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REDIĢĒTĀJA PRIEKŠVĀRDI

Valdemāra raksti iet pirmo reizi tautā. Kopoto

rakstu mums ir daudz, gandrīz vai katram lielākam

latviešu rakstniekam un atklātības darbiniekam, arī

tādam, kura darbiem tikai zināma kultūrvēsturiska

nozīme, radies rakstu kārtotājs un izdevējs. Vēl vai-

rāk, pat citu tautu rakstnieku darbus izdodam daudzos

sējumos un tiem netrūkst cienītāju.

No mūsu tautiskās atmodas lielās trijotnes tikai

Valdemārs palicis aizmirsts. Alunāna un Barona rak-

sti ir sakopoti un darīti pieejami katram, kam interese

par mūsu tautas lielās nācionālās kustības sākumiem.

Alunāna raksti pat piedzīvojuši otro izdevumu.

Valdemārs aizmirsts — tas nebūtu īstais izteiciens.

Aizmirsts viņš nav. Vai šodien ir Latvijā kāda vieta,

kur nedaudzina Valdemāra vārdu? — Vai Valdemāra

rakstu izdošanas kavēklis būtu trūkstošie „pāris tūkstoš

rubļu", kā to savā laikā asi ironizējis A. Birkerts

(„Krišjānis Valdemārs un viņa centieni", 1925. g., 186.

lpp.)? Varbūt bijība Valdemāra lielai personai, neiz-

dzēšamais personīgais iespaids atturējis mācekļus sa-

kopot sava lielā meistara plašo mantojumu? Bet kas

cits varētu celt lielāku piemiņu nepiekusušām publi-

cistam, kā viņa ideju izplatīšanās atkal un atkal jau-

nos grāmatu tūkstošos? Tādēļ Valdemāra jaunie drau-

gi — Maskavas vakarnieki godam centušies uzturēt
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tautā dzīvu Valdemāra garu, izdodot dažus viņa radi-

stus vai sakopojot viņa aforismus. Šai ziņā godam

pieminēsim Bandrēviča un Kreicberga publicējumus

„Jūrniekā" vai atsevišķās brošūrās, tāpat Āronu Ma-

tīsa publicējumus «Austruma', Līgotņu Jēkaba Val-

demāra aforismu izlasi v. c.

Galvenais iemesls, kamdēļ Valdemāra rakstu pir-

mais sējums iet tautā tikai viņa simt vienpadsmitajā

dzimšanas un mūsu valsts astoņpadsmitajā tapšanas

gadā, ir tas, ka Valdemārs ir daudzpusīgs publicists

un vairāk par citiem piedalījies vācu presē un sla-

vofiļu izdevumos. Pie tam dažreiz taktisku iemeslu

dēļ raksts palicis anonims, vai, varbūt, redaktors bai-

dījies parādīt, ka viņš devis vārdu „bīstamam" Val-

demāram. Citreiz atkal Valdemārs savas idejas uzti-

cējis rakstos izstrādāt saviem palīgiem. Valdemāra!

darbība arī nav saistāma tikai ar pazīstamākiem vācu

vai krievu laikrakstiem, kuru redakcijās viņš strādāja

vai kurām stāvēja tuvu. Viņš saviem mērķiem izvē-

lējās katrreiz piemērotāko vai pieejamāko vietu. Tā

Valdemāra rakstus glabā arī Krievijas provinču, Pie-

volgas, Melnās, Azovas un Ziemeļu jūrmalas avīzes.

Katrs, ko interesējušas Valdemāra cīņas un gaitas»

zinās, ka mūsu grāmatu krātuvēs tikpat kā nemaz

nav atrodami Maskavas un Pēterpils vācu un krievu

izdevumi, kur nu vēl gribēt provinču pilsētu avīzes!

Tādēļ jadoma, ka Valdemāra daudzpusība un taisni

grūtais avotu jautājums atturējis ķerties pie viņa
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literārā mantojuma laišanas klajā. Pareizi saka Val-

demāra draugs un pazinējs doc. J. Velmē:
„
Visus

šos rakstus sakrāt vairs nav iespējams; jo pa lielākai

daļai tie ir kā ievadraksti bez paraksta" (JKrišjāņa

Valdemāra spēka avots", IMM 1926. g. 1. nr.).

Šī pirmā Valdemāra rakstu izdevuma dalībnieki

labi apzinās, ka viņi ķērušies pie grūta darba. Bet —

drošam pieder pasaule — tāds bija Valdemāra prin-

cips. Viņi arī nedomā, ka savāks vienkopus visus Val-

demāra rakstus. Akadēmisks rakstu izdevums, kurā

savu vietu atradusi pat katra mazākā zīmīte, rakstaļ

galiņš, kur katram vārdam dzītas pēdas — šāds rakstu

izdevums nav arī izdevējiem padomā vai spēkos. Ja

tādus mēs gribētu ieraudzīt Valdemāra rakstus, tad

tos ieraudzīsim labi ja pēc tikpat gadiem, cik jau pa-

gājuši no Valdemāra nāves un diezin vai šādu rakstu

pussimtu sējumus spēs iegādāties kāda Valdemāra cie-

nītājs? Šādam rakstu izdevumam trūktu arī vaja-

dzīgā līdzsvara. Valdemārs savas darbības lielāko pos-

mu pavadīja Maskavas jūrniecības veicināšanas bied-

rības darbā un sakarā ar šīs biedrības uzdevumiem,

komandējumiem un inspekcijām radusies vesela biblio-

tēka viņa rakstu, piezīmju, atbilžu un ziņojumu tieši

pašas Krievijas jūrniecības jautājumos. Par šiem rak-

stiem mums tikai viena interese — ka tos rakstījis

Valdemārs. Ja visus šos rakstus liktu blakus tiemi,

kas raidīti cīņā Baltijas apstākļu revīzijai, tad pirmie

pēdējos it kā noēnotu.
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Tādēļ šim rakstu izdevumam izdevēji stādījuši vai-

rāk praktisku principu — lai runā Valdemārs savas

tautas jaunajai un laimīgākai paaudzei, tai paaudzei,

kam bija lemts, piedzīvojot mūsu Latviju, varbūt pat

pārsniegt tautas tēva nevienam neuzticētos kāda klu-

sā brīža nākotnes sapņus. Taisni tagadējais laikmets

uzliek mums pienākumu klausīties savas pagātnes stā-

stos, raudzīties vīros ka ozolos, kam nebija neviens

šķērslis par grūtu un bīstamu, iejusties šais cīņās,

kurās par „ieroci kļuva čaklā spalva" un kuru iznā-

kums neatkarājas no laimes, bet no sīki pārdomāta

plāna, nesalaužamas gribas un nešaubīgas ticības.

Izdevēji grib šeit sniegt visus Valdemāra rakstus,

ko Valdemārs atstājis latviešu valodā un no rakstiem

vācu vai krievu valodā — tikai tos, kuru satursl

un mērķis ir latviešu lietas vai kas raksturo pašu

Valdemāru. Diemžēl, šim pēdējam nodomam jāpie-

liek vēl klauzula — un ciktāl šie vācu un krievu valo-

dās sarakstītie un vācu un krievu presē publicētie

raksti mums pašlaik pieejami. Izdevēji gan stājušies

sakaros ar lielākām ārzemju bibliotēkām un antikvā-

riem, bet arī tur nav atrodams viss vēlamļais. Rakstu

redakcija cer, ka viens no koliegām pārvedīs no Mas-

kavas un Pēterpils daudz jauna materiāla. Bet šai

vietā jāsaka, ka Valdemāra mūža darba (un vispār

tautiskās kustības) pētīšana un kārtošana nav arī

nemaz domājama kā dažu personu privāts pienākums.

Tai vajadzīgi pavisam citi līdzekļi, laiks un darba ro-
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kas. (Šo uzdevumu apzinājies Vēstures institūts, kas

nodomājis tuvākā nākotnē stāties pie Pēterburgas Avī-

žu cīņas gaitu vispusīgas noskaidrošanas).

Tā tad šis rakstu izdevums sniegs to Valdemāra

rakstu izlasi, par ko mums varētu būt lielāka interese

un kas mums arī svarīgākie. Šo programmu domāts

izpildīt ar astoņiem sējumiem. Pirmos trīs sējumus

veltīs Valdemāra sabiedriskiem rakstiem: pirmais sē-

jums saturēs rakstus latviešu valodā, izņemot rak-

stus par jūrniecību; otrais — garākos rakstus (grā-

matas), kas publicēti vācu un krievu valodās; tre-

šais — rakstus, kas publicēti krievu vai vācu presē.

Ceturtais un piektais sējums būs veltīts jūrniecības

jautājumiem: ceturtais sniegs latviešu valodā pub-

licētos rakstus, bet piektais — izlasi no krievu un

vācu valodā publicētām grāmatām un sīkākiem rak-

stiem. Sestajā sējumā būs atrodamas Valdemāra vē-

stules. Septītais sējums sniegs viņa literāros mēģi-

nājumus vācu valodā, event. papildinājumus un šķie-

tamos rakstus (t. i., tādus, kurus nevar pilnīgi droši

uzskatīt par Valdemāra sarakstītiem). Bez tam šai

sējumā būs pilnīga Valdemāra rakstu bibliogrāfija

(par rakstiem, kas šai izdevumā nebūs iespiesti, sniegs

īsu referātu) un bibliogrāfija par Valdemāru un vi-

ņa ģīmetnēm. Astoto sējumu veltīs Valdemāra mo-

nogrāfijai. Rakstu izdevums būs illūstrēts. Pie tam

rediģētāji turēsies pie principa, ka fotogrāfijas sniegs

biogrāfiju sējumā, bet citus illūstrēs mākslinieku zī-
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mējumi, darbu titullapas, ģīmetnes, kas iespiestas pe-

riodikā līdz Valdemāra nāvei no gravētām klišejām

un tamlīdzīgi.

Viss rakstu kārtojums atrodas redakcijas rokās,

kas darbus sadalījusi šādi: sabiedriskos rakstus kār-

tos un bibliogrāfijas sarakstīs Edgars Ķiploks, jūr-'

niecības rakstus — jūrskolotājs Miķelis Grotiņš, vē-

stules — Artūrs Baumanis, kas rakstīs arī mono-

grāfiju. Rakstus otrajam un trešajam sējumam, kas

publicēti svešvalodās, tulkos un Valdemāra laikmeta

latviešu rakstu valodu tagadējai ortogrāfijai pieska-

ņos Verners Ābele. Par šī pēdējā darba principiem

sk. piezīmes 325. lpp. — Vāku zīmējis un illūstrā-

cijas gatavojis Oskars Norītis.

Šai sējumā, kā jau teikts, ietilpst Valdemāra rak-

sti latviešu valodā, izņemot rakstus par jūrniecību,

kam vieta ceturtā sējumā. Tā bez sabiedriska sa-

tura rakstiem, šeit savu vietu atraduši arī raksti par

valodniecību un dabas zinātnēm un literāri darbi:

pāris dzejojumi un satīras. Tā kā šie pēdējie darbi

nav galvenie Valdemāra cīņas ieroči, tad tie atro-

dami aiz citiem rakstiem, sējuma beigās. Kur šie

raksti publicēti, to rādīs bibliogrāfiskās piezīmes.

Pēdējās nav domāts iztirzāt rakstu ideoloģiju vai

noskaidrot situāciju, kādā tas rakstīts. Par šiem jau-

tājumiem tuvākas ziņas būs biogrāfijā, kas noslēgs

šo rakstu izdevumu.
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Rakstu kārtotāji šai vietā pateicas par atbalstu

visiem, kas sekmējuši vai sekmēs viņu darbu, ap-

gādājot grūti atrodamus laikrakstu gadagājumus, uz-

ticot vēstules vai citus materiālus v. t. t.

Valdemāra rakstu pirmo izdevumu uzņēmusies ap-

gādāt L. ū. Studentu padomes grāmatnīca. Kārtotāji

pateicas par tās atsaucību un labo sadarbu. Šai sa-

karā būtu vēl atzīmējams, ka Valdemāra sabiedris-

kā darbība sākusies viņa studenta gados. Viņš arī

visu mūžu paturējis vienmēr dzīvus sakarus ar stu-

dentiem, jo ticēja, ka latviešu nākotne ir izglītotās

jaunatnes rokās. Jaunatne, studenti bija tie, kas se-

koja Valdemāram, iemīļoja viņu un nesa viņa idejas

uz dzimteni — lai tās tur atbalsotos un briestu brie-

dumā, vai ņēma līdzi svešumā — lai būtu garā klāt

savai tautai, nezustu tai. Pasaules kara izsauktajās pār-

vērtībās arī šie pēdējie ir klausījuši Valdemāra bal-

sij, — strādāt savai tautai, savai Latvijai. Tās jauri-

celšanai viņi traukušies mājās. Šai Valdemāra balsij,

viņa darba saucienam, grib kalpot arī šis izdevums

un tā kārtotāji

E. Ķiploks.
1936. g. novembri.
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IZGLĪTĪBA

CEĻA VADONIS LATVIEŠU MUDĪGIEM ZĒNIEM,
KAM GARS SKOLAS UN GUDRĪBAS IEKĀRO.

(ap 1858. g.)

Šinī nodaļā gribētu tautas brāļus nevien no vi-

sas sirds uzskubināt, lai cik vien varēdami, dodas uz

skolām un par tām gādā it kā par tautas visdārgāko
mantu kā aci pierē, bet arī gribu tiem, cik zinādams,

parādīt kādā vīzē var īstu ceļu uz gudrībām uzņemt.
Esmu pats savas jaunekļa dienas dziļā trūkumā un

bez īsta uzticīga padomu devēja nodzīvojis un kad

tagad (Tērbatas augstskolā — universitātē būdams)
atskatos uz saviem pagājušajiem jaunekļa gadiem, tad

viegli varu nomanīt, cik daudz, daudz ātrāk būtu ti-

cis uz īstu gudrības ceļu, kad būtu toreiz pasauli tā

pazinis kā tagad. Un tā, domāju, arī daudz citiem

klāsies, jo kas gan nabaga ■ zēnam gruntīgi daudz ko

stāstīs no pasaules? Tas pazīst savas mājas, bez tam

vēl dažas kaimiņa mājas, muižu un, ja daudz, tad vēl

vienu vai otru pilsētu, kur dižiem ļaudim līdz aizbrau-

cis ar labību, liniem, arī — muižas brandvīnu. Kas

tad mazam puišelim daudz ko stāstīs, kādas skolas

tur pilsētās, kam tās der lietā, kā tur var iekļūt, uz

ko pie tam vispapriekšu jādzenas? Citi zēni? Saim-

nieks? Vagars? Tie paši reti pušplēstu vārdiņu par

šām lietām gruntīgi zina, un kā var akls aklam ceļu

rādīt, ja arī gadītos ka gribētu? Tāpat ir turīgi vai

bagāti zemnieki un pat vagari, modernieki, krodzi-

nieki un tā jo pr. daudzreiz nezina īstu ceļu kā ie-
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sākt, kad bērnus grib izskolot. Un tas vēl daudz vai-

rāk nožēlojams, tie daudzreiz, kauču gan īstu ceļu

zina un zēniem mācība patīk, kauču roka diezgan1

iespēj skolu aizmaksāt — tīši aizkavē īstu laiku, kur

bērni varētu skolā doties, vai arī ir stīvi pretī visai

skolas mācībai, sacīdami: Nu, kā tad mēs iztikām

pasaulē, knapi tikai lasīt prazdami? Kam tad bērniem

vajag gudrākiem tapt, nekā mēs bijuši?
Uz šiem runāšu papriekš kādus vārdus, zinādams,

ka daudzreiz nav vis ļauna sirds, bet tik tīra nezinā-

šana, cik cienījama un par visu zeltu dārgāka ir īsta

mācība cilvēkam. Sākšu tā: Tēvs un māte, vai Jūsļ

neesat kristīgi cilvēki? Vai Jūs necienījiet sevis par

visiem lopiem daudz augstākus? Bet nu uzskatait

tikai lopiņus — patiesi, tie Jūs apkaunos, ja tā ru-

nāsit. Uzskatait bezdelīgu, cik sirsnīgi un cik neap-

nīkdama tā gādā par saviem bērniņiem. Cik rūpīgi

vista par saviem cālīšiem gādā? Jūs paši vēl zināsit

daudz citus tādus lopiņus pieminēt, zināsit jaukus
stāstus izstāstīt, kas rāda, cik sirsnīgi tie mīl savus

maziņos, cik droši daži no viņiem cieš sitienus un

nāves izbailes, jā, dažreiz pat nāves briesmību, lai tik

varētu savus mīļos bērniņus pasargāt. Tie nemaz ne-

vaicā: Vai mūsu vecāki ar mūsu dēļ tādas briesmas

cieš? Tie dodas droši bērniem palīgā, tiklīdz kā no-

jēdz, kad vajag bērniem līdzēt. Tie ir dažreiz pacieš
bērna muļķību un neprātību un tos savā vīzē ved uz

labu ceļu. Mīļais tēvs, mīļā māte: vai tad Jūs gribat
sliktāki būt, kā tie neprātīgi lopi? Vai tad Jūsu sirds

varētu cietāka būt, nekā niknu mežēnu sirds pret

saviem bērniņiem? Nē, patiesi, to nevaru no Jums

ticēt un droši ceru, ka ir Jūs no Visas sirds dzīsities

saviem bērniņiem visu labu piešķirt, kur un kā zinā-
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dami, kad tik ievērosit, kā to var vislābāki izdarīt

un kāda ar naudu neuzsverama manta ir īstas, labas

skolas. Kā Jūsu tēvi tādas skolas Jums nav iegādājuši,
kas par to var brīnēties? Tie neko no skolām nezināja.

Toreiz laiki bij pagalam, it pagalam citādi. Cik tad

to skolu bij par visu Kurzemi un Vidzemi? Negribu

ar gariem vārdiem pieminēt, ka toreiz, dzimti ļaudis

būdami, tie nevarēja visu darīt ko gribēja jeb aiziet

kur patika. Bet tagad iegriežas laiki pagalam citādi:

Viss, ko redzam pasaulē notiekam, parāda mums skai-

dri, ka visur, visās zemēs, tagad pasaule pagalam

pārvēršas citādi. Ar tām izrunām: „Kā tēvu tēvi da-

rījuši, tā arī mums jādara", nekur vairs nevar iztikt;

it visās zemēs sāk par skolām gādāt tik gruntīgi, kā

līdz šim vēl nebūt nebija. — Te nu dažs no Jums do-

mās: Nu tā jau arī mūsu zemē iet; tagad pie mums

visur dzird par skolām runājam un arvienu vēl ceļ

jaunas skolas! Tiesa gan, ka tagad daudz vairāk par

tām top gādāts arī pie mums nekā vecos laikos,

kur gandrīz it neviens par tām negādāja un ka liela

pateicība par to nākas tiem kungiem un tiem mācī-

tājiem, kas neapnikuši par labām skolām un labiem

skolmeistariem rūpējas. Tie ir īsti cienījami un godā-
jami no visas tautas un viņu slava lai nebeidzas uz

bērnu bērniem; visuvairāk lai mūsu mācītie tautas

brāļi nekad nerimst tos it no visas sirds mīlēt un vi-

ņiem godu izpaust cik un kur varēdami. Kad Dievs

tos uz mūžīgu dusu aicina, tad pušķosim viņu kapu
ar puķu vainagiem un pateicības asaras raudāsim au-

maļām viņiem pakaļ, viņu piemiņu paturēdami uz

bērnu bērniem.

Bet nu apskatīsim, kā citās zemes iet ar sko-

lām. levērosim tuvo prūšu zemi. Tur tagad knapi



kādu var atrast, vai tas nu būtu zemes kopējs vai

algādzis pilsētā vai kāds cits, kas nemācētu lasīt,

rakstīt un rēķināt. Tur visiem, it visiem bērniem, kas

tiktāl ir izauguši, jāiet skolās un jāmācās no 6. līdz

14. gadam, tas ir 8 gadus un nav nevienam brīv at-

kāpties, kad arī gribētu. Par bārenīšiem un ļoti naba-

giem bērniem gādā pagasts, kam vajadzīgā nauda jā-

samet Tur tāpat kā pie mums ļaudis pa priekšu kur- 1

nēja un niknojās, jo muļķi, nemācīti ļaudis jau visās

zemēs gandrīz ir vienādi, bet tagad, kur jau vecais dzi-

mums izmiris un paši vairāk skolās lielu labumu

dabūjuši baudīt, tie ļoti brīnētos un dusmotos, ja

kāds tiem gribētu ierunāt bērnus pamest neskolo-

lotus muļķībā. — Tiem, kam roka to paspēj un prāts

uz to nesas, visur prūšos augstākas skolas atrodas,

jo pie tiem daudz ir, kas tādas skolas paģēr; tur

135 ģimnāzijas (kā Jelgavā, Rīgā, Tērpatā redzam)
un 66 augstas birģeru skolas, kur visādus fabriku ama-

tus un visādas brangas skunstes, pasaulē ģeldīgas!

ziņas gruntīgi var iemācīties; tādās vien tagad mācījās
līdz 20 tūkstoši jaunekļi. Tad vēl 6 lielas ūniversif ātes

atronamas (visaugstākās skolas, kā Tērpatā, Pēter-

burgā, Maskavā un vēl četrās pilsētās krievu valstī);
bez tam vēl daudz brangas skolas zemes kopšanai par

labu, daždažādas īpašas pilsētnieku skolas, gan uz

kroņa, gan uz ļaužu pašu rēķinuma, ūn it brangas

skolas, kur zemnieku skolmeistarus gruntīgi jo grun-

tīgi izmāca. Ūn prūšu valstī tik jau 30 reiz tikdaudz

ir ļaužu kā Kurzemē, tikai 17 reiz tikdaudz kā lat-

viešu tautas skaitlis (kurus var rēķināt vienu mil-

jonu) kopā. —

Un tāpat kā prūšos, tā iet visā lielā Vāczemē ar

skolām; tikai dienvidos, katoļu valstīs, iet drusciņ,
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bet arī nedaudz sliktāki. Vāczemes zemnieku skolās

minēto 8 gadu starpā (no 6. līdz 14. gadam, Hanoverā

vien sākas skola 8. bērnu dzīves gadā), bērniem ir

jāmācās: lasīšana, ticības gabali, katķisms, bībeles

stāsti un t. pr., jauka un riktīga rakstīšana, rēķinā-

šana no galvas un uz tāfeli, dziedāšana, pirmās grunts

ziņas iz dažādām dabas mācībām, zemes aprakstīšana

(ģeogrāfija), pasaules un īpaši tēvu zemes stāsti. Un

nevien tā pa jokam, bet it no tiesas un jau it labi,

gruntīgi šīs gudrības tur mācās, jo skolmeistari prot

visu paši labi jo labi. — Tīri žēl paliek, kad apskata,
cik maz un kādas skolas vēl pie mums atronamasl Nu,
tik jau nevar vis uz reizi tik labi nākt; gaidīsim' un

sagaidīsim ar Dieva palīgu vēl mūsu mūža daudz

labāku būšanu šinī lietā!

Vāczemē ir 123 semināri, tas ir, tādas skolas, kur

skolmeistari top mācīti; šinīs kopā atronas līdz 500

skolmeistari un tādu jaunekļu, kas tur mācās pilnus
3 gadus par skolmeistariem, kad papriekšu jau pašā

sādžu skolā brangu grunti dabūjuši pirmajos 8 gados;
tādu kopā ir vairāk kā 6000, tas iznāktu uz pusmil-

jonu latviešu Kurzemē 75, ja maz rēķina. Še vēl jā-

piemin, taisnību runājot, ka nedrīkstam vis teikt, ka

būtu visi 63.000 zemnieku skolmeistari Vāczemē jau
vUi nezin cik gudri, brangi mācīti vīri. Te arī ne-

drīkstam vis uzslavēt viņu 5 līdz 6 miljonu skolas

bērnus visus kā ļoti mudīgus un kā tādus, kas tās

priekšā minētās mācības jau īsti gruntīgi izmācās.

Tā nē; tur tāpat kā pie mums sliņķu netrūkst. Un

taču var pēc patiesības teikt, ka tai stūrī platā Vāc-

zemē, kur vissliktākās skolas un vissliktākie bērni, —

tur taču vēl labāki iet ar mācībām, nekā tur Vidzemē

un Kurzemē, kur jau skolas top no dažiem par it
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labām turētas. Tad ar ir starpība lielai — Liela skāde,

ka pie mums mājas nav reti kopā, sādžās vai ciemos bū-

vētas, kā Vāczemē un citur, jo tad nevajaga tik daudz

ganu un bērniem vairāk vaļas arī vasarā skolā doties.

Kad būs nākošos laikos trīsreiz tik daudz ļaudis kā

tagad un gādīgi kungi ar laiku mājas arvienu tuvāk

ciemos kopā būvēs, tikai tad ies īsti viegli ar sko-

lām. Tagad pūliņš ir lielāks, bet tādēļ nebūt nedrīk-

stam no skolām atkāpties. Ziemeļamerikā vietām ļau-
dis dzīvo vēl vairāk atstatu nekā pie mums, un taču

tiem ir skolas itin brangas un it visi bērni iemācās

rakstīt un rēķināt. Visā holandiešu, beļģiešu, dāņu

zemē ir prieks, zemnieku skolas uzlūkojot. Grieķu
zemē tikai priekš 20 vai 30 gadiem sāka ietaisīt pir-

mās ļaužu skolas (papriekš tauta, turku varā bū-

dama, dzīvoja aklā tumsībā) un tagad tās tik brangi ir

iesakņojušās, ka tās nebūt nevar salīdzināt ar mūsu

ļaužu skolām. Arī zviedru, norvēģu, franču, angliešu

zemē, kauču tur ir tik labi neiet ar zemnieku skolām,

kā prūšos, knapi atradīs pusdaļu vai drusciņ vairāk

tādu no zemniekiem, kas rakstīt neprot. Vēl jāpie-

min, ka skotu dāņu, šveiciešu, sardīniešu zemē un

dažās valstīs Ziemeļamerikā iet vēl labāk ar sko-

lām nekā prūšos; tāpat ar Islandes salā, kas dāņiem

pieder. Ziemeļamerikā nesen vēl iecēla tādas labas

ļaužu skolas, kas it dārgu naudu maksā; skoti un

islandieši jau no vecu veciem, laikiem it labas skolas

ir ietaisījuši. Visuvairāk islandiešus neaizmirstiet; tie

savā ļoti aukstā ziemeļu zemē dzīvodami, ir it na-

bagi ļaudis; tiem pavasaris, vasara un rudens kopā
ir tik 2 vai 3 mēnešu garš, visi 9 vai 10 mēneši ir dziļa

briesmīga ziema, kur tie tumšās, mazās būdiņās, pus-

līdz zemē ierakušies, knapi var dzīvību glābt negantā
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salā; tos neviens nepiespiež mācīt savus bērnus —

un taču tie, vienreiz mācību labumu baudīt dabūjuši,
to tik augsti ciena kā pienākas; nabadzība, neauglīga

un tik briesmīga zeme tos nebūt nespēj atkal at-

stumt muļķībā un garīgā tumsībā. Tie jūs apkauno,
kas svētdienās vai ziemas garos vakaros dažreiz laiku

aplam izšķērdiet bez darba un gudrām grāmatām

un kad jūs vienreiz aiziesit ar viņiem kopā Dieva

priekšā un tas jums uzsauks: kalpi, ka jūs drīkstējāt
Manu jums dāvinātu podu nebrūķētu ierakt zemē, lai

tas nenes nekādus augļus Man par slavu un godu;
kā jūs drīkstējāt savu un savu bērnu garu atstāt

dziļos tumsības un muļķības dubļos? Ko jūs atbildē-

sit? Un kad Viņš tad uz šiem pagriezies, mīlīgi sacīs:

jūs labie un uzticīgie kalpi, jūs to mļazumu, ko jums

dāvināju, esat rūpīgi apkopuši, Es dodu jums lielā-

kas mantas, — eitat iekšā, mūžīgā priekā, — vai tad

jums nebūs jāizsauc ar izmisušu balsi: Kungs, Tu esi

patiesu tiesu spriedis un mēs, pēc patiesības, esam

Tavu sodu pelnījuši. — Mūsu slinkums un palaišanās

bija vienīgi tā vaina, kad, kauču uz mācību skubināti,

neklausījām, bet aizbildinādamies veltīgi un netaisni

ar tēvu tēvu ieražām, jo tēvu tēvi neko nezināja

no skolām un tās bērniem nemaz nevarēja iegādāt.
Bet nu liksim labi vērā, kādu lielu labumu nes la-

bas zemnieku skolas zemniekiem un visai zemei. Visas

tanīs minētās zemēs, kur skolas labi iezeļas, ļaudis

paliek jo godīgi, jo prātīgi, tie bēg no slinkuma un

uzņem un pastrādā darbus ar gudrību, tie sāk bēgt

krogu nejaukumus un žūpošanu un muldēšanos un sāk

ļoti iemīlēt mājās spodrību un glītumu. Kā mācītiem

cilvēkiem, tiem ir vajadzīgas daudz lietas, ko ta-

gad reti pie mums zemnieku mājās kur redz; vajaga
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mājās turēt tinti, papīru, visādas grāmatas, skapju
šām lietām; iekāro sienas pulksteni, lai var laiku labi

iedalīt; ir daudz jaunas modes ieročus pie lauku,

dārzu, bišu kopšanas tie sāk ar laiku iegādāt. Bet te

vajaga naudu, tādēļ tie top krājīgi un taupīgi, kad

tiem rudeņos no bandes jeb no lauka augļiem kas

atliek, jeb kad gadās, ka kādu naudas grasi paviegli

nopelna. Visu vairāk tie savu laiku, dienas un stun-

das taupīgi un gudri iedala, jo ir nomanījuši, ka laiks

ir tik pat vērts kā balta nauda kabatā. Tagad pie

mums patiesi, kamēr daudz vēl dzīvo tādās istabās,

kur dūmi, dubļi, mazi un lieli lopiņi reti kad trūkst,

bet visnotīgāki glīti ieroči allaž, kur krēslu vietā

beņķīši, tādi kraķi, kas nav vērdiņu vērti, gultas un

galdi nedaudz labāki, logu rūšu vietā — skalgani (un

kad no tiem kāds izkrīt, tad pakulas tai vietā!) tagad,
kā var mācīti ļaudis brīnīties, kad redz, ka ļaudis
tādos stūros naudas grasi, kad to kādu reiz paviegli

nopelnījuši, tūliņ krogos un tirgos bezrūpīgi iztērē!

Tiem liekas visas glītākas lietas veltīgas, tādēļ ne-

zina ko darīt ar atlikušo grasi un to patērē pēc veca

ieraduma. Patiesi, ātrāk jau negaidīsim sētās spodrību
un to visunotīgāko glītumu, kamēr nesāks skolas zelt

un bērni skolās iedami (un no prātīgiem skolmei-

stariem dikti uz to skubināti) iemīlēs raženu būšanu

un spodrību. Ka nabadzība tagad nemaz nav tā vie-

nīgā vaina, ka tik daudz neglītuma atrod, to katrs var

viegli noprast un arī skaidri redzēt, jo dažās vietās

ir pie lielas nabadzības taču diezgan košība un spo-

drība.

It nebūt nevaru ticēt, ka atradīs tādu, kas nemaz

visā mūžā nevarētu brūķēt savu rakstīšanu un rēķi-
nāšanu. Tam, kas to nav mācījies, tik jau ir jāpārtiek
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bez tam, itin kā aklam bez acīm. Jo kur gan atradīs

tādu, kam nekad viscaur mūžu negadīsies draugu vai

radu tālumā (vai pat zaldātos), vai pazīstamu vienā

vai otrā pilsētā vai muižā, ar kuriem ļoti ģeldētu vai

patiktu sarunāties. Otrs, svešs rakstītājs jau ikrei-

zes nebūt tā ģeldīgs nav kā pats. Cik dažu grasi dažs

varētu vieglāki iepelnīties, kad varētu ar saviem pazī-

stamiem pilsētā, svešās muižās ar vagariem, aren-

dātoriem un Dievs zin kā citur īstā laikā sarunāties!

Cik dažs labs atrastu labu jo labu vietu, kad prastu

rakstīt. Kam negadās, ka jāsalīgst ar citiem, vai nu

lones jeb kupčošanās dēļ, ka jātaisa kontrakts. Cik

daudz ģeldīgāki nu būtu, ja abi tad prastu rakstīt

un rakstu lasīt, to lēti var nojēgt. Tam, kas neko ne-

prot, jau visādi skāde un kauns pa daļu uzspiežas,

tam dažs gudrs un lonīgs darbs jāatstāj, kad neprot

to riktīgi izvest līdz galam. Un jo gudrāks kāds ir

jau no dzimuma, jo vairāk tam ģeld mācība. Visvairāk

amatniekiem, saimniekiem, arendātoriem, kupčotājiem,
šādiem vai tādiem uzraugiem, vagariem, tiesas vīriem

visādas mācības, bet visvairāk rakstīšana un rēķi-
nāšana ļoti vajadzīga. Cik grūti iet ar rēķināšanu

ļaudīm, kas to nav mācījušies. Tā skaitīšana (kā 365

un 7298 un 79 un 986 un 7638 — cik tas ir kopā),
atlikšana, visvairāk vairošana (kā: cik iznāk par gadu
par ēdienu un rūmi, kad ikdienas jāmaksā 17 kapei-
kas, — cik ir 68 reiz 3739 v. t. j. pr.) un dalīšana (kā:
17 saimniekiem jāsaved muižā kopā 4000 vezumu

grants, cik iznāk katram?); visi šie nieka rēķinumiņi,
no grūtākajiem nemaz nerunājot — taps no jel cik

mācītiem skolas zēniem it ātri un riktīgi izrēķināti,
bet dažs prātīgs un īsti gudrs vecs vīrs, kas skolas

skunstes neprot, velti lauzīs daudz stundas galvu un
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galu galā taču nezinās īsti, vai ir riktīgi rēķinājis

vai ne.

Tā nu ir tā lieta jau tagad; bet kā būs, kad paies

pāris desmits vai 30 gadi? Tad jau ne runāt nevarēs

no vagariem, tiesas vīriem, kas ne rakstīt, ne rēķināt

nepratīsi Kauču tagad tik retos pagastos īsti dzenas

uz mācībām, tad taču jau tagad atrodam visvairāk

tādus vīrus goda amatos, kas ko mācījušies un tā ta-

gad jau ir citādi nekā priekš 30 gadiem. Apdomājiet

paši, vecie, tēvi un mātes, cik pagalam citādi bij laiki

priekš 30 vai 40 gadiem. Priekš tam, dzimtu ļaužu
laikos, par gadu simteņiem tik daudz jūsu dzīve ne-

pārgrozījās, kā pēdējos 30 vai 40 gados. Lasait tik

Kurzemes stāstu grāmatu no vecā Šulca mācītāja».

Un taču visi zina un viena mutē apliecina, ka pirmais

dzimtens, kas dzimt- vai vergu laikus baudījuši, tikai

maz paspēj aprasties ar brīvību. Kad nu tagad laiki

jau īsuma tiktāl varēja pārgrozīties, kā tad ies uz

priekšu, nākošos 30 gadosl Droši varam ticēt, ka 5

vai 6 reiz tik ātri ies uz priekšu visādā vīzē — it kā

tas jau daudz zemēs tā ir noticis, no kurām varami

skaidru, gudru priekšzīmi atrast mums. Tas citādi

nevar iet, kad ar daži visādās kārtās, kam veca bū-

šana vien patīk, stīvētos līdz nāvei: tādēļ nevar, ka

jaunā būšana visiem, it visiem nāk par labu; kungiem,

kuriem muižas paliek daudz dārgākas, nekā tagad;

saimniekiem, kas ar laiku rentnieku būšanā iekrāj

brangu grasi naudas; kalpiem, kas pelnī lielāku loni,
nekā tagad; pilsētnieki, kupči un amatnieki, kam peļ-

ņas aumaļām vairojas tādēļ, ka zemnieki, turīgi un

mācīti ļaudis tapuši, daudz lietas no tiem paģēr un

iekāro, kuras tagad neviens «bauris" nei var, nei

grib pirkt. Visu vairāk labums augstam ķeizaram.
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kura zeme viscaur paliek ar laiku par auglīgu dārzu.

Stāstīšu nu, kā tādā zemē mēdz būt dzīve. Ļaužu pie-

aug 3 vai 5 un vairāk reiz tik daudz kā Kurzemē vai

Vidzemē tagad, pilsētas paliek lielas jo lielas, ceļas

jaunas pilsētas un miesti pulkiem klāt, ik pāru jūdžu

starpā tos atrod. Uz zemēm un pilsētās atrodas fa-

brikas tik daudz, ka puse vai treša daļa zemes iedzīvo-

tāju tur atrod darbu un brangu loni. Amatnieki un

skunstmaņi tik daždažādi atronas, ka viņu amatu vār-

dus nepaturētu, kad jums tos skaitītu priekšā, un

meklē zeļļus un palīgus; visiem vajaga būt skolo-

fļiem, jo nemācīts jau neģeld gandrīz nekur citur

ka tik pie vagas vilkšanas. Tādas skunstes fabrikas

un skunstes amatus tik tādās zemēs vien var grun-

tīgi iegādāt, kur it daudz ļaudis brangi mācīti un jo

vairāk izplēšas mācība, jo labāki iet ar šām lietām.

Krievu zemē kungi maksā velti lielu pulku naudas,

gribēdami krietnus fabrikus celt; tās reti izdodas un

reti ko ienes, kauču tur vīra dienas alga tik 15 kap.
sudraba iztaisa, kamēr angliešu zemē vīrs vismazāk

pelnī rubli par dienu un ēd pūru maizi un gaļas ik-

dienas, rupjš strādnieks būdams —

un taču tur

fabrikas ienes kungiem brīnumu naudas, jo tur ir

pulkam mācītu vīru, kas tās prot gudri ierīkot un

valdīt. Daudz tūkstošiem vīri dodas uz jūru, salīgst

par matrožiem, stūrmaņiem v. t. j. pr. uz kuģiem, kur

pelnī itin lielu naudu. Bet, kamēr ļaudis
tie maz ģeld kuģu dienastā; izskoloti ir simtkārt

ģeldīgāki. Pat zemes un dārzu kopšana, cik tā ir bran-

ga angliešu, franču, holandiešu, prūšu un vāczemēt

Kādas skunstīgas, brangas un ģeldīgas mašīnas tur

atrodamas, kādi ieroči! (Tie, kas mūsu zemē, muižās

sāk celties, it nereti tikai pirmie iemesli, daudzreiz
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paši vissliktākie un neģeldīgakie, kad tos salīdzina

ar svešām zemēm, kur gudrība gruntīgi iezēlusies).

Un kad nu, mīļais tēvs un māte, ja aizietut pie šiem

ļaudīm un tos vaicātu: kālab tād skolas ir vajadzīgas?

Klausaities, ko tie atbildētu.

„Skolas vajaga tādēļ, ka esam kristīgi cilvēki, jo

tikai tumšai pagānu ticībai ģeld vislabāk tādi cilvēki,
kas tumsībā un negudrībā dzīvo; Kristus svēto ticību

var tikai gudri, pie gaismas vesti cilvēki, īsti saņemt

prātā. Kas to liedz, tas zaimo un gāna pašu kristīgo

ticību, jo simtkārtīgus māņus, vecu bābu blēņas ti-

kai gudra mācība iespēj uzvarēt. Nemācīti tik vien

to iespēj, ka vecākie pagāni, kad apustuļi un citi

Dieva vīri gāja tos vest uz labāku ceļu; tie tikai klie-

dza un sauca: „sit tos krustāt" Bet apdomāt, vai viņu

mācība ir labāka vai sliktāka, to tie neiespēja. Skolas

vajaga tādēļ —tie teiktu, — lai bērniem garu pamu-

dina uz gudrībām, tā kā tie pēcāk, ja tiem, dižiem!

būdamiem, vairāk vajaga mācības, tie prot un iekāro

paši vairāk mācības. Jo tie, kas mazi būdami, nekā

nav sākuši mācīties, tiem pēcāk it reti spēks un dro-

šība sirdī radīsies kaut kādu mācības darbu pēcāk
uzsākt. Lai arī no skolām iznākuši, dažu skolas mā-

cību pēc atkal aizmirst, nekaiš daudz, ja tik bērniem

galva pie mācīšanās ielauzīta. (Zināms, gudra, ģel-

dīga mācība ir simtreiz labāka nekā tik vienkārtīga

galvas lauzīšana). Kā gan vecāki, kas savus bērnus

mīl, varētu aiziet mierīgā garā Dieva priekšā, ja nav

bērniem meklējuši iegādāt to mantu, kas tiklab pie
dvēseles kopšanas der, kā arī pie pārtikšanas pasau-

lē, mantu, ko visi paģēr un visi labprāt ieredz un ko

ne zagļi var nozagt, nedz odi apēst, nedz uguns un
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ūdens briesmas samaitāt? Skolas vajaga tādēļ, lai

mūsu tēvu zeme ceļas godā un kuplumā pasaulē un

t. pr. To visu tas lielais pulks priekšā pieminētu tau-

tu atbildētu latvietim, ja tas to vaicātu, kāpēc vajaga

skolas? Un še vēl runāsim par latviešu mīļo tēvu

zemi, par Kurzemi un Vidzemi. Šīm zemēm ir dāvināts

tas, kas platai Krievuzemei trūkst, tas ir, jūra, jūra,

tas lielais ceļš, uz kura pasaules tautas sasniedz ba-

gātību, godu un varu. Platā Krievu zeme vienā pusē,

otrā pusē jūra — ak cik branga vietai Varētu viscaur

sen sakrāt bagātības milzu milzēm. Augstā valdī-

šana ir gaužām vēlētos, lai mūsu zemē kuģu andele

iezeltu labāk, jo tie kuģi, kas Rīgā, Liepājā un t. pr.

sanāk, ir lielākām daļām angļu un holandiešu kuģi

un mūsu zemei, mūsu ķeizaram tas par skādi. Kuģus

ar latviešu matrožiem vēl retus atrod. Bet kauču

latviešu un igauņu zvejnieki ir īsti dūšīgi, brangi

vīri, kas ar mazām laiviņām tālu jo tālu iedrīkstas

doties jūrā, taču tie mūsu laikos neder par kuģinie-

kiem, jo tiem vajaga būt rēķinātājiem un visādi mā-

cītiem vīriem. Krievu zemē, ziemeļu pusē ar ir daudz

it dūšīgu kuģotāju, bet ar mācītiem angļiem, frančiem

un citiem tie jau nevar salīdzināties. Tāpat pie mums.

