arī par vainīgu,
ka senāk nekārtības notikušas, jo viņš arī bijis
runas vīrs, bet viņš cīnoties ar visiem spēkiem,
lai nekārtība izzustu un lai biedrība neietu nīkā.

Tev nu ir izdevīgs brīdis patiesi parādīt, vai

Tavi centieni tautai par labu un godu, vai tik Tev

pašam par slavu uzsākti un līdz šim vesti. To

labprāt gribētu iestāstīt Tavi pretinieki.
Es vēlos no sirds, ka Jūsu ķildas tā nobeigtos,

ka nedz mūsējiem, nedz svešiniekiem piedauzīša-
nās akmeņi neizceltos. Es ticu, ka Tu taisni kā

goda vīrs par to lietu domā, lai Tu arī būtu diez-

gan vainīgs pie tādas ķildošanās, kāda starp Jums

cēlusies. Tādēļ es mierīgi gaidīšu uz to, kas tā-

lāk notiks, jo, lai gan Tu tas izslēgtais esi, tad

tomēr vēl Tavā rokā viss stāv — šo lietu biedrībai

un tautai par labu izšķirt.
Raksti man lūdzams, vai tas tiesa, ka Tev ta-

gadējā vieta Rīgā uzsacīta un ka Tu gribot aiziet

uz Pēterburgu un ka Tu «Balt. Vēstn.» pārdodot

(atdodot) citam, un ka esot viņu par 15 tūkstoši

Štālberģiim piedāvājis.
Es uz Rīgu tagad nespēju nākt, tādēļ lūdzu

pateikties tiem «Rūķīša» izrādītājiem un tām

dāmām, kas par manu atveseļošanos rūpējušās.
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No Vāczemes pārnākdams, apmeklēšu Jūs Rīgā

un savu pateicību ar mutes vārdiem izsacīšu. Ta-

gad lūdzu Tevi to summu, ko Tu savā pēdējā vē-

stulē par gaidāmu priekš manas atveseļošanās atzī-

mējis, man atsūtīt. Es ceru jūnija iesākumā uz

ceļu doties, bet ne caur Rīgu.
Ka Jūs ar Varaidoti šķīrušies, man žēl. Viņš

tak jo turpmāk būs lai ne «pie redakcijas», tomēr

Tavs korespondents? Tavs brālēns aizveda šodien

savu jaunāko meitiņu uz «smilšu kalniņu» mūža

mājiņās. Manējie veseli. Tevi sveicina

Tavs nešaubīgais
A t i s.

P. S.

Es Tevim laikam nebūt vēl neesmu paziņojis,
ka man spirgta meitiņa atnākusi, tādēļ
to tagad izdaru. Tas pats.

80. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Tērbatā, 1872. g-. maijā (?).

Mīļo Pilsātniek!

Es to turu gan par savu pienākumu — uz Vec-

piebalgu noiet, ja mani turp sauks. Es visās Ta-

vās līdzšinīgās vēstulēs draudzības prātu atradis

un pēdējā vēstulē arī to pašu. Tādēļ domāju arī,
ka Tevi būšu pareizi sapratis, kad Tu par manas

aiziešanas kreiso pusi izrunājies.
Cik es no Zālītes un Ratmindera teikumiem no-

manījis, tad jau Tev kādreiz nāksies draudzes skolai

par galvu būt. Tādēļ es vēlētos no visas sirds, lai

Tu manu aizgājumu uz Piebalgu citādā ziņā it

nemaz nesaprastu, nekā tas patiesi saprotams.
1) Es gribu palīdzēt to darbu strādāt, ko Jūs

jau strādājuši. Ka es dažu mācības priekšmetu
kā jaunu pienesīšu un dažu atkal jo dziļāk jeb tālāk

pastiepšu — tas tak ir Jūsu aicinājuma nolūks.
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Tādēļ tad nu mūsu darbiem vajadzēs caur visām

klasēm stāvēt dzīvā sakarā. Šāda sakara davadu

kārtīgi izstrādāt mums tas būs viegli iespējams, jo
mēs neesam cits pret citu, bet cits par citu. Visai

daudz spēka man nav, lai gan no 24 stundām ne-

bīstos, tomēr nojēdzu, ka mana piepalīdzība šai

ziņā nebūtu veltīga, jo tā mēs varētu, visi kopā
strādādami, draudzes skolu pamazām uz augstāku
stāvokli pacelt. Tagad es, zināms, tik solos pie
augstākās klases strādāt. Es ceru, ka šīs rindas

Tev iztulkos manas cerības mācības lietā. Kas no

manim, diemžēl, cer un gaida, lai es to pastrādāju,
kas nebūs iespējams, tas, diemžēl, būs alojies.

2) Uz dzīvi lūkojot ir gan tiesa, ka Jūs mani

no siltas vietas izceļat. Bet Jūs jau mani ar

varu nepiespiežat, un es jau Jums neuztiepjos, —

mēs tak salīgstam. Ārpus kroņa dienesta un uz

zemēm būs gan citāda dzīve, nekā mana tagadējā.
To es nemūžam nepaģēru, lai Jūs man visu atlī-

dzināt, ko es aiziedams šeit atstāju. Piebalgā at-

radīšu atkal citu ko, citus jaukumus, citas bēdas.

Es nebūt neesmu dzīvē par daudz izlutināts, bet

tik daudz jau paģēru gan, cik pie sātīgas dzīves,

kā to ieradis, vajadzīgs. Tādēļ es Tevi lūdzu, lai

Tu man arī no savas puses vēl reiz izsaki, kā pie
Jums stāv ar ēdamo lietu iegādāšanu, sevišķi ar

pienu un gaļu? Zālītis mani gan apmierināja, ka

viss būs viegli dabūjams, bet viņš laikam, uz mani

labu prātu turēdams, būs savu labo sirdi arī klāt

pierēķinājis. Es gribēju arī pašam «skolas tē-

vam» rakstīt, lūgdams, lai viņš man ziņas par

tām nepieciešamām dzīves vajadzībām pa-

sniegtu. Bet tomēr to nedaru, lai neizrādītos, it

kā es tam, uz Tērbatu atsūtītam amata vīram, diez-

gan nebūtu ticējis. Ar Tevi es, zināms, varu par

to pārrunāt, jo Tev nevar še nekādas ļaunas do-

mas izcelties. Man tik no tā bail, ka es nebūtu

kaut ko gluži nepieciešamu piemirsis, jo pil-
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sētā dzīvodami, mēs uz to neliekam svaru, uz

ko tas jāliek tiem, kas uz zemēm dzīvo. Esi tādēļ
tik labs, nosver visu, ko Tu savā dzīvē par nepie-
ciešamu ievērojis, un atgādini man, kamēr vēl

laiks veltīgām rūpēm izbēgt. Es esmu pārlieci-

nāts, ka tas darbs pie Jūsu skolas prasīs diezgan

spēka un uzkraus diezgan rūpestu. Kam tad va-

jaga veltīgu, izbēgamu rūpestu? Bet es esmu arī

pārliecināts, ka Vecpiebalgas draudze manim it

nebūt to neliegs, kas būtu patiesi vajadzīgs, ja es

arī to būtu piemirsis. — Uz to es gan ceru, ka

lones paaugstināšanas dēļ konvents pareizi no-

spriedis, jo, tagadējo vietu atstādams, es paīsinu
priekš savas sievas un saviem bērniem to tiesību,

kas tiem jau piekrīt. Man nav nekāda iemesla vi-

ņiem atraujas darīt.

Še Tērbatā dzīvodams neesmu «visu draugs»

bijis, Piebalgā arī tāds nebūšu, bet no tā esmu

pārliecināts, ka man arī pie Jums laimēsies atrast

tādus vīrus, kas man savu draudzību neliegs. Es

droši ticu, ka mums amata darbos vajadzīgās
prātu saskaņas netrūks.

Ka dažiem tumsoņiem tas nepatiks, ka es uz

Piebalgu aiziemu, to zinu gan; bet šis darbs, pēc
kā Jūs cīnāties, ir darāms, lai to darītu kas darī-

dams. Mūsu laika gars prasa pēc skolām, pēc

skolu paaugstināšanas, šim garam pretinieku ne-

trūkst, bet viņi nav mūsu likteņa pašķīrēji, lai

gan mūsu darba apgrūtinātāji.

Tā tad es uz visām pusēm savas domas virzi-

nādams, tomēr varu sacīt: es labprāt aizietu pie

Jums, palīdzēt strādāt pie Jūsu draudzes skolas

paaugstināšanas. Saki Zālītim, skolas tēvam un

tiem krietniem vīriem, kas par manu aiziešanu

uz Piebalgu rūpējas, daudz labus vakarus. Zālīte

man solīja skaidrākas ziņas par nākošo dzīvokli

atsūtīt.



361

Par to es ļoti priecājos, ka Tu būtu gatavs ar

manim jūrā izpeldēties. Bet diemžēl, vēl nevaru

nosacīt, vai tas man būs iespējams. Tas padoms
man rādās gan tas riktīgākais, ka mēs priekš Jā-

ņiem jau uz Piebalgu pārcēlāmies, un tad — vai

uz Kurzemi vai Dubultiem, jeb vai Alaukstā mazgā-

simies.

Tavs Kronvalda Atis.

Mani šinīs dienās piemeklēja dažādas likstas:

manējie sasirguši, sieviņa un bērni, un citu bēdu

arī netrūkst. Pats esmu paldies Dievam vesels un

kļūstu pamazām jo spēcīgāks.

81. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Tērbatā, 1872. g. 6. jūnijā.

Mīļo Pilsātniek!

Paldies par Tavām ziņām! Man arī Jūsu mācī-

tājs Kīglera k. šinīs dienās rakstījis, pieprasīdams,
vai tas tiesa, ka es būtot gatavs uz Piebalgu nākt.

Es viņam to pašu atbildēju, ko es Tev jau senāk

rakstījis, proti: ja mani sauktu, ka es

tad nāktu.

Man gan prieks, ka Piebalgas vīri labā prātā par

manu nonākšanu uz turien spriež. Zināms, ka es

pūlētos to viņu skolai iesprausto mērķi līdzēt pa-

nākt, bet to, kas man šai vietā būs patiesi iespē-
jams, redzēsim tik tad, kad būsim pāra gadu kopā
tikuši strādājuši.

Es gan esmu gatavs ūniversitātes pilsētu ar vi-

ņas rakstu un mākslu krājumiem izmitot pret kluso

dzīvi uz zemēm, bet no tā darba lauka mūsu rakst-

niecībā, pie kura es jau piedalījies, es nebūt ne-

gribu atstāt. Ja es Piebalgā nekādi šai ziņā neva-

rētu strādāt, tad Piebalgā nevar būt priekš manis

«mūža vieta».
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Es esmu gatavs no kroņa dienesta izstāties un

no visām ar tādu dienestu savienotām tiesībām at-

sacīties, par «draudzes skolotāja palīgu» tālāk strā-

dādams. Bet tomēr manas prasīšanas būs diezgan
augstas pret tām līdz šim ierastām. Lai vienu lietu

tik pieminam. Tu man paziņo, ka priekš manis būs

divi kambari. Man, diemžēl, Tev jāraksta, ka

priekš manis vismazāk triju kambaru vajaga, jo
man ir sieva un bērni, un man ir pašu istabās, ne-

vien skolas stundās, gan priekš skolas, gan priekš
dzīves jāstrādā. Mana sieviņa ir gan gatava prie-
kus un bēdas līdzēt nest, ja es uz to jauno darba

lauku aizietu, bet tādēļ nevaru nedz viņai, nedz

sevim tādas grūtības uzlikt, kas dzīves jautrumu
un darbošanās sekmes mazinātu, nekādam labumam

nedz priekš citiem, nedz priekš pašiem neatlecot.

Tu vēlies ar mani drīz izrunāties. Ja to gribi, tad

Tev divi nedēļu laikā jāatbrauc uz Tērbatu, jo es

aiziešu uz Vāczemi — veselības avotos mazgāties.

Biju šoziem ļoti ar reumatismu sasirdzis, un vēl

neesmu pie pilnas veselības kļuvis. Es pārnākšu
augusta mēnesī atpakaļ uz Tērbatu. Ja pa tām

starpām tiktu nospriests mani uz Piebalgu aicināt,
tad rakstait tik uz Tērbatu, no kurienes man vēstu-

les piesūtīs.

Labprāt gribētu zināt, kā Jūs domājat manas

lietas uz Piebalgu novest, jo tāda pārcelšanās, lai

gan man daudz mantas nav, tomēr ne visai viegli

izdarāma.

Cerēdams, ka man laimēsies ar Tevim kopā Pie-

balgā strādāt un cīnīties, palieku Tavs

Kronvalda Atis.

P. S. Ja Tev būtu laimējies kādus eksemplārus
no manas brošūras pārdot, tad lūdzam atsūti man

to naudu drīz, jo man tālš ceļš apakš kājām.

Tas pats.
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82. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Tērbatā, 187...

— (Vēstules sākuma nav.) Uz savu nāka-

mo korteli zīmēdamies, varu gan priecāties, ka

«muižas» savu piepalīdzību sniedz. Mazs vīriņš,
maza mājiņa, tā būs labi. Kaut gan sirds pēc vi e-

n a lielāka kambara kāroja, tomēr esam mierā ar

to daļu, kas mums piekritīs. Par korteļa izglīto-
šanu es, zināms, it nekādu vārdiņu nebildu, jo to

jau cien. Alabuševa kungs ar konventa vīriem kopā

nospriedīs un izdarīs, kā vajaga. Bet viens lūgums
mums jāizsaka gan. Ziemeļa pusē, domājam, tai

gala kambarī, apakš kura būs ķēķis, guļamo istabu

priekš sieviņas un bērniem novietot. Otrajā kam-

barī, no kura trepes aizved uz ķēķi, būs mūsu ēda-

mā istaba. Tur arī vajadzēs bērniem pa dienu uz-

turēties. Tādēļ lūdzams tās klases durvis vai nu

aizmūrē (Noplēsts.)

3. Ja Jums būtu iespējams man kādu drusciņu
naudas uz priekšu izmaksāt, tad Jūs manu aizgā-

jienu pavieglinātu gan. Caur manu slimošanu man,

diemžēl, parādi iekrājušies, jo aizgāja kādi divi

semestri, kur nevarēju tik daudz sapelnīties, cik jā-
izdod. Tagad aizlāpu gan dažu caurumu, bet līdz

kādi trīs simti vēl maksājami. Vienu daļu atlīdzi-

nāšu pats, vienu daļu, kā cerams, pagaidīs, viena

būs aizejot jāaizmaksā. Tādēļ es pateiktos, ja Tev

būtu iespējams izgādāt kaut kādu daļu uz priekšu
no nākamās gada maksas. Par Vecpiebalgas biedrī-

bas priekšnieku, zināms, vēlos Tevi nevien šā, bet

daudz citu svarīgu iemeslu dēļ redzēt.

(Noplēsts.)

83. Sievai. *

Reumatisma mocīts, Kronvalda Atis devās uz Vā-

cijas Vildbādes veselības avotiem. Tur pavadītais
īsais laiciņš atvieglināja ciešanas un — deva labu
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vēstuļu ražu. Starp šīm sevišķu vietu ieņem vēstu-

les sievai, jo še Kronvalds izpauž savus intimākos

pārdzīvojumus, savas attiecības pret ģimeni. Tā

šīs vēstules labs turpinājums tām, ko mūsu tautie-

tis bija rakstījis tai pašai personai, kad viņa bija

vēl līgava.

Pie skavā, 1872. g. (jūnija vidū).

...
Ar braukšanu gāja daudz labāk, nekā domā-

jām. Hermansona kungs brauca reizē, žukova

kungs piepalīdzēja Pleskavā. Nebēdājies nemaz,

mīļā māmuliņa ... Astoņos braukšu tālāk ...

84. Sievai.

Berlīnē, 1872. g. 2. jūlijā (20. j ū n.).

Sirdsmīļā māmuliņa!
Par liecības zīmi, ka man visi spēki vēl nav zu-

duši, ņem to faktu, toa es līdz pat Berlīnei vienā

braucienā nobraucis. Biju divi dienas un divi nak-

tis pilnā skriešanā, še Berlīnē atbraucu no rīta

agri, pulksten piecos, atpūtos vienu dienu un

vienu nakti. Otrā rītā neizdevās aizbraukt, jo man

bija «ricinus» jāieņem, šovakar došos ceļā, tā kā

vienā braucienā nobraukšu līdz Vildbādei. Sāpes ir

gan drusciņ, bet jāizcieš: jo drīzāk ceļa galā, jo
ātrāk vesels kļūšu.

Man ir ar braukšanu itin labi gājis, lai gan visi

pazīstamie Dinaburgā izklīda. Līdz Eidkūņiem
braucu ar divi dāmām iz Tērbatas, Ferieru un Rat-

lefu, un vienu ļoti laipnīgu kungu, proti, grāfu
O'Rurku, arī no Tērbatas. Man kā slimniekam de-

va rūmes un citādi piepalīdzēja, tā kā es jau pirmā
naktī drusku iemigu!

No Eidkūņiem braucu kopā ar kādu jaunu Aisku-

lapa dēlu, proti, ar Dr. Zenfu iz Rīgas un ar kādu

vecu kungu (Hilbigu) iz Pēterburgas. Abi laipnī-
gi, un Dr. Zenfs piedāvāja savu medicīnas padomu,
ja būtu vajadzīgs. Tā braucu itin droši līdz Berlī-
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nei. Otrā nakts bija drusciņ grūtāka nekā pirmā,

sevišķi pret rītu.

Berlīnē satikos ar Milleriem. Viņi man laipnīgi

piepalīdzēja, mani apmeklēdami. Abas vēstules

Tev nosūtu nefrankīrētas. Bet nevis tādēļ, ka man

vairs naudas nebūtu, bet tādēļ, lai ātrāk nokļūtu
līdz Tērbatai.

Sveicini visus mīļos — Dīriķi, dakteri, bērnus

etc, etc. Tevi skūpsta
Tavs Atis.

Pusceļ deviņos braukšu projām. Ko dara Pin-

cītis, mans mīļais dēliņš, vai viņš ir vesels un labi

rātns. Kā stāv ar Mildiņu? Nobučo abus manā

vārdā.

Tas pats.

85. Sievai

Vildbādē, 1872. g. 24. jūnijā.

Mīļā, saldā māmuliņa!

šodien jau ceturtā diena, kamēr uz Vildbādi no-

nācis. Negribēju ātrāk Tevim rakstīt, pirms ne-

biju drusciņ atpūties no garās ceļošanas un pirms
nebiju šenes dzīvi drusciņ apskatījies. Tagad stā-

stīšu savus piedzīvojumus pēc rindas.

Es ceru, ka Tev manas vēstules no Pleskavas un

no Berlīnes jau sen rokā nonākušas. Tā tad Tev

mans ceļš līdz Berlīnei pazīstams.
No Berlīnes izbraucu otrdienas vakarā pulksten

pusceļ deviņos. Millers mani pavadīja līdz bānū-

zim un izgādāja man ļoti labu placi, jo mēs divi

vien (ar kādu jaunu prūšu oficieri, kas uz Franciju
aizbrauca) sēdējām vienā kupejā.

Šī trešā nakts iekš dzelzceļa ratiem bija gan tā-

da pagrūta, bet pret rītu sāpes norima, un sēdēšana

bija itin viegla. Vildbādei tuvojoties jābrauc pret

kalnu, tādēļ rati nespēja tik ātri skriet, kā pa lī-

dzenumu. Turklāt gaiss še pavisam citāds — ļoti
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skaidrs un atspirdzina slimniekus, kamēr vēl va-

gonā sēd. Pulksten 4 pēc pusdienas (trešdienā) no-

nācām Vildbādē. Par laimi dabūju arī pēc neilgas
meklēšanas itin patīkamu korteli, kurā sēdēdams

rakstu. Neliels kambarītis ar trīs logiem: izskats

itin jauks pāri par pilsētas namiem uz augstiem,
zaļiem kalniem, kas ar tumšiem egļu un priežu me-

žiem apauguši. Man gan vienas trepes jākāpj; bet

tādi korteli, kas pie pašas zemes, daudz dārgāki.
Mans saimnieks ir skrodelis, vēl jauns cilvēks, pērn-
gad tikko precējies. Viņam jauna smuka sieviņa,
kas Kīglera kundzi atgādina. Ļoti laipnīgi ļaudis,
kas ar prieku visur piepalīdz un mani pēc vēlēšanās

un vajadzības apdien un apkopj. Viņu pirmais
dēls, īsti resns un smuks puišelis, kādi pieci mē-

neši vecs; viņam vārdā Fricis.

Mans kortelis nav necik tālu no mazgātuves

(«Badeanstalt»).

Pirmo nakti pārgulējis atlūdzos ārstu. Atnāca

Dr. Hausmans. Izjautājis un manu ķermeni pār-

meklējis, viņš sacīja, ka tādu slimību varot gan

Vildbādes avotos izārstēt. Bet viņš vēl tūlīt visu

nenosacīja, kas man būs jādara, iedeva tik zīmi, pēc
kuras dabūju mazgāšanās karti. Nu jau divi rei-

zes šenes avotos nomazgājies. Pirmoreiz 15 minū-

tes, otrreiz 20 m. šodien gaidu Dr. Hausmanu pie-
nākam, kā viņš solījies. Tagad man jāmazgājas no

pulksten 6 pēc pusdienas, jo citas stundas jau no

citiem slimniekiem šinī brīdī aizņemtas, kas še ag-

rāk atbraukuši. Kad kādi aizbrauks, tad mēs, vēlāk

atnākušie, dabūsim agrākas stundas.

Pati mazgātuve ir liela ēka ar daudz durvīm un

daudz logiem un torņiem, kam glāžu jumti. Pa āra

durvīm ieejot ienāk lielā gaņģī, kam pa kreiso un

labo roku daudz sānu durvis. Pirtsmeistars (Ba-

demeister) ielaiž katru slimnieku pēc viņa kartes,
kur vajaga. Pa pirmām sānu durvīm ieejot atron

atkal daudz mazas «nišas» ar gardīniem aizvēra-
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mas — priekš noģērbšanās. Tādā «nišā» ir sēdeklis

(krēsls vai sofā), spieģelis, mazs plauktiņš un 4 vai

pieci knabļi, kur drēbes uzkabināt. Kas pats ne-

spēj noģērbties, tam palīdz sulainis. Kad slimnieks

noģērbies, tad «pirtsmeistars» viņam apsien baltu

priekšautu un to ielaiž pa kādām durvīm tādā rū-

mē, kas tīri pēc baznīcas iekšpuses izskatās. Bet

tur, kur baznīcā krēsli stāv, tur še siltais avotu

ūdens.

Tā tad slimnieks nokāpj pa mazām trepēm (kādi
4 vai pieci kāpieni) un iesēžas milzīgā vannā. Van-

nas dibens un sienas ir no akmens. Sienas ir ļoti
augstas, kā jau kādā lielākā baznīcā, augstākas
nekā ūniversitātes baznīcā. Milzīgās vannas dibens

ir ar biezu smilšu kārtu apklāts, un vietu vietām

izverd iz avotiem siltais ūdens. Avoti nenāk no

sāniem, bet no apakšas uz augšu. Brīžiem tāds

avots met brangus mutuļus. Lai avots neaizkristu,
tad katram avotam delža sietiņš uzklāts virsū. Pa

šā sietiņa caurumiem izverd siltais ūdens uz augšu
un piepilda visu to rūmi jeb milzīgo vannu.

Tādu lielisku akmens vannu šai ēkā iraid daudz.

Katrā varētu sēdēt līdz simts cilvēku; bet tik daudz

jau nesēd. Tai vannā, kur man jāsēd, mēs tik kādi

pieci vien esam savā reizē; tā kā varētum itin

brangi izpeldēties, ja ūdens būtu drusciņ dziļāks;
bet grozīties un staipīties var katrs cik grib un no

vienas vietas aizrāpot uz citu, kur un kā patīk.
Manas vannas ūdens ir no 28 līdz 29 grādu siltumā.

Kad kāda slimnieka mazgāšanās laiks beidzies, tad

sānu durvis atveras, un sulainis aicina to slimnieku,

kas savu noliktu laiku nosēdējis, lai kāpj ārā. Aiz

durvīm slapjo priekšautu noraisīdams, sulainis uz-

sedz itin siltu palagu slimniekam virsū, noslauka

un noved to līdz tai nišai, kur slimnieks noģērbies.

Tad jāapģērbjas un jāiet uz mājām un jāliekas
tūlīt gultā — un tur jāpaliek vesela stunda.

Tas ūdens, kurā slimnieki nomazgājušies, tiek
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ikkatru stundu vienreiz pavisam nolaists. Pēc stun-

das kāpj tad atkal citi slimnieki itin jaunā un itin

skaidrā, tikpat siltā ūdenī iekšā.

Ja kāds slimnieks negrib ar citiem kopā mazgā-

ties, tad viņš var dabūt savrupīgu rūmi, tādu pat
akmens vannu, bet tik daudz šaurāku un īsāku. Tā-

da, zināms, daudz dārgāka.

Visi tie gaņģi, kur slimniekiem jāiet, ir brangi
silti. Tas no- un apģērbšanās gaņģis 20° silts.

Otrs tāds liels nams ir priekš tādiem slimniekiem,

kas nespēj maksāt; bet, zināms, tikai priekš Vir-

tembergas pavalstniekiem.

Man jāmaksā par visu kopā (par ūdeni un ap-

dienēšanu) par nedēļu divi rubļi (3ļ/ 2

gulža). Tā tad tas labums, ko te meklē, tas visu-

lētākais. Tas garais ceļš, tas tik ir dārgs. Bet kad

Dūsim kādreiz ceļa naudu sakrājušies, tad atbrauk-

sim visi uz Vildbādi izmazgāties. Par šenes dabas

jaukumiem es Tev šoreiz nekā nerakstīšu, jo vēl

nespēju uz augstiem kalniem uzkāpt. Te tik gribu

pieminēt, ka šenes gaiss ir ļoti tīrs un slimniekiem

īsti derīgs. Turklāt man ar laimējies labā brīdī

šurp atnākt. Līdz šim esot Vildbādē vienmēr lietus

bijis un arī manas atbraukšanas dienā še bija pēr-
kons ar lietu. Bet nu ir jauks un silts laiks atme-

ties, tā kā varu gan mierā būt ar to, kas no debe-

sīm nāk.

Rītiem dzeru savu kafiju ap pulksten septiņiem.
Pusdienā ēdu ap vienu. Vakariem nevaru ārā iz-

iet vēlās mazgāšanās dēļ. Vakari un naktis še

daudz, daudz tumšāki nekā pie mums. Vildbādē

saule uzlēc ļoti sebu, tādēļ ka visapkārt lielum lielie

kalni. Putniņi še dzied gan dažādi, arī bezdelīgas

netrūkst; bet ko domāsi: zvirbuļa še nav it nevie-

na, lai gan tie visur pasaulē savu maizi atron.

Es tagad tik izstaigājos pa tām alejām, kas še

lepnā staltumā gar Ensupītes krastiem nostādītas.
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Divi reiz dienā var mūziku izklausīties — arī par

tiem pašiem divi rubļiem. Ar cilvēkiem neesmu

vēl ne ar kādiem tuvāk iepazinies. Tik daudz tūlīt

redzams, ka virtemberģieši ir laipnīgi un godīgi

ļaudis. No tērbatniekiem es še redzējis vienu pro-

fesoru un to Baraņina kundzes audzēkni.

Ar manu veselību iet jau tagad labāk, lai gan

tik divi reizes mazgājies. Tas jaukais, spirgtais
gaiss un mierīgs mājoklis piepalīdz arī savu tiesu.

Pirmā dienā, kad atnācu, biju drusciņ kā apdul-
lis caur to lielo skriešanu.

Otrā dienā nomazgājos un naktī dabūju jau drus-

ciņ gulēt.
Trešo dien (tas ir vakar) gulēju gandrīz visu

cauru dienu.

šodien tiktāl pie spēka, ka Tev varu skaidri, gai-
ši rakstīt.

Tik daudz par mani. Bet kā tad Tev nu klājas,
mīļā, mīļā māmuliņa? Kā izdevās ar pārcelšanos?
Vai esat visi veseli? Cilvēka sirds tak ļoti bailīga.
Man vienmēr šaujas prātā, ka Tev varētu kaut kā-

da nelaime uzbrukt. Lai būtu kā būdams, lūdzama,
raksti man drīz atpakaļ. Vēlos no sirds dibena, ka

būtu iespējams bijis Tevi šurp līdz atvest. Jo tā-

lāk es no Tevis, jo Tu man tuvāka esi; tādēļ jau
tagad pēc Tevis ilgojos.

Šodien pie Jums Tērbatā Jāņu diena. Tā nu arī

mūsu Jānīša vārda diena. Teic manam mīļam Jā-

nītim daudz labas dienas no papa. Es viņam ko

smuku pārnesīšu, ja viņš būs vienmēr rātns bijis.
Jānītis gan katru dienu noiet pie sava krusttēva

— ar Arnetu un Lūšu pa dārza smiltīm izspēlēties.
Lai viņš nones tam mīļam krusttēvam arī labas die-

nas no manis.

Mildiņa tak vesela un tikpat ēdelīga kā līdz šim.

Sāc jel viņu pamazām ar govs pienu ēdināt, lai vi-

ņa Tevi par daudz nenomoca. Šodien, proti, Jāņu



370

dienā, bija senos sentēvu laikos Mildai lieliski

svētki. Nobučo saldi manu zelta meitiņu. Marga-
rēta tak jautra un žigla uz piepalīdzēšanu tos ma-

ziņos apkopt. Saki arī viņai labas dienas.

Šodien lai pietiek ar tikdaudz. Mūsu mīļam dak-

terim rakstīšu drusku vēlāk. Sveicini visus, kas

mani piemin.
Še pielikto lapiņu lūdzu Milleram nodot. Dzīvo

vesela, mīļā māmuliņa! To naudu, ko Tu no inspek-
tora kunga dabūsi, izlieto pēc sava prāta, kur un

kā vajaga. Ja Tev iespējams, tad iegādājies, lū-

dzama, tādus svārkus, kādi Tev vienreiz bija —

tie strīpainie, kas man tik ļoti patika. Esi tik laba,
šo manu lūgšanu neaizmirst. Tavu saldo mūžiņu
un Tavas mīļās rociņas, kas man cauru ziemu at-

vieglošanu gādājušas cik vien spēdamas, nobučo

simtu reizēm

Tavs Atis.

Par savu naudas būšanu rakstīšu nākoš reiz, kad

būšu še veselu nedēļu nodzīvojis.
Tas pats.

86. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 30. jūnijā.

Mīļā Karolīne!

Vakar palika nedēļa, kamēr es šenes avotos maz-

gājos; tādēļ gribas Tev īsumā paziņot, kā man ar

veselību klājas, lai gan no Tevis vēl nekādas ziņas
neesmu dabūjis. No sirds vēlos, ka lai šīs rindiņas
Jūs visus pie pilnīgas veselības atrastu.

Ar manu izveseļošanos iet brangi uz priekšu. Pa-

iet brīžiem veselas stundas, kur nedz sāpes, nedz

grūtumu nesajūtu. Arī pastaigāties spēju dienu no

dienas jo tālāk. Vakar biju jau kādas 2 līdz 3 ver-

stis nostaigājis; zināms, tikai pa līdzenumu un at-

dusēdamies; jo lai gan saule katru rītu tiešām

priekš maniem logiem ceļas, kalnus apgaismo un
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uz kāpšanu uzaicina, tad tomēr vēl kādu nedēļu

palikšu uz līdzeniem ceļiem. Ar gulēšanu iet arī

daudz labāk nekā līdz šim. Es eimu vakarā pulk-
sten 10 gulēt un gultā nolicies drīz vien iemiegu.
Kādas 3 līdz 4 stundas nosnaudies, atmostos gan,

bet nevis lielu lielo sāpju dēļ, bet tik tādēļ, ka es

vēl vienādā guļā gulēdams piekustu; kad esmu ci-

tādi iegrozījies, tad iemiegu atkal itin drīz. Ar vē-

deru bija iesākot diezgan mokas, tagad tas strādā

kā vajaga. Mans šenes dakteris parakstīja man

kādu ūdeni, Bittervvasser, tas palīdz ļoti. Kad bū-

šu mājā pārnācis, tad to tūlīt iegādāšos, jo tas ir

ļoti derīgs, kad hemoroidi moca, par atvieglošanu.
Par apetīti man nav ko sūdzēties. Tik žēl, ka šenes

ūdeņi nav ierasti. Es neēdu viesnīcā un nelieku no

turienes ēdienu pārnesties; jo mana laipnīgā saim-

niece izklaušinājusi kādu šenes kundzi, kas mūsu

zemes ēdienus prot taisīt un kas jau priekš daudz

citiem slimniekiem no Krievzemes pusdienu apgā-
dā. Pusdiena ir gan labi vārīta, bet — bet — saldā

māmuliņa — nav vis Tavas rociņas taisīta; un ja
es nekad nebūtu tavus vārītos ēdienus cienījis, tad

es to gruntīgi iemācītos. Es še varu ēst cik gribu,

bet nekad neesmu tā īsti pilnīgi paēdis, kā tas mā-

jās bija ikkatru dien. Vīns še ir labi lēts: par 24

kapeikām dabūn labu buteli; tādēļ dzeru vīnu alus

vietā. Caurcaurim miesas spēki jau labi pavairoju-
šies. Galva bija pirmās dienās stipri apspiesta, ta-

gad brangi svabada. Ar zinātnībām es nenodarbo-

jos ar nekādām: es līdz šim neesmu vēl ne avīzes

lasījis, līdz Millers man kādas sūtīs.

Tā tad, mīļā zelta sieviņa, gaiši, skaidri pare-

dzams, ka es kļūšu atkal pie pilnīgas veselības, un

es ceru, ka man nemaz nevajadzēs uz Teplici noiet,
jo še ir daudz tādu slimnieku, kāds es esmu, un arī

tādi, kas caur «pārstrādāšanos» vēl grūtāk sasir-

guši; bet pēc 3 līdz 4 nedēļām tie aizbrauc pilnīgi
veseli no šejienes savu Dievu un Vildbādes avotus
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slavēdami. Man vēl jānogaida, ko mans ārsts teiks.

Kad nu satiksimies, jo viņš gribēja vēl šo to nolikt

un nosacīt, kad būšot pirmā nedēļa aiz muguras.

Kad būšu ar Dr. Hausmanu atkal izrunājies, tad

rakstīšu Dr. Brekeram.

Šenes dzīve ir caur pēdējo vācu-francūžu karu

labu tiesu dārgāka tikusi, nekā senākos laikos. Man

jāmaksā par korteli
— 8 gulži par nedēļu (ar ap-

dienēšanu), par mazgāšanos 3i/2 gulža, par kafiju

1%, par pusdienu sļ/2, par vakariņām 31/2» par vīnu

2ļ/2, par mazgājamo (Wāsche) — vēl nezinu.

Zināms, ka bez tam gadās šur tur izdevumi vēl

klāt, lai gan no veltīgas izdošanas sargāt sargājos.
Par savu dzīvi nevaru neko daudz stāstīt. Vecus

pazīstamus še neesmu atradis un jaunus līdz šim

neesmu meklējis. Ar kādiem pāris kungiem drusku

iepazinies, tuvāk ne ar vienu. Es kopju cik spē-
dams savu veselību, par it neko citu nebēdādams.

Tik tālu lai pietiek šoreiz. Es esmu šo vēstuli

vienā stundā (no pulksten 5 līdz 6 rītā) sarakstī-

jis un beidzu nupat, lai Tu pati varētu pārliecinā-
ties, ka nu jau atkal daudzmaz ar rakstīšanu veicas,

jo senāk pagāja gandrīz vesela diena, līdz vienu

loksni piepildīju.
Sveicini mūsu draugus un pazīstamus, noskūpsti

manus mīļos bērniņus. Kad Pincītis še būtu, tad

tam būtu ko izkāpties, jo še gan pa trepēm, gan pa
takiem var uz kalniem augšā doties.

Tavu mīļo, mīļo mūžiņu un Tavas gādīgās roci-

ņas noskūpsta sirsnīgi
Tavs Atis.