Pieminu še, ka prasts matrozis pelnī ik mēnešus 12

līdz 20 rubļus sudraba un labu pārtikšanu klāt. Cik

svešas zemes, kādas pilsētas, visādus] brīnumus pa-

saulē tas nedabū redzēti Un turklāt tas 5 vai 6 gadu

starpā var tapt par turīgu vīru, ja tikai ir un paliek

godīgs un krietns vīrs, kādu ir matrožu starpā ne-

trūkst vis. Rīgā, Liepājā, Ventā vajadzētu daudz vai-

rāk žigliem zvejnieku zēniem meklēt doties matrožu

amatā; vietu netrūktu, ja būtu jel cik mācību skolās.

Zināms gan, ka daždažādas lietas ir vajadzīgas tautu
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paskubināt uz kuģošanu, bet viena visnotīgākā lieta

ir: mācība un skolas.

Te nu diezgan būs runāts par to, cik labas un va-

jadzīgas ir skolas visai tautai. Ņemsim nu mūsu mīļās

tēvu zemes iedzīvotājus vienu pēc otra pielūgt, lai

kopj skolas un lai gādā par tām. Sākšu ar pilsēt-

niekiem. Jums ir visvieglāk vaļas bērnus labās

skolās dot. Tiem, kam roka paspēj, ir tīri grēks un

kauns, ja bērnus nesūta skolā, jo viss, ko pirmīt uz

vecākiem runāju, būtu še ar sīviem jo sīviem vār-

diem otru reiz jāpiemin; bet arī tos vecākus, kam

grasis grūti pelnāms, kas knapi spēj ikdienišķu maizi

nopelnīt, ir tos lūdzu: sūtait savus bērnus skolā, ne-

taupait pēdīgo grasi — Dievs svētīs Jūsu rokas darbu

acīm redzot. Dzīvojiet ticīgi un taupīgi, cik vien iespē-

jiet; stātmaņa drānas lai valkā, kas iespēj, jeb muļ-

ķis, kas domā ka stāte, cigāriņi mutē, kārtis un vīna

butele to paceļ augstākā godā. Arī bērniem nav jā-

dod vairāk kā tās visnotīgākās lietas, ir tad, kad

roka vairāk iespētu. Jo, ja bērni labi mācīsies, tad

tiem vajadzēs iegādāt augstas un dārgas skolas, un

ja arī pie tam Jūsu nauda pietiktu, tad domājiet uz

radu un pazīstamu bērniem un palīdziet tiem pie
šī svētā Dievam patīkamā skolas darba. Lai bagāto

bērni, tai pašā skolā iedami, izkaisa naudu aumaļām,

kas kaiš, tādēļ jau jūsu bērnus it patiesi neviens

prātīgs cilvēks kaunā neliks, ja tie knapi pārtiks

un gudri skolmeistari tos vēl labāk izturēs, ja tik

būs mudīgi pie mācišanās. Bet ja jums roka pavi-
sam to neiespēj un ja pie pirmās, mazās skolas (pie

grāmatu lasīšanas un rakstīšanas) nomanāt, ka bēr-
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nam galva laba un gars kārīgs uz skolām: tad ejiet

ar pazemīgu prātu pie tādiem kungiem, ko pazīstat,

lūdziet tos pašu un Dieva vārdā, lai Jums palīdz. Lū-

dziet sirsnīgi, jo tas, kas lūdz, dabū un kas klauvē,

tam top atvērts. Neļaunojieties, ja kāds kungs ar bar-

gumu uzsauc: ez projām, kam tad bauriem vajaga mā-

cīties! Dažs nav tik ļauns, kā tas izliekas; dažs pats:

maz ir ko mācījies un nezina mācības vērtību; dažs

atkal it muļķīgi domā, ka tas viņa bērniem par skādi

iznākšot, ja zemnieki taps mācīti. (Tavu neprātību!
Tiem taču ir naudas savus bērnus vēl labāki izmācīt

un jo vairāk mācīti cilvēki, jo labāki visai zemei klā-

jas.) Dažs tik jau negrib neko dot un te jāapdomā, ār

Jūs dažreiz neesat nabadziņam devuši, kad gan vaja-

dzētu un varēja dot. Ko te nu ļaunoties! Paldievs tam

palīdzētājam ir par mazumu, jo katrs ir sev tuvā-

kais. Bet daudzreiz variet tā salīgt ar kungiem, ka

tie zēnu, ja tas uzticīgs un klausīgs, pieņem par su-

laini vai kādā citā vietā un turklāt sūta ikdienas

5—6 stundas skolā. Ja tas sāks skolā mudīgi mācīties,

tad tiem palīgs pienāks daudzreiz no it svešas puses.

Maz vērts domāt uz gruntīgāku mācību, kura tēvam

naudas maks liels un pilns. Jo: 1) Vienā pašā naktī

var pats bagātais kļūt nabadziņš, ja uzbrūk nelaime,

un 2) ja Dievs bērnam īpaši gudru un uz gudrībām de-

dzīgu prātu devis, tad cilvēkam jau nebūs domāt, ka

tas pie tam pārskatījies. Katrs mudīgs un sama-

nīgs zēns, izaudzis un izmācīts, būs tēvu zemei un

ķeizaram par labu, draudzei, radniekiem un palīdzēta-
jiem par prieku un godu, varbūt vēl ir tad, kad tie

jau sen kapā dus.

lesim nu pie lauciniekiem un pirmāk pie kro-

ņa ļaudīm. Uz Jums būtu visvairāk jācerē, jo
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Jums daudzreiz netrūkst vis tā vajadzīgā nauda, Jū-

su bērniem vairāk vaļas, nekā citiem, un taču —

vai Dieviņ, cik vāji vēl iet ar skolāml Ak, kad

varētu ar šo grāmatiņu Jūs tik stipri uzskubināt un

iekarsināt, lai gādātu par skolām, lai netaupītu pē-

dīgo atlikušo grasi, ja to vajaga labu skolas namu un

labas grāmatas iegādāt un gruntīgi mācītu skolmei-

staru iecelt. (Dievam žēl, daži domā, runā un raksta,

ka zemniekiem gudri, mācīti skolmeistari nederot! Kā

var akls aklam ceļu rādīt?) No paša Dieva puses lū-

dzu: uzmostieties! Topiet žigli un knaši kā citas mācī-

tas tautas visapkārt Eiropā un neapkaunojiet mīļo

latviešu tautu, lai nevar citi teikt: Arēl Te nu tie

tapa palaisti brīvā, bet vai tas tiem sliņķiem, tiem nel-

gām ko palīdzēja! Tie palika gandrīz tādi paši, kā

vecā dzimtbūšanā! Tāda vārna pērta, tāda nepērta.
Tā citās zemēs runās, Jums par kaunu un citām dzim-

tām tautām par skādi, jo cien. kungi un valdnieki tos

nelaidīs brīvā, sacīdami: Ko palīdzēja brīvība Kur-

zemē un Vidzemē turīgiem kroņa ļaudīm, ko tā pa-

līdz īsti brīviem ķoniņu ciemiem, ap Kuldīgu? Tie,

turīgi tapuši, tikvien bagātu ļaužu netikumus un ģe-

ķības iemīl, bet ne viņu tikumus.

Te nu runāsim pāru vārdu par stātu un izšķērdē-
šanu. Daži pūlēsies, redzēdami ka turīgi saimnieki

un viņu meitas sāk valkāt smalkākas drēbes nekā

līdz šim. Bet tā nav vis gruntīgi smādējama lieta»

ja tik iet ar mēru. īsti slavējama lieta ir, kad turīgi

zemnieki iegādā labākus, glītākus mājas ieročus, jo

ar tiem ceļas turība un spodrība mājās un zemes ko-

pēju ieceļas vairāk tai pieklājīgā godā un tad no

visiem vairāk godāta; tā arī no pašiem zemniekiem

netaps tā nicināta un smādēta kā tagad. Citādi ir
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ar naudas izšķērdēšanu kartēs, lielās dzīrēs, ar cigā-

riem, vīna dzeršanu un t. pr. Reti no Jums kāds būs

tik turīgs, ka iespēs dārgus cigārus smēķēt, dzīrēs

un pilsētās vīnu dzert un tad vēl bērniem labas sko-

las iegādāt. Kas nevajadzīgā lietā izšķērž, tam pie-

trūkst vajadzīgā. Labi tam puišam, kas to tīri veltīgo

smēķēšanu nemaz neieradinās jeb it vēli savā mūžā

uzņem; tas varēs vismaz naudu daudz vairāk aiz-

sniegt gudrību un mācību, nekā cits, kas jau pui-

ķeļa dienās ieradinājies pie tabakas un kam nu ikga-
dus jāmaksā par šo veltīgo lietu dārga un tīri verga

galvas nauda, ar ko varētu citiem nabaga zēniem aiz-

maksāt skolas naudu jeb pats iepirkties labas jo la-

bas grāmatas jeb palīdzēt nabagiem un grūtdieņiem.
Bet kas nevajadzīgā lietā izšķērž, tam jāpaliek daudz

reizes par sīkstuli pie visnotīgākās, visvajadzīgākās
lietas. Nu par vīnu runāsim. Vīns pāris simtu jūdzes

uz dienvidus pusi maksā it maz naudas, tikai trešo vai

ceturto daļu no tās naudas kā pie mums. Tur visi dzer

labprāt vīnu. Bet še pie mums ir tīra ģeķība, kad

par vīnu savu grūti pelnīto naudu izšķērdē. Jo vīns

trīs vai arī desmit reizes dārgāks būdams, nekā tas

īsti ir vērts, vēl top arvien samaitāts (jeb kā saka:

pārkrustīts) ar ūdeni, spirtu un daždažādām zālēm un

tik pie tam der veselību samaitāt. Par daudz lētāku

naudu var pulka smeķīgākas lietas sagādāt. Prātīgs
saimnieks vai arendes ņēmējs daudz daudz gudrāki
darīs tādas lietas brūķēt ēšanā un dzeršanā, kas

mūsu zemē dabūjamas un no tās citur aizvestas maksā

daudz dārgāku naudu. (Tā par piem. it laba butele

alus, kas Kurzemē dažu reiz dabūjama par s—B5 —8 ka-

peikām stopā — Pēterburgā, muitas dēļ, maksā 20—30

kapeikas sudraba). Ar lielu naudas izšķērdēšanu le-
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poties nav ifnekāda stāte, bet ir tīra ģeķība. Kad nu

tādi, kas no tēvu tēviem neizmērojamu mantu iemanr

tojuši, to ģeķīgi izšķērž, tad tos, zināms, arī jau

neviens par ļoti gudriem neturēs, bet arī pēc Dieva

taisnības jau tā neapsmies, kā tādus, kas katru grasi

sūri sviedrus vaigā pelnījuši, savu pelnījumu it kā

pa logu izmet ārā, ne sev, ne citiem īsti par labu.

Turpretī, labu mācību, papilnam grāmatu un labas

lietas mājās iegādāt ir katram par godu. Taupīgiem

vajaga latviešiem jau būt cik vien to var, citādi tauta

neiespēs vis tik tāli ietikt mācībās un gudrībās, kā

visas citas tautas Eiropā uz vakar- un dienvidus puses

ir ietikušas, kad tagad visi vēl tik mudīgiem soļiem

dodas tālāk uz priekšu, kā vēl nekad nav noticis, ka-

mēr pasaule stāv. Bet tad, kā liekas, iespēs, ja it mu-

dīgi un prātīgi dzīsies uz naudas pelnīšanu un brā-

ķēšanu, jo mūsu dienas jau lone un dienas alga sā-

kas tik augsti sacelties, ka var pat puisis un kalps

naudas grasi aiztaupīt. Andele, kas jo dienas jo vai-

rāk ir pie mums par zemēm izplatīsies, fabrikas, lieli

kroņa darbi pie dzelzceļu un kuģu ostu izbūvēšanas,

darbošana ar kuģiem un lielām laivām: tie visi latviešu

tautai nākošās dienās palīdzēs pie tam naudu sakrāt

(un, zināms, daudz vairāk vēl palīdzētu, ja tauta jau

būtu tā mācīta, kā vācu, angliešu un franču tauta).

LATVIEŠU SKOLAS.

(1884)

Latviešiem un igauņiem gadījās, it kā somiem,

iemācīties lasīšanu bez skolām tādā vīzē, kā tā bija

ierasta Zviedrijā no Lutera reformācijas laikiem. Vi-
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tebskas latviešiem, katoļiem, katoļu mācītāji, poļi,

ir stipri vien nodarbojušies lasīšanas zināšanu izpla-

tīt un grāmatas sagādāt Bet 150.000 latviešiem tie

iespēja gandrīz tikai garīgus rakstus vien apgādāt,

un tādēļ pie viņiem lasīšanas kārība vēl nav diez-

gan modināta. Tad nu šī mazā tautas daļa ar savu,

citiem latviešiem grūti saprotamo dialektu, ar savām

nedaudzām garīgām grāmatām, kas latīņu burtos un

pēc poļu ortogrāfijas ir izdotas, nekā nevar garīgi

attīstīties, ja tie neiemācās krievu burtus un krievu

valodu — vai arī lasīt latviešu avīzes, gotu burtos

un citā dialektā izdotas. Tiem jāuzņem viens vai otrs

ceļš, jeb arī abi ceļi tiem, kas to iespēj. Vitebskas

guberņā, šo latviešu vidū, tagad dzīvo jau daudz tūk-

stošu Vidzemes un Kurzemes latviešu, kas tur latvis-

kas avīzes. Tie varētu iemācīt saviem katoļu līdztau-

tiešiem šīs avīzes lasīt, un caur to spert lielu soli uz

priekšu tautas kultūras ceļā. Krievu skolas tiem, kas

no viņiem, ir turīgāki, gan vieglāki pieejamas, nekā

Kurzemes latviešiem, un krievu valoda būs tiem par

it lielu labumu. Gan lētas un diezgan attīstītas avī-

zes zemniekiem vēl krievu valodā neiznāk daudz, un

Vitebskas latviešiem labāki derēs latviešu laikraksti.

Dziļā Krievijā varbūt 20 guberņās tagad dzīvo

daudz tūkstošiem latviešu, kas zemes pirkuši vai no-

mājuši, un caur caurim turīgāk dzīvo, nekā tur dzīvoja,

no kurienes tie izgāja. No Latvijas robežām līdz

Uralu kalniem (Ufas guberņā) un Kaukazam — visur

atrodas latviešu kolonijas, kur arī simtiem lasa lat-

viešu laikrakstus. Šīs kolonijas nepazūd vis latviešu

tautai, bet var tautai tapt par lielu atspaidu, ja tās,

turīgas tapušas, visiem spēkiem gādāja par skolām,

kur var mācīties latviski un krieviski. Zināms, šām
4
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daudzreiz no skaita nelielām kolonijām jānes lieli

upuri, lai varētu ietaisīt derīgas skolas. Bet caur

skolām vien šo koloniju nākamība var tapt apdro-

šināta uz tālākiem laikiem. Caur skolām un avīžu

mācībām zemkopības un citās zināšanās latviešu ko-

lonijas spīdēs tāli jo tāli visā Krievijā Latvijai par

godu un augstam zemes tēvam par prieku. — Kur

vien iespējams, tur jāietaisa arī grāmatu krātuves,
bez kurām latviešu tauta it nemaz nevar iztikt.

Tagad dzirdams, ka pat valdība (tautas apgaismošanas

un iekšlietu ministrija) grib palīdzēt ietaisīt grā-

matu krātuves zemniekiem, lai tiem jaunieman-
totā lasīšanas mācēšana arī patiesi atnestu gaidīto

labumu. Bet krieviem tā lieta nāks grūti, jo tikai maza

daja prot lasīt, tādēļ arī lētas zemnieku avīzes nevar

pastāvēt. Nesen še Maskavā kāda cienīga kundze,

V. A. Morozova, dāvāja vairāk nekā 30.000 rbļ. grā-
matu krātuvēm Maskavā. Ziemeļamerikā pastāv des-

mit tūkstošiem grāmatu krātuves, kur par velti varj

dabūt lasīt visjaukākās grāmatas, kādas katrs jau

nespēj un negrib iegādāties.

Latviešiem, kuru literātūra augtin aug, ka jāprie-

cājas, grāmatu krātuves būs tas stiprākais tautības

atbalsts. Nule iznāca M. Šiliņa raksts: „Latviešu In-

driķa kronika"; Brīvzemnieka raksti par latviešu tau-

tas poēziju, sakāmiem vārdiem v. t. j. pr. ir no sva-

rīga satura arī tiem, kas maz ko prot no svešām va-

lodām. Vēl daudz citu tādu grāmatu ir un pienāks

drīzumā, ķas latviešu tautai tik tad būs pieeja-

mas, kad skolotāji, zemturi, arendātori pilnā spēkā
strādās pie grāmatu krātuvju ietaisīšanas un pār-
labošanas. Cik daudz derīgu ziņu neatrodas vecu laik-
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rakstu numuros! Grāmatu krātuvēs veci gada gā-

jumi top uzglabāti — tur katrs tos varēs atrast.

Skolu Latvijā tagad gan ir labs skaits, bet taču

nebūt nav diezgan; tādēļ jaunas skolas arvienu jā-

pietaisa klāt. Kur lieli pagasti, tur derētu ietaisīt

pavisam jaunas vienklasīgas vai divklasigas augstā-

kas skolas pēc tautas apgaismošanas ministrijas pro-

jekta (krieviski obrazcovija odnoklassnija iļi dvuch-

klassnija narodnija školi — vāciski: einklassige oder

zweiklassige Normalschulen). Tādu normālskolu Krie-

vijas guberņās jau pastāv liels skaits. Baltijā šīs aug-

stākās tautas vienklasīgās skolas maksātu ikgadus ne

mazāk kā 500 rubļus, nerēķinot skolas kas

no pagasta vai pagastiem, no draudzes vai draudzēm

būtu jāuzbūvē. Šīs vien- un divklasīgās skolas ar

laiku it viegli pēc pastāvošiem likumiem varētu tapt

paceltas par apriņķa skolām uri pat ģimnāzijām, pie
kam valdība dotu savu naudas palīdzību, kā tā jau

top dota šādām pastāvošām skolām. Vienklasīgā sko-

lā būtu iknedēļas septiņas stundas krieviski jāmācās,

sešas stundas ticības un baznīcas ziņas, piecas stun-

das matēmatikas — visas , citas mācības stundas var

tas pagasts, kas skolu ietaisa, nospriest pēc savas

gribas. Vienklasīgā skola var dabūt kroņa palīdzību
par gadu līdz 260 rubļiem, divklāsīga līdz 1000 rub-

ļiem. Bet kamēr palīdzība tiek nospriesta, var paiet
daudz laika, tādēļ ir labāki, ka pagasts papriekš uz-

ņemas pats uzturēt skolu, jp tad var to apstiprināt

tūlīt. Tikai šīs skolas pēc pastāvošiem likumtiem ir

pavisam jāšķir no jau pastāvošām pagasta vai drau-

dzes skolām, kas Baltijā stāv zem baznīcu un iek-

šējo lietu ministra virsvaldes.

Mums pilsētu ir maz, un tur augstāka mācīšanas
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iznāk par daudz dārgi zemes kopējiem. Nemaz arī

nav vajadzīgs, ka visas apriņķa skolas un ģimnāzijas

pastāv pilsētās. Tikdrīz kā tādas augstākas skolas

uz zemēm taps ietaisītas un uz pagastu valdīšanas

vai draudzes lūgšanas nāks zem kurātora kunga val-

dīšanas — tad redzēsim, ka skolēnu būs itin daudz.

Pat dažs pilsētnieks sūtīs savus bērnus uz zemēm

skolā. To it īpaši redzētu, kad ap Jelgavu daži turīgi

kroņa pagasti ietaisītu tādas skolas, jo ātrāki, jo la-

bāki izlūgdami programmu, padomu un palīdzību no

augstā kurātora kunga Tērpatā.

Igauņi tagad jau pāri desmit gadus lasa naudu

„Aleksandra" skolai, izstrādā un apspriež program-

mas, strīdas un dusmojas savā starpā, bet skolu

pašu neatklāj. Pēc manām domām, būtu vislā-

bāki darīts, ja latvieši, tiklīdz kā tiem savai Alek-

sandra skolai ir mazs kapitālitis kopā un ēka priekš
skolas rūmes zināma — knaši grieztos pie cienīgā
kurātora kunga ar lūgšanu atvēlēt tiem ietaisīt vien-

klasīgu vai divklasīgu augstāku vai normālskolu. Pa

tādu ceļu iedami, latvieši varbūt tiks agrāki pie ap-

riņķa skolas un pat ģimnāzijas, kamēr igauņi vel strī-

dēsies par programmu savai vel neieceltai Aleksan-

dra skolai.

Latviešu augstākām ļaužu skolām nāks par lielu

labumu tas, ka Rīgas seminārā daudz krietni latvieši

it pamatīgi iemācījušies krievu valodu; viņu starpā

tad nu varēs dabūt ļoti derīgus skolotājus, tādus,

kādi tagad it īpaši vajadzīgi Krievijas latviešu kolo-

nijās un pašā Baltijā, kur krievu valodas prašana

ikdienas vairāk ir vajadzīga.
Vācu valoda latviešiem, paldies Dievam, ir diezgan

pieejama kā pilsētu, tā arī draudzes skolās. Nu ti-
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kai jāgādā pašai tautai ar visu spēku tikt arī pie

Krievijas valsts valodas, kas nāks par lielu

labumu nevien vairāk mācītiem, bet arī nemācītiem

tautiešiem. Latviešiem nākas vieglāki krievu valodu

iemācīties nekā vāciešiem. Ar vācu valodu vien lat-

viešu tauta jau ne kādā vīzē nevar iztikt.

Jūrskolās, kur tik vien iespējams, jāmācās angļu
valoda; tā jūrniekiem no vislielākā svara.

PAR AUGSTĀKAJĀM TAUTAS SKOLĀM.

(1884)

Šīs skolas, krieviski „obrazoovija seļskija učiliča"

(vāciski „Normalschulen"), pieder pie tautas apgais-
mošanas ministrijas. Ministrija tām ir izdevusi 4. jū-

nijā 1875. gadā īpašu instrukciju. Šī instrukcija, tā-

pat kā arī vairāk pārspriešanas par šo lietu, atrodas

tautas apgaismošanas ministrijas Žurnālā, sākot no

1874. gada. Žurnāls top turēts nevien visās bibliotēkās,
bet arī visās ģimnāzijās un pilsētu skolās, kas stāv

zem apgaismošanas ministrijas. Tā tad tur var atrast

Žurnālu un izlasīt smalkumus. Augšā pieminētā in-

strukcija stutējas uz visaugstāk 26. maijā 1869. g.

apstiprināto Valsts padomes nolikumu par ļaužu skolu

inspektoriem, par ļaužu augstāko skolu atklāšanu un

par citiem ievērojumiem tautas apgaismošanas lietā.

Šis nolikums iesākumā ievēroja tikai tās guberņas,
kur ievestas zemstības iestādes. Bet 1874. g. 25. feb-

ruārī tapa visaugstāki pavēlēts šiem nolikumiem dot

spēku arī tanīs valsts daļās, kur zemstības iestādes

nav ievestas.
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Minētā instrukcijā no 1875. g. ir teikts:

§ 13. Divklasīgu un vienklasīgu skolu atklā-

šana, ja skola top uzturēta no vietīgām naudas

summām, bez kroņa palīdzības, pienākas kurā-

toram, kas, skolu apstiprinājis, par to paziņo

tautas apgaismošanas ministrijai.

§ 16. Sādžu augstākās skolas pieder pie tau-

tas apgaismošanas ministrijas un stāv zem vie-

tīgā kurātora virsvaldes.

§ 11. Piezīme. Šīs instrukcijas izpildīšana

tur, kur nav ļaužu skolu direktoru un inspektoru,
pienākas tām personām, kurām uzdota ļaužu sko-

lu uzraudzība.

Ja šo skolu iecēlēji izlūdzas kroņa palīdzības pie
skolu uzturēšanas, tad skolu atklāšana nevar notikt

bez paša ministra nospriešanas.

Mācības programmā — kā instrukcijā noteikts —

ir šāds stundu skaits nedēļā:

Vienklaslgā skolā Dlvklasigā skolā

(2 g. māc. kurss): (3 g. māc. kurss):

Ticības mācība 6 6 4 4 3

Krievu valoda un

kaligrāfija 7 7 10 8 6

Aritmētika 5 5 6 6 6

Vēsture — 2 3

Ģeogrāfija - — 2 4

Zīmēšana — — 4 4

Tāds nu ir šo skolu likumīgais pamats. Saprot
tama lieta, ka daudziem, varbūt it daudziem, patiktu,

ja varētu tās tagad pastāvošās ļaužu skolas izlietāt

par tādām augstākām jeb normālskolām. Bet tam
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pa daļai stāv likumi pretī un pa daļai arī jāapdomā,
ka vislielākai skolēnu daļai nabadzības dēļ nebūsi

iespējams augstākas mācības sasniegt — Tādēļ taga-

dējās skolas (ar latviešu valodu vien) vajaga atstāt

priekš šīs vislielākās bērnu daļas. Augstākās jeb nor-

mālskolās varēs mācīties krieviski un vāciski tie, kam

priekš tā ir spēks un griba un kas tagadējās ļaužu
skolās jau ir mācību beiguši. Tik drīz kā skolēnu

skaits šinīs jaunajās skolās sāks stipri augt, pagasts

un skolas valde varēs caur kurātora kunga palīdzī-
bu izlūgties no ministra vajadzīgo naudu, lai skolu

varētu pataisīt par augstāku kreisskolu, proģimna-

ziju, ģimnāziju vai reālskolu. Dažu reizi būs jāgaida

gadiem, kamēr kroņa naudas palīdzība tiks piespries-

ta (it kā tagad iet ar jūrskolām): bet gaidīšanas
laikā skola varēs pastāvēt un augstin augt vien- vai

divklasīgu normālskolu apģērbā.
No augšā rādītās stundu programmas mēs re-

dzam, ka vienklasīgai skolai no valdības ir apstipri-

nātas tikai 18 stundas par nedēļu, kas ir 3 stundas

par dienu. Te vietīga skolas valde varēs pielikt no

savas puses līdz 3 stundām klāt tādai mācībai, kas

mūsu skolēniem var īpaši derēt. —

Skolēnu skaits augs drīz milzīgā lielumā, tā ka

dažas skolas drīz varēs uzturēties no pašu ienākša-

nām, jo augstskolas uz zemēm iznāk lētāk, gaisā
ir labāks, pilsētu kārdināšanas nemaitā skolēnu ti-

kumus v. t. j. pr.
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PĀRS VĀRDU PAR ZEMNIEKU SKOLĀM

MASKAVAS GUBERŅĀ.

(1870)

Dzimtbūšanā, kā visiem zināms, ne še krievu ze-

mē, nedz ari Vidzemē, Kurzemē un Igauņu zemē,

nebij atrodamas daudz un labas skolas zemnie-

kiem. Tikai kroņu zemniekiem dažās guberņās bij

pulciņš mēreni labu skolu. Tagad vēl nav 9 gadi pa-

gājuši, kamēr še ir dzimtbūšana atcelta, un jau zem-

nieku skolas lieta iet it stipriem soliem uz priekšu.
Maskavas guberņā gan neiet tik labi kā Vjatkas gu-

berņā (kur ir it daudz kroņa zemnieku) un varbūt

arī netik labi kā Vladimiras, Tveras, Tulas, Sara-

tovas un dažās citās guberņās, bet taču notiek tik-

daudz, kā es līdz šim pats nedomāju, pirms neda-

būju rēķinus rokā, skolas komisijā iestādamies. Mas-

kavas guberņā, kas iedalīta 13 apriņķos jeb kreizēs,

dzīvo gandrīz 1.300.000 cilvēku, kad pilsētu Maskavu

ar 415.000 cilvēkiem nerēķinām līdz. Šiem 1.300.000

cilvēkiem tagad jau ir 398 zemnieku skolas ar 15.000

skolēniem; 1868. g. bij tikai 362 skolas. No 13 ap-

riņķu zemstvām (jeb kreizes saeimām) 1868. ga-

dā skolām tapa 26.000 rubli doti, 1869. gadā jau

34.000 r. un 1870. gadā taps 45.000 r. doti; bez tam

vēl dod zemnieki vairāk kā 3000 rubļus skaidrā nau-

dā; citu naudas tiesu dod muižnieki, kopmaņi (labu

tiesu) un citi lielzemturi; par skolu ēkām, par mal-

ku, svecēm, papīru v. t. j. pr. gādā gan zemnieki,

gan lielzemturi, gan citi birģeru labdari. Viskuplāki
iet ar skolām Serpučhovas apriņķī, kur jau ir 68

skolas; tur nākošā gadā apriņķu zemstva dos 10.000

rubļus skolām. Guberņu zemstva no savas puses ta-
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gad ieceļ lepnu semināru; 30.000 rubļi taps izdoti

ietaisīšanai un pēcāk 18.000 rubļi ikgadus uzturēša-

nai; 75 jaunekļi tur taps uz zemstvas rēķinu 3 ga-

dus mācīti, ēdināti, apģērbti. Bez tam grib vēl otru

semināru ietaisīt nākošā gadā un varbūt vēl trešo

tādā vīzē kā Irlavā, Kurzemē.

Nākošajā gadā var cerēt, ka itin daudz jaunas

skolas taps atklātas. Skolmeistarus jau var dabūt la-

bu pulku no tām tagadējām skolām, no kurām dažas

ir it labas, ar 2—3 skolmeistariem un līdz 200 bēr-

niem. Meitiņas vēl neiet daudz skolā, bet drīz ies

vairāk; arī sievišķi top ņemti par skolmeistariem;

daži grib, lai tiem ietaisa īpašu semināru. (Ziemeļ-
amerikā ir daudz vairāk sievišķi par skolmeistariem

zemnieku skolās, ne kā vīrišķi.)

Maskavas guberņas zemstva (jeb guberņas land-

tāgs) arī stipri vien gādā par to, lai tagadējie skol-

meistari var iet uz priekšu mācībā un zinātnībā;

tā šķiņķo ikgadus labu pulku grāmatu skolēniem un

skolmeistariem par labu, un izsūta uz savu rēķinu

gruntīgi mācītus skolmeistarus (no Maskavas pilsē-
tas skolām) vasaras mēnešos, lai ierāda sādžu skol-

(meistariem, kā un kas bērniem jāmāca v. t. j. pr.;

sādžu skolmeistari (kam zemstva pie tam palīdz ar

naudu) pie tam sapulcējas s—lo5 —10 vai arī vairāk vienā

skolā un tur paliek daudz nedēļas kopā. Šī ierikte

it ļoti palīdz pie tam zinātnības garu mudināt skol-

meistaru starpā. Zināms, tādas labas ieriktes maksā

daudz naudas: augsti mācītie skolmeistari dabū līdz

600, visu mazāk 300 rubļus, par tiem pāri vasaras}
mēnešiem, kur tie ar sādžu skolmeistariem darbo-

jas.
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Šinī 1870. gadā arī faps izdots īpašs skolu mēneš-

raksts; firsts Vasilčikovs tam ir šķiņķojis īpašu ka-

pitālu. Tas laikam būs loti derīgs paskubināt un

uzslavēt tos, kas gruntīgi rūpējas par skolām, un

uzrādīt un apkaunēt tos apriņķus un tās guberņas;
kur (kā Tambovā, Orlā v. t. j. pr.) vēl par maz

tiek darīts. Maskavas guberņā tikai tai vienā pašā

Broņicas bagātā kreizē jeb apriņķī zemstva vēl neko

negrib pie skolām palīdzēt; katru reizi tā atbild, ka

skolas nevajagot, un visas 27 skolas tur top uzturē-

tas no zemniekiem vai dažiem muižniekiem vien, bez

apriņķa palīga.

No tiem jaunekļiem, kas tai minētajā lepnajā se-

minārā parādīsies garā īpaši spēcīgi, taps daži par

velti uzņemti Maskavas pilsētas augstskolās, lai iz-

mācās par ģimnāziju skolmeistariem jeb ūniversitāšu

profesoriem.

Ja tādā vīzē vēl kādu desmit gadu skolas lieta

arvien ies uz priekšu, tad laikam skolas būšana še

it dziji iesakņosies.

Pirmo soli paspert krievu zemniekiem nākas daudz

Vieglāk nekā angļiem, frančiem, vāciešiem jeb arī lat-

viešiem. Angļiem un frančiem ir jākaujas ar ļoti

grūtu ortogrāfiju; tiem ir jāraksta: knight, Bordeaux,

un jāizsauc: neit, Bordo v. t. j. pr. Vāciešiem ir jā-
mācās kādi 8 alfābēti; latviešiem 4, ja nemācās krie-

viski un vāciski. Bet krievu zemniekiem pietiek gan-

drīz viena paša alfabēta, tādēļ ka rakstīti un dru-

kāti lieli un mazi bokstabi tagad visi ir vienādi.

Tādēļ jau reižu reizēm ir redzēts, ka zemnieku zēni

4 vai 6 nedēļu starpā ir iemācījušies rakstīt un (rā-

mi) lasīt! To neviena cita tauta neiespēj! Daži skol-

meistari tikai rakstīt vien māca, no pašas pirmās
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dienas; rakstītāji nemaz nemana, ka arī lasīt iemā-

cās.

Arī ļaužu un skolu grāmatas jau iznāk gauži labas

un lētas. Nupat ir iznācis kalendārs — 330 puslapas
mērenās oktāva lapās, — kas iesiets maksā 15 kap.l
Druka un papīrs ir it jauki un ziņas tur iekšā ļoti
labas. Jau priekš 4—5 gadiem tapa izdota skolas

grāmata par 30 kap., bieza, cieti iesieta un ar it

jaukiem rakstiem, ko luste lasīt arī vairāk mācītam

cilvēkam. Zināms, kur tautas skaitlis pārsniedz 60

miljonus, tur ir viegli izdot lētas un labas grāma-

tas (minētā skolas grāmata topot ikgadus 50.000 ek-

semplāros izdota).

SKOLAS TURCIJĀ, RIETUMU RUMELIJĀ.

(1885)

Vēl nav pagājuši 8 gadi, kamēr turku province
Rietumu Rumelija caur Krievijas karaspēkiem tapa

puslīdz atsvabināta no turkiem, kuriem tagad šinī

provincē itin aprobežota vara, tā, ka pašai tautai

nu pilnīgi iespējams iegādāt skolas, avīzes, dzelz-

ceļus un visu to, kas attīstītām tautām mūsu dienās

vajadzīgs un taču diezgan naudas izmaksā. Rietumu

Rumelija ir 650 kvadrātjūdžu liela, t. i. drusciņ lie-

lāka nekā Kurzeme (500 kv. j.). ledzīvotāju tur ir

ap vienu miljonu (Kurzemē 2k miljonu, 670.000 ie-

dzīv.). Rumeliešu lielākā daļa, 70 procenti jeb 700.000

pastāv iz bulgāriem, slavu tautas, kas turku laikos

bij diezgan nospiesti. Turkus, t. i. valdošo tautu, tur

rēķina ne vairāk kā 20 procentus, tā ap 200.000;
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grieķus 5 procentus jeb 50.000; atlikušie 50.000 pa-

stāv iz čigāniem (124.000), žīdiem, armēņiem un

citiem.

Paskatīsimies nu, kā stāv pec visjaunakam ziņām

(Mosk. Ved. 1885. g. Nr. 132) skolas lieta šai

nesen atsvabinātajā zemē, kur tagad valda ne turki,
bet bulgāri kā tautas lielākā daļa. Bulgāri ir ietai-

sījuši sev 890 bulgāru tautas skolu, kur pērngad mā-

cījās 38.564 puisēnu un 11.620 meiteņu, kopā 50.184

skolēnu. Tā tad, 700.000 bulgāriem pieder daudz vai-

rāk skolu un atrodas daudz vairāk skolēnu, nekā

atrodas Kurzemē un Vidzemē pie vairāk kā miljona

latviešiem, kas jau nezin cik ilgi atsvabināti un pēc
dažu vīru un sievu domām jau pa daudz ātri iet

uz priekšu kā avīžu, tā skolu lietās. Te nu redzam,

ka mums ļoti jākaunas no bulgāriem.
Bet dažs teiks, ka mums taču vēl daudz vācu un

dažas krievu skolas, kur arī latviešu daļa mācās.

Tiesa gan. Bet Rietumu Rumelijā atrodas bez mi-

nētām bulgāru tautas skolām vēl 763 turku skolas

ar 15.774 puisēniem un 11.339 meitenēm, kopa 27.113

skolēniem (t. i. uz 200.000 turkiem rēķinot, gandrīz

tikpat daudz kā Prūsijā). Bez tam Rietumu Rumelijā

vēl atrodas 48 grieķu tautas skolu (ar 2680 puisēniem

un 782 meitenēm, kopā 3462 skolēniem), 10 katoļu,
4 protestantu, 5 armēņu un 14 žīdu baznīcu skolu.

Šīs nu bija zemās skolas. Augstākas skolas, ģim-

nāzijas šķirā, atrodas bulgāru valodā: 19 vīriešiem

un 6 meitenēm; pirmajās bija 1884. gadā 2160 mā-

cekļu, pēdējās 394 māc; bez tam pastāvēja vēl 6

vīriešu un 4 meiteņu ģimnāzijas grieķu, turku un ci-

tu valodās ar 1601 vīriešiem un 396 sieviešiem. Augst-
skolas, t. i. ūniversitātes rietumrumeliešiem vēl nav,
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bet tuvā Grieķijā, Atēnās, atrodas it laba universi-

tāte, augstskolas Konstantinopolē, Bukarestā, Odesā,

Vīnē un citur arī ir sasniedzamas.

Tā ar skolas lietu stāv Rietum Rumelijā, kur pa-

visam atrodas 1734 ļaužu skolas ar 58.434 puisēniem

un 23,558 meitenēm; kopā 81,972 skolēniem uz 1 mil-

jona iedzīvotāju. Šie skaitļi ļoti apkauno mūsu Bal-

tiju, kur 8 gadu starpā knapi iespēj mazu soli spert

uz priekšu. Bet kas nu pie mums ir vainīgais? Teik-

sim taisnību: mēs visi pie tam esam vainīgi, vec- un

jaunlatvieši, tikpat daudz kā baznīckungi, kungi, pa-

gasta valdes un skolu pārvaldes, mēs vairāk protam

lielīties ar savu civilizāciju, bet rietumrumelieši

prot vairāk strādāt un skolām upurēt un mūs

apkaunot.

VĀRDI PAR GRĀMATĀM*)

(lespiesti 1853. g.)

Daža sieviņa, ieraudzīdama kādā muižā vai pil-
sētā grāmatu mīlētājam daudz grāmatas jeb redzē-

dama lasītāju, kas neapnicis dienu no dienas grāma-
tas lasa, ar brīnēšanos izsauc: Ak! cik tam gan va-

jaga būt svētam vīram, kas tā bez mitēšanās Dievu

lūdz, grāmatas lasīdams! Kāds liels brīnums viņai*

kad tai tiek pasacīts, ka šo grāmatu starpā tik re-

tas īstas Dieva vārda un pātaru grāmatas esot! —

Nebūs daudz tādu, kas, šos vārdus lasījuši, nevarēs

*) Rediģētāja piezīme. Pie virsraksta Valdemārs ar zvaig-

znīti piespraudis piezīmi: „Jdu priekš pāri gadiem sarakstīti;

ģeldētu gan drīz labāki īpašā grāmatiņā."
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vēl dažu šim līdzīgu brīnīšanās vārdu pielikt, ko dzir-

dējuši, un kas tikpat skaidri izrādīs, kā tas patlaban

pieminēts, cik maz vēl visas citas grāmatas, bez pā-

taru grāmatām, latviešiem pazīstamas. — Vecos lai-

kos maz gādāja par grāmatām nemācītajai, maza-

jai latviešu tautai; tik viņai kristīgās ticības dēj va-

jadzīgās Bībeles un dziesmu grāmatas, katķismi un

ābeces bij dabūjamas. Šīs, kas tanīs tumšos laikos

arī neriktīgā un knapi saprotamā valodā bija sa-

rakstītas, latvis ar mokām, dikti pūlēdamies un ne-

maz nesaprazdams, izlasīja, un — citādi arī neva-

rēja būt — domāja, ka šis pūliņš esot Dieva

kalpošana un padarot svētu. (Tādā pašā vīzē

vēl šodien citi cilvēki turas pie ārpuses, kas svētu

lūgšanu nesaprazdami, cer, to skaitot, lopiem slimī-

bu aizdzīt un citus brīnumus izdarīt). — Kad nu pē-

dīgi vecais Stenders ar tik karstām gribēšanām lat-

viešu tautas labklāšanu vērā ņemdams kā neviens

priekš viņa, no visas sirds pūlējās arī citas grāmatas

sagādāt un latviešus no briesmīgās tumsības un ga-

rīga miega uz gudrību un gaismu vadīt, tad par brī-

numu latvis redzēja, ka arī varot būt grāmatas, kur

nei pātari, nedz arī dziesmas iekšā. Še nu radās pir-

mais ceļš, uz ko viņš varēja lasot savu prātu brū-

ķēt un apcerēt; vai arī tas, kas tur iekšā izsacīts, esot

patiesība vai ne; jo pātaru grāmatas viņš lasīja it

bez visa apdoma, kā, Dievam žēl, vēl šodien tā

vislielākā daļa. Kad viņš, vājš lasītājs būdams,

dažu pantiņu pātaru grāmatā it aplam šķībi bij sa-

pratis un prāts tur sāka misīties, tad drīz apmierinā-

jās atminēdamies, ka tik jau esot Dieva vārds un

tādēļ ejot pārāk par cilvēka saprašanu! (Še varētu

par apstiprināšanu pielikt dažu piedzīvotu noti-
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kumu, kad runātu ar svešiem, kas šo būšanu paši

nepazīst.) Bet kad nu visā pasaulē Dievs gan zi-

nāms, ka jebkura tauta, kas — kad iesākumā nav

drīkstējusi prātu brūķēt — piepeši šādu brīvestību

dabū, to pašu pirmajā reizē necienī citādi kā ne-

prātīgi brūķēt, tad jau nevaram brīnēties, ka ir še

tā notika. Jo tūlīt, kad lasītājs latvis šo vai to Sten-

dera rakstos uzgāja, kas vai uz māju kopšanu zī-

mējas un tiešām priekš viņa mājām vai ciema labi

neģeldēja, vai viņam arī likās, ka tās nemaz nevarot

būt īstas grāmatas nei arī īstā grāmatu godā tura-

mas, — un viņš deva viņām to pazīstamo vārdu:

nieka grāmatas! Jo še taču nomanīja, ka neva-

rēšot nekādu svētību iemantot caur šādu grāmatu

caurlasīšanu vien.