Še ir daudz augstu kungu no dažādām zemēm,
arī no Krievijas. Mūsu valsts kanclerim Goreako-

vam bija vakar vakarā illūmināciju izrīkojuši un

mūziku apgādājuši. Es, diemžēl, nekā nedabūju
redzēt, jo še vakaros ļoti dzestrs — daudz dzest-

rāks nekā Tērbatā. Pēc astoņiem slimnieki nevar

vairs pa āru staigāt.
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Kā iet pie Hāgiem? Vai tur nav jau kas jauns
atnācis? Millers man Berlīnē vēl reiz apsolījās, ka

uz Vildbādi atbraukšot. Es ļoti priecātos, ja viņš
še atnāktu. Raksti man, vai Kīglerenes māsa ir arī

šurp nākusi, jeb vai Tērbatā palikusi.
Ja Tu ar inspektoru satiecies, tad sveicini viņu

un paprasi, kad gan seminārā stundas sāksies. Vai

ir kādas vēstules nākušas ar naudu un vai kādas

no Piebalgas?
Vai Tev ir iespējams Mētras upē mazgāties?

Naudas Tu vari droši tik daudz izlikt, jo kad bū-

sim abi veseli un spēcīgi, tad pārvarēsim visas dzī-

ves grūtības.

87. Bernhardam Dīriķim.

Vildbādē, 1872. g. 6. (18.) jūlijā.

Mīļo Dīriķi!

Tu laikam gan jau būsi nogaidījies pēc kāda

krietna rakstiena par maniem tagadējiem piedzīvo-
jumiem un ievērojumiem, jo nu patlaban divi ne-

dēļas aiztecējušas, kamēr Vildbādes atspirgšanu un

izveseļošanos sācis gūstīt. Rakstu gan nekādu šo-

dien vēl nevaru Tev piesūtīt, bet turpretim to vēsti,
ka ar manu izveseļošanos iet brangi uz priekšu.
Sāpju niknais rūgtums ir divi nedēļu laikā tādā

mērā noslāpis, ka pēc ārsta sprieduma pilnīga iz-

veseļošanās otru divu nedēļu laikā sagaidāma. Es

jau varu ēst un dzert, dvašot un runāt bez rūpēm.

Guļot, sēdot un staigājot muskuļos gan vēl sāpes

daudzmaz jūtamas, bet mans «ķermenis» uzsāk tik

veikli tos viņam piešķirtos darbus strādāt, ka mie-

sas spēki dienu no dienas augtin aug. Zināms, ka

līdz ar viņiem atspirgst arī dvēselīgā cenšanās. Tā

tad nu jau pāra dienu atpakaļ, kamēr sācis šo to

lasīt, un manu, ka šoreiz nedz miesīgi, nedz garīgi
nepanīkšu. Tie ir velti priecājušies, kas mani jau
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šoreiz cerēja pavisam iznīks/tam. Turpretim simt-

kārtīgu pateicību izsaku visiem tiem, kas man pie-

palīdzējuši to pašam nekādā vīzē neiespējamu ceļu
līdz šenes avotiem noceļot. Savu pateicību, zināms,
citādi nespēju atmaksāt, kā tikai tāpat, jo turpmāk

strādādams, kā to līdz šim darījis. Gan biju slepeni

cerējis, ka varēšu bez nekāda tālāka sūtījuma savu

ceļu nostaigāt; bet tādēļ, ka vāou-francūžu karš

visas dzīves vajadzības sadārdzinājis, nesakrīt mans

Tērbatā sastādītais rēķinums ar šenes dzīvi kopā.

Tādēļ lūdzu Tevi man piecdesmit rubļus, jeb ja

iespējams — piecdesmit dālderus no tās priekš ma-

nas atveseļošanās labprātīgi nospriestās summas

šurp atsūtīt. Gan grūti nākas tādu lūgumu izsacīt,

bet ja Tu par to gādājis, ka lai es līdz veselības

avotiem kļūtu, tad Tev arī jāgādā par to, ka lai es

sveiks kļūtu atkal mājā.

No savējiem iz Tērbatas neesmu, diemžēl, vēl it

nekādas ziņas dabūjis; gaidin gaidu katru dien pēc

vēstules.

Tērbatas Millerim lūdzu, lai viņš man latviešu

laikrakstus šurp atsūta, bet arī līdz šim velti gai-

dījis; kā dzirdu, paejot 8 dienas, līdz vēstule no še-

jienes līdz Tērbatai nokļūst; tad nu, zināms, sarak-

stīšanās ļoti grūta un kūtra.

Rakstiņu kādu ceru Tev šo svētdien nosūtīt.

Tagad vēl prāts un sirds daudzmaz apspiesti, jo zi-

ņas no sievas nav nekādas, latviešu laikrakstus

nedabūnu ne redzēt, un še arī dzestrs un lietains

laiks uzmeties, tā kā sirds jautrums nevar īsti uz-

zelt. Materiāla priekš «Baltijas Vēstneša» paņem-

šos no Vāczemes dažādā ziņā līdz uz Latviju. Mans

izbraukums pa Vāczemi, kur pirmreiz priekš 12

gadiem toreizējo vāczemnieku dabūju redzēt, līdzēs

manim to cīnīšanos, ko es uz sevi ņēmis, sekmīgi
turpināt.
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Tev un Tavējiem daudz labus vakarus vēlēdams

palieku
Tavs Atis.

Lūdzu manim ātri atbildēt, jo citādi man uznāk-

tu aizbraukšanas laiks, iekam Tavu vēstuli dabūjis.
Mana adrese: Wildbad, Hauptstrasse Nr. 94.

88. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 8. (20.) jūlijā.

Sirdsmīļā māmuliņa!

Esmu abas Tavas vēstules dabūjis un steidzos

Tev šodien īsu atbildi norakstīt, lai Tu vēl reiz va-

rētu uz Vildbādi norakstīt. Vēstulēm ceļš no Tēr-

batas līdz šejienei aizņem 5 dienas vai 6 dienas, un

es, j a dau d z, tik divi nedēļas vēl še palikšu, jo

ar manu veseļošanos iet ļoti brangi uz priekšu.
Ja Jūs, mani mīļie, visi veseli, par to es ļoti prie-

cājos! Tava pirmā vēstule mani aizkustināja līdz

asarām. Teic manam mīļam Pincītim, ka Dievs vi-

ņa lūgšanu paklausa gan un ka Pincīša papiņš pār-

nāks itin vesels mājā — ar laiviņu — pie sava zelta

gabaliņa, un ja Pincītis nekasīsies, tad es viņam ko

pārnesīšu līdz.

Piebalgas dēļ man jāsaka, ka ar manim «izru-

nas» rodas par iemeslu, ka lai es uz turien neno-

eimu. Ja Kīglera k. ko raksta, tad atsūti man. Bet

ja tā vēstule atnāk par vēlu, tad paturi viņu pie

sevim līdz es pārnākšu. Tu vari pati laiku aprē-

ķināt, jo 12 dienas (šurp un turp) vajaga priekš sa-

rakstīšanās un 6 vai 5 dienas priekš atsūtīšanas.

Naudas labad es būtu gan ar mieru, ja Tu man

tos 40 rubļus atsūtītu, jo dzīve tak drusciņ dārgāka,
nekā mēs Tērbatā nospriedām. Visi saka, ka pēc

pēdējā kara tāds dārgums izcēlies, senāk bijis viss

daudz lētāk. Es labprāt nopirktu atpakaļ brauk-

dams Berlīnē kādus kreklus un nēzdogus.
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Ar manu izveseļošanos iet tik brangi uz priekšu,
ka tie kungi, kas ar mani kopā kādu ceļa gabalu
līdz šejienei braukuši, mani ne pazīt nepazīst. Es

esmu jau divi reizes pa kalniem izkāpies un vakar

labi augstu, šodien esmu jau atkal uzaicināts uz

kāpšanu: es tiešām arī iešu. Ēdot un dzerot, runā-

jot un dvašojot man sāpes nav nekādas. lemigt

varu bez sāpēm un bez zālēm. Pret rītiem vēl drus-

ciņ sāpes ronas un staigājot man, zināms, daudz

reiz jāatdusas. Tava ļaunā sapņa dēļ Tev nekāda

iemesla ko noskumties. Tu vari droši priecā-
ties, ka Tu mani spirgtu veselu sagaidīsi.

Lautera jaunkundzi (Kīglerenes māsu) es jau
divi reiz apmeklējis. Viņa Tev sūta daudz labas

dienas un man pastāstīja, ka Tu, manim aizbrau-

cot, esot bijusi ļoti, ļoti noskumusi. Nu, mīļā mā-

muliņa, ja Dievs tā tālāk līdzēs, tad Tu pie tā paša
kuģa dabūsi izpriecāties, manim pārnākot.

Vai es pēc mazgāšanās tiešām uz mājām nākšu,
jeb kādā Vāczemes vietā vēl pakavēšos, to tagad
vēl nezinu. Redzēšu, cik tālu mans naudas maks

sniegs un cik tālu spēkā būšu šepat jau pieņē-
mies.

Vildbādes avoti der daudziem par lielu svētību.

Es pats esmu redzējis slimniekus, kas atnākdami

nevar bez stumjamiem ratiem ne soli uz priekšu
'kļūt. Bet tikko kādu nedēļu mazgājušies, tad sāk

ar nūjām staigāt, un kad otrā nedēļa nobeigta, tad

iet ar vienu nūju, jeb arī bez nekāda atspaida. Va-

kar atradu vienu slimnieku labi augsti kalnā, kas

atnākdams vienu kāju nebūt nevarēja locīt, šie

avoti ir arī visā pasaulē pazīstami, še ir slimnieki

no Vāczemes, Francijas, Krievzemes, Anglijas,
Amerikas, Indijas un pat Austrālijas un Brazīlijas.

Daudz karavīru, kas pēdējā karā sašauti, vēl šo-

gad še mazgājas. Tīri brīnums, cik daudz žīdu

(jūdu) še no malu malām sabraukuši veselību me-

klēties.
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Še redz slimniekus sirmos matos, vīra gados,

jaunekļus un jaunavas. Tur nu pa daļai vecums,

pa daļai pašu vaina, ka slimi. Bet še netrūkst arī

it mazu bērniņu, kas gaudeni un kropli. Lielum lie-

lu baru tādu nelaimīgu bērniņu atradu tai mājā,
kur Lautera jaunkundze nometusies. Sirds grib

plīst aiz žēluma, kad tos aplūko. Mīļā māmuliņa,
cik laimīgi esam mēs, ka mūsu zelta gabaliņi ve-

seli un spēcīgi. Nobučo abus, Jānīti un Mildiņu,
un teic Jānītim labas dienas no papa un arī pal-
dies par to, ka viņš man vēstuli raksta un mani

gaida un to mīļo Dieviņu pielūdz manas izveseļo-
šanās labad.

Es Tev vēlāk rakstīšu vairāk, šodien lai pietiek.
Es priecājos, ka Margarēta labi izturas, sveicini

viņu sirsnīgi no manis. Vai tu neesi tās citas vē-

stules no manis dabūjusi: no Pleskavas, no Berlī-

nes (no kurienes arī Milleri rakstīja), no Vildbādes

šī tā trešā vēstule. Paldies par piesūtītām avīzēm,

tās mani īsti ielīksmināja.
Sveicini Milleri, Dīriķus, inspektoru, Spalviņus

etc. un saņem pati simts sirsnīgas mutes no Sava

gandrīz itin veselā

— At a.

Es palikšu Vildbādē līdz 23-šam jūlijam.
Tas pats.

89. Skolotājam Jēkabam Pilsātniekam.

Vildbādē, 1872. g. 9. (21.) jūlijā.

Mīļo Pilsātniek!

Tavu 20-tā jūnijā Rīgā rakstīto vēstuli esmu

šeit vakar dabūjis rokā. Es Tev sirsnīgi pateicos
par Tavu rūpēšanos mūsu skolas lietā. Es ticu gan,

ka es daudzmaz spētu strādāt priekš Vecpiebalgas
draudzes skolas spēcināšanas, tādēļ es arī labprāt
pie Jums noiešu, ja Jūs mani turp aici-

nāsit. Turklāt es nemaz negribu liegt, ka arī
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manim patiktos ar Tevi kopā strādāt skolā un dzī-

vē. Mēs esam katrs līdz šim savādu mācības un

darbošanās ceļu staigājuši un aplūkojam tādēļ
mūsu dzīvi un laikam visu pasauli katrs no sava

stāvokļa. Ja nu mums nāktos pie vienāda jūga

vilkt, tad mēs, zināms, varētum dažādi viens otru

pabalstīties — abiem par patikšanu, jo Tavi prak-
tiskie ievērojumi, ko Tu sakrājies tautas vidū dzī-

vodams, derētu manim priekš spēku pavairošanas

pie mūsu cīnīšanās, ja ne vairāk, tad tak tik pat

daudz, ka Tevim par labu nāktos tas zinātnību krā-

jumiņš, ko es varbūt pārāk par Tevim iekrājies.

Tādēļ esmu gan pārliecināts, ka mēs viens otram

ceļā nestātos, bet turpretim viens otram līdzētu ce-

ļu pašķirt, ja mēs tuvi kopā kādus gadus nodzīvotu.

Es Tevim ticu gan, «ka Piebalgā daža sirds priekš
manis silti pukst», jo es zinu, ka katram strādātā-

jam ir savi pretinieki un arī savi piekritēji un

draugi. Es cīnos tautības garā. Tautības gars at-

mostas pa visu Latviju, zināms, ka arī Vecpiebalgā
būs daži šā gara bērni. Tie nu būs manu cīnīšanos

labā prātā uzņēmuši un to man priekš izveseļoša-
nās atsūtīto dāvanu tādā labā un skaidrā prātā
caur Tevi piesūtījuši, par ko es ļoti iepriecināts
savu pateicību šeit izsaku. Ja nu Jūsu draudzes

skolai nāktos tautības garā strādāt, tad zināms, vi-

ņi labprātu mani ieraudzītu starp tagadējiem sko-

lotājiem pie šās skolas strādājam.
Bet — bet — Tava vēstule, mīļo Pilsātniek, man

dod skaidru liecību rokā, ka arī otrādu un iepretīgu
centienu Vecpiebalgā netrūkst.

1) Tāda skola, kas grib «kreisskolas» program-
mu izstrādāt

— izpildīt, nevar tik nabadzīga būt,
ka tai jālūko uz to, vai skolotāji apprecējušies jeb
nē. Ja nu turklāt Tu vēl neesi precējies, bet citi

uz to lūko, ka Tu tak kādreiz precēsies, un ka tādēļ
mani nevarot uz Piebalgu aicināt, tad tas drusciņ
pēc solistu un jezuītu gudrības smird. Tie, kas
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tādu iemeslu priekšā ceļ, grib klausīties un sevišķi
Tevi apbalvot, lai arī Jūs pret mani spriestu. La-

bāk būtu, ja viņi sacītu, ka es tak mirstams cilvēks

un
—

kas var zināt — vai man nebūs drīz jāmirst:
ko tad nu vērts mani aicināt, šis pretestības pa-

doms spētu tik pat daudz, ka tas pirmais. Bet ta-

gad stāv tā lieta citādi: Tu neesi vēl apprecējies
nedz arī precinieks, tāpat kā es vēl neesmu mirējs.
Tādēļ uz to, kas nav, nebūt nevar atbalstīties, jo
nav nekāda iemesla ar visiem spēkiem pret mani

strādāt. Tad, zināms, jāņem arī tas palīgā, kas tak

varētu notikt.

2) Ka trīs familijas nevarot vienā ēkā mājot,
skan ļoti ērmoti priekš mums pilsētniekiem, jo mēs

ieraduši pa desmit un vairāk familijām vienā mājā
mājot. Turklāt nezinu, kādēļ par mūsu familijām
tāds spriedums taisīts. Manu familiju Jūs tak ne-

pazīstat; Tev vēl nemaz nav familijas. Kur tad nu

izcēlās jau tas spriedums, ka šīs trīs familijas ne-

varot vienā ēkā dzīvot. Vai Tu redzi, cik liela so-

fistu gudrība še parādījusies? Prātīgs spriedums
būtu bijis šāds: skolotāju familijām vajaga labu

priekšzīmi dot caur kārtīgu un draudzīgu sadzīvi.

Tādēļ taisni cerams, ka tās divi familijas labi kopā

saderēs, un ja Pilsātnieks arī precētos, tad, zināms,
jāgādā, ka priekš viņa familijas arī rūmes jeb pa-

talpas netrūktu.

3) Kādēļ konvents nospriedis, lai Kīglera kungs

drīzumā mani uzlūgtu «savas paģērēšanas sīki iz-

teikt», to es nesaprotu. Es Kīglera k. savas domas

jau paziņojis, lūgdams, lai viņš derīgā vietā tās

iztulko. Es, pilsētā dzīvodams, tak nezinu un neva-

ru «sīki» nosacīt, kas priekš dzīves uz zemēm va-

jadzīgs. To tikai var tie «sīki» izspriest, kas paši

ar familijām uz zemēm mīt. Arī neesmu nekad

dzirdējis, ka aicinājams amata vīrs «sīki» nosaka,
ko viņš paģērēs tai vietā, kuru viņš vēl «sīki» ne-

pazīst. Es esmu jau uz daudz vietām savā mūžā
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par skolotāju aicināts un trijās kādu laiku strādā-

jis. Bet ikreiz aicinātāji nosacīja vispārini, ko

viņi no manis paģēr, un pielika klāt savu solījumu

par manu darbu, pieprasīdami, vai es ar to mierā?

Kādēļ tad nu lai es no šī visiem pazīstamā ceļa no-

klīstu? Ja Piebalgas draudze mani patiesi grib par

skolotāju un ja viņai tik daudz spēka savu gribu

izdarīt, tad lai viņa man atraksta uz Tērbatu savu

aicināšanas rakstu. Es nebūt nekavēšos uz Vec-

piebalgu aiziet, jo es esmu pārliecināts, ka Jūs tak

no manis to nepaģērēsit, kas nav paģērējams un to

neatrausit, kas nav atraujams. Es tādēļ arī no

Jums nepaģēru, ka lai Jūs manis dēļ Piebalgā iecel-

tu universitātes pilsētu, nedz ūniversitātes biblio-

tēku, nedz ka Jūs man dotu tās tiesības priekš ma-

nis un manas familijas, kas man kroņa dienestā pie-

nākas, jo Jūs to nespējat nedz solīt nedz dot.

Turklāt ievērojams, ka es līdz šim no Kīglera k.

nekādu rakstu neesmu dabūjis, kaut gan es viņam
sacīju, ka uz Tērbatu sūtītās vēstules mani Vācze-

mē uzmeklēs.

Šās ir manas domas. Es esmu pārliecināts, ja
Vecpiebalgas draudze mani gribēs un savu gribu
spēs izdarīt, ka es tad uz turieni aiziešu. Bet ja
Jums arī vietām vēl jāsaka: jā, jā cienīgais žēlī-

gais— tad es palikšu Tērbatā.

Tevi sveicina Tavs

Kronvalda Atis.

Ja Tev derīgs brīdis atgadās, tad lūdzams iz-

skaidro prātīgi un gaiši manas domas Piebalgas
vīriem, kuru censību es augsti cienīju —■ vienalga,
vai mani sauks jeb citu, kas tautas godā strādās.

Ar manu izveseļošanos iet brangi uz priekšu.

Tas pats.
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90. Fr. Treilandam-Brīvzemniekam.

Vildbādē, 1872. g. 16. (28.) jūlijā.

Augsti cienījams kungs!

Jūsu laipnīgo vēstuli no 1. jūlija dabūju tai 14.

š. m. šeit Vildbādē, kur veselību meklēdams tagad
uzturos. Priecājos ļoti, ka Jums mans raksts pret

vācinātājiem paticis, un pateicos, ka Jūs par viņa
izplatīšanu rūpējaties.

Par «Mājas Viesi» īsi sakot manim šādas domas.

Nedz Plates- k., nedz Leitāna k. spēj laikrakstu

tautas garā bezbailīgi sagādāt un gaismā laist. Man

žēl, ka Leitāns nav pie stāstu sarakstīšanas vai

pārcelšanas jo cieši pieķēries. Caur šādu darbu

viņš būtu sev godu un tautai slavu izpelnījies. Bet

ja Jūs «Mājas Viesi» aplūkojat un nosverat no

pirmā numura sākdami līdz mūsu dienām, tad Jūs

manam spriedumam nepretosities. Es ticu gan, ka

Leitāns labs cilvēks un ka viņš nav savas tautas

ienaidnieks; bet šīs īpašības vien vēl nevar par

«tautas lapas» redaktoru pataisīt, sevišķi tagadē-
jos laikos, kur no redaktora vīrestības tikumu pa-

ģēr. Tur es esmu ar Jums vienis prātis, ka «Mājas
Viesim» trūkst labāku līdzstrādnieku. Bet kādēļ
to viņam trūkst? Tak ne tādēļ, ka viņa lapas gan-
drīz visur starp latviešiem top lasītas. Es pats

esmu daudzreiz skubinājis, arī caur «Balt. Vēstne-

si», lai labākie rakstnieki «Mājas Viesim» piepa-
līdz; bet sekmes nekādas vēl neesmu piedzīvojis un

es it nevienam to par ļaunu nevaru ņemt, ka viņš
ar tāda vīra, kāds mums Juris Alunāns bijis, zai-

motājiem labprāt neielaidīsies, Gan grūti nākas,
kad taisni par pašu brāļiem spriežam, bez žēlastības

taisnību izsacīt; tomēr nedrīkstam sev paši apmā-
nīties. Tādēļ es nevaru vis «Mājas Viesi» ar «Bal-

tijas Vēstnesi» vienā rindā statīt.

Par «Sētas, dabas, pasaules» turpināšanu neva-

ru tagad, diemžēl, it nekā skaidri izsacīt. Es pagā-
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jušā rudenī tik ļoti saslimu, ka iesākts darbs bija

pie malas jāatmet un tagad nezinu, kad to atkal

spēšu uzsākt. Ka daudz uz šās grāmatas turpinā-
šanu gaida, to zinu gan un par to priecājos ļoti;
citi tautieši man jau palīdzīgu roku piesolījuši un

tā kā Jūs kādus rakstienus piesūtījuši. Ja manim

būs nolemts par šā darba turpinātāju iestāties, tad

tikai pilnā spēkā būdams pie šā darba pieķeršos.
Es rakstīšu jeb likšu iespiest ar 1 a t i ņ v burtiem,

dubultniekus atmezdams un «z» no «s» tāpat iz-

šķirdams, kā Jūs to savā vārdnīcā esot darījuši; jo
pats vēl neesmu šo grāmatu rokā dabūjis. Varbūt

ka viņa tagad Tērbatā jau nonākusi, kamēr es sil-

tos avotos mazgājos. Es priecājos par Jūsu «s» un

«z» izšķiršanu, jo, lai gan mēs par šo lietu nekad

neesam sarakstījušies, tad es gluži tāpat kā Jūs

šos divi burtus mēģinājis izšķirt kādās lapās par

mūsu gramatiku, ko izgājušā ziemā Tērbatā liku

iespiest. Tur arī =:S un =š. lekam es pie «Sē-

tas, dabas un pasaules» turpinājuma ķeršos, man

vēl pāris grāmatiņu vācu valodā jāceļ gaismā.
Tās prieka vēstis pir latviešu uzvarēšanu (uz-

varu) Maskavā ar laiviniekiem izbraucoties lasīju
arī «Baltijas Vēstnesī». Ļoti brangi, ka lielkņazi
dabūn iemeslu savu vērību griezt uz latviešiem un

vēl jo brangi, ka tiem tādā reizē iemesls sacīt:

„JlaTbiuiH — MOJio.tt.ubi". Tāds teikums var daudz ko

līdzēt.

Par to vēsti, ka Maskavas leišu pulciņš augtin

aug «un ar turienes latviešiem jo draudzīgi sai-

stās» — ļoti ko priecāties. Mums jārūpējas un jā-
strādā ar visiem spēkiem, ka latviešu tautas dzīvie

locekļi savienojas, kas tagad, diemžēl, cits no cita

nepareizi un pretdabīgi atšķirti. Es dzirdu, ka Vi-

tebskas latvieši sakot: «Mēs neesam latvieši — mēs

esam katoļi! Lūk ko ticības kopēji izgādājuši! Bet

zināms, ka tādu nedarbu augļiem vajaga pamazām
iznīkt. Lokālpatriotisma jeb vietīga patriotisma
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vietā vajaga iestāties dabīgam patriotismam. Tā-

dēļ cilšu samaņas vietā jāuzaudzina tautas samaņa.

Tad zinās kurzemnieks, vidzemnieks, vitebskietis,
leitis v. t. p., ka mēs esam visi kopā latvieši. Un

tiklīdz kā šāda samaņa daudzmaz skaidri <un spē-

cīgi modīsies mūsu tautas izdailēto dēlu krūtīs, tad

sāksies latvju tautas jaukākais liktenis piepildīties,
tad šī tauta caur dzīviem darbiem pierādīs, cik tu-

va radniece viņa senai grieķu tautai.

No sirds vēlos, ka lai šīs rindiņas Jūs «tagadējā
vientuļā dzīvē» tāpat iepriecinātu, kā Jūsu vēstule

mani iepriecinājusi, un ka Jums būtu iespējams
drīzumā uz Maskavu atpakaļ griezties, lai gan ne-

zinu, kāda iemesla dēļ Jūs tagad attālu no M. dzī-

vojat.
Ar manu izveseļošanos iet, paldies Dievam, itin

brangi uz priekšu. Pēc pāra nedēļām došos uz Tēr-

batu atpakaļ. Sirsnīgi sveicinādams un vēl par

«Atkal pie Ventas» pateikdamies palieku
Jūsu Kronvalda Atis.

Paldies saku arī no savas puses par Spāģa dzī-

ves aprakstu. Vai Jums nav iespējams pilnīgu Sp.

biogrāfiju apgādāt, kur viņa grāmatas un vēstules

taptu plaši izlietotas un apspriestas.
Tas pats.

91. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 17. jūli j ā.

Sirdsmīļā māmuliņa!

šoreiz ņemu kādu loksni, kur kāda bildīte no

Vildbādes virsū. Pašā vidū redzama

ves ēka, kurā es katru rītu no pulksten deviņiem
līdz desmitiem mazgājos. Bildītes kreisā pusē at-

ronas viesnīca «Badehotel», labā pusē viesnīca

«Hotel Klump». Starp šīm ēkām svabads placis

«Kurplacis», tas privātnams, kur mans dakteris un
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viesnīca «Frey». Placim vidū mazs paviljons, kur

katru dienu divi reizes mūzika spēlē. Tur salasās

slimnieki, gan klibodami, gan stumjamos ratos sē-

dēdami, gan taisnus soļus mērodami, kā Tavs vīrs.

Aiz šīm ēkām kalni redzami, kas priedēm un eglēm
apauguši, šai «kalnu mežā» es labprāt pastaigājos
un tad nožēloju vienmēr, ka neviens no Jums mī-

ļiem man nav līdzā. Pincītim tur būtu gan ko iz-

kāpties, jo šie kalni 1500 pēdas augsti un vēl aug-

stāki. Tavas vēstules esmu dabūjis; pēdējā bij,
kur Jūs abi ar Milleri vienu loksni nespējuši pie-
pildīt! Pie Jums laikam vēl jo karstāks, nekā še

Vildbādē.

Pateicos un priecājos par Tavām ziņām, se-

višķi par to, ka Jūs visi veseli esat. Kaut jel Teo-

idora cerība piepildītos tā, ka viņš varētu to mīļo
māti pie sevim ņemt. Būtu gan ļoti labi, ja tas

laimētos. — Ka Luize vietu dabūjusi, par to es arī

ļoti priecājos, jo man, taisnību sakot, dažreiz sirds

jau noskuma viņas dēļ, lai gan es par to lietu lab-

prāt nerunāju. Nobučo manu mīļo Pincīti par to,
ka viņš jau sāk mani gaidīt. Ceru, ka ilgi vairs

nepalikšu svešumā, lai gan vēl pāra nedēļu paies,
līdz pie Jums, mani mīļie, mājās kļūšu. Nobučo

arī manu resno Mildiņu. Redz nu, ka viņa gluži
pēc krustmātes izvirtīs. To es esmu arī Lautera

jaunkundzei pastāstījis, kuru ik dienas apmeklēju.
Viņai bija šinīs dienās ar sliktu sirdi (vemšanu)
jāmokās. Viņa domā, ka tas nākot no bantes tārpa,
ko tā Tērbatā dabūjusi. Lautera jaunkundze Tev

sūta daudz labas dienas. Viņa man izteica, ka

Kīgleri uz to rēķinājuši, Tevi pa suņu dienām, ka-

mēr es būšu tālumā, pavisam pie sevim ņemt. Bet

negribēdami Millerus aizkaitināt, viņi Tevi ne-

esot vis taisni uzlūguši. Tu tak viņus apmeklē,
savu resno Mildiņu izrādīdama?

Ar to es ļoti mierā, ka Tu arī drusciņ par savu

veselību gādā —- labi ēzdama un Mētras upē mazgā-
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dāmās. Gan jau savā laikā sāksim taupīt, kad tik

abi būsim pilnīgi veseli.

Man še pazīstamu nav vis daudz; bet to es jau

ievērojis, ka tie, kas savu sieviņu nav tūlīt līdz

atveduši, raksta uz mājām, lai viņas šurp atnāktu.

Un viņas arī atnāk. Citam turklāt ir pa divām

vai trijām —• dāmām līdzā, bet man nav «it nekā»

— kā tikai ilgošanās pēc Tevis un tiem mīļiem
zelta gabaliņiem.

Ja Tev ar naudu būtu citas vajadzības sedza-

mas, tad, zināms, nesūti nemaz, jeb tik daudz nē,
cik es prasījis. Bet rūpēties nerūpējies it nebūt,

gan jau es uz mājām kļūšu bez bēdām, lai gan no

ārzemes cita nekā nepārvedīšu, kā tikai pāris sīku

lietiņu (daiktu) un — veselību. Ar manu izvese-

ļošanos iet vienmēr brangi uz priekšu, lai gan

spēka tik daudz nav, cik es tagad labprāt vēlētos.

Tie slimnieki, kas še mazgājas, top, zināms,

ļoti nokūdināti. Spēks un īsta veselība ronas tikai

vēlāku. Tāpēc pēc mazgāšanās jānometas kādā

klusā mierīgā vietiņā vismazāk kādas divi ne-

dēļas. To es, zināms, arī darīšu, jo man nav brīvi

nedz to garo ceļu līdz Tērbatai tūlīt noceļot, nedz

pie kāda grūta darba piestāties, iekam nebūšu labi

atpūties. Manas sāpes brangi norimušas, tikai no

muguras muskuļiem tas stīvums negrib vēl it pa-

visam izzust. Dr. Hausmans mani tādēļ reižu rei-

zēm pārmeklējis, vai mugurkaulā nav kāda vaina,
bet arvien to prieka spriedumu izsacījis, ka mu-

gurkauls ar savām smadzenēm (nerviem) gluži ve-

sels, bet, ka muguras muskuļi ļoti samocīti un tā-

dēļ sāpes tik ātri it pavisam nenozūd. — Es tagad

pēdējā nedēļā dabūnu «dušas», zināms, ar siltu

ūdeni, kas man ļoti labi dara. Turklāt es dzeru

kādu minerālūdeni, proti: «Pvrophosphors aurēs

Eisenwasser», pēc Dr. Hausmana noteikuma. Mans

«ķermenis», zināms, lai gan no sāpēm gandrīz itin

svabads, tomēr ļoti jūtelīgs caur to ilgo mērcēšanu
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siltā ūdenī, un caur to bezgalīgo svīšanu dienām

un naktīm. Un tomēr neesmu tik nespēcīgs kļu-
vis, kā diemžēl, daudz citi slimnieki.

(Turpinājuma lapas nav.)

Varbūt, ka Harcā būdams varēšu kādu vēstuli

no Tevis sagaidīt. Bet ja īsa laika dēļ to neva-

rēšu un, ja Tev tomēr gadītos kāds spaidīgs iemesls

man kādas ziņas priekš manas pārnākšanas ko

piesūtīt, tad raksti šādu adresi: 0. Kronvald, pr.

Adr. Hotel Janson, Berlin. — Saki inspektoram Mā-

sām labas dienas un lūdz, lai viņš man Urlaub

pagarina uz divi nedēļām.

92. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 18. jūlijā.

Šodien, tai 18. jūlijā, dabūju Tavu vēstuli, kuru

Tu man rakstījusi, «no mūsu mīļā daktera» uz-

skubināta. Saki viņam, ka es no Tevim jau pie-
cas vēstules dabūjis un izstāsti viņam, ko es Tev

par savu izveseļošanos rakstījis: senākais sāpju
rūgtums pavisam nozudis; pastāvīgas sāpes es ne-

kur nejūtu; muguras muskuļos tik brīžiem (ejot,

guļot) stīvums parādās. Galva kļūst dienu no die-

nas jo skaidrāka un prāts jo jautrāks. Siltums man

jo lielāks, jo mīļāks; aukstumu un slapjumu vēl

nevaru panest, šķilva (māga) un īksti (nieres)
strādā savu darbu pareizi. Asins pavairošanās dēļ
dzeru minerālūdeni. Pilnīgu spēku dabūšu pēc

mazgāšanās. «Ar gulēšanu gan vēl neiet tā, kā pie
īsti vesela un spēcīga cilvēka, bet daudz, daudz

labāk nekā senāk. «Apetits» (smagurs) nav vie-

nāds, brīžiem labi stiprs, .brīžiem slābens. Es to-

mēr ēdu, cik spēju, un vēders sāk jau uz ārpusi
velvēties. Tik daudz šodien par manu veselību.

Rītu, trešdien, tai 19. jūlijā, būs 4 nedēļas,
kamēr es šeitan esmu. Cik liela starpība pie ma-
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nas veselības manāma! — Piektdien beigsies mana

mazgāšanās. Es tūlīt neatstāšu Vildbādi, bet pa-
likšu laikam līdz 25. jūl. šeitan, drusku atpūzda-
mies un kalna skaidro gaisu labi daudz piedvašo-
dams. No šejienes es nobraukšu uz Nīršteinu pie

Reinupes, tur šlampa kungu apmeklēt, šlampa k.

mani še Vildbādē uzmeklēja un mēs abi labi ie-

draudzējāmies. Viņš ir vīna dārznieks, deva man,

še būdams, no sava vīna, kas ļoti derīgs manā sli-

mībā, un, aizbraukdams uz šveiciju, deva ziņu sa-

viem dēliem, lai tie man vienu kastīti vīna atsū-

tot. Vakar arī patiesi dabūju 6 brangas Reinvīna

buteles. Man žēl, ka Tu nevari nevienas malciņas
no šī saules darinātā dzēriena baudīt. Man bij

Šlampa k. jāapsolās, ka es viņu Nīršteinā apme-

klēšu, jo mēs izrēķinājām, ka tas ceļš līdz Berlīnei

(no šejienes) tik pat daudz maksā, vai es šā vai tā

braucu. — Nīršteinā, zināms, tik pāra dienu pa-

likšu un tad došos uz Harca kalniem. Tur palikšu
vienu jeb divi nedēļas, jo vēl nezinu, cik tur veik-

sies ar spēka atgūšanu. Tā tad es pārnākšu Tēr-

batā augusta mēneša vidū, ja nekāds šķērslis
starpā negadīsies. Pārnākdams, braukšu caur Ber-

līni un Karalaučiem (Kēnigsbergu). No turienes

došu skaidru ziņu, kurā dienā lai mani sa-

gaidāt. Kad Tu šo vēstuli rokās dabūsi, tad es gan

vēl būšu Vildbādē; bet Tu man nevari uz Vildbādi

vairs rakstīt, jo vēstules iet patiesi ļoti gausi un

Tavas man tiek caur Pēterburgu: piesūtītas,
tik pēdējā nē.

Par Piebalgu es, diemžēl, tuvākas ziņas neesmu

dabūjis; tādēļ nespēju nolemt, kas ar šo vietu īsti

iznāks.

Ja Tev citādi pa prātam, tad paņem pēc Mil-

leru pārnākšanas kādu no tiem «c hambres

gārnis» — līdz es būšu pie Jums. Bet ja Tev

rodas cits padoms labāks, tad dari, ko Tu par to

vislabāko atzīsti. Ja būtu skāde, ja ciestu, tad
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zināms, Tavavaina nebūs un tāpat Tu man ne-

drīksti pārmest, ka es Tevi no laba mājokļa nono-

māšanas atturējis. Vaina šī ir ārpus mūsu gribas
un vaļas. Es Tev no Vildbādes vēl reiz rakstīšu,

jo es zinu, ka viena vēstule no Tevis vēl ceļā; ko

še gaidīšu. Dzīvo vesela, sirdsmīļā sieviņa! Tevi

nobučo simtu reiz

Tavs Atis.