Ak, cik maz mīļie ļautiņi tā runādami pazina to

neizsmeļamo gudrības avotu, kas .grāmatās atrodas,

un no kura tas, kas viņa gardo malciņu vienreiz bau-

dījis, jo dienas ar jo lielāku prieku smeļ, manīdams

savu prātu kā no lecošas saules apgaismotu! — Lat-

viešu valodā gan ir vēl tagad trūkst grāmatas, kur it

visas pasaules gudrības varētu atrast; taču mīļais
Stenders un tie, kas viņa garā pēcāk pūlējušies, jau
labu mantu iegādājuši, savas dusas stundas naktīs

paīsinādami, lai tik varētu latviešus gaismā vest. Pa-

tiesi Stenders bija latviešu tautas īstais tēvs un gā-

dātājs. Raudait viņam latvieši, kad viņa darbus pār-

lūkojat, sirsnīgas pateicības asaras pakaļ! Tas bija
vīrs, no Dieva izredzēts priekš mūsu tautas apgais-

mošanas un nevien priekš tā mazā apriņķa ap savu

dzīvokli bet bija viens pats, un tā tau-

ta, ko spiedās apgaismot, pavisam tumša. Tāpēc ari

nepiedzīvoja tādus augļus, kā no tāda vīra pūliņa
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gan varēja cerēt. — Tagad, kur jau vairāk kā 30

gadus pēc dzimtbūšanas skaitām, gan liekas, ka viss

pagriezies uz labu, bet tomēr latviešu • tauta pati vēl

ļoti maz dzenas uz priekšu. Gan visur kustas un viss

acīm redzot pagriežas uz jaunu vīzi; arī pa vietām

prāta cilāšana un skolas būšana mostas, ka sirds

lec no prieka. Bet pārāka daļa no latviešiem paliek

gandrīz tikpat tumša, kā bijusi. Gan vissžēlīgais ķei-

zars kā tēvs par saviem mīļajiem bērniem gādādams,
cēla brīvību, — gan cienīgi kungi gādā par sko-

lām, nebēdādami naudas izdošanu, no kā viņiem ne-

kāda manta neatlec, taču viss maz ko līdz. — Patiesi

sirds sāp, uzskatot to neticamo muļķību un garīgo
tumsību dažā stūrī mīļās Kurzemes. — Beidzamā

kolera gadā 1848. dabūja ir tie, kas līdz šim to ne-

ticēja un mīļo tēvu zemi šinī lietā viscaur nepazina,
manīt un pārliecināties, ka taisnība, ko tagad

cīju*. Un tiešām, ja tik būtu šī sērga tanī gadā tā-

lāki par zemi izplētusies, tad neprātīgi darbi to bū-

tu apliecinājuši, cik tumša un māņticīga vēl latvie-

šu tauta.

Vai- nebūtu laiks, ka šī būšana beigtos? Vai jau

nav tumsība, kas cilvēku par lopu dara, caur daudz

gadu simteņiem Kurzemi apklājusi? Ak, sniedziet Jūs,

*) Kādus neprātīgus māņus toreiz muļķis pie glāzes neizdo-

māja, ko citi vēl jo muļķi neticēja un žldiņš, gudrinieks, gribēs

darns, lai top labi uzņemts, tūdaļ kā jaunu, it patiesīgu stāstu

visur apkārt nesa! Ar kādu traku valodu neaprunāja kungus, pilsēt-
niekus v. t. j. pr.! Kad pēdīgi jukšana ar vienu jo liela tapa, un

par lielu laimi augstā valdīšana pašā laikā ar gudrību līdzēt sāka,
caur tiesām nelaiķa Panteniusa rakstus visapkārt pulkiem izsūtīdama,

tad apstulboti negribēja ne paša mīlētā Panteniusa vārdiem īsti

ticēt!
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kam Dievs līdzējis, pie gaismas tikt un tās gudrības
saules spīdumu baudīt, sniedziet jel saviem brāļiem,
tumsībā roku un velciet tos gaismā! Jūs, kam Dievs

vēlējis savas dienas valkāt, kā gribēdamiem, un kam

sirds nesas, cilvēka būšanu labot, še Jums tīrums

liels labu sēklu izkaisīt. Apņēmieties tik cieti rokas

pielikt pie šī labā, tomēr grūtā darba, —un tas,
kas uzlūko katra cilvēka darbus, dos savu bagāto
svētību un veikšanu! Par Jūsu darba augļiem tad vēl

bērnu bērni gavilēs. — Jūs muižas kungi, skrīveri un

it īpaši skolmeistari, kam žēlīga tuvāka sirds, brā-

ļiem palīdzēt: še ir darba brīvstundām! Še vijiet

sev neiznīkstamu kroni! Visvairāk Jūs, kas no lat-

viešu kārtas pie mācības tikuši, nelieciet mīļā Duns-

berģa vārdus: „Ak! citi tik smalki sāk izlikties, Kā

cerē to esam par kaunu, Ar latviešu rakstiem nopū-

lēties, Tiem dziedāt un stāstīt ko jaunu" —uz se-

vi zīmēties, bet palīdziet saviem vājiem brāļiem! Jūs,
kas labi grāmatnieki, gādājiet, ka patikšana plaukst,

grāmatas lasīt un gudrības meklēt. Nevajaga daudz

ļaužu pie tādu darbu strādāšanas, kas nezūdamu svē-

tību atnes; dedzīga tuvāku mīlestība, cieta apņem-

šanās un nešaubīga izdarīšana visu iespēj. Nesa-

plociet arī šo svētīgo darbu strādādami, kad tādi

ļaudis, virsū mācās, kam šis Jūsu labais pūliņš ne-

patīk, un visvairāk tāpēc, ka tie, kuru labad Jūs dar-

bosities, Jums, kā jau nemācīti, kas mācības vērtību

nenojēdz cienīt, maz pateicību vai tīru nepateicību
rādīs. Lai Jums tad pietiek par atmaksu, ka tie, kam

Jūsu darbošanās tikpat kā Jums pašiem sirdis iekar-

sē, Jums katrā brīdī stipras pūlēšanas garā klāt stā-

vēs, par Jūsu darbiem bezgalīgi līgsmosies un pie-
nākumu algu Jums no Tā izlūgsies, kas ir mūžīgais
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gaismas mīlētājs un visa laba apdāvinātājs. Apdo-

mājiet, cik lēti Jūs būru varējuši tāpat palikt tum-

sībā, kā Jūsu nemācītie brāli, kad nebūtu Jūsu lik-

tenis bijis labāks, un darait no savas puses ko un

varēdami; gan tad cienīgi kungi un mācītāji daudz

vietās ar prieku palīdzēs.
Ko tad lai darām? to gan vienā balsī, vienprātīgi

varēsim pasacīt: visu, kas derīgs, latviešu tautu pie

apgaismošanas vest. Lai gādājam, ka vis āda gud-
rība visapkārt mums izplēšas; ir rakstīšana, ir rē-

ķināšana, lasīšana un t. j. pr. — Un kad mums arī

laimētos tik vienu vai otru pie gaismas pievest, kad

jau nevaram zināt, cik daudz labuma no šī viena pū-

riņa var celties. Jo viszemais nabaga zēniņš, ko pie

mācības vedam, var, liels izaudzis, palikt par godātu
vīru un darīt lielas lietas pasaulē; var daudz citus

pievest pie gaismas un tā mūsu labos darbus uz

bērnu bērniem vairot. Pat tas, kas pēdējā meža malā

mājo, kur reti kāds svešnieks uzklīst, lai neaizbildi-

nās, ka esot no citiem atšķirts, un ka nespējot tā-

pēc nekādu palīdzīgu roku sniegt. Tādi vārdi ir tuk-

ši vārdi: jo prātīgs cilvēks tomēr zina, ka nevien še,

daudz jo dziļākā vientulībā var strādāt saviem brā-

ļiem un pēcnākamiem par svētību un par priekšzīmi:

tikai gribēt vajaga, tik karsti gribēt, ka ir dažu

niecīgu pasaules prieku un izlustēšanu labprāt var

paciest un turpretī meklēt iemantot simtkārt saldā-

ku, paliekamu prieku, proti, to sirds apzināšanu, ka

savam tuvākam to par labu strādājis vai ar vārdiem

un rakstiem, vai caur priekšzīmi dažkārtīgā vīzē. —

Viss, kas mācību vairo, ir derīgs un teicams. Bet

nevaram cerēt, ka laimēsies visu tautu pie rakstīša-

nas etc īsā laikā pievest. Tāpēc gribam vienu lietu
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it īpaši ievērot, kas īsti uz prāta cilāšanu izstiep-

jas, t. i. lasīšana. Kas latviešus pazīst, tas arī

zinās, cik vāji vēl ar lasīšanu iet. Cienīgi mācītāji

ir grūti pūlējušies un gādājuši, ka tagad gandrīz
katrs prot lasīšanu. Caur šo lielu soli uz priekšu va-

jadzētu visai tautai kā pārvērstai tapt, bet nav bijis
tā. Kāpēc? Tāpēc, ka lasīšana un prāta cilāšana līdz

šim bijušas šķirtas lietas. Lai uzklausāmies to garo

vilkšanu un lasīšanu, kas kā pusdziedāšana liekas,

tad tūdaļ mlanīsiim ka prāts tur pavisam iemidzis.

Un kad mēģināsim jautāt, kas tanī grāmatā rakstīts,
ko jau simtreiz lasījuši, tad dabūsim it skaidri redzēt,

ka tāda lasīšana tik ir veltīga laika šķēršana un

ka lasītājs nezina ne tās vislētākās domas, kad grā-

matu pie malas licis. Skaidru patiesību sakot, ir lie-

los pagastos tik retus tādus var atrast, kas prot la-

sīt un domāt reizē; tādi arī nemēdz vilkt balsī kā

dziedādami, bet lasa tā kā runātu. — Kāda nu tā vaina

tās nekārtīgās lasīšanās? Es domāju tā, ka daudz,

daudz latviešiem nekādas citas grāmatas nav rokās

kā retas garīgas, t. i. dziesmu grāmata, katķismfs,
un ja daudz, tad vēl Bībele. Šinīs grāmatās, kas

patiesi par dzīvības garīgo maizi nosaucamas, gau-

ži ģeld lasīt tad, kad prāts un apdomāšana ko-

pā, bet velti un tīra laika zagšana, kad prāts snauž;

un posta cerība ir, kad domā šīs lasīšanas pū-

liņš esot Dieva kalpošana. Bet prāts nemostas, kad

tik vienu logu, caur garīgām grāmatām vien, at-

ver. Kad dabūtu vēl pie šīm grāmatām klāt tādas;

kur iekšā vai jauki un viegli saprotami stāsti (no ku-

riem viens pats tik brīnum stipri, kā nekāda mā-

cība, kas vien prātā, un ne sirdī iespiedusies, var

caur visu mūžu skubināt uz tikumļiem un visu labu,



51

kad tikai patiesi īsti jauks bijis), vai joki, kas

garu iesilda, vai visādas gudrības un labas mācības —

tad lasītājam prāts pats no sevis atmostos bez vi-

ņa paša īstenas nomaņas un gribas; viņš iekārotos pēc

grāmatām, un ar šo vienīgo soli uz priekšu būtu it

brīnum daudz izdarīts: no skolas ienaidniekiem

un nikniem pretiniekiem lielais pulks paliktu par sko-

las un gudrības mīlētājiem; jaunas ieriktēšanas, ko

kungi tagad gan sevim, gan arī saviem novada ļau-
dīm par labu jo gadus jo vairāk iegroza, viņi ne-

nicinātu jau tādēļ vien, ka jaunas, bet dzītos

papriekšu uz pārbaudīšanu vai labas, un paturētu to,

ko izmēģinādami atrastu par labu. Caur to arī tiktu

mācīti vīri skubināti vairāk jaunas, ģeldīgas grāma-
tas sarakstīt, nekā līdz šim noticis, jā — varētu ce-

rēt, ka grāmatas tiktu lasītas un izpirktas. — īpaši

arī pie sirds liekams, ka viss tas pūliņš jau tiem,

kas tagad dzīvo, nāktu par labu, tas ir: mūsu lai-

kiem; kamēr teicams skolas darbs turpretī vairāk

bērniem un bērnu bērniem jeb nākošiem laikiem ne-

sīs augļus.

Tāpēc it īpaši, un pirms vēl uz tālākiem soļiem

varam cerēt, vajadzētu mīļos brāļus šo vienu soli

uz priekšu vest. Būtu jāgādā kā vien zinādamiemj

un cik iespēdamiem par to, lai visādas labas, latviešu

lasāmas un gudrības grāmatas — jo tikai dziesmu

un pātaru grāmatas jau visur atrodamas — ļautiņiem

viegli tiek pazīstamas, no viņiem mīlētas un cienā'

un godā turētas kā no katras mācītas tautas. Jo
nevien tā lielākā daļa no latviešu lasāmām grāmatām

pa sētām tīri nepazīstama, bet arī tik maz cienīta,
ka ir brīnums to redzēt. Jau pie tam redzama grā-
matu nievāšana, ka daudziem, — zināms, arvienu vai-
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rāk nemācītiem, — kas nemaz nav sīksti naudu ba-

gātīgi izlaist par kaut kādu niecīgu prieku, ka šiem

to vismazāko naudu žēl izdot par grāmatām. Uri

tomēr par labām grāmatām patērētā nauda nes

lielākos augļus, protams, tik tam, kas tās māk pa-

reizi brūķēt; jo viņas var pielīdzināt naudas po-

dam, kas zemniekam, laukā ierakts, tik tad der Me-

ti, kad to zina uzmeklēt —

Tas darbs latviešu lasāmas grāmatas visiem ro-

kās gādāt liekas iedalāms divējās šķirās. Pirmāk

būtu jāgādā, zināms, ar valdīšanas atvēlēšanu, par

lasīšanas bibliotēkām (vienā vietā sakrāti grāmatu

pulki) pilsētās, kur ikviens par it lētu maksu va-

rētu dabūt katru grāmatu izlasīt, kas latviešu va-

lodā sarakstīta — un joprojām par lasīšanas biedrī-

bām, kas ikkatrā pagastā kopā sadevušās par to gā-

dātu, ka tās grāmatas un avīžu lapiņas tiek papil-

nam lasītas. Ar šo ieriktēšanu ģeldētu sākt, un ta

būtu visvairāk tiem par labu, kas jau īsti grāmatu

draugi. Tad atkal būtu jāgādā, ka katrā ķirspēlē
rodas lasīšanas grāmatas; kauču šī ieriktēšana vie-

tām tūlīt gan neļautos izdarīties, tad tak ar laiku.

Jo še īpaši vērā jāņem šīs trīs lietas: 1) Nauda, ar

ko tās grāmatas sapirkt un pēc kārtas uzturēt. Šī

gan būtu ta mazākā lieta; jo kad tik zinātu, ka la-

sītāji rastos, tad patiesi turīgi vīri, kam laba sirds

tuvākam palīdzēt, būtu gatavi, naudu samest. 2) Vie-

ta, kur ļaudis bez visas klanīšanās un gaidīšanas, tā

sakot, garām iedami tās grāmatas varētu dabūt lie-

nēt; baznīckunga muiža priekš tam mēdz būt par

daudz tālu, kad arī tik versti no baznīcas atstatu,

jo tur taču ļaudis gadās, ka jāpagaida, kamēr mā-

cītājs no baznīcas iznācis paēd maltīti, vai kamēr*
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tas vēl notur vācu dievkalpojumu, vai atraida ļau-

dis, kas pie viņa citā vajadzībā nākuši, vai kamēr

uzņem viesus un t. j. pr. — Un kad nu gadās, ja

grāmatu lasītājs ar grāmatu nicinātāju no tālienes

līdz atbraucis baznīcā, tad tam kājām jāpaliek, jo

citi jau negaidīs; un ļoti reti gadās, ka ar sirdēstiem

apkrauts saimnieks, kam tie zirgi pieder, pats būtu

lasītājs. Tādēļ vieta grāmatām vislabāk it tuvu pie

baznīcas, vai arī pašā baznīcā pie ārā ejamas vietas,
vai drēskambarī. Var būt dažam liksies, ka tie priek-
šā izsacītie vārdi būtu nieka iemesli, taču tā nav vis;

jo mums jāapdomā, ka tie, kam tās lasīšanas grāma-
tas ķirspēlē visvairāk par labu nāktu, vēl iesākumā

nemaz nav grāmatu draugi un, tik šīs grāmatas brā-

ķēdami un pazīt dabūdami, paliktu par grāmatu mī-

lētajiem. Tie tāpēc tik tad, kad, kā jau sacīts, garām

iedami varēs dabūt grāmatu, to paņems, gribēdami
redzēt: kādi nieki tur gan stāv iekšā! Kas būs vienu,

otru grāmatu caurlasījuši, jeb bērni tiem garajos zie-

mas vakaros būs no tām jaukus stāstus, kur nevar

asaras valdīt, tos klausot, priekšā lasījuši, tad paliks

par lieliem grāmatu draugiem. 3) Grāmatu val-

dītājs, saņēmējs un izdevējs, naudas sakrājējs etc.

— Še vajaga vīra ar dedzīgu sirdi, kam tuvākā lab-

klāšana rūp; vajaga viena vienīga ik no 5 vai

6000 cilvēkiem ķirspēlē, un taču šo vīru atrast neģ

būs visgrūtākā lieta! Jo kas zina, vai atrastos ik

ķirspēlē tāds cilvēks, kas uzņemtos bez kādas lai-

cīgas peļņas ik svētdienās pie šī darba pūlēties, kaut

to cerēto labumu pirmajā, var būt vēl otrā gadā ne-

var īsti nomanīt; vīrs, kas katru izdotu un saņemtu

grāmatu uzticīgi pierakstītu, un, īsi sakot, kā īsts

saimnieks šo būšanu koptu un valdītu! Viņam va-
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jadzētu būt laipnīgam, ne lepnam vīram, pie kā vi-

si, ir nabagi gana zēni, droši varētu pieiet un izrunā-

ties; vislabāki vīram no latviešu kārtas. — Skolmei-

stari! vai būtu velti, kad uz Jums cerētu?

Tagad jau vairāk nekā 60 jaukas latviešu grāmatas

dabūjamas un ikgadus top dažas jaunas driķē laistas.

(Vāczemē, turpretim, ikgadus kādas 6000 jaunas grā-

matas dod driķē; franču zemē kādas 4 līdz 5000, ang-

liešu zemē daudz vairāk; no šīm tiek daudz pieci līdz

desmit tūkstošu gabalos jeb eksemplāros driķētasi,
kamēr Kurzemē no tām retām grāmatām, kas tiek

driķē nodotas, tik 5 līdz 600 un ja daudz, tad 1000

gabalu tiek nodriķētas, un ir šīs neizpērk. To tiem

par ziņu, kas domātu: nu, kad Kurzemē ikgadus jau-

nas grāmatas piedriķē klāt, tad jau vajaga būt brīnum

svētītai ar grāmatāml). Gan nu vēl būtu dažas lietas

par lasīšanas grāmatām plašāki apdomājamas — bet

nav šinī grāmatiņā ģeldīga vieta šo lietu gruntīgi

līdz galam izvest. Kad tik ar šiem vārdiem viens jeb
otrs būtu pamudināts vietu uzmeklēt, kur var

ko šinī lietā laba darīt, un pārdomāt kādā vīzē

tas izdarāms, tad jau augļu būtu Dievs gan. — Bei-

dzot vēl nevaru rimt Jums še (itin kā par apstiprinā-
šanu visu to, ko šeitan esmu sacījis) tos vārdus par

grāmatu lasīšanu nepielicis klāt, kas atrodas visiem

lasītājiem uzslavējamā, jaukajā grāmatiņā: «Dziesmas,

stāstu dziesmiņas, pasakas" etc Latviešiem par izlu-

stēšanu un prāta pieaugšanu sarakstītas no Alek-

sander Johann Stender, Jelgavā 1805. Kauču šie stāsti

šinī grāmatiņā visai jauki, tad tomēr tā tik reti kur

ir atrodama; lai tāpēc tie, kas šos rakstus lasījuši,

neļaunojas, kad še to pašu ar tiem pašiem vārdiem

dabū otru reizi lasīt; jo liekas, itin ka būtu šiem vār-
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diem savāds spēks sirdis satriekt un iemigušu prātu

modināt. Lai Dievs mīļais dod, ka tiklab ar tiem

priekšā lasītājiem vārdiem, kā arī ar šiem no Sten-

dera varētu dažā mīkstā jaunekļa sirdī modināt tādu

karstu, ugunīgu mīlestību uz visu labu, kas tiem visu

mūžu kā labais eņģelis klāt stāvētu, ka tie kā jauna

pārvēsta tauta to dziļo garīgo miegu un tās vecās

nelabās ieražas, tos netikumus, ko Stenders še ar tik

sirdīgiem*) vārdiem liek priekšā, pagalam atmestu

un tad, kas visvairāk vērā liekams — tūdaļ citiem kā

brāļiem pasniegtu mīlīgu glābēja roku, pūlēdamies
lai visa tauta to labo ceļu uzņemtu. — Stenders

savu virsminēto grāmatu rakstīt pabeidzis, saka tā:

„Šo grāmatiņu rakstīt beidzis un apdomādams: kāds labums

iekš tās ronas, caur ko dažs lasītājs spētu atzīšanā pieņemties —

tad man prātā šāvās, sev pašu vaicādams: bet vai tad daudz

ļaudis to pirks un lasīs? Ko palīdz visas gudrības MagazMes,

kad šo preci neviens nemeklē? Ko palīdz tie jaukie vārdi tam,

kas kurls iraid, jeb tīši liekas un negrib dzirdēt nedz pieņemt?
Ko palīdz tās vislabākās grāmatas, kad lustes trūkst tās

lasīt un pārdomāt: Tas ir liela skāde — un patiesi tā vienigā

vaina, ka Latviešu tauta negodā un vergu būšanā redzama:

jo jebšu šurp turp lasītāji ronas un liekas vairoties, un baz-

nīcā daudz tādi redzami, kas ar grāmatām greznojas — tad

es taču maz augļus nomanu — prāts pie viņiem vēl tumšumā

un ar ērmīgām liekām ticībām piepildīts ronas — īsta gudrība

un prātība vēl reta lieta. Daudz grāmatnieki, maz lasītāji,
bet jo vairāk grābstītāji. Pārbaudi tikai, kā tie lasa, tad tu

brīnīsies. To, ko simtreiz lasījuši un dziedājuši, tie puslīdz iz-

lasa — bet dod tiem jaunu un svešu grāmatu, tad tie ne no

vietas nekust; kad daudz, tad ar pusvārdiem un ar pieduršanu

lasa, ko tie paši neprot nedz klausītāji samana. Ko var tāda

lasīšana līdzēt! še jo skaidri redzams, ka tie ne lasa nedz

*) Jus mīļie lasītāji jau tam, kas Stendera vardu nes, tos par

ļaunu neņemsit.
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mācās lasīt, kā caur to gudrībā var pieņemties, bet kādas pie-

spiešanas jeb liekas slavas dēļ. Ar labu apdomu un paša prātā

tas reti notiek. Vidzemē tā kā Kurzemē tagad daudz lasītāji,
bet vai tie jau gudrāki nekā tie nelasītāji — to lēti neatron —

ja tie paši iekš savaļības, nebēdības, dzeršanas un visiem ne-

rātnumiem daudzreiz tie lielāki meisteri ir. Bet no kā tas var

nākt? Vai tad tā lasīšana cilvēku nedara gudrāku? Pie Latvie-

šiem to tā neredz — jp tie nedzenas uz skaidras lasīšanas, tie

nemīl tās grāmatas kā pienākas — gudrība un goda būšana tiem

nepatīkama. Tā vecā būšana visā slinkumā, dumjībā un blēdībā

tiem vairāk tīk. Jo kad tie mācās lasīt, dziedāt, un pātarus un

ticības gabalus izmācās — kad tu domā, ka viņi to dara skaid-

rākas atzīšanas, labākas ticības un gudras saprašanas dēļ, tad

tu mūsu zemniekus vēl slikti pazīsti. Nē, tiešām. Kungu vaļa
un pavēlēšana, baznīckungu uzskubināšana to padara. Labā

prātā jau neviens savu bērnu skolā nedod, ja daudz no tiem,

kas ar mokām lasīšanu izmācījušies, par kādu brīdi to atkal

aizmirst un, ar lusti un apdomāšanu nelasīdami un labas grā-
matas nepirkdami, tie nemaz gudrāki netop. Vietām ļaudis

gan ir nespiesti uz lasīšanu dzenas, bet ne citā prātā, kā ar to

lielīties. Citi domā caur to priekš Dieva jau svētāki un priekš

citiem, kas neprot lasīt, labāki esam. Tāpēc aridzan tādas grā-

matas, kur ne Dieva vārdi, dziesmas, pātari jeb ticības mācības

neronas, tiem netīk un neprātnieki saka; tas ir joki — nieki —

un smādē to, ko tie neprot, un nelasa un nepērk to, un paliek
savā mīļā dumjībā — šķizdami, ka prātu cilāt, uz augstākas

gudrības dzīties, nekā pie arkla un izskapta vajaga, zemniekiem

neklājās — bet tas labi klājas, brandvīnu dzert, un savus

Kungus vilt.

Par labu saimnieku tas der,

Kas kūtri strādā, dikti dzer:

Kas godam to nedara

Ir tiešam pintiķis un nara.

Ko nu var ar tādiem darīt, kam pārgrozīts prāts, kas

prātību smādē un apdomīgu lasīšanu neiemīl. Ko vēl tādiem

grāmaftas rakstīt un driķēt — tas itin tā kā cūkai pērles api-

siet — cūka paliek cūka un kaut mazgāta un jauki pušķota,

tūdaļ uz sūdudubļiem atpakaļ griežās. Kas tā nebija laba grā-
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mata, tā gada grāmata, un par lētu naudu pirkama! Cik daža

gudra ziņa tur bija iekšā! kā no visiem labiem baznīckungiem
uzslavēta! bet ir šī, kā jauna slota iesākumā, puslīdz tape

pirkta. Tas otrais gadagājums jau tape aizmirsts uņ nepirkts —

tā kā grāmatu driķeram, kas to no labas sirds tā lēti pārdēvē,
liela skāde notikusi, kad lielāka daļa no tās pie viņa vēl guļ,*)
tā tas aridzan daudz citām labām grāmatām noticis, uz ko

vairs nedomāt nedomā; un jau viņa prāts apnicis latviskas grā-
matas uzņemties driķēt. Ir tā godīga Mīliķa skolas grāmata
vēl tā netop pirkta, kā šī gana pelna. Bet vai tad man ar savu

grāmatu labāka laime būs? Kad Latviešu prāts neatjaunojas,

uz savu pašu labumu un krietnu atzīšanu caur grāmatām ne-

gādās — tad ir šī ne ko labu nepadarīs. No tām grāmatām

runāt, ko mans nelaiks tēvs rakstījis, ko visi godīgi mācītāji

ar prieku preti ņēmuši un vēl labā cienā tur, un kas uz viņu

paskubināšanu no daudz ļaudīm pirktas tape, tomēr tiesa ir —

no ļaudīm tās taču tā netop cienītas nedz pirktas, kā tās gan

vērtas iraid. Savādi viņa dziesmu-grāmata, tā jaukākā par vi-

sām citām, kur prātīgi Kungi saderīgi ar saviem baznīckun-

giem, tās draudzē uzņemt pavēlējuši: un ir še tas bez kurnē-

šanas nepalike, un daudziem vēl tā sirds nesās uz to vecu

resnu dziesmu grāmatu, ko ne viņi ne viņu tēvi sapratuši un

to slepeni pērk un mājās brūķē. Par ko jel? — Par to, ka tie

pie tās vecas ieraduši, un ka tā svarīgāka iraid — arig tie

vārdi tur skaidrāki, un vairāk saprašanas un gudrības mācības

te iekšā, uz to tas neprātnieks nelūko. Kad viņam tikai grāmata

rokā, jo resnāka, jo labāka, — tad viņš domā, nu viņam laba

manta. Un kas jo sliktāks, viņš pie visas nezināšanas vēl pār-

gudrs turas un strīdējās un neliekas no prātnieka, nei pat no

sava paša mācītāja pārrunāties. Tāda stīvēšana allažiņ zīme

lielas negudrības. Un tanīs draudzēs, kur tā neir ievesta,, tur ne

vārdu no tās nezina, un kad arī zina, neviena sirds nenesās to

par savas sirds svētību valkāt. Ko nu tās Stendera grāmatas pie

tādas būšanas daudz jeb maz labu un vairošanutās atzīšanas pie vi-

sas Latviešu tautas padarījušas — tas vien Dievam zināms— priekš

cilvēku acīm tas gan maz redzams — ja tas liekas, itkā šinīs pēdīgos

*) Vēl tagad — gandrīz 60 gadu starpā tā jaukā grāmata

nav izpirkta! —
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gados tas lustes uz lasīšanu nolaižas un grāmatas top mazāk

pirktas. No kā tas citādi var nākt kā no ļaužu nesaprašanas

un ka tie no savas mīļās, dārgās dumjības negrib šķirties, kā

sudabambals no saviem mīļiem sūdiņiem, jeb no kārīga, lo-

piem līdzīga prāta, kam ēst, dzert, slinkot, plītēt labāki patīk
nekā visa gudrība. Vai tad brīnums, ka ļauna būšana, sūdzē-

šana par grūtiem darbiem un neauglīgiem gadiem visur dzir-

dama, un Latvieši jo dziļāk negodā un vārgošanā grimst un

kā lopiem līdzīgi savaļnieki, ar bargumu un kūleņu valdīti

top. Bet pie tā ne tas mīļais Dievs, ne tā valdīšana, ne tie

Kungi, ne tie mācītāji, ne tie laiki vainīgi — bet pašu ļaužu
kūtrība uz labu un prāta cilāšanu un kārumu novaldīšanu. Ka-

mēr šī vaina paliks, ir tas liktenis ne var citāds tapt. Gan

mūsu žēlīgam Ķeizaram ļaužu apskaidrošana un laimošana sirdī

rūpj, un tādēļ visur augstas un zemējas skolas iecēlis un

aridzan zemnieku skolas visās draudzēs dzīrās iegrozīt, tādas,
kur bez tās lasīšanas, ko jau sētās, kur grāmatnieki ronas, jā-

mācās, bet jo vairāk daudz citas zināšanas un gudrības taps

mācītas. Nu ir tā stunda jūsu apgaismošanas klātu — ņemiet
šo laiku vērā, un sniedziet šim labam padomam paklausīgas
rokas pretī — topiet kā jauna radība — ar jaunu garu piepil-

dīti, dzīdamies ar saviem bērniem uz krietnu mācīšanu, un uz

visu to, kas labi pieklājams ir. To žēlastības laiku smādēdami

un savā rupjā nezināšanā palikdami — ne pat augstais Dievs

jums nevar līdzēt — tad jūs neesat žēlojami, kad jums jo grū-
tāki klāsies. Nē, mīļie draugi, brāļi! tas būtu jums par mūžīgu

kaunu un bērnu bērniem par bēdu vairošanu — un vienreiz

priekš Dieva tiesas, par grūtu atbildēšanu un sodu. Neturiet

no saviem vadītājiem ļaunas domas, it kā tie tikai savi: un

ne jūsu labumu meklē. Esiet viņiem padevīgi un viņu labam

padomam vairāk klausīgi un jūs redzēsit, kādi labi laiki

uz priekšu būs nākami. Lai savādi jel tās lustes uz

lasīšanu jūsu sirdīs neizdzēš, bet dodaties jo
vairāk uz tās — un, valkājiet ir šo grāmatiņu par godīgu
izlustēšanu un prāta apkopšanu. Tādas jaunas lustes pie jums

nomanīdami, neģ dažs prātīgs mācītājs vēl dažu labu grāmatu

rakstīs, jeb no Vācu valodas pārtulkos. Jeb kas vēl labāk,
dodeties uz Vācu valodas mācīšanu — kā citkārt Prūšu tauta

darīja, kas caur to, Vācu tauta, un visas Vācu gudrības pie?-
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ņemīga tape — tad ir jūs letāki pie visām labām atzīšanām

kļūsiet. Jūs, vidū starp Vāciešiem būdami, to lēti paspēsit. Pil-

sātos, muižās, baznīcās, skolās, krogos — visur Vācu valoda

skanēt skan. Tā kā tie Vācieši visi kas latviski runā no jums
to valodu mācījušies. Ak, kauču šis laiks drīz būtu nākams,

ka mūsu zemē viena valoda, viena tauta būtu, kas to par savu

augstāku godu tur, prātnieki, labi un klausīgi tai valdīšanai

būt. Kā tad mūsu zemes laime audzin augs! Ak, kauču jel

Jēzus vārds (Jāņ. 10, 16) ir pie mums piepildīts taptu: Un

viņi dzirdēs manu balsi un būs tikai vienam avju pulkam un

vienam ganam būt, tā kā mums viens vienīgs augstais Dievs,

un viens vienīgs virsvaldītājs viņa vietnieks iraid, tas dēļ savas

labsirdības ļoti teicams Ķeizars un patvaldnieks visu Krievu

valstu, Aleksanders tas Pirmajs.*)

Svēta laime lai nāk pa viņu un viņa Ķeizara namu. Amen."

GRĀMATU KRĀTUVES (BIBLIOTĒKAS)
LATVIEŠU TAUTAI.

(1880)

Ziemeļamerikā, kur daudz vairāk nekā Eiropā gādā

par tautas apgaismošanu, nevien visur, kur dzīvo cil-

vēki, ir ietaisītas ļaužu skolas, bet arī bibliotēkas, kur

sakrātas tuvākiem apgabalu iedzīvotājiem lasīšanai tik

daudz grāmatu, cik bibliotēku ietaisītāji spēja sada-

būt. Tādas grāmatu krātuves, kur vai par velti, vai

par mazu atmaksu katrs var lasīt to, kas tam visvairāk

*) Stendera grāmatiņā stāv Aleksanders tas Pirmajs, kas ap

*to laiku mūsu Ķeizars bija; mēs še nevaram kavēt, mūsu visužē-

līgam, tagad valdldamam Ķeizaram NIKOLAI PAVLOVIČ no sirds

šo augšā izteiktu slavu dot, no kufa stiprās rokas sargāti jau vairāk

nekā ceturtu daļu no gadu simteņa nebeidzamā laimīgā mierā

esam dzīvojuši.



60

Bekas derīgs, paceļ ātrumā tautas stāvokli daudz aug-

stāki, nekā to citādā vīzē var sasniegt.
Latviešu tautai, ja tikai ik uz desmit tūkstošiem

iedzīvotāju vienu tādu krātuvi gribētu ietaisīt, va-

jadzētu simts tādu krātuvju dibināt — Rīgā vien

4—6, Jelgava 2—3, mazākās pilsētiņās pa 1 vai 2;

tās citas krātuves nāktu uz zemēm, tādās vietās, kur

ļaužu pulks mēdz svētdienās vai citā laikā sanākt. Zi-

nāms, ka tādās krātuvēs, kurām dibinātāji iespēj vai-

rāk naudas salasīt (caur baļļu, teātru, danču vaka-

riem, kas īpaši tādēļ tiek izrīkoti) tādās lielākās krā-

tuvēs mēdz iegādāt arī reti dabūjamas grāmatas, avī-

zes, pat svarīgus rokrakstus par tēviju un tēvijas

intresēm, sarakstītas, pa daļai arī svešās valodās.

Kas nu cits kā paši latvieši lai ietaisa tādas grā-
matu krātuves latviešiem! Izdarīt to iespēj savā ap-

gabalā dedzīgi tēvzemes mīļotāji, vienalga, vai tiem

naudas ir kulē, vai ne; jo droši zinu, ka tiem, kas

šo lietu iesāks, citi nāks palīgā ar naudas dāvanām.

Mūsu literāti, kas grāmatas sarakstījuši, laikam visi

labprāt piesūtīs dažas no savām grāmatām, tik drīz

kā dabūs avīzēs lasīt, ka tur un tur top ietaisīta jau-

na grāmatu bibliotēka un adrese ir tāda un tāda.

Tad nu lūdzu tādus dedzīgus vīrus, visuvairāk

jaunekļus, jo ātrāk jo labāk ķerties klāt pie šā īsti

svarīga gaismas darba. Tagad iespēs to izdarīt, ko

priekš 30 gadiem es neiespēju, lai gan nelaiķis Lie-

pājas godavīrs, tirgotājs Fridrichs Hagedorns (spār-
kases dibinātājs), manas domas un svarīgus piedzī-
vojumus šinī lietā izklausījies, pirmā gara karstumā

uzņēmās uz savu rēķinu visai Kurzemei tādas biblio-

tēkas ietaisīt. Gribēdams vēl pēcāk šo lietu sekmēti

(kad jau svarīgi vīri bij Hagedorna kungu pārlieci-
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nājuši, ka latviešiem daudz grāmatas lasīt nederot),

ieliku savā 1852. g. Liepājā drukātā grāmatiņā ~300

stāsti" priekšvārdu par šo lietu. Lai gan šis priekš-

vārds, kas rokrakstā bij varbūt pa daudz silts, īpašu

vainu dēļ iznācis grāmatā diezgan remdens, taču uz-

drīkstos uz to aizrādīt, tādēļ ka papriekšu pats biju

piedzīvojis to, par ko minēts priekšraksts stāsta.

It kā bites uz medu, tā uzkrita 1848. un 1849. g. la-

sītāji Ēdolē grāmatu krātuvei, ko man laimējās caur

siltu un aukstu gaismas draugu dāvanām ietaisīt; la-

sītāji dabūja grāmatas par velti lasīt, jo jauniem

ziņkārīgiem lasītājiem uz zemēm reti atrodas grasis

kabatā.

GRĀMATU KRĀTUVES KĀ TAUTAS GARA

MODINĀTĀJAS.

(1880)

Cik grūti latviešu jaunekļiem vēl tagad nākas ie-

pazīties ar tautai sarakstītām grāmatām, to katrs zi-

nās, kas jaunības dienas nodzīvojis uz zemēm jeb
tālu no mūsu lielākām pilsētām. Un kam, kā jaunekļu

visulielakai daļai, nauda nav kabatā, tas arī lielākās

pilsētās nevar pie grāmatu lielākās daļas tikt un

tur to sev izmeklēt un lasīt, uz ko tam prāts īpaši
dzenas. Tādēļ īpašas grāmatu krātuves (bibliotēkas)
mūsu laikos tautai ir ļoti vajadzīgas, un jo vairāk tā-

das krātuves ir ietaisītas, jo labāki tās izpilda savu

dižano uzdevuma tautas garu atsvabināt un attīstīt.

Latviešu tauta pēdējos 10—20 gados ir it labus

soļus uz priekšu spērusi; avīžu lasītāju skaits ir Sļtipri
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vairojies; avīzes pašas paliek arvienu labākas; dzie-

dāšanas svētki, skolas, brīvie laiki: viss pie tam ir

palīdzējis; tautas un tēvijas mīlestība, visuvairāk jau-

nekļu sirdīs, arvienu stiprāk iesakņojas. Bet arvienu

vēl ir jānožēlojas, kad redzam, ka tikai it maza

tautas daļa pie šīs attīstīšanās līdz šim ir varē-

jusi dalību ņemt.

Jo mazāka tauta ir pēc skaitļa, jo vairāk par to

jāgādā, ka visi ar gara spēkiem apdāvinātie locekļi
tiek attīstīti. Tumša tautas daļa nevien sev skādē,
bet arī tiem, kas vairāk attīstīti.

Tādēļ jāgādā, cik šinī laikā iespējams, lielā-

kai latviešu tautas daļai un visuvairāk viņu

jaunekļiem caur grāmatu krātuvju ietaisīšanu. Tas

visiem nāks par lielu labumu un svētību.

Bet kā lai to izdara, kā lai ierīko grāmatu krā-

tuves nevien pilsētās, bet arī uz zemēm, uz 5000 vai

10.000 cilvēkiem pa vienai? (Jo tik daudz būtu va-

jadzīgs ietaisīt). Kur lai ņemam to naudu un tos iz-

darītājus pie šī darba? Uz to jāatbild, ka vajadzīgo

naudas mazumiņu gan varētu sadabūt un ka pilsētās
un uz zemēm, muižās un mājās atrodas daži krietni

tēvijas mīlētāji, kas būtu gatavi, ko labu tautai iz-

darīt, kad tikai tiem taptu ierādīts ceļš, pa kuru var

iet. Tas jau ir tas lielākais labums, ka šie tēvijas mī-

lētāji var būt šinī lietā pilnīgi izdarītāji, ja avīžu re-

dakcijas tiem nāk palīgā, kur pašu spēks nepietiek.

Saprotama lieta, ka tur pāris cilvēku un pāri simts

rubļu nav diezgan. Bet latviešiem, paldies Dievam,

jau ir tie varenie garīgie ieroči, caur kuriem var pa-

nākt to, kas visai vajadzīgs — tiem ir avīzes. Caur

avīžu redaktoru mīlīgu palīgu var nedaudz gadu laikā

visu to izdarīt — it ka varēja dziedāšanas svētkus
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izrīkot, biedrības iecelt v. t. j. pr. Tikai vajadzīgs
ar karstiem rakstiem daudz reizes uzaicināt jaunekļus

un garīgi attīstītos vīrus pie šī darba, kas labprāt gri-

bētu, bet citādi, nevar kādu īsti labu lietu tautai iz-

darīt Uz avīžu uzaicināšanām, to varam cerēt, atra-

dīsies tik daudz izdarītāju, kā varbūt papriekš ne-

viens nebūs gaidījis. Tikai padomi tiem dažureiz trūks,

un padomus jau atkal varēs avīzēs vislabāki pasniegt.
Avīzes tā no jauna parādīs tautai savu spēku, un tas

būs īsti labi.

Ziemeļamerikā ir visa zeme, tā sakot, no grā-

matu krātuvēm apklāta, un caur šo ierīkojumu ga-

rīgā tautas dzīve visur manāma un tauta tik brīniš-

ķīgi attīstīta. Skolas, bibliotēkas, avīzes un pašval-
dība ir tie stiprie pīlāri, uz kuriem viņu attīstīšanās

stutējas. Krogu dzīve un daudz nelabu ieražu sāk

stingri mazināties caur grāmatu krātuvēm.

Dažs nu gan sacīs, ka lieta būs grūti izdarāma,

tādēļ ka tie, kam tautas attīstīšana nav pa prātam,

caur visādiem iemesliem mēģinās katru soli aizkavēt

Bet uz to jāatbild, ka it neko labu nevaram izdarīt

bez grūta darba. Svarīgs darbs tautai par labu jau

nevar citāds būt kā grūts, visuvairāk iesākumā. Kad

ietaisīšana jau vietām būs izdevusies, un avīzēs nāks

par to ziņas, kad būs pieminēti cienīgi vīri, kas

pie tam palīdzējuši, — tad pretinieku skaits arvienu

mazināsies; viens un otrs sāks teikt, ka viņš nebūt

nav pretinieks bijis.