Labas dienas manam Jānītim, kas man to «Balt.

Vēstn.» atsūtījis, uz pastu nonesdams. Nobučo tos

zelta gabaliņus abus un sveicini Margarētu. Vai tā

Anna noiet arī kādreiz pie Tevim? Teic viņai arī

labas dienas.

Sveicini Milleri, dakteri, Dīriķi un ko vēl no

pazīstamiem satiecies. Millers man raksta, ka viņš
nemaz negrib no Tērbatas šķirties. Es viņam vēlu

labu veiksmi, lai dara ko darīdams, sev par labu,
mums par godu!

«Balt. Vēstn.» 28. dabūju no Rīgas caur Dīriķi,
kam īsu vēstuli rakstīju, garāku piesolīdams.

Priekš mūsu «grosītes» Krotē es sarakstu labi

garu vēstuli. Man žēl gan, mēs tik ilgi klusu cie-

tām, bet skaidras ziņas ātrāk nevarējām sūtīt.

93. Mācītājam J. H. Gulekem.

Johans Heinrichs Guleke (1821.—1889.),
vācu mācītājs, dzimis Salaspilī, darbojies Dikļos im

Smiltenē, bijis no 1872.—1889. g. Vidzemes tautskolu

padomnieks. Viņa pūlēm latviešu skolu labā parastā
kristīgā vāciskuma nokrāsa. Atstājis rokrakstu: «Ge-

schichte des livlandiscben Volksschuhvesens».

Vildbādē, 1872. g. 21. jūlijā.

Augsti cienījams kungs!
Jūsu atbilde uz manu laimes izvēlēj urnu Jūsu

jaunā amata labad mani pārliecinājusi, ka es ne-

esmu alojies: Jūs to uzņēmuši tādā prātā, kādā es

to cerēju no Jums uzņemamu. Turklāt Jūsu lai-
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migā vēstule mani paskubina še divas lietas īsumā

piezīmēt, lai arī Jums nekur nerastos nekāds vel-

tīgs iemesls kaut kādā ziņā strādāt pret maniem

centieniem, ja mūsu strādāšanas mērķis patiesi
vienāds.

Pirmkārt, varu Jums pēc savas dzīves daudz-

kārtīgiem piedzīvojumiem droši apliecināt, ka lat-

vieši ir pateicīgi ļaudis, kādēļ viņu sirdīs mīlestība

viegli un dabīgi izplaukst uz tiem vīriem, kuri par

viņu labklājību rūpējušies un cīnījušies. Bet tādēļ

latvietis, zināms, neļaujas piespiesties patiesīgu pa-
teicību un mīlestību vārdos un darbos arī pret tiem

izrādīt, kas tādus prāta un sirds augļus nebūt nav

izpelnījušies. Un ja latvieši tādiem vīriem, kāds

Gliks, Stenders, Vatsons, Hūgenbergers v. t. pr.

bijuši, vēl līdz šo balto dienu nekādas piemiņas
zīmes nav cēluši, tad lai nepiemirstam, ka tauta,
kamēr tā verdzībā noslodzīta, savu prātu un spēku
nevar un nespēj griezt uz piemiņu stabu celšanu,
lai tos būtu pelnījuši vīri jo slaveni. Tāda cilvēku

cienības nosvēršana vārdos un darbos tikai svaba-

dai, brīvai tautai izrādāma. Bet ka nu pēc iegū-
tās vaļības tomēr pie latviešiem īstais pateicības
prāts pret mūsu slavenākiem vīriem, diemžēl, ne-

kādā skaistā brangumā neparādās, tad tur katram

redzamā vaina šai lietā, diemžēl, mūsu tautas sko-

lotāju semināros atronama. Mūsu semināri tā Kur-

zemē, kā Vidzemē stāv par attālu no pašas tautas,

tādēļ tur pietiek, ka «kauna dēļ» arī vienu stundu

tautas valodu māca. Bet tas nu saprotams, ka tur,
kur tautas vissvētākās mantas nekopj un necieni,
arī pašu tautu nevar mācīties nedz pilnīgi pazīt,
nedz pienācīgi cienīt, nele patiesīgi mīlēt. Un kas

to nav mācījies, tas nepratīs tos vīrus cienīt un

mīlēt, kuri šās tautas labad savu mūžu strādājuši
un cīnījušies. Tā tad dzīvē un rakstos redzams,
ka mūsu semināros izaudzinātie skolotāji gandrīz

neaprobežotā tālumā aizlidinājas ar savām domām
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un vēlēšanām, to, kas pašu tuvumā atrodams, nere-

dzēdami. Tikai tie, kas dzīvē tālāk strādādami, kļūst

pie atzīšanas, cik tālu viņi no īstā ceļa noklīdināti,

pūlējas kā spēdami, pie savējiem atpakaļ kļūt un

tādēļ dzīvē un rakstos, paldies Dievam, arī otrādi

centieni jau manāmi. Bet tas nu skaidri saprotams,
ka mūsu tautas skolotāji, ar latviešu rakstniecības

vēsturi semināros tuvāk un dziļāk neiepazinušies,
vēlāk skolā un dzīvē nespēj mūsu tautā modināt

patiesīgo cienīšanas un pateicības prātu uz tiem,
kas to patiesi pelnījuši. Šāds prāts varētu tikai

tad savā greznā brangumā parādīties, kad latvieši

būs daudzmaz jo vairāk pie laicīgas bagātības ti-

kuši, un kad mūsu tautas skolotāju semināros būs

izgaisināts tagadējais pretdabīgais un tautības gara

vārdzināšanas nodoms.

Še izsacītās domas nav acumirkļa radījumi. Es

esmu pats semināra skolotājs un tādēļ es skaidri

zinu, kas un kā seminārā jāstrādā tai tautai par

labu, kuru grib dabīgi un patiesi modināt, celt un

spēcināt. Es pazīstu Vāczemes seminārus pēc viņu
darbošanās un pēc šo darbu sekmēm. Turklāt man

it nebūt netrūkst dzīves liecinieku nedz Kurzemē,
nedz Vidzemē. Es pazīstu to garu, kas Turaidā ta-

gad valdīja. Es esmu lasījis to «nožēlošanas» rak-

stu, kas tur tika sagatavots, un dzirdējis, kā to sa-

gatavoja. Es esmu caur direktoru Cimzes kungu
iepazīstināts ar Valkas semināru, še lai pietiek,
ka tik to vienu faktu piezīmēju, ka Cimzes kungs
man lūdza, lai ar viņu latviski viņa mājoklī neru-

nājot, jo citādi viņš varēšot savu vietu pazaudēt, un

kas tad viņam gan līdzētu savus bērnus izskolot un

izaudzināt, šo lūgumu izsacīja Cimzes kungs lie-

cinieku priekšā, kā bailīgs jauneklis ar drefoēdamu

balsi. Un taču sirmi mati grezno šī vīra galvu,
sirmi mati, ko piedzīvojis savā amatā strādādams.

Bet ko viņam nebija piedzīvot un pieredzēt, ka viņš
tomēr savā vietā tāds nedrošs jutās un tādēļ —kā



391

es, latvietis būdams, viņu kā latvieti apmeklēdams,
uzsāku latviski runāt.

Lai pietiek tik daudz par pierādījumu, ka es

skaidri zinu, cik ļoti attālu stāv mūsu tautas skolo-

tāju semināri no tautas īstām vajadzībām. Kamēr

semināri nestrādās pašu tautas labad, bet vācinā-

tāju kāruma dēļ, tāmēr, zināms, neizcelsies pie lat-

viešiem tāds prāts, kas spētu šo tautu skubināt,
lai tā savus vecum vecos pateicības, cienīšanas un

mīlestības parādus pieklājīgi un godīgi atlīdzinātu.

Bet šādas patiesības un mīlestības trūkums pret
senākiem latvju kopējiem un labdariem tādēļ arī

nedod nekam to tiesību sacīt, ka latvieši esot ne-

pateicīgi.

94. Vecākiem.

Vildbādē, 1872. g. 21. j ū1 i j ā.

...
Tagad še mazgājas katru dienu viens tūk-

stots un trīs simti slimnieku, gan vīrišķi, gan sie-

višķi, satrs savā vietā, savā stundā, šie avoti se-

višķi derīgi gaudeniem un kropļiem un tādiem, kam

kaulu sāpes jeb reumatisms. Jums, mīļo papiņ, būs

tīri jātaisās nākošu vasaru arī šurp atbraukt, ja
Dievs dos dzīvot un paspēt tādu ceļu ...

95. Bernhardam Dīriķim.

Vildbādē, 1872. g. 25. jūlijā.

Mīļo Dīriķ!

Simts paldies par «Balt. Vēstn.» piesūtījumu,
kas mani še vientulībā ļoti iepriecināja. Gulekes

raksts liecina, ka mums citādi laiki gaidāmi, nekā

zem Klota vadības. Man arī Guleke mazu vēstuli

rakstījis —
latviski — un es pilnā mierā ar viņa

domām. Lai gan īsti nezinu, kādā mērā viņš pie
tautības partijas turēsies, tik to redzu, ka viņš nav
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nekāds aplams pretinieks, bet līdzstrādātājs mūsu

darba laukā.

Neņem par ļaunu, ka neesmu spējis priekš
«Balt. Vēstn.» it nekā piesūtīt. lesākumā domāju,
ka tas būs vieglāk izdarāms, nekā vēlāk izrādī-

jās. Dienas paiet ļoti ātri ārsta noteikumus izpil-
dot. Turklāt miesas spēki šeit caur bezgalīgu svī-

šanu iet mazumā. Garīgi nespēju un nedrīkstu

nekā daudz strādāt: es nelasu ne šenes politiskās
avīzes katru dien, tik kādu retu reiz ieskatos kādā

numurā. Tā man jāizturas pilnīgas izveseļošanās
labad.

Tomēr esmu jau materiālu iekrājies priekš
vēlākiem rakstiem priekš «Balt. Vēstn.». lekam no

Vilbādes aizbraukšu, nosūtīšu Tev šenes avotu ap-

rakstu, kas pa lielākai daļai jau gatavs, šinīs die-

nās saslimu ar galvu un vēderu, tādēļ nespēju nekā

strādāt. Patlaban sāku atkal vieglāk kustēties.

Tavs paziņojums «J. P. P.» (Pilsātniekam?),
ka ar manu izveseļošanos iet brangi uz priekšu,

pilnīgi patiesīgs, jo caur caurim es nevaru šenes

avotus diezgan uzslavēt par to atvieglināšanu, ko

še atradis. Pilnīgu veselību un spēku atdabūšu

tik tad, kad būšu mazgāšanos beidzis, jo tad man

kādas nedēļas kādā klusā miera vietiņā jāuzturas,
iekam varēšu pie sava darba stāties.

Rīt beigsies mans mazgāšanās termiņš. Ceru

gan šo nedēļ Vildbādi atstāt, bet nezinu, vai Tev

būs iespējams bijis manu pirmās vēstules lūgumu
izpildīt, tā kā es to šinīs dienās varētu še sagai-
dīt. Pirms no Tevis nekādas ziņas neesmu dabū-

jis, nevaru Vildbādi atstāt. Dzīve še daudz dār-

gāka nekā mājās aprēķinājām. Man jau nācies

divreiz tik daudz izmaksāt, nekā priekš Vild-

bādes biju nospriedis, un tomēr neesmu vēl ar mak-

sājumu galā; atliekas vēl laba tiesa ko mak-

sāt. Tā tad Tu nomanīsi gan, cik ļoti es kādas

vēstules no Tevis gaidu. Lūgtin lūdzu manim zi-
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ņas laist, cik ātri vien iespējams, lai būtu labas,

lai sliktas.

Sirsnīgi sveicina Tevi

Tavs nešaubīgais
Atis.

96. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 2. augustā.

Sirdsmīļā Karolīne!

Šodien nosūtu Tevim to vēstuli, ko es priekš
mūsu grosītes Krotē apgādājies. Kā Tu redzi, es

vēl esmu Vildbādē, lai gan mana mazgāšanās jau
beigusies, še laiks atmeties īsti jauks pēc ilga lie-

tus laika ; tādēļ es vēl šeit pakavēšos, lai mans

«ķermenis» daudzmaz ieradinātos gaisa pārmai-
nīšanos panest. Turklāt mans pūslis (Blase) ne-

strādā vēl īsti kārtīgi. Ārsts ir tomēr ar mieru, ka

man šai lietā grūtums radies: viņš saka, ka reu-

matiski elementi tiekot tādā vīzē iz cilvēka iz-

stumti. Citādi jūtos, paldies Dievam, jau itin labi

vesels. Tagad es spēju arī katru dienu šenes kal-

nos izstaigāties, kaut gan līdz pašiem kalnu galiem

neuzkāpju.
šodien gribu drusciņ izbraukties, ja izdosies.

Cik ilgi ēs še Vildbādē palikšu, arī šodien nevaru

īsti nosacīt. Kā rādās, tad jau sestdien, tai 5-tā au-

gustā atstāšu pavisam šo svētīgo vietiņu. Zināms,
ka tad jau arī ilgi nekur citur nevarēšu uzkavē-

ties. Laiks aiztek ļoti ātri, nauda arī iet mazumā

un turklāt mani mocīt moca ilgošanās pēc maniem

mīļiem mājā. Un tādēļ, ka no Tevis nekādas vē-

stules šeit vairs nevaru sagaidīt, top šī ilgošanās

ļoti karstāka. Es Tev vēl dažreiz rakstīšu, cerē-

dams, ka Tu ar mūsu zelta gabaliņiem pilnīgā ve-

selībā manas vēstules saņemsit. Ja Tev īsi priekš
manas pārnākšanas kāds «t ēlegr am s» kļūtu
nonests, tad nenobīsties, viņš neatnesīs nekādu
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bēdu vēsti, bet tik to ziņu, kurā dienā lai Jūs mani

pie laiviņas sagaidāt.
Daudz* labas dienas mūsu pazīstamiem, Tevim

un tiem maziņiem saldas mutītes sūta Tavs

Atis.

Tā nav vis vieglprātība, ka es mājokļa dēļ
Tev it nekā nerakstu; bet še tālumā būdams un

par Piebalgu nekā tuvāka nezinādams, es tikai

velti galvu salauzītu, par šo lietu kaut ko izdomā-

dams. Tev tas jādara, ko Tu par to vislabāko at-

zīsti: un labāki cilvēks nevar neko darīt.

To drukāto vēstuli Tu vari Margarētai iedot

izlasīties, lai viņa tak arī dabūtu tās ziņas dzirdēt,

kuras es uz Kroti nosūtīju.
Tas pat s.

Par Piebalgu neesmu dabūjis tuvākas ziņas. Tā-

dēļ nespēju nolemt, kas īsti iznāks ar šo vietu.

Piebalgas dēļ man jāsaka, ka ir manim «iz-

runas» radās par iemeslu uz turienes nenoiet.

Ja Kīglera k. ko raksta, tad atsūti ; ja nonāk

par vēlu, tad paturi.

97. Mācītājam Robertam Auniņam.

Vildbādē, 1872. g. 8. augustā.

Augsti cienījams kungs!

Jūsu laipnīgo vēstuli no 9-tā jūnija gan sa-

ņēmu vēl Tērbatā būdams, bet aiz grūtas slimības

nespēju tūlīt Jums atrakstīt. Tagad esmu Vildbā-

des siltos avotos tik tālu atspirdzis, ka varu savu

pienākumu izpildīt.
Jūsu domas par manu grāmatiņu «Nationale

Bestreb.» labprāt; vēlējos kādreiz sīki jo sīki iz-

klausīties, un ja man izdosies Jūsu apgabalā no-

kļūt, tad tiešām Jums garām neiešu. Jūsu aplieci-
nājums, ka mūsu prāti pašu tautas mīlestības la-



395

bad gluži vienādi kopā saskanot, mani ļoti ieprie-

cināja. Zināms, ka kādu tautu tik tad varam pa-
tiesi mīlēt, kad to smalki pazīstam un viņas vis-

dārgākās mantas protam pareizi cienīt. Viena no

šīm mantām ir mūsu tēvu valoda, kas cienījama.

Tādēļ cienīsim viņu, kur un kā vien spēdami: ci-

tādi mēs sev pašus apmānīsimies, ar tautas mīle-

stību veltīgi lielīdamies.

Še nu Jums atklāts tas pamats, virs kura stā-

vēdams, es labprāt ar savas tēvu valodas likumu un

tikumu iztirzāšanu nopūlējos, kaut gan nekāds fi-

lozofs neesmu. Tādā ziņā es jau priekš kādiem

gadiem ņēmos vajadzīgo materiālu par mūsu va-

lodas sinonimību sakrāt. Šāda materiāla sakrā-

šana bij cerama sevišķi tautas skolotājiem piepalī-
dzot. Bet šī cerība izrādījās gluži tukša, jo — kā

Jūs diezgan paši zināt — tēvu valoda tikai «kau-

na» dēļ mūsu tautas skolotāju semināros atro-

dama. Tā tad es cerētā materiāla vietā dabūju,

diemžēl, skaidras liecības, ka tautas vissvētāko

mantu nicinātāji pie mums vietām it droši strādā

savus grēcīgos nedarbus. Turklāt tas pierādījums
mani noskumdināja it sāpīgi, ka citi latvieši pašu
rokas arī pie tādiem nedarbiem pieliek, gan tautu

dēlus, gan pašu bērnus savai tautai atsvešinādami.

Es zinu gan, ka pie dvēseļu zemes izsolītājiem —,

diemžēl, arī latviešu piepalīdzības netrūka, bet

domāt domāju, ka semināros un skolās tautas ap-

niulsinātāji un noklīdinātāji pavisam nedrīkst no-

darboties, jo šinīs vietās gaismas ceļš staigājams.
Tomēr atrodu, ka tagad daži tautas apgādnieki un

— mīļotāji nekaunas tāpat par pretdabīgas kultū-

ras pielipināšanu norūpēties, kā senāk dvēseļu ze-

mes izsolītāji par īstas ticības uzspiešanu gādā-
juši. Pēc vajadzīgā materiāla velti klaušinādams

un velti lūgdams, nespēju līdz šim nekādu pilnī-
gāku rakstu par mūsu valodas sinonimību sarak-

stīt. Tādēļ nespēju jūsu lūgumu pēc šāda raksta
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šimbrīžam izpildīt. Es turpretim Jūs lūgšus lū-

dzu par to gādāt, ka lai mūsu «magazīnē» kaut

kāds pilnīgāks raksts par mūsu ortogrāfiju kļūtu

lasītājiem priekšā celts. Mūsu biedrībai piekrīt
tas pienākums par šo lietu rūpēties un gādāt. Tur-

klāt šī lieta diezgan spaidīga. Latviešu ciltis sāk

pamazām cita uz citu lūkoties. Pēc vēstures lē-

muma, arī šīm dažādām latvju ciltīm pamazām jā-
cīnās uz vispārīgo savienošanos. Pie tam pare-

dzams, ka Vidzemes un Kurzemes latviešiem

priekšroka nolemta virs literātūras lauka. Tādēļ
mums pienākas tā par mūsu ortogrāfijas pārlabo-
šanu gādāt un strādāt, ka tās jo atpakaļ palikušās
latviešu-leišu ciltis varētu viegli jo viegli ar mūsu

rakstiem skolās un dzīvē apradināties un iedrau-

dzēties. Tādēļ vajaga prūšu- un krievu-leišu orto-

grāfiju salīdzināt ar inflantiešu un mūsu pašu rak-

stību. Pārbaudīt visu un to, kas patiesi labs un de-

rīgs, pieņemt un paturēt ir arī šai lietā vislabākais

padoms.

Bīlenšteina kungs bija «Latv. Avīzēs» tādas

domas izsacījis, ka viņš apgādātu arī priekš pārla-
botām bībelēm pārlabotu ortogrāfiju, ja kāds gal-
votu, ka pat veci ļaudis svētus rakstus ar tādu

jaunu ortogrāfiju viegli saprastu.

_Es Jūs lūdzu Bīlenšteina kungam iztulkot, ka

šī tāda apgalvošana nedz iespējama, nedz vaja-
dzīga. Veciem ļaudīm būs vecās bībeles ar veco

valodu un veco ortogrāfiju tās labākās un tās mī-

ļākās. Viņi savas mūža dienas nobeigs pie šīm

grāmatām turēdamies. Viņu dēļ netiek bībeles

valoda pārstrādāta. Kas viņiem patīkams un ie-

rasts, nevar ortogrāfijas pārlabošanai īsto ceļu ie-

rādīt, še mums jālūko uz skolām un jaunām au-

dzēm, uz latvju dažādām ciltīm, kam nolemts atkal

par vienu tautu savienoties pēc ilgiem, grūtiem
saskaldīšanas laikiem. Tādēļ sevišķi priekš svē-

tiem rakstiem jauna ortogrāfija izgādājama. Un
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mūsu tagadējā ortogrāfija tādā ziņā pārlabojama,
ka viņa:

1) skolās viegli mācāma un skolotājiem veltīgas

grūtības neuzkrauj;
2) ka viņa pareizi un pieklājīgi atbalstās uz lat-

viešu valodas likumiem un tikumiem un

3) ka viņa, tā sakot, savu līdzšinīgo pieaug-
šanas ceļu nepiemirsdama, tomēr pieklājīgā mērā

ievēros tās dažādās ortogrāfijas, kas pie citām lat-

viešu ciltīm jau aprastas, lai visu cilšu savienoša-

nās nekļūtu veltīgi aizkavēta, bet cik iespējams
pašķirta* un paveiklināta, mūsu literatūrai jo die-

nas, jo vairāk uzzeļot.
(Vēstules pirmraksts; bez paraksta.)

98. Bernhardam Dīriķim. *

Vildbādē, 1872. g. 11. augustā.

.. . Ar Taviem pūliņiem spēju nostaigāt šo grūto

ceļu. Man laimējās to panākt, ko meklēju ceļu uz-

ņemdams. Izbraucu kā nespēcīgs vaidētājs, pār-
braukšu kā darba strādātājs un savējo apgādnieks,
ko tas nozīmē, to Tevim nevajaga iztulkot. Tu

diezgan pazīsti dzīves nopietnību. Tādēļ Tu arī pil-
nīgi sapratīsi mana «paldies» patiesību, ko tagad
tikai spēju izsacīt vārdiem

...

99. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 12. augustā.

Mīļā Karolīne!

Šodien rakstu Tevim no Vildbādes pēdējo vē-

stuli, jo pēc divi stundām kāpšu dzelzceļa ratos,

savu ceļu uz mājām uzsākdams. Esmu gan daudz

ilgāk šeitan palicis, nekā iesākumā domāju.

Bet, paldies Dievam, viss man ļoti labi izde-

vies. Ar manu izveseļošanos iet ar vienu uz priek-
šu, un Dr. Hausmans sacīja, kad viņam vakar ar

Dievu teicu: man nevajadzēšot vis tik drīz atkal
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uz Vildbādi nākt, jo siltie avoti visu iespēju pie
manim brangi parādījuši, un pēc sešām nedēļām
būšot arī spēka pilnums vajadzīgā mērā atdabūts.

Par liecību, ka es jau labi, labi varu kāpļāt, es

Tev še tik to piezīmēšu, ka es ar divi kungiem

kopā uzkāpu vienu dienu uz šenes visaugstākā

kalna, no kura varējām Reinu un Vogezu kalnus

redzēt. Ar šiem divi kungiem es pēdējā laikā

cieši kopā turējos un itin jaukas stundiņas pava-

dījis. Sevišķi tas vecākais no viņiem, mācītājs
Dipons, kas gluži pēc mūsu Katerfelda Durbē iz-

skatās, krietns vīrs. Bet arī tas jaunākais berg-
asesors Buchholcs iz Harca kalnraktuvēm, ir diez-

gan piemīlīgs cilvēks. Bet par šiem kungiem un

visu, ko redzējis un piedzīvojis, izstāstīšu mājā
pārnācis. Es tagad vairs nekur Vāczemē ilgāku
laiku neuzkavēšos, jo tas laiks man Vildbādē bū-

damam aiztecējis. Ātri nedrīkstu vēl skriet, tā-

dēļ ar domāju, ka paies visa nedēļa, līdz nokļūšu
līdz Jums. Tā tad nākošu sestdien, tas ir tai 10-tā

augustā, Jūs laikam mani sagaidīsit.
Naudas esmu izdevis, diemžēl, ļoti daudz, tādēļ

lūdzu Rīgas Dīriķi, lai viņš manim izgādā tos so-

lītos 60 rubļus. Dīriķis ir vīrs, uz ko var droši

palaisties. Ceļa nauda manim rokā, un es varu

mierīgi un priecīgi ceļā doties.

No Vildbādes braukšu šodien līdz Nīršteinai, tad

vienu gabaliņu pa Reinupi līdz Ķelnei. No turienes

laidīšos caur Berlīni un Kēnigsbergu tiešām uz

mājām, ilgāk nekur nepalikdams, kā tikai atpūšanās
labad.

Sirdsmīļā sieviņa, man sirds drusciņ grūta, kad

nu tā vietiņa jāatstāj, kur tik daudz atvieglināšanas

piedzīvojis. Tādēļ šodien vairāk nerakstīšu. Es

ceru, ka Jūs visi veseli būdami, gaidāt manis pār-
nākam. Noskūpsti mūsu zelta gabaliņus, Jānīti un

Mildiņu, sveicini draugus un pazīstamus un sa-

ņem pati simts mutītes no Sava
At a
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100. Sievai.

Vildbādē, 1872. g. 29. augustā.

Mīļā māmuliņa!

Ar manu veselību iet, paldies Dievam, itin brangi,
lai gan mans rēķinums īsti tā nav iznācis, kā es

domāju, kad Tev pēdējo reiz rakstīju. Es biju
nodomājis šodien, tas ir: pussvēt, Vildbādei «ar-

dievu» sacīt, bet nu vēl kādas dienas jāpaliek
šeitan. Tā lieta ir šī: Caur to lielo karstumu, kas

mums še izgājš nedēļ uzbruka, dabūju cauru vē-

deru. Tādēļ bij man kādas dienas ar mazgāšanos
jāapstājas. Dr. Hausmans izārstēja mani itin drīz,
bet nosprieda, ka man vēl piecas «vannas» jāņem,
tā kā es pavisam būšu 35 dienas šeit mazgājies.
Tas ir tas lielākais skaitlis, vairāk Dr. Hausmans

neatļauj, sacīdams, ka es citādi varētot pārmaz-

gāties un visu iegūto veselību atkal pazaudēt. To

Tu vari Dīriķim pateikt. Viņš laikam vēlas, lai

es pārnāku kā jauneklis no 18 gadiem. Nu, ja man

tā laimēsies tālāk, kā līdz šim, tad patiesi daudz

netrūks no jaunekļa gadiem, šodien pat biju at-

kal pēc kāda laika uz kalna uzkāpis un pārlieci-

nājies, ka reumatiskās sāpes gan gluži nozudušas!

Un ja man izdosies tādā mērā pie spēka kļūt, kā

es pie veselības kļuvis, tad, mīļā saldā māmuliņa,
Tava cerība nebūs veltīga, ka šīs rūgtās bēdas būs

beigtas. Mans prāts arī jo jautrāks un mana sirds

jo līksmāka. Es ar savām domām pakavējos lab-

prāt pie tiem laikiem, kur mēs Gramzdā mīļi sati-

kāmies, kur mēs Durbē savu mazo puķu dārziņu
apkopām. Šīs jaukās saules dienas šaujas man

vienmēr prātā un atspīd, ar atmiņas krāsām grez-

notas, kā sārtā debess blāzma rītiem, kad patla-
ban saule domā savu dienas ceļu uzsākt. Cik cieti

es Tevi, mīļā Karolīne, tādos brīžos apkamptu,
cik karsti es Tavas lūpas, Tavas rociņas skūpstītu,
to tik Tu viena zini, jo Tu ar uzticīgas mīlestības
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skaistiem ziediem līdzējusi ap šīm dzīves jaukām

dienām daiļu atmiņas kronīti nopīt! — Lai gan

jauka, jo jauka šī atmiņas bilde, tomēr veltīgai

Ogošanai es nepadodos, zinādams, ka tas, kas mū-

žības jūrā aiztecējis, vairs mūsu mūžā atpakaļ

nevar attecēt. Lai paturam savu rožu rītu saldā

svētā atmiņā, bet lai nepiemirstam, ka mums di-

viem jau saule labu gabalu pie dzīves debesīm

patecējusi. Mums tādēļ ar sviedriem vaigā jā-

strādā, dzīves karstumu panesot. Turklāt mums

nemaz netrūkst nedz mūsu dārziņa ar mīlīgām

puķītēm, nedz uzticīgas mīlestības augļu! Vai

tad mūsu zelta gabaliņi, mūsu bērniņi, nav tās

audzināmās un apkopjamās puķītes, pēc kurām mēs

abi no sen laikiem ilgojušies. Tā tad mums ne-

trūkst vis tā mazā dārziņa ar jo dārgākām pu-

ķītēm, nekā mēs senāk aplaistījām. — Dzīves grū-

tības un raizes pārlauza cilvēka sirdi: bēdās un

skumjās mēs parādāmies tā, kādi mēs īsti esam.

Nopietnas dienas Tevi pilnīgi pārliecinājušas,
kāds liktenis Tevim nolemts, ja Tu gribi būt mana

mūža draudzene visjaukākā ziņā. Tu esi savie-

nota ar maniem vissvētākiem un visaugstākiem
centieniem. Un ja Tu negribi, lai liktenis Tevi

veltīgi spaida, tad ķeries jo dienas, jo drošāk pie
tā pienākuma izpildīšanas, ko Tu kā mana sieva

uz saviem kamiešiem esi ņēmusi! Un patiesi, jo
ciešāk Tu ar visu savu sirdi un prātu manim pie-
glaudīsies, jo vairāk izdevīgu brīžu atgadīsies:

uzticīgas, nešaubīgas mīlestības dīgļus dēstīt un

audzināt gan mūsu mazā dārziņā, gan mūsu lielākā

darba laukā. Tiesa gan, ka šī lielākā darba lauka

dēļ arī Tevim dažas grūtības, dažādi rūpesti pie-
šķirti. Bet dzīve mūs jau pārliecinājusi, ka šo

ceļu staigājot, mēs nevien rūgtas bēdas, bet arī

svētus priekus dabūjam baudīt, priekus, kādus tie,
kas vienīgi ikdienišķās maizes rūpestos nogrimst,
nemūžam nedabūn baudīt. Es Tev gan jau daudz-



401

reiz esmu sacījis un pierādījis, ka Tu patiesi spēji
manim būt tāda dzīves draudzene, kādu es me-

klēju un kādu es vēlējies; tomēr apliecinu to pašu
šodien atkal, lai Tu pilnīgi saprastu, kādēļ es ar

priecīgu sirdi skatos un gaidu uz to dieniņu, kur

atkal ar atjaunotiem miesas un gara spēkiem stā-

šos savā amatā. Es zinu, ka mani zelta gabaliņi,
mana saldā sieviņa, mani tautieši gaida: manis

pārnākam. Un par liecību, ka es mūsu rūgtos bēdu

laikus uzskatu patiesi par pārbaudīšanas laiku,
tad es Tevi, mīļā Karolīne, uzaicinu, manim savu

roku sniegt un atjaunot mūsu dzīves salīgumu:
«Lūkosim ar sa vi en oti cm spēkiem, ar ne-

šaubīgu mīlestību piepildīt, kā vien zinādami

un spēdami, to likteni, kas priekš mums abiem

nolemts.»

Tā tad es līksmi atskatos uz pagājušiem prieka
un bēdu laikiem tagad, kur slimība iznīcināta, kur

veselība atdabūta, un skatos mierīgi un priecīgi uz

nākošām dienām, lai arī tām savu bēdu un rūpestu

netrūkst, — jo man ir mīļi bērniņi, man ir uzti-

cīgā, nešaubīgā mīlestībā līdzstrādājoša sieviņa,
man ir skaidri iezīmēts dzīves ceļš, pa kuru man

savas mūža dienas jānostaigā — tik tās baltās, kā

tās nebaltās. Zinādams, ka Tu, saldā, mīļā, mani

skaidrāk un pilnīgāk arī šai reizē saproti, nekā kaut

kāds cits, beidzu šodien savu vēstuli, lai to vēl va-

rētu uz pastu nodot.

Tevi skūpstu simtu reiz

Tavs Atis.

Nobučo tos maziņos, sveicini Margarētu. Pal-

dies par Pincīša vēstuli!

Es ceru, trešdien, tai otrā augustā, no Vild-

bādes aizbraukt. Man žēl, ka to jau agrāk nezi-

nāju, jo tad būtu vēl kādu vēstulīti no Tevis da-

būjis. Tavu vēstuli ar naudu esmu dabūjis. Ar

naudu iet plāni, jo Vildbādē man vairāk nekā div-
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reiz tik daudz jāmaksā, nekā biju aprēķinājis. Tā-

dēļ uz dāvām nebūt nevarot gaidīt. lekam es no

šejienes aizbraukšu, vēlreiz Tev rakstīšu.

Tavs Atis.

Milleri mums rakstīja un telegrafēja, bet atnākt

neatnāca vis. Kīglerenes māsa Tevi lika sveicināt.

Viņa vakar aizbrauca no Vildbādes, savu mazgāša-

nos nobeigusi. Es tagad satiekos ar kādu Virtem-

bergas mācītāju, ar vārdu Haufv, kas mani še

uzmeklēja. Viņš ir radinieks no vācu rakstniekiem

Haufiem un pats arī daudz raksta. Es caur viņu

dabūju iepazīties, kā teologi par tagadējiem laikiem

domā, jo to es dabūnu diezgan dzirdēt, ko neteologi
runā un spriež.

Labas dienas Dīriķim, Hāgenam, Milleriem, in-

spektoram, Langem, Kīgleram!
Tas pats.

101. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 22. septembrī.

Mīļo Dīriķ!
Nu jau kādas nedēļas pagājušas, kamēr pie sa-

vējiem mājā pārnācis. Gan biju cerējis, ka man

pārbraucot izdosies uz Kroti un uz Rīgu nobraukt,
bet tas, diemžēl, neizdevās vis: biju vēl ļoti nespēkā.
Rīgā es negribu ātrāk būt, iekam nebūtu pilnā
spēkā.

Tā tad nu paliek dažas svarīgas lietas, par

kurām biju nodomājis mutiski ar Tevim izrunā-

ties, neapspriestas. Lai tad nu līdz nākošiem Jā-

ņiem atkal vēstules mums par vidūtājām. Saņem,

mīļais draugs, vēl reiz simtkārtīgu paldies par

savu drauga prātu, ko Tu pret mani izrādījis.
Tagad mājā būdams, savā darbā iestājies —es

pārdomāju to grūtību, kura man bij uzbrukusi

un kura vēl tagad stenētu, ja nebūtu iespējis uz
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siltiem avotiem nobraukt. Ar savu veselību varu

gan būt itin mierā, bet spēku vēl trūkst. Tīri

laime, ka mani amata biedri tik laipnīgi, vienu

darba daļu uz sevim ņemt.

šodien pieķēros uzsākto vēstuli reiz pabeigt.
Atradās dažādi kavēkļi, kas rakstīšanu aizturēja.
Par Tērbatu nevaru nekā svarīga Tevim paziņot.
Pie Tava brālēna visi veseli. Tērbatas latvieši,
kas pie tautas turas, cīnās pa vecam. Lai gan

daži nepatikumi arī mūsu starpā atgadās, kā jau
diemžēl visur pie atmozdamās tautas redzams,

tad es tomēr diezgan priecīgs, kad tik strādā, cī-

nās un rūpējas tautai par labu; gan tad ar laiku

nošķirsies tagadējā mistruma elementi katrs uz

savu pusi. Par «Livonijas» svētkiem būsi vācu

avīzēs diezgan lasījis. Es nedabūju neko daudz

redzēt no svētku ārīgiem brangumiem. Bet caur

savu ārstu, kas arī livoņu filistrs, kā arī citiem,
dabūju diezgan liecības, ka vāciem dažādi rūpesti,
ar kuriem mēs, latvieši, ne mūžam nedrīkstam ielai-

sties, lai gan daži pārvācināti tautas dēli uz to pusi
dodas. Mēs nedrīkstam šķelt, mums jāgādā par

savienību. Mums jāizaudzina vietīgās patriotības
vietā vispārīgs patriotisms, kas sniedzas pāri pār
visām latvju tautas ciltīm: pār kurzemniekiem, vid-

zemniekiem, inflantiešiem un leišiem, jo šo latvju
cilšu zeme ir mūsu tēvu zeme, ir Latvija, bet nevis

Baltija vien, nele kāds gabaliņš no Baltijas.
Es pateicos, ka Tu manu «Karš miera laikos»

klajā laidis, kaut gan daža vieta pastrupināta. Ta-

gad man pāris iesāktu rakstiņu: viens par vie-

tējo un vispārīgo patriotību, otrs — «valodas

kopējiem». Es ceru, ka man laimēsies Tev drīzumā

ko piesūtīt, lai gan vēl drusciņ kūtrs pie strādāša-

nas. Es labprāt gribētu zināt, vai Tev jau kāda

kritika par Ulmaņa «Latviešu vārdnīcu». Laikam

Biezbārdis viņu apspriedīs, ja nē — tad es gribu ko

rakstīt, vārdnīcas labās un sliktās puses uzrādīdams.
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Tas paziņojums, ka Rīgas latviešu starpā ar-

vienu jo lielākas jukšanas izceļas, mūs ļoti aiz-

grābis, sevišķi Tavs brālēns gluži izmisis. Manas

domas ir tādas: kur nejaukumi iekšā, lai tie nāk

ārā, citādi slimību nevar izdziedēt, citādi tie la-

bākie elementi nekļūs pie savu pienākumu

izpildīšanas. Mums par kaunu, zināms, katra tāda

jukšana gan pieskaitāma, bet te nu varam tautī-

bas pretiniekiem norādīt, ar pirkstiem norādīt,

kādas sekmes līdzšinīgā būšana skolās un dzīvē

atnesusi. Un ja negribam aplamības prātam ļaut

vairoties, tad jāgādā, ka lai citāds prāts tiek iz-

audzināts skolās un dzīvē. Tautības pamatus ne-

cienīdami vai neievērodami, nekļūsim pie kriet-

niem tikumiem, nespēsim tiklībai kalpot, jo to

nespēj neviena tauta. — Labprāt dzirdētum iz

patiesīga avota plašākas ziņas par pēdējā laika

notikumiem, bet vēl jo vairāk vēlējam no sirds

spēka un drošības labajiem elementiem Rīgas

sabiedrojumos, ka lai tie aizgaiņātu sakrājušos

mākuļus. Gūtmanis no Rīgas pārbraucis, man

teica gan, ka laikam no turienes viesus dabūšot, bet

līdz šim brīžam neesmu nedz dienā, redz naktī nekā

sagaidījis.

Ulmaņa vārdnīca derēs par brangu atbalstu pie
mūsu ortogrāfijas pārlabošanām: vienkāršie kon-

sonanti, latīņu burti, redz, kur solis uz priekšu! Nu

tik jāgādā, lai arī citas grāmatas ar tādu rakstību

gaismā kļūtu. Tādēļ es Tevi lūdzu paziņo, vai Tu

nedomā «Balt. Vēstn.», ja ne vairāk, tad tak kādu

daļu, ar latīņu burtiem likt iespiest. Ar dubult-

nieku atmešanu Tev ļoti labi izdevies: bez nekāda

trokšņa darbs izdarīts. Cerams, ka Tev ar latīņu
burtu ievešanu tāpat izdosies. Un ja Tu šo soli

ņemtos spert, tad lūdzams turies divu burtu dēļ pie

Maskavas vārdnīcas, proti «f» un «fdj» dēļt= «s» un

«s». šīs divi zīmītes senākajo zīmju vietā ieņem-
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dami, panāktum visus tos labumus, kurus jau Val-

demārs savā priekšvārdā uzzīmējis, un vēl vienu

labumu, kas tur nav pieminēts, proti: inflantiešiem

un leišiem kļūtu tad mūsu raksti daudz tuvāk pie-
nesti, daudz saprotamāki. — Par garināšanas zīmi

tagad gan vēl vecais «h» būs paturams, bet pie
latviešu «o» viņš būtu visur atmetams, kā to jau
Braže savos rakstos darījis. — Ja Tev iespējams,
tad lūdzu arī ziņu laist, vai uz nākošu gadu «Balt.

Vēstn.» neiznāks divi reiz nedēļā?
Es pamazām ķēros pie tiem jau senāk iesāktiem

rakstiem. Esmu arī Bušiem par grāmatu iespiešanu
un apgādāšanu rakstījis. Redzēs, ko man atbildēs.

Gribu otro daļu no «Nation. Bestr.» un «Sētu, da-

bu, pasauli» klajā laist. — Veinberģim vēlu daudz

laimes un sekmes!

še pielieku mazu lapiņu, lūgdams, lai Tu to liec

iespiest izsludinājumu starpā. Saņem daudz labus

vakarus no manas sieviņas un no Tava

drauga Kronvalda.

102. Mācītājam J. H. Gulekem. *

Tērbatā, 1872. g. 4. ok 15 br ī.

Augsti cienījams kungs!

Jūsu laipnīgos atbildes vārdus no 2. jūlija š. g.

dabūju rokā Virtembergas Vildbādē būdams. To-

reiz man neizdevās Jums nekā rakstīt par tām Jūsu

vēstulē izsacītām domām. Kamēr mājā pārnācis
un savus amata darbus izdarīdams cīnos, dienas un

nedēļas aiztecējušas ļoti ātri. Tādēļ noticies, ka es

Jums, augsti cienījams kungs, līdz šim neesmu rak-

stījis, kaut gan mana sirds uz to nesās. Tagad nu

pie šī pirmajā vēl cits iemesls pienācis klāt, kas ma-

nim neļauj ilgāki nokavēties.

Pirmkārt, es Jums sirsnīgi pateicos par to aplie-

cinājumu, ka «mūsu mērķis — latviešu tautas iz-
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kopšana un labklāšana paliks arvien tas pats». Un

kad Jūs turklāt izsacījuši: «Varbūt, ka kādu reizi

mūsu padomi un ceļi uz kādu brīdi izšķiras, tad es

šos vārdus uzskatu tikai par pieminētā mērķa ne-

šaubības apstiprinājumu. Kad nu Jūs manim rak-

stītie vārdi sakrīt gluži kopā ar to, ko es par Jūsu

darbiem zinu, tad es varu gan droši liecināt, ka

mīlestība un cienīšana, ko Jūs tautas patiesīgas
labklāšanās labad izpelnāties, parādīsies dienu no

dienas jo pilnīgākā mērā. Latviešu tauta nav vis

nepateicīga tauta, jo nepateicību uztielē viņai tikai

tie, kas grib, lai mēs latvieši arī tur pateicību un

cienīšanu rādām, kur to it neviena tauta nevar un

nedrīkst uzrādīt. Un ja latvieši tomēr tādiem kriet-

niem vīriem, kā Glikam, Stenderam, Hūgenberge-
ram un daudz citiem, savas pateicības ziedus līdz

šim nav nekādos greznos vaiņagos visiem redzami

izrotājuši, tad tā nav nebūt mūsu nepateicības, bet

tikai mūsu tautas nelaimīgā likteņa vaina. Kā arī

šinī lietā drīzi uz priekšu kļūsim, to ceru un ticu it

nešaubīgi, jo es redzu, cik ātriem soļiem tagad lat-

viešu tauta atskaidrojas.

Otrs iemesls, kas mani paskubinājis Jums tagad
rakstīt, zīmējas uz to paziņojumu, ko es «Baltijas
Vēstneša» pēdējā numurā lasījis par pagasta sko-

lotāju semināru Valkā. Daži pēdējā laikā piedzīvoti
atgadījumi mūsu tēvu zemītē manim tās domas sa-

cēluši, ka līdzšinīgā naidīgā pretošanās pret latvie-

šu tautas centieniem, ko es, diemžēl, diezgan sāpīgi
dabūjis baudīt, patlaban sāk mazumā iet. Par ta-

gadējo laiku saprašanas zīmi uzskatu arī to izsludi-

nājumu, ka priekš minētā semināra grib jaunu di-

rektoru iecelt. Pēc jaunāko laiku zīmēm spriežot,
manim tās domas prātā nākušas, ka varbūt ir mani

pašu pieņemtu par minētā semināra vadītāju. Bet

pēc visa, ko savā mūžā piedzīvojis, zinu arī, ka tas

varētu pavisam otrādi nākt. Negribēdams gluži par
velti pie šās vietas pieteikties, griežos pie Jums,



407

augsti cienījams kungs, ar to lūgumu, lai Jūs būtu

tik laipnīgi, manim ja ne vairāk, tad tak īsos vār-

dos paziņot, vai tādai cerībai uz Valkas semināra

vietu kaut kāds patiesīgs pabalsts domājams, jeb
vai tur visa cerība no manas puses gluži pie malas

atmetama. Jūsu augšām pieminēts apliecinājums
dod man to tiesību un drošību — Jums ar tādu lū-

gumu tuvoties.

To pielīgumu dēļ, kuri minētā sludinājumā izsa-

cīti, pielieku kādus vārdus par savu dzīves gājumu.
Es esmu kāda Kurzemes mācītāja Dr. H. E. Kater-

felda audzēknis. Kad biju Durbē un Liepājā skolu

apmeklējis, uzsāku 1860. gadā augstskolas mācības,

Berlīnē medicīnu studierēdams. Naudas trūkuma

dēļ nespēju savu nodomu līdz galam izvest. Kur-

zemē pārnācis sabiju kādus 4 gadus Durbes mācī-

tāja muižā par mājas skolotāju būdams. Tad nonā-

cu uz Tērbatu. Pie šenes universitātes pastāvēja
toreiz tā nosauktie «paidagoģijas kursi», kas vēlāk

tika uz Pēterburgu pārcelti, šos .paidagoģijas kur-

sos iestājies, nodarbojos šenes ūniversitātē ar da-

žādām zinātnēm, sevišķi ar paidagoģiju un viņai

piederošām mācībām. Paidagoģijas kursu nobei-

dzis, notaisīju pie šenes ūniversitātes apriņķa skolo-

tāja eksāmenu. Augstā skolu valdība uzaicināja
mani Tērbatas elementārskolotāju seminārā par

skolotāju iestāties, šis seminārs bija, manim uz

Tērbatu atnākot, ticis pārlabots pēc tagadējo laiku

principiem. Divi gadi biju par šenes mēģināšanas
skolas priekšnieku un nu jau četri gadi aiztecējuši,
kamēr man par semināra skolotāju apstiprināja,
Tā tad esmu gan teorētiski, gan praktiski ar skolo-

šanas un sevišķi ar semināra darbiem labi tuvu

iepazinies. Man, zināms, pašam nepiekrītas par

savas strādāšanas veiklību un sekmēm še kaut kādu

spriedumu izsacīt, bet no tā esmu gan pārliecināts,
ka mans akadēmisko mācību stāvoklis nebūtu par
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zemu priekš pagasta skolotāju semināra vadīšanas,

ja citas vainas nekādas nerastos.

Par savu latviešu valodas prašanu atļauju Jums

pašiem spriest, jo mani raksti šinī valodā Jums būs

pa lielākai daļai pazīstami. Latviešu literātūra vēl

nav nepārredzama.

Tas iemesls, kura dēļ es tomēr pie Valkas se-

mināra bez Jūsu padoma nepieteicos, ir šāds. Es

turos, kā Jūs, augsti cienījams kungs, laikam diez-

gan zināsit, nešaubīgi pie tautības karoga, šo stā-

vokli esmu savās runās, savos rakstos un darbos

skaidri izsacījis un izrādījis. Tādēļ gluži viegli sa-

protams, ka gan no draugu, gan no pretinieku pu-

ses dažādi spriedumi par mani izsacīti. Un tādēļ
ka par mūsu tautības centieniem bija dažādas ap-

lamas domas ļaudīs izpaudušās, dabūju es arī par

sevi pašu gluži nepareizīgus spriedumus dzirdēt.

Tā tad pēc maniem senākiem piedzīvojumiem un

ievērojumiem Valkā, Turaidā un dažās citās vietās,

varētu gan būt, ka tie kungi, kam pagasta skolotāju
semināra direktors jāieceļ, manim mana tautības

stāvokļa dēļ nebūt negribētu uzticēt tik ļoti svarīgu

amatu. Bet dažas pēdējo laiku zīmes uz visām pu-

sēm apcerot, manim otrkārt jāsaka, ka arī tas va-

rētu notikt, ka tautības stāvoklis vairs netiktu par

nekādu pareizīgu šķērsli uzskatīts, ja es tik citādā

ziņā priekš pagasta skolotāju vadīšanas par derīgu
izrādītos,. To nezinādams, kuram no šiem padomiem
īsti tas pārsvars piekrīt, izsaku Jums savu lūgumu

pēc padoma un paziņojuma. Lai nu Jūsu atbilde tai

cerībai uz minēto skolas vietu dotu kaut kādu dro-

šāku pabalstu, vai tā viņu uzrādītu par itin veltīgu:
katrādi es Jums ļoti pateikšos. Es tak zinu, ka es

neesmu tas vienīgais, kas šo amatu spētu un gri-
bētu uzņemt. Es esmu turklāt pārliecināts, ka sko-

lai pašai būs tomēr jākalpo latviešu tautai, lai to
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vadītu tautības cieņā, godā turētājs vai viņas nici-

nātājs.
Jūs augsti cienīdams palieku Jūsu patiesi pade-

vīgais
A. Kronvalds.

103. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1872. g. 25. novembrī.

Mīļais draugs!

Gandrīz veseis mēnesis aiztecējis, kamēr Tavu

dažādā ziņā bagāto vēstuli dabūjis. Ka es Tev

drīzumā neesmu atbildējis, notika sevišķi tādēļ, ka

manim tagad rakstīšana vēl īsti neveicas. Saņem
manu simtkārtīgo paldies par saviem rūpestiem
manis dēļ. Ļoti priecājos, ka mūsu tautietes sāk

kopā salasīties zem tautības karoga. Nespēju šinī

brīdī pateicības vēstuli norakstīt tām dāmām, kas

priekš manis tik ļoti auglīgu izlozējumu izgādājušas
un izrīkojušas. Es zinu gan, cik mazi mūsu spēki,

es zinu arī, ka bez tautietēm mēs patiesi nekur ne-

kļūsim uz priekšu. Tādēļ priecājos par ikkatru zī-

mi, kas liecina, ka starp viņām arī jautrs un spē-

cīgs gars mostas. To redzēdams kļūstu arī stiprāks
pie visa sava vājuma. Esi manu domu iztulkotājs,
kad Tu ar tām dāmām satiecies, kas tik laipnīgu

prātu pret mani un maniem centieniem izrādījušas.

Es ceru, ka man būs iespējams nākošā vasarā ar

viņām vaigu no vaiga iepazīties. Tagad lūdzu Tevi

viņām manu sirsnīgo pateicību izsacīt un pateikt,
ka viņu pūliņi bijuši ļoti svētīgi. Tagad esmu at-

kal savējo apgādātājs un sava darba strādātājs. Bez

Jūsu palīdzības būtu,diemžēl, postā gājis, jo pašam

nebija iespējams tālo ceļu nostaigāt un mājā pa-

liekot bija tik pēdīgā panīkšana paredzama. šo

ziemu nebūtu vairs pārcietis. Jūsu nopelns, ka vēl

cīnos. Es vēlu Jūsu vakariem bagātīgas sekmes.

Labprāt būtu Jūsu vidū.
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Piesūtīto naudu, zināms, visu dabūju un tos 20

rubļus Tavam brālēnam nodevis. Jaugietim neesmu

vēl rakstījis. Mana sieviņa viņu pazīst kā ļoti kriet-

nu vīru. Viņa mājas guļ netālu no tās muižiņas,
kur mans nelaiķa sievas tēvs Dr. Rolovs mājoja.

Ka Tu neesi mūsu «studentu» izskaidrojumu uz-

ņēmis, ar to esmu mierā, lai gan tur bija gluži ci-

tādi iemesli, kura dēļ to rakstu Tev piesūtīja, ne kā

fakta noliegšana. Par to gribu ar mutes vārdiem

izrunāties. J. Baumaņa kgs še būdams mani gan

apmeklējis, bet jauna viņš nekā nepastāstīja. Mēs

tur runājām par to, ka «Mājas Viesim» jāuzņem
citāds ceļš, un ka Baumanis par to jau rūpējies, ka

šī lapa caur Laubes piepalīdzību lai kļūst uz tautī-

bas ceļa. Es, zināms, nevaru nekam piepalīdzību

piesolīt, jo tagad nespēju ne vecos parādus nomak-

sāt. Pēdīgi mūsu runa griezās uz to, ka par Latv.

biedr. dažādas valodas izpaudušās. Es lūdzu, lai

Baumaņa kgs caur avīzēm izsludina, ka tādas valo-

das nav patiesīgas. Viņš atbildēja, ka to īsos vār-

dos nevarot izsacīt, un ka esot tur tik daudz nepa-

tīkamas lietas gaismā jāceļ un no galu galiem jāie-
sāk, ka to labāk varot priekš sevis paturēt, nekā

savu «kaunu» citiem priekšā celt.

Es sacīju, ka mēs, ārpusnieki, tomēr nezinām,
kam īsti taisnība, jo iekšpusnieki veļ cits citam vai-

nu virsū. Tādēļ būtu labi, ja no abām pusēm da-

būtu plašus izskaidrojumus par visiem notikumiem

lasīt. Vienam, zināms, būtu tāds darbs jāuzsāk, un

pēc manām domām tas tagadējam Latv. biedrības

priekšniekam pienāktos. To pārrunājuši, izšķīrā-
mies.

Paldies lūdzu Veinberga kgam izsacīt par «Balt.

Monatsschrift» piesūtīšanu.
No Tērbatas šodien maz ko ziņot. Es sēdu vien-

mēr mājā un esmu gluži mierā, ja tik mani nekas

neiztraucina. Pie Dīriķiem visi veseli. Mūsu tau-

tieši cīnās klupdami, krizdami. Nabadzība nospiež
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daža laba spēkus un noklīdina daudzmaz no nopiet-
nības ceļa. Man ir dažreiz tās domas prātā nāku-

šas, vai nevajadētu par to rūpēties, ka Tērbatā iz-

celtos latviešu studentu nams. Gribēju jau kādreiz

Tevim rakstīt par šo lietu, bet redzēdams, ka mums

jau citur vajadzīgā vienprātības mēra trūkst, ne-

gribēju nekam par to bilst. Bet tagad pārliecinos
dienu no dienas jo vairāk, ka kaut kādā ziņā jāsāk

rūpēties par mūsu studentu laicīgu patversmi.
Raksti man savas domas. Še pielieku atbildi K. Kal-

niņa kgm Skulberģī. Lūdzu to nākošā numurā uz-

ņemt, jo jau diezgan nokavējusies.
Ar Bušu esmu sarakstījies savu rakstu dēļ. Viņš

ņem savā apgādājumā tik latviskus rakstus, tādēļ
nezinu nemaz, ka lai savu otru daļu no «Nationale

Bestreb.» gaismā laižu.

Dzīvo sveiks!

Tavs Atis.

P. S. Tu laikam būsi dzirdējis, ka piebaldzēni
mani bija nodomājuši uz savu skolu aicināt. Bet

pēc suņu dienām turienes mācītājs man atrakstīja
otrreiz, teikdams, ka precētu skolotāju

neņemšot. Tagad, kā dzirdu, esot aiz manas mugu-

ras sākušās sarakstīšanās.

Citi manim atkal vēlē uz Valku noiet. Neticu,
ka uz turieni mani aicinās. Bet to jau redzu gan,

ka mūsu laiki daudzmaz pārgrozās. Tādēļ nemaz

nevaru zināt, vai nākošu ziem vēl še Tērbatā nodzī-

vošu. Tas pats.

104. Skolotājam Tomam Gailītim.

Tērbatā, 1872. g. 6. decembrī.

Augsti cienījams amata biedri!

Nupat jau pusgads aiztecējis, kamēr Jūs man sa-

vu padomu skolu liecību dēļ izsacījāt. Uz veselības

avotiem aizbraukdams, paliku Jums atbildi parādā.
Man žēl, ka šo pusgad nespēju vairāk strādāt,
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caur ko arī nokavējies Jums atrakstīt. Es ceru, ka

Jūs man piedosit.

Pēdējos mēnešos ir gan labi svarīgi soļi mūsu

skolas laukā uz priekšu sperti, un es priecājos,_ka
Jūsu Vārds tiek gandrīz visur minēts, kur kādu

darbu skolai par labu pastrādā. Tā tad nu Jūs paši

pie sevis piedzīvojuši, ka cīnīšanās tautības garā

atnes pavisam citādus augļus nekā jezuītisms vai

kosmopolītisms. Es vēlu no visas sirds, ka lai Jums

laimējas arī tos- tautas dēlus uz skaidrāku un dabī-

gāku ceļu uzvest, kuriem vēl vienalga, vai tie runā

šādu jeb tādu valodu; vai tie strādā tautai par uz-

zelšanu, jeb viņas iznīcināšanai par labu. Bet tie-

šām tagad, kur Jūs savai cīnīšanai plašākas robe-

žas ierādījuši, ar saviem padomiem un darbiem kla-

jotnē (Oeffentlichkeit) iznākdami, Jums, diemžēl,

arī netrūks dažu lielāku bēdu un rūpestu. Tādēļ es,

savas tautas dēls būdams, vēlu Jums arī to pastāvī-
bas un nešaubības mēru, kas pie lielāku un kriet-

nāku darbu izdarīšanas nepieciešami vajadzīgs.
Kādā cieņā es tās no Jums izstrādātas latvi s-

kās skolu liecības turu, to es parādījis caur to, ka

es ar prieku par viņu iespiešanu līdzējis gādāt. Ka

mūsu padomi visur nesaiet kopā, tas gluži viegli

saprotams, jo mūsu darba lauki nav gluži vienādi.

Tur mums vajadzētu vislabāk mutiski (mūndlich)
savas domas izsacīt, kad laimēsies pašīgi satikties.

Laprāt es nu vēlētos kādu no Jūsu skolas liecībām

dabūt redzēt. Caur «Balt. Vēstn.» zinu gan, kur un

kā Jūs krietni strādājuši, bet kādu tēlu šīs liecības

pēdīgi dabūjušas, to vēl nezinu vis. Es Jums ļoti
pateiktos, ja Jūs man kādus eksemplārus piesūtītu.

Kā paredzams, tad mūsu darbs kļūs gadu no ga-
da plašāks, svarīgāks un grūtāks. Jauna skolu

priekšnieka iecēlums, konferenču uzzēlums un Val-

kas otrā semināra gaidāms pastiprinājums dos mū-

su skolām daudzmaz citādu svaru un citādu satvers-
mi. Te būs tiem krietnākiem tautas dēliem daudz
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ko cīnīties un pūlēties. Tādēļ atļaujiet, ka es se-

višķi arī Jums izvēlu uz nākošo gadu daudz laimes

un sekmes pie visiem Jūsu darbiem, ko Jūs tautības

garā pastrādāsit.

Sirsnīgi sveicina Jūsu.

Kronvalds.

105. Skolotājam Tomam Gailītim.

Tērbatā, 1873. g. 12. janvārī.

Augsti cienījams amata biedri!

Pēc «Baltijas Vēstneša» izsludinājuma domāju,
ka «skolas liecības» jau nodrukātas un pie brāļiem
Bušiem Rīgā dabūjamas. Jūsu vēstule izrāda, ka

tas citādi stāv. Lākmans apņemas īsā laikā «skolas

liecības» nodrukāt:

3000 par 18 rubļiem un

5000
„

26

Tā tad katra zīme maksātu drusciņ pāri par pus

kapeikas. Ja nu skolotājs noliek, ka liecības zīmes

saņēmējam tik 3 vai 5 kapeikas jāmaksā, tad visa

maksa par drukāšanu, izsūtīšanu v. t. pr. viegli at-

līdzināma. Tiklīdz kā Jūs pilnvaru man dosit, tad

likšu, lai Lākmans sāk iespiest to no Jums nosakā-

mo skaitu.

Citādi man Jūsu piesūtītā «skolas liecība» ļoti
patīk, bet pāra lietiņas tomēr es gribu pieminēt:

1) Sevišķi piezīmējumi nebūtu tā izklaidu pa

visu lapu iespiežami, kā tie rokas rakstā iezīmēti;
tās sešas rindiņas kreisā «spailē» varētu pa divām

salikt jo tuvāk kopā.
2) Tas vārds «smādēts» ir nebūt to nenozīmē, ko

vācu vārds «getadelt». Tas skolotājs, kas bērnus

(skolēnus) smādētu, būtu augstprātīgs. Vai neva-

rētu no kāda pašu celma šeit derīgo vārdu izlietot,
kā: bārt — bāriens, rāt — rājiens, brīdināt — brī-

diens, vainot — vaina, pelt — pēliens v. t. pr.
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«Pelt» ir gan derīgs vārds, bet kā es dzirdu, tad

viņš tiek daudzur kā aizpelt = verlāumden — dau-

dzināts.

Jūsu ziņas par mūsu semināriem diezgan bēdī-

gas; bet ko lai darām. Dievs aptumšo prātu tiem,
ko viņš grib iznīcināt.

Par Jūsu svaini Balodi man jāsaka, ka es viņu
pēdējās nedēļās daudz vairāk redzējis nekā senāk.

Viņš uzcītīgi strādā mācīdamies un māca maizi pel-
nīdamies. Viņam tapa priekš svētkiem kāda rakstu-

vedēja vieta piesolīta, bet, diemžēl, solītājs nav vis

īsti krietni izturējies, jo esot kāds cits šo vietu pa-

starpām dabūjis. Balodis rūpējas arī par šenes na-

badzīgiem latviešu bērniem. Viņš tiem mazu pri-
vātskolu ierādījis, kurā jau divi semestri skolēni

caur Baloža apgādību mācās.

Uz Piebalgu nespēju par ziemu nokļūt. Tai vietā

atnāca pie manis no Piebalgas draudzes konventa

sūtnis ar pilnvaru draudzes skolas lietā. Es ceru,
ka mēs reiz būsim itin tuvi ciemiņi (nāburgi), ja
aizkārtnes ceļā negadīsies. Tad, zināms, pie vienā-

da jūga vilkdami, varēsim par dažādām svarīgām
lietām it sīki pārspriest un prātos vienoties. Jo vai-

rāk mūsu tauta paplaukst, jo svarīgāks skolām

darbs. Kaut neaptrūktu mums nekad vajadzīgā
spēka mēra!

Jūs lūgdams, manim drīz ziņas dēļ skolu liecības

atsūtīt, sveicina Jūs sirsnīgi Jūsu

Kronvalda Atis.

106. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1873. g. 2. martā.

Mīļo Dīriķ!
Lūdzams piedod jel, ka es šai pusgadā tik ļoti

kūtrs līdzstrādātājs. Kā Tu jau zināsi, tad «sētas,
dabas» turpinājums manus spēkus aizķīlājis. Ir

daudz grūtāks darbs izdarāms, nekā biju domājis.



415

Tagad jau tiek drukāta «ceturtā» grāmata, bet vi-

ņai vajadzēja būt jau priekš Lieldienām gatavai.
Ceru, ka mūsu jaunākai audzei, kas nav no tautī-

bas ceļa atklīdināta, šī grāmata būs par patikšanu.
Šodien piesūtu Tev mazu rakstiņu dziesmu svēt-

ku labad. Lūdzams neatmet, ja to vari izlietot, pie
malas. No dažām pusēm gaidīja un paģērēja, lai

ar kādu vārdu par šo lietu runājot. Vēlētos, kaut

šie vārdi arī tādā mērā derētu, cik labā prātā es vi-

ņus sarakstījis.
Ko Tu domā par manu aiziešanu uz Piebalgu, kas

laikam vasarā notiks?

Tevi sveicina Tavs

Kronvalda Atis.

(Ar ļoti lielu steigu.)

107. Skolotājam Jēkabam Pilsētniekam.

Tērbatā, 1873. g.

Mīļo Pilsātniek!

«Nu tik lai Dievs līdz pārcelties uz Vecpiebalgu!»
Tādas domas pilda mūsu prātu, kamēr cien. Alabu-

ševa kungs šeit bijis. Es gan drusciņ sarāvos, uz-

aicināšanas rakstā ieraugot, ka tikai manas «lietas»

vedamas. Bet Alabuševa kungs mani apmierināja,
kad viņam izsacīju, ka es no «pārcelšanās» runā-

dams, nekad neesmu domājis sevi no savām lieti-

ņām atšķirt. lekam ceļā dosimies, mums būs vēl ko

sarakstīties, šodien man it sevišķs lūgums Tevim

priekšā ceļams.
Mana sieviņa Tevi lūdz, vai Tu nebūtu tik laip-

nīgs — par mūsu «dārziņu», kam tak pirmais at-

balsts jāsniedz, gādāt. Piedod, ja mēs — Jūsu dzī-

vi un dzīves vietas nepazīdami — no Tevis ko neiz-

darāma lūgtum. Bet ja Tev manas sieviņas lūgums

izpildāms, tad jau simtu paldies vari gan nopelnī-
ties. Tā lieta ir šī. Es ceru, ka to «dārziņu» mums

jau tagad nošķirs, lai gan tur vēl neesam. Ja tā ir,
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tad Tevi mana sieviņa lūdz apgādāt- kādu cilvēku,

kas zem Tavas vai Zālītes krusttēva pārraudzības

par viņa apsēšanu rūpējas. «Kādu drusciņu pēter-

sīļu, kādu burkānu un sīpolu, kādu turku pupu un

balto zirni — un, ja iespējams, kādu gurķi» — to

lūdzas mana saimniece izgādāt.

Cerēdams, ka Tu darīsi, kas Tev iespējams, lū-

dzu tad arī tos priekš «dārziņa» apkopšanas vaja-
dzīgos kapeiķus par manim izlikt, ko ar pateicību
atlīdzināšu.

Otrā lieta būtu, kas tagad jau pārspriežama, par

vasaras brīvlaika pavadīšanu. Man laikam nebūs

iespējams uz jūrmalu šogad nobraukt. Un kad nu

caur Rīgas dziedāšanas svētkiem arī Tavs ceļš uz

ārzemēm laikam izjuks, tad es ceļu no savas puses

priekšā, vai mēs nevarētu kādas pāra nedēļas kopā
nodzīvot vai nu pašā Piebalgā, vai viņas jaukā ap-

kārtnē. Mums būs daudz ko pārrunāt par mūsu

skolu, iekam skolas laiks sāksies. Dažādas grāmatas
būs pastellējamas un citas nepieciešami vajadzīgas
skolas lietas apgādājamas. Lūdzams, paziņo man,

kāds Tavs padoms šinī lietā. Atpūsties un jaunus
spēkus uz nākošā pusgada darbiem iekrāties — ir

zināms arī mans nolūks.

Beidzot tad nu vēl trešā šās reizes lieta. Kā stāv

ar naudas lietu? Vai Tev būs iespējams manim

kādu drusciņu kā aizdevumu uz priekšu izgādāt?
Nu vajaga no Tērbatas saitēm kā vien spējams at-

svabināties. Tur padoma vajaga dažāda.

Uz kādu laipnīgu un ātru paziņojumu no Tevis

gaidīdams sveicina it sirsnīgi Piebalgas krietnos

vīrus un Tevi.

Tavs Atis.

P. S. Mans Jānītis brauc jau katru dien uz Pie-

balgu : ogas lasīt, zaķus šaut, līdakas ķert v. t. pr.
Lai Dievs dotu, ka tik veseli nokļūtu.

Tas pats.
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108. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1873. g. 25. aprīlī.

Mīļo Dīriķ!
Tu gan nobīsies par manu (kaudzi, bet atrāsi, ka

daža puse tukša, daža brūksnēta, tā kā telpas šim

rakstam neliegsi. Caur dzīves grūtībām un citiem

iemesliem — es Bīlenšteina briesmīgo runu tikai pa

Lieldienām ņemos lasīt. Te atradu, ka viņš
nevien mani, bet pašu tautības garu un visus tau-

tīgos latviešus ņēmis apvainot, apsūdzēt un apļau-
not, ka tīri bail ko klausīties. Tā lieta nevar palikt
bez atbildes. Lūdzams pieņem manu atbildi, ko es

tik daudz pārstrādājis, ikkatru nevajadzīgu skar-

bumu izdzēsdams, ka tā tīri raiba kļuvusi un vietām

grūti salasāma. Ja spētu, tad norakstītu vēl reiz,

bet nespēju.
Tevi sveicina un priecājas uz drīzu saredzēšanos

Rīgā.
Tavs Atis.

NB. Liecības par Bīlenšteina kārumu latviešus

pārvācināt manim rokā. Par to vēlāk.

Tas pats.

109. Skolotājam Tomam Gailītim.

Tērbatā, 1873. g. 4. ma i j ā.

Mīļo Gailīt!

Jūsu pēdējā vēstulē izsacītos punktus esam kā

vien spēdami ievērojuši. Tagad liku tikai 1000 ek-

semplāru no katrādas liecības iespiest un pēc Jūsu

nosacījuma šodien uz Rīgu brāļiem K. un M. Bu-

šiem piesūtīt. Papīrs nav tāds vairs dabūjams, kā

priekš tiem pirmiem 300 eksemplāriem, jo tas bijis
mazs atlikums no senākiem laikiem, ko Lākmanis

toreiz izlietojis.
Pie šī paziņojuma piespraužu šos lūgumus:

1) Vai Jūs vēlaties, ka vēl vairāk eksemplāru

(4000) tiek iespiests? Lākmanis tagad vēl noliek
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pie malas to burtu salikumu priekš abām liecībām,

gaidīdams uz Jūsu atbildi.

2) Ja vairāk eksemplāru nav iespiežams, tad par

šiem 2000 jāmaksā 12 rubļu. Es to summu labprāt
izliktu, bet tādēļ, ka esmu Piebalgas vietu pieņēmis,
manim tāls ceļš apakš kājām, kura dēļ no Tērbatas

atraisoties daudz maksāšanas saronas. Lūdzu tā-

dēļ manim paziņot, kas ar šo naudas lietu jādara.
Es ceru, ka Jums tagad piesūtītās skolas liecības

jo vairāk patiks, nekā senākās. Kaimiņos dzīvoda-

mi varēsim, zināms, vēl atronamās kļūdas jo vieg-
lāk atmest, nekā tagad. Lai nu Dievs līdz pārcelties
un pirmā gada darbu jaunā vietā nostrādāt. Kad

reiz darbs būs skaidri ierēdīts, tad, zināms, ies jo

viegli. Es priecātos ļoti, ja mums izdotos arī par

brīvlaiku šovasar jo sīkāk par mūsu darbu pār-

runāt.

Jūsu svainis Balodis sveiks, vesels un sūta Jums

simtu labu dienu. Viņš nopūlējas arvien pa vecam.

Es šo ziemu pārlaidis labi paviegli. Mana sieviņa,

diemžēl, labu laiku jau tāda panīkusi, kamēr savu

meitiņu Mildiņu no krūtīm atšķīra.

Vēlēdams, ka šīs rindiņas Jūs un Jūsējos atrastu

spirgtā sveikumā, palieku Jūsu padevīgais
Kronvalda Atis.

110. Bernhardam Dīriķim.

Tērbatā, 1873. g. (maijā).

Mīļo Dīriķ!

Piedod, ka Tev pirmo rakstu bez vēstules piesū-

tījis, šodien steidzos Tev daudz ar īsiem vārdiem

izsacīt.

1) Pateicamies ļoti par «Baltijas Vēstneša» līdz-

strādniekiem piešķirtām goda maksām, no kurām

laba daļa krīt uz Tērbatu.

2) Priecājamies, ka vienības gars Rīgā ziedus

met. Sen jau sāpīgi ilgojāmies pēc tās dienas, kur



419

tautiešu bars vienosies Latv. biedrības cēlos gal-

mos. R. Tomsons man rakstījis studentu lietā. Viņš

gribot naudas palīdzību izgādāt. Par «savienoša-

nos» runādams, viņš Tevi citādi nesauc kā par

«mūsu veco Dīriķi». Cik te nu liela starpība starp

to, ko pēdējo reizi Rīgā būdams piedzīvoju.