Latviešu, kā arī citu tautu avīzēm, ir savā starpā
dažādi un palaikam nikni strīdi. Bet šie strīdi lai-

kam šinī lietā, kur daudz strādnieku palīdzība va-

jadzīga, nevarēs būt par kavēkli. Par tādu visai tau-

tai derīgu un ļoti vajadzīgu lietu rakstus — varbūt arī
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šo rakstu — uzņemt un paši rakstīt, citi redaktoru

kungi laikam neliegsies, kad mēs, avīžu lasītāji, kas

neesam redaktori, tos mīļi lūgsim. Tad nu lūdziet,

lasītāji, no savas puses; es lūdzu caur šo rakstu. Lūg-
sim arī citus krietnus rakstniekus, palīdzēt caur sa-

viem gara spēkiem. Jo vairāk un dziļāki par šo lietu

taps rakstīts, jo drīzāki var cerēt, ka pate šī lieta reiz

izdosies; ka notiks tas, kam jau sen vajadzēja notikt

visai mūsu tautai par svētību. Par to, kur un kā jā-
ietaisa grāmatu krātuves, lai tās lasītājiem ir

visvieglāk! pieejamas, kur un kā nauda šai

lietai jāsagādā, par visu to gadīsies diezgan spriest

avīzēs. Pašas krātuves jau nevarēs būt vienādi lie-

las. Kur vairāk radīsies nauda, tur varēs arī it retas

un pat nelatviskas grāmatas un arī rokrakstus iegādāt.
Citur pietiks ar lasāmām jaunākām latviskām grā-
matām un veciem avīžu gada gājumu iesējumiem,

kā jau atrodams dažās baznīckungu muižās; šinīs

krātuvēs, zināms, virsroka mēdz būt „Dieva vārdu

grāmatām" un bezvainīgām avīzēm; bet arī tās nav

bez labuma, lai gan tās ieņem zemāko stāvokli grā-

matu krātuvju lietā. Pār tādu zemu stāvokli mums;

zināms, nav brīv ļaunoties, kamēr mēs, latvieši, paši

šinī svarīgajā lietā neko neesam izdarījuši.

KĀ UNKURBŪTU JĀIETAISAGRĀMATU
KRĀTUVES?

(1881)

„Mums jau grāmatu krātuves ir ietaisītas" — tā

tiešām dažs labs tautas draugs sacīs, šādu uzrakstu
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lasīdams. „Mums jau tas ir, ar tām kas ir, šim (brā-

žam var pietikt". Bet atminēsimies tikai drusciņ, kā

ar visiem citiem tautas izrotāšanas ieročiem ir gājis.

Bij laiks, kad pastāvēja vienīgi Latviešu Avīzes un

tām bija 200—300 abonentu; toreiz daudzi no vis-

prātīgākiem latviešiem teica: mums jau ir avīzes, ar

tām pietiek, kad tik tās lasītu. Itin tāpat gāja ar

skolām, ar zemākām, ar vidējām un ar augstākām!
skolām. Tāpēc arī nebūt nav brīnums, ka tāpat runā

par grāmatu krātuvēm, un teic: tās mums jau ir —

kaut tikai ir vājš iesākumiņš. Mūsu grāmatu krātuves

vēl tiešām nevarēja sasniegt to augsto stāvokli, kas

taļm vajadzīgs, lai var latviešu tautai to izdarīt,

kas tagad vairs nav atstumjiams uz nākošiem

laikiem.

Bet kāds nu ir augstais stāvoklis? Pirmā vaja-
dzība ir: diezgan liels krātuvju skaits un viņu izpla-
tīšana pār visu Latviju, lai tās palīdz visai tautai un

visvairāk jaunekļiem pie gara attīstīšanas. Ja sāksim

nopietni izmeklēt, tad atradīsim, ka brīnum daudz

vēl trūkst pat tādu grāmatu krātuvju, kas ieņem to

zemāko stāvokli. Mēs atradīsim, ka arī tās pastāvošās

krātuves ir lielākai daļai pa daudz vājas; jau reti at-

radīsies tādas, kur tie jaunekļi, kam nav naudas, var

par velti grāmatas un vecu avīžu gada gājumus dabūt

lasīt; atradīsies krātuves, kur grāmatas nav viegli

dabūjamas, kur trūkst daudz jaunāku grāmatu un

avīžu, vietām naudas trūkuma, vietām krātuves īpaša

nolūka dēļ v. t. j. pr. Otrā vajadzība ir jau pastā-
vošas krātuves pacelt uz tik augstu .stāvokli, cik tas

vien ir iespējams. Tur jāsagādā nauda, grāmatas, labs

un labi pieejams kortelis grāmatām, un labprātīga,

brīvprātīga grāmatu valde. (Man Ēdolē laimējās 1848.
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—1849. gados tādu krātuvi ietaisīt pat baznīcas drēz-

kambarī, kas lasītājiem bij par lielu vieglumu;
lai gan tāda iekortelēšana cien. baznīckungam ne-

bij īsti pa prātam, taču iespējām salīgt, jau tādēļ,
ka tādu labu tautas darbu aizliegt katram nākas

grūti).
Vairāk kā divi trešdaļas no latviešiem ir kalpi! Ma-

zāk ka trešdaļa pastāv iz saimniekiem un pilsētnie-
kiem. Tad nu latviešu tautas balsu vairums pienākas

kalpiem, kas gan strādāšanā ir attīstīti, bet garīgā

vīzē pavisam palikuši atpakaļ. Vidzemē 1840.—1846. g.

nobalsoja kalpi, un kā tie nobalsoja, to daži gan

vēl ar brīnīšanos atminēs; tie nobalsoja sīvi un dikti,

lai gan, kā jau pie pilnīgi neattīstītiem mēdz gadī-

ties, ne sev, nedz citiem par labu. Mēs neviens ne-

zinām, kā nobalsos kalpi pēc 10—20 gadiem Kur-

zemē, kur neprātīgs ekonomijas aprēķinums saim-

nieku skaitu pamazinājis un kalpu skaitu tik ļoti

ir pavairojis. Tikai to gan zinām, ka neattīstītu ļau-
žu balss nenāks ne balsotājiem pašiem, nedz citiem,

par labu, bet varbūt nāks par ne no viena negaidītu
ļaunumu. Krievijā kalpu nav, tur gandrīz visi ir saim-

nieki un tādēļ dažā ziņā vairāk attīstīti nekā pie mums

kalpi. Krievijā kalpu vai dienastnieku mazumiņa balsi

ievēro un ievēros tikpat, cik saimnieku un citu ļaužu
balsi un Baltijas guberņas ir Krievijas daļa. Tāpēc
nebūt nevaram ticēt, ka tiesības, kas kalpiem bij jau

1840.—1846. gados, tiem uz priekšdienām taps pama-

zinātas. Nebūt ne. Tādēļ jāsaka, ka ja negādāsim
ar steigšanu, kalpus cik iespējams garīgi attīstīt caur

grāmatu krātuvēm, avīzēm un skolām, tad varam sa-

dzīvot itin raibus laikus, kas nevienam prātīgam cil-

vēkam nevar būt patīkami, ne muižniekam, ne baz-
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nīckungam, ne saimniekam, ne vispārīgi attīstītiem

latviešiem.

Bet nevaram cerēt, ka visi vairāk attīstīti cilvēki

no visām kārtām gribēs darboties par latviešu lie-

lāko daļu, t. i. par kalpu garīgu labklāšanu. Tad nu

jāmeklē palīdzība pie visiem attīstītiem, garīgi izglī-
totiem tēvijas iedzīvotājiem, bet jāpārtiek ar tiem

retiem, kas patiesi sniegs savu palīgu, sev un pēc-

nākamliem par labu. Šos retos meklētāji varēs a.t~

rast visās ļaužu kārtās, kur zina, ka latviešu rakst-

niecības liberālisms ir tikai vājš, bāls atspīdums no

tā, kas citu tautu rakstos atrodas un kas arī bez

rakstiem tagad par dzelzceļiem visur neapturamā vīzē

izplatās vissīvākā garā. Un kad arī nevar cerēt, ka

veckonservātīvie ņems dalību pie grāmatu krātuvju
iegruntēšanas pilsētās, kur arī rokraksti un citu tautu

grāmatas un avīzes jāiegādā, tad mazajās krātuvēs

pagastos, kalpiem v. t. j. pr. ietaisīt laikam konser-

vatīvie neliegsies, jo tā būtu īsti viņu daļa. Tik ne-

vajadzētu aizbildināties ar to lieko izrunu: „mums

jau tādas krātuves ir", kad sirdsapziņa saka, ka baz-

nīckunga muižās un pat arī skolās pastāvošās krā-

tuves vislielākā daļā ir dažādu iemeslu dēļ gandrīz
neaizsniedzamas lielākai publikai. Tikai krātuves ar

pulka lasītājiem ir īpaši ievērojamas, tikai tās vari

izpildīt savu svarīgu uzdevumu tautas attīstīšanas

lietā.

PAR LATVIEŠU GRĀMATU KRĀTUVĒM.

(1881)

Pagalma lasītāji, kas paši naudu maksa par laik-

raksta apstellēšanu, tie, zināms, arī tur cienā un godā
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lasīšanu; bez grāmatām, bez avīzēm dzīvot tiem jau

nepatiktu. Bet grāmatas un avīzes maksā naudu, un

tādēļ arī turīgi lasītāji bez īpašām, viegli pieejamām»

grāmatu krātuvēm it reti varēs iemantot visus tos rakt

stus, ar kuriem gan gribētos un ļoti derētu iepazīties.

Kur tad nu paliek visi tie, kas kā kalpi un kalpu bērni,

nevien avīzes, bet arī pat kalendārus ar acīm ne-

dabū redzēt, lai gan dažiem alga mazās izdošanas

par grāmatām atvēlētu. Bet, pie mums saka, kur tad

no darbiem izmocīts kalps lai lasa grāmatas! ]Labi,

ka tas var svētdienās un vakaros atdusēties no grūta

darba. Un kur tad arī kalps savā tumšā, netīrā stū-

rītī lai glabā grāmatas? Tā līdz šim runāja un domā-

ja, un pie tā apmierinājāmies.

Bet uz priekšu ta nevar palikt. Mums jāapdomā,
ka trīs ceturtdaļas no latviešu tautas ir kalpi, un saim-

nieki ar pilsētniekiem kopā iztaisa tikai ceturto daļu.
Pie tik liela kalpu skaitļa atradīsies ir daudz kalpu un

kalpu bērnu ar labām gara dāvanām, kas labprāt
lasītu un arī atrastu brīvstundas, ja tikai varētu pie-

tikt pie grāmatām un avīzēm.

Tad nu kalpiem kā saimniekiem, puišiem kā mei-

tām ļoti derētu grāmatu krātuves, kur svētdienā (no
baznīcas nākdami) varētu dabūt palienēt grāmatas,
vai iesietus avīžu gada gājumus izlasīšanai. Ziemeļ-
amerikā pastāv desmit tūkstošiem tādas grāmatu krā-

tuves strādniekiem, kalpiem un saimniekiem. Ka tur

nav vis gļēvi, slinki strādnieki, to redzam jau no

tam, ka viņu zemkopībā pēdējos gados sāk izdot

tik daudz augļu, ka tie iespēj gandrīz visu Eiropu
izglābt no bada. Un taču tiem atliek vaļas lasīt sa-

vas 6000 avīzes (ik uz 8500 cilvēkiem tur iznāk viena

avīze), pēc kurām skaitot latviešiem vajadzētu nekā
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tagad tikai sešām, bet 120 avīzes būt; tāpat arī tiq

ņem grāmatu krātuvēs vajadzīgo garīgo uzturu galvām
un sirdīm. Kad locekļi caur grūtiem darbiem ir no-

guruši un cilvēka gars pie tam bez visa darba palicis,
tad tie, kauliem vēlēdami atdusēties, tūlīt lasa, cik,

tiem vaļas ir, vai stundu vai arī tikai pusstundiņu, pie

kam tie ir cieti apliecināti, ka šis mazais bet patī-

kamais gara darbs daudz ātrāk atdod nogurušai mie-

sai jaunu spēku nekā brīvlaika pavadīšana bez visa

gara darba. Un tiem ir taisnība; cilvēks nevar būt kā

iejūgts zirgs, bez prāta un gara iegribēšanām; mie-

sas spēki caur caurim paliek spirgtāki un iztur vai-

rāk pūliņu, ja arī gara spēki cik necik dabū attīstī-

ties. (Tāpat ir ar gara darbiem; pie tiem arī palīdz,

caur caurim ņemot, miesas spēku attīstīšana un iz-

Mētāšana).
Kad nu Pagalma lasītājus, kas taču būs saimnieki,

saimnieku dēli un meitas — mīļi lūdzu, palīdzēt, ka

grāmatu krātuves visur, kur iespējams, tiek ietaisītas,

tad droši ceru, ka tie neturēs sev par skādi, ja pat viņu

pašu ziņkārīgais darba puisis vai meita, kalps vai

kalpone, svētdienās neblandīsies apkārt, bet paliks

mājās un ņems avīžu lapu vai grāmatiņu rokā. Priekš

50 gadiem muižnieki un vācieši pilsētās cieti vien ti-

ticēja, ka latvietim kā īstam darba cilvēkam nemaz

nederot lasīt avīzes un it īpaši laicīgas grāmatas. Ta-

gad tie laiki ir pagājuši; visi atzīst, ka mazākai lat-

viešu daļai lasīšana ir derīga, bet par tautas vis-

lielāko daļu, tas ir par kalpiem tagad daudz vēl

domā tikpat ērmīgi, kā vecos laikos.

Grāmatu krātuves ir tautas gara attīstīšanai it

pavisam vajadzīgas, tādēļ tās ietaisīt būs liels nopelns
visas tautas acīs. Jaunkundzes un jaunekļi, še ir Jums
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plats lauks, ko tautai par labu izdarīt; dodiet citiem

labu priekšzīmi un ķerieties tūlīt pie šī Dievam patī-

kamā darba. Grāmatu krātuves, vēl itin mazas būda-

mas jau var nest un nesīs augļus; zināms, augļi būs

daudz lielāki, kad krātuvē būs pulks grāmatu un

pulks lasītāju, vai nu tie dabū grāmatas par zināmu

maksu, jeb vai arī (varbūt tikai daļu no grāmatām,

kas tam īpaši upurēta) par velti. Jo vairāk iesākumā

mazas grāmatu krātuves top ietaisītas, jo labāk; pēcāk
tās var tapt savienotas.

Patiesi tēvija varētu lepna būt uz saviem dēliem

un meitām, ja tiem izdotos grāmatu krātuves drī-

zumā uzcelt par pamatakmeni tautas garīgai attī-

stīšanai. Palīga pie šī darba netrūks nevienam, ja

tikai atradīsies uz zemēm darba iesācēji. Par palīgiem

gribēs būt katrs attīstīts un tēvijai padevīgs latvietis.

Varbūt, ka derētu īpašu biedrību ietaisīt, caur

kuru ar savienotiem spēkiem minētie palīgi varētu

veicināt darbu visā Latvijā. Tāda „grāmatu krā-

tuves biedrība" drīz dabūtu valdības apstiprinā-

šanu un tad varētu iesācējiem pagādāt grāmatas, pat

naudas palīdzību, un labus padomus, kā jādara un

kā jāizturas, lai īsto mērķi var sasniegt. īsti, sīvi

pretinieki šai lietai jau nebūs un nevar būt. Tagad
no iesākuma laikam varēsim bez īpašām rakstītām

un ar vārdiem izsacītām apliecināšanām uzskatīt par

tādiem palīgiem un par minētās ieceļamās jaunās
biedrības locekļiem visus avīžu redaktorus, rakstnie-

kus un grāmatu pārdevējus, vienalga, vai tie raksta

avīzēs, jeb vai izgādā un pārdod grāmatas un avīzes.

Ar tādiem cienījamiem un visiem pazīstamiem bied-

rības pamatlocekļiem jaunā biedrība nevien sasniegs

drīz apstiprināšanu, bet arī kuplus augļus tautai par
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labu no savam darīšanām. — Kā nu lai to lietu iesāk?

Jūrkopības biedrību celdams, šo rindiņu rakstītājs

dabūja skaidri pazīt pirmās vajadzības. Vajaga — —

drusciņ naudas pašā iesākumā, lai var nodrukāt un

izsūtīt (ar Pagalma un citu redakciju palīgu) uzaicinā-

šanas, uzdoties par dalībniekiem jaunai biedrībai, kas

pēcāk pēc apstiprināšanas būs pamata biedri. Kad

pirmie 50 vai 100 (vai arī tikai 20, ja vairāk negadās)
dalībnieki būs nodevušies, tad varēs Jelgavā vai Rīgā,
caur avīzēm nosacītā vietā un dienā, šie dalībnieki

un ar viņiem arī cita publika vienreiz vai vairāk reižu

sanākt un apspriest biedrības statūtus, locekļu tie-

sības un gada maksu; pēcgalā arī statūtu aizsūtīšanu

augstai valdībai caur Kurzemes vai Vidzemes cien. gu-

bernatoru kungiem.

Tad nu raudzīsim naudu sadabūt pirmajām, bied-

rības iecelšanas vajadzībām. Lūdzu Pagalma apgādā-

tāju, Zīslaka kungu, pieņemt še pielikto pirmo ar-

tavu, 10 rub. šai lietai, un Pagalmā uzaicināt lasītā-

jus ņemt dalību pie naudas sakrāšanas. Laikam pirmā

vajadzīgā nauda sanāks viegli, varbūt, ka vēl atliks

grasis nākamās biedrības kasei. Pie tam arī uzdodos

par dalībnieku jaunai ietaisāmai biedrībai un lūdzu

Zīslaka kungu, pirms citi dalībnieki vēl nav uzdevu-

šies, ka viņš šo lietu viens pats koptu pēc visas

saprašanas un visa sava spēka. Zināms, būtu liela

laime, ja arī citu avīžu redakcijas jau pat iesākumā

ņemtu karstu dalību šinī lietā; jo vairāk gudru vīru

kopā, jo vairāk var ko izdomāt un labāki izdarīt.

Maskavā, 29. augustā 1881. g.
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ĢIMEŅU GRĀMATU KRĀTUVES.

(1890)

Māju, tas ir familijas grāmatu krātuves kopt, ir

pie tagadējiem latviešu tautas apstākļiem viens no

mūsu svarīgākajiem uzdevumiem. Lieta ir tā. Visas

bibliotēkas Krievijā top iedalītas trijās šķirās: ļ. At-

klātās, vispārīgās «bibliotēkas"; tās stāv zem iekš-

lietu ministra klātākas stipras uzraudzības, un šo

uzraudzību var viegli izdarīt tikai pilsētās un itin

lielās sādžās, kādas gan ir Krievijā no 1000 līdz 10.000

iedzīvotājiem, bet pie latviešiem tādu pavisam trūkst;

2. Skolas bibliotēkas; tās stāv zem skolu ministra

uzraudzības, un ja uzraudzība nu tiek arvien jo no-

pietnāki izdarīta, tad tām pēcāk būs jāpastāv gandrīz
tikai iz skolu grāmatām vien, īpaši, kad šīs skolu

grāmatas arvienu pieaug skaitā un saturā. Tad mi

latviešu vispārīgā literātūra, izņemot pilsētas, var ne-

aprobežotu vietu dabūt tikai trešajā šķirā jeb fami-

liju rakstu krātuvēs — un šīs mazās bibliotēkas vie-

tām varbūt izdosies ietaisīt tā, ka tās ar citām tu-

vākām grāmatu krātuvēm var grāmatas mainīt, tā

ka viena grāmata var derēt vairāk krātuvēm. Bez

pūliņiem tas nu nevar vis notikt, bet kb lai dara,

kad apstākļi to tā prasa. Tādi turīgi saimnieki reti

gadās, kas pat 5—6 rubļus par gadu izdod par grā-

matām, nerēķinot izdevumus par «Austrumu" un avī-

zēm, kas iesieti arī der grāmatu krātuvēs. Bet vēl re-

tāki gadīsies tādi grāmatu īpašnieki, kas dos „savas"

grāmatas par velti lasīt citiem, un nevien tuvāko!

saimnieku, bet arī kalpu bērniem; grāmatas taču top

aspmērētas, nobrūķētas, pat pazaudētas. Kas nu to

zaudējumu un skādi aizmaksās? Zināms, paši zau^
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dētāji — un tur grāmatu īpašnieks, kā pilnīgs kungs

par savu mantu, var noteikt, kādā vīze zaudējums jā-

atlīdzina. Tikai īpašus statūtus sarakstīt nevarēs, jo

tie tad būtu arī pēcāk jāapstiprina no valdības, un

pie tik mazām grāmatu krātuvēm tik grūtu un pat

dārgu ārīgu izskatu iegādāt — tas nevar būt derīgs;

kroņa ierēdņi tur par daudz un tīri velti taptu ap-

grūtināti. Arī būs labi darīts, kad šīs familiju grā-

matu krātuves uz priekšu tikai tā vien nosauc, par

„grāmatu krātuvēm", un ne par «bibliotēkām", jo pē-

dējais nosaukums patiesi un pie visām tautām mēdz

zīmētiem uz it lielu grāmatu pulku, un varētu dažu

reizi vest valdības orgānus uz jaukšanu, īpaši ierēd-

ņus, kas no tālienes ienākuši.

Grāmatu krātuves īpašnieki var ar savu īpašumu

darīt, ko tie grib, it kā ar saviem arkliem, lopiem,,
lauku ražojumiem; tikpat vienu avīzi un grāmatu, kā

vienu arklu vai kuļamo mašīnu var pirkt un izlietāt

vai nu viens pats vai vairāk dalībnieku kopā; valdības

ierēdņiem tikai tad jānāk starpā, kad ceļas vai var

celties jautājums par statūtiem jeb īpašiem likumiem,

kādi patiesi ir vajadzīgi pie lielu bibliotēku izlieto-

šanas. Mūsu mazās grāmatu krātuves nevajaga velti

pataisīt par lielām caur nepareiziem nosaukumiem un

skanīgiem statūtiem; tad ies viss labi.
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POLĪTIKA. SABIEDRISKĀ DZĪVE

TAUTSAIMNIECĪBA

LATVIEŠU NĀKOTNE KRIEVU UN VĀCIEŠU

STARPĀ.

(1886)

Mācaities latviešu jaunekļi cik vien iespējat krie-

viski un, ja tas ir izdarāms, arī vāciski. Šī mācīšanās,

šī svešu valodu saprašana neviena nepiespiež atšķir-
ties no savas latviešu tautas, it īpaši tad ne, ja jūs
nekad neaizmirstaties nevien svešfautu, bet arī lat-

viešu laikrakstus, grāmatas un avīzes iegūt un lasīt,

jo literātūras ražojumi jūs arvienu savienos ar pašu

tautu un viņas vajadzībām. Karstas jūtas par tautas

labklāšanu jums nezudīs vis, bet dažu reizi vēl pie-

augs, kad dzīves apstākļu dēļ jums gadīsies gandrīz
ikvien krieviski vai vāciski runāt un ar šo tautu

locekļiem sastapties. Piemēru mēs varam redzēt pie

mūsu Baltijas vāciešiem, no kuriem daudzi Pēterburgā
un visā Krievijā, kara- un civildienestā stāvēdami

un augstas vietas ieņemdami, Baltijas vāciešiem ir

vairāk labumu atnesuši nekā tie, kas mājā palikdami',
tikai vāciski vien runāja, bet ievērojamu dzīves stā-

vokli ieņemt neiespēja.

Latvija atrodas vidū starp lielo Krieviju un arī, pēc

ļaužu skaita ņemot, diezgan lielo Vāciju. Tad nu

tiem viegli var izdoties caur labām skolām un pie

diezgan svabadiem dzīves apstākļiem iemācīties abas

valodas, un tādā vīzē palikt par bagātākiem un tikt
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par derīgiem vidutājiem starp abām šīm lielajām

tautām, kurām uz priekšdienām v. t. j. pr. vēl daudz

vairāk vidutāju būs vajadzīgs nekā līdz šim. Jau

mūsu dienās mēs redzam, cik labi latviešiem veicas

vidutāju stāvoklī. «Pēterburgas Avīžu" laikā sāku klau-

šināt un pēc tiešām pārliecinājos, ka Pēterburgā pie

it visiem ārzemju sūtņiem stāv dienastā latvieši:

daždažādos amatos; pat pie Turcijas, Brazilijas, Ba-

vārijas un Spānijas sūtņiem. Laikam tagad, pēc 25

gadiem būs tāpat. Visi šie latvieši prot latviski, vā-

ciski un krieviski, daži arī vēl citas valodas. Krieviski

jau latvietis var vieglāki iemācīties nekā vācietis,

un šī vieglākā iemācīšanās ir latviešu tautai īpašīgs

labums, kas vēl vairāk parādīs savu spēku nekā līdz

šim, ja tikai to ievērosim. Zināms, šo labumu varēs

sasniegt tikai maza tautas daļa, tikai tie, kas iespēj
iemācīties vairāk valodas. Bet šī daļa, caur caurim

ņemot, taps turīga, un latviešu dzīvi dažā ziņā stipri

varēs stutēt. Tādas stutes (kuru spēku tautai mums

neder ne par daudz uzslavēt, nedz arī par daudz ni-

cināt) latviešu tautai laikam drīz pienāks labi lielā

skaitā no pārvācotiem latviešiem pilsētās un uz lau-

kiem, — ja tikai tiem atvēlam tikpat lielas tiesības,

kā pie citām tautām bauda tie, kas prot vairāk va-

lodas, runāt pēc apstākļiem vienā vai otrā valodā.

Pieminēju Pēterburgas sūtņus. Bet varu arī uz-

rādīt, ka visās lielās Pēterburgas viesnīcās sulaiņi,

šveicari un citi ierēdņi pa lielākai daļai ir latvieši

(daži ar itin lielām ienākšanām), lai gan Pēterburgā
dzīvo tikai 4—5000 latviešu un desmit reiz vairāk

vāciešu, 3—4 reiz vairāk igauņu. Arī tēlegrafu, pastu

un dzelzceļu iestādēs visā Krievijā atrodas tikdaudz

latviešu, ka jābrīnās. Skaidri redzams, ka latviešiem
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arī vairāk saprašanas dzīvē labi izdodas; tie arī ie-

spēj viegli piemācīties vēl kādu jaunu valodu klāt pie

savām jau pazīstamām trim valodām (latviešu, vācu

un krievu valodām). Arvienu ar valodām jau tā iet,

ka pie 2—3 valodām, ja vajadzīgs, vēl var piemācīties

citas valodas klāt. To ar prieku redzam pie latviešiem

arī uz jūrniecības lauka, kur daudz valodas cik ne-

cik saprast, ir tik pat derīgi, ka pie Pēterburgas sūt-

ņiem un lielajās viesnīcās, tēlegrafu, pastnamu un

dzelzceļu valdēs.

Tā nu redzam, ka tai latviešu tautas daļai, kurai

ir iespējams vairāk valodas iemācīties, liktenis ir

novēlējis svarīgus, laicīgai labklāšanai ļoti derīgus
uzdevumus nākošiem laikiem. Šos uzdevumus izpildot,

latviešu tauta nezaudēs savu nākamību, jo lielāka

tautas daļa paliks gadu simteņiem pie savas mātes

valodas, latviešu apkārtnē dzīvodama, kur svešā va-

loda nav vajadzīga un tādēļ drīz atkal taptu aiz-

cirsta, ja arī to iemācītos.

MAZGRUNTNIECĪBA EIROPĀ.

(1885)

Nesen «Austrumā", 10. numurā, A. Šturma kungs

izsacīja domas, kas pilnīgi sakrīt ar tagadējo zem-

kopības stāvokli mūsu Baltijā, kur mazgruntnieki*)

gandrīz tik vien ir atrodami ap pilsētām un šur tur

jūrmalā, neskaitot tos retos mēģinājumus dažās kroņa

*) Rediģētāja piezīme. Balss redakcija ar zvaigznīti piezīmē:
Te par mazgruntniekiem nava domātimāju saimnieki, bet sīkāku

zemes gabalu turētāji.
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muižās izdalīt zemi m
L
azos gabalos no 10—15 pūr-

vietām, lai kalpi tur varētu nomesties un lai tādā

vīzē iesakņotos mazgruntniecība arī Baltijā, kas arī

caur to taptu tuvota ar Krievijas iekšējām
kur mazgruntniecība pastāv no vecu veciem laikiem.

lekškrievijā ir saimnieki (vai pussaimnieki) vien, kal-

pu tur gandrīz nemaz nav. Zeme top rēķināta kā

visam pagastam piederīga, un tādēļ tā top dalīta,

kad pieaug jauni strādnieki; pagasta valdes svars

caur to ir daudz lielāks nekā pie latviešiem; šī valde

ir īstais saimnieks, pēc kuras nolemšanas visiem ir

jāstrādā tā, kā lielākā daļa prasa.

Vakareiropā mazgruntniecība tagad atrodas vi-

sur, lai gan vecos nebrīvos laikos tā vietu vietām bij

izdeldēta no muižniekiem, kam mazgruntniecība gan-

drīz nekad nav bijusi patīkama. Tagad pat Prūsijā liel-

gruntnieki stipri vien pūlas ar jaunu likumu izgu-

drošanu, lai mazgruntnieku tiesības pēc iespējas va-

rētu mazināt. Vācijā mazgruntnieki ir tāpat kā liel-

gruntnieki pilnīgi zemes īpašnieki. Labs skaits maz-

gruntnieku ir jau Prūsijā, šīpus Berlīnes. Bet Vā-

cijas vakarpusē, īpaši ap Reinupi, kur zemkopība

Vislepnāki zied un zaļo, tur mazgruntniecība ir tas

īstais zemturu liktenis. Tādēļ tur arī dārzu, ba-

gātīgi iekoptu dārzu ir brīnum daudz un šķipele
ir tas labākais zemkopības ierocis, kā arī Anglijā

ap pilsētām, kur dārzi izdod brīnum daudz augļu,

tādēļ ka tie top labi sūdoti un apstrādāti. — Fran-

cija, Beļģija, Šveice un Ziemeļitalija gandrīz visoauri

pieder mazgruntniekiem, lai gan viņu starpā atrodas

daži lielgruntnieki, un pat tādi lielkungi, kādi atrodas

Vācijā un Anglijā, kam pieder tikpat lielas muižas*

vai vēl lielākas, kādas ir atrodamas Vidzemē un Kur-
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zemē. Bet caur caurim lielgruntnieki mēdz ieņemt Vā-

cijā tikai 2—3 procentus no muižas vērtības, Anglijā

un Francijā tikai 2 procentus, kāmēr skaidrā naudā

izdod daudz vairāk procentus. (Bet tur atkal jāie-

vēro, ka zemes vērtība ar laiku pieaug, kapitāla vēr-

tība nepieaug). Francijā, Beļģijā, Ziemeļitalijā zem-

kopība un dārzi tik ļoti zied, ka tos redzot neviens

nevar piekrist A. Šturma kunga un citu baltiešu do-

mām, ka zemes dalīšana mazākos gabalos, nekā tas

Baltijā ir ievests, esot slikta lieta un nākot zemko-

pībai par postu. Tā nebūt nav. Pat ziemeļos, Dānijā

un Norvēģijā, mazgruntnieku skaits ir itin liels, un

caur to lieliski iesakņojas nevien dārzniecība, t. i.

ābolu, bumbieru un ogu audzēšana, dārzu sakņu kop-

šana, — bet arī amatniecība. Pat tādi amatnieki, kas

pašiem zemkopjiem vajadzīgi, labāki var kopt savu

amatu, kad tiem pašiem pieder savs zemes gabaliņš,
kur tie var ietaisīt visu pēc patikšanas un brīvās

stundās apkopt savu dārzu vai mazu lauciņu. No tam

skāde nevienam nevar notikt, tikai visai zemei iznāk

liels labums. <

MAZGRUNTNIECĪBA.

(1886)

A. Šturma k. Austruma 10. numurā izsaka par maz-

gruntniecību domas, kādas visur atrodamas Balli]ā, kā

jau vispārīgās lietās vēl pārlieku maz attīstītā apga-
balā. Patiesi jāpateicas cienījamam rakstītājam, ka

tas šo tagad pie mums svarīgo lietu sācis aizkustināt

laikrakstos. Mūsu māju īpašnieku' skaits augtin aug,
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bet dēlu un meitu skaits aug vēl ātrāk. Nu ceļas daudz

reiz svarīgs jautājums: vai pirktu grunti bērniem der

dalīt, vai nedalīt, bet uzkraut vienam gruntēs

mantotājam uzdevumu, citiem bērniem naudā izmak-

sāt līdzīgu mantošanas daļu, tas ir: strādāt tāpat

visu mūžu bez kapitāla, kā tēvs strādājis — lai

gan ir zināms, ka daudz dziļu pārlabošanu var tikai

nākt tad, kad zemturim nav kapitāls mūžam jāatdod
citiem. Tēvs maksāja muižniekam, dēlam jāmaksā sa-

viem brāļiem un māsām, kurām jāmeklē kalpu vietas

svešumā. Ja šie brāļi mantotu zemes gabalu, tie strā-

dātu sev labāk un vairāk, nekā tie strādās sve-

šam saimniekam —

un tas nāktu par labu pašiem

strādniekiem, tēvijai un visai valstij. Maz-

gruntniecība kā brīvības stute, atrod Baltijā līdz šim

visur pretiniekus; visiem pazīstamā lielgruntniecība

top visur uzslavēta. A. Šturma k. nosauc pat mūsu

baltiešu mājas, kas mēdz 80 līdz 150 pūrvietām lielas

būt — jā pat līdz 300 pūrvietām — jau par

gruntniečībām, lai gan mājas ir tikai viduvējas grunt-

niecības jeb tādas, kas nevar tapt apstrādātas no

saimnieku familijām vien, bet kur vajadzīgi kalpi. īstā

mazgruntniecība ir Krievijā, Vācijā, Francijā un ci-

tur vai nu tāda (no 10 līdz 30 pūrvietām!), kādu maz-

gruntnieks, caur caurim ņemot, ar savējiem var ap-

strādāt un pie tam pilnīgi pārtikt, vai tāda (no 1

10 pūrvietām), pie kuras īpašnieks, caur caurim ņe-

mot, nevar iztikt no zemkopības augļiem vien, bez

tam, kaļmēr tas nav iespējis ietaisīt labu dārzu, caur

kuru arī no maz pūrvietām zemes var bagātīgi savu

maizi ēst — jāmeklē pelnīties caur amatniecību un

dienas loni tuvākās pilsētās, fabrikās vai arī pie lie-

lajiem un viduvējiem gruntniekiem, dažreiz arī pie
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tādiem tuvākiem amatniekiem, kam ir daudz darbu.

Tad nu būtu jārunā par lielgruntniekiem (kam

pie mums Baltijā pieder no 1000 līdz 100.000 un vai-

rāk pūrvietu zemes), par viduvējiem

kiem (ar 60 līdz 300 pūrvietām zemes), par maz-

gruntniekiem (ar 10—30 pūrvietām zemes) un

par sīkiem mazgruntniekiem (ar 1 līdz

10 pūrvietām zemes). Izdalīsim tā labākas saprašanas

dēļ gruntniecības nosaukumus, kas, vispār ņemot, pie

mums Baltijā būs derīgi.

A. Šturma k. nu teic: (t. i.

māju jeb viduvēju zemju īpašniekiem) nebūt un ne-

kādos gadījumos nebūs dalīt savas mājas. Viens pats

dēls lai manto visas mājas, tās jāuzskata par mūžam

nedalāmu lietu, kas tikai tad mantiniekam var aug-

ļus nest, kad visa grunts paliek viņa viena rokās.

Šai gadījumā varam ņemt mūsu lielgruntniekus par

priekšzīmi. Dalīšana padara gruntniekus nespēcīgus,

nabagus, un tie caur to zaudē savu patstāvību."

Baltijas muižnieki ar savām lielajām tiesībām pa-

tiesi bijās priekš 30—35 gadiem pazaudēt savu pat-

stāvību, tik drīz kā tie sāks mājas pārdot. Bet

kādas lielas tiesības tad var saimnieki paspēlēt? It

nekādas. Bet vai mazgruntniecība tiem neatņems vai

nepadārdzinās kalpus? Arī ne, jo tas kalps vai jau-
nākais saimnieka dēls, kas būtu aizgājis uz lekškrie-

viju, nu būs saimnieka kaimiņš un strādās dažreiz lē-

tāki nekā kalps, kas ir jāuztur uņ jālonē visu gadu.

Mazgruntniecība Baltija laikam iesakņosies it rāmi,

pamazītiņām; tādēļ lielākiem gruntniekiem no tās kāds

sliktums var celties tikai tad, ja muižnieki, mājasi

dārgi pārdevuši, uzreiz sāk kalpiem pārdot savus
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būvplačus. Muižai pārdodamo būvplaču tuvumā jau

diezgan strādās zemes pircēji, kalpi kā mazgrunt-

nieki; tikai saimniekiem var šur tur iznākt plāni,

ja tie pie laika šo lietu nepārdomā labāki, nekā A.

Šturma k. māca. Toreiz, kad Baltijas muižnieki vēl

patiesi it tāpat domāja, kā cienījamais rakstītājs še

māca, tie nepārdeva un arī patiesi nevarēja pār-

dot nevienu māju latviešu vai igauņu saimniekiem.

Es to reižu reizēm dabūju no viņu mutēm dzirdēt.

Tad nu zemkopības attīstīšanās mūsu Baltijā, tas ir

māju pārdošana, sākās tikai no tā laika, kad lielgrunt-
nieki (papriekšu viņu gudrākie, kas kā barons Fol-

kerzams iz Vidzemes arī ārzemju būšanā bij dzi-

ļāki ieskatījušies, pēcāk arī citi) šīs A. Šturma k.

domas sāka atmest. Vāczemē, Francijā un visā Va-

kar eiropā šādas domas senos nebrīvos jeb pusbrīvos
laikos arī valdīja, bet tagad tās ir vispārīgi tā iz-

zudušas, ka tikai retā mazā stūrītī tās vēl uzturas,.

Tagad visas attīstītās tautas zina un izlietā mazgrunt-
niecību un sīko mazgruntniecību, tik drīz kā tur

pieaug diezgan ļaužu, jo citādi to vēl nevar ievest,

kad arī nezin kā gribētu. Baltijas muižnieki, savu

labumu it labi saprazdami, zina, ka pie pilnas maz-

gruntniecības ievešanas Baltijā vēl trūkst ļaužu, Un

tādēļ iznāk vairāk peļņas, kad papriekšu izdod mā-

jas, kas jau tā ir ietaisītas, ka tikai retam saimniekam

pašam nāks prātā tās dalīt. Varbūt it drīz nāks

tas laiks, kur tie sāks ietaisīt kalpiem sīkmazgrunt-

niecību, lai tiem netrūkst kalpu tuvumā. Saimniekiem

būs pašiem pie laika jāgādā, lai tiem tuvumā arī

rodas sīkgruntnieki — priekš tam, kad kalpu vairs

nebūs daudz. Muižnieki jau tagad labi zina, ka liel-

muiža, smalki rēķinot, ienes mazāk nekā lopmuiža;
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lopmuiža mazāk nekā māja, mazāk nekā kalpu ga-

bals — vispār ņemot. Kurzemē gan vietām ietaisīja

lopmuižas iz mājām, bet tur bij pavisam cits no-

doms. Saprotama lieta, kā sīkā mazgruntniecība caur

caurim izdod visvairāk augļu, tādēļ ka mazas zemes

īpašniekam daudz labāki patīk, strādāt (grūtāki un

par lētāku maksu) uz paša zemes, nekā pie cita

saimnieka par kalpu. Šis vispārīgais likums ir ļoti

svarīgs, tā ka to nebūt nevar atspēkot caur A. Štur-

ma k. piezīmi: „Ka zemkopība tur nīkst, kur zemi

apstrādā it mazos gabaliņos, to lasītāji jau zinās

no krievu zemes šnoreniekiem." Te jāpiemin, ka Krie-

vijā zemkopība pie zemniekiem tagad jau stāv, caur

caurim ņemot, daudz augstāki, nekā tā stāvēja priekš
25 gadiem, kad tur atcēla dzimtbūšanu. Baltijā 25

gadus pēc dzimtbūšanas atcelšanas, tas ir ap 1845.

gadu, zemkopība pie zemniekiem vēl gandrīz nemaz

nebij pacēlusies uz augstāku stāvokli, kā tā jau bij

dzimtbūšanas laikā. Tagad (lai gan pa daļai ar dzelz-

ceļu palīgu) no Krievijas izved caur caurim četrreiz

vairāk labības, nekā izveda priekš 25 gadiem, lai

gan lielākā daļa no Krievijas muižu zemēm ir pa-

visam nolaista jeb zemniekiem atdota uz nomu, jo

Krievijā, kur visiem zemniekiem uzreiz tapa zeme

piedalīta un tagad visiem pašiem ir zeme, tiem ne-

tīk iet par muižu kalpiem, ja neaizmaksā it dārgu
loni. Taču krievu zemnieku attīstība īsā laikā, 25

gados, vēl nav pacēlusies tik daudz kā Baltijā 65

gados, un tikai tādēļ vien krievu zemkopība stāv

zemāki nekā tagadējā Baltijas zemkopība. Francijā,

Beļģijā, Vācijā, Dānijā, Norvēģijā mazgruntnieku

zemkopība stāv uz daudz augstāka stāvokļa nekā

mūsu Baltijā pie muižniekiem un zemniekiem. Daudz
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brangu, pat labprātīgu mācītu vīru ir velti nodarbo-

jušies, gribēdami taisni nospriest un uzrādīt, cik ze-

mes mazgruntniekam vajadzīgs, lai tas var pārtikt

ar sievu un bērniem no sava zemesgabala, Kas ie-

vēro svešās zemēs pastāvošo kārtību, tas var pār-

liecināties, ka tāda nospriešana it nemaz nav vaja-

dzīga un it nekam neder. Ja kādam pieder par daudz

niecīgs, mazs un neienesīgs zemes gabaliņš, tad

īpašnieku neviens nevar piespiest tur dzīvot; tas var

to pavisam, vai uz laiku atstāt, izrentēt tuvākam)

kaimiņam v. t. j. pr. un pats iet par kalpu, vai pilr
sētās un fabrikās, kur tās ir. Tādēļ mazgruntnie-
cība nevienu nevar nelaimīgu darīt. Bet mazgrunt-
niecības spēks it īsti parādās dārzniecībā, augļu
un sakņu dārzos, kas it īpaši uzzeļ pie sīkajiem!

mazgruntniekiem. Baltijas muižās un mājās

dārzniecība ieņem ļoti zemu stāvokli, un tas arī ci-

tādi nemaz nevar būt, jo kalpu darbs ir dārgs un

turklāt vēl dārzu kopšanai par daudz rupjš. Maz-

gruntnieks strādā savā paša dārzā, laukā daudz lē-

tāki un izmanīgāki, labāki, un tādēļ tam izdodas 1
dārzniecībā labāk nekā saimniekam un muižniekam,

vispār ņemot. Kam Baltijā vēl pieder lieli ābolu

dārzi, tas tos iznomā. Jaroslavas krievu zemniekiem,

kas dažreiz gan vēl neprot ne lasīt, ne rakstīt, bet

kā mazgruntnieki saprot dārzniecību labāk, nekā Bal-

tijas latvieši, vācieši un igauņi. Tagad Berlinē un

Hamburgā, Vācijā, avīzēs izslavē, ka pie tā un tā

gardumu tirgotāja ir dabūjami saldi Jaroslavas zirņi

(kas, zināms, dārzos audzināti); par Baltijas zirņiem
nevienam nekrīt prātā ko runāt ārzemēs. Un taču

jaroslavieši vēl nebūt nav diezgan attīstīti dārznie-

cības lietā, kā jau nemācīti ļaudis; īsto attīstīšanos
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var redzēt Anglijā, Beļģijā un pie citām mācītām

tautām ar diezgan daudz mazgruntniecību.