3) Es Tevi mīļi lūdzu, cik vien varu, lai Tu tai

linu kulstīšanas mašīnas lietā drīzumā kaut kādu

atgādinājumu «Balt. Vēstn.» iespraustu. Es biju

apņēmies Tev drīz par šo lietu rakstīt un esmu gan-

drīz 3 nedēļas nokavējis. Lai Dievs piedod grēkus,
bet Tev jālīdz izgādāt kādu īsu paziņojumu. Priekš

Tevis nododami liecinājumi: a) «Neue Dorptsche
Zeit.» no 13. janv.: «Neue Flachsschwingmaschine»,
b) liecības zīme no Joh. Karrikoff, kas esot lielākais

linu kupcis Tērbatā. Mašīnas izdomātājs Tevi lūdz

tik daudz no šiem papīriem izņemt, cik Tu par de-

rīgu uzskati, bet Tava paziņojuma galā arī to pie-
minēt, ka ar katru jaunu lietu vajaga iemācīties ap-

ieties, iekam viņas derīgumu var pareizi nosvērt.

4) Ar savu piezīmējumu «egliena un priediena»
lietā tak nezīmējies uz to, ka Tu par valodu neko

negribi pieņemt. Es domāju gan arī «Sētā, dabā,

pasaulē» vēlāk par valodu jo izplatim ko rakstīt,

bet mazi gabaliņi man priekš «Balt. Vēstn,» pa da-

ļai gatavi. Tos lūdzams neatbīdi pavisam pie malas.

5) Kā rādās, tad es gan aiziešu uz V.-Piebalgu

par skolotāju pie turienes draudzes skolas. Bija pie
manis no draudzes skolas konventa atsūtīts vīrs, Zā-

līte, ar pilnvaru rokā. Zālīte mums ļoti patika. Arī

Kīglers (Piebalgas draudzes mācītājs) mani apmek-

lēja. Pēc Smiltenes Gulekes, kas arī bija solījies

pienākt, velti izgaidījos. Bet gala teikums vēl Pie-

balgas lietā nav nosacīts.

6) Mēs tērbatnieki pa lielākai daļai dzīvojam pa

vecām. Manu dzimti piemeklēja baku sērga. Sasli-

ma mani abi maziņie. Bet nu, paldies, iet jau bran-

gi uz priekšu. Tiem grūtas guļas nebija ciešamas.



420

Esi sirsnīgi sveicināts no mums visiem. Ko vēl

neesmu pastāstījis, to Tu dabūsi caur Zariņu Kārli

dzirdēt, kurš sestdien agri no šenes aizbrauks.

Ar «Sētu, dabu, pasauli» nu laikam caur Bušu

piepalīdzību kļūsi pēc kādiem mēnešiem gaismā.
Vēl noslēpums.

Tavs

Kronvalda Atis.

111. Skol. Tomam Gailītim.

Toms Gailītis, skolotājs, ērģelnieks un rakst-

nieks, dzimis 1843. g., Smiltenes Grestēs. Mācī-

jies Valkas skol. seminārā, darbojies Palsmanē, pēc
tam ilgus gadus Dzērbenes draudzes skolā. Bija ak-

tīvs loceklis tautiskajā kustībā, uzturēja sakarus ar

Rīgas Latviešu biedrību, piedalījās skolotāju konfe-

rencēs, biedrību dzīvē, rakstīja «Draugam un Bied-

ram», «Baltijas Vēstnesim», «Balsij». Mira 1917. g.

Viņa pseudonims bija Gaidulis.

Tērbatā, 1873. g.

Mīļo Gailīt!

Iz Jūsu pēdējās vēstules atskan sēra atbalss. Es

stipri ceru un no visas sirds vēlu, ka Jūs, šīs rindi-

ņas lasot, būsit atkal pilnīgu veselību atguvuši, jo ta-

gad nevien ārsta zāles, bet arī dabas atjaunošanās

piepalīdz slimniekus atspirdzināt. Tomēr ticu, ka tie

tvaiki, kas Jūsu dedzīgās krūtis apgrūtina, šai pa-

vasarī, diemžēl, vēl neiznīks. Saulei būs vēl dažu

gadu pa dubļiem ko bradāt, iekam tiktāl kļūsim,
kur tagad jau labprāt būtum. Jūs saucaties par

«vāju Un vārīgu rīku tautības tīrumā». Jā, mīļo

Gailīt, savus spēkus ar mūsu darba milzību mēro-

jot, varēsim gan ikkatrs to pašu par sevi liecināt.

Un kā gan tas varētu citādi "būt? Nedz skola, nedz

dzīve mūs pareizi nav sagatavojusi priekš tādu dar-

bu izdarīšanas, kādi mums darāmi pēc likteņa lē-

muma. Skolas dzīve mūs, diemžēl, daudzkārt no īstā

ceļa noklīdinājusi, viņa mūsu spēkus priekš tautas
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darbiem dažādi saistījusi un pamazinājusi un vēl

šodien ceļ mūsu tekām un gaitām lieliskas aizkārt-

nes priekšā. Tiesa gan, mūsu stāvoklis ir nastu un

skumjību pilns. Bet nepiemirsīsim, ka tas darbs,
pie kā arī mēs pieķērušies, nekur un nekad nav bi-

jis viegli izdarāms, kamēr tautu nicinātājiem un

izdeldētājiem, jeb kā viņi sevi pašus izlielīdamies

saka: tautu «aplaimotājiem» lieliska vara rokās.

Mūsu spēkā tas nebūt nestāv to citādi iegrozīt. Sa-

vu darbu nešaubīgi strādādami spējam turpretim
sagatavot jo stiprākus un spēcīgākus cīnītājus
priekš savas tautas. Tādēļ visa mūsu vērība sevišķi
uz to griežama, caur ko savas tautas attīstīšanos

spētum pēc tagadējiem apstākļiem pašķirt. Un

savu darāmo drusciņ pašķirt, to jau spējam gan

daudzmaz, še lai meklējam tos ziedus un augļus,
kas mūsu gaitu rūgtumu atsaldina, jo citādi mēs

drīzumā apkustum.

Tā pārliecība, ka mēs varam gan savas tautas

attīstīšanos daudzmaz pašķirt, manim visgrūtākos
dzīves brīžos par atbalstu derējusi. Ja viņas man

trūktu, tad es to nemaz neuzdrīkstētos, savu paša
ar tautas likteni ciešāk sasaistīt. Un ja Jūs ar

drauga prātu skatāties uz manu nonācienu Jūsu

tuvumā, tad es Jums nevaru un negribu liegt, ka

mierīgi un droši došos uz savu jauno amata vietu,

un ka patiesi jau dažā ziņā priecājos par to, ka man

nu būs iespējams jo tuvākā sakarā strādāt ar tiem

vīriem, kuri it sevišķi ar mūsu tautas nākamību

nodarbojas. Turklāt es nebūt nepiemirstu, ka Tēr-

batu atstājot man dažs rūgtums un dažs krusts būs

panesams, ko šeit būdams tikai no iztālienes pare-

dzēju.
Tautības ceļš, uz kura patlaban tauta atspirgda-

ma savas acis virzina, ir taisnīgs un pareizs, lai gan

ērkšķains. Aizkārtnēm, kas ceļā stājas, jāsalūzt un

jāsadrūp it visām, bet — pamazām. Tāds ir vēstu-

res skaidri paredzams lēmums. Un pēc vēstures li-
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kūmiem mūsu ceļam tagad jābūt ļoti grūtam; citādi

tas nebūtu it nekāds Dieva sodāms grēks, ka mēs

seši simti gadu verdzībā bijuši noslodzīti.

Tādēļ tad nu, ja mums laimēsies tuvu kaimiņos
strādāt, lai mūsu pirmais un pēdējais jautājums pa-

liktos: caur ko un kā varam tautai ceļu pašķirt.
Par tādiem jautājumiem, ceru gan, ka mums būs

daudz ko pārrunāt, spriest un savu pašu darbu ap-

lokā ko izdarīt. Ja spēsim, tad sametīsimies kopā
pie tādu darbu pastrādāšanas, kas vienam nāktos

par grūti. Un cik vēl priekš mūsu skolām nav jā-
gādā, kad tik uz grāmatām vien paskatāmies! Kur

nu vēl tās citas vajadzības.
Pie skolām atkal nokļuvis, nevaru noslēpt, ka

man tīri žēl, ka Jūs neuzvēlat «skolas liecības» Tēr-

batā iespiest. Lākmans tādas mazas «liecībiņas»,
priekš kurām tik x/

4
papīra loksnes vajaga, uzņe-

mas 1000 eksemplāru par 4 rubļi iespiest; bet par

pusloksnes lielām uz balta glīta papīra arī Rīgā

nevarēšot, kā viņš saka, daudz lētāk apgādāt. Ja

daudz, tad aizsūtījuma maksa līdz Bušiem ko mak-

sātu. Bet kad nu Lākmanim no šejienes uz Rīgu
bieži atgadības ronas, tad viņš cer, ka sūtījums iz-

nāktu diezgan lēts. Es priecātos, ja Jūs man at-

ļautu, ja ne vairāk, tad kādu vienu tūkstoti šeit

likt nodrukāt. Tagad ar ātriem soļiem tuvojas sko-

lu nobeigšanas laiks. Būtu labi, kad skolu liecības

jau kādas nedēļas iepriekš varētu izsūtīt uz visām

pusēm (uz Valku, Cēsīm, Piebalgu v. t. pr.). Nā-

košā mēnesī celšu kādu mazu darbiņu gaismā. Re-

dzēsim, kā Jums tas patiks. Piedodiet, ka šoreiz

vēl neteicu pādītes vārda.

Uz priecīgu satikšanos Līgas svētkos Rīgā cerē-

dams, sveicina sirsnīgi Jūsu padevīgais
Kronvalda Atis.

P. S. Ja Jums iespējams, tad paziņojiet mani

skolas liecību dēļ, savu gala vārdu izteikdami.

Tas pats.
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112. P. Baumanovskim.

Tērbatā, 1873. g. 16. mai jā.

Augsti cienījams tautiet!

Jūsu vēstule no 7-tā maija man atgādina, cik liels

parādnieks es vēl esmu. Bet vēl vairāk tā mani

iepriecinājusi, liecinādama, cik daudz mūsu tautai

dzīvu locekļu, kas ar pastāvīgu rūpēšanos skubina

uz nešaubīga nolūka panākšanu. Par tādu liecību,
kas mani spēcina, saku Jums simtkārtīgu paldies!
Jo vairāk tāds gars, kāds Jūsu vēstulē atronams,

starp latviešiem modīsies, jo vairāk uzzels un uz-

plauks mūsu literātūra, kas patlaban sāk no bērnī-

bas autiņiem izkūņoties.
Tiesa gan, ka nu jau divi gadi aiztecējuši, kamēr

es Jums cerības uz «Mazo fiziku» sacēlis. Bet es

arī ceru, ka Jūs man piedosit, ka šo cerību vēl ne-

esmu piepildījis, ja es Jums taisni izteikšu, ka tas

man līdz šim nebija iespējams. No šiem divi ga-

diem es gandrīz veselu gadu ar grūtu slimību no-

mocījies, tā ka tikko paspēju to grāmatiņu «Natio-

nale Bestrebungen» sarakstīt, kas bija nepieciešami

vajadzīga par apliecinājumu tiem, kuri netic, ka

latvietis ir latvietis, lai būtu mācīts lai nemācīts, ja
tikai savai tautai nav muguru atgriezis, kas diem-

žēl, daudzkārt notiek.

Izgājušā vasarā aizbraucu uz Vildbādes avotiem

un atdabūju ... (noplēsts) ... jel vienu daļu no ...
spēju šinī ziemā

... Ka man šeit Tērbatā ... spē-
kus aizķīlā, to es Jums

...
sacīt. Tādēļ tad nu nā-

cies, ka ar saviem attālākiem darbiem it nemaz uz

priekšu neesmu kļuvis. Tikai ar «Sētas, dabas, pa-

saules» turpinājuma apgādāšanu soli uz priekšu
spēris, jo nākošā nedēļā būs ceturtā grāmatiņa no

spiestuves ... (noplēsts) . ..
Kaut rastos viņai

daudz
...

uzticīgu lasītāju.

Par liecību, ka es, pēc Jūsu vārdiem, «negribu
tikai pats pie saldiem medus podiem sēdēt, bet arī
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citiem to nenovēlēt», — lai Jums der paziņojums,
ka esmu uzaicināts uz Vecpiebalgas draudzes skolu

aiziet par zinātņu skolotāju. Es esmu jau šo uzai-

cinājumu pieņēmis un sākšu nākošā pusgadā savu

darbu šai jaunā vietā strādāt. Tur man nu vaja-
dzēs par grāmatām rūpēties, kas mūsu skolām vēl

trūkst. Tad, zināms, ķeršos jo cieši pie savas pus-

ceļā palikušās «Mazās fizikas». Jo nu man neva-

jadzēs tādu darbu ārpus savu tuvējo pienākumu

strādāt, tādēļ, ka es nu pie latviešu skolas strā-

dāšu.

Uz Jūsu apvaicājumiem to citu grāmatu dēļ, ne-

varu diemžēl šinī brīdī nekādas pilnīgas atbildes

dot. Par to es, zināms, arī ļoti priecājos, ka lat-

vieši ņemas goda maksas nospriest vajadzīgo grā-
matu sarakstītājiem; bet lai nepiemirstam, ka mūsu

spēki vēl maziņi. Pirmkārt, mums vajaga tādas

grāmatas sagādāt, kam gandrīz katrai jābūt pi r-

mai savā aplokā. Pie tāda darba daudz un dažā-

das grūtības pārvaramas, sevišķi valodas dēļ, kuru

diemžēl, nekur nedabūjam uzaugdami pilnā mērā

iemācīties. Tādēļ tad nu dažiem aptrūkst spēka
priekš latvisku grāmatu sagādāšanas, kaut gan

mācību netrūktu.

Otrkārt, mums vēl ļoti maz vīru, kas ūniversitā-

tēs studējuši. Un no tā mazumiņa, diemžēl, viena

daļa vēl atgriež savai tautai muguru, citām pie-
griezdamies. Mūsu semināros izmācītie vīri netiek

vajadzīgā mērā ar latviešu tautas vajadzībām
un trūkumiem iepazīstināti, nedz tādā mērā ievin-

grināti, ka tie pašu vajadzības literātūrā spētu at-

līdzināt. Mazāk mācīti mums tikai pareti grūtāku
rakstu darbu izstrādātāji. Pēc gadi 10 līdz 20 tad,

zināms, šī lieta būs citāda.

Treškārt, vēl piemināms, ka mūsu tagadējā orto-

grāfija nav derīga priekš augstākas un pilnīgākas
literātūras. To nu gan skaidri redzam, ka jaunai
ortogrāfijai tiek ceļš sagatavots, bet vienā dienā
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vai gadā tādu darbu nevar galā vest. Arī še va-

jaga ... (noplēsts).. .■ tomēr sava pāriešanas lai-

ka ... ortogrāfijas nevienādi... viņu no žiglas te-

cēšanas. Būsim pārliecināti caurcaurim, ka jaunas

ortogrāfijas vajaga, tad kļūsim pie vienādības jo

drīzāk, tad rakstīs daudzi jo drošāk.

Tādi mūsu trūkumi, kas literātūras uzzelšanu

aizkavē. Es ticu, ka mēs viņus visus pārvarēsim,

uzticīgi un nešaubīgi cīnoties un strādājot.

Ņemiet, cienīgs kungs, šīs rindiņas par labu. Var-

būt, ka mums laimēsies uz dziedāšanas svētkiem

Rīgā satikties un dziļāk izrunāties. Piedodiet, ka

Jūsu lūgumu pēc manas bildes vēl neesmu piepildī-
jis. Tiklīdz mani fotogrāfs būs uzzīmējis, tad Jums

piesūtīšu, cerēdams, ka Jūs man savējo arī ne-

liegsit.
Jūs sveicina Jūsu

Kronvalda Atis.

113. «Latviešu Avīžu» redakcijai. *

Vecpiebalgā, 1873. g. augustā.

Dziedāšanas svētkos tika pie goda maltītes kādā

runā latviešu tautas dziesmas salīdzinātas ar bērnu

dziesmām un bērnu spēlēm un izsacīts, ka tauta,
kad sāk prātot, tās piemirstot. Tādam izsacījumam

pretojoties, man nācās arī semināra direktoru Cim-

zes kungu pieminēt. Kad nu citi klausītāji manus

vārdus tā sapratuši, ka es gribējis to iepriekš Cim-

zes kungam izsacīto «augstu laimi» atsaukt un viņa

nopelnu pie «Dziesmu rotas» otrās daļas apgādāša-
nas noliegt, tad man žēl, ka tāda pārprašana noti-

kusi. Tādēļ lūdzu šo izskaidrojumu tā ievērot: Es

savā runā norādīju uz to, ka mūsu tautas dziesmas

daudz citu iemeslu dēļ un nevis savas bērnības la-

bad no ļaužu mutes arvien jo vairāk pazudušas. Cik

ļoti lielā novārtā mūsu tautas dziesmas iekritušas,
par to liecinājot dažādi dzīves ievērojumi. Es pie-
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minēju kāda Rīgas kunga spriedumu par mūsu

dziesmām; atgādināju, ka pašu ļaudis iemācījušies

viņas par blēņu un velna dziesmām nosaukt, un at-

saucos uz kādiem no Cimzes kunga Turaidas konfe-

rencē izsacītiem vārdiem, kas manim šķitās izrā-

dot, ka arī viņš senāk nekur nebija mācījies ar

mūsu tautas dziesmām dziļāk iepazīties; bet arī

teicu to, ka viņš tomēr ņēmies «Dziesmu rotas» otro

daļu apgādāt, un pie tautas dziesmu atdzīvināšanas

strādājis kā «mūzikas mākslas pratējs un kā savas

tautas dēls». Tos klausītājus, kas manos toreiz iz-

sacītos teikumos citādas domas atraduši, lūdzu, lai

manus vārdus vienīgi pēc šā izskaidrojuma tulko.

Kronvalda Atis.

114. Skolotājam J. Bētiņam.

Jānis Bētiņš (183<0.—1912.) — skolotājs, ēr-

ģelnieks un mūzikas darbinieks. Dzimis Bērzmuižas

Bētiņos, mācījies Irlavas skolotāju seminārā, kur vē-

lāk bija par mūzikas skolotāju, reizē ar to pildīdams
arī Sātu draudzes ērģelnieka pienākumus. Dziedāša-

nas svētki Dobelē (1870.) bija galvenām kārtām viņa

pūliņu augļi. Pirmajā latv. skolotāju konferencē

Rīgā, 1873. g. bija priekšnieka vietnieks. Sakarā ar

to Kronvalda vēstule Bētiņam.

Vecpiebalgā, 1873. g. 2. oktobrī.

Austi cienījams kungs!
Ar prieku steidzos Jums to ziņu laist, ka viens

no komitejas uzdevumiem jau izdarīts. Rīgā bū-

dams, cēlu cienīgam gubernatora kungam to lūgu-

mu priekšā, lai mums augstā valdība atļautu arī

nākošā gadā vispārīgo latviešu skolotāju konfe-

renci Rīgā noturēt. Cienīgs gubernātora kungs uz-

ņēma tādu lūgumu itin laipnīgi un 24-tā septembrī
manim uz gubernātora kunga pavēli caur šenes tie-

sām tā ziņa piesūtīta, ka augstā valdība atļāvusi
nākošā gadā otro vispārīgo latviešu skolotāju kon-

ferenci Rīgā noturēt pēc tās no manis cien. guber-
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nātora kungam iesniegtas programmas, no kuras

šeit norakstu klāt pielieku.

Šo ziņu par konferences atļaušanu lūdzu, augsti
cienījams kungs, arī mūsu komitejas rakstu vedē-

jiem Dinsberģa un J. švānberga kungiem piesūtīt
un ar tiem kopā noteikt kādu izdevīgāku laiku, kad

komitejas locekļi varētu Rīgā satikties priekš savu

uzdevumu tuvākas apspriešanas.

Lai tad nu mums Dievs palīdz uz otro konferen-

ci jo pilnīgāk sagatavoties, nekā tas uz pirmo bija

iespējams —
vēlās paziņošanas un dziedāšanas svēt-

ku dēļ. Tad strādāsim atkal jo uzcītīgi kopā savai

kārtai, savai tautai un tēvuzemei par godu un par

labu. «Latviešu Avīzes» gan rādījušas naidīgu

prātu pret mūsu konferencēm, bet tāda naidība mūs

nebūt nevar maldināt. Tas, ko mēs strādājam, ne-

tiek nevienam slēpts: mūsu darbs ir gaismas darbs.

Un katram ir atļauts pie šī darba dalību ņemt, ja

tam sirds un prāts uz to nesas, lai tas būtu augsts

vai zems, lai skolotājs vai neskolotājs. Turklāt arī

neviens netiek piespiests uz vispārīgo skolotāju kon-

ferenci nākt, ja tam sirds uz to nenesas un ja tas

tādu darbu nespēj vai negrib veicināt. Tādēļ ceru

droši, ka Jūs tos nobijušos 13 skolotājus no Saldus

draudzes jau sen būsit tai ziņā apmierinājuši, ka arī

viņus nekas nespiedīs uz Rīgu nākt, ja tie to nevar

vai negrib darīt.

Viegls nav patiesi mūsu darbs, un pēlēju viņam
netrūkst. Bet tā apziņa, ka to darbu darām, ko mū-

su laiki no mums prasa, lai mūs spēcina iekš visa,
kas labs un derīgs.

Ar augstu cienīšanu palieku

Jūsu padevīgais Kronvalda Atis,

komitejas priekšnieks.
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115. Bernhardam Dīriķim.

Vecpiebalgā, 1873. g. (oktobrī).

Mīļo .Dīriķī.

Ar prieku paziņoju, ka jau atļauts no augstās
valdības 1874. gadā vispār, latv. skolotāju kon-

ferenci Rīgā noturēt.

Piedod, ka Tev līdz šim nekā neesmu rakstījis.
Esmu drusciņ saslimis, lai gan uz gultas nemetos.

Drīz būšu itin spirgts un tad strādāšu jo uzcītīgi.
Sveicini rīdziniekus no

Sava Kronvalda Ata.

116. Tīdemaņa kundzei. *

Vecpiebalgā, 1873. g. (novembrī).

...
Mūsu svētku dienas aiztecēja, un mēs velti

izgaidījāmies rīdziniekus. Rātmindera goda diena

jauki izdevās. Sevišķi no Jums izgādātās drēbes

piepalīdzēja izgreznot' familijas vakaru, kur cēla

priekšā skatu no «Preciozas». Skolas tēvs bija ļoti
aizgrābts, kad rīta agrumā to uzmodināja jaukām
dziesmām. Ikkatru goda parādījumu viņš saņēma
ar pazemīgu sirdi, jebkuru nopelnu norādīdams kā

Dieva palīgu
...

Pēc nosvinētām trim zelta kāzu

dienām jautāju skolas mātei, vai viņas klētis nu

būšot visas iztukšotas? Uz to viņa man atbildēja:
Klētis nemaz nav aizkārtas. Svētku vajadzībām bi-

ja savrup gādāts un no šī apgādājuma dažs paciņš
palika neaiztikts, kas bija nospriests Rīgas vie-

siem
...

117. Bernhardam Dīriķim.

Vecpiebalgā, 187i3. g. 10. decembrī.

Mīļo Dīriķ!
Jaunā vietā bija dažādi darbi, kas mani no kup-

las sarakstīšanās aizkavēja. Turklāt veselums arī
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tāds paplāns, tā ka uz ārpusi mazāk strādājis nekā

gribējis. Visp. latv. skol. konferences lietā Tev

varu ziņot, ka esmu komitejas locekļus uz 3. janvāri
n. g. uz Rīgu atnākt uzaicinājis. Ceru, ka citi būs,
tik Valdemāru izņemot, kura adresi, diemžēl, nebūt

nezinu.

Es ticu, ka Latv. biedr. priekšniecība mums at-

ļaus savā bibliotēkas istabā savu sēdējumu noturēt.

Lūdzu to še pielikto vēstuli J. Baumaņa kgm laip-
nīgi nodot.

Cik mums žēl bijis, ka Jūs uz 10-to novembri ne-

atbraucāt, to Tev būs Tīdemaņa kundze jau patei-
kusi. Par šiem svētkiem pilnīgāks apraksts jau sen

priekš «Mājas Viesa» apsolīts, bet ka tas nu vēl nav

klajā nācis, tad īsumā pieminēšu to, kas jo ievēro-

jams.
Svētku rītā tapa gaviļnieks — skolas tēvs Rāt-

minders — ar jaukām dziesmām uzmodināts. Dziļi

aizgrābts iznāca no savas guļamās istabas un tur

atrada kādu pulciņu no saviem tuvākiem radiem un

pazīstamiem, kas bija steigušies mīļotam sirmgal-
vim rīta agrumā savas laimes vēlējumus izsacīt un

pateicības un mīlestības zīmes caur dažādām dāva-

nām parādīt. Ap pulksten 11 salasījās jo lielāks

svētku dalībnieku pulks skolas namā, kur tad svēt-

ku garīgo daļu smuki nosvinēja. Tai reizē piebal-
dzieši dabūja arī savu jauno mācītāju, Gulekes

kungu, redzēt un dzirdēt, kas svētku runu noturēja.
No dažām pusēm bija jaukas liecības zīmes par

gaviļnieka līdzšinējo cīnīšanos. Draudze dāvināja
skolas tēvam mīkstu atzveltnes krēslu; no skolas

tiesām bija uzteikšanas raksts vācu valodā; no se-

nākā Piebalgas mācītāja, kas ar gaviļnieku ilgus
gadus kopā strādājis, bija par dāvanu tā «Bībele»

piesūtīta, ko tas pats reiz bija no Piebalgas drau-

dzes par dāvanu dabūjis; no A. Leitāna kunga un

E. F. šēnberga bija smukas svētku dziesmas apgā-
dātas. Atnākušo viesu starpā bija arī draudzes
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kungs fon Budenbroks, Alabuševa kungs, mācītājs
Šlēgels, no Dzērbenes Galīša kungs un no Trikātas

Johansons ar savu māsu. Pēc goda maltītes, pie
kuras tika runas turētas, gaviļnieka bērni un bērnu

bērni līdz ar citiem viņa cienītājiem gādāja vakarā

par jautrām stundiņām. No izrādītām lugām it se-

višķi patika kāds skats iz «Precioza». Skaisti iz-

ģērbtas izrādītājas un izrādītāji (čigāni) ielīksmoja

skatītāju sirdis ar itin daiļu dziedāšanu. Viesu lie-

lākā daļa palika jautri un ilgi vēl kopā.

Par savu dzīvi Tev šoreiz nekā daudz nerakstī-

šu, jo mēs tak drīzumā satiksimies. Sieviņa neve-

sela, dēls
— tagad Piebalgas muižā — vēl nav iz-

veseļojies, pats drusciņ nokusis un ar reumatismu

daudzmaz draudzībā dzīvodams, — un par visp.
latv. skol. konferences pretiniekiem noskumis —

tā pavadu dienas un nedēļas pie skolas darbiem

sēdēdams. Tikai mūsu «jautrības vakari» dod vien-

muļīgajam dzīves pavedienam daudzmaz pārmij ī-
bas. Lai no dažām pusēm manim virsū kraujas, tad

to jau esmu redzējis, ka piebaldzēni mani tik viegli

vaļā nelaidīs. Par tādu stingru prātu, kādu es ne-

sen konventa sapulcē dabūju redzēt, esmu ļoti prie-
cīgs un ticu, ka stingrība pašķirs piebaldzēnu pūlē-
šanos par skolu paaugstināšanu.

No šancberga pielieku te klāt vienu dziesmiņu,
ko tas Tevim priekš «Balt. Vēstneša» dāvina, bet

ar to nolīgumu, ka Tu šo dziesmiņu vispirms Fr.

Tīdemaņa kundzei parādītu, lai tā par viņu savu

spriedumu dotu. Beidzot lūdzu tās še pieliktās vē-

stules pastam nodot, jo man visas pasta markas iz-

beigušās. Kad būšu Rīgā, tad atkal atlīdzināšu:

1) Švānberģim, 2) Bētiņam, 3) Kronvaldam (Kur-
zemē), 4) Dīriķa kundzei (Tērbatā).

Saņem daudz labus vakarus no mums visiem

priekš sevis, savējiem un mūsējiem Rīgā.

Tavs Kronvalda Atis.
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118. Tīdemaņa kundzei. *

Vecpiebalgā, 1873. g.

... Nupat mazais klibodams pienācis klāt jautā:

Papiņ, kad būšu tur augšā debesīs pie Dieviņa, vai

tad man būs vienmēr silts ? Vai tur es kļūšu drīzāk

vesels? Un vakar viņš man vaicāja: Vai vēl būs

ilgi, līdz es miršu? Piedodiet, ka Jums rakstu ir

sava dēliņa runas. Bet Jūs, cienīgā kundze, jau esat

mana likteņa dalībniece ...

119. Tīdemaņa kundzei. *

Vecpiebalgā, 1873. (vai 1874.).

... Zinu, ka Jūs tā domājat un darāt, kā rakstāt.

Tāda sirsnīga piedalīšanās pie mūsu priekiem un

bēdām senāk un tagad — dara mani ļoti bagātu,

lepni es paceltu savu galvu, ja man būtu paredzams,
kur un kā es reiz spētu rādīt, cik mēs Jums esam

pateicīgi.
Mūsu Jānītis, par ko Jūs 1 īdzi rūpējaties, tagad

no mums atšķirts. Viņa veselība panīka, ka paši
vairs nespējām atrast padoma. Te atbrauca Alabu-

ševa kungs ar savu kundzi mūs apmeklēt. Tie bija
nosprieduši mūsu dēliņu ņemt pie sevim uz kādu

laiciņu. Tur itin viss viegli dabūjams, ko cilvēka

roka var pasniegt slimniekam. Tur ārsts katru

dienu to var aplūkot divi, trīs reizes
...

Sirds gan

lēti negribēja šķirties no mazā luteklīša
...

Tai dienā, kad atnāca Jūsu sūtītās mantas, Jā-

nītis sacīja: Papa, vai Tīdemaņa kundze nav ļoti
laba? Viņa apgādā mums visu, visu! Mūsu Mildiņa
aug itin brangi, lai gan māte dažreiz saka, ka tā

esot nerātna. Māmuliņa pati arvienu sūdzas par

spēka trūkumu. Lai gan man netrūkst cerības, to-

mēr brīžiem nevaru atgaiņāties no nopietnām do-

mām
...
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120. Kaudzītes Matīsam.

Vecpiebalgā, 1874. g. (pavasarī).

Mīļo Kaudzīti

Esmu Bušam savas domas rakstījis. Lūdzu tās

še pieliktās vēstules, ja Jums iespējams, adresātu

rokās nodot, jo man senāk vēstules pazudušas —

Rīgā citiem uzticoties.

Lūdzu sveicināt pazīstamos, kas pēc mūsējiem

apjautājas! Laimīgu ceļu!
Jūsu saslimis Atis.

121. Mācītājam J. H. Gulekem.

Vecpiebalgā, 1874. g. 4. aprīlī.

Augsti cienījams kungs!
Tā no latviešu vispārīgās skolotāju konferen-

ces ieceltā komiteja nosprieda savā pirmā sēdē-

jumā tai 3. janvārī š. g. uzaicināt divus mācītājus,

vienu no Kurzemes, otru no Vidzemes, lai tie, ko-

mitejā par locekļiem iestādamies, laipnīgi piepalī-
dzētu komitejas darbus veicināt. Tādā ziņā ma-

nim tas gods Jūs, augsti cienījams kungs, lūgt —

savu padomu zināmu darīt, vai Jūs to minēto ko-

mitejas uzaicinājumu pieņemat un vai Jums būtu

iespējams vasarsvētku nedēļā uz Rīgu nonākt, kur

tad konferences komiteja noturēs savu otro sēdē-

jumu.
Ar augstu cienīšanu zīmējas

Jūsu padevīgais
Kronvalda Ati s,

komitejas priekšnieks.

122. Mācītājam Kārlim Kundziņam.
Vecpiebalgā, 1874. g. 5. aprīlī.

Mīļo Kārli!

Vispirms pateicos par tiem sirsnīgiem laimes

vēlējumiem no Jums, tērbatniekiem, un arī par to,



433

ka manu klusu ciešanu neesat par ļaunu pierēķi-
nājuši. Ja būtu ar Jums saticies, tad būtu daudz

ko stāstījis, bet rakstīt nevarēju. Šurp atnākot

manim atgadījās dažādus ērmus piedzīvot, kādus

es sapnī nebiju redzējis. Bij jānogaida, kas iz-

juks, bet — Dievs to zin — lai gan pie «kaunīgiem
latviešiem» nepiederu, tad tomēr mūsu ienaidnieku

bezkaunība man sirdi tā kā cietin apcietinājusi.
Mans stāvoklis tautas lietā, zināms, caur to nav

aizkustināts, bet jo vairāk nostiprinājies. Tik daudz

par pamatu.

Šurp atnākdams cerēju pie galda stāties un

strādāt bez veltīgas nopūlēšanās ar blēņu šķērš-

ļiem. Bet ko domā, mūsu skolu un gaismas veici-

nātājiem izrādījās par derīgu, manim ar eksāmenu

mākties virsū. Par laimi biju caur Zīles drauga

prātu dabūjis zināt, kādēļ manim eksāmens nolie-

kams, tā tad sprostā neieskrēju vis. Bet tomēr

man tā it nebūt nevajadzīgā eksāmena dēļ nācies

tik daudz reiz runāt, ka es tīri apniku. Tā lieta

nāca pēdīgi konventa priekšā. Tur izrādījās kon-

venta vīri kā vīri, un no tā laika manim šai lietā

miers. — Mācīšanas darbs man še pēc dziļuma nav

tik grūts, kā Tērbatā, bet stundu skaits to tiesu jo

liels. Ar saviem mācekļiem esmu puslīdz mierā.

Paklausīgi un locīgi tie pa lielākai daļai visi, bet

es vēlētos vairāk enerģijas. Tā kā diena aizņemta
ar mācīšanu, tad priekš pašu darbiem neatliek

laika. Tādēļ ciešu klusu. —Ar veselību iet pa-

mazām, bet tak vienmēr uz priekšu. Es jau sā-

cis ar aukstu ūdeni muguru mazgāties. No vasa-

ras ceru daudz. Ar manējo veselību iet labi. Mā-

muliņa atspirgst arvien jo vairāk, lai gan savas

miršanas domas pavisam vēl neatmet. Jānis, kas

bij kādus mēnešus Piebalgas mūžā uz ārstēšanos,

tagad jau spirgtāks. Asins vairs netek tik daudz.

Bet kājiņas jau tievas kā zēvelkociņi. Mildiņa
arvien vesela un jautra bijusi, labi paresna un stin-



434

gra. Abi saka Tev daudz labas dienas un paldies

par tām olām, prasīdami, bet kur tad viņas ir?
—

Visjaunākais dēls vēl salda miega klēpī snauž, brī-

žiem jau uzsmaida.

Ar tiem piebaldzēniem, kurus jo vairāk pazīstu,
varu gan mierā būt. Viņi saprot tagadējo laiku

vajadzības. Turklāt manim daži savu itin laipnu
cienīšanas prātu izrādījuši. Ap Ziemas svētkiem

dabūju smuku gredzenu par Ziemas svētku dāvanu.

Bet tie, kas jauno laika garu noprot, ir gandrīz visi

pēc naudas diezgan patukši. Tādēļ nespēj pie ma-

teriālo vajadzību veicināšanas nekā daudz līdzi

strādāt. — Mūsu jaunais mācītājs reiz atnācis.

Bija arī pie mums otrā Lieldienā. Redzams, ka viņš

brīvprātīgs. Ceru, ka mēs kopā labi satiksimies.

Par vispārīgo konferenci redzam diemžēl, blē-

ņu padomus spriežam. Skolotāji saka, ka būšot

tak līdz simts dalībnieku. Darbus pieteikuši gan

vidzemnieki, gan kurzemnieki, par musinātājiem
un rīdītājiem nenieka nebēdādami. Saprotams gan,

ka latviešu ienaidnieki par neko nebīstas, ja tik šo

tautas spēka liecību kaut kā varētu izgaisināt. Tu

netici, cik tas prātu un sirdi apspiež, kad redz ap-
lamību ar bezkaunību kopā vaislojoties! Tu tak

būsi arī Rīgā!
Ziemu pavadījām, savus «jautrības» vakarus pie-

kopdami ar mūziku, dziedāšanu un runām. Dziedā-

šanas biedrība rūpējas par runām, teātri (diva-
tronu), bet ar dziedāšanu iet kā iet, jo arī Piebalgā
nav viegli visus prātus uz vienādu censību savienot.