Tagad ikgadus tūkstošiem latviešu un igauņu jā-

aiziet, vai grib, vai negrib, uz lekškrieviju, kur tie

var tapt par mazgruntniekiem, kas tiem tēvijā tiek

aizliegts — aizliegts caur tiem pašiem iemesliem, kas

nesen vēl aizliedza muižniekiem pārdot savas mājas.

Mazgruntniekam, kas iesāk bez naudas, ir jādien
daudz gadu pie tuvākiem lielgruntniekiem pat par

lētāku naudu, nekā kalps dien, kas var iet, kur

grib. Šo labumu tagad vēl neievēro, bet piespiež tau-

tiešus aiziet svešumā, it kā nebūtu Kurzemē un Vid-

zemē vēl tūkstošiem un simttūkstošiem pūrvietu ne-

apstrādātas zemes. Tagad, ja daudz, tad arī tikai

desmitā vai 20. daļa no Kurzemes un Vidzemes pie-
der maz- und sīkgruntniekiem, un pie tam mūsu

tēvija nevar labi attīstīties. Kad ar laiku trešā daļa

vai pusē no Kurzemes un Vidzemes piederēs maz-

un sīkgruntniekiem (to nu mēs varbūt gan

dzīvosim), tad varēs trīsreiz vairāk ļaužu mūsu tē-

vijā dzīvot un labāk pārtikt, nekā tagad pārtiek»

PAR GRUNTNIECĪBAS IZDALĪŠANU

VĀCIJĀ UN CITUR.

(1887)

Jaunākos laikos arī latviešu laikraksti sāk dziļāk

aizķert jautājumu, kas zemkopjiem nevar būt vien-

aldzīgs. Jautājums par gruntniečības lielumu latviešu

rakstos daža iemesla dēļ nevarēja tapt nopietni iz-

skaidrots. Tikai īss laiks pagājis, kamēr daļa no
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latviešu saimniekiem varējuši tikt pie māju nopirk-

šanas un vēl daudz mazāka daļa ir pirkto māju

aizmaksājuši. Kas tikai nesen māju pircis un

daudz iemaksājis, tas vēl pats nevar īsti nosacīt,

vai tam izdosies vai neizdosies māju paturēt, tas

ir, pilnīgi izmaksāt, jo pie tā auglīgi gadi, labības

un linu dārgums un kalpu lētums ļoti vajadzīgi.

Pēdējo iemeslu, kalpu lētumu, agrākos laikos zemes

īpašnieki sasniedza viegli, nepaļaudami kalpiem iziet

iz tēvijas, ko nevien dzimtbūšanas laikos, bet arī

vēl ilgi pēcāk varēja izdarīt. Bet tagad Šī līdzekļa

pavisam trūkst; nu dodas tūkstošiem kalpu uz Krie-

viju, kur lielākā daļa šādā vai tādā vīzē iemanto

zemi un to paziņo saviem pazīstamiem. Gan nu saimr

nieki var sev par apmierināšanu sacīt, ka visi kalpi

jau neizies iz zemes un ka visiem kalpiem arī neat-

rodas vietas Kurzemē un Vidzemē, tā kā daļai va-

jaga aiziet uz lekškrieviju. Bet lai gan arī šī apr

mierināšanās diezgan vāja (jo kalpu aiziešana var

palikt un ar laiku arī paliks daudz lielāka nekā

tagad), tad taču uz šo lietu ir jāskatās arī no citas

puses. Ir jājautā: vai tad patiesi Baltijā už zemēmj

nevar dzīvot daudz vairāk ļaužu, nekā tagad dzīvo,

vai tad mums patiesi Baltijā jāuztur tāda kārtība,

caur kuru mūsējie gribot negribot tiek dzīti projām

uz rītguberņām un pat uz tālo Āziju. Jo tikai tad,
kad maz- vai sīksaimnieku skaits sāk vairoties, var

vairāk ļaužu dzīvot un pārtikt no zemes nekā ta-

gad — pie kam arī jāatmin, ka sīkgruntniecība var

tikai it pamazitiņām pieaugt, tikpat rāmi, kā ļaužu

skaits pie mums mēdz pieaugt: kur tad citādi, kā

caur jaunu pieaugumu, varētum dabūt to lielo ļaužu
skaitli, kāds sīksaimniečībai vajadzīgs!



86

„Bet mfums tak jau ir jādzen mūsējie ārā, —

jo sīkgruntniecība ir ļoti slikta lieta: to mums māca

nevien vecā ieraža, vecie tikumi, bet arī pat šur

un tur avīžu raksti ar teikumiem, ka latviešiem neļ-

derot pielaist tādu gruntniecību, kas ir mazāka kā

50—60 pūrvietu." Tāds teikums brangi sakrīt kopā

ar veco laiku saprašanu, kur nevien dzelzceļu, bet

arī cik necik labu zemesceļu pavisam trūka. Bet

mūsu laikos jāzina, ka zemes lielums stāv tuvākā

sakarā ar zemes apstrādāšanas vīzi. It vecos laikos,
kur cilvēki pārtika no medības vien, vienai fami-

lijai vajadzēja mēreni auglīgas zemes mērenā kli->

matā kādu 1500 desetinu zemes. Ja ļaužu skaits vai-

rojās pa daudz, tad bij jāsāk to mazināt caur ka-

riem, vai vienu ļaužu daļu aizdzīt uz tālām, tukšākām

vietām. Tad nu tanī laikā varēja Kurzemē dzīvot

un pārtikt kādas 2000 familijas, jeb, ja daudz, tad

10.000 cilvēku, tas ir tik daudz, kā tagad dzīvo mē-

renā Kurzemes pilsētiņā Kuldigā. — Bet arī tanīs lai-

kos atradās gudri ļaudis: tie izgudroja, ka var da-

žus īpaši derīgus lopus, kā govis, zirgus, kazas, aitas,

turēt mājās, tiem sagādāt ziemā sienu, tos sargāt

no vilkiem. Nu varēja dzīvot, teiksim, desmit reiz

vairāk ļaužu Kurzemē, tas ir, līdz 100.000, jeb viena

familija uz 150 desetiņām, 400 pūrvietām. Pagāja
laiki, ļaudis tapa vēl gudrāki; tie sāka sēt labību

un ietaisīt laukus. Nu varēja atkal desmit reiz vai-

ļaužu dzīvot Kurzemē, tas ir, uz 15 desetiņām jeb
40 pūrvietām viena familija.

Tik daudz ļaužu varbūt arī patiesi dzīvoja mūsu

Baltijā, kad atnāca vācieši un caur briesmīgiem ka-

riem un mēri ļaužu skaits reižu reizēm stipri mazinā-

jās. Bet nu radās kungi, kam mazie zemturi, zināms,
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ne ikreiz maksāja; te dažs nevarēja, dažs negribēja.
Ar laiku, pēc vairāk gadu simteņiem, tie izgudroja
mūsu mājas, kurās viens ka saimnieks maksā kun-

gam un pietur citus kā kalpus pie krietnas strādāša-

nas. Krievu lielkungi tādu lielisku ekonomijas pār-

grozīšanu vēl neiespēja izdarīt, jo dzimtbūšana tur

pastāvēja tikai 100—150 gadu; Baltijā 600 un leišos

ap 400 gadiem. Tā tikai vēsturigi, bet ne caur eko-

nomiskiem labumiem var aizstāvēt tagadējo māju

zemju lielumu. Jo ekonomiski labumi, vispārīgi

mot, nebūt nav uzrādāmi. Kur jau ar kalpiem jā-

strādā, tur jau viens zemturis var uzraudzīt nevien

2 vai 3, bet arī 5 vai 10 kalpu. Bet mēs tagad varam

tikai priecāties par pie mums pastāvošām mājām,

tādēļ ka tās pieder latviešiem.

Krievijā, kā augšām minēts, kalpu būšana vēl ne-

maz nav tapusi vispārīgi ievesta, lai gan tā pastāv
šur un tur un arī var pastāvēt katrā zemē visā pa-

saulē, ja atrodas it īpaši izmanīgs vai bagāts zem-

turis, kas var maksāt kalpiem (iz kaimiņu zemturiem)'

dārgu loni un tāču vēl pats iegūt labumu- vai nu

tūliņ, vai uz nākamiem laikiem.

Vācijā tagad ar zemturību iet raibi. Tur valdība

zem Bismarka vadības ar visiem spēkiem stutē liel-

gruntniecību caur medības likumiem, caur tu 11i,

kas tiek uzlikts uz svešzemes precēm: labību, ko-

kiem, gaļu, taukiem, caur ko, zināms, lielgruntnieku
ienākšana stipri top vairota; caur tādām nodoša-

nām par brandvīnu un cukuru, kas lielgrunt-

niekiem, brandvīna dedzinātājiem un cukura fabri-

kantiem, dod ikgadus miljoniem rubļu skaidras peļ-

ņas. Tad nu lielgruntniekiem tagad zelta laiki caur

Bismarka labprātību pret viņiem. Bet taču visā Vāc-
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zemē ir pagājušos 100 gados nevien mazgruntnier

čība, bet arī sīkgruntniecība diezgan dziļi iesakņo-

jusies. Tikai tanīs provincēs, kas stāv pret ziemeļiem,

vēl atrodams labs skaits lielgruntnieku. Vidusvācijā,,

un it īpaši pret vakariem, tie gandrīz tikpat reti

atrodami kā Francijā un Beļģijā. Nu būtu jādomā,
ka caur Bismarka svarīgo roku (īpaši caur medību

likumu) apspiesti, mazie gruntnieki ies bojā un pār-

dos savus gabalus lielgruntniekiem. Bet nekā. Visai

apspiešanai kā par spīti mazie aug Un vairojas tā,

ka pat lielgruntnieki sāk nākt pie pārliecināšanās,
ka nākamība pieder ne šiem, bet sīkgruntniekiem,
kas paši apstrādā savu zemi un netur nekādus kal-

pus. Redz, ko raksta kāds īsts konservātīvs, lielgrunt-
nieka dēls, konservātīvā mēnešrakstā „Grenzboten"
Nr. 39 š. g. zem virsraksta jjColonisation" (savilkšu

izteikumu īsumā): „Es esmu pārliecināts, ka liel-

gruntniecībai mūsu dzelzceļu laikos vairs nav nā-

kamības, it īpaši tanīs Prūsijas rītprovincēs, kur tā

vēl lieliski atrodas un kurus es labi pazīstu. Brī-

nišķi ir skatīt, ka veco prūšu ķēniņu purvos un

tuksnešos ietaisītās iebūviešu „kolonijas" pat tagad
vēl zied un zaļo, kur visi tie lielgruntnieki, kaš nav

it bagāti muižnieki vai turīgi tirgotāji, ikgadus krīt

dziļāki parādos, kā žēl to redzēt. Lielgruntnieku stā-

voklis, vispārīgi ņemot, ir tik bēdīgs, ka pat ar

tuļļiem, medības un citiem likumiem tiem nevar pa-

līdzēt. Vislielākā vaina ir tā, ka pēc tēva miršanas

bērniem jāizdala manta; kad nu muiža krīt viena

paša dēla rokās, tad jāietaisa lieli parādi, lai citu

brāļu un māsu daļu var izmaksāt naudā. Bet nu jā-

ļmaksā procenti, pie tam jādzīvo gribot negribot

lepnāki, nekā tēvu tēvi dzīvoja, jāizlietā saimniecībā
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tik milzu lieli kapitāli, kā vecos laikos nevienam]

galvā nenāca. To nevar izturēt, tas jāizsaka gaiši

un skaidri. Visa Rītprūsija atrodas tagad tādā stā-

voklī. Milzums kalpu aizceļo uz Ameriku; uz ze-

mēm ļaužu skaits nepieaug, bet pat mazinās. Liel-

gruntniecību savā aristokrātiskajā formā glābt nav

nekādā vīzē iespējams. Tikdrīz kā muižu parādu dēļ

pārdod un izdala sīkgruntniekiem, te redzam par brī-

numu, ka pat slikta zeme neilgā laikā pārvēršas par

labu un nes augļus. Lielgruntniekam tādai pārlabo-
šanai trūkst naudas, bet sīkgruntniekam ne, jo tas

strādā pats — dien' un nakti, pat svētdienās, pat

svētdienas drēbes neiegādādams, līdz paša lauciņš
vai dārzs tam sāk ko ienest. Lielgruntnieks var tikai

auglīgākos plačus likt apstrādāt caur kalpiem, kas

maksā dārgu naudu un strādā daudz sliktāki nekā

zemturis." — Galā minētais rakstnieks dod prūšu

valdībai to padomu jeb .liek priekšā to lūgumu, lai

tā nopērkot tās muižnieku muižas, kas iegrimušas

parādos un izdalot zemi sīkgruntniekiem, kas paši

savām rokām apstrādā zemi bez kalpiem; tad val-

dība neko nepaspēlēšot un muižniecībai būšot pa-

līdzēts. Tādā garā jau tagad strādājot Prūsijas val-

dība Poznaņas provincē, poļu muižnieku zemes no-

pirkdama un tās izdalīdama vācu algādžiem.
Tiktāl vācu aristokrāts.

Pielikšu še klāt pāris vārdus par mazo Olden-

burgas valsti Vāczemē. Tur neatrodas neviens liel-

gruntnieks; šī zeme ir 117 kvadrātjūdžu liela un tur

dzīvo 337.000 iedzīvotāju, gandrīz visi uz zemēm, jo

tur atrodas tikai mazas pilsētas. Fabriku gandrīz ne-

maz nav; visus uztur zemkopība un īpaši sīkgruntnie-
cības attīstīšanās, jo arī tik lielu gabalu, kā mājas
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Baltijā, tur atrodas it reti. Un kas it īpaši vērā lie-

kams, Oldenburgas provincēs, kur atrodas viena itin

auglīga un viena neauglīga province, citas mēreni

auglīgas — tur kā vienā, tā otrā visa zeme atrodas

sīkgruntnieku un mazgruntnieku rokās. Tikai tanī

lietā starpība, ka auglīgie plači ienes vairāk nekā

tie, kas atrodas neauglīgajā provincē. Oldenburga
visā Vācijā izpelnījusi slavu, ka tā esot it īpaši lai-

mīga, Dieva svētīta maizes zemīte. Tādu pašu slavu

vecais Stenders dod Kurzemei. Kad nu mēs redzam

tā Oldenburgā kā Krievijā un visā Vakareiropā maz-

gruntniecību it brangi pastāvam, tad mums gan ne-

dēt ēs vaii,tf latviešu rakstniecību krāsot ar teiku-

miem, ka sīkgruntniecība maitājot civilizāciju, un ka

neesot vēl tagad pielaižams mazs zemes lieluma

mērs Baltijā — citiem vārdiem sakot — ka Baltijai

vienīgai pasaulē vajagot palikt pa vecam zemes ga-

balu lielumā, lai gan, skatoties uz rītiem un vakariem,

viss pārgriezies un pārgriežas vēl vairāk ikdienas.

Cerēsim, ka liela daļa no latviešu mājām vēl ilgi

pastāvēs krietnu, turīgu un lietprātīgu saimnieku ro-

kās. Bet liksim arī vērā, ka dēlam, kam pēc tēva

nāves jāizmaksā nauda daudz brāļiem Un māsām, var

caur to vien jau pēc 10—20 gadiem trūkt tā vaja-

dzīgākā kapitāla saimniecības pārlabošanai lielā mā-

jas placī, kamēr sīkgruntniekam pašam jau kapitāls
rokās, kad tas mazu zemesgabalu no tēva mantojis,

to var apstrādāt pats, neiedams (kā saimnieka jau-
nākais dēls) pie cita par kalpu. Kad vecos laikos

mūsu senčiem kā krietniem zemkopjiem patiesi lai-

kam vajadzēja līdz 15 desetiņu zemes familijas uz-

turam, tad tagad katrs var saprast, ka dažs var it

kupli iztikt un arī patiesi iztiek ar IV2 desetiņu jeb
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4 pūrvietu lielu gabalu, skatoties uz īpašnieka nau-

das un miesas un gara spēkiem. Ko dārzkopība no-

zīmē, to var tikai tur dabūt labi redzēt, kur sīk-

gruntniecība diezgan izplatījusies. Mūsu Baltijā to

vēl nevar redzēt, un tādēļ nebrīnāmies lasot, kā

gan Jaroslavas mazgruntnieki ar saviem saldajiem
dārzu zirņiem spēj aizsniegt pat 2000 veršķu tālo

Berlīni, bet latviešu dārzniekam tas nekad nebūtu

iespējams, lai gan tas dzīvo ne 2000, bet tikai 200

vai 100 veršķu attālu no Rīgas un citām pilsētām,

kuru turīgie iedzīvotāji var dārgi aizmaksāt par

dārzu gardumiem. Zināms, ne katram izdosies lie-

liska dārzniecība (pie kuras var iztikt ar it mazu

placi), bet arī prasta ikdienišķa dārzniecība izdod

daudz peļņas.

MĀJAS VIESIM.

(1871)

„Mājas Viesis" savā 50. numurā ir uzsācis pārlieku

svarīgu rēķinu ar „miera jaucējiem" (jauniem rakst-

niekiem), tādēļ ka, pēc viņa domām, akmeņiem būtu

jāsāk runāt, ja „Mājas Viesis" ilgāki klusu ciestu.

Brīnums gan par tik runīgiem akmeņiem un viņu
dusmām pret jaunajiem „miera jaucējiem". Bet vēl

vairāk jābrīnās par turpat izteikto ziņu, ka „Mājas
Viesis" bijis lielu lielais labdaris Jelgavas „Latviešu
Avīzēm" un „Pēterburgas Avīzēm", kurām „Mājas

Viesis" esot dūšu iedevis vai izlienējis un to

tādēļ laikam pats pazaudējis, ka dažreiz lasītājiem

bij žēl to redzot. Bet liksim jokus pie malas. Nevien
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Jelgavas „Latviešu Avīzes" gruntētājs Vatsons, bet

arī pats nelaiķa māc. Šulcs būs laikam, caur caurim

ņemot, lielāki labdari bijuši nekā JMājas Viesa" iz-

devēji, kad Stenderu un citus nemaz nepieminu. Tā-

dēļ liekas, ka „Mājas Viesim" gan it nemaz neklātos,

jaunākus un sirdīgākus strādniekus par „vējagrābek-

ļiem", par nepateicīgiem, akliem un uzpūstiem muļ-

ķiem nolamāt (visvairāk kad „MājasViesis" vēl pats

nezina ir to, ko būtu varējis pat „Baltijas Vēstnesī"

mācīties, ka zemstvu jeb zemstību nebūt nevar

par „zemnieku draudzēm" nosaukt, Šulcs tur būtu

teicis „z c m st v a jeb landtāgs"). Ar lamāšanās dūšu

vien tur „Mājas Viesis" neko nevar izdarīt; nav

vairs tie laiki! Jaunus latviešu valodā ik dienas jo

vairāk notīgus vārdus ietaisīt nav vis tik „viegls

darbs", kā „Mājas Viesis" domā, un tādēļ mums

5t no visas sirds ir jāpriecājas, ka tagad latviešu stu-

denti Tērpatā, Pēterburgā, Maskavā un citur ar pilnu

jaunības karstumu un tautas mīlestības garu sāk pū-

lēties tos notīgākos vārdus sagādāt. Taisnība gan,

ka tur daudzreiz jūk, ka ne katrs no tiem jaunajiem

vārdiem ir jau tas visu riktīgais. Dažs jauns vārds

taps uz priekšdienām atmests, kad labāku atradīs;

tā jau pie visām mācītām tautām ir bijis; arī pie
vāciešiem. Katoļu mūkiem Lutera laikos bij it viegli

pasmieties, kad Luters, ar grūtiem pūliņiem bībeli

pārceldams, arī ne ikreiz atrada to riktīgāko vārdu

un pirmais sāka daudz jaunus vārdus brūķēt, no

kuriem ar laiku tapa daži atmesti, kad labākus at-

rada.

Zināms, ka mūsu jauniem rakstniekiem, mūsu de-

dzīgiem studentiem un tautas mīlētājiem, par to ir

jāgādā, lai caur jaunu vārdu brūķēšanu valoda ne-
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paliek par daudz grūti saprotama maz mācītiem la-

sītājiem. Bet to mērķi nevar vis viegli aizsniegt;

tur no iesākuma jāizlūdzas lēnprātība no lasītājiem.

Pa jaunu pusietaisītu ceļu ir grūtāk braukt, kad

ar tas iet taisnāk, nekā vecs līkumains ceļš; bet

kad taisnais būs gruntīgi iebraukts, tad visi atstās

līko, it kā pats „Mājas Viesis" ir atstājis Spranču

zemi, Eņglenderus, Itāli;enerus un citus tādus vecus

nervs, un tagad tik vien runā īsi par Franciju, Tur-

ciju v. t j. pr.; turklāt it nekādu godu nedodams

jaunu un riktīgāku vārdu ievedējiem. Un lai lasī-

tājs pats atminas, vai šie jaunie, tagad no visām

latviešu avīzēm brūķētie vārdi iesākumā nelikās gluži
sveši? Tāpat būs ar dažiem citiem, tagad svešiem

vārdiem. — —

Alunānu, kas nomiris, mēs slavējam pēc pienāk-

šanas; dzīvus slavēt nav notēs. Ja nu „Mājas Viesis"

grib pie dzīvas miesas tikt slavēts un pats sevi s,la-

vē, kad citi to nedara, tad tas nebūt nav laba jauna

ievešana. Katram tautas bērnam būs tanī vietā, kurā

liktenis to ir stādījis, strādāt pilnā spēkā tautas lab-

klāšanai, bez kādas atmaksas un goda paģērēšanas.

Citādi latviešu tauta uz priekšu netiks. Latviešu tau-

tai nav gandrīz nekas no tām diženām dāvānām,

ar ko lielas un bagātas tautas var tiem atmaksāt,,
kas tām par labu pūlējās. Bet viena manta ir tai tik

pat krāšņa kā citām tautām: „latviešu karstā mīle-

stība", kas tos skubina tāpat domāt, kā īru dzies-

minieks domāja dziedādams:

Kad tu būtu, tēvu zeme, — kā es lūdzu nakt

un dien —

Liela, branga, jūras pērle, pasaul's paradīzes

dārzs,
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Tad gan lepnāki es tevi sveicinātu, slavētu;

Bet vai tevi karstāk mīlēt, nekā šodien,

varētu?

Ak tu, dārgā tēvu zeme, ķēdēs, vātīs tavēji

Vēl jo vairāk mīlē tevi un tev* mīlēs mūžīgi.

It kā pelikāna bērni mīlestīb' ar asinīm

lezīž, kas tai tek no krūtīm, tā mēs to iezīduši.

TAUTISKIE LAIKRAKSTI SOMIJĀ UN BALTIJĀ

(1887, fragments)

Salīdzinot ar Somiju, mūsu Baltijas laikrakstu

lauks ir vēl diezgan vāji iestrādāts, kad ievērojam,

ka latviešiem tagad ir tikai 2 avīzes, kas iznāk katra

ne ikdienas, bet 6 reiz nedēļā, un 8 nedēļas avīzes

(tanī starpā viena, kas maisa politikas ziņas ar ti-

cības lietām kopā, ko somi jau sen ir atmetuši).

Igauņiem ir, ja nešaubos, 12 nedēļas avīzes (tanī

starpā 2 ar politiku un baznīcu lietām kopā maisī-

tas). Krievu valodā Baltijā iznāk 5, ja pieskaita gu-

berņu avīzes. Latviešu un igauņu skaits, kopā ņe-

mot, ir drusciņ lielāks, nekā somu skaits Somijā.

Turpretim zviedru skaits ir lielāks nekā vāciešu

skaits Baltijā. Pēdējo skaits aizsniedz knapi 200.000,

ja nepieskaitām 50.000 žīdus, kas savā starpā izlien

to īpašu vācu izloksni. Vācu avīzes Baltijā tagad

pastāv laikam 26; no tām ir (kā liekās) 8 dienas

lapas (3 Rīgā, 2 Liepājā, 2 Rēvelē un 1 Tērbatā)
Tad nu, ar Somijas mēru mērījot, iznāk, ka vācier

šiem ir dienas lapu par daudz un latviešiem ar igau-
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ņiem drusciņ par maz. Brīnumu liela starpība starp
somiem un mums ir mēnešu (un pusmēnešu) rak-

stos, kas ir īpaši derīgi nepolitiskām ziņām un mā-

cībām, un var arī tapt izdoti tur, kur cenzūra nav

klātumā. Jau vietīgu sludinājumu dēļ vien būtu loti

derīgi 10—15 jauni laikraksti mūsu mazākās pilsē-

tiņās; tie neatņemtu lasītājus lielākajiem laikrakstiem

un palīdzētu caur vietīgiem sludinājumiem mūsu lat-

viešu tirgotājiem, amatniekiem, rokpeļņiem un pat

zemniekiem savu maizi pelnīt. Tagad vietīgās ma-

zās vācu avīzes dod vāciešu amatniekiem un citiem

veikalniekiem stipru virsroku pār viņu latviešu kon-

kurentiem. Lieta iznāktu pavisam otrādi, ja visur

pastāvētu mazi latviski laikraksti.

KURZEMES LIELUMS UN IEDZĪVOTĀJU
SKAITS.

(1863)

Savā rakstā: „Statistische Studien ūber die lānd-

lichen Zustānde Kurlands, Mitau 1862" barons A.

f. Heikings rēķina Kurzemes lielumu uz 474 kvadrāt-

jūdzēm. Bet citādi skaitļi iznāk pēc G. Šveicera rē-

ķinumiem, kas pēc Šuberta slavētām krievu land-

kartēm ar akadēmiķa P. Kopena palīgu un uz

ķeizara augstas gudrības akadēmijas uzdošanu iz-

rēķināja visus krievu valsts apriņķu lielumus un sa-

lika tos tai rakstā: „Area!bestimmung des Kaiser-

reichs Russland, St.-Petersburg 1859". Tagad laikam

būs jāpieņem G. Šveicera rēķinumus par tiem rik-
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fīgākiem. Pēc viņa iznāk Kurzemes lielums līdz

4933A □ jūdzēm. Saliksim un salīdzināsim nu šos

apriņķu lielumu skaitļus ar ļaužu skaitļu, kas tanīs

apriņķos dzīvoja 1860. gada beigās, pēc tās grāma-

tiņas rakstiem: Statistisches Jahrbuch, fūr das Gou-

vernement Kurland 1861, tad dabūsim no šām trīs

grāmatām kopā šādu tabulu:

Lielums □ jūdzēs ledzīvotāju ledzīvotāji iznāk Pilsētnieku

pēc rēķinumiem skaitlis uz 1 □ jūdzi pēc skaitlis šo

no 1860. gada rēķinumiem no iedzīvotāju

Šveicera Heikinga gadā Šveicera Heikinga starpā

Visa Kurzeme 4933/4 474 579.798 1174 1223 66.480

Dobeles (Jel-

gavas) apr. .54V2 48 96.744 1775 2015 26.169

Bauskas apr. 36 37 51.497 1430 1391 2.313

Jaunjelgavas

apriņķis 64% 61 57.624 900 944 6.887

Ilūkstes apr. 391/3 38 55.011 1400 1447

Tukuma apr. 391/2 38 50.783 1285 1336 4.087

Talsu apr. 58% 52 54.629 930 1050

Kuldīgas apr. 541/2 57 62.022 1138 1088 6.124

Ventspils apr. 601/2 60 43.872 725 731 5.395

Aizputes apr. 46Vs 42 51.247 1107 1220 2.544

Grobiņas apr. 399/io 41 56.369 1412 1375 12.961

Bez tiem 66.480 pilsētniekiem dzīvo vēl 14 miestos

jeb pilsētiņās (Flecken) pēc A. Heikinga rēķinuma
3776 cilvēki; tad nu paliek kādi 510.000 laucinieki. Šie

dzīvo 28.157 mājokļos, no kuriem 1679 ir muižas,

102 mežkungu m., 19.328 mājas, 229 ūdenssudmalas,

185 vējsudmalas, 1538 krogi, 1783 mežsargu mājas.
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BALTIJA UN KRIEVIJA.

(1890)

Pec 1885. gada rēķinumiem iedzīvotāju skaits bij

Vidzemē 1.219.000

Kurzemē 669.000

Igaunijā 389.030

kopā 2.277.0C0

Turpretim:

% Vjatkas guberņā 2.889.000

2. Ķijevas
„

2.875000

3. Poltāvas
„

2.749.000

4. Permas
„

2.695.030

5. Tambovas
„

2.657.0C0

6. Voroņežos
„

2.566.0C0

7. Samaras
„

2.463.000

8. Podoli.as
~

2.413.0C0

9. Kurskas
„

2.363.0C0

10. Harkovas
„

2.287.C00

Tad nu visas 3 Baltijas guberņas kopā ieņem tikai

11. vietu ļaužu skaitā! Kad Baltijas lielmaņi to īstā

laikā būtu ievērojuši, tad tiem dažas nepatikšanas
nebūtu uznākušas. Kad mūsu lielmaņi sāk lielīties, tad

tīri iznāk, it kā Baltija ir gandrīz tikpat liela kā

lekškrievija. Lielākas nekā Vidzeme ir 43 Krievijas

guberņas pēc ļaužu skaitīšanas 1885. gadā.
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KĀDS VĀRDS PAR ŽĪDIEM BALTIJĀ.

(1881)

„Kas māk, tam nāk", teic latviešu sakāms vārds.

Žīdi, caurcaurim ņemot, saprot andeli un naudas

lietu labāki nekā pie mums latvieši, krievi un vā-

cieši, un tādēļ tiem nāk peļņa. Ka žīdi, kas nedz

dzer, nedz smēķē, drusciņ vairāk pelnī un paliek

turīgi, tas citiem nav par skādi, bet drusciņ par labu,
— it kā latvietis, kas studierējis, pelnī vairāk nekā

vislabākais muižas kalps, un šis pēdējais nevar sūdzē-

ties, ka pirmais tam atņem peļņu. Par to žīdu

gotājs, kas preces arvienu mēdz iegādāt iz pirmā

pārdevēja rokas, arī tās var pārdot lētāki nekā citi,

par to viņus apskaust var gan konkurents, kam bode

blakām žīdu bodei, bet citam, īpaši latvietim, lai

gan tas mēdz gardi pasmieties par žīdu īpašībām,
tāda skaudība nenāca ne prātā, kamēr vācu mā-

cītājs Stokers neizdomāja Bismarkam par prieku jau-

nu ticības karu pret žīdiem, gribēdams ar to Vācijā
samazināt lielo ļaužu baru, kas Vācijā mūsu laikos

par daudz spiežas uz to, lai visiem Dieva radītiem

cilvēkiem nāktu vienādas tiesības valstī un pie tiesām.

Ja Stokeram izdotos, tad nepaspēlētu žīdi vien, bet

visvairāk paspēlētu tas samusinātais ļaužu bars pats,

jo tas jau ne mūžam netiktu pie vienādām tiesībām,
kad pats tās apkarotu žīdu jautājumā. Vācijā, zi-

nāms, Stokeram paklausīja tikai mazs ļaužu pulciņš,
bet Krievijā, kur mācīto ļaužu ir mazāk, sacēlās tāda

žīdu gainīšana un apspiešana, kā tikai it vecos lai-

kos bij gadījies. Poļos, kur žīdu ir daudz vairāk,

nekā citur Krievijā, neviens žīdus nedz gainīja, nedz

apsūdzēja, jo tur tos labāki pazīst zemnieki,
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ķruuižnieki un visi citi. Tur katrs skaidri zina, ka

žīdu starpā ir krāpnieki un godīgi ļaudis, strādīgi
cilvēki un sliņķi — gluži tāpat kā starp kristītiem

cilvēkiem.

Es savas jaunības dienas, no 10. līdz 20. gadam,

nodzīvoju Kurzemes žīdu pilsētiņā Sasmakā, Talsu

apriņķī, kur toreiz dzīvoja daudz ja 60 kristīgi cil-

vēki starp 600 paunu nesējiem žīdiem. Neviens gudrs,
nedz muļķis no latviešiem pilsētiņā un uz zemēm

toreiz nedz domāja, nedz runāja, ka žīdi tiem esot

skādīgi, ka tiem labāki klātos, kad žīdi pavisam iz-

zustu pasaulē. Pats es nomanīju, ka žīdi ir kristīgiem

drusciņ par labu, bet par ļaunu nav nemaz.

Tādēļ neticu, ka latvieši atļausies mūsu laikos,

sev par lielu skādi, ievilkties konservātīvo vācu

strīdiņā ar žīdiem. Vāciešiem Baltijā vēl ir daudz

īpašu tiesību, kuras tie sarga kā aci pierē un kuru

trūkst latviešiem un žīdiem. Kamēr no šiem bāri-

ņiem viens otram neko nenovēl, tamēr abi nedabū ne-

ko, jo tikai ar savienotiem spēkiem var uzvarēt, īpaši

pilsētās pie domnieku un valdes vēlēšanām.

Brīvprātīgo veckatoļu vadonis Dollingers, slavens

profesors Minchenē, šogad aizstāvēja vācu avīzē

„Augsburger Allgemeine Zeitung" žīdus pret saviem

nežēlīgiem vajātājiem tik taisni un sirdīgi, ka uz-

kritēji nekā nevarēja atbildēt. —

Vācijā tas jau visiem sen zināms, ka visu lielākā

žīdu daļa stāv uz brīvprātīgo pusi. Pie mums tas arī

nevarēs citādi būt, kad mūsu politikas partijas vai-

rāk attīstīsies, nekā tas līdz šim varēja notikt. Kur-

zemē tagad būs, maz rēķinot, 40.000 žīdu, kas visi
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dzīvo pilsētās un pilsētiņās, un tādēļ daudz vietās dos

pārsvaru vai vāciešiem, vai latviešiem. Rīgā žīdu

skaits, 12.000, augs ikdienas, tādēļ vēlēšanas laikā

viņu svars būs labi manāms.

Vācijā mēs redzam, ka žīdi neturas vis uz vārīgo

Bismarka pusi, jo šis tos tad jau neienīstu. Tādēļ mēs

varam arī it droši uz to rēķināt, ka žīdi Rīgā, reformas

gribēdami un ļoti gaidīdami, turēsies uz latviešu un

krievu pusi, ja šie tos pieklājīgā vīzē uzaicinās. Un

ja tie vēl šoreiz nesavienotos lielākā pulkā ar nākamo

Rīgas liberāļu partiju, tad jāgādā taču, lai vairāk

mācītie jau tagad dotu citiem labu priekšzīmi. Žīdu

organizācija savā starpā ir laba, attīstīta tā ka ar

tiem viegli var vienoties vēlēšanu lietā vācu un ne-

vācu partijas.

Maskavā, 8. decembrī

TIRDZENIEKI -KRĀPNIEKI.

(1882)

Latīņu dziesminieka teikums: „solamen miseris so-

cios habuisse malorum" — latviski: „prieks ir ne-

laimīgiem, kad gadās tiem nelaimē biedri" — parādās
arī žīdu un latviešu tiesības jautājumā. Abiem trūkst

valstī dažādas (lai gan ne tās pašas) tiesības, un tā-

dēļ tie priecājas, ka atrod biedrus un negrib tos pa-
zaudēt. Prasiet (vislabāk vācu valodā) žīdu, vai būtu

labi, kad latviešu tiesības taptu pavairotas, tad tas
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tiešām atbildes, ka tas nemaz nebūtu labi. Latvietis

par žīdu tiesībās vaicāts, caur caurim atbildēs tāpat.

Cits latīņu vārds: „duobus certantibus tertius gau-

det", jeb latviski: „kad divi plūcas, tad trešais gavilē,

jo tam nāk tas labums", tikpat labi apzīmē vācu stā-

vokli mūsu Baltijā. Kad žīds un latvietis nenovēl viens

otram vairāk tiesību, tad jau vācietim nākās pārlieku

viegli, „taisnu" tiesu spriest: ka lielākas tiesības ne-

derot ne žīdam, ne latvietim, bet tikai vācietim vien.

Tādu Zālamana spriedumu var dzirdēt pat krogos
un vācu birģeru mājās — var dzirdēt tie, kuriem ir

ausis dzirdēšanai.

Latvietis žīdam un žīds latvietim, zināms, vēl ne-

var nekādas tiesības dot vai atņemt, pat pilsētās.
Bet taču nebūt nav vienaldzīgs, ko tie domā viens par

otru. Tādēļ parunāsim, par žīdu krāpšanas netikumu,

kuru tik cieti soda latvieši, vācieši un it labprāt arī

citi.
' - ;/.-',.*

„
-I

Dienvidkrievijā it bieži var dabūt dzirdēt, ka taī

un taī vietā grieķu kupči ir tie lielākie krāpnieki pār

visiem; viens grieķis varot desmit žīdus apkrāpt. Tur

var dabūt zināt, ka Odesā 1872. gadā liela žīdu sakau-

šana cēlusies tikai caur grieķu pārgudro kupču skau-

dību pret žīdu kupčiem, pie kam tūdaļ nemācīti krievu

strādnieki „ticīgos" grieķus pret neticīgajiem žīdiem

aizstāvējuši ar akmeņiem un nūjām, sev pašiem par

skādi. Uz Kaukāza pusi vietām tirgotāju vislielākā

daļa ir armēņi. Tos it daudzi tur nosauc par lielākiem

krāpniekiem visā pasaulē. Pieminēsim vēl no ve-

ciem laikiem Vladimira Svētā vārdus, ka viens krievu

tirdzinieks varot piekrāpt desmit žīdus — — — tad

iznāk galā, ka visi tirdzinieki ir krāpnieki, vienalga,

pie kādas tautas tie pieder.
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Priekš 25—30 gadiem Liepājā turēja bodi it pār-

lieku dievbijīgs latvietis, kas bez bībeies vārdiem ne-

maz nevarēja runāt; tas pa starpām it stīvi turējās

pie Zīraka vārdiem, ka tirgotājs nemaz nevarot būt

bez grēkiem, t. i. bez krāpšanas, un arī savos darbos

spēja pierādīt, ka tā ir. Ja liekam vērā viņa vārdus,

tad nu arī pienāktu svarīgā Zīraka liecība pret tir-

gotājiem klāt, — t. i. pret žīdiem, grieķiem, armēņiem

un visiem citiem tirgotājiem (lai gan Zīraks par citu

amatnieku grēcību vai negrēcību nerunā), un mēs

varētum caur caurim notiesāt tirdziniekus par blēžiem

un viņu amatu par negodīgu amatu. Par tādu to arī

turēja priekš gadu simteņiem gandrīz visi tie, kas

paši nebij tirgotāji, bet bija zemnieki jeb šo kungi,

baznīckungi un mūki v. t. j. pr. Tādēļ tie kupču ama-

tu atvēlēja tikai nicinātiem žīdiem, kam jau šā vai tā

ellē jātiek.

Bet mūsu laikos mēdz atļaut runāt nevien apsūdzē-

tājiem, bet arī apsūdzētiem tirgotājiem pašiem. Un

ko tur dzirdam? Kāds slavens tirgotājs Liepājā, Ha-

gedorns, teica īpašā runā 1850. gadā, kad no viņa
latviešiem par labu ieceltās sparkases 25. gada gā-

jums tapa lieliski nosvinēts: „Es priecājos, ka esmu

tirgotājs, visvairāk tādēļ, ka tirgotāju amatā goda

prāts un laba slava vairāk ir jācienī un jāievēro nekā

kautkādā citā ļaužu kārtā; bez kredita, t. i. bez

uzticības andele nemaz nevar pastāvēt". — Redz,

kā tirdzinieki mēdz paši spriest par savu amatu!

Kad uzklausām, kā sīvi spriež muižnieki savās

saiešanās par zemnieku un pat vācu pilsoņu „lie-

liem" notikumiem, kad dzirdam, kā nejauki vācieši un

vācu avīzes spriež par latviešu un viņu centieniem —
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tad arī redzam, ka mums, latviešiem, neizdosies tais-

nu tiesu spriest par žīdiem un citiem tirgotājiem!,

ja neklausām arī uz to, ko tie paši saka.

CIENĪJAMAI „RĪGAS LAPAS" REDAKCIJAI.

(1878)

Esmu lasījis, bet neatminos, kad un kur, ka Kat-

rīnas Otrās laikos Rīgas birģermeistars, vai Rīgas
rāte esot augstai valdībai iesnieguši lūgšanu, lai ietai-

sot zināmo „bewaffnete Neutralitāt" pret angļu var-

mācību Baltijas jūrā, tai cerībā, ka visas valstis ap

Baltijas jūru tādai biedrībai drīz piekritīšot. — Kā

zināms, 1780. gadā Krievija ietaisīja starp lielāko

no Eiropas valstīm savienošanos pret Angliju, ko

nosauc par „apieročotu savienošanos", tādēļ ka tās

valstis, kas tai piekrita, uzņēmās ar ieročiem rokā

aizsargāt savas tiesības jūrā pret Anglijas varmācību.

Šī salīgšana starp Eiropas valstīm nesa jūrniecībai
lielu labumu, tā ka visas jūrbraucēju tautas sāka

Krieviju slavēt par tādu labu ietaisi. Par nelaimi ši

labā ietaise tapa jau ap 1800. gadu atkal zaudēta ķei-

zara Pāvila laikos, kad Anglija, kā niknākā Francijas
ienaidniece, iespēja pieglaudīties pie citām valstim. —

Tagad, kur Vācija, kā liekas, grib šo derīgo, bet gan-

drīz aizmirsto savienošanu starp Ballijas piekrastu
valstim atjaunot, lūdzu, cik ātri vien iespējams, man

caur „Rīgas Lapu" ziņu dot par to, kas Rīgas ar -

chīvos irpar šo lietu atrodams. Šo ziņu izpau-

šana var Rīgai tikai lielu godu ienest. Varbūt redak-

cija atradīs tās ziņas pa daļai derīgas nodru-
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kāšanai „Rīgas Lapā" īsumā. Droši ticu, ka Rīgas
archīvos ir daždažādas ziņas par to lietu un laiku, par

ko še runājam. — Tagad, kur mūsu Ķeizariskai jūrko-

pības biedrībai no paša augsta troņmantinieka ir uz-

dots sagādāt ieročus pret to pašu jūras ienaidnieku —

tagad tās ziņas man kā biedrības lietvedējam va-

rētu derēt Rīgas vecos nopelnus īstā vietā pieminēt.

PAR PERSIEŠU TAGADĒJO KARU.

(1857)

Lasītājs tik jau zinās, ka angļi*) tagad ir uzņē-

muši karu pret persiešu valdnieku Āzijā. (Persiešu

valdiniekus nesauc par ķeizariem jeb ķēniņiem jeb par

sultāniem, kā turku lielvaldiniekus, bet viņu goda uz-

vārds ir šachs). Angļi kā zināt, nesen lielu, bries-

mīgu karu veda ar mūsu ķeizaru — vēl nav gads pa-

gājis, kamēr miers derēts — un tie jau atkal uzsākuši

divus jaunus karus Persijā un Ķīnas valstī. Par pē-

dīgo karu nākošā reizē. Gan daži varētu brīnīties,

par to, kas angļiem varētu būt par ķildām ar tik ļoti

tālām tautām, kā persieši un ķīnieši (kas par jūras

ceļu braucot 3—4000 jūdzes atstatu). Bet jāatmin,

ka angļu tauta tagad ļoti stipra un bagāta, ka tā ir

valdniece pār visām jūrām pasaulē, ka tai visās pa-

*) Kāpēc latviski nevar teikt englenderus, šotlanderus un

t. j. pr., ja grio riktigi latviski un ne pus vāciski runāt, to nākošā

reize pārrunāsim. Gan vecu ieradumu ir par grūtu atmest, bet

ko darīt? Vecās latviešu grāmatās atrodam vel daudz jo ne skai-

drāku valodu, un taču tā ir pamazītin atmesta. Tā ir gājis un

vel ies, visās valodās; tad jau ari pie latviešiem.
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saules daļās pieder lielas un bagātas zemes ar 5 līdz

6 reiz tik daudz ļaudīm, kā pašā angļu zemē atrodas.

Varbūt ka angļi uz priekšu vēl maktīgāki taps, ja

tie varēs izsargāties no kara ar Ziemeļamerikas val-

stīm, kas tās vienīgās pasaulē varbūt iespētu ar ang-

ļiem jūras karu uzņemt. (Par šīm valstīm runāsim

citu reiz vairāk).

Angļiem Āzijā pieder liela, bagāta un ļaužu pil-

na zeme, Indija, ko no vecu veciem laikiem tur par

visbagātāko zemi pasaulē. No šīs Indijas zemes

uz vakariem jeb Eiropas pusi nāk afgāņu zeme, tad,

vēl vairāk uz vakariem (jeb mūsu) pusi persiešu

valsts; no šīs pret vakariem turku, un pret ziemeļiem

krievu valsts (Āzijas daļā). Afgāņu un persiešu val-

stis nav nebūt spēcīgas. Bet nu katrs zina, ka uz

zemes krievu karaspēks ir daudz stiprāks un lielāks

nekā angļu spēks. Te nu viegli varēsit noprast bai-

les. Tie bīstas, ka krievi izdevīgā laikā varētu sū-

tīt savus karaspēkus caur nespēcīgo persiešu un af-

gāņu valstim uz bagāto Indiju un to viņiem atņemt.
To tie jau sen laikam bīstas, bet visvairāk tagad,
kur krievu valsts Āzijas vidū ikdienas jo vairāk izplē-

šas un no ziemeļu puses pienāk Indijai tuvāk. Gan

vēl lieli tuksneši un augsti kalni šķir abas valstis, bet

kas var zināt, vai dūšīgam un īsti gudram kara va-

doņam nelaimētos ir tagad Indiju aizsniegt ar kara-

spēku. Jo jau priekš 2185 gadiem maķedonu ķēniņš
Aleksandrs Lielais laimīgi aizveda savus karaspēkus

pa šo pašu ceļu uz Indiju. — Angļi tādēļ jau priekš
19 gadiem ļoti pūlējās, gribēdami afgāņu zemi uzvarēt

(jo šinī zemē ir augsti kalni un straujas upes un tie

cerēja, ka še krieviem, ja tie uzbruktu, varētu drīzāk

pretī turēties nekā lēzenā Indijas zemē), bet afgāņu
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valdnieks Dost Mohameds tos izdzina niknā kau-

šanā no savas zemes ārā. Pēcāk nu angļi sadraudzi-

nājās ar afgāņu valdnieku, šim naudas un citu pa-

līgu dodami, lai tas varētu persiešus, savus ienaid-

niekus, apkarot. Jo persieši arvien turējās uz krievu

pusi, tie vēl pēdīgā karā 1828. gadā dabūja krievu

lielo spēku pazīt un arvien visu pazemīgi paklausa,
ko mūsu ķeizars paģērē; tie arī tiešām izgājušā tur-

ku karā būtu nākuši mums palīgā, ja ķeizars viņu

vājo palīgu būtu gribējis.

Angļi nu sen glūn persiešus ar mieru vai ar

varu uz savu pusi dabūt. Ar mieru to neiespēj, tādēļ
tie meklē strīdiņu. Kas meklē, tas atrod. Pērngadā
izcēlās Herata pilsētā afgāņu zemē, netāl no Pērsijas
robežām dumpis. Proti: persiešiem, afgāņiem, tur-

kiem un citiem ir Muhameda ticība, bet taču dažas

starpības it kā kristīgām tautām katoļi, luterticīgi

un citi. Persiešiem gandrīz ir tāda pati starpība,
kad tos ar afgāņiem un turkiem salīdzina, kāda lu-

terticīgiem ar katoļiem. Herata pilsētniekiem ir per-

siešu ticība; tiem uzbruka afgāņi, tos uzvarēja un

izlaupīja. Nu nāca persiešu šachs tiem palīgā. Tas

apsēda Herata pilsētu un galā to arī uzvarēja.

(Angļi sūdzās, ka esot franču virsnieki tiem palīdzē-

juši). Te nu angļi, kā afgāņu palīgi un draugi, krīt

ar karu persiešiem virsū, un, kā lasām, ir jau tiem at-

ņēmuši brangu pilsētu jūrmalā, Bender-Bužiru. Re-

dzēs, kas nu notiks. Ar angļiem ir grūti karot, jo

viņu zemei var grūti pietikt klāt; tur visapkārt jūra.
Lai Dievs uztur mīļo mieru!
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VĒSTURE

KĀDS VĀRDS PAR J. KRODZENIEKA RAKSTU

„KĀ MUIŽNIEKU KĀRTA BALTIJĀ CĒLUSIES UN

ATTĪSTĪJUSIES?"

(1885)

Nesen pagājušos laikos cienīja tās muižnieku ciltis

par visaugstākajām un cienīgākajām, kas varēja pie-

rādīt, ka viņu cilts tēvu-tēvu-tēvi vismaz līdz 16.

dzimumam jeb 500 gadiem jau ir muižnieki bijuši.
Vēl tagad Prūsijā 16. dzimumu muižniecības pētīšana

stāv cienā. Pēteris Lielais ieveda Krievijā tādu kār-

tību, ka muižnieka gods iemantojams caur diena-

stu valsts darīšanās un ka pat vecās muižnieku cil-

tis pazaudē savu muižniecību, ja viņu locekļi, ilgu
laiku kavējās iestāties kara- vai civīldienastā. Mūsu

laikos taču gan atrodas vēl diezgan tādu muižnieku

cilšu Krievijā, kas cik necik var pierādīt, ka viņu

muižniecība jau pastāv 500 vai 800, vai vēl vairāk ga-

du. Bet ka Baltijā atrodoties tādas it vecas muiž-

nieku ciltis daudz vairāk nekā lekškrievijā, šīs

ziņas diezgan izplatītas visā Krievijā, un tās tiesības,

kas Baltijas muižniecībai vēl līdz šai dienai pieder,

stutējas visvairāk uz tādas pārliecināšanās. Krievi-

jas muižnieku acīs šī lieta ļoti svarīga.

Krievijas muižnieki un vēsturnieki savas ziņas un

domas par Baltijas muižniecību un Baltijas veciem

laikiem, zināms, saņēmuši gatavas no baltiešu muiž-

niekiem un vēsturniekiem, jo pašiem tiem nebij nedz

vaļas, nedz gribas ar tām dziļāki nodarboties. Bet
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kad nu visā pasaulē redzams, ka katra tauta un katra

cilts mēdz sevi un savējus uzslavēt, pat tur, kur

no tam nav nekāds labums saredzams, tad jau jā-

domā, ka Baltijas muižnieku jautājumā it īpaši tā-

pat būs. Tādēļ latvju vēsturnieki nebūt nevarēs uz-

drīkstēties bez kontroles, bez izmeklēšanas pieņemt

to, ko vācieši teikuši sev par labu, sev par slavu.

Kontrole jeb izmeklēšana nu ir dažu reizi viegla, dažu

reizi grūta un daudzreiz pavisam neizdarāma. Krodzi-

nieka k., kā man liekas, savā diezgan nopietnajā

un svarīgajā rakstā par Baltijas muižniekiem nav

lietājis it nekādas kontroles jeb kritikas, ne tur, kur

tā ir viegla, ne tur, kur tā ir grūta, laikam par daudz

uzticēdamies vācu vēsturnieku pašslavai, un domā-

dams, ka tie, caur caurim ņemot, esot ļoti no-

pietni un bezpartejiski strādnieki un zinības vīri, uz

kuriem pilnīgi varot palaisties. Bet vai nu tā arī

patiesi ir, vai ne, par to lasītājs varēs pats pārlie-
cināties, kad pielikšu šādu notikumu. Kad es priekš
46 gadiem Lubezeres skolā mācījos, tad tur cienīja-

mais Šteinfelda k. uzdeva arī skolēniem iegūt ziņas

par Baltijas senatni, un priekš tam jau tikai atradās

toreiz jaunā „Kursemes stahstu grahmata no Kund-

rahta Schulz". Šinī vēstures grāmatā, kuras otrā dru-

ka no 1861. g. man tagad par laimi rokā un guļ priekš
acīm, atrodas (47. un 48. lapas pusēs) šādas slavas

ziņa, kas toreiz tikpat mani kā arī manus līdzsko-

lēnus ļoti aizgrāba, kā jau ziņa, kas parāda veclaiku

vāciešus un pa mazai daļai arī mūs, latviešus, par ļoti

apbrīnojamiem varoņiem. Ziņa skan tā: „Pletenbergs

(Vidzemes bruņinieku meistars un vadonis) tikko vē-

sais palika, salasīja tūdaļ savu karaspēku. Tam bija
7000 jājēju, 1500 labi izmācītu vācu šķēpnieku un no
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Kurzemes kādi 5000 zemnieki uz kaušanu izģērbti

un iegrozīti. Ar šo spēku, kas pavisam iznes kādus

13.500 kara vīrus, un ar saviem lieliem gabaliem, no

kā visu labu cerēja, gāja Wolter Pletenbergs tanī

pašā vasarā vēl, 1502., uz Pleskavu, kur Ivan Vasil-

jevič I viņu jau gaidīja ar 90.000 zaldātiem. Bez kavē-

šanas krita mūsu Pletenbergs tam virsū, citu kara

runu neturēdams, ka ar lielu gabalu pilnām rīklēm,

kas ar saķēdētām lodēm bij pielādēti. Kur šie rūk-

dami nāvi aizspļāva, tur krievi krita gubām pie ze-

mes un bruņinieki līdz ar zemniekiem sirdīgi kāvās,

deldēja un dragāja pretiniekus vispār. Te bij zobiņam
un šķēpiem darbs! Krievi iesākumā gan labi turējās

pretim; bet kad duncis neapkusa tos kaut, un visu-

vairāk posta lieli gabali vienādi vien šņāca un dūca,
tad sāce atkāpties un bēgt, un Pletenberga spēks

godam un it pagalam uzvinēja. Teic, ka 40.000 uz placi

esus palikuši, uņ Pletenbergam arī krite kādi 400 no

savējiem un citi virsnieki. Tad nu 1 pret 100-tiem! tas

gan uzvarētājam par godu.
<c

— — — Bet „tad arī

augļi no tādas kaušanas un uzvarēšanas. Ko domāt

uz 50 gadiem kļua nu miers derēts ar Maskaviteriem.

Visi baznīcas pulksteņi Pleskavā sludināja un pago-

dināja šo miera derību, ko abi valdnieki vēl apstipri-

nāja, svētu krustu skūpstīdami, un turēja arī godam
šo ilgu mieru līdz pašu galu".

Vai nu lasītājiem nebūs jānobrīnās, kad tam īsi

pateicu, ka tāds kautiņš nekad nav noticis un ir

pieskaitāms pie tīri izdomātām pašslavas pasakām;
1502. gadā ir gan bijis kautiņš starp vācu un krievu

kareivjiem, bet pie tam krievi ir uzvarējuši;

un 50 gadu miers nebūt nav noslēgts! Ka tā ir, to

smalki izmeklēja un atrada ap 1859. gadu Tērpatas
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profesors Širens, kas nopietni strādāja pie Baltijas
veclaiku vāciešu slavas stiprināšanas un krievu

slavas mazināšanas. Kad nebūtu Širena k. kā vācu

pazīstamais goda aizstāvis sācis tik nopietni un dziļi

izmeklēt šo arī viņa acīs ļoti svarīgo lietu, tad lai-

kam mums visiem vēl tagad būtu jātic šī pasaka, lai

gan krievu vēsturēs tā neatrodas*).

Mēs nebūt nevaram un negribam apvainot cienīgo
K. Šulca k., ka tas savā „Kurzemes stāstu grāmavā"

ir ielicis tādas pasakas, jo Šulca k. jau pie tam nebūs

vainīgs. Tāpat arī Krodznieka k. un daži krievu vē-

sturnieki ir nevainīgi, pieņemdami par skaidru pa-

tiesību nevien vispārīgas ziņas iz Baltijas vecām kro-

nikām, bet arī tādas ziņas, kas stāv vai var stāvēt

sakarā ar vācu tautas un rakstnieku pašslavu.
Pēc Krodznieka k. stāstiem nu iznāk, īsi saņemot,

tāda teika: lesākumā pastāvēja (Vācijā) feodālisms,
un tas feodālisms atnāca (vai atlidinājās pa gaisiem)
uz mūsu Baltiju un dzīvoja tur, un vācu feodālmuiž-

nieki ietaisīja sev tādā un tādā vīzē muižas un pār-

valdīja Kurzemi, Vidzemi un igauņu zemi nu jau
600 gadu! Tāda mācība iz latviešu spalvas skan it kā

jaukākā mūzikas skaņa Baltijas muižnieku ausīs un

paaudzina viņu slavu un politisko svaru daudz vai-

rāk, nekā to varēja paaudzināt tie vācu rakstnieki, kas

pēdējos 30 gados tik ļoti nodarbojās ar to pašu mā-

*) Tīri neticams, kas man top ziņots no ievērojamas puses,

ka vel tagad, un nevien tautas skolās, bet arī pat ģimnāzijās
šī pasaka (un, zināms, ne šī vien) top mācīta skolēniem kā ievē-

rojams vēsturīgs notikums! Kur tad nu paliek tas nopietnums
zinības laukā, pat mūsu laikos! Kur tad nu lai brīnās par vecām

ziņām, ka latvieši un igauņi no Stefana Batorija paši izlūgušies

sev uz mūžīgiem laikiem verdzību un pātagas un tā joprojām!
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čību, sajēgdami, ka Krievija, cik ilgi vien iespējams

sargāsies apgāzt tik brīnišķīgu, 600 gadu veco muiž-

niecības ēku ar visām vecu laiku lieliskajām privilē-

ģijām. Mēs jau visi zinām, cik ļoti top cienīti it vecas

sudraba, zelta un pat vara naudas gabali, tāpat arī veci

ieroči, veci raksti v. t. j. pr., ne viņu pašu vērtības,

bet liela vecuma dēļ. Arī pie tādu vecu lietu sakrā-

šanas jāizlietā kritika, citādi var notikt lieli jocīgi

jukumi. Vecais G. Merķelis, kas arī varēja būt labs

zobugals, savā pazīstamajā rakstā: „Die Vorzeit Liv-

lands, ein Denkmal des Pfaffen- und Rittergeistes.
Berlin 1798" — dod jocīgu priekšvārdu, kura saturs

īsumā ir šāds: Bij ļoti mācīts vīrs ar vārdu Skriblers

Pirmais; tam gadījās atrast sarūsējušu vecu metalla

lietu, kas tam tūlīt pie pirmās apskates izlikās būt

veco grieķu kara ierocis, vairogs. Nu viņš priecīgs
uzaicina viesus, gribēdams tiem priekšā izlepoties ar

savu dižano atradumu; — bet viņa sieva kā netīrības

ienaidniece ņēmās slepeni šo atrasto grieķu ieroci

tīrīt, pirms viesi bij pilnīgi sanākuši. Un redz, brī-

nums! Galā atradās, ka brīnišķīgais grieķu vairogs

nebij nekas cits kā ļoti sarūsējusi bārdas dzinēja

bļodiņa ar tur iedzītu naglu. Kas tas nu bij sanāku-

šiem viesiem par lielu joku un smieklu! — Tāpat, teic

nu Merķelis tālāki, mēdz notikt Baltijas vēstures pē-

tītājam, kad tas sāk nomazgāt veco rūsu un pīšļus,

kas tur tīšām un netīšām ir sakrājušies. Cienījamais

G. Merķelis ir vācietis, Vidzemes baznīckunga dēls.

Kāpēc tam lai neticu? Pievedīšu vēl otru vācu vēstur-

nieku, Baltijas muižnieku fon Rūtenbergu, kas pie-
min (viņa vēsture man tagad nav pie rokas), ka pā-
vests pēc tādas un tādas lielas kaušanās 13. gadu sim-

tenī pavēlējis, ka katrs, kas no Vācijas jeb Vakareiro-
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pas atnāk uz Vidzemi, ir tur jāuzņem par bruņinieku,

nemaz neskatoties uz to, no kādas kārtas viņš cēlies.

Kāpēc Krodznieka k. tādu svarīgu liecību it nemaz

nepiemin? Vai tas negrib, krievu muižniecībai par

skādi, vācu muižniecību par daudz izslavēt un pacildi-
nāt ne vēstu rī g ā vīzē? Vēsturniekam jau vajag

būt bezpartejiskam. Pievedīšu vēl vienu svarīgu Bal-

tijas muižnieka liecību: Vidzemes muižnieku priekš-
nieks K. J. L. Samsons fon Himelstjerns izdeva ap

1840. g. pie Tērpatas avīzes „Inland" īpašu pielikumu

ar uzrakstu: Historischer Versuch über die Aufhebung
der Leibeigenschaft m den Ostseeprovinzen m be-

spnderer Beziehung auf das Herzogthum Livland. Šinī

tagad it reti atrodamā grāmatā atrodas 37. lappusē

ziņa, ka pēc zviedru «redukcijas" (jeb kroņa muižu

atņemšanas) no visiem 6332 arkliem, kuros toreiz

Vidzeme bij iedalīta, tikai 1021 3/8 arklu bij atlikuši

Vidzemes muižniekiem. Šis skaits, kas tik jau var

būt ņemts iz oficiāliem izdevumiem, parāda, ka to-

reiz, tas ir ap 1700. gadu, Vidzemes muižniekiem pie-

derēja mazāk kā sestā daļai Tagad ir pavisam citādi;

kroņam pieder it maza, muižniekiem it liela daļa

no Vidzemes. Ja nu pēc tādām svarīgām liecībām

kāds jautā: „Kā muižnieku kārta Baltijā ce-

ļu sies un attīstījušie s", tad es, pamatodamies

uz Vidzemes muižnieku vadoņa Samsona fon

Himelstjernas rakstiem, nevaru citādi atbildēt kā tikai

tā: Vidzemē muižnieku vislielākā daļa cēlusies

itin tāpat visjaunākajos laikos kā lekškrievijas muiž-

niecība. Muižas šī lielākā daļa iesākumā, kad or-

deņa un bīskapu valdes izpūtēja, bij iemantojuši itin

tā, ka Krodznieka k. Austruma 359. lappusē riktīgi,
bet par daudz īsi piemin: „katrs, kam tik bij iespēja,
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grāba un rāva, cik jaudāja/ Par šo lielāko noti-

kumu baltiešu muižniecības jautājumā Krodz-

nieka k. runā tikai pāru rindiņās, lai gan še būtu

bijis daudz kas jāsaka un jāizskaidro*). Par to otru,

varbūt patiesi no it vecām ciltīm nākušo, daudz ma-

zāko Baltijas muižniecības daļu (par kuru Krodznieka

k. raksts ieņem kādas 1500 rindas) jāsaka, ka šīs

daļas skaits vēl stipri mazinājās, kad ievērojam, ka

zviedru „redukcija" vēl neaiztika daudz muižtuņi mui-

žas, kuras tūlīt pēc ordeņa krišanas tumšā vīzē tika

privātļaUžu rokā (kā to Krodznieka k. pats piemin).

Bez tam vēl jāievēro fon Rūtenberga augšā minētais

piezīmējums. Kad to visu ievērojām, tad ar mūsu

Baltijas muižniecību iznāk tas pats, ko tagad atrodam

Krievijā, Anglijā un citur; mēs atrodam ka tikai 2—3

vai. drusciņ vairāk procentu no muižniekiem var būt

no itin vecām feodālu laiku muižnieku ciltīm! No

Kurzemes vēl tagad gandrīz puse ( 2/5 ) pastāv iz kroņa
muižām, lai gan ķeizarienes Katrīnas II un Pāvila I

un īpaši pēdējā Kurzemes hercoga Pētera laikos it

daudz muižas pārgāja muižnieku un nemuižnieku ro-

kās (pēdējie toreiz un pēcāk tapa it viegli uzņemti

*) Kad pēc ordeņa laikiem Vidzeme tapa no zviedriem pēc

liela kara, bet ne caur bezspēcīgu muižnieku padošanos ieņemta,

tad vēlāk gudrā Gustava Ādolfa negudrā meita Kristīna atšķinķoja
vai atdeva par nieka naudu gandrīz visas kroņa muižas Vidzemē

un Igauņos uz ilgu arendi. Pēcāk prātīgais, par zemnieku labumu

gādātājs zviedru ķēniņš Kārlis XI atņēma šis muižas atpakaļ,

Un tā bij tā redukcija, par kuru muižnieki tik ļoti sūdzējās, bet

zemnieki ļoti priecājās. — Pēcāk Pēteris Lielais iesākumā atdeva

it daudz kroņa muižas vāciešiem tādēļ, ka tam bij īsā laikā

svarīgs iemesls parādīt, ka tam pieder liela daļa no vācu ķeizara
valsts. Pētera priekšgājēji ilgu laiku darīja tāpat bez šī svarīgā

iemesla.
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muižnieku korporācijā). Var droši rēķināt, ka vēl

hercogam Jēkabam piederēja vismaz % no Kurzemes.
— Tad nu arī pavisam neticams, ka muižnieki varēja
būt likumu devēji un valdītāji Vidzemē un Kurzemē

vecos laikos, kur tik maza zemes daļa tiem pieder

rēja! Tie gan viņos tumšos laikos un pēcāk varēja

lielīties un arī lielījās, ka tiem piederot desmitreiz

vairāk zemes, ka tiem arī piederot ius primae noctis,

ius vitae et necis un visas tādas briesmīgas tiesļībaš,
bet par zemes valdniekiem tie ar savu lielīšanos jau

nevarēja tapt, it kā Kurzemes ķoniņi (Kurische Ko-

nige), kam nu gan bij vēl mazāk zemes, varēja sar-

gāt tikai savas un ne citu Kurzemes zemnieku tiesī-

bas.

Varam gan ticēt, ka latviešu vēsturniekiem nebūs

viegls darbs kritiski apstrādāt tās ziņas, kuras jā-

smeļ iz veciem un jauniem vācu avotiem. Tur vajag
daudz darba, daudz vaļas un ienākšanas strādātājam,
lai tas var gadu gadiem nopūlēties un tikai tad galā

nopietni izteikt latviešu un krievu ziņkārīgajiem, kā

tā un tā lieta pie mums patiesi bijusi*). Tādēļ mēs

nevaram brīnīties jeb ļaunoties, kad mūsu jaunajiem

strādniekiem iesākumā darbs šādā un tādā ziņā vēl

*) Šis ir tas iemesls, kādēļ es dažreiz bīstos, ka mūsu lat-

viešu zinības vīriem mūsu laikos vēl nāksies par grūtu uzņemt

un izstrādāt vestūrīgus uzdevumus tā, kā tas ir vajadzīgs, ja ne-

gribam iet bez kritikas pa vācu pēdām pakaļ. Tas varētu dažreiz

vairāk par sliktu kā par labu būt. Arī vēl jāpiemin, kā Francijā

un Ziemeļamerikā vēstures ziņas un lietas tā un tādā vīzē ne-

cieni, kā Vācijā un pie mums, un tas kultūrai nemaz nav par

skādi. Bet par visu to še nerunāsim; cerēsim tikai, ka krietniem

latviešu strādniekiem izdosies jau mūsu laikos sakrāt un latviski

drukā izdot tos latviešu vēsturei visvairāk vajadzīgos mate-

riālus. Tas jau būs liels solis uz priekšu.
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neizdodas. Bef mums arī nav jātic, ka minētais Krodzi-

nieka k. darbs būs un paliks viņa vienīgais vēstu-

rīgā laukā. Cerēsim, ka šis centīgais un krietnais

latviešu rakstnieks vēl daudz pastrādās kā muižnieku,

tā ir citos jautājumos, pamanīdams, ka bez lieliem

jukumiem iesākumā gandrīz nevienam slavenam vē-

sturniekam neizdodas, jo „errare humanum est" (alo-
ties ir cilvēcīgi).

MASKAVAS PRĒMIJA PAR VĒSTURISKIEM

RAKSTIEM.

(1890)

Ar prieku redzam, ka latviešu vēstures raksti pē-

dējos gados it labi zeļ un aug un arī no lasītājiem

top diezgan labi ievēroti. Tad nu maza naudas prē-

mija vairs nav no svara, jo visiem labiem rakstiem, kas

iznāk, nevar vairs prēmijas piespriest, ja negrib vai

nu sakrātus grašus izdalīt pārlieku sīkās

vai vienam dot un otram nedot, kas būtu nepareizi.

Latviešu vēsture sakrīt trijās lielās nodaļās: I vec-

laiku brīvības vēsture, tā līdz 1200.—1250. gadam;
II vergu laiki, 600—650 gadus un 111 brīvības laiki

mūsu gadu simtenī. Katram vēsturniekam ir zināms,

ka tie vācu un citi avoti, iz kuriem jāsmeļ it viss par

minēto pirmo un īpaši par otru nodaļu, nepietiekoši
un neskaidri. Mācītiem latviešu vēsturniekiem tur būs

nopietni jānopūlas varbūt gadu desmitiem, un pie
tam mazas prēmijas nepietiek. Bet kā nu ir ar trešo

nodaļu, ar mūsu laikiem, ar 19. gadu simteni? Tur

tikai par pirmajiem 25—30 gadiem jāsmeļ visas ziņas
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iz grāmatām vien, bet par pēdējiem 60—70 gadiem
vēl var sadabūt dzīvas ziņas iz dzīvu cilvēku mu-

tēm, ja steidzam šīs ziņas krāt. Caur tādiem krāju-
miem var tautas vēsture tapt daudzpusīga; te var

nopietni ievērot visu, kas pie mums noticis Baltijā

19. gadu simtenī politiskā laukā, caur likumiem un

jaunām iestādēm, caur pašas tautas attīstīšanos sko-

lās, zemkopībā, literātūrā, sadzīvē, draudzēs. Ja mums

izdotos visus šos ievērojamos vēsturīgos

par 19. gadu simteni sakrāt īpašā grāmatā (kas atra-

stu it daudz ziņkārīgo), tad tiešām tauta būtu ieman-

tojusi svarīgu mantu — mantu, kas arī vēl citiem

vēsturniekiem nāktu par labu un derētu par pamatu

nākamo laiku speciāliem rakstiem.

Latviešu pulciņš Maskavā, kas aprīlī š. g. apsprie-

da (jau «Austruma" 4. numurā un citos laikrakstos

draudzīgi paziņoto) prēmiju par rakstiem iz dabas

zinības, tagad, 9. maijā, galīgi piesprieda prēmiju,
150 rubļus lielu, augšā minētam darbam par labu.

Uzdevums ir: apstrādāt 2 gadu laikā un tad izdot

1 gada laikā drukā latviešu tautas kroniku

19. gadu simtenī.

Še nu būtu lielākā grāmatas daļa jāsastāda īsi

kroniskā vīzē: papriekšu īsumā jāpiemin viss tas,

kas noticis 1800. gadā Latvijā, pēcāk nāk 1801. gads,
1802. un tā joprojām, — līdz 1891. gadam. Jau tagad
atrodam latviešu, vācu un krievu kalendāros kādu

daļu no tādām īsām kronisķām ziņām; tur nu gan

viss par daudz īsi pieminēts, bet taču tur cik necik

redzam to garu, pie ka kronikā jāturas. Latviešu tau-

tas kronikā jāpiemin viss, kas cik necik ievērojams

noticis Latvijā (uz zemēm, pilsētās un sādžās), īpaši:
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Kr.

Valdemāra
rokraksts

(Maskavas
prēmija
par

vēsturiskiem
rakstiem)
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1) politiskas lietas, likumi, svarīgākie ierēdņi, citi

apstākļi un ievērojami vīri;

2) dabas notikumi, bada laiki, ūdensplūdi, vispā-

rīgas slimības;

3) skolas: zemākas, vidējas un augstākas, skolo-

tāju semināri, skolēnu un skolu skaits, skaitļi

par lasīt un rakstīt mācīšanos skolās;

4) literātūra: grāmatas baznīcām, skolām; vispā-

rīgā literātūra, avīzes;

5) zemkopība, zemkopības ieroči un raksti, dārzu,

bišu, linkopība, klausības, arendes un zemes

pirkšanas laiki;

6) sadzīve draudzēs, lielākas sapulces, biedrības,

teātri, tirgi, krogi;

7) ceļi, lielceļi (šosejas), dzelzceļi, pasts, jūrnie-

cība; pases likumi un kārtība;

8) lielāki pārgrozījumi pilsētās, pilsētiņās, un uz

zemēm; skaitļi par iedzīvotājiem, tirdzniecību

v. t j. pr.;

9) skaitļi un citas ziņas par vispārīgu attīstī-

šanos Latvijā, par cittautiešiem, par dažādu

ticībnieku piederīgiem;

10) kronikā izlietāti raksti un citi avoti jāpiemin

katru reiz it skaidri; īsuma dēļ var iesākumā

vai beigās avotus aprakstīt ar pieliktiem skait-

ļiem un tos skaitļus tad katru reizi pieminēt

kronikā. (Par piem.: ja Merķelis priekš- vai

pēcrakstā apzīmēts ar skaitli 1, viņa raksts:

„Die freien Ehsten und Letten" ar b, un 35.

lappusē atrodas pievedamā ziņa, tad ši ziņa
kronikā taps apzīmēta tā: 1, b, 35.).
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Kad kronikas raksts jau izstrādāts, tad derētu sa-

stādīt īpašus pielikumus par to, kā izskatījās zem-

kopība, skolas v. t j. pr. ap 1820. gadu un 1840.—1860.

—1880.—1890. g. Ja pielikumus tūliņ iesākumā sāktu

apstrādāt, tad tie iznāktu par daudz gari. Šie pieli-
kumi vajadzīgi tādēļ, ka dažus svarīgus notikumus

zemkopībā un citur nevar sasiet kopā ar kādu zinā-

mu gadu.

Vislabāki būtu, kad izstrādātā kronikā ar pieliku-
miem aprakstītu Vidzemi un Kurzemi kopā; bet

tie rakstnieki, kam iespējams, aprakstīt tikai vienu

no šīm mūsu guberņām, tie var ķerties pie darba pēc
savām domām, jo viņu darbs, ja tas diezgan svarīgs,

taps pilnīgi ievērots.

Varam paredzēt, ka iesākumā daudziem izliksies

uzdevums par daudz grūts un ka neviens neatra-

dīsies, kam visi šie vajadzīgie skaitļi un vajadzīgās

ziņas būs pie rokas. Bet tur jācer uz latviešu tautas

kopdarbību, uz visu latviešu literātu palīdzību, var-

būt nevienu pašu neizņemot. Lielākā daļa no tautas

dziesmām tapa darbu uzņēmējiem piesūtīta bez īpašas

atmaksas: sūtītājiem pašiem tas darbs patika. Jācer,

ka arī pie šī vēsturīgā tautas darba daudziem patiks
līdz strādāt, lai gan tiem nebūtu ne vaļas, nedz gri-

bas visu prēmijas rakstu sastādīt. It tāpat kā prēmijas

naudas upurētājiem patika upurēt savus grašus

(Birzmaņa k. upurēja pat 50 rubļus, R. K. 25 r.,

Kuzņecova kundze 25 r.) tautas vēsturei par labu —

it tāpat patiesi atradīsies citi silti tautieši, kam pa-

tiks upurēt savus pūliņus tai pašai lietai nebūt ne

savas peļņas dēļ, bet tikai tautai par labu un par

slavu. Jaunākie uzmeklēs večus, kas daudz ko zina,

sameklēs grāmatas — un materiāli augtin augs. Sa-
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vas svarīgākās ziņas šie cienījamie tautieši laikam

piesūtīs tādiem rakstniekiem, kas līdz šim jau pazī-

stami kā tādi, kas ar mūsu vēsturi nodarbojušies

(šie kungi varbūt paši ar laiku uzdos savas adreses

caur avīzēm un «Austrumu" ar lūgumu, lai tiem pie-

sūta vēsturīgas ziņas, īpaši tādas un tādas), vai arī

citiem; daži varbūt arī nodrukās iepriekš šo to avīzēs.

It kā caur maziem strautiņiem satek liela upe, tā

arī mūsu vēsture, mūsu kronika, caur šādiem piesūtī-

jumiem var tapt par kuplu tautas krāšņumu. Ziņu krā-

jēji, zināms, taps visi godam pieminēti kronikas

priekšvārdos.
Daudz sīkumus šinī pirmajā ziņojumā neder pie-

minēt; īpaši to vēl, ka skolotāji vislabāk iespēs ap-

strādāt skolas ziņas, zemkopji savas ziņas, un tā

joprojām — un ka tā spriežot iznāk, ka šis lielais

vēsturīgais darbs var iznākt labs tikai caur kopstrā-
dību. Bet kurš nu būs tas, kas pēc 2 gadiem uzņem-

sies varbūt it lielu darbu: galīgi apstrādāt drukai vi-

visus šos labākos materiālus — to nebūt tagad ne-

var noteikt. Pa lielākai daļai šis jautājums atkarāsies

no tiem prēmijas rakstiem un materiāliem, kas pēc
2 gadiem, tas ir līdz maija mēn. beigām 1892. gadā,

taps piesūtīti Maskavā vai nu, kā līdz šim, zem ma-

nas adreses (Ch. Valdemāru, Moskva, Mjasņickaja, d.

Sitova, kv. 6), vai zem «Austruma" redakcijas adre-

ses. — Kas vislabāko prēmijas rakstu būs izgatavo-

jis, tas, zināms, vispapriekš taps uzlūgts, ja tam laiks

un apstākļi atvēl, to papildināt ar ziņām iz citiem

piesūtītiem rakstiem, kuru autori tam dos atļauju. Ja
šo 2 gadu laikā naudas summa pieaugs, tad varēs arī

pēdējiem tapt izmaksāta kāda summiņa ar to cerību,

ka prēmijas raksts (ja tas neiznāk vairāk nekā 7—lo
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lokšņu liels drukā, t. i. tik liels, vai drusciņ lielāks

nekā Langvita „Ziediņi") taps labprāt nodrukāts un

izies ļaudīs bez īpašas atmaksas no prēmijas komi-

sijas puses.

Visi cien. latv. laikraksti top lūgti uzņemt šo pa-

ziņojumu arī savās slejās.

Maskavā, 22. maijā 1890. g.

Izsolītāju vārdā: C. Waldemars.

KĀ DER SASTĀDĪT ZIŅAS LATVIEŠU 19. GS.

KRONIKAI.

(1891)

Jau vairāk čaklu rakstnieku ir vienu un otru Mas-

kavā un citur jautājuši, lai teicot, kā tad īsti ir jāsa-

raksta ziņas kronikai, jo viņiem tas vēl neesot iz-

protams.

Ja nu patiesi tā ir, tad vaina ir mana, jo es uzaici-

nājumu sarakstīju citu dalībnieku uzdevumā. Ko dau-

dzi teic, tam jātic, un vaina pēc iespējas jāpārlabo —

lai gan man liekas, ka ar cienīgiem rakstu krājējiem
ies uz matu tā, kā iet tiem, kas sēd uz savas zemes

un ļoti gribētu iemācīties peldēt, bet neiedrīkstasi

laisties ūdenī, un tad nevar izdabūt, kā jāpeld. —

Vislābāki laikam palīdzēs piemērs, šinīs dienās pie-

sūtīts no J. Heidericha kga, kas bij uzlūgts caurlūkot

dažus no vecākiem mūsu vāciskiem rakstiem par Bal-

tiju un uzrakstīt kronikai tur atrodamas vēsturīgas

ziņas. Laikam lasītāji pārliecināsies, ka tādas zi-

ņas būs ļoti lietderīgas un interesantas, kad arī citi



122

avoti būs cik necik izsmelti vai izlietāti. Cienījamais
rakstnieks še ir īpaši turējies pie Tērpatā no 1836. g.

izdotās nedēļas avīzes „Inland", un tad pie „Baltische

Monatschrift". Šis darbs vēl nav it pilnīgi pabeigts.
Rakstu krājējs ir ļoti teicami strādājis, gandrīz

visur piezīmēdams, no kurienes viņa ziņa ņemta. Tie

piezīmējumi būs no liela svara pie galīgas kronikas

apstrādāšanas. Par šiem gala darbiem vēl it neko ne-

var noteikt, jo viss atkarājas no avotu apstrādāšanas]

un daudz citiem piesūtījumiem.

Varam cerēt, ka jau šis nelielais piemērs pārlie-
cinās daudz lasītājus, ka tāda kronika būs patiesi liet-

derīga visam mūsu rakstu laukam; tur varēs pēcāk
smelt ziņas daži no tagadējiem rakstniekiem par sko-

lām, par statistiku, par zemkopību, par slimībām, par

dabas notikumiem un tā joprojām. — Ja šī pirmā

paīsā kronika iznāks derīga, tad jau pēcāk daudz

vieglāki varēs tapt apstrādāta par vajadzīgu —ar

visu muižu un lopu muižu aprakstiem. Konversācijas
vārdnīcā varbūt muižu apraksti labāk derēs.

Paraugs no sekajosas J. Heidericha kronikas:

1801. Ķeizars Aleksandrs I. nāk pie valdības un apmeklē

Baltijas provinces; par ģenerālgubernatoru tiek iecelts

firsts Goļicins. Terbatas kurators grāfs Manteuffels. Vid-

zemē landrāti fon Zlvers, fon Richters.

1802. 12. decembrī apstiprināta Rīgas literarisch-praktische
Būrgerverbindung. (Inl. 1840. 12).

1803. Ozerova kommirija nospriež Kurzemes kroņa-māju renti»

(Balt. Mo:n. I. 514).
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PIEMIŅA PAR DURBES KAUTIŅU 13. JŪLIJĀ
1260. GADĀ.

(1886)

Nesen, savā 161. numurā no 18. jūlija 1886. g.,„Ri-

gasche Zeitung" atstāstīja to, ko Slučevska kgs, ap-

rakstīdams lielkņaza Vladimira Baltijas apceļošanu,

izsacījis Maskavas krievu avīzē par kautiņu pie Dur-

bes. Durbe tagad ir maza pilsētiņa starp Liepāju un

Aizputi, Kurzemē, netālu no Durbes ezera, kura malā

priekš 626 gadiem tā varenā kauja notika, par kuru

Slučevska kungs runā, sacīdams, ka šī kauja bijusi nik-

nākā un lielākā no visām kaujām starp vāciešiem un

latviešiem (jeb kuršiem un leišiem). Lasītājiem cik

necik jau zināms, ka šinī kautiņā leiši un kurši pil-

nīgi uzvarēja, un ka tikai reti kāds no vācu kareivjiem

iespēja caur bēgšanu pa meža ceļiem savu dzīvību

izglābt un Rīgā paziņot lielā lepnā vācu karaspēka iz-

nīcināšanu. Patiesi šī kauja uz vairāk gadiem pavi-

sam satricināja vācu valdību Baltijā un tikai ar pa-

līdzību no ārienes tā varēja pastāvēt.

Slučevska kungs, Durbes kauju aprakstījis, galā

teic, ka šās brīnišķās kaujas piemiņa vēl esot dzīva

tautas teikās, un ka tikai esot vēl jāgaida māksli-

nieks, kas šo svarīgo notikumu uzzīmētu vēsturīga

bildē, mūžīgas piemiņas pēc.

Man še jāpiemin, ka jau 15 gadus atpakaļ kāds

vācu mākslinieks iz Rīgas man rādīja un piedāvāja

pirkšanai bildi (par 3000 rubļiem) un mazākā formā

šās bildes fotogrāfiskus noņēmumus (par 10 rbļ. ga-

balā), kur parādījās kuršu un leišu karaspēki kā uz-

varētāji, un augsti gaisā bij redzami latvju dievi
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kā karaspēka vadoņi. Domāju, ka šī bilde un šīs fo-

togrāfijas vēl tagad Rīgā būs atrodamas.

Ja nu jautājam, vai Slučevska kungam ir taisnība,

ka tik svarīgam notikumam kā Durbes kaujai vajag

iegādāt mūžīgu piemiņu, tad viegli varēsim atrast at-

bildi. Senču slavenie darbi katrai tautai jāgodā, un

piemiņas apgādāšana svarīgiem vēsturiskiem notiku-

miem ir tādas godāšanas zīme.
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VALODNIECĪBA

PIEZĪMES PIE J. ALUNĀNA RAKSTA „ĪSA

PAMĀCĪŠANA KA TAUTU VĀRDI

LATVISKI JĀRAKSTA".