Biedrības gada dienā izrādījās, ka viena tiesa no

Pērnā rūgtuma jau iznīkusi. Nu ies atkal sekmī-

gāk uz priekšu. Trešā Lieldienā izrādīja Gogoļa
«Revidentu». Esot ļoti labi izdevies; pats nevarēju
klāt but, jo. mocos ar ausīm kādas nedēļas. Biedrī-

bas gada dienā tiku iecelts par biedrības priekš-
nieka — vietnieku, jeb palīgu un pie «apsprieša-
nas» komitejas par priekšnieku. No darba gan ne-
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bīstos, bet salasās arī diezgan ko lobīt. Pilsātnieks,
mūsu priekšnieks, liek Tevi sveicināt. Par savu

brūtgānību vajadzīgo dokumentu tērbatniekiem ne-

liegs.

Aizvakar bija mana dzimšanas diena. Tiku ar

dziesmām modināts, četri dzimšanas krinģeļi bij
ar zaļām lapām un sārtām puķēm izgreznoti. No

tuvākiem draugiem smalki cigāri un Karjera
«Aistētika». No Rīgas skaista cepure un smaršīgi

papirosi. Vakar divatrons manā privātklasē. Iz-

rādīja priekš šās dienas pārceltu un iestudierētu

lugu: «Bīstamais kaimiņš». lepriekšu uzdziedāja

«Latvju tautas dziesmu likteni» no Baumaņu
Kārļa. Pilsātnieks un Rātmindera jaunkundze bij
tautas drēbēs ģērbušies: tautietis pēc piebal-

dzēna, bet tautiete pēc Kurzemes visskaistākā ap-

gabala. Es ceru, ka Tu «Latvju tautas dziesmu lik-

teni» jau pazīsti, jo tērbatniekiem šis varens mū-

zikas gabals būs sen jau, tādēļ nesacīšu nekā. Bei-

dzot, bijām mazs pulciņš jautri kopā. Es sēdēju uz

jaunā krēsla, ko mana sieviņa man apgādā-

jusi. Ir vēl jo brangāks nekā tas Tev pazīstamais
tērbatnieks. Otrā rītā dabūju no jums 4 vēstules

rokā. Pateicos par tām un arī par sūtīto bildi no

Lībieša un par to kopa bildi, kas, diemžēl, vēl Cēsīs,

jo ar pastu uz zemēm tīri mokas, līdz ko rokā da-

būn, līdz ko aizsūta.

Piedod, ka ar latviešu grāmatām nokavējos, šo-

reiz aizsūtu tās caur Rīgu, uz kurieni patlaban

braucējs atgadījies. Kā stāv ar Stendera biogrā-
fiju? Vai Tev laimējies tālu kļūt? Būs jāsāk do-

māt uz jaunu sējumu priekš «Sētas, dabas, pasau-

les». Vai zini, kam jau kāds darbiņš būtu gatavs?

— Te klāt viens noslēpums: Dīriķis man stā-

stīja, ka šogad manim būšot «Baltijas Vēstnesī» sava

seja jāparāda. Vajagot arī dzīves aprakstu klāt.

Pats to negribētu ne uz kādu vīzi izdarīt. Vai

Tev būtu tik daudz spēka un drauga prāta, vaja-
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dzīgo rakstienu sagādāt, ja es tev vēl trūkstošās

ziņas par dzimšanu, skolas gadiem un tā pr. pie-
sūtītu? Man prāts un sirds ļoti apspiesti. Rakstī-

šana neveicas par citu, kur nu vēl par sevi pašu!
Raksti man, lūdzams, par šo lietu. Pateicos par tām

ziņām, ko Jūs par latviešu vakariem pasnieguši.
Esmu gan daudzreiz Jūsu vidū ar sirdi un prātu,

vēlēdams, kaut jel šis mazais diglītis sāktu drīzumā

stalti zaļot un brangi ziedēt, tad jau augļu netrūks.

Ja Tev iespējams, tad pasniedz man šādas ziņas:

1) Cik studentu mums latviešiem tagad pa Tēr-

batas, Pēterburgas un Maskavas ūniversitātēm kopā
saskaitāmi ?

2) Kā viņi izdalās pēc fakultātēm?

3) Cik kaunīgo latviešu universitātēs, cik tau-

tiešu?

4) Cik nu tautīgo latviešu, kas pēc ūnivērsi-

tātes kursa dzīvē iestājušies, gan Latvijā gan citur

— Krievijā?
5) Cik un kur ir latvju tautas dēlu, kas ar kaut

kādu mākslas vai dailes darbu nopūlējas?
Cik vien spējams, tik daudz atbildi!

Lībiešu Kārlim, Rumpēterim, Dīriķu Arturam

daudz labas dienas! Viņiem rakstīšu citā dienā!

šodien manas sieviņas dzimšanas diena. Viņa Jums

pateicas par laimes vēlējumiem un ļoti priecātos,
ja kāds no jums būtu pie mums uz brokastīm.

Ka Lībietis cerē augustā galā kļūt, par to mēs

visi priecājamies, lai gan mums būtu tā ziņa vēl

jo saldāka bijusi, ka viņš jau medicīnas dakteris.
Karovam lai viņš lūdz to priekš manis atnākušo

grāmatiņu caur Cēsīm (pr. Wenden) uz Piebalgu
pa -p as tu atsūtīt. Citādi nezinu, kā pie tās lai

kļūstu, un vajadzēt man viņas vajaga. — (Šo tei-

kumu rakstot, izcēlās familijā liels troksnis, kas
tad nu? — Skolas māte (vecā Rātminderene) uz-

veduši pa ķēķa trepēm smuku sivēnu manai sie-

viņai par dzimšanas dienas dāvanu! Liels prieks
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— jo, lai gan mēs uz zemēm dzīvojam, tad mums

no kustoņiem nav pašiem ko runāt.) Pēc šī starp-

atgadījuma tālāk. Ka Lībietis Karovam aizmak-

sājis, par to man žēl, jo viņš dabūjis vienu naudas

tiesu priekš manas no Jelgavas, ko es šinī ziņā viņa
rokās atstāju. Ir gan mana vaina, ka Lībietim ne-

biju par to neko rakstījis, šodien lai paliek ar tik

daudz.

Sveicini mūsu vakarniekus! Dīriķu familijai
daudz labas dienas, sevišķi pašai Dīriķa kundzei.

Tavs Atis.

123. Skolotājam Tomam Gailītim.

1874. g. 11. jūnijā.

Mīļo Gailīt!

Pats nespēdams uz Dzērbeni nokļūt, lūdzu Tevi

caur rakstu:

1) Citus Vidzemes komitejas locekļus uzaicināt

uz 26. jūnijā pulksten 8 rītā noturamo komitejas
sēdēšanu (Rīgas latv. biedrības namā);

2) nosacīt savu pēdējo spriedumu dēļ aizbrauk-

šanas uz, Rīgu. Mēs izbrauksim no Piebalgas 24.

jūnijā priekš pusdienas, lai varētum vēl tai pašā
naktī līdz Rīgai nokļūt. Brauksim: Pilsātnieks ar

savu līgavu, mana sieviņa ar trim bērniem un di-

vām meitām, es pats, Stērste un vēl citi. Būtu jauki,
ja Tevis netrūktu. Cerams, ka vasarā neies sliktāk

nekā mums ziemā gājis. Sveicini laipni savējos.
Tavs Atis.

P. S. Tavas notis atrastas. Kornets tās novedīs.

124. Auseklim-Krogzemju Mikum.

Vecpiebalgā, 1874. g. 28. oktobrī.

Mīļo Krogzem!
Uz Tavu vēstuli īsi un steigšus atbildēšu. Lai

gan Tev prāts īsti uz Pēterburgu nenesas, tad es
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tomēr vēlējos redzēt Tevi turp aizejam, jo Pēter-

burgā kādus gadus nodzīvojis, Tu nebūtu vis ne-

spēcīgāks priekš sava darba turpināšanas nekā ta-

gad! Bet lai paliek Dēklai gods!
Par to vēsti, ka Aiviekste un Daugava Tevi

paskubinājušas satīt otro «dzejas kamolu», esmu

ļoti priecājies, un ne mazāk par to, ka tas tērpsies

latīņu burtos. Cik glīti tādi raksti mūsu valodai,

to redzam pie Kaudzītes visjaunākā bērna «Kadži

Abreks». Man tik žēl, ka mīksta «f» apzīmējums
(š) arī top izpausts, lai gan valodnieki tam preto-
jas. «Sētā, d., pas.» šī zīme tapa ieņemta tādēļ, ka

citas nebij pie rokas un ka vitebskiešu grāmatas

lietājama. Bet tas nebij aprādīts, ka šī tā visderī-

gākā zīme. Kā rādās, tad, ja ne vairāk, uz kādu

laiku š paturēs tomēr palikšanu. Lasāmās grāma-
tas lietā tagad nespēju Tev nekādu padomu dot.

Krāj tikai pamazām derīgo materiālu, uz trim kā-

pieniem lūkodams, un iegādājies, cik vien spējams,
tās labākās Vācijas tautas skolu lasāmās grāmatas.
Jūsu kučiers tūlīt brauks.

Es Rīgā neesmu bijis, nedz Kurzemi redzējis.
Garām nebraukšu. Sveicini dakterus sirsnīgi no

mums. Mana sieviņa pieliek vēl vienu simts lab-

dienu priekš daktera kundzes.

Tavs Kronvalda Atis.

125. Skolotājam Tomam Gailītim.

Vecpiebalgā, 1874. g. 10. decembrī.

Mīļo Gailīt!

Manim no Bētiņa un J. švānberga kungiem
raksti piesūtīti, iz kuriem redzams, ka 3. janvārī
n. g. būtu tas derīgākais laiks priekš mūsu komi-

tejas sēdējuma. Tādēļ es Tev līdzi ar Gaiļa
kungu uzaicinu un lūdzu uz 3. janvāri 1874. g.
nonākt uz Rīgu, Latviešu biedrības namā, priekš
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pusdienas uz komitejas sēdējuma noturēšanu. Ce-

rēdams, ka arī Tevim šī diena iekritīs pa prā-

tam, lūdzu Gaiļa kungam šo manu uzaicinājumu
piesūtīt. Bez tam pielieku še klāt norakstu no Bē-

tiņa kunga vēstules, kas lai Tevim liecina, kāds

stāvoklis Kurzemei, kam tur īsti tā vaina dēļ pre-

tošanās pret vispārīgām latv. skol. konferencēm,

un cik vajadzīgs, ka mēs pilnā komitejas sēdē-

jumā pie sava darba izdarīšanas tos vajadzīgos

soļus pārspriežam.
Vai nebūtu iespējams, ka mēs kopā un reizē aiz-

brauktu uz Rīgu. Ja tā būtu, tad lūdzu manim drīzi

ziņu laist.

Tavs padevīgais
Kronvalda Atis.
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Rakstu sakārtotāja piezīmes

«Tēvuzemes mīlestība». Pirmo reiz šis sacerējums iespiests

laikrakstā «Rota», 1886. g. 49. un 50. numurā. Cik vērojams,

tas rakstīts kā runa skolotāju vai vecāku un audzinātāju

sanāksmei. «Rotas» redakcijai manuskriptu nodevis Āronu

Matīss. lespiežot pievienoti ievada vārdi, kas rāda lielo

cieņu pret Kronvaldu tajos laikos:

«Jau vairāk nekā desmit gadi aiztecējuši, kamēr mūsu

mīļotais Kronvalda Atis atdusas zem zaļām velēnām, kamēr

viņu apraudam. Viņa gars, kas te tik daudzus un tik jauki

spirdzina, piemīt debesīs, neaizmirzdams gan arī savus svē-

tītos starus izstarot pār mūsu kalniem un lejām, mūsu bū-

diņām un — sirdīm. Gars, piemīti, piemīti vienmēr starp

mums! Sildi un cildini tu mūsu garu un prātu visās, tā

baltās kā nebaltās dieniņās!..

«Bet kāds tad šis viņa redzamais gars bija, kad viņš vēl

dzīvoja mūsu graustos? Jā, kā to lai izteic? — Viņš,

Kronvalda Atis, bija vīrs, kura tautas un tēvijas mīlestība

bija stiprāka un lielākā nekā visas laicīgās mantas un visa

nīcīgā labklāšanās. Viņa gars bij augsts, daiļš un stingrs

un ciets — viņš bij īsts latvju tautas dēls. Viņa augstākā

cenšanās bija, kaut latvji jo dienas jo vairāk atsvabinātos

no miesas un gara kalpības, lai tie cildinātu un izkoptu savu

garu un savas gara mantas, lai tie cienīgi stātos citu tautu

vidū, priekš kam viņiem tāda pati tiesība, kā jebkuram cilvē-

kam un visām tautām pasaulē. Priekš tam viņš tad arī no

savas puses strādāja gan skolā, gan mājā, gan vārdiem, gan

rakstiem, un strādāja, var teikt, ļoti sirsnīgi un visiem spē-
kiem, īpaši sadzīvē, satiksmē un runās viņš, kā to gandrīz

visi apliecina, bijis īsts kareivis, spējnieks, kas visus klau-

sītājus un dalībniekus jo diženi iekustinājis priekš visa augsta

un daiļa. Un tāpat arī citur un gandrīz visur, kur un ko
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viņš strādāja, tas bija īsts vīrs savā vietā. Viņš nebijās ne-

kur un nekad teikt savu vārdu vietā, kad tas bija vajadzīgs,

sevišķi kad to viņa mīļotās tautas gods un labklāšanās pra-

sīja. Un sevišķi arī šai ziņā viņš daudz un, var teikt, ar

sekmi strādājis.

«To visu ievērojot, ceram, ka cienījamiem lasītājiem būs

patīkami, kad še pasniegsim no šā mūsu mīļotā nelaiķa tau-

tieša rakstiem, kas vēl nekur nav rakstos iespiests un kas

jo gaiši un dzīvi izrāda viņa garu un sirdi. Lai viņš atskan

kā mīļa labdiena no viņa un nes un izplata siltu tautisku

mīlestību tālāk un visur latvju būdiņās ...»

Tā «Rotas» redakcija. Tagadējā kopotu rakstu izdevumā

«Tēvuzemes mīlestības» valoda labota vairāk nekā citos

Kronvalda rakstos aiz sekojošiem iemesliem, šim sacerē-

jumam ir un vēl ilgi būs ne tikai vēsturiska, bet arī tīri

praktiska vērtība. Tuvojoties Kronvaldam, mūsu dienu la-

sītājs šo jauko rakstiņu laikam gan lasīs kā visparmo, jo še

neaizmirstamā tautas modinātāja un vadoņa idejas izteiktas

īsi un skaidri un jo labi iepazīstina ar viņa gara dedzību.

Vietas no šī raksta dažkārt citēs runātāji un pārdrukās citi

rakstnieki. Valodas formas, kas šajos sešdesmit piecos

gados jau novecojušās, tad varētu būt liels traucēklis un vie-

tām pat sabojāt labo iespaidu, ko sniedz Kronvalda rakstu

gars. Turpretī tajos rakstos, kam vairāk tikai vēsturiska

interese, valoda nav daudz jālabo, un valodnieciskajos apce-

rējumos tā atstājama pat gluži neaiztikta.

Sacerējums rakstīts ap 1871. gadu, ko rāda teikums: «Vāc-

zeme nupat sludina ar ugunīgiem vārdiem, ko īsta tēvzemes

mīlestība iespēj». Apvienotā un tēvuzemes mīlestībā sakau-

sētā vācu tauta veda sekmīgu karu pret savu stipro ienaid-

nieku Franciju. —

Rodas jautājums, ko nozīmē apcerējuma pirmais teikums:

«Arī mēs atkal piedzīvojuši tādus laikus, kuri

noprasa, lai katrs no mums aizstāv savu godu, savu brīvību

kā vien spēdams un zinādams, pat savas asinis netaupīdams.»

še jūtama tā pati vācu-franču kara laika atmosfaira. Sa-

karā ar vācu armijas lielajiem panākumiem, arī Baltijas
vācieši jutās ļoti pacilāti, un dažs labs no viņiem sapņoja
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augstus sapņus par jo drīzu Vācijas nākošo karu austru-

mos — pret Krieviju, kam tad vajadzēja beigties ar šejienes

«vācu zemju» — Baltijas — pievienošanu Vācijai. Šejienes

vācu prese nespēja noslēpt prieku par vācu armijas panā-

kumiem, un pat Jelgavas «Latviešu Avīzes», kas dzīvoja

muižniecības un luteriskās garīdzniecības maizē, rakstīja

tādā pašā garā, vācu armijas uzvaras iztēlojot gandrīz kā

«mūsu uzvaras pār nožēlojamo francūzi». Šādu Jelgavas

laikraksta nesavaldīšanos vairākkārt atzīmēja arī «Baltijas

Vēstnesis», un «Rižskij Vestņik» rakstīja ļoti asus artiķe-

ļus. — Politiskā atmosfaira bija stipri saspīlēta, varēja pat

sagaidīt Krievijas iejaukšanos starptautiskajos notikumos,

kas novestu pie kara ar Vāciju. Tādā gadījumā arī latvie-

šiem vajadzētu tvert ieročus rokā, lai cīnītos pret vāciešiem.

Politiskā situācija tolaik bija tāda, kas prasīja latviešu no-

stāšanos Krievijas pusē. Tautas masās un jaunajā intelli-

ģencē bija liels iekšējs naids pret vāciešiem kā pret mūsu

zemes un tautas apspiedējiem, un sapnis par Krievijas la-

bajiem nodomiem arī nebija vēl izsapņots. Vāciešiem sim-

pātizēja tikai maza kārklu vāciešu saujiņa un fanātiskākie

luterieši. Kronvalda noskaņojumu lai paskaidro daži tei-

kumi no Andreja Pumpura vēstules: «Briesmīgs slavu un

ģermāņu tautu karš, kāds nekad nav bijis, var izcelties.

Tādā laikā es par jaukāko dzīves uzdevumu ieskatītu — do-

ties uz Baltiju, karot pret ģermāņiem, kuri arī latvju tau-

tas nospiedēji, un redzēt viņu atriebšanu, vai arī mirt priekš

tēvijas un brīvības». Kronvalds ar savu augšā citēto teiku-

mu saka to pašu.

Lasītāja domas tieši novirzās uz nākošiem teikumiem

Kronvalda rakstā: «Tagadējie laiki arī noprasa, lai mēs tē-

vuzemes draugus gaiši atšķiram no tēvuzemes ienaidnie-

kiem», un nelaime mums, ja vēl ir vīri, «kas savai tēvuze-

mei ļaunu darīdami ienaidnieku baro», kā jau Alunāns bija

sāpēs ievaidējies. Tie latvieši, kas mums kaunu darīdami

ienaidnieku baroja, bija vispirms kārklu vācieši, tie latvieši,
kas līda vācu ādā, pret kuriem Kronvalds iedegās arvienu lie-

lākās dusmās un īgnumā. Kronvalda naids vērsās pret tiem

latviešu intelliģentiem, kas joprojām staigāja vācietības ēnā un
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kas sāka mēģināties pat uzbrukumos latviešu tautiskajiem

centieniem, kā piem. drīz vien mācītājs Neilands savās ru-

nās un rakstos pret Ausekli.

Cik augstu sit šis latviskā patriotisma vilnis, to rāda tei-

kums, ka mums savu tēvuzemi vajaga kā visas tautas svēt-

nīcu cienīt un godāt un par tās gaismu, brīvību un nemir-

stību gādāt un strādāt. Še ir pārdzīvojums, kas liek iedo-

māties Ausekli un viskarstākās latviešu sirdis, še ir dvē-

seles pacilājums, kas runā par dievišķo Latviju, par svēto

Latviju, tāpat še mēs dzirdam vārdus par nemirstīgo, mū-

žīgo Latviju. Cik augstu sit šis vilnis un cik zemu ielejā

atstāj tos neuzticīgos, kas dažādu aprēķinu dēļ pagrieza

tautiskiem centieniem muguru, lai tie būtu vācu aizvēja

meklētāji (kā Neikens, Auniņš, Zakranovičs, Neilands), lai

tie būtu krievu draugi (kā daudzi pareizticīgie), lai poļu

ietekmes ļaudis, kā Latgalē, šiem sveša aizvēja meklētā-

jiem Latvija nebija svētums, viņi neticēja Latvijas nākot-

nei, tāpēc arī neko nevarēja darīt labu latviešu tautai, bet

gan tikai «ienaidnieku baroja», gan paklusām ieteikdami

pārvācošanos, gan veicinādami ieplūšanu krievu un poļu

tautā. Vēsture par viņiem jau nodevusi savu tiesu.

Vērība piegriežama svarīgajam teikumam 4. 1. p.: «Tē-

vuzemes mīlestība spodrina un spēcina ikkatru tās locekli

un tāpēc arī visu tautu, un uzaudzina to necerētā brangumā

un staltumā; viņa ir cilvēku izplaukšanas un pacelšanās

avots uz neskaitāmiem krietniem darbiem, jo tēvuzemes

mīlestība svaida un iesvētī tautu visdiženākos tikumos, at-

svabina turpretim no nešķīstām domām un ļauniem centie-

niem, stipri un sirsnīgi visus tautas locekļus savienodama

un visu tautu spēcīgu, diženu un laimīgu padarīdama.» Še

tiek likti pamati jaunai ētikai, kas labi var saskaņoties ar

to dzīves un pasaules uztveri, kas latvju tautas gara man-

tās un kas ikviena krietna tautieša sirdī. Cik ļoti šī ētika

atšķīrās no morāliskās mācības,-ko latviešiem mācīja vā-

ciskie mācītāji un puspārvācotie skolmeistari! Sludinātai

mācībai par pazemību un atteikšanos no pasaules, par visu

cilvēku «brālību» un par sava ienaidnieka mīlēšanu — Kron-

valds nostāda pretī aktīvu nacionālismu ar gaišu nākotnes
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ideālu. Tikai mūsu dienās, kad esam pārliecinājušies par

šo ideālu auglīgumu un spožajām uzvarām, varam saprast,

cik svarīga bija šāda idejiska izšķiršanās. Patiesi, visi di-

ženākie darbi un uzupurēšanās Latvijas labā darīti šīs idejas

vārdā, bet nevis kādas ūniversālas «brālības» vārdā. Latviešu

tautas gaišās galvas sekoja Kronvaldam un viņa nācionā-

lisma idejām, bet nevis pārtautotajiem un klērikāļiem.

Kronvalds raksta: «Ne dažu reiz vēl dzird te jautājot:

kas ir mūsu tēvuzeme?» (4. 1. p.). Patiesi, tanīs laikos bija

daudz apjukuma par šo jēdzienu. Svešo kungu vara Latviju

bija jau vispirms sašķēlusi trijos novados: Kurzemē, Vid-

zemē, Latgalē; katram novadam bija kaut kāds īpašs lokāl-

patriotisms. Bet ne tas pats ļaunākais. Nelatviskās mācī-

bas jauca latviskās tēvuzemes jēdziena robežas vēl jo vai-

rāk. Viena konfesija tajos laikos savus piekritējus mūsu

tautā tuvināja vāciešiem kā ticības brāļiem, tā vērzdama

latviešu skatus uz Vācijas pusi; otra konfesija par tēvu-

zemi sauca tikai visu Krieviju un mūsu tautu ieskaitīja slā-

vos; trešā konfesija iepotēja jēdzienu, ka katolis ir apmē-

ram tas pats, kas polis, un latvieša vārdu vajadzēja tikpat

kā aizmirst. Skolās mācīja Palestīnas ģeogrāfiju daudz

pamatīgāk nekā ziņas par Latviju; pie sienām karājās svešu

zemju kartes. Kur te lai nerodas jautājums: kas ir mūsu

tēvuzeme? Latviešu zeme bija atstāta novārtā un aiz-

mirsta. Tautiskās atmodas laikmeta darbinieku mācības par

Latviju kā mūsu īsto pasauli un kā mūsu auguma un dvē-

seles sargu, tad arī bija kā zibens laistīšanās tā laika krēslā

un apjukumā.

Svarīgs un tolaik arī jaunas un žilbinošas domas Kron-

valds izsaka šajos teikumos; «Mūsu tēvuzeme nesniedzas

tiktāl vien, cik tālu tagadējie latvieši mīt. Viss tas zemes

plašums, kuru jau mūsu tēvu sviedri un asinis apslacinājuši,

pirms vēlāki laiki to saskaldījuši sīkās daļās, ir mūsu tē-

vuzeme» (5. 1. p.). Tā tad mūsu tēvuzemes robežas tālu

pārsniedz tagadējo latviešu zemi. Bet Kronvalds še nedomā

Krievijas impēriju, kuras sastāvā tolaik ietilpa Latvija, kaut

gan lojālāki pilsoņi šo impēriju dažkārt apzīmēja par lat-

viešu tēviju un tēvuzemi, atšķirībā no dzimtenes, kas tad
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bija tieši Latvija. Kronvalda domātā tēvuzeme ir tās ze-

mes, kuras pagātnē apdzīvoja baltu tautas, šajā tē-

vuzemē tad nu būtu jāieskaita ne tikai Latvija (ar Latgali),

bet arī Lietuva (tiklab lielā — Krievijā, kā arī mazā —

Prūsijā). Bez tam Austrumprūsijas tie apgabali, kur se-

nāk dzīvojusi mūsu radu tauta prūši, un arī Baltkrievija,

kas nav nekas cits, kā senā latviešu-leišu zeme. Šāda tē-

vuzeme tad nu ir daudzkārt lielāka par tagadējo, līdz šim

apzināto, tāpēc arī tautieša lepnumu var vairāk celt. Tāds

ir Kronvalda Liellatvijas sapnis. Pamatu šim sapnim lika

ne tikai vēsture, bet arī jaunāko laiku notikumi Eiropā.

Bija taču zināmi gadījumi, kur apstākļu varas sašķelta tauta,

vēlāk atkal apvienojās un dibināja vienotu valsti, kauču pa

sašķelšanās laiku atsevišķās tautas daļas būtu jau arī labi

vien atsvešinājušās. Bija cerība, ka atkal tuvināsies un sa-

pratīsies. Jaunākie piemēri bija Itālija un Vācija, kur arī

atsevišķās valstiņas un apgabali apvienojās lielākā valsts

organismā, lai arī starp ziemeļu un dienvidus itāliešiem,

tāpat starp Prūsijas vāciešiem un bavāriešiem ir starpība.

Kāpēc gan lai latvieši un leiši nedibinātu kopēju valsti, kad

pienāks šim nolūkam izdevīgs laiks un kad mūsu tautiskā

apziņa būs nostiprinājusies? Kāpēc gan lai vēsture neiz-

labotu kļūdu — mums nodarīto netaisnību, un kāpēc lai šai

Latvijas-Lietuvas valstij nepiedalītu seno prūšu zemes un

Baltkrieviju? Kāpēc gan lai uz pasaules skatuves atkal ne-

parādītos Liellatvija — ar plašu territoriju un ar 10—12

miljoniem iedzīvotāju? šāds sapnis tiešām varēja sildīt

sapņotāja sirdi un būt avots, no kura izverd dižens spēks

un veidojas darbības programma. — Cik tālu šis sapnis reā-

lizējās? Piektā gadu desmitā pēc Kronvalda nāves latvieši

un leiši ieguva politisko neatkarību, gan nodibinot katra

tauta savu patstāvīgu valsti — Latviju un Lietuvu. Sen-

prūšu zemes palika Vācijas robežās, bet baltkrievi ietilpa

Krievijā un Polijā. Turpinājās baltkrievu pārpoļošana un

pārkrievošana, kauču gan tikai virspusē. Atmošanās vēl

iespējama. — Likās galīgi apklususi senprūšu balss, bet

arī še jau var minēt atsevišķas personas, kas sludina sen-

prūšu gara mošanos. Tāds ir viņu dzejnieks Vomārs, kas
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arī latviešu publikai jau pazīstams. Stipru senprūšu ie-

tekmi Austrumprūšijas vāciešos redz līdz pat mūsu dienām,

ko atzīst arī paši vācieši. Pamodusies vispār liela interese

par šo lietu.

Ciešā sakarā ar tēvuzemes jēdziena paplašināšanos ir

šādi teikumi: «Ja arī pie vēstures, tāpat kā pie ģeogrāfi-

jas, neatšķiram tos, kas mūsu tuvākie radinieki, tad atliek

tomēr diezgan daudz ko mācīties un apbrīnot; tad izsaucam

līdz ar dziedoni: «Par Lietuvu kad dzirdu, par leišu kareiv-

jiem, tad latvju krūts man ceļas, tad dziedu tautiešiem»» (7.
1. p.). Tā tad arī mūsu vēsture nav tikai latviešu vēsture,

un nav arī Krievijas vēsture (kā to kādreiz latviešiem uz-

spieda)
,

bet gan baltu tautu vēsture. Ja sevišķi

uzsveram Lietuvas pagātnes spožākos laikmetus, tad mūsu

vēsture tiešām var sniegt ziņas ne tikai par dižu kultūru,

bet arī par politisku un militāru varenību tālā pagātnē.

Tautiskās atmodas laikmeta dalībnieki bija atraduši šo

nācionālās apziņas un tautiskā lepnuma audzināšanas un

stiprināšanas avotu, kas jaunākos laikos atkal pa daļai pie-

mirsts. Kā daudz citas labas lietas, arī še mums jāiesāk

ar Juri Alunānu. Valodniecība un vēsture viņu noveda pie

leišu un Lietuvas likteņa apcerēšanas. Alunāns sniedza

latviešiem pirmo plašāko rakstu par leišiem («Mājas Viesī»

1858.), ievadā rakstīdams sekojošos vārdus: «Ja nu mēs ap-

domājam, ka leiši ar latviešiem ir tuvi jo tuvi radi, tā sa-

kot miesīgi brāļi, un ja turklāt mēs dzirdam, cik varenus

darbus leiši citkārt pastrādājuši, tad mēs droši varam cerēt,

ka ikvienam īstam latvietim patiksies kādas ziņas par sa-

viem brāļiem dabūt. — Tāpēc gan nepieklājas, ka latvieši

leišus nebūt neieredz, tos visādi pārsmiedami un par biču-

ļiem nosaukdami. Bet tā nu diemžēl iet. Allaž brālis ar

brāli tā nesader, kā ar svešniekiem. Lielākus ienaidniekus

nevar vairs atrast, kādi ir vācieši un dāņi, spānieši un por-

tugāļi poļi un krievi, un tomēr šīs tautas ir (lielu lielie

radi. Tāpat ir ar latviešiem un leišiem. Tīri jādomā, ka

tik ar radiem vien var nesaderībā dzīvot.» Tā iesācis par

leišiem rakstīt, Alunāns jau nākošā gadā deva pielikumu

Kr. Barona grāmatai «Mūsu tēvzemes aprakstīšana» (1859.),
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apcerēdams latviešu un leišu valodu radniecību, pieminē-

dams arī citas senās baltu tautas, kā prūšus un jatviņus. —

Alunāna izdotās «Sētas, dabas, pasaules» trešajā grāmatā

(1860.) Zvaigznīte sniedza dzeju ciklu ar nosaukumu «Leišu

tautas dziesmas». Starp citu tur sastopam tagad tik pazī-
stamās skaņas:

Tēvuzemei grūti laiki —

Dēliem jāiet palīgā.

Tēvuzemes brīvestību

Pirksim mēs ar asinīm;

Tēvuzemes mīlestību

Mēs ar darbiem rādīsim.

Vēl nav noskaidrots vai še ir leišu daiņu tulkojums, jeb vai

paša Zvaigznītes sacerējumi? šāds jautājums uzstādīts jau

Zinību Kam. Rakstu krājumā (VIII), izsakot domas, ka šīs

dzejas paša Zvaigznītes darbs. Tādā ziņā šis dzejnieks būtu

liekams starp pirmajiem mūsu patriotiskajiem dzejniekiem

un starp pirmajiem Latvijas neatkarības sapņotājiem. Šo

nākotnes sapni arī viņš sapņo kopā ar brāļu tautu leišiem.—

Kronvalds atgādina ka — «pār mūsu kalniem lidinājās kā

teiksma, ka apburtām pilīm reiz jāuzceļas no tumšā zemes

klēpja — jaunā, staltākā vaigā. Un pa tēvijas ielejām sāks

dīgt mūsu sentēvu asaru un asins izsējums» (6. 1. p.). Tad

sāksies mūsu brīvības laiki, domā Kronvalds, un loģiski ap-

sverot
—

tam jānotiek reizē ar leišu brīvības augšāmcelša-

nos. — Latviešu un leišu vienības doma visskaidrāko iz-

pausmi atrada drīz pēc Kronvalda nāves — Fr. Veinberga

rakstos, īpaši apcerējumu virknē «Iz latviešu-leišu vēstures»

(1884.). Tur autors noteikti pierāda, ka latviešiem Baltijas

vācu vēsturē maz kas meklējams. «Tā nav vēsture, kurn

latvietis varētu ieraudzīt par savējo, kurā tas varētu ar mī-

lestību nogremdēties, priecādamies par viņas priecīgiem un

noskumdams par viņas bēdīgiem atgadījumiem. Tie nav

viņa sentēvi, par kuriem te tiek stāstīts.» Un tad Fr. Vein-

bergs turpina: «Bet ir cita vēsture, kas latviešiem stāv

daudz tuvāk, nekā Baltijas vācu vēsture; tā ir leišu vē-

sture. Latvieši un leiši ir viena un tā paša koka zari. Tā

kā latvieši un leiši jau daudz gadu simteņus šķirti, tad arī
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viņu valoda šai laikā attīstījusies j>a dažādiem ceļiem...

Toreiz latvieši un leiši bija viens un tas pats. Viņi dzīvoja

kopā tai pašā zemē, un grūti bija teikt, kur viena tauta

beidzās un kur otra sākās. Kā viens brālis priecājas par

otra brāļa laimi un slavu, tā arī latviešiem tiesība līdzjust

leišu tautas likteņiem. Te ir miesa no viņa miesas. Leišu

vēsture šai ziņā ir tas pats, kas latviešu vēsture; leišu vē-

sturi latvietis var ieraudzīt par savu tēvijas vēstu-

ri.» — Sākumā — «Lietuva bij saskaldīta mazās valstīs, kā

vecā Grieķija. Bet tāpat kā vecajiem grieķiem, arī leišiem

(un latviešiem) bij dažas saites, kas tiem atgādināja viņu

kopību, šīs saites bij: kopīga valoda un kopīga ticība.»

Šajā sakarā Fr. Veinbergs izsaka savas domas, kāpēc leiši

tik sīksti un tik ilgi turējās pie savas reliģijas, ļaudamies

kristīties kā pēdējā Eiropas tauta. «Leišiem priekš acīm

stāvēja to tautas biedru liktenis, kas jau bija kristīti. Prūši

un latvieši bij pa daļai iznīcināti, pa daļai pataisīti par kal-

piem un vergiem pašu zemē. Leišu tautai bij no šā likteņa

jāsargājas. Bet tas bij panākams tik ar leišu tautības jūtu

un patriotisma stiprināšanu, kas novērsa šķelšanos un at-

krišanu, un pataisīja tautu cietu un līdz nāvei dūšīgu. Priekš

tam bij vajadzīgs visu, kas tautisks, turēt cienā un godā, un

turpretim ienīst svešu garu. Kad leiši 13. gadusimtenī būtu

pieņēmuši kristīgo ticību, viņi tāpat kā latvieši un prūši

būtu krituši verdzībā un nākuši zem svešas tautas valdī-

bas. Atmezdami savus vecos dievus, tie būtu pazaudējuši

stiprāko tautisko dzinekli priekš cīnīšanās ar svešniekiem.

Kristīgā ticība, kas mācīja ieraudzīt visus kristīgos par brā-

ļiem, toreiz stipri būtu mazinājusi leišu pretestības spēku.

Svešie kristīgie bruņinieki, garīdznieki, tirgotāji būtu sanā-

kuši Lietuvā, te šķeldami leišu tautu un lauzdami tautisko

garu.» («Iz latviešu-leišu vēstures», 30. 1. p.). Lietuvas

varenības pamati sāka plaisāt, kad veiklie politiķi poļi iecēla

Lietuvas dižkunigaiksti Jagaili par Polijas ķēniņu, bet reizē

ar to arī apsēda ar poļu garu. Poļu katoļu garīdznieki plūda

Lietuvā, un pāris gadu simteņos leišu tauta bija nospiesta

uz ceļiem — padevības pozā. Saira valsts, saira leišu ari-
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stokrātija, saira tautiskā apziņa. No Lietuvas palika tikai

ēna.

Šāda vēstures mācība savu tiesu ietekmēja mūsu tautis-

kās atmodas darbiniekus — sākot ar Alunānu un Zvaigznīti,

beidzot ar Lautenbachu un pat Raini un Plūdoni, šai pat

laikā, kad leišus sākām uzskatīt par brāļiem, pie mums iz-

platījās leitiskie krustāmie vārdi — Marģeri, Birutas v. c.

Ļoti nopietns jautājums: vai ir pareizi, ka pēdējos četros

gadu desmitos esam atstājuši novārtā ne tikai šo Kronvalda

un vispār tautiskās atmodas laikmeta «paplašināto» tēvuze-

mes ģeogrāfiju, bet arī kopējo baltu tautu vēsturi. Jaunā

strāva deviņdesmitos gados skatījās uz pasauli pavisam ci-

tādi, nācionālās valsts vai šo valšķu savienības atjaunoša-

nās viņu neinteresēja, tautiskās lietas viņa vispār noraidīja.

Kronvalda diženie sapņi jaunās strāvas sociālistu acīs bija

ne tikai nevajadzīgi, ja pat likās kaitīgi šķiru cīņas mēr-

ķiem. Bet vēlāk, kad jaunās strāvas vienpusības kaut cik

aprima, negadījās vairs tādu entūziastu, kas tēvzemes jē-

dzienā būtu ietvēruši arī leišus un pārējos baltus. Kara un

pēckara gados dzīves praktiķa aizēnoja tālos kopējos mēr-

ķus, kauču gan atskanēja daža balss tiklab no latviešu kā

leišu puses (Šļupas), par abu brāļu tautu ciešāku saistī-

šanos.

Mūsu skolās būtu gan jāpiegriež daudz lielāka vērība

Lietuvas vēsturei, no tās mēs mantosim vairāk nekā no tā-

lāku un svešāku valšķu vēstures. Tieši Lietuvas vēsture ir

jo sevišķi bagāta mācībām: kas dod tautām un

valstīm spēku, un kas tās grauj un sa-

gāž. Līdzīgie apstākļi mums palīdz šos vēstures mājienus

ievērot arī savas tautas un valsts dzīvē. Še aizrādu uz jau

minēto Fr. Veinberga grāmatu «Iz latviešu-leišu vēstures»

(1885.), kas pa daļai pārdrukāta Jūl. Brača grāmatā «No

aistu vēstures» (1984.). Kā Lietuvas un mūsu vēstures ne-

pieciešams papildinājums ir baltu tautu likteņa vispārējais

raksturojums, nepiemirstot prūšus, jatviņus un citus mūsu

kopējo senču vectēvus.

Vēstures mācības secinājumā Kronvalds grib rādīt

(7. 1. p.), ka latviešu tautas tagadējie trūkumi un neveiks-
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mes savu tiesu izskaidrojami ar verdzības jeb atkarības gara

paliekām, kas joprojām esot konstatējamas latviešu tautas

dvēselē. Uz šo parādību Kronvalds vairākkārt aizrāda, tik-

lab vēstulēs kā arī iespiešanai rakstītos sacerējumos, vien-

mēr mudinādams tīrīt un spodrināt garu, dvēseli, izmest

laukā to, kas uzspiests, nav latvisks un tādēļ dabīgi nav pie-

ņemams. Kronvalds jo sevišķi norāda uz vīrestības garu un

uz latviskajiem tikumiem, kas atkarības gadu simteņos si-

stēmatiski grauti, bet nu jāsāk atkal celt godā. še darba

pilnas rokas — gan mājā un skolā, gan rakstniecībā un sa-

dzīvē.

Pirmās vēstures grāmatas latviešu valodā gan parādījās

jau 19. g. s. sākumā, bet tās bija vācu kolonijas vēstures,

kauču it kā rakstīja par mūsu zemes likteņiem. Kronvalds

nu aicina mēģināt rakstīt īstu latviešu tautas vēsturi

(8. 1. p.). Cik Kronvalda cerība, bija agra un cik šis ideāls

augsts, to rāda neapšaubāmais fakts, ka pat tagad — seš-

desmit gadus pēc prasības uzstādīšanas -— mums vēl nav

pilnīgas vai pat apmierinošas latviešu tautas vēstures, kauču

ir pasākumi tādā garā, piem. AI. Grīns «Latvijas vēsture».

Trūkst vēl attiecīgo pētījumu speciālās nozarēs, nav arī iz-

turēta un skaidri latviska viedokļa. Starp citu Latvijas vē-

stures mācībai laupa konsekvenci un pilnskanību mūsu vē-

sturnieku kļūmīgais stāvoklis baznīcas jautājumā un reliģi-

jas mācībā. Ko viena grāmata uzceļ un daudzina kā pozi-

tīvu, to otra pa daļai nojauc vai mazina.

Kā ideāls mums joprojām paliek Kronvalda prasība;

«Jauno audzi vajag arī mācīt turēties pie sentēvu krietnām

ierašām... Mums skaidri jārāda jaunai audzei, ka mēs

esam līdz īgnumam izbaudījuši ārīgo ākstīšanos un klīrēša-

nos, ka mēs patiesi nožēlojam, ka tiktāl atklīduši no savas

tautas, citiem visu pakaļ darīdami, neatšķirdami, vai tas

mums par labu vai par ļaunu» (10. 1. p.). Tautiskās at-

modas laika ierosinātā lieta par mūsu tautas tradiciju sar-

gāšanu, par atjaunošanu, kur tas sadragātas vai piemirstas,

par tālāku izkopšanu un izdaiļošanu, piemērojoties nemitī-

gajam laika plūdumam — arī nevarēja normāli attīstīties

tālāk, tāpat kā daudz citas labas latviskas lietas. Jau vis-
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pirms tas, ka tautas modinātājiem pašiem vēl nebija īsti

skaidras jēgas par tradīcijām. (Tas — audzināšanas un iz-

glītošanas sekas!). Tautas gara mantas un tradīciju ap-

raksti nebija vēl savākti. Šo darbinieku rokās bija pavi-

sam maz līdzekļu, kā veicināt tradiciju noskaidrošanas un

nostiprināšanos, jo viņi varēja izmantot tikai pa daļai rak-

stus ('kas vēl maz izplatījās; turpretī nelatviskā garā izdotu

rakstu bija milzums); tad vēl runas, bet arī ierobežotā mērā,

sastopot lielu skaitu algotu pretrunātāju; sadzīve, kur jo

strauji lauzās iekšā kosmopolītiskās pilsētas iespaidi. Skola,

baznīca, politiskā un saimnieciskā vara vēl bija svešās ro-

kās, kas uz latviešu tradicijām noraudzījās vai nu vienal-

dzīgi, vai pat naidīgi — kā uz «pagānu» laiku atliekām, kas

izravējamas visādiem līdzekļiem. Bez tam drīz uznāca jau

minētie jaunās strāvas laiki, kas ar savu kosmopolītismu, lai

gan dažuviet nostādamies pretī sveštautiešu tieksmēm, lat-

viešu tradiciju lietā neko labu nedeva, bet gan ārdīja tālāk.

Jaunstrāvniekiem bija jo ievērojami panākumi tāpēc, ka nu

kā latviskā gara apkarotāji uzstājās paši latvieši, kas sve-

šās skolās un svešu ideju grāmatās bija pazaudējuši latvis-

kas dvēseles skaidrību. Tai pašā laikā piedzīvojām pārkrie-

vošanas nelaimi. — Jaunas izredzes Kronvalda idejām radās

Latvijas patstāvības laikā. Bet veco tradiciju pamats pē-

dējo paaudžu laikā bija tik tālu izkustināts vai pat sagrauts,

un attiecīgu darbinieku bija tik maz, ka latvisko tradiciju

atjaunošanas, nostiprināšanas un izkopšanas darba viss vai-

rums stāv mums vēl priekšā un tikai Dievs zina, kad to

varēsim apmierinošā kārtā veikt. Skolai še liels uzdevums.

Skolotājiem un visai mūsu tautai jāmācās it kā pavisam no

jauna daudz latviskas lietas, kas pilnestīgai un īsti patstā-

vīgai tautai nedrīkst trūkt. Jāņu un Pļaujas svētku svinē-

šana te ir tikai atsevišķi mēģinājumi. Bez tam tradicijām

jābūt ne tikai uz skatuves un ne tikai atsevišķos momen-

tos — kā uzdevumiem, ar tēlotājiem un skatītājiem, bet gan

jo vairāk — visā dzīvē, kā dzīves sastāvdaļai, kur katrs spēlē

savu lomu, nebūt nedomādams, ka viņš to «spēlē». Viņam

vajaga dzīvot. Klausīsimies Kronvalda balsi! Bez tradi-



455

ciju stipruma grūti būt stiprai un izturīgai tautai uz paau-

džu paaudzēm.

Kur Kronvalds runā par «kopības prātu» (11. 1. p.), tur

jaužam domas, kas tik tuvas radinieces mūsu dienu «vienī-

bas garam». Tautas vienības audzināšanu un turēšanu

Kronvalds uzlūkoja kā tēvzemes mīlestības avotu. Svešas

straumes, pāri plūzdamas, gan stipri bija saduļķojušas šo

avotu, tā kā ikvienam labam latvietim nu atkal vajadzēja

domāt un rūpēties, lai šis avots būtu atkal skaidrs. Prakse

rādīja, ka kopības prāts jeb vienības doma nostiprinājusies

reizē ar latvisko garu. Jo latviskāki mēs būsim, jo labāk

sapratīsimies, jo mazāk būs iemeslu kopības prāta jaukša-

nai. To redzam mūsu dienās. Atteikšanās no šaurā

egoisma, gatavība nest upurus tēvuzemes un tautas labā —

tas bija tolaik «kopības prāta» pamats un arī sekas; gluži

tāpat tas bija valsts dibināšanas un neatkarības cīņu laikā,

tāpat to redzējām un redzam pēdējos gados. Šis gars sargā

latvieti ne tikai no egoisma šaurības, bet arī no kosmopolī-

tiskās bezveidības. Un beidzot — kopības gars stiprinās

saites ar mūsu kaimiņiem — Lietuvu un Igauniju.

«Latviešu tautas krietnāko dēlu cieņā godā turēšana»

(12. 1. p.) mūsu dienās tikpat vajadzīga. Tā stāv sakarā ar

nācionālo apziņu un pašcieņu, tāpat ar autoritātes svara at-

zīšanu, kas viss mums jo saprotamāks kļuvis tieši pēdējos

gados — pēc 1934. g. maija — sakarā ar Vadoņa nostāšanos

valsts dzīves priekšgalā. Ar autoritātes cienīšanu, ar uzti-

cēšanos, labprātīgu paklausīšanu un sekošanu vadoņiem —

sāka jau tautiskās atmodas laiks. Latviešu atklātības un

kultūras darbinieku vara tolaik bija tikai viņu iekšējais

spēks, kas rautin rāva citus līdzi. — Sakarā ar šo Kronvalda

vārdi par «blēņu svētuļiem» un «tautas lapu circeņu dzies-

mām» zīmējas uz tā laika «Mājas Viesi» un «Latviešu Avī-

zēm», kas atradās vācu un klērikālisma aizvējā un tāpēc

«mīļajos latviešos» neko labu neatrada, noniecināja mūsu

senčus par mežoņiem un «pagāniem» un nekautrējās aizskārt

tautiskās atmodas darbiniekus.

Ļoti vārīgai lietai piedūrās Kronvalds, minēdams kā tēvu-

zemes mīlestības avotu arī ticības mācību. Ja Kronvalds
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raksta: «Ka dažas nepareizas reliģijas mācības spēj tēvuze-

mes mīlestību pamazināt, to atrodam pie daudz tautām. Kur

māca, ka šī zeme esot moku vieta, ļauna mājoklis, kur nekas

labs neronoties, tur tiešām jāiedīgst pie jaunās audzes vien-

aldzībai pret visu, kas vien uz šīs zemes rodas un tamlīdz

arī pret tēvuzemes mīlestību. Tur ieaudzina domas, ka

verdzība beigsies tikai debesīs. Lai izzūd tāda mācība!»

(12. un 13. 1. p.). Še ir skaidri un gaiši pateikts, ko sāka

mācīt jau «Sētā, dabā, pasaulē» (1860.) un «Pēterburgas

Avīzēs» (1862.—1865.) —
mūsu tautiskās apziņas un latviskā

gara brīvības karotāju pirmā paaudze — J. Alunāns, Kr. Ba-

rons, K. Biezbārdis, Kr. Valdemārs, J, Zvaigznīte v. c. Vācu

prese un arī vācu ēnā stāvošie latviešu laikraksti, kā nupat

minētie «Mājas Viesis» un «Latviešu Avīzes», satrūkās, sāka

kurnēt, kliegt un denuncēt, ka svētumi tiekot zaimoti,

īsts latvietis neko tamlīdzīgu neredzēja, tad jau drīzāk no-

jauta, ka tuvojas laiks, kur celsies atkal gaismā latviskie

svētumi. Pat Auseklis, viskarstākais šinī ziņā, bija ļoti

smalkjūtīgs pret reliģisku pārdzīvojumu (piem. «Dievozolu

trijotne»). Ne svētumu nicināšana, bet gan pirmā sadursme

rakstos, kur latviskā svētuma pārdzīvojums sastapās ar to,

kas bija atvests un mācīts kā «universāls svētums», lai pie

tās pašas reizes lauztu latviešu «lepnības un pasaulīguma

prātu». Minētos izdevumos, bet jo sevišķi tādos «Pēterbur-

gas Avīžu» (1862.) rakstos, kā «Kas zemniekam jāzina»,

«Valstību un tautu ziņas», «Par skolām», jau redzam ne ti-

kai uzbrukumu «nepareizām reliģijas mācībām», runājot

Kronvalda vārdiem, bet arī dažus vilcienus no jaunās — lat-

viskās, kas reizē ar to bija arī vecā, jo to atrodam izteiktu

arī latviešu tautas dziesmās. Pieskaņodamies «Pēterburgas

Avīžu» valodai, arī Kronvalds raksta: «Tēvuzemes mīlestība

ir Dieva dāvāna. Jaunā audze jāmāca, ka paša Dieva prāts

un vēlēšanās, ka mēs visu, kas vien labs un jauks virs ze-

mes, un tamlīdz arī tautu un tēviju, mīļojam, to saudzam un

aizstāvam līdz pēdējam» (13. 1. p.). Nācionālās reliģijas un

tēvuzemes mīlestības jauku ainu Kronvalds tēloja rakstī-

dams par senajiem grieķiem («Solons»).
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Tā redzam, ka nelielajā apcerējumā «Tēvuzemes mīlestī-

ba» koncentrētā veidā izteikti Kronvalda uzskati vai visos

svarīgākos jautājumos. —

«Tautiskie centieni.» Pirmā grāmata. Ar šādu no-

saukumu sarakstītais vācu ievadraksts parādījās «Zeitung

fūr Stadt und Land» 1871. g. 23. oktobra numurā. Izlasījis

to, Kronvalds drīz vien stājās pie atbildes rakstīšanas un tā

paša gada decembrī viņš vēstulē savam draugam B. Dīriķim

ziņo: «Esmu šinīs nedēļās ņēmies vāciski rakstīt pret vācinā-

tājiem. Bet raksts vēl pie cenzora; redzēs, vai spēšu ļaudīs

izlaist. Matisens viņu lūkos vēl priekš Ziemas svētkiem ie-

spiest, ja tik raksts dzīvs vesels no cenzūras pārnāks.» —

1872. g. 12. janvārī Kronvalds raksta par to pašu: «Par

savu rakstu pret «Zeitung fūr Stadt und Land» neesmu vēl

no cenzūras nekādu atbildi dabūjis. Dievs zin', vai kādreiz

to sagaidīšu». — Cenzūra Kronvalda rokrakstā svītroja da-

žas vietas, tās bija jāpārtaisa. Un tad tā paša gada februārī

autors jau var rakstīt: «Mana brošūra gatava, tik zīme, ka

var klajā laist, vēl no Rīgas gaidāma. Man žēl, ļoti žēl, ka

jau daži sākuši uz šo grāmatiņu gaidīt. Caur ilgu nokavē-

šanos diemžēl viņas svars pavisam pamazinājies. Ja es tūlīt

novembrī vai decembrī būtu spējis viņu klajā laist, tad ne-

viens nekā dižena un pilnīga nebūtu gaidījis. Tagad bīstos,

ka viņa gaidīšanu it nebūt, jeb vai par daudz maz tik spēs

atlīdzināt». — Latviešu tautiskā intelliģence Kronvalda grā-

matu saņēma ar lielu prieku.

Tagad, pēc 65 gadiem, mums nav vairs līdz ar Kronvaldu

jāuztraucas par vāciešu spriedumu, piem. šādā garā: «Cik

ļoti arī mēs vēlētumies redzēt latviešu tautas izglītības lauku

kuplāku, par to mēs esam pārliecināti, ka absolūti nav ielie-

kami ne mazākie pamati, uz kuriem varētu uzcelt patstāvī-

gas latviešu izglītības ēku» (23. 1. p.). «Vēl nav neviena

augsti mācīta latvieša. Kas mācīti un saucas par latviešiem,

tie piekrāpjas.» Un par «Baltijas Vēstneša» mēreno un sa-

mērā šauro nācionālo politiku un mērķiem: ««B. V.» savu

mērķi uzspraudis daudz, daudz tālāk, nekā to patiesībā spē-

jams sasniegt» (22. 1. p.). Piezīmēsim tikai, ka šo cīņu pret
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cittautiešu (un pa daļai arī pret pašu tautas locekļu) neti-

cību latviešu kultūras iespējai un nākotnei vajadzēja vest

ilgi — līdz pat Latvijas valsts nodibināšanas laikam un pat

vēl pēc tam. šī cīņa gluži nav beigusies vēl tagad, kauču

mūsu uzvaras tik neapšaubāmas un nenoliedzamas, īpaši pē-

dējos divos gados. Līdzās vācu laikraksta domām par lat-

viešu kultūru un intelliģenci noliksim krievu laikraksta sprie-

dumu par to pašu lietu, kas tikpat iznīcinošs.

Kronvalda un vācu laikraksta polemikas laikā krievu

prese latviešiem daudz vēl neuzbruka, nostādamās dažreiz

pat kā latviešu aizstāve. Šejienes krievu laikraksts «Rižskij

Vestņik»s Kronvalda «Tautisko centienu» satura atstāstījumu

ievietoja arī savās slejās. Bet stāvoklis drīz mainījās. Sa-

karā ar rusifikācijas vilni — asumi latviešu un vācu attie-

cībās kaut cik mazinājās. Nu latviešu kultūras noēdēja lomu

uzņēmās šis pats «Rižskij Vestņik»s. Taisni divdesmit ga-

dus pēc zināmā «Zeitung fūr Stadt und Land» raksta, mi-

nētā krievu laikrakstā parādījās ievadraksts: «Latvietis par

latviešu centieniem» (1891., 65.). Tur kāds vārdā nesaukts

«latvietis», ar savu domu gaitu atgādinādams dažus agrākus

pareizticīgo latviešu rakstus, saka starp citu sekojošo:

«... Vienkāršā tauta, saprazdama tikai latviešu valodu, la-

sīja vienīgi latviešu «vadoņu» izdotos laikrakstus, kur jaun-

latviešu centieni tika celti līdz debesīm. Nav brīnums, ka

lasītāji tam visam noticēja, un zemnieks savus grūti nopel-

nītos grašus atdeva studentu stipendijām, lai rastos latviešu

rakstnieki. Vadoņi pareģoja latviešu tautībai mūžīgu pastā-

vēšanu, tāpat skolas un ģimnāzijas ar latviešu valodu kā mā-

cības valodu, latviešu tiesas v. t. t., vārdu sakot — gribēja

iekārtot latviešu zemi (chotjeļi ustrojitj latvšskuju zemļu).

Saradās visādi rakstnieki un katrs ieteica savu metodi, kā

modināt tautisko apziņu. Tā radās nesaskaņas, vajadzēja

dibināt daudz laikrakstu un biedrību... Tagad, kad mā-

cības skolās notiek krievu valodā, nav vajadzīgs pat domāt

par latviešu skolām, kas tikai traucētu mums nepieciešamās

valsts (krievu) valodas piesavināšanos ... Tagad paskatī-
simies uz mūsu latviešu literātūru un uz mūsu biedrībām.

Vai gan arī tās neaizkavē pilnīgo saplūšanu ar krieviem un
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krievu valodas iemācīšanos? Jāatzīstas, ka tas tā ir
...

Ja

tagad, kad mācības notiek krievu valodā, skolēns nodarbo-

sies ar krievu valodu tikai skolā, bet ārpus skolas lasīs un

sarunāsies latviski, viņam būs grūti piesavināties pamatīgāku

krievu valodas prašanu ... Tas citādi nav iespējams, kā vie-

nīgi tad, ja pieaugušie sarunāsies un lasīs krieviski. Lat-

viešu valodas pastāvēšana atnes labumu tikai latviešu laik-

rakstu un grāmatu izdevējiem un dažādiem šeptniekiem, pie
kuriem jāgriežas neprotot valsts valodu ... Pilnīga savieno-

šanās ar krievu tautu mums atnesīs tikai labumu. Bet lai

to sasniegtu, mums vispirms jāatmet illūzijas par latviešu

valodas un latviešu literātūras uzplaukšanu, un jāapzinās,

ka — kamēr mēs turpināsim savu nācionālo aģitāciju,
krievi uz mums nevarēs citādi skatīties, kā uz sliktiem savas

lietas draugiem mūsu apgabalā.»

Drīz vien parādījās otrs ievadraksts tieši no redakcijas

puses, kur tad nu «Rižskij Vestņik»a vīri rakstīja teikumu

pēc teikuma sekošo gudrību un pravietojumu, varbūt, ne-

iedomādamies, ka viņi pa daļai atkārto vācu teikto gudrību:

«Mūsu laikrakstā iespiestā «Latvieša vēstule» par tā

sauktajiem latviešu tautiskajiem centieniem ierosinājusi

dažādas pārrunas tiklab latviešu laikrakstos, kā arī «intelii-

ģento» latviešu pulciņos. Kā vieni tā otri, sekodami lat-

viešu kultūras patstāvības (samobvtnostji) aizstāvjiem, uz

Latvieša labi domātiem aizrādījumiem, tāpat kā uz mūsu

piezīmēm šinī lietā, atbildēja, protams, noraidoši Citādu

izturēšanos no šīs puses pret Latvieša saprātīgajām piezī-

mēm, protams, nevarēja arī gaidīt. «Dienas Lapas» redak-

tors pasteidzies nākt klajā ar jaunu teoriju, protiet, ka at-

tiecības pret «svēto Krieviju» latviešiem uzliekot kā pienā-

kumu — izkopt latvisko kultūru. Latviešu intelliģenti, kā

redzat, iemācījušies no Baltijas vāciešiem laist darbā patrio-

tiskas frāzes, lai apsegtu savus «īpašos centienus», aizmir-

zdami, ka visiem labi zināms evaņģēliju izteiciens par cilvē-

kiem, kas «tuvojas ar muti un ar muti godina», bet «kuru

sirdis stāv tālu». Mēs domājam, ka latviešu pienākums at-

tiecībā pret Krieviju, kas viņiem visādu labumu devusi, ir

vispirmā kārtā parūpēties, lai kļūtu par Krievijas labiem
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pilsoņiem, tāpat lai izmācītos šīs valsts valodu un lai ie-

gūtu šīs valsts simpātijas un pieņemtu viņas ideālus. Vēl

vairāk, še mēs redzam ne tikai latviešu pienākumu, bet arī

viņu pašu tiešo labumu, jo — visus mēģinājumus, radīt

kaut kādu tur patstāvīgu latvisku kultūru un attīstīt latvi-

skās īpatnības — mēs uzskatām par tukšu niekošanos, par

aplamu spēku izšķiešanu, par ūtopiju, kam nav ne mazākā

attaisnojuma cilvēces sabiedriskās attīstības vēsturē. Lat-

viešu kultūrālās patstāvības aizstāvji vai nu paši nežēlīgi

maldās, iedomādamies, ka viņu sapņi varētu piepildīties, vai

arī apzinīgi muļķo uzticības pilno publiku, rādot tai tādas

vilinošas nākotnes ainas, kādas īstenībā nekad nevar rasties.

Katra saprātīga cilvēka pienākums, ja vien viņš latviešiem

kā saviem tuvākiem novēl tikai labu, norādīt, ka tādu ainu

zīmēšana ir vai nu bīstama pašapmānīšanās vai arī apzinīga

maldināšana, jo tādiem nodomiem nav nekāda pamata, bet

tas var gan pamudināt tikai aplami izšķiest savus spēkus

par lietu, kam nav nekādas nākotnes, pie kam viss tas no-

ved no ceļa, kādu latviešiem nospraudusi vēsture un pa kuru

iet norāda viņu pašu labums. Veicinādams savos tautas

brāļos tieksmes uz sapņošanu par neiespējamām lietām un

ierosinot cenšanos pēc nesasniedzamā, latviešu kultūras pat-

stāvības aizstāvji izdara smagu noziegumu ne tikai pret

Krieviju, kas latviešus aplaimojusi, bet arī pret savu tautu,

jo ar to sagatavo nākotni, kas nesīs rūgtu vilšanos par ne-

auglīgi izšķiestiem spēkiem. Kad reiz atnāks šī nākotne,

latvieši neteiks paldies tiem, kas viņus stūmuši uz šī maldu

ceļa un nepaturēs tos labā piemiņā. Pie viņiem attaisnotos

evaņģēlija izteiciens: «Vai tam, kas apgrēcinājis vienu no

tiem vismazākiem!» šādā viltus ietekmē latviešos attīstās

nelabas jūtas: lepnība, nepacietība. Mēs jūtam līdzīgi lat-

viešiem, kā mūsu tuvākiem, kas daudz pārcietuši, un no

sirds vēlam viņiem labu un novēlam laimīgu nākotni. Lūk,

kāpēc mēs nevaram piekrist tiem viņu barvežiem (voža-

kam), kas vai nu aiz nesaprašanas vai arī savā patmīlībā

sagatavo latviešiem jaunus pārbaudījumus un vilšanos.»

(1891., 93.).
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Tas pats krievu laikraksts tai pašā gadā sniedz aprakstu

par sasniegumiem latviešu un igauņu dzīvē un ar nepatiku

konstatē tur uzplaukumu. Savu rakstu krievu autors no-

beidz šādi: «...Vārdu sakot, visās šejienes dzīves nozarēs

novērojama strauja cenšanās attīstīt latviešos un igauņos

«tautisko lietu», un daudzās vietās arī skolas darbojas tai

pašā virzienā. Pamazām vien paceļas latviešu un igauņu

«patstāvīgas kultūras» celtne. Šis process arvienu paplaši-

nājās, pamudina mūs pārdomāt par šo lietu un uzstāda jau-

tājumu: «Kurp gan mēs ejam?»»

«Tautiskie centieni». Otrā grāmata. Tiklīdz parā-

dījās klajā Kronvalda brošūra «Nationale Bestrebungen»,

tā sākās pārrunas par to. Latvieši apsveica un priecājās.

Vācu domas izteica atsauksme tai pašā «Zeitung fūr Stadt

und Land», ko tad arī še ievietojam, lai kļūtu saprotamāka

Kronvalda «Tautisko centienu» otrā daļa.

«Pagājušā gada 23. oktobrī sniedzām ievadrakstu «Tau-

tiskie centieni», kas nu apskatīts patlaban izdotā Otto Kron-

valda kga brošūrā un tur uz visasāko nokritizēts. Mēs labi

apzinājāmies, ka šai jautājumā var būt dažādi uzskati un,

vērā ņemot jautājuma svarīgumu, labprāt būtu ielaidušies

lietišķās pārrunās ar kaut cik nosvērtu un saprātīgu preti-

nieku. Ja nu Otto Kronvalda kgs spētu kaut uz brīdi iegūt

vajadzīgo mierīgumu un lietišķību, kas viņam ir trūcis sarak-

stot savu brošūru, tad viņam vajadzētu saprast, ka mums

nav ne mazākā iemesla ielaisties ar viņu lietišķā diskusijā,

jo viņš, lai gan pārdrukā mūsu ievadrakstu, darot to par

izejpunktu saviem savādajiem apcerējumiem, tomēr ne ar

vienu teikumu nevēršas pret mūsu izteiktiem uzskatiem.

«Pat tas, kas mūsu ievadrakstu tikai pavirši izlasa, ne-

var mums uzstiept tādu aplamību, it kā mēs latvieti uzska-

tītu kā izglītībai nespējīgu, vai arī pielaistu varbūtību, ka

piemēram vācu skolās audzinātais un ar to augstāku izglī-

tības līmeni sasniegušais latvietis vairs neskaitītos latvie-

tis, ka viņš vairs nemīlētu savu tautu, nedz arī sekmētu sa-

vas tautas izglītību un nācionālo attīstību.»
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«Ar nepārprotamu skaidrību mēs teicām, ka izglītots lat-

vietis un latviešu izglītība nav it nekas un neiespējamalieta,

ja to mēģinātu sasniegt tikai ar latviešu valodu un latviešu

kultūru, izslēdzot katru citu valodu. Raugoties no šī vie-

dokļa, nekādi nevarējām izskaidrot, kādēļ latviešu tautas

draugi tik asi uzstājas pret to, ka draudzes un tautskolas

blakus latviešu valodai māca kādu citu valodu, lai arī ne-

obligātoriski, un ka semināros, kur izglītojas un izveidojas

nākošie skolotāji, latviešu valoda nav valdošā. Mūsu apgal-

vojumu, ka ar latviešu valodas pilnīgu valdību tautskolās

un skolotāju semināros tautai tiktu atņemta iespēja uz tā-

lāku izglītību, Kronvalda kungs nemaz nav varējis vai nav

mēģinājis atspēkot, bet gan lielmanīgi cenšas pierādīt savu

uzskatu pareizību, mūsu apgalvojumus nostādīdams līdzās

izteicienam, ka žīdu vajaga sadedzināt, uzstiepj mums izdo-

mātus motīvus, un tādā tempā cauri visām 57 lapaspusēm.

Mēs tālāk ar viņu neielaidīsimies. Pateicamies, ka šai pole-

mikā, blakus vaļsirdības izpaudumam, mūsu ievadrakstam

ierādīta redzama vieta.

Saprātīgais lasītājs, lai kā viņš uz šo lietu skatītos, to-

mēr atzīs, ka nav ne mazākās iespējas nopietnām pārrunām

ar tādu pretinieku.» —

Par šo lietu pats Kronvalds rakstījis vēstulē savam drau-

gam B. Dīriķim: «Būs gan vēl daža brošūra jāsaraksta gan

vācu, gan latvju valodā, iekam tagad valdošais gars un prāts

mūsu tēvzemē nozudīs, lai arī nepavisam, tad tak no pārva-

rīgā sēdekļa. Vāciešiem un latviešiem jāatskurbinājas. Tie

vieni sapņos iegrimuši, kas zīmējas un sniedzas uz vidējiem

laikiem, tie otrie, no ķēdēm vaļā laisti, ķersta ar vēl neno-

tīrītām rokām jau pēc debess zilumiem. Tie vieni rok sev

kapu saldā miegā snauzdami un sevi pašus apkrāpdami; tie

otrie (latvieši) klūp aiz šķēršļu milzuma, sajūk aiz preti-

nieku bezkaunības un viltības, nokūst aiz droša pamata un

skaidra dzīves nolūka trūkuma." Visu to apzinādamies un

ar savām acīm redzēdams, ka krietnu strādātāju pulciņš
mostas un sagatavojas — es ņēmos savu grāmatiņu klajā

laist.» —Un tieši par augšējo vācu laikraksta atsauksmi:

«Es šodien tik (11. apr.) dabūju to slaveno kritiku rokā.
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Man rādās, ka arī šis karstais raksts no «Z. f. St. v. L.» ap-

liecina, ka mūsu ienaidniekiem zūd acīmredzot pamats apakš

kājām Ar tādiem ieročiem nemēdz par taisnību un parei-

zību cīnīties, lai arī dusmas sirdi aizgrābj. Viņa grib, lai

manu grāmatiņu neviens nelasa, un lai ar manu vārdu slikta

slava savienojas. Redz, kur juzuītisms!»

Kronvalds sarakstījis savu «Tautisko centienu» otro grā-
matu. Bija nodoms vispirms to uz preses likuma pamata

dabūt «Z. f. St. v. L.» slejās. Bet raksts iznāca garāks,

nekā domāja, kāpēc pirmais nodoms bija jāatmet. Tad ra-

dās doma iespiest to kā atsevišķu brošūru un pārdot kopā

ar pirmo. Ja šī lieta cenzūras apstākļu dēļ neizdotos Rīgā,

tad varbūt Tērbatā vai Pēterburgā, kur par latviešu un vācu

attiecībām brīvāki uzskati. «Mums vajaga virsroku da-

būt,» — Kronvalds raksta vēstulē, — «bez žēlastības, prā-

tīgi un mierīgi izturoties. Bezprātība un nemiers dīdī jau

trakiski mūsu nicinātājus, kas mums labprāt ādu novilktu,

bet nevis mūs par tautu atzītu, ja tik spētu vien.» šai laikā

Kronvaldam atkal uzbruka reumatisms, bija jādodas uz ār-

zemēm ārstēties. Pa to laiku cīņas karstums daudzmaz

pārskrēja. Tā «Tautisko centienu» otrā daļa palika neie-

spiesta līdz pat šim Kronvalda kopoto rakstu izdevumam.

«Dzimtenes mācība», šai vācu valodā sarakstītai un

1867. gadā iespiestai grāmatiņai: — «Der Unterricht m der

Heimathskunde» profesors štrimpels deva priekšvārdu:

«Tērbatas augstskolas paidagoģisko kursu audzēkņiem
katru semestri jānodod kāds zinātnisks darbs. A. Kronval-

dam, kas jau ilgāku laiku ir paidagoģisko kursu loceklis,

uzdots temats par dzimtenes mācību, attiecībā uz mūsu

pirmmācības skolām. No tā izaudzis šis nelielais darbs.

Kronvalds ir centies izlietot visu par šo priekšmetu atro-

damo literātūru, lai iegūtu jēdzienu par dzimtenes mācī-

bas uzdevumiem, apmēru un metodi, un ar to arī uzskatu

par to, kā šis priekšmets mūsu pirmmācības skolās vislabāk

pasniedzams.

Viņa darba sekmes man liekas tādas, ka tā nodošana at-

klātībai attaisnojama.
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Uzmanību, kādu pie mums no visām pusēm piešķir dzim-

tenes mācībai, viņas lielās nozīmes dēļ, pēc iespējas jāuz-

tur un jāveicina, šī (priekšmeta daudzpusēja aplūkošana

lielā mērā pabalsta viņa didaktisko un paidagoģisko vērtību

noskaidrošanu. Šādai noskaidrošanai var būt tas panākums

— koncentrēt priekš šī priekšmeta pamodušos interesi tādā

mērā, ka viens vai otrs skolotājs, ievērojot relātīvi uzstā-

dītos veidoļus, uzņemas sarakstīt mūsu pirmmācības skolām

dzimtenes mācības vadoni. Tāds lietošanai noderīgs vado-

nis ir galvenā lieta. Bez tāda vadoņa varam nonākt tik

tālu, ka dažās skolās jaunais pasākums nelaiž vis saknes,

bet pamazām pamirst.

Šo rindiņu rakstītājs lūdz šai jautājumā ieinteresētos

skolu darbiniekus uzņemt Kronvalda darbu saudzīgi!»