(1857)

Šie virsū pieminēti un daži citi latviešu valodas

likumi ar laiku tiešām izplatīsies visur un taps pie-

ņemti, ka jau viss, kas taisnībai un patiesībai tuvojas,

ar laiku dabū virsroku. Bet taču mūsu laikos jābīstas,

ka jukšana neceltos, kad vārdus uzreiz pagalam
citādi rakstītu. Tādēļ ģeldēs, ka rakstītāji it papriekš
atsviedīs vārda galu: deris, neris, teris, eris

pagalam nost, un brūķēs tai vietā īstas latviešu vārdu

piegalināšanas: ietis, nieks, ens, un t. j. pr. Kad

nu kas grib no jukšanas izsargāties, lai iesākumā raksta

eņģlieši vai eņģlandieši jeb kā patīk, bet lai pieliek
še un te blakām to riktīgāko apzīmēšanu, kā eņģlan-
dieši jeb angļi; jeb arī lai saka tā: austriešu (jeb

eistreiķeru) ķeizars un t. j.pr. Tik jau lai lasītājs netur

to par daudz brīnišķu lietu un lielu nelaimi, ka visi

neraksta vārdus vienādi, jo visās valodās ar laiku

pārgrozās pirmā rakstīšana. Kam it veca sprediķu

grāmata, lai ieskatās, kā ērmīgi un tīri pusvāciski tur

tie vārdi ir rakstīti.

UZ KO LATVIEŠU TAUTA VAR LEPOTIES?

(1874)

Pēc vecu laiku ieradumiem vēl daudzi no vairāk

mācītiem latviešiem domā, ka latviešu mazai tautiņai,
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kurai trūkst bagātība un pa lielai daļai pat krietnie

tikumi, kas pie sen svabadām un lielām tautām at-

rodas, — ka latviešiem nav nekā, uz ko tie īpaši var

lepoties un ka jau tādēļ nav vērts turēties pie lat-

viešiem, bet ģeld no tiem atšķirties, tiem griezt mu-

guru un piešķirties pie dižanām lielām tautām, tik

drīz cik tas ir izdarāms.

Tādēļ uzrādīšu še īsumā uz vienu lietu, kas liekas

maza, bet nebūt nav tāda, kad to labi ievēro. Tā ir

latviešu ortogrāfijas pārlabošana mūsu dienās, ar ko

patiesi pie mums tik žigli un veikli steidzas uz priek-

šu, cik vien tauta var panest. Vēl, zināms, daudz

īstas pārlabošanas nebūt nav pilnīgi ievestas, bet ta-

ču ir pilna cerība, ka ievešana izdosies.

Šinī lietā sāk latviešu tauta lielu soli pakāpt tā-

lāk nekā dažas lielas tautas. Mazs laiks ir pagā-

jis, kur vēl rakstīja par Riemeriem, Englenderiem,

Eistreiķeriem un citiem tādiem derriem un nerriem,
kas nemaz nebij pēc mūsu valodas dabas, bet kas

taču iesākumā pat valodas pratējiem izlikās kā ne-

izdzenarni viesi, jo kas varēja cerēt, ka mazā latviešu

rakstnieku pulciņā atradīsies diezgan dūšas un vie-

nības gara uzņemt un laimīgi galā vest to grūto karu

pret pašu un citu veciem ieradumiem, sev nastu uz-

likt, lai pēcāk visiem un visai rakstniecībai caur to

labums celtos. Un tagad — nevien tie, bet arī jau

dubultnieki ir aizraidīti, un pat „lops" top ar tik

daudz burtiem, cik tam kāju ir, rakstīts; garo b-asti

vairs neliek cienā un godā, kad tā arī daudz resnāka

un kuplāka būtu, nekā vecu laikam lohpam bij. Šinī

lietā pieder „Baltijas Vēstneša" redakcijai it liela sla-

va, jo tādas svarīgas pārgrozīšanas var tikai tad

ievest, kad papilnam izplatītas avīzes tās sāk iz-
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lietāf, nebīdamies par lielu darbu iesākumā un par

tām daudz pretestībām lielākā, visvairāk maz mācītu

lasītāju starpā, pirmajā laikā.

Vāciešu un krievu un gandrīz tāpat arī angļu un

franču mācītu vīru starpā atrodas labs pulciņš tādu,
kas ļoti gribētu svarīgas pārlabošanas savā ortogrāfijā
ievest. Bet tiem neizdodas. Tie dūšīgākie*) gan ie-

sāk, izdod vienu vai otru rakstiņu labākajā orto-

grāfijā, bet lielākas avīzes to nepieņem un tauta pa-

liek pie veca,
— savai rakstniecībai par skādi. Vā-

cieši vēl raksta visus substantīvus (lietas vārdus) ar

lieliem burtiem, kas dara veltīgu raibumu, kāds citās

valodās neatrodas; tāpat iet ar veltīgiem dubultnie-

kiem; ar garuma zīmēm, c (die, sie, nie) un h (ihm, ihr)

un dažās citās lietās.

Krievi nevar un nevar atsvabināties no veltīgā
burta t> pēc konsonanta, vārda galā; pat studenti

universitātēs vietām nezina, vai jāraksta c, viens

raksta npo3KTT>, otrs npoeKTi, un tā joprojām.

Ap 1860. gadu sapulcējās Pēterburgā lielāks rakst-

nieku pulks, un nosprieda bargu, (varbūt par daudz

bargu) tiesu par % 3 un citiem veltīgiem «atliku-

miem no veciem laikiem. Bet kas notika? Rakstnieki,
kam lielās avīzes piederēja, neiedrīkstējās izlietāt to,

ko paši sapulcē bij par labu atzinuši; katrs bijās
viens pats iesākt jaunu lietu, ar to sev nastu uzlikt

un varbūt dažus lasītājus aizdzīt, kam jauna ieve-

šana nepatiktu. Un tā spriedums vēl šodien netop

*) Tādi pie vāciešiem bij jau priekš simts gadiem slavenais

Klopš'.oks, pēcāk brāļi Grimmi, daži profesori, zinātnlbas akadē-

mijas v. c; tie arī grib ievest latīņu burtus vācu rokrakstos!

un grāmatās, — kas pie latviešiem rakstos jau ir, bet grāmatās1
vel gaidāmi.



128

izlietāts. Svarīgākie rakstnieki to nožēlo, bet negrib
iesākt ar jaunievešanām vieni paši, — lai gan,

„Balt. Vēstneša" labo priekšzīmi tiem lieku priekšā.

Gan nevaram liegt, ka ar laiku krievu un vācu orto-

grāfijas kaut drusciņ taču pārlabojas, bet tas notiek

pa daudz lēni. Pie latviešiem iet labāki, un uz to

tie var lepoties. Visi, kas šinī svarīgā pārlaboša-
nas lietā veikli un dūšīgi ņem dalību, pelnī pateicību

no tautas, visvairāk skolotāji un redaktori, kam pū-

liņš jo liels pie šīs jaunievešanas.

PRIEKŠVĀRDI „KRIEVU-LATVIEŠU-VĀCU

VĀRDNĪCAI".

(1872)

a) Krievu valodā.

{Tulkots).

Ar Tautas apgaismes ministrijas naudas pabalstu

pirmo reizi iespējams publikas rīcībā nodot vārdnīcu

(sāktu jau 1867. gadā), kas no vienas puses atvieg-

los krievu ierēdņiem, virsniekiem, tirgotājiem un rūp-

niekiem iepazīties ar latviešu valodu, bet no otras —

pamudinās latviešus mācīties krievu valodu.

Sākumā domāju par nelielu krieviski-latvisku vārd-

nīcu, kas apmierinātu visnepieciešamākos prasījumus.
Pēcāk izrādījās lietderīgi ievērojami paplašināt no-

domātā darba apjomus, pievienojot krieviski-latviska-

jai vārdnīcai vācu nodaļu, sevišķi tāpēc lai precīzāk

varētu izteikt latvisko un pa daļai arī krievisko vārdu
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nozīmi, ņemot palīgā valodu, kas ilgstošā literārā lie-

tājumā guvusi iespēju noteikti apzīmēt abstraktus jē-

dzienus. To darot, bija jādomā nevien par latviešu

valodas tagadni, bet arī par tās tuvāko nākamību,

pie kam reizēm nebija iespējams izvairīties diezgan

grūtā un nepateicīgā uzdevuma radīt jaunvārdus, se-

kojot mūslaiku labāko latviešu literātu paraugam. Ir

tiesa, pat angļu, franču, vācu, bet vēl vairāk krievu

valodā pastāvīgi rodas vairāk vai mazāk izdevušies

jaunvārdi, no kuriem daži paliek lietājumā, bet daži

maina savu nozīmi. Latviešu garīgās pasaules ap-

mēri un līdz ar to arī valoda tagad mainās daudz

lielākā mērā kā minētajām lielajām tautām.

Akadēmiķa Vīdemaņa 1869. gadā izdotajam igau-

niski-vāciskajam leksikonam, kas nav paredzēts prak-
tiskām vajadzībām (pie tam ar pārāk augstu cenu

— Ixh rbļ.), citi uzdevumi, par kuriem teikts priekš-
vārda VII lappusē: «zinātnes prasījumiem pilnīgi at-

bilst pēc iespējas pilnīgs krājums izteicienu, kas iz-

skaidroti visu nāciju lingvistiem pieejamā valodā".

Līdzīgi krieviski-zviedriski-somiskajai rokas vārd-

nīcai, kas pēc visaugstākās pavēles 1851. gadā iznā-

kusi Tavastgusā, kur zviedru valodai liefāti latīņu,
bet somu valodai gotu (jeb vācu) burti, arī šinī leksi-

konā krievu, latviešu un vācu vārdiem lietāfi krievu,

latīņu un gotu burtu. Izgatavot pietiekamā daudzumā

kursīvos latīņu burtus (kādiem latvieši raksta, ka-

mēr grāmatas palaikam iespiež gotu rakstībā) pra-

sīja diezgan daudz izdevumu, tomēr palīdzēja izda-

rīt dažas pārmaiņas ortografijās, nevien lai uzlabotu

latviešu rakstību, bet arī lai tuvinātu latviešu un krie-

vu ortogrāfiju. Vēl lielāks abu ortogrāfiju tuvinājums
vai beidzot kirillicas liefājums latviešu valodā izrā-
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Abuds, abējāds, a. flsvciopoßHiu, a. jmtift/iig, bcibcrki.
abas, abējas, pl. l\; 06t, pl. f. brrtc

abējāds, m. aMcpu6ifl, 1., raA*,m. 3eMROBOARoe žkußOTßoe,b. 'Impķibic, 1 «Impfjtbium, b.

abejups, ..; -up.
adv. o<soi6Aßbiii, 1.; -av, -Ro, adv. btibrneitig; »t>n bcibcn 6<urn.

abeze, dirn. -zite, I. a36yka, -6yika, f. 6yk£apb, m. ?(bcbud). n.

abezneeks, m.: -neoze, f. a36yHßuki>, m.; -Rima, f. Sbcl'dļultr, nu,-i», f.
abi, abēji, m.; 06a, pl. m. v n. btibf.

«boliņsch, m. (atib-), m. Sltt, m. ļj. p.) a6oRReMeR-n, m; ttbomirmciif. n.

abonements, m. (parakstischanahs, preekschmaksa uš kahdu le.etlt, awiši tin ta

abontereht, n: (parakstitees p. pr. uš atoišchu ņemschanu) a6oßupoßaTb, Tt; -ca.

abpusīgs, •. ABycTopoßßiii, >. jnjtifcitig» [abonnirtn; -nirt «sertnu
abra, f. ksauißa, f. kopb'rro, n. -Srobtrog, Irog, m-

abstarpigs, o6oi6Aßbiū, a. bcibtrfchig.
adata, dirn. -tina, f. urja, f.; f.;uro.ika, dim.-jenka, f.; koj«6>ika, f. SRabcl f.; <3«ad)c! nu

adatneeks, m. urojibmuki,, āyjiāßOHßuki>, m. JZab:cr, ?Jabtlmad)cr, m.

adatnihze, (nize) t. -tudoše r.; -tas ozs, urojibßukt, m.; -Roc yuiko, n. ?;abclbofc f.;
adiht, va. BaaaTb, BjS3bißaTb, va. fliicfcti. [=ob*. *'
adischana, f. Bfl3aßie, n.Slricfcn n.

aditajs, m.; -ja, f. Bjoajībiņuki.,' m.; -muua, f. 8H36«, f. 6lrittrr, m.; =rin. f.

admiralitete, r. (kara flotes vialdischana) aaMitpajTeficTßO, 0. Jlbmiralild», f.

admirals, m. (flotes ivadons) aAMupajn», m; Jlbmiral, m.

adšchgartii,rniski, adv. BcnnTb, 3Elaomt>, adv. rucfrocirts, n'ittling».
adichgarnisks, a.; -niba f. npeßpaTßbiii, a.; -hocti> r. eerfcbrt, »crbret)f, rbcil, f.

adšchgarniski, adv. BBepxi> RoraMii; RaoāopoTi, adv. umgtrebn.
adwokats, (palīgs teesas leetds) m. aABokaTT., CTpjļniiu, m. ļlboofar m.

aģents, m. (apgahdatajs, iidaritajs) areßTi, m; 2lgcnt m.

agraiņahm, adv. paßeßbko, adv. jicml'id) fn'ih.
agrāki, adv. paßbine, paR-fee, id». comp. fruķer.

agritiņahm, adv. paßexoßbko, adv. frljr friib.

agronomija, f. (šemkopiba) arpoßoaiifl, f; ļlgrencmif. f.

agronoms, m. (mahzits šemkepis) arpOROMi, m. ilgronom. m

agrs, a. -rt, adv. paßßifl, paßOßpeMeßßbiii.;- ro, adv. frub; -}fing.
agrums, m. paROBpe.MeRROCTb, f. JruķjtiligNīt, L.

ahbele, t. 46jiORh, r. ?lpffib«um. m.

ahboliņsck, m. kjießept. m. m. Si\ct, m.

ahbots, m.; -tu brandvuihns, m. n.; /46.10nobka, i. ?lpfel; -rocin, m.

ahda, dirn. -diņa, f. (lopa). mkypa, f., M-fex», m.; kod«a, f.; Salg, m. sdl. n.;
ahduiņsch, kodtucTbift, «. f. £tbtr «.

ahdere, f. īkiijia, f. <!ibcr, f.-

akdereht, »a. nyckaTb, -TiiTb kpoßb, »«. ļu ļtbtr lafftn.
ahdgehris, m._ ahdminis, m.; kojkeßßuki., m. ©rrbtr m.

ahdiņa, f. n-feßka; 060.ioRka, -ROHka, oāojiOMka, f. STtildiķiiuidicn; ijdmdjcn, n.

ahķis, -itis, m. kpiok-b, -K)seki, m. sjatrn, m. $>ard)tn, n.

vhķias, •. kpiokoßiiTbin, t. ķatcnfbrmig.

Teksta paraugs no Latviešu-krievu-vācu vārdnīcas



dījās neērts, ievērojot vārdnīcas tuvākos mērķus, bet

sevišķi jau diezgan attīstīto latviešu literātūru.

Par vārdu izrunu latviešu valodā īsumā sakāms

sekošais:

1) Akcents vienmēr uz pirmās zilbes.

2) Latviešu o vienmēr izrunā stieptļ, pie tam kā

lua vai oa.

3) cc arī ir garš, un to izrunā kā £ vārdā

(miests).

4) ģ, ķ, 1, ņ, rkā rb, Kb, Jib, Hb, pb.

5) s kā c, bet z kā 3. Vācu burtiem iespiestajās

grāmatās līdz šim bieži lietāto burtu s=c apzīmē

īpati, pielāgojoties vācu ortogrāfijai (ft, ff, kur 3

vienkārši apzīmē ar \ un 6. Tāpēc krievu vārdu

ca3K ch b un latviešu sahdscha raksta īpatā

veidā: ©faffjert, §a|>bf&a; šis veids Vācijā ir sa-

vāds un nesaprotams, un to pēc nelaiķa Keppena

priekšlikuma pieņēmuši Krievijas vācieši.

6) Burtu h lietā kā latvieši, tā vācieši; to pēc

vokāļa tanī pašā zilbē neizrunā, jo tas ir tikai iepriek-

šējā vokāļa garuma apzīmējumam.

7) šch, sch, tsch atbilst burtiem ac, m,

Bez tam nebūs lieki atzīmēt vēl šādas latviešu

valodas īpatības:
Latviešiem ir tikai vīriešu un sieviešu kārta; vī-

riešu kārtas nominātīva galotne palaikam ir —s.

Latviešiem ir savstarpējie*) lietvārdi, piem. mo-

cīšana — mocīšanās — savstarpēja mocīšana

jeb sevis mocīšana.

Latviešiem — lai gan vācu zinātnieki vēl nesen

to noliedza — ir diezgan daudz darbības vārdu, kas

*) Rediģētajā piezīme. Savstarpējie-atgriezeniskie lietvārdi.
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apzīmē gan pabeigtu un nepabeigtu, gan arī daudz-

reizīgu darbību (iet, staigāt, brēkt, brēkāt,

brēkulēt, bez tam brēcināt).
Latviešu valoda ar savu sintaksi daudz tuvāka

krievu valodai nekā vācu; tas pats sakāms arī par

vārdu sastāvu un saknēm. Somu un madjāru valodai

radniecīgā igauņu valoda spilgti atšķiras kā no lat-

viešu, tā arī no krievu un vācu valodas.

Tā kā šai vārdnīcai ar visu sīko iespiedumu to-

mēr lappušu skaits pārsniedz ministrijas noteikto,
tad nevarēju pievienot nodomāto pielikumu par lat-

viešu un krievu valodas tuvo radniecību, bet gan

tikai īpašvārdu sarakstu, īpaši to, kas attiecas uz

Latviju.

b) Latviešu valodā.

Par latvisku ortogrāfiju jeb riktīgrakstību šinī

vārdnīcā še īsumā mums jāpiemin, ka tādu visiem

rakstīt prazdamiem latviešiem pazīstamu latīņu burtu

sagatavošana, kādi burti še vārdnīcā latviešu valodai

īpaši ir lietā likti, ko jau līdz šim latvieši rakstīšanai

lietā, izmaksāja labu tiesu naudas. Bet ar tādu burtu

palīgu bij iespējams pakāpt labu soli uz priekšu pie
latviešu ortogrāfijas pārlabošanas. Negribēdami tik

lielu un raibu pārgrozīšanu pieņemt, kā Bīlenšteina

kungs savā latviskā gramatikā ir ievedis, mēs mēģi-

nājām tikai dažas lielākas rakstības vainas atmest. Tā-

dēļ mēs

1) pārgrozījām burtu s un z apzīmēšanu. Līdz

šim apzīmē pirmo ar strīpīti caur garo s; bet mēs

še, kā lasītājs redz, apzīmējam otru, kas septiņ- vai

desmitreiz retāk atrodas latviešu valodā*). Vācu va-

*) Rediģētajā piezīme. Šai vārdnīca z burtam lietais š.
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lodā ir citādi; tur vārdu un zilbju iesākumā un vidū

tikai z vien atrodas un tādēļ vārdu vidū nozīmē

reti atrodamo s ar īpašu zīmi § vai ff; tikai vācu

vārdu vai zilbju galā daudzreiz liek īso 8 (p. pr.

baß, muļ3, aušeffen), kas top izsaukts, ka še mūsu s.

2) Latviešu o pastāv iz ua jeb oa un ir tādēļ ar-

vienu garš vokālis, it kā dubultvokālis cc, tādēļ tam

garuma zīmi h klāt pielikt ir tikpat veltīgi, kā vācu

„und" rakstīt pēc vecas modes „vundt". Svešu va-

lodu vārdos, kamēr tie vēl nav tik daudz valkāti

kā Roma, mode v. t. j. pr. skan o tāpat kā svešāst

valodās, bet šī skaņa latvietim jāiemācās īpaši, kā

jau katrai tautai jāiemācās svešus vārdus riktīgi iz-

saukt; tur pazīstamo īsuma zīmi pieņemt un rakstīt

„J6rdana upe" — it reti būs vajadzīgs.

3) Daudz citās vietās arī vajadzētu ar laiku at-

mest garuma zīmi h; bet še vārdnīcā nedrīkstējām
to uzreiz atmest, lai nenāktu jukšana — visvairāk

tādēļ ka

4) dubultus konsonanfus latviešu vārdos visus at-

metām, kur caur to jukšana nevar nākt un valodas

skaidrums un kuplums caur to netop mazināts. Ce-

ram, ka šinī vārdnīcā, pie kuras sagatavošanas Brīv-

zemnieka (Treuland) kungs vislielāko darbu ir izpil-

dījis (arī nelaiķa Spāģis, tagadējais Maskavas stu-

dents Kalniņš, Laubes Indriķis Jelgavā un citi še

un Kurzemē pie šī lielā darba ņēma dalību) un caur

neapnikušu pūliņu tautas goda piemiņu īsti pelnījis —

ceram, ka še tikai reti lasītājs atradīs šos likumus

neizpildītus it pilnīgi.
Pie svešiem vārdiem ir daudz vietās latviešu va-

lodā pielikta klāt īsa izskaidrošana, kas, zināms, ne-

var visur pilnīga būt. — Cik bij iespējams, latviešu
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vārdos ir Kurzemes, Vidzemes un Vifebskas dialekti

ieņemti; veci, tagad nederīgi vārdi (kā Eistreiķeru

zeme, t. i. Austrija) ir atmesti; šur tur arī notīgi

jauni vārdi ir pieņemti — taču nevaram lielīties, ka

visur to riktīgāko vīzi trāpījuši; neviena mums pa-

zīstama vārdnīca nav bez dažām neliedzamām vainām.

Liela pateicība nākas valsts skolu ministrijai, kas

ar naudas palīdzību par to gādāja, ka šī vārdnīca

varēja iznākt, latviešiem kas krieviski un krieviem,

kas latviski grib mācīties, par labu.

c) Vācu valodā.

{Tulkots).

Šīs pirmās krieviski-latviski-vāciskās vārdnīcas ap-

sfrādājums radīja dažādas grūtības, ko nevar teikt

par līdzīgiem vāciski-latviskiem un latviski-vāciskiem

darbiem, jo tiem jau ir priekšteči — 1777. g. iznākušā

Langes un 1789. g. iznākušā jau plašāka Stendera

vārdnīca.

Līdzīgi 1851. g. Tavasfhusā oficiāli izdotajam krie-

viski-zviedriski-somiskajam leksikonam, arī te lietāti

krievu, latīņu un vācu burti. Visiem rakstīt pratējiem

latviešiem labi zināmie latīņu burti liefāti pa daļai

valodu labākai atšķirībai, pa daļai aiz dažiem jauninā-

jumiem ortogrāfijas vienkāršojumā. Latviešu literārās

biedrības Magazinās jau pirms gadu desmitiem vā-

ciešu un latviešu izteiktais uzskats, ka krievu alfa-

bēts latviešu valodai piemērotāks nekā vācu, varēja
šinī vārdnīcā latviešu vārdu rakstību krievu burtiem

varbūt vienīgi sagatavot, bet ne tieši būt tam par

iemeslu. Tautas apgaismes ministrijas uz manu ie-

rosu 1866. g. izdotais „Latiškij-russkij bukvar, so-
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sfavļen A. Pļičem i S. Šafpanobim" rāda, cik raiba

un nevarīga kļūst latviešu rakstība krievu burtiem,

ja grib apmierināt stingri zinātniskus prasījumus. Citi

kungi (Rīgā, Viļņā v. c.) ikdienas vajadzībām lietā

gan vienkāršāku rakstu veidu, kas tomēr rada tik

spilgtus nepareizumus un grūtumus, kas viegli varē-

tu leksikonu padarīt nelietājamu.
Skaita ziņā tik nedaudzo Prūsijas lietuvju tautī-

bas iedzīvotāju praktiska j ām vajadzībām paš-

laik Fr. Kuršats Hallē izdod ļoti plašu vāciski-lietu-

visku vārdnīcu (A līdz Fr aptver jau 464 lapp.).

Šī literārā rūpība Prūsijā, zināms, veicina gan mazo

tautu valstisko un sabiedrisko labklājību, bet reizē

ar fo arī mazo valodu izmiršanu, kamēr tās Krievijā
bez kādiem literāriem palīglīdzekļiem relātīvi pastāv

visilgāk. Pie mums 1869. g. iznākušā Vīdemaņa igau-

niski-vāciskā vārdnīca domāta vienīgi zinātniskiem no-

lūkiem. Latviešiem ļoti noderīga būs Neikena kopā ar

mani 1855. un 1856. gadā iesāktā, bet it sevišķi Ul-

maņa apstrādātā pašlaik iespiežamā latviski-vāciskā

un vāciski-lafviskā vārdnīca gan tikai attieksmē uz

vācu valodu, kamēr krievu valodas sevišķā vajadzība
latviešiem ir ārpus katrām šaubām.

Pašlaik manā rīcībā ir tikai viena recenzija par

Kuršata vārdnīcu. Tur par sevišķu nopelnu atzīmēts

Kuršata laimīgais ķēriens atzīmēt zināms lietuvju va-

lodas īpafos darbības vārdus par „rezulfātīviem".
Kāds piemērs paskaidros vācu lasītājam šo īpatību:
vācu teikumu „er stieg auf einen Berg" varot lietu-

viski tulkot ar lipo ant kalno un uzlipo ant

kalno (latviski acīm redzot ar „kāpa uz kalnu"

un „uzkāpa uz kalnu"). Te laikam vien-

kārši runa par priedēkli uz-, krievu boc- (jeb bc), un
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visa īpatība zūd, zinot un cienījot šo valodu radnie-

cību ar krievu valodu. Arī Bīlenšteina 1863. gadā iz-

dotās latviešu gramatikas 5. lappusē atrodam izskai-

drojumu, ka latviešu un lietuvju valoda atšķiroties

no slavu valodām ar to, ka nepazīstot ilgstošas

un neilgstošas darbības atšķirību. Sekošie

lielā daudzumā atrodamie piemēri tomēr runā skaļu
valodu: iet, staigāt; kliegt, klaigāt; lēkt, lē-

kāt; brēkt, brēkāt; liet, laistīt; bērt, bār-

stīt; mest, mētāt; siet, saistīt v. t. t.; dau-

dzie mākslīgi izgudrotie jaunie apzīmējumi gan šos

vārdus sakropļo līdz nepazīšanai. Tā spriežot, ne-

būtu grūti noliegt jebkuru līdzību starp krievu 3eM-

Jih un c c h o un latviešu zeme un siens. Šī piezīme,

protams, nav domāta, lai mazinātu minēto kungu no-

pelnus. — Kuršats starp citu, kā recenzijā lasāms,

neatzīst dažus svarīgus Šleichera pieņēmumus, Klai-

pēdas dialektam piešķir ļoti šauras robežas, neatzīst

arī apzīmējumu „augš- un lejaslietuvju" v. t. t.

Šie atgadījumi tālē lai būtu par atvainojumu, ja

lasītājs, nerunājot par atsevišķām kļūdām, šinī vārd-

nīcā daudz ko atradīs citādā uztverē, nekā citi mā-

cījuši un apgalvojuši.

Še pateicību izsaku akadēmiķim Kunikam un Prei-

sa kungam Pēterburgā par dažiem literāriem palīg-
līdzekļiem, līdzstrādniekiem Laubem Kurzemē, Kalni-

ņam v. c. un nelaiķim Spānim Maskavā, bet it sevišķi
šī leksikona galvenajam apstrādātājam Brīvzemnieka

(Treilanda) kungam.

Maskavā, 1871. gada 2. decembrī.
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DABAS ZINĀTNES

VAI DABAS ZINĀTNĪBAS IR VAJADZĪGAS

LATVIEŠU LASĪTĀJU LIELĀKAI DAĻAI?

(1888)

„Ko Jūs tagad tā mociet bērnus skolā un lasītā-

jus avīzēs un grāmatās ar saviem jaunizdomātiem

piziķiem un ķēmiem? Vai tad nu neatrodas

skolām, avīzēm un grāmatām citas, vieglāki sapro-

tamas un vairāk patīkamas ziņas, ko var pasniegč

cilvēka prātam un laika kavēklim par labu?"

Tā vēl tagad laikam patiesi runā mājās daudz gu-

dru, godājamu vīru, un viņu domām pilnīgi piekrīt

mātes, kam jaunlaiku mācības par fiziku un ķīmiju
liekas ļoti garlaicīgas, nesaprotamas un tīri veltīgas

zemniekiem un prastiem darba ļaudim. „Kad jele", tā

viņi sūdzas, „šīs jaunās gudrības mācītu skaidrā lat-

viešu valodā, tad taču tur varētu ko izprast, kad

jele mazākais jocīgo svešo vārdu „ķīmija" un „fi-
zika" vietā lietotu īstus saprotamus latviskus vārdus!"

Tā runādami un domādami daudzi no mūsu diezgan

gudriem vecākiem ļaudīm nelasa avīzes un grāmatas,

kur par „jaunlaiku niekiem, piziķiem un ķēmiem" top

runāts. Ka šiem runātājiem pa daļai (bet tikai pa da-

ļai) ir gan taisnība, par to runāsim drīz skaidrāki.

Tagad tikai pieminēsim, kāpēc šīs jaunlaiku dabas zi-

ņas latviešu zemkopjiem, amatniekiem un pat strād-

niekiem ir nepieciešami vajadzīgas.

Vispirmāk nu jāsaka, ka jaunām zinībām nevar

atrast ne vecus latviešu, ne vācu un ne krievu vār-
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dus. Jaunām zinībām, lietām, amatiem, domām ir

Jātaisa un jāizdod jauni vārdi. Ja ar veciem vārdiem

gribētu apzīmēt jaunatrastus dabas likumus, jauniz-

domātas lietas, jaunas domas, jaunus amatus — tad,

zināms, celtos lielu lielie jukumi, drīz notiktu kā pie

Bābeles torņa, kur viens otra nevarēja saprast. Pa-

priekšu šos jaunos vajadzīgos vārdus mēdza ņemt

katra tauta iz pašu valodas saknēm, bet pēcāk parā-

dījās, ka neder vis jaunu vīnu liet vecos traukos.

Jo vecajā saknē jau nebūt nevarēja atrast to, kas

ar jauno vārdu bij jāapzīmē. Bet vēl no lielāka svara

parādījās tas, ka jaunizpētīfās gudrības tapa drī-

zumā pieņemtas no visām mācītām tautām; tikai šīs

lielās mācītās tautas aiz lepnības negribēja vispārīgi

pieņemt jaunos vārdus, taisītus no jaunām valodām

jeb viņu saknēm — lai gan papriekš tā bij darījušas.

Papriekšu t. i. priekš 200—400 gadiem visur labprāt

pieņēma daudz nosaukumus iz franču valodas, kā

tolaik visvairāk attīstītās. Vācu valoda toreiz bij tik

rupja un neattīstīta, ka vēl priekš 100 gadiem prūšu

ķēniņš Fridriķis Lielais teica, ka viņš neticot, ka vācu

rupjā valoda kādu reizi iespēšot tik labi attīstīties

kā glītā franču valoda. Vēl tagad redzam, ka kara

oficieru un citu augstmaņu nosaukumi ir ņemti iz

franču valodas un tā iesakņojušies, ka pat vācieši ne-

domā tos atmesfjlai gan tie mūžam ir gatavi frančiem

kaut kur atspītēt. Te nu palīdzēja gudrā iedoma: ņemt

jaunizdomājamos vārdus vienīgi iz vecu grieķu un

romnieku valodu saknēm. Abas šīs vecās valodas

ir tuvas radinieces, abas valodas ir zināfnības garā
vislabāki izglītotas, un tādēļ tās der izlietot arī jau-
niem zināfnības izgudrojumiem. Tādus jaunus vārdus

nu varēja pieņemt bez pazemošanās, un arī labprāt
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pieņēma pat vislepnākās tautas. Caur to nu nāca tas

lielais labums, ka mūsu laikos visās valodās vienā-

diem vārdiem nosauc f ē 1c g ra f v s, telegrammas,
tēlefonus un izlieto daudz citus iz grieķu valodas

ņemtus vārdus ikdienas jo vairāk, pašu mātes

valodu (krievu, vācu, franču, angļu valodu) nemaz*

neievērodami. Mazām kā lielām tautām šī jaunā sa-

domā tikai var nākt par labu un par lielu atvieglošanu

skolās, avīzēs un grāmatās. Ņemsim piemērus. Priekš

60 gadiem izdomāja dzelzceļus; tos nu nosauca katra

tauta pēc savām vārdu saknēm; vācieši: Eisenbahn;

krievi: žeļeznaja doroga; franči: chemin dc fer; angļi:
railway un tā joprojām. Kas tagad apceļo svešas

zemes vai mācās skolā svešas valodas, tam visi šie

nosaukumi ir jāizmācās no galvas. Bet drīz, 10—20

gadus vēlāk, uznāca tēlegrafi; nu uzreiz, pēc lie-

liem strīdiem, izdomāja tiem minēto grieķu nosau-

kumu un to drīz pieņēma visa pasaule. Tagad nu da-

bas ziņās, astronomijā, medicīnā un citur izdomā un

lieto gandrīz vienīgi jaunus vārdus, ņemtus iz grieķu
valodas saknēm; tie vārdi tūlīt top pieņemti no vi-

sām tautām. Tagad pat daudz latviešu saimnieki jau

zina cik necik, kas ir superfosfāts. Tas ir tāds vec-

valodu nosaukums, kas drīz tapis pazīstams visās

Eiropas valodās. Vecā grieķu valodā vārds „fizis, fi-

zika" nozīmē tikai „dabu, dabas ziņas"; ja vecie grieķi

pat paceltos iz kapiem, tie nebūt nesaprastu, ko

mēs tagad nozīmējam ar viņu vārdiem „fizika", „fē-

legrafs" v. t. j. pr. Veco grieķu, veco latviešu un

veco vāciešu laikos dabas ziņas iztaisīja nelielu

lauku, pie kam viena nosaukuma cik necik pietika.

Tagad lauks ir palicis ļoti liels, tādēļ tas top noda-

līts īpašās lielās druvās, kuras nosauc par „fiziku",
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«ķīmiju", «botāniku", «zooloģiju" —

vēl daudz citas mazākas druvas nepieminot. Visas šīs

druvas pienācīgi labi apzīmēt neizdosies ne latviešu

nedz arī citā valodā; tur ir vajadzīga garāka izskai-

drošana skolās un caur grāmatām. Bet lai še ne-

celtos jukumi, tad vienādi nosaukumi visās mācītu

tautu valodās ir ļoti derīgi. To mūsu prātīgie vecie

vīri un vecās mātes ar laiku arī ievēros un tad vairs

nesmiesies par tādiem jocīgiem vārdiem kā fizika,

ķīmija un daudz citi.

Augšā pieminējām latviešiem pa daļai jau pa-

zīstamo «superfosfātu". Ar to, jeb ar dabas likumiem

par to, nodarbojas ķīmijas lauka druvā. Bet turpat

blakus atrodas likumi, derīgi pie amatniecībām, kā

ziepju vārīšanas, ādu ģērēšanas, brandvīna un alus

brūvēšanas, podnieku amata un dažiem citiem tādiem

darbiem. Tad nu iepazīties ar ķīmijas lauka dabas li-

kumiem būs visiem ļoti derīga lieta. Pat saimniecēm

pie maizes cepšanas, pie piena un gaļas saimniecī-

bas, pat pie lopu kopšanas un barošanas ķīmijas li-

kuma zināšanas būs no it lielas vērtības. Bet ja tā

ir, kurš tad nu no latviešiem lai smejas par ķīmiju?

Kurš tad to var atzīt par nevajadzīgu? Pēc mana

prāta neviens pats, vai tas nu ir bagāts, vai,

nabags, vairāk vai mazāk mācīts. Patiesi mūsu laikos

tā tauta, no kuras labi liela daļa cik necik pazīst ķī-

mijas likumus, ir (jeb var viegli tapt) daudz bagā-

tāka nekā tauta, no kuras tikai reti kāds ko zina no

šiem svarīgiem dabas likumiem.

Ņemsim nu fizikas druvu, kur nopietni strādā

simtiem mācītu vīru, gandrīz tikpat daudz kā uz ķī-

mijas lauka. Tur atrodas likumi par siltumu, par

uguni, gaismu, svariem, elektrību un magnētu. Ķī-
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miju nevar labi saprast bez fizikas, un otrādi. «Au-

struma" 7. burtnīcā, no 1887. gada bij nodrukāts jauks

raksts iz fizikas druvas ar to uzrakstu: «Kas ir

uguns un kas ūdens?" No tāda raksta lasītājs var

nojēgt, cik brīnišķīgas ir lietas, kā ūdens un uguns,

kurus cilvēce domāja jau no veciem laikiem pa-

zīstot, bet tikai pēdējos laikos sāk vairāk un dzi-

ļāk, tas ir zinātnīgi pazīt. Šī pazīšana augs ar lai-

ku vēl vairāk.

Tagad nu gan minētā mēnešu laikrakstā „Au-

sfrums", gan arī citos laikrakstos un retās grāma-

tiņās šis tas īsumā top izteikts par dabas zinātnī-

bām. Bet ar to nebūt nepietiek. Rakstniekiem un

laikrakstiem tādēļ nu no laika gara top uzlikts pa

daudz grūts uzdevums, kad gribam, lai liela lat-

viešu tautas daļa cik necik iepazīstas ar dabas

likumiem, īpaši ar ķīmiju un fiziku. Tautas lielākai

daļai šīs lietas vēl ir pavisam svešas (lai gan vispā-

rīgi tā nav) un par daudz grūti saprotamas,

tādēļ daži tās labprāt vēl nelasa, tāpat kā agrā-
kos laikos labprāt nelasīja stāstiņus un politiskas

ziņas un vēl agrāk labprāt nelasīja dziesmas un

sprediķu grāmatas. Citas tautas tagad ir jau daudz

tālāki tikušas. Tā Šveicē priekš 3 milj. ļaužu atrodas

800 avīzes un biezāki laikraksti, no kuriem gandrīz
lielākā daļa ir pildīta dabas ziņām.

Lai nu varētu cik necik še palīdzēt, tad Maskavas

latvieši ir sametuši naudu ap 300 rubļiem prēmijām
jeb goda maksām tiem latviešu rakstniekiem, kas sa-

rakstīs patiesi viegli saprotamas dabas zi-

ņas iz ķīmijas un fizikas druvām (līdz 15. decembrim

1887. gadā) un rakstus piesūtīs zem manas adreses.

Atnākuši nu ir 4 tādi prēmiju raksti, par kuriem
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spriedums drīzumā iznāks; — tādēļ negribu par tiem

priekšlaikā runāt. Tikai tas man ir jāsaka, ka īsti

viegli saprotamus rakstus par dabas ziņām sagādāt

nākas, kā redzams, lielākai daļai no mūsu rakstnie-

kiem par daudz grūti. Daudz vieglāk nākas

kaut ko tiešām pārtulkot iz vācu vai krievu zināf-

nības un skolu grāmatām par fiziku un ķīmiju. Bet

ja tā dara, tad mūsu vecajiem gudriem, cienījamiem

un godājamiem taufasvīriem, saimniekiem, vagariem,

amatniekiem, tie raksti nebūs diezgan saprotami; it

īpaši mūsu saimnieces nevarēs no dabas ziņām smelt

to lielo labumu, ko tādas ziņas var dot. Tādēļ

lūgtin lūdzam nākošos rakstniekus, gādāt prēmijas

rakstos par skaidru valodu, cik vien tas iespē-

jams. Bet arī lasītājus lūdzam neņemt par ļaunu,

ka dabas ziņās top izlietoti sveši, nelatviski vārdi,

un ka dažs teikums ir jālasa apdomīgi 3—4 reizes,

pirms tas ir pilnīgi saprotams. Par vienu un fo pašu

lietu (kā: ūdeni, uguni, skābekli) maz mācītam cil-

vēkam der lasīt daudz rakstnieku rakstus, — tad tie

taps arvienu vairāk saprotami. Galā tad lasītājs ļoti

priecāsies, ka nu saprot visu un ka daba ar viņas

brīnumiem nu stādās viņam priekš acīm necerētā

gaismā.

PAR DABAS ZIŅĀM UN GUDRĪBĀM.

(1857)

L

Mūsu laikos no visām gudrībām ir dabas ziņas

un mācības visvairāk uz priekšu gājušas, un tās vēl

mūsu dienās tik ātri izaug kuplumā un greznumāļ,



ka var katram sirds priecāties. Viņu kuplums pušķo

zemes un valstis, pilsētas un tautas viņu ēnā at-

spirgst un dabū Jaunus, līdz šim nemanītus spēkus,

ar kuriem izrotāta var cilvēce žigli staigāt to aug-

sto gudrības ceļu, kas ved pie patiesības un gaismas.
Ko visgudrie tēvu tēvi ne domāt, ne cerēt nevarēja,

fo tagad redzam pasaulē caur dabas spēku pazīšanu

ievestu, cilvēkiem par prieku un laimi. Redzam dzelz-

ceļus, pa kuriem cilvēki par lētu naudu brauc 100

jūdzes vienā dienā un naktī. Par stundu var braukt

6, un ja grib arī 12 un vairāk jūdzes! Saslēgti 20 līdz

50 lieli rati kopā, vieni pakaļ otriem, katros var sēdēt

50 līdz 60 cilvēki iekšā (atrodas ir tādi plati lieli

rati, kur sadzen iekšā lielus barus lopu, jeb tādi,

kur baļķus un citus kokus, kur labību, rāceņus v.

t j.pr. lieliem pulkiem sakrauj iekšā) un kas visus!

šos velk? Redz brīnums! Garaiņi, tie paši, ko re-

dzam no verdoša ūdeņa kā dūmus augšā izceļamies.
Ar Šo pašu garaiņu spēku brauc kuģi, ja patīk, vē-

jam tiešām pretī. Tie paši garaiņi tagad pasaulē
dzen tūkstošiem sudmalas un visvisādas fabrikas.

Redz, kāda vara cilvēkiem rokā dota, kad tie dzenas

dabas spēkus pazīt! Nezinu, vai lasītājs būs daudz

dzirdējis par tēlegrafiem. Tie nule ceļas, un jau gan

drīz visas lielākās pilsētas Eiropā savieno. Dzelžu

drātes, kas (vai apakš, vai virs zemes, vai arī pa,t

jūras dibenā) iet no vienas pilsētas līdz otrai, un

tas dabas spēks, ko nosauc par elektricifēti jeb
elektrību (caur kuru zibens ceļas), palīdz, ka caur

šo dzelžu drāti var acumirklī daudz simts jūdžu tā-

lumā ziņu padot, kādu vien grib, vai arī draugiem

garus stāstus stāstīt. Redz kādi brīnumi! Tagad no

Rīgas līdz Dinaburgai augšzemē arī tāds tēlegrafs
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ir ietaisīts, un drīz arī tādu ietaisīs uz citām pil-
sētām — to mēs drīz piedzīvosim.

Ar to pašu dabas spēku elektrību tagad sāk

franču zemē pilsētu ielas apgaismot. Daudz cilās pil-

sētās, ielas apgaismodami, dedzina īpašu gaisu, ko

par gāzu nosauc. Un daudz citi tādi brīnumi būtu

Jāpiemin.