«Kāds vārds par mūsu tautas skolām», šis apcerējums

pirmo reizi iespiedumā parādījās «Baltijas Vēstneša» pieli-

kumā 1887. g. 115., 120., 132., 138., 143., 149. un 155. nu-

murā. Redakcijai rakstu bija nodevis Āronu Matīss, kas

tad arī sniedza šādu vispārēju piezīmi :

«Šo mūsu nel. Kronvalda atstāto rakstu «Par mūsu tau-

tas skolām» caur «Baltijas Vēstnesi» savai tautai pasnieg-

dams, es tik vēlos, kaut viņu gan lasītu ar sevišķu cienī-

bu un ievērību katrs, kam dārga un svēta mūsu tau-

tas skolu būšana, bet it īpaši arī mūsu tautas skolotāji, kuri

vēl nevar un nevar diezgan pie sirds ņemt un sev prātā ie-

spiest, kādiem viņiem vajadzētu būt un kā tiem jāstrādā,

ja tie jauko, svarīgo tautas skolotāja vārdu grib izpelnīties
un cienīgi valkāt. Mēs par daudz vēl esam kūtri, gļēvi, sav-

tīgi un gaisa grābstītāji, ķērējies pēc liekiem vizuļiem, esam

jo sekli, mēs pai' maz vēl esam īsti tautas bērnu au-

dzinātāji. Tāpat diemžēl, arī citādi mūsu skolas bū-

šanā vēl daudz tādu pašu trūkumu ronas un daudz tādu

pašu aplamību, jāsaka: apgrēcību notiek, kā tas Kronvalda

laikā bija, lai gan šur tur vienā otrā vietiņā jau kas labo-

jies.»
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Āronu Matīsa turpmākās piezīmes šim rakstam šādas:

«Skolotājiem kā rokas grāmatu Kronvalds sācis sarakstīt:

«Lasāmi gabali skolēniem iztulkoti». Daži gabali no

tās smuki apaļi, jau pabeigti. Tā arī no kādas viņam rak-

stītas vēstules redzu, ka viņš, Kronvalds, cien. Hērvāgena

mācītājam, «Skolas maizes» sarakstītājam, kā liekas, ap šo

pašu laiku, kad šo rakstienu par mūsu tautas skolām sace-

rējis, piesūtījis savas domas, kā skolotājam ar las. grāmatu

skolā jāstrādā. Turpmāk iepazīstināšu šādā vai tādā kārtā

savus darba biedrus ar augšējiem «lasāmiem gabaliem», un

varbūt kādreiz arī ar domām, kas Hērvāgena mācītājam

rakstītas, ja tās dabūšu rokā. Citur, cik man acumirklī zi-

nāms, viņš nekur nav rakstījis par šo tematu,

ne plašāki, lai gan par skolas lasāmām grāmatām vispārīgi

allažiņ prātojis, pat rakstījis, kā. p. p. arī savu vācisko rak-

stienu «Ueber den Zweck des deutschen Lesebuchs an der

Kreisschule.» —

«Kādā citā vietiņā savos atstātajos rakstos nel. Kron-

valds uz jautājumu: «Kādā valodā bērni mācāmi?» atbild

ar pretjautājumiem:

1) «Vai mūsu skolas celtas un ceļamas priekš ļaužu ap-

tumšošanas, vai priekš apgaismošanas?

2) Vai tādēļ visa tauta jānokavē pie apgaismošanas, ka

daži tautas dēli taču aizies uz augstskolām, jeb ka

daži jaunekļi apsolās būt par derīgiem, veikliem pus-

kokalēcējiem ?

3) Vai mūsu tautai skolas ceļamas priekš svešinieku la-

buma, vai priekš tautas labuma?

4) Vai tas nav grēks, ka mēs tautas pārdevējiem piebie-

drojamies, mēs, kam svēta debess rota, proti, mūsu

bērni, uzticēta? Nevis, lai tos pārdodam, bet lai au-

dzinām Dievam, ķeizaram un savai tautai par godu!»

Un kādā citā vietiņā atkal šādi: «Tie švindleri vai viņu

zeļļi tīko no miega uzceldamos ļaudis apmulsināt. Tā viņi

saka ar lišķu mēli: «Kas var zināt, kurš bērns aizies uz aug-

stām skolām. Tagad nav latviešu volodā augstākas skolas,

tādēļ esot visiem bērniem jāmāca vācu valoda!»
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«Tas jau tiešām tiesa, ka nevar zināt, kurš aizies uz aug-

stāku skolu. Bet, draugs, vai tad mums jāturas pie tā, ko

nevaram zināt — jeb vai krītas pie tā turēties, ko

diezgan skaidri zinām ? Un še mēs taču zinām, ka mūsu

tagadējās ļaužu skolas nav priekšskolas, kas sataisa uz aug-

stākām skolām, bet ka tanīs jāmāca tie tautas bērni, kuri ne-

spēj pilsētas augstākās un zemākās skolās iet, kas paliek

zemnieku kārtā. Šo ir daudz daudz vairāk, nekā tādu, kas

aiziet uz augstākām skolām. To skaidri zinādams, go-

dīgs cilvēks noprot, ka mēs nedrīkstam vairumu aizkavēt

tikt pie vajadzīgās mācības; tādēļ nav vis augstāku skolu

dēļ visi bērni ar svešām valodām nomocāmi.» Tā Kron-

valds.» —

«Žēl, ļoti žēl, ka Kronvalds šo tematu nav pilnīgi izstrā-

dājis. Tikai nodaļu par «tēvu valodas» mācību viņš pilnīgi

pabeidzis, kā to no priekšējā gabala redzam. Par citiem mā-

cības priekšmetiem atrodu tik īsus uzmetumiņus, jāsaka, ie-

sākumus; no dažiem, kā: valsts valodas, ticības mācības, zī-

mēšanas un vingrošanas nava ir to. Tomēr ir šos pilnīgi ne-

pabeigtos gabaliņos pasniedzu še cien. lasītājiem, jo arī no

tiem atspīd diezgan gaiši mūsu vecā Kronvalda tēva gars.

Un tautai jau tiesība, redzēt un lasīt katru rindiņu, ko viņa

raženā roka rakstījusi, ko viņa diženais gars prātojis un

radījis — viņai (tautai) laba vēlēdamies, par viņas uzzel-

šanu un pastāvēšanu cīnīdamies.»

«Nodaļu par dabas mācību tautas skolās, kas arī vēl nav

tikusi pabeigta, nel. Kronvalda tēvs bijis nolēmis dot kā ie-

vadu izdodamajam fizikas vadonim, kā to redzu no kādas

viņa darba biedra un mīļa drauga, nel. Pilsātnieka piezīmes

pie šā raksta. Caur to pašu arī dabūnu zināt, ka Kronvalds

par šo pašu tematu runājis Vecpiebalgas dr. skolotāju kon-

ferencē 1874. g. decembra mēnesī, pēc kāda īsa uzmetuma

(dispozicijas) un 15. janv. 1875., t. i. nedaudz nedēļu priekš

savas nāves turpat atkal cēlis" priekšā šo savu jau garāko

izstrādājumu. Viņa īsā dispozīcija sarēdīta šādā kārtā:

1. Dabas mācība skolās. Aristotels. Amoss Ko-

menijs (1657.), uzskaitīšana un eksperimenti. Russo

(1762.), mērojiet, skaitāt, sveriet, salīdzinājiet. Ba-
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zedovs (1774.), «maz vārdu, daudz darbu». Eberhards

f. Rochovs (1776.), fizika tautas skolā s. Pesta-

locis, metode — reālskolās. Pie mums: Ulmans, Ka-

vals.

2. Kādēļ jāmāca dabas mācība?

1. Lai mācās saprast ...
lai dabūn zināt.

2. a) Mācekļi tad, māņus atmezdami, skaļāki lūkos

uz dabas notikumiem un spēkiem;

b) tie meklēs pēc pilnīgākām ziņām, un

c) tie piepalīdzēs gādāt un nepretosies

jauniem atradumiem un ievedumiem.

3. Dabas mācībā kā aritmētikā mācekļi var paši

pārliecināties.

3. Cik daudz? Vispārīgas īpašības — matēmatiski

pierādījumi.

4. Mācības ceļš katrā stundā.

5. Rīki un aparāti.

6. Grāmatas. (Priekšzīme.)

7. Dabas mācību uzdevums.

Kā motto visai šai dispozīcijai uzzīmēti vārdi: «Mūsu

uzdevums: mācīt un audzināt.»

«Te jāpiemin, ka Kronvalds savā laikā, vēl Kurzemē dzī-

vojot, arī gribējis izdot ģeogrāfijas vadoni mūsu tautas sko-

lām. Tā viņš tai laikā (kad īsti, nav piezīmēts bruljonā)

rakstījis Latv. draugu biedrības direktoram Kurzemē, mā-

cītājam Rutkovskim, starp citu šādi: «Še vēl pieminu, ka

jau kādus gadus pūlējos ar skolu grāmatu sagādāšanu, gan

viens pats, gan ar biedriem kopā materiālu, paša un citu

ievērojumus, padomus v. t. t. krādams, šinī un nākošā gadā

ceru pilnīgi sagatavot šādas grāmatas:

1) Rakstienu (Aufsatz) krājumu ļaužu skolām.

2) Mazā rēķinātāja pirmo soli.

3) Mazā zemes aprakstītāja pirmo soli.

4) Mazā dabas ievērotāja pirmo soli.»

šinīs grāmatiņās nebūs vis pārtulkojumi vien, bet arī-

dzan paša un biedru darbi, daudz arī tādu, kas skolā mā-

cot sarakstīti. Katrā top gaiši ievērots:
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1. Cik no katras mācības materiāla priekš ļaužu sko-

lām piedalāms un savaldāms.

2. Kā šis materiāls tā iedalāms, lai skolēns pirmā,

otrā, trešā v. t. pr. gadā kārtīgi iepazītos ar katru

īpašu mācību.

3. Kādi rīki jeb līdzekļi pie katras mācības priekš iz-

skaidrošanas valkājami un ļaužu skolā iegādājami.

4. Kādā lāgā ar katru mācību katrā mācības stundā

pēc tagadējās paidagoģijas likumiem jāapietas (kā:

acīmredzama izskaidrošana, ar pienākamiem līdze-

kļiem lēti saprotama, izskaidrošana vārdos, skolēnu

darbošanās pie katras izskaidrošanas v. t. pr.).»

«Cik tālu Kronvalds ar šiem darbiem, sevišķi arī ar ģeo-

grāfijas grāmatiņas sarakstīšanu ticis, un ja viņš ko pie

tam jau pastrādājis, kur šie viņa rakstu darbi palikuši, ne-

zinu. Tik ģeogrāfijas vadonim viņš gan jau sācis sarak-

stīt priekšvārdus «Ģeogrāfijas mācība ļaužu skolā», ar ku-

riem cien. lasītājiem kādreiz turpmāk iepazīstināšu. Tā viņš

jau 1863./4. gados sarakstījies arī ar K. Adlera kungu

Hamburgā dēļ latviešu zemeskaršu sagatavošanas.»

«īsi noraujas Kronvalda vārdi par vēsturi. Pavisam žēl,

ka viņš sevišķi par šo mācības nodaļu nav paspējis vairāk

ko uzrakstīt un atstāt saviem pēcnācējiem, jo sevišķi vēsturē

viņš bija stiprs, sevišķi tā bijusi viena no viņa mīļākām,

svarīgākām mācībām tā skolas istabā, kā ārpus tās, ja no

vissvarīgākā. Cik daudzkārt viņš dzīvojot netika runājis

par vēstures dziļām mācībām, viņas dižo, neapgāžamo pa-

tiesību, ka klausītājiem pie tam dažkārt ir asaras iespīdēja

acīs! Arī Eīga un viņas latvieši ir dzirdējuši viņa runu:

«Kādēļ mācāmies vēsturi?» (1874. g. 8. nov.). No Tērba-

tas, no sava semināra — no saviem audzēkņiem šķiroties,

viņa beidzamie atvadīšanās vārdi skanēja par «pirmo vē-

stures mācību» (1873. g. 16. jūn.). Jā, tīri vai nedomā-

jami, ka mūsu Kronvalda tēvs, "kas tik dziļi bij nogremdē-

jies vēstures ziņās un kas dzīvojot arī allažiņ gādāja par

viņu jo plašu un dziļu izplatīšanos pie saviem tautiešiem —

jā, ka viņš visā savā mūžā nebūtu ne reiz arī uz papīra
plašāk izteicies par vēstures svaru un mācību; drīzāk jā-
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domā, ika šāds raksts varbūt kur nekur noklīdis, tāpat kā

izgaisusi p. p. visa «Grieķijas vēsture», kuru viņš, kā droši

zināms, bijis jau pilnīgi sarakstījis. Tomēr jācer, ka galu

galā viss gan atkal atradīsies. Tādēļ tad es arī sevišķi

lūgtu katru, pie kura vēl atrastos kādas rindiņas, no mūsu

dārgā nelaiķa rokas rakstītas, vai nu vēsturiska, vai cita

kāda satura, tās manim piesūtīt, lai viņas varētum pieko-

pot citiem viņa rakstiem, lai tā viss būtu kopā. Mums

jau, patiesību sakot, nedrīkstētu iet pa-

zušanā neviena rindiņa no viņa rak-

stiem.» — Āronu Matīsa beidzamā piezīme šāda:

«Ar to beidzas Kronvalda raksts «Kāds vārds par mūsu

tautas skolām», kuru pilnīgi izstrādātu, nobeigtu, kā jādomā,

viņš laikam bij nodomājis uzglabāt «Latviešu skolas avī-

zei», par kuras klajā nākšanu viņš tik daudz un dažādi bija

rūpējies un gādājis, kā gan, jāsaka, neviens cits latviešos

to nav darījis, kā to redzu no daždažādām zīmēm un rak-

stiem viņa palikušajos papīros. Un tomēr — viņš nesagai-

dīja sava mīlulīša latvju pagalmos attekam.»

Āronu Matīsa piezīmju pēdējais posmiņš mums noskai-

dro, kāpēc Kronvalds šajā rakstā it kā meklē kompromisu

ar klērikālo virzienu tā laika dzīvē. Skolas laikrakstā, kas

varbūt būtu iznācis Latviešu Draugu biedrības apgādībā,

nevarēja brīvi izteikt sevi visu, kā to redzam viņa vēstu-

lēs, tāpat pa daļai citos rakstos. Še kristu svarā arī tas

apstāklis, ka skolas laikraksta projekts cilāts tad, kad

Kronvalda nācionālais dedzīgums nebija sasniedzis savus

kalngalus. Ja nu tanī laikā rakstīts šis apcerējums, tad

savukārt atvainosim Kronvalda piekāpību Mērikāļu priekšā.

«Solēns». Kā paša autora piezīme «Sētas, dabas, pasau-

les» 4. grāmatā rāda, šis apcerējums balstoties uz šēpnera,

Puča, Šmita v. c. rakstiem, tomēr tas noder arī kā spilgts

Kronvalda uzskatu veidošanās un darbības virziena no-

spraušanas dokuments. Jau sākot ar Juri Alunānu, mums

bija mazliet tradīcija — latviešu tautu un vispār baltu tau-

tas dažā ziņā salīdzināt ar senajiem grieķiem. Tā konsta-

tēja, ka valodas garā pamanāma radniecība, tā aizrādīja, ka
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šīs tautās jeb tautu grupas skaitliski nav bijušas visai lie-

las, pie kam vēl stipri sašķēlušās; tās dzīvoja tuvu pie

jūras. Alunāns mēdzis teikt: Ja latvieši (še domājot arī

leišus un prūšus) nebūtu tikuši ar svešnieku iebrukumiem

aizkavēti attīstībā, tie būtu kļuvuši par tikpat slavenu

tautu pie Baltijas jūras, kā senie grieķi pie Vidus jūras.

Mēs jūtam, kā «Solonu» rakstot Kronvaldam pukstējusi

sirds. Patiesi, sengrieķu kultūra, sengrieķu audzināšanas

ideāls Kronvaldam bija daudz tuvāks, nekā tā programma,

kādu uzspieda latviešu skolai vācu mācītāji. Citēsim kauču

šos vārdus: «Grieķi turēja to par Dieva dotu bausli, ka cil-

vēkam vajagot tikpat rūpīgi gādāt par sava ķermeņa vin-

grinājumu, kā par sava gara izdaiļojumu. Tiem patika

miesīga zaļoksnība, auguma daiļums, stingru vai vieglu

soļu gājiens, locekļu sparīgs veiklums un lunkanums, na-

dzība un stiprums cīņās. Skaidrs un drošs skatiens un tāda

attapīga izmanība, kādu tikai tad iegūstam, kad ik dienas

no jauna mācāmies likstas pārveikt. Šīs krietnu tikumu ārī-

gās zīmes stāvēja pie grieķiem tādā pašā cieņā, kā garīgs

izdailējums, prāta skaidrums, veikla izmaņa mākslās un zi-

nātnēs. Bērnu audzināšanas gala mērķis bija šāds: priekš

jaunās audzes izgādāt ārīgu un iekšķīgu daiļumu un tiku-

mu, miesīgu un garīgu jaunību, veselību un līksmību, proti,
visus ķermeņa spēkus, visas gara dāvanas tādā mērā sade-

rīgi izdailēt, lai ikkatrs bērns uzaugtu par īsti pilnīgu cil-

vēku, pēc savas ārienes un iekšienes» (250. 1. p.). Kā lai

sirds nesilst par šādu audzināšanas ideālu, kas kodolā tik

tuvs latviskajam. — «Tā izaudzināti un izdailēti jaunekļi

spēja gan savai tēvzemei godu un slavu atnest» (253. 1. p.).

Tāpat Kronvaldu aizkustina grieķu jaunekļu zvērasts, kad

tie sasnieguši pilngadību, no kura atzīmēsim šos teikumus:

«Es mūsu svētiem kara rīkiem nekad kaunu nedarīšu..

Mirstot atstāšu savu tēvuzemi nevis sliktākā, bet gan la-

bākā klājībā ... Tēvu ticību turēšu svētu ...» Sengrieķu pa-

saule uz mūsu tautas modinātājiem runāja kā mūsu āriskās

pasaules skolotā māsa, kas labvēlīgos apstākļos tik ātri un

tik daudz bija sasniegusi un kļuvusi nemirstīga.
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«Vēstules». Šai izdevumā iespiestās vēstules dalāmas di-

vās grupās. Pirmajā grupā — tās vēstules, kas paša Kron-

valda rokrakstā uzglabājušās līdz pat mūsu dienām un šo

rakstu sakārtotājam bija pieejamas. Bet otrā grupā lieka-

mas tās vēstules, kas ņemtas no iespiestiem avotiem, jo

vēstuļu oriģināls vai nu nav uzglabājies, vai arī rakstu sa-

kārtotājam nebija zināms un pieejams.

Otrās grupas vēstules šai izdevumā apzīmētas ar zvaigz-

nīti (*). Daļa no šīm vēstulēm rakstītas vācu valodā, kā

piemēram līgavai un vairākiem šejienes vāciešiem. Tādas

būtu: 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17.,

20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33.,

34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 54., 65. šo vēstuļu tulkojuma

fragmentus K. Kundziņš ievietojis savā grāmatā par Kron-

valda Ati, pie kam arī tulkojums, jādomā, pieder šim pa-

šam autoram. Dažus teikumus viņš ievietojis arī oriģinālā

(liekot tos iekavās). Arī latviskajās vēstulēs, kas uzglabā-

jušās tikai kā fragmenti — citāti minētā grāmatā, cik vē-

rojams, valoda labota. Tādas ir vēstules: 1., 4., 12., 13.,

18., 19., 39., 44., 46., 48., 49., 52., 53., 56., 62., 66., 71., 72.,

83., 94., 98., 116., 118., 119. — Bez tam ir vēstules, kas ņem-

tas no citiem iespiestiem avotiem, kā: 45., 47., 113., 120;

Arī tur, kā vērojam, valoda vairāk vai mazāk labota. Tā

tad šīs otrās grupas vēstulēm, kas vairāk vai mazāk ti-

kai fragmenti, dažādi trūkumi. Turpretī, pirmās grupas

vēstules, kas atstātas bez zvaigznītes, iespiestas tikai ar

niecīgiem gludinājumiem.

Vēstulēs redzam pieskāršanos visiem tiem jautājumiem

un lietām, par ko jārunā, ja grib izklāstīt Kronvalda dzī-

ves gājumu un darbību. Tur ir autobiogrāfiskas vietas, jo

sevišķi par skolas gadiem, par Tērbatas laiku, par aizie-

šanu uz Vecpiebalgu, dzīva interese par notikumiem Rīgā,

tāpat laika posmiņš veselības avotos Vildbādē. Vairāk-

kārt ir runa par projektēto, bet nepiedzīvoto latviešu skolas

avīzi; par skolotāju konferencēm, kas bija Kronvaldam

sirdslieta; par latviešu valodas kopšanu un šīs valodas tie-

sību izkarošanu un cieņas nostiprināšanu; par latviešu pār-

vācošanas briesmām un par smejamiem kārklu vāciešiem;



472

par Rīgas Latviešu Biedrības pirmajiem gadiem un par

tolaik vēl jauno «Baltijas Vēstnesi»; par vienības garu lat-

viešos un par latviešu cilšu apvienošanos, kas noveda pie

sapņiem par Liellatviju. Savā garākajā vēstulē skolotā-

jam Damberģim (298. — 306. lp. ) Kronvalds lielā aizrau-

tībā dzied himnu tautas mīlestībai, un viena pati šī vēstule

ir vesels notikums tā laika latviešu gara dzīvē.

Par vēstulēs pieminētām personām īsi paskaidrojumi jau

ir pie katras vēstules atsevišķi. Še vēl pakavēsimies pie

dažiem jautājumiem: par latviešu augstākas skolas pro-

jektiem, par konfesiju iejaukšanos tautības lietās un par

latviešu cilšu apvienošanos.

Vēstulē savam sirdsdraugam B. Dīriķim Kronvalds

1869. g. raksta: «Ar ļoti lielu prieku izlasījos Jūsu rakstu,

kas ziņo, ka Latviešu biedrība nolūkojusi celt kādu aug-

stāku skolu brīvestības iegūšanas godam par piemiņu un

tagadējai audzei par labu... Mūsu dienās jo drīzāk būs

iespējama 3-Jdasīgas reālskolas celšana, nekā pilnīga ģim-

nāzija. Bez tam es spriežu, ka skrīveri, mērnieki un amat-

nieki, vistām pilsētās, kaut gan cēlušies no latviešiem, līdz

šim nav pieauguši mūsu tautai par derīgiem locekļiem, bet

lielākā daļa atšķīrusies no tās. Kad šie būtu izglītoti lat-

viskās skolās, tad, zināms, tie jo vairāk turētos pie tautas

un līdzētu vairot viņas izplaukšanu, nemeklēdami cieņu un

godu vāciskotā smurgulībā ... Visjaukākais darbs gan būtu

celt latvisku semināriju... bet tās iegruntēšana gan ne-

būs iespējama.» (313. 1. p.).

Citēsim vēl otru vietiņu: «Viss, ko līdz šim ievērojis un

piedzīvojis, mani arvien jo skaidrāk pārliecina, ka mums

vajag labi drīz par kaut kādu augstāku skolu tautības

garā gādāt, lai varētu to skolā iemācīties, kas skolā par

pašu tautu v. t. pr. jāmācās. Nākas grūti visu to dzīvē

izpildīt, uz ko skola nav lēnām un kārtīgi sagatavojusi»

(343. 1. p.).

Juris Alunāns jau 1861. g., sagādādams sev herbāriju,
sapņoja par latviešu lauksaimniecības augstskolu, kurai

viņš arī savu krājumu nodošot. Bet kaut cik tuvāk lat-

viešu inteliģences pulciņa sapņi reālajai īstenībai tika
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1869. gadā. Rīgas Latviešu biedrības aprindās radās no-

doms atvērt latvisku skolu, kas būtu augstāka par parasta-

jām draudzes skolām. Tur varētu izglītoties vispirmā kārtā

tie latviešu jaunekļi un jaunavas, kas nedomā doties uz

augstskolu studēt, šādā latviešu skolā audzēkņus tad ne-

nomocītu pārāk ar svešām valodām, bet pirmā vietā liktu

latviešu valodu un latviešiem vajadzīgas zināšanas, kā to

arī Kronvalds savā vēstulē pareizi pasaka. Latviskā ele-

menta stiprināšanā tam bez šaubām būtu bijusi ļoti liela

nozīme. Atsaucība latviešu sabiedrībā arī bija, kā to rā-

dīja ne tikai Rīga, bet arī kāda sanāksme Valmierā. Un

tomēr šis projekts palika tikai projekts. Ne vācieši bija
tie, kas to aizkavēja vai izjauca, bet gan pareizticīgie lat-

vieši un daži viņu domu biedri.

Pareizticīgie priesteri, kas bija cēlušies jau no latvie-

šiem, kas bija jau no zēna gadiem mācījušies krieviskā skolā

un pēc tam tālāk krieviskoti garīgā seminārā, tā tad pa-

matīgi iedzīvojušies krievu garā, iedomājās (savā ziņā
būdami konsekventi), ka latviešiem, kas pieņēmuši pareiz-

ticību, jāmācoties arī krievu valoda, jārunājot šī valoda

arī savā ģimenē un jādarot viss, lai ātrāk paliktu par krie-

viem, lai saplūstu ar krievu tautu kā ar saviem ticības brā-

ļiem —
vienā nedalāmā organismā. Sevišķi aktīvs šai pro-

pagandā bija priesteris Drekslers.

Tai laikā, kad Rīgas latviešu intelliģence cilāja latvi-

skās skolas projektu, ar pareizticīgās garīdzniecības gā-

dību tai pašā Rīgā atvēra īpašu «Krievu-igauņu-latviešu

skolu», kuras nolūks starp citu bija veicināt pārkrievoša-

nos. šo skolu atverot, priesteris Drekslers teica runu, kur

starp citu arī šādas frāzes: «Es priecājos, un katram

īstam mūsu tautas labvēlim vajaga priecāties, ka jūs (bēr-

nu vecāki) esat ņēmuši pie sirds mūsu visžēlīgā, visaug-

stā ķeizara vārdus, teiktus šepat Rīgā, un ka gribat pie-

derēt pie vienas vienīgas lielās krievu saimes, ka gribat

runāt viņas valodā un dzīvot viņas garā... Tāpēc neklau-

eaities tos, kas grib iedvest jums lepnības garu, it kā jums

varētu pietikt ar jūsu valodu vien... Gribēdami kļūt par

Dieva sētas jēriem un par īstiem lielās krievu saimes dē-
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liem, nepaļaujaties tikai uz saviem spēkiem. Sauciet pa-

līgā savu krastā sisto Kungu, lai Viņa krusta spēks sti-

prina jūs un jūsu bērnus tai ceļā, kuru jūs esat sākuši

iet...». («Rižskij Vestņik», 76.). Tas bija pārkrievošanas

ceļš.

No tā paša pareizticīgo avota smelts arī tolaik pavisam

jaunās R. L. biedrības raksturojums, kas atrodams Pogod-

jina grāmatā «Ostzeijskij vopros», 1869. «Latviešu klubs,

kas uzcēlis jau savu namu, kas pārpildīts ar biedriem-pro-

testantiem, līdz ar jauno Dīriķa rediģēto laikrakstu, nav

krieviem naidīgs, bet gan pat draudzīgs, kaut gan viņš —

«latvšestvujet», t. i., tiecas pēc nezin kādas latviešu sav-

rupības, kas izpaužas centienos dibināt skolas ar

latviešu valodu kā mācības valodu, un

tāpat citās līdzīgās illūzijās» (166. 1. p.).

Tāpat kāda pareizticīgā latvieša spalvai pieder raksts

krievu laikrakstā «Golos» (1869.), kur stingri nokritizēts

«Baltijas Vēstnesis». Šis laikraksts par maz ievērojot pa-

reizticīgo dzīvi un neesot pietiekoši izpratis pareizticības

parādīšanos latviešos un viņas svētību. Šis laikraksts ne-

esot piesavinājies atziņu, ka pareizticīgā baznīca esot vis-

tuvākā saite, kas cittautiešus, līdz ar to arī latviešus, sa-

vienojot ar pareizticīgo krievu tautu. Turpat lasām pār-

metumus, ka «Baltijas Vēstnesis» it kā pacēlis kādu tur

latviešu patvaļības karogu un it kā gaidot latviešu tautas

plaukšanu neatkarīgi no krievu' tautas dzīves, dibināda-

mies vienīgi uz cilvēciskas taisnības un tikuma. Latvie-

tim nevajagot iedomāties «no sevis vien gudram tapt».

Gan latvieši vēl drīkstot savā atmiņā paturēt savu valodu,

varot to runāt savā pulciņā, varot pat mēģināt teātri spē-

lēt, bet lai tomēr visā viņu dzīvē paliekot par vadošo viena

atziņa: Esmu gan latvietis pēc dzimuma, bet Krievijas

pavalstnieks pēc politiskajiem uzskatiem un mērķiem. Un

ja šādai atziņai gribot sekot, tad jāpūloties nevis latviešu

valodu kopt, bet gan jo drīzāk iemācīties krievu valodu

(sk. tulkojumu «Balt. V.» 1869., 42.).
Kad Rīgas latviešu projektu par augstākas skolas di-

bināšanu sāka pārrunāt plašāk, šejienes krievu laikrakstā
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parādījās pareizticīgo latviešu, īsti priesteru Drekslera un

Kraukļa, un arī K. Biezbārža (lut.) protests, ka latviešu

skolu pienākums esot cits — iemācīt krievu valodu un ie-

dvest krievu garu. «Ja Latviešu biedrība grib sava ie-

spaida un darbības loku paplašināt un nodibināt ciešus un

dzīvus sakarus savu biedru starpā un ar lielās krievu sai-

mes locekļiem, tad viņai jārūpējas, lai savai jaunatnei sa-

gādātu krievisku izglītību. Bet dibināt Krievijā jaunu

kultūru, jaunu politisku spēku — tur Krievijai un viņas
krievu pavalstniekiem nav ne vajadzības, ne labuma»

(«R. V.» 1869., 58.). Un ja latvieši tomēr dibinātu savu

augstāku skolu, tad — «nabaga latviešu tauta, kādus mal-

du ceļus tev būs jāizstaigā, ja tev pienāks tas liktenis, ko

tev sagatavo «Baltijas Vēstnesis» un minētā intelliģence!

Nabaga latviešu jaunatne, cik daudz dārga laika tev nolau-

pīs! Bet mēs paļaujamies uz tavu skaidro saprātu, lat-

viešu tauta, ka tu pratīsi novērst no sevis tev uzspieža-

mās, neiespējamās lietas». («Rižskij Vestņik» 1869., 60.).

Tā latviešiem tā laika nedrošajā stāvoklī nebija no āra

pabalsta, tā viņi bija saindēti ar neticību no citurienes, un

tā augstākas skolas projekts nekur nevarēja virzīties uz

priekšu. Ko Kronvalds savā mūžā pieredzēja un kur va-

rēja līdzdarboties, tā bija augstākā klase pie Vecpiebalgas

draudzes skolas. —

Kronvalda interesi par Latgales latviešiem, jeb kā to-

laik teica — par Vitebskas latviešiem — pamodināja va-

lodniecība. - Bez tam viņam bija draugs — stud. Aizsil-

nieks, kas bija no Latgales un labi pazina šo novadu. Tā

viņam acis atvērās uz lielo noziegumu, kāds bija latviešu

zemju austrumos pastrādāts pret mūsu tautas interesēm.

Vēl tagad jūtam sašutuma, bet arī nākotnes cerības spēku,

kad lasām Kronvalda rindiņas, kas rakstītas Brīvzemnie-

kam: «Par to vēsti, ka Maskavas leišu pulciņš augtin aug

un ar turienes latviešiem jo draudzīgi saistās — ļoti ko prie-

cāties. Mums jārūpējas un jāstrādā ar visiem spēkiem, ka

latviešu tautas dzīvie locekļi savienojas, kas tagad diemžēl

cits no cita nepareizi un pretdabīgi atšķirti. Es dzirdu, ka

Vitebskas latvieši sakot: «Mēs neesam latvieši — mēs esam
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kat oļi!» Lūk ko ticības kopēji izgādājuši! Bet zināms,

ka tādu nedarbu augļiem vajaga pamazām iznīkt. Lokāl-

patriotisma jeb vietīga patriotisma vietā vajaga iestāties

dabīgam patriotismam. Tādēļ cilšu samaņas vietā jāuzau-

dzina tautas samaņa. Tad zinās kurzemnieks, vidzemnieks,

vitebskietis, leitis v. t. pr., ka mēs esam visi kopā latvieši.

Un tiklīdz kā šāda samaņa daudzmaz skaidri un spēcīgi mo-

dīsies mūsu tautas izdailēto dēlu krūtīs, tad sāksies latvju

tautas jaukākais liktenis piepildīties, tad šī tauta caur dzī-

viem darbiem pierādīs, cik tuva radiniece viņa senai grieķu

tautai.»

«Pretdabīgā atšķiršana» un sanaidošana vienā pašā let-

gaļu ciltī (jo tā apdzīvo arī Vidzemes austrumu daļu un Zem-

gales augšgalu) nav nebūt izbeigusies arī mūsu dienās. Ka

vēl arvienu gadās dzirdēt apgalvojumu: «Mēs neesam lat-

vieši — mēs esam katoļi», par to var pārliecināties katrs. Ir

ļaudis, kam nav izdevīga cilšu un pat vienas un tās pašas

cilts sanaidoto daļu tuvināšanās. Kultivējot dialektu un ie-

stāstot mazapzinīgiem cilvēkiem, ka latviešu vispārējā lite-

ratūras valoda esot lutera valoda, rada īgnumu pret šo la-

bāko vienošanas līdzekli. Ticīgais katolis Latgalē domā, ka

ar literātūras valodas piesavināšanos viņš jau būtu padevis

roku ķeceriem. Un šie Vidzemes un Kurzemes ķeceri viņa

acīs nostādīti kā ļaudis, kas ļaunāki par kaut kuru nelat-

vieti. Kad kāds visiem pazīstams Latgales rakstnieks pār-

gāja dzīvot Rīgā, tad viņa māte, izvadīdama dēlu ceļā, tikpat
kā nozvērinājusi, lai viņš, ja precoties, ņemot kaut krievieti

vai žīdieti, tikai luterieti vien nē. Ar šīs mātes muti runā

visa samulsinātā latgaliešu masa. Un otrā pusē vidzemnieki

un augšzemgalieši, taču ne bez vēsturiska un psīcholoģiska

pamata, austrumu nomales katoļus latviešus iesaukuši par

«poļiem», par «poļu ticības» latviešiem. Šī ārkārtīgi neda-

bīgā plaisa, kas nes ļaunu latviskajam garam un mūsu tautas

godam, mazināsies tikai ar latviskas izglītības padziļināša-

nos tiklab vienā kā otrā pusē, tiklab latgaliešos kā baltiešos.

Tad sajēgs ikviens, ka latviskais mūs vieno, bet nelatviskais

šķeļ un sanaido.
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Kā katoļu konfesijas darbinieki (apzinīgi vai neapzinīgi)

atsvešināja mūsu latgaliešus latviešu tautas vairākumam un

veicināja pārpoļošanos, tāpat arī pareizticība ir darījusi savu

tiesu pārkrievošanas labā. To jau rādīja piezīmes par pa-

reizticīgo priesteru izturēšanos latviešu valodas un latviešu

skolas lietās. Še varam pievienot vēl kādu svarīgu liecību.

Astoņdesmitos gados Igaunijā par gubernātoru bija kņazs

Šachovskojs. Viņš saprata un arī ietekmēja Krievijas val-

dības politiku Baltijā. Savos ziņojumos uz Pēterburgu viņš

atklāj krievu nolūkus latviešos un igauņos un ieteic labākās

pārkrievošanas metodes. Tā viņš raksta: «Nebūsim akli:

viss tā saucamais Baltijas jautājums atrisināms vienīgi un

tikai tādā kārtā, ka vietējos iedzīvotājus pievieno pareizti-

cībai. Neaizmirstiet, ka Krievija un pareizticība smonīmi.

Tautība pareizticībā nobāl, izlīdzinājās vai arī pazūd. Visi

pareizticīgie, un sevišķi mūsu impērijas robežās, vienmēr ir

tiekušies uz Krieviju kā uz savas ticības šūpuli. Un krievu

tauta no savas puses tiecas pretī tikai pareizticīgiem, vien-

algakādas tautības tie būtu. Mūsu galvenais uzdevums še —

lai vietējās tautas sakustu ar Krieviju ticībā, un nostipri-

nājušās ticībā, lai tās sajustu, ka ne tikai viņu materiālā, bet

arī garīgā labklājība atkarīga vienīgi no pilnīgas sakušanas

ar lielo pareizticīgo krievu zemi» («Iz archīva kņaza Ša-

chovskogo», 111, 5.). Un citā vietā turpat: «Igauņi un lat-

vieši var kļūt krieviem tuvi, var sākt skaitīties par savējiem

un patiesi un visātrāk savienoties ar lielo krievu saimi —

kļūdami pareizticīgi» (7. 1. p.). —

Nedomāju, ka šinī izdevumā būtu jau savāktas visas

Kronvalda vēstules. Atradīsies vēl daža, tāpat to vēstuļu

oriģināli, kas še reprezentētas tikai ar tulkojuma fragmen-

tiem. Nākošais kopotu rakstu izdevums ar to būs pilnīgāks.
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