Tagad nu ar patiesi pieklājas un ir ļoti vajadzīgs

jums dot skaidrākas ziņas par dabas lietām un li-

kumiem, ko tie visgudrie vīri pasaulē ar lielām mokām

izgudrojuši un kas katru gudra cilvēka prātu brī-

num pacilā. Sfendera gudrības grāmatas ziņas jau
daudz par vecām. Ļepeviča uzslavējamai grāmatai:

Padoma devējs zemes kopējiem (driķēfa Liepājā
1852. g. — maksā rub. sudr.) 4. un 5. nodaļā gan

atrodam daudz jaunākas un labākas ziņas, bet taču

ir tur daudz trūkst, un visiem ar grāmata nav pie

rokas. Tad nu mācīti vīri apņēmušies, mums bez daudz

citām ziņām cik necik par dabas lietām stāstīt. Kad

Mājas Viesis jums tādas ziņas atnes, tad lasiet lū-

dzami ar prātu un apdomu, rāmi jo rāmi, jo tās daž-

reiz nav it viegli saprotamas. Visām jel cik mācītām

tautām tagad top gādātas jaunas un labas jo labas

grāmatas par dabas lietām. Pat mūsu kaimiņu tau-

tai igauņiem (kam vēl līdz šim ne avīžu lapa nebij)

jau ir laba, bieza grāmatiņa par dabas mācībām (Phv-

sik) sarakstīta, kas latviešiem vēl trūkst. Nu, cerē-

sim šo un citu vajadzīgu grāmatu dēļ droši uz nāko-

šiem laikiem.

Bet latviešu valoda tādiem stāstiem vēl nav diez-

gan ielocīta, vārdu pietrūks un būs jāietaisa jauni
latviski vārdi, vai jāpieņem sveši skunstes vārdi, it
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kā citas tautas medz darīt. Tad nu uzņemsim nā-

košā reizē svešu vai jaunu vārdu izstāstīšanu.

IT.

Pirmā rakstā par dabas ziņām mēs likām vērā,

cik brīnišķīgus darbus cilvēki var izdarīt, kad tie

pazīst dabas spēkus. Un droši varam cerēt, ka pēc

5 vai 10 gadiem atkal jaunus brīnumus piedzīvosim

caur labāku dabas spēku pazīšanu — brīnumus, ko ta-

gad neviens neticēs, it kā vecos laikos neviens ne-

būtu ticējis, ja tam teiktu, ka nāks laiki, kur brau-

cēji neiejūgs zirgus, bet brauks ar uguni (jeb ūdeņu

garaiņiem). Jau tagad ir dabas gudrie izgudrojuši,

no prasta māla taisīt tādu lietu, kas it kā sudrabs

izskatās un ir brāķējams, kas vēl jaukāki skan, un

ir vēl vieglāks nekā glāze. Nesen šī (kas top no-

saukta alumins, tas ir: mālu grunts lieta) vēl ir dār-

gāka nekā zelts, bet pērn gadā tapa jau par sudrabu

drusciņ lētāka. Kas zina, vai ar laiku nebūvēs ar tā-

du sudraba mālu vietā namus jeb baznīcas torņus,

jeb, ja ne vairāk, taisīs bļodas un gapeles un nažus

un visādas lietas no šī māla — sudraba. Veci ļaudis

atminēs, ka tie brīnījās, kad uznāca mūsu tagadējie

zēveļa kociņi, no kuriem tagad pērk pilnu šakteli

par vienu grasi, kauču žīds apgalvo, ka tur 100 ko-

ciņi ir iekšā (jebšu skaitot tikai 60 vai 70 atradīsi).
Tādas labas lietas nu kā zēveļa kociņi ir no dabas

gudriem jau daudz, it daudz izgudrotas, tās tikai vēl

nav kopmaņu bodēs dabūjamas.

Bet nu liksim labi vērā, kādas ir dabas gudrī-
bas, lai varam uz priekšu ar tām vairāk iepazīties,

Mājas Viesi jeb citas labas grāmatas lasīdami.
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Daba (vāciski Nafur) ir vārds, ar ko nozīmē vi-

sas lietas kopā, ko pasaulē redzam, dzirdam, saožam,

jeb citādi kā kaut kur esošas, nomanām. Ar vārdu

dabas gudrības jeb zināšanas (Naturwissen-

schaften) nozīmē visu to, ko prātīgi vīri, kamēr pa-

saule stāv, par dabas lietām ir izgudrojuši un zināt

dabūjuši. Še nu ir jānodala:
Pirmāk: dabas mācības (Naturlehre) un ot-

rā kārtā: ziņas par dabas lietām. Pie dabas

mācībām mēs rēķināsim trīs īpašas gudrības: 1) fi-

ziku (Phvsik), 2) ķīmiju (Chemie) un 3) mācību par

dzīvību (Phvsiologie). Vai Dieviņ, dažs izsauks, ar

kādiem piziķiem un ķēmiem tie nu grib nabagus ļau-

tiņus mocīt. Bet neizbīsfiefies viss par šiem svešiem*

vārdiem, ar kuriem viegli apradināsities, kad dzir-

dēsit, ko tie nozīmē. Pat igauņiem, kauču tiem vēl

nav neviena avīžu lapa, netrūkst branga skolas grā-

mata par fiziku. Šis vārds ir ņemts no grieķu valo-

das, un tanī nozīmē dabu. Bet ne franči, nedz vācie-

ši, krievi jeb poļi fo vārdu atmet un nepārfulko sa-

vā valodā, tāpēc ir mēs tāpat darīsim kā viņi. Fizikā

iesākumā saņēma visas dabas mācības kopā; bet ta-

gad tikai saņemam še dabas likumus par visādu lietu

smagumu, kustēšanu, par skaņu, par gaismu un sil-

tumu, par magnētību un elektrību (Magnefismus und

Elektricitāf). Cik jaukas šīs mācības ir, to jūs gan

laikā redzēsit.

Ķīmija, ir arī vārds, kas no grieķu valodas ņemts.

Tagad ar to vārdu (Chemie un Chvmie) visas tautas

nozīmē to skunsti un mācību, dabas gruntslietas jeb
elementes šķirt, savienot, un viņu īpašības atrast.

Uz šo skunsti tagad skatās ar brīnīšanos visas pa-

saules mācītās tautas, jo tā katrā gadā uziet ko jau-
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nu, un pati mācība top jo dienas jo skaidrāka un ir

tādiem, kas nav augsti mācīti, saprotama,

Trešā mācība fizioloģija (Phisiologie, kas grieķu

valodā nozīmē: dabas mācība) tagad jau daudz zina

stāstīt par dzīvību kokos un zālēs kā arī par lopu un

cilvēku dzīvību. Par šo trešo mācību Jums varbūt ir

uz priekšu daudz nestāstīsim, jo tā tik jau būs par

grūtu saprotama.

Diezgan šodien. Paglabājiet šo avīžu lapu jeb pa-

turiet labi tos še izstāstītos svešus gudrības vār-

dus, jo citādi nesapratīsit nākošos stāstus.

111.

.Viņā lapā dzirdējām, kas ir daba un kas dabas

gudrības jeb zināšanas. Šīs pēdējās mēs nodalījām

divi daļās: dabas mācības (fizika, ķīmija un fi-

zioloģija) un ziņas par dabas lietām. Par dabas

mācībām tur jau stāstījām; ņemsim un priekšā otru

daļu, tas ir: ziņas par dabas lietām. Še atradīsim:

1) vispirms, to augsto gudrību, ko gudrie zvaigžņu

aplūkotāji kopj: astronomiju (Astronomie), kas

grieķu valodā nozīmē: zvaigžņu prašana. Vecos, tum-

šos laikos, kad ļaudis maz ko par zvaigznēm zināja,

ķīķerus nepazīdami, gandrīz visās tautās atradās gud-
rinieki, kas lielījās, ka protot īpašu gudrību astro-

loģiju un tāpēc varot zvaigznēs lasīt nākošās lie-

tas un visvairāk ķēniņu un bagātu lielkungu liktenL

Šie astrologi pelnīja lielu naudu un bij vai gudri
krāpnieki, vai tādi pamuļķi, kas paši puslīdz ticēja»

ka to varot, ko lielījās — vai arī bij gudri vīri, kas

gruntīgi zvaigznes aplūkoja un par tām daudz tei-

camas ziņas sakrāja pēcnākamiem: naudu no lielma-
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ņiem tie pieņēma, lai varētu pārtikt, jo par īstu

gudrību tanīs tumšos laikos reti kāds valdnieks būtu

naudas izdevis. Tā gāja pasaulē vairāk kā 3000 ga-

dus: visi augsti un zemi, cieti vien ticēja šās blēņas,

kamēr priekš 250 gadiem izdomāja brīnuma ķīķerus,
un nu drīz zvaigžņu būšanu labāki saprata*). Kad

jūs tagad tos brīnum lielos, arvien vairāk pārlabotus

ķīķerus, pat še Tērpatā, redzētu! — Par zvaigznēm

Mājas Viesis jau pērn sāka un šogad pabeigs Jums

tas visnotīgākās, jaunākās ziņas dot.

2) Otru augstu gudrību nosauc ģeoloģija; tā

māca mūsu zemes lodi un visvairāk to, kas tur ze-

mē atrodams, pazīt un nojēgt. Te runa no tā liela,

karstuma mūsu zemes lodes vidū, no kā nāk zemes-

trīces, ugunsvēmēji kalni, avoti ar karstu ūdeni un

t. j. pr.; te sarēķina un atrod, cik daudz tūkstoši

gadi pagājuši, kamēr Nilupe Ēģiptes zemē tik biezu,

treknu melnu zemi sanesusi, kā tur atrod; jeb, cik

bezgalīgi garš laiks ir pagājis, kamēr tas pulks (un

dažreiz 100 pēdu biezas) kārtas akmeņu ogļu sa-

krājušās, ko tagad vienu virs otras, dažreiz to apakš

1000 pēdu dziļi atrodam un pie kurām taču it skaidri

var pazīt, ka tās no senajiem kokiem un mežiem cē-

lušās — it kā mūsu (daudz jaunāka) zemes malka,

jeb mūsu purvu zeme cēlusies ar laiku no zālēm,

*) Tāda pati lieka gudrība, kā astroloģija, bij vecos laikos

alķīmija. Daži lielījās, ka protot zeltu taisīt un piekrāpa daudz

ļaudis. Pēcāk dzirdēsit, ka zelts, sudrabs, alva, svins un t. j. pr.

ir grunts lietas, ko tikai var atrast — skaidras vai zemē iemai-

sītas — bet ar ķīmijas skunsti nevar pataisīt no citām grunts-
lietām. Bet toreiz augsti un zemi ticēja cieti — nevien, ka burvji

un raganas esot cilvēku starpā, bet ari kā alķlmisti iespējot, ar

un bez velna palīga, lielas lietas izdarīt.
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sūnām un sapuvušiem mežiem. Mūsu zemē, kaļķu

akmeņos, atrod vietām it lieliem pulkiem gliemežu

vākus, dziļi zemē zivju zvīņus (še Tērpatā tādi ir

pulkiem sakrāti un top prātīgi un smalki ar skun-

stīgām glāzēm aplūkoti no tiem, kas īpaši šo gud-
drību 4 gadus un vairāk studierē); mūsu akmeņu lie-

lāko daļu pazīst tagad kā no Norvēģijas augstiem
kalniem pamazītiņ atnākušu ar ledus gabaliem ko-

pā, kamēr še visur, ilgi jo ilgi, jūra bijusi. Jūrmal-
nieki zina, cik lielus akmeņus ledus dažreiz atnes

un aiznes. Ak, cik daudz vēl būtu jāstāsta par ģeo-

loģiju, lai varētu jel cik necik šīs gudrības vērtību

nojēgti Nākošos laikos daudz, daudz vairāk, sirds-

mīļie lasītāji.

Nu nāk: 3) Zooloģija, tas ir (pa grieķiski) ziņa

jeb mācība par dzīviem radījumiem; 4) Botānika, tas

ir: ziņa par stādiem, augļiem, kokiem, zālēm, sūnām

un pekām; 5) Minerāloģija, jeb mācība par ze-

mēm, akmeņiem un t. j. pr. Te neņemiet par ļau-

nu, ka Jums tik daudz svešus vārdus uzdodu galvā
paturēt, kas visi no grieķu valodas ņemti. Bet visas

mācītas tautas tā dara, un tas ir labi darīts. Kad

ņemtu kādu latviešu vārdu tai vietā, tad drīz cel-

tos liela jukšana; jo ar vienu pašu vārdu, bez garas

izstāstīšanas, šīs augstās gudrības mūžam nevarētu

apzīmēt. Kur tik varēsim, tur liksim labprāt latviešu

vārdus svešo vietā.

Vēl še jāpieliek viens svešs, bet uz priekšu ļoti

notīgs vārds. Tās lietas, kas piekrīt pie minerāloģi-

jas, kas nedzīvo un nevar no iekšpuses augt, nosauc

par neorganīgām; tās, kam ir tāda iekšķīga bū-

šana, ka tās var augt un dzīvot, nosauc par o r g a nī -
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gām, un fas piekrīt pie zooloģijas (dzīvi radījumi) un

botānikas (stādi).

Tad nu paturiet atkal labi tos še pieminētos sve-

šos vārdus un iespiediet labi galvā, ko tie nozīmē.

Vēl būtu jāpiemin 3 vai 4 augstas gudrības, kas

pieder pie dabas gudrībām un zināšanām. Bet tās

tik notīgi katram mācītam cilvēkam nav vajadzīgas
kā tās pieminētas un arī puslīdz sakrīt ar tām mi-

nētām kopā. Tik vēl pieliksim mūsu zemes lo-

des dabas aprakstīšanu (phvdkalische und ma-

themafische Geographie), un tad liksim vērā dabas

gruntslietas, no kurām dažas it pavisam pazīt vaja-

ga. Vēl jāpiemin vārds matērija (Maferie). Ar šo

vārdu nozīmējam visu, ko pasaulē esošu nomanām,

kad nedomājam- pie grunfslietu īpašības savā star-

pā. Matērija tad ir viss, kam rūmes vajag, kur

stāvēt.

Elementi jeb gruntslietas ir tās, no ka visas

citas lietas pasaulē pastāv. Tādas tagad skaita 64. le-

kām nu elementus pa vienu ņemam priekšā, vēl pā-

ris vārdu. Jau sen cilvēku prāts iekāroja zināt, ku-

ras tās gruntslietas ir, no kā visas citas pastāv. Vecos

laikos ļaudis bij iedomājušies, bez visas skaidras iz-

meklēšanas, ka gaiss, uguns, ūdens un zeme tik jau
esot šīs gruntslietas, ka esot akmeņi cēlušies no ze-

mes un ūdens, stādi un koki no zemes, ūdens un

gaisa, un dzīvie radījumi no visām 4 minētām grunts-
lietām. Pie tādām domām palika it ilgu laiku, kaut

gan viegli varēja nomanīt, ka ne zeme, ne ūdens,

ne gaiss nav visur vienādīgas un vienkārtīgas
lietas (einfache Stoffe), bet pašas daždažādi mai-

sītas, un kaut meta 11us (tās gruntslietas, ko var
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kalf un lielā karstumā kausēt, kā dzelzs, alva, zelts,

sudrabs, svins un t. j. pr.) nekur nezināja piedalīt
Pēcāk alķīmisti (vecie alķīmijas gudrie, kurus jau

pieminējām) ilgi velti pūlējās un maldījās visādi;

galā sāka domāt un domāt par fo, kur paliek tās

lietas, kas sadeg (kā malka, sveču tauki efc.) un

nu tika uz īstu ceļu. 1774. un 1775. gadā gudri vīri

pirmo elementu atrada. Sāka svērt tos pelnus, kas

atliek no sadedzinātām lietām, un
— tavu brīnumul

atrada (ko katrs podnieks zina), ka svina un citu

metallu pelni ir grūtāki, nekā svins pats bij, pirms

to sadedzināja. Tas, kas tā paslepen no gaisa pie me-

talla pelniem bij pienācis klāt, nu bij rokā. Tas ir

pirmais elements; skābējs gaiss*) (Sauer-

stoff) jeb skābeijs, tādēļ tā nosaukts, ka tas visu,
ko pasaulē skābu afronam, ir klusi pielīzdams, skā-

bu padarījis. (Bet tik jau nedomājiet, kad redzat

cilvēku ar skābu ģīmi, ka pie tam arī skābējs gaiss
ir vainīgs!). To atrodam visur, gaisā, zemē, ūdenī,

akmeņos un citur; un kur tas vēl nav, kā spožos

mefallos, tur tas lien ar laiku iekšā. Dzelzs ar skā-

bēju gaisu kopā paliek par rūsu; tad nu ir rūsa sma-

gāka, un kā papriekš dzelzs bijusi, un kas no rūsas

prot skābēju gaisu atkal izdzīt, tas dabū tīru dzelzi

atpakaļ. Svins, kad to tur kādu laiku, dabū melnu

mizu — jo skābējs gaiss piesitas klāt. Bet zelta un

sudraba lietas paliek ilgi spožas, jo tās skābējs gaiss

pats tīši nesaēd, ja ķīmnieki (vāciski Chemiker,

t. i. tie, kas ar ķīmijas skunsti darbojās) to nepie--

spiež citādā vīzē.

*) Pēcāk, ta domājam, kad ļaudis ar vārdu būs apradusi,

varēs īsi teikt: tas skābējs.
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Tad nu lieciet vērā: skābējs gaiss ar visiem citiem

elementiem savienojas; ar dažiem gauži labprāt un

it ātri, ar dažiem tik tad, kad cilvēki fo pamudina

skunsfīgā vīzē. Bet skābējs gaiss tikai zināmos

mēros savienojas ar citiem elementiem, pēc nešau-

bīgiem dabas likumiem. Kad tas it lielā mērā ar ci-

tu elementu (kā: zēvelu) ir sagājis kopā, tad tās

rada skābumu (Sāure), kā zēveles skābumu

(Schwefelsāure), kur ir viens mērs zēvele, un 3 mēri

skābes gaiss kopā. Zēveles skābība varētu sa-

cīt latviski, kad 1 mērs zēvele un 2 m. skābes gaiss
ir kopā (Schwefelige Sāure); zēveles paskābī-
b a kad 1 m. zēv. un 1 m. skāb. g. kopā, ko vāciski

(Unterschwefelige Sāure) sauc. Kad skābes gaiss tik

daudz sagājis ar metalliem kopā, ka to maisījumu no-

sauc par Oxyd, jeb oksīdu (pie dzelzs tas būtu rūsa,

pie svina — svina pelni), tad to varētu latviski no-

zīmēt par skābekli un Oxydul, „oksidulu" par:

paskābekli. Lasītājs gan būs noguris, tik daudz

svešu vārdu vienu pakaļ otra lasot; bet lai tikai

patur galvā: skābēja gaisu, — Sauerstoff; skābumu

— Sāure; skābekli — Oxyd; paskābekli — Oxydul.
Še varam redzēt, cik bagāta latviešu valoda šinī lie-

tā ir.

LIELĀ LATVIEŠU TAUTA.

(1888)

Pēterburgā, 4. maijā Ķeizariskā Ģeogrāfijas bie-

drībā profesors Anučins deva sīkas ziņas par cil-

vēku lielumu Krievijā. Minētais profesors šo jautā-

jumu bij apstrādājis it daudz gadus, jo pie kara die-
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nesfa šis jautājums ir no liela svara; tikai tādus,
kuru garums sasniedz 2 aršinas un 2V2 vai vairāk ver-

šokus, tas ir 1534 milimetrus vai vairāk, pieņem kara

dienestā. (Pie tam man jāpiemin no savas puses arī

tas, ka katrs cilvēks no rīta mēdz drusciņ garāks būt.

nekā vēlāk ap vakaru; starpība ir diezgan manāma.)

Tādus zaldātus, kuru garums aizniedz 2 aršīnas un

8 vai vairāk veršokus, jeb 1778 un vairāk milimetrus,

pieskaita pie lielajiem.
Anučina kungs nu ir atradis, ka Baltijas rekrūši ir

tie vislielākie Krievijā, un tiem cik necik līdzinās ti-

kai mazkrievi Dienvidkrievijā. Anučins ir izlietojis
rekrūšu listes par 10 gadiem, no 1874. līdz 1883. ga-

dam, kurās listēs ir uzzīmēti kādi 3 miljoni jaunu

vīru, kas nu gan vēl nav savu pilnu lielumu sasnieg

guši, jo to sasniedzot tikai 25—27 gadu vecumā. Šie

skaitļi taču var vispāri pierādīt guberņu iedzīvotā-

ju (jeb vismazākais jel vīrišķu) lielumu.

Tad nu mēs zinām, ka latviešu tauta jeb vismazā-

kais viņas vīrieši ir ievērojami liela tautai Zināms,

igauņi tāpat; tie citi Baltijas iedzīvotāji dod ļoti
maz rekrūšu. — Mazie Krievijas iedzīvotāji atrodo-

ties tāli pret rītiem: Vjatkas, Kazaņas un Ufas gu-

berņās, un tad arī poļos, izņemot Suvalku guberņu

(ar leišu iedzīvotājiem). Gandrīz tikpat mazi esot

ziemeļos Archangeļskas, Oloņecas, Vologdas, tad vēl

Kostromas un Orenburgas guberņu iedzīvotāji. Tad

vēl tādi nelieli cilvēki apdzīvojot Krievijas viduci,

iesākot no Polijas un Baltkrievijas guberņām, Kalu-

gas, Tulas, Razanes, Penzas un Simbirskas guber-

ņās. Maskavas, Vladimiras, Nižņinovgorodas, Tveras

guberņās atrodas jau lielāki cilvēki; tā arī Novgoro-
das guberņas vakarpusē, Pleskavas guberņā un uz
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robežām starp lieliem un mazkrieviem. (Pēdējie ar sa-

vu, no lielkrieviem tiem, viņu nelielā ļaužu skaita

dēļ, dotu nosaukumu: „mazkrievi" nekad nav ar mie-

ru bijuši.)
Anučina kgs ir pārliecināts, ka pie tautiešu lie-

luma vai garuma neesot īpašā svarā zemes auglība

un pat agrākais vai vēlākais precēšanās ieradums.

Šis ieradums Krievijā esot tik dažāds, ka vietām no

rekrūšiem tikai 5 vai 10 ir precējušies, bet citur 50

un 70. Tad nu lieluma jautājumu nekā citādi nevar

ziniski izskaidrot kā caur cilvēku rases dažādību

jau no it veciem laikiem.

Te nu īsti redzam, ka latviešu tauta pieder pie

vecām milzeņu tautām, uz ko mēs varam diezgan
lielīties, milzīgus dziedāšanas svētkus svinēt un daudz

ko izdarīt, kas citām tautām nav iespējams.

(1876)

Kādā latviešu laikrakstā lasīju nesen ziņu, ka vācu

dabaspēfītāji Dr. Brēms, Finšs un grāfs Valdburgs-

Ceils, gribēdami Vakarsibiriju apceļot, pēc zviedru

profesora Nordenskjolda uzrādīšanas izlūdzās no ma-

nis kā ķeizariskās Krievijas jūrkopības biedrības liet-

vedēja dažādas ziņas un palīdzības. Šai ziņai nu pie-
likšu klāt šo to, kas ar latvietību stāv sakarā. Va-

kar augšā minētos mācības vīrus — kas šurp brauk-

dami bij Berlīnē vācu, un Pēterburgā mūsu ķeiza-

ram priekšā stādīti — aizvadīju caur Maskavu un
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<levu tiem par vadoni līdz vienu latvieti, bijušu sko-

lotāju, ar vārdu Dzērvīti, kas šo ceļu laikam aprak-

stīs arī latviešu avīzēm. Vakarsibirija, ko šie vīri

zināfnības lietās apceļos (Brēms ir pazīstams zoo-

logs, kas bijis dziļi Āfrikā, Nīlupes augšgalā; Finšs

bijis Norvēģijas Laplandijā, un grāfs Valdburgs-
Ceils — Spicbergā, augstos ziemeļos), — Vakarsibi-

rija gaida drīz pavisam jaunu likteni, nekā līdz šim

ir bijis. Dzelzceļš no Nižņi-Novgorodas līdz Tjumeņai
to darīs drīz pieejamu visām tautām. Ļaundarīfāju
sūtīšana uz turieni, kā avīzes ziņo, drīz tapšot pa-

visam nocelta, un šī dienvidus pusē brīnum aug-

līgā zeme drīz taps turīga, ja izdosies atklāt uz tu-

rienes jūru ceļu, uz ko tagad mūsu jūrkopības bie-

drība stipri vien domā. Trīs biedrības locekļi, kā jau

ziņots, ir 25.000 rubļu tam apsolījuši. Jau šova-

sar taps sūtīta ekspedīcija izmeklēt Obas upes ostu

un jūras līkumu. Nākošā ziemā grib pie Tjumeņas*

pilsētas kuģi būvēt un ar precēm sūtīt pa jūru uz

Angliju. Varbūt ka jau šovasar viens latviešu kuģis
dosies no Ainažiem (Vidzemē) uz Jenisejas upi, no

kurienes nākošā gadā vedīs grafitu uz Angliju.
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PRO DOMO SUA

DZĪVES APRAKSTS.

(1873)

Krišjānis Voldemārs, riktīgāki Valde-

mārs, dzimis Kurzemē, Talsu apriņķī, Ārlavas ķir-

spēlē, Sasmakas Vecjunkuru mājās 15. novembrī 1825.

gadā. Tēvs Mārtiņš Valdemārs, mājas saimnieks, un

māte Marija atstāja šo jaukā vietā, vientuļā mežā,

gulēdamu māju 1835. gadā un devās ar jaunāko dēlu

Krišjāni (vecākais, Indriķis, bij Jelgavā) un divām

meitām, no kurām viena drīz nomira, uz Sasmakas

toreiz it nabagu žīdu pilsētiņu tur dzīves vakaru

nodzīvot mazā tam piederīgā koka namiņā, ko ie-

priekš bija uzbūvējis.

Jau piektajā gadā no mātes pie ratiņa iemācījies

lasīt drukātas grāmatas un jau 8. gadā iz Milicha

1803. g. izdotās grāmatiņas un citiem rakstiem mājā

izaugušiem cilvēkiem ar lielu uzmākšanos visādus stā-

stiņus priekšā lasīdams, Krišjānis še, žīdu pilsētiņa,

ar varbūt kādiem 600 iedzīvotājiem, kas mājoja 40

koka namos (no kuriem daži bij tik 50 līdz 100, bet

lielākā daļa gan 200 līdz 400 rubļu vērta, kamēr

1000 rbļ. vērtību vēl neviens nams 1835. g. nesa-

sniedza), iesākumā arī ganīja, kā papriekš mājās,
tēva cūkas, bet drīz sagaidīja izdevīgu brīdi, kur

varēja drusciņ tikt skolā un mācīties: 1836. g. pāris

mēnešus pilsētiņā, 1837. g. pusgadu Pūņu muižā,

1838.—42. g. pusotru gadu Lubezeres skolā. No pē-

dējās skolas reiz ar citiem skolēniem uz trīs dienām



Rojas ciemā pie jūrmalas (20 verstes no Sasmakas)

aizlikdams, Krišjānis pirmo reiz ieraudzīja jūru. Jū-

ras dižanais izskats tik vareni sagrāba jaunekļa garu,

ka tas visas trīs dienas gandrīz par ne ko citu ner

domāja kā par dižano jūru, pie kā ar bērnišķīgu
drošumu jau toreiz tūlīt sataisīja plānu jeb projektu,
kādā vīzē varētu Rojas upē ietaisīt dziļāku ostu,
lai tur palielas laivas un mazi kuģi varētu ienākt.

Lubezeres skolu atstājis, Krišjānis palika līdz

1844. g. Sasmakas pilsētiņā, pa daļai žīdu *) un latviešu

bērnus skolodams, pa daļai pats iz dažādām vecām

vācu grāmatām šo to mācīdamies. Pēcāk, 1845. g.,

tas notika uz Jelgavu, no turienes uz Rundāli par

skrīvera palīgu, tad Lielbērstelē par skrīveri, pēcāk
1847.—1849. g. Ēdolē tādā pašā vietā. Še jocīga „jūras
izsmelšanas biedrība", tad latviešu grāmatu krātuve

atņēma iesākumā vaļas laiku, bet galā taču tā vecā

Ilgošanās: uz Tērpatu tikt un studierēt, —to ap-

māca tik stipri, kā cieti apņēmās atstāt šo vietu,

kur tam solīja algu paaugstināt. Krišjānis iedrīkstē-

jās studēšanas lietā jaunajam ģenerālgubernātoram

kņazam Suvorovam rakstīt (1848. g.), no kā arī dabūja

laipnu atbildi. Nākošā 1849. g. vietu atstājis, pats

pie ģenerālgubernātora nodevās; no tā vēstuli pie

kunga Hagedorna Liepājā dabūjis, pa priekšu kājām

apceļoja lielu daļu no Kurzemes un nu rudenī, 24

gadus vecs, ar 120 rubļiem kabatā, sāka mācīties

Liepājas ģimnāzijā. Vaļas laikā sagatavoja grāma-

tiņu: 300 stāsti, kas 1852. gadā tapa Liepājā uz

Hagedorna kunga rēķinuma drukāta, tā kā viss, kas

*) Žīdi maksāja 3 kap. par stundu; visas Valdemāra gada
ienākšanas sasniedza knapi 35 rubuļus.



Kr. Valdemārs

K. Kronvalda kokgriezums (1873. ģ.)
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ienāca, sarakstītājam palika mācīšanas un studierēša-

nas laikiem. — Svabadā laikā tapa reižu reizēm Kur-

zeme apceļota.
29. dzīvības gadā, 1854. g. jūlija mēnesī, Valdemārs

beidzot aiztika Tērpatā un tur 4 gadus kamerāl- jeb
valsts un tautu saimniecības zinības un arī šo to citu

studierēja; 1857. gadā izdeva grāmatiņu: „Ueber die

Heranziehung der Letten und Esten zum Seewesen"
>

nomanīdams, ka šīs mazās un vājās tautiņas tik. tad

vien var mantā un varenā svarā tikt, kad tās dodas

uz Balto jūru, uz kuru tiem tagad (1873. g.), gods

Dievam, ir vārti platāki atvērti nekā visām citām

tautām Krievijā. 1858. g. Tērpatu (kur 1855. g. sā-

kās „Latviešu vakari", t. i. latviešu studentu sapulces

vakari, pie kuriem 10—12 studentu ņēma dalību) ar

kandidāta tītulu atstājis un vēlreiz Kurzemi ap-

ceļojis, Valdemārs devās, vecu nodomu izpildīdams,

uz Pēterburgu, tur iepriekš pie vācu avīzes 1859.

gadā kā rakstnieks dalību ņemdams, pēcāk 1860. g.

arī krievu avīzēs par kuģošanas lietām runādams.

Šinī gadā augstā ķeizara brālis, lielkņazs Konstan-

tīns Nikolajevičs, vienu no šiem rakstiem avīzēs la-

sīdams, uzdeva Valdemāram Baltijas jūrmalu (1860.)

un salīdzināšanas dēļ (1861.) arī Vācijas jūrmalu ap-

ceļot un tad par jūras lietām savus padomus izteikt.

Pēcāk 1868. gadā valdīšana tam uzdeva arī somu,

zviedru, dāņu, norvēģu, angļu, belģiešu un holandiešu

jūrmalas apceļot un visu vairāk jūrskolas likt vērā.

— Tagad 1873. g. tam atkal no paša lielkņaza Kon-

stantīna ir uzdots Melnjūras, Azovas un Kaspijas

jūrmalas apceļot; līdz 10. augustam jau laimīgi iz-

devies Dņepru no Ķijevas līdz Chersonai, un tad

vēl pilsētas Nikolajevu, Odesu, Akermanu un Seva-
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stopoli apmeklēt, kur baltiešiem un viņu jurmalnie"
kiem dažas vērā liekamas ziņas ir smeļamas.

Par jūras lietām, visvairāk jūras skolām, Valde-

mārs ir rakstījis it daudz krievu valodā (50 grāma-

tiņas, grāmatās un pāris simts avīžu rakstos), cik

necik vāciski un it maz latviski. — Gandrīz tāpat

ir ar rakstiem par Baltijas likulmļiem, ierikfēm un

tautībām: krievu avīzēs visvairāk (īpaši no 1867.

gada līdz šim laikam krievu «Maskavas avīzē", pa

laikam arī citos rakstos) cik necik vācu lapās („In-
land" 1855.—58., „Sf. Peterburger Zeifung" 1859.—

62. g., «Moskauer Deutsche Zeitung" 1870. g. un

citur) un grāmatiņās: «Vaferlāndisches etc." I un II

Sašuvums; vismazāk latviešu valodā: «Pēferb. avīzēs"

1862.—65. g. un reti citās avīzēs un grāmatiņās. —

Tautas apgaismošanas ministrs, Valdemāram uz-

devis aprakstīt 1864. g. Baltijas zemnieku skolas,

1805. un 1866. g. pašas ministrijas darbus un uz-

ņēmumus (3 biezās grāmatās vācu valodā), atvēlējai
tam 1867. g. sagādāt uz ministrijas rēķinumu krievu-

lafviešu-vācu vārdnīcu, kas 1872. g. iznāca.

Par pagājušām bēdām tikpat kā par cerībām uz

nākamiem laikiem še runāt aizvestu par tālu; par

gājis ir ļoti bēdīgais 1865. gads ar Novgorodas iz-

iešanu un pat draugu izmisušo garu. Pagājušas ir

arī niknās pukošanās par Maskavas krievu un vācu

avīzēm. Latviešu dziedāšanas svētki ir noturēti, Rī-

gas vecie mūri ir, kā Grūntāla kungs jauki izteica

svētku runā, nogāzti. Viss iesākums ir grūts, gals

viegls — tā runā sakāms vārds. Cerēsim uz mierī-

gākiem nākamiem laikiem, uz vienprātību draugu

starpā — tad būs latviešu nākamie laiki viegli. Zi-

nāms, arī uz priekšdienām paliks tas vārds pilnā
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svarā, ka „nevis slinkojot un pūstot tautas vārdu

godā ceļ". Tie lielākie darbi vēl stāv mums priekšā;
vēl lielākā tautas daļa snauž dziļā garīgā tumsībā.

Bet pamodītu un modinātāju skaitļi augtin aug, un

ar daudz spēkiem var daudz izdarīt. Pirmie izdarītāji

bij mazumiņš, — tādēļ jāpanes ar lēnprātību, ka tie

tik maz ir izdarījuši!

PATEICĪBA.

(1882)

Sirsnīgi pateicos tiem rakstniekiem un redakto-

riem, kas mani šinī gadā tik bagātīgi apbalvojuši

rakstos, kur lieliski piemin manus vājos centienus,

pie kuriem mana labā griba iztaisīja to lielāko un

izdarīšana mazāko pusi. Labi saprotu un arī lasītāji

būs sapratuši, ka tādai lieliskai piemiņai īstais uzde-

vums ir tikai tas, uzskubināt tagadējos jaunekļus
savā nākotnē izstrādāt patiesi lielus darbus tautai

par labu, kādi man neizdevās. Un šī uzskubināšana

— pie kuras man tik nejauši gadās iegūt nepelnītu
slavu — patiesi nāk īstā laikā, jo tautas uzdevumi

dižani aug dienu no dienas; Latvija stāv Eiropas

paša vidū. Lai nu varētu šos lepnos tautas uzdevu-

mus izdarīt, tad vajag daudz un jaunu spēku un

tādu darītāju, kas jau no bērnu dienām zina, ka

pieklājas latviešu tautai par labu strādāt; kam

tādā vīzē nav jātērē daudz laika pārliecināties un

pārliecināt citus, ka šis darbs nāk visai cilvēcei par

labu un ir Dievam patīkams. Tikai tagadējā dzimu-

ma starpā šie izdarītāji var atrasties un arī atradīsies.
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Kad es priekš 25 gadiem Tērpatā, students būdams,

uz durvīm, kur lielākā daļa mēdz savu vārdu un kaut

ko citu piezīmēt, biju sava vārda galā pielicis klāt:

«Latvietis", tad pirmais labais vācu draugs, kas

mani apmeklēja, skatījās uz mani ar brīnīšanos, it kā

gribēdams pārliecināties, vai es neesmu prātu zaudējis,

jo, tā viņš teica: „to vārdu Latvietis var tikai

tavs ienaidnieks uzrakstīt, tev par apsmieklu".
Cik brīnišķi ši lieta ir pārgrozījusies 25 gadu laikā,

to parādīja nesen mums, maskavniekiem, latviešu ko-

ris iz 40 latviešu kungiem un kundzēm, kas krāšņo-
damies ar latviešu vārdu, tapa priecīgi saņemts

un godāts no krievu augstās publikas un pat arī no

vāciešiem. Latviešu tautas dziesmas tapa uzņem-

tas ar gavilēšanu. Naidīgā tautas nievāšana ir iz-

zudusi kā migla izzūd pēc saules uzlēkšanas. Ši migla

patiesi skādēja Latviešu tautas veselībai un visiem

tautas locekļiem, arī tiem visuzemākajiem, jo šos pē-

dējos it īpaši nievāšanas sistēma atšķīra no visām

citām «godājamām" tautām, kam vairāk mācīti un spē-

cīgi tautas locekļi mēdz palīdzēt.
Zināms gan, ka vēl ir dažas purvainas lejas un

meža stūri, kur skādīga migla vēl nav diezgan iz-

traucēta un aizdzīta. Tāpēc lai slava un gods vi-

siem tiem, kas katrs uz savu vīzi pie tam strādā šo

nejauko miglu pavisam iztraucēt un iznīcināt. Un

ja lasītājs domā, ka no šīs slavas un šā goda manļ
arī pieder daļiņa, lai arī itin maza daļiņa, tad to pa-

teicīgi, ar prieka asarām pieņemu.

Kad dūšīgie tautas dēli, kas augstās skolās mācī-

jušies, bij tie pirmie, kas sāka, ne paklusām un bai-

līgi, bet klaji un skaņi izteikt, ka tie ir latvieši

—

par to nav ko brīnīties. No mazāk mācītiem vā-
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ciski prazdamiem latviešu kungiem un īpaši no kun-

dzēm jau tik daudz drošības no iesākuma nemaz ne-

varēja sagaidīt Bet tagad redzam ar prieku, ka jau

arī no garīgi vairāk attīstītām kundzēm daudzas iz-

turas tikpat teicami kā krietnākie mācītie latviešu

jaunekļi, — šī ir latviešu tautas rota, šie ir kareivji,
kas iespēs tautai visu iegūt, kā tai vēl trūkst Tā ap-

ziņa, ka mēs tikai mūsu latviešu tautai, šai sērdienī-

tei, esam ļoti vajadzīgi, ka citas tautas var bez mums5

iztikt, šī apziņa nevien saturēs uz priekšdienām pa-

šus latviešus pie savas tautas, bet pievienos tai pat

dažus no krietnākiem šejienes vāciešiem, kas ar laiku

nomanīs, ka Baltijas vāciešam brīvos laikos nav ne-

kādas īstas nākotnes*). — Kur tāds gars latviešu

starpā valda, tur lai mācās, cik iespēj, vāciski, krie-

viski, franciski; tāda mācīšanās nāks Krievijas, Lat-

vijas un visas cilvēces kultūrai par labu. Krieviski ru-

nādami, latvieši, kā daudzi jau zinās, nekad nezūd

tautai, arī tad ne, kad tie pa daļai jau sāk aizmirst lat-

viski runāt.

Maskavā, 29. jūlijā 1882. g.

*) Daži 110 Krievijas krietnākiem rakstniekiem, kara vadoņiem

un patriotiem ir pēc vārda saknes un dzimuma tīri vācieši, bet

ilgi Krievijā dzīvodami tie negrib būt atšķirti no tautas un tādēļ
turas un saucas un top turēti un saukti par krieviem.



165

PRIEKŠVĀRDI GRĀMATAI "PĒTERBURGAS
AVĪŽU PIEMIŅA".

(1887)

«Pēterburgas Avīzes" apgādātāji nevar diezgan pa-

teikties tiem kungiem, kas šīs avīzes iznākšanai (1. jū-

lijā 1862. gadā) grib piemiņu celt pēc pagājušiem

25 gadiem — īpašām grāmatiņām, kuru saturs būs

izņemts iz „Pēterburgas Avīzēm".

Slavenais vācu dziesminieks Šillers kādā vietā saka,
ka rakstnieku dažreiz nevar vis pazīt no tam, ko viņš

teic un raksta, bet no tam, ko viņš neteic un ne-

raksta. Šis vārds itin kā zīmējas uz «Pēterburgas

Avīzēm". Šai lapai bija tas īpašīgs un sūrs liktenis

daudz svarīgas lietas neteikt, lai gan lasītāji ilgoda-
mies gaidīja, ka par tām runās.

Bet še mums jāatmin, zem kādiem svarīgiem

stākļiem toreiz iznāca «Pēterburgas Avīzes". Gadu

agrāk bija Krievijā dzimtbūšana atcelta. Uz varenā

ķeizara pavēli notika gandrīz it mierīgi tas, kas līdz

tam laikam vēl nekur nebija tik lieliskā mērā noticis;

Krievijā uzreiz 23 miljonu dzimtļaudis tapa brīvi.

Tolaik Ziemeļamerikas brīvvalstīs valdība arī ņē-
mās iegūt brīvību 4 miljoniem melno vergu; bet no

tam iznāca 4 gadu briesmīgs karš, pie kam simtiem

tūkstošu ļaužu paspēlēja dzīvību un valsts uzreiz ie-

krita dziļos parādos. Tad nu gan katrs var saprast,
cik lieliski mēs, krievu pavalstnieki, gavilējām Pēter-

burgā, redzēdami, ka Krievijā svabadības dāvāšana iz-

devās daudz vieglāk un labāk. It īpaši Pēterburgā,
kā valsts galvas pilsētā, kur šo vareno notikumu

ar visiem viņa smalkumiem ikdienas apsprieda, īpaši
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tur vispārīga ievērība pagriezās uz pārlabošanām, kas

caur dzimtbūšanas atcelšanu bij ceramas. Nevaram

brīnīties, ka toreiz arī par Baltijas lietām it karsti

un nopietni sprieda un runāja, lai gan še

šana daudz agrāki bij atcelta, tikai uz pavisam citāda,

pamata. Toreiz tie, kas gaidīja dažas pārlabošanas
mūsu Baltijā, mēdza īpaša iemesla dēļ savas domas

izteikt vācu valodā izdotās brošūrās un grāmatās.

Pieminēsim tikai cien. fon Rūtenberga „Geschichte
der Ostseeprovinzen", 1. un 2. sējums; viņa brošūru:

„Mecklenburg m Kurland"; un tad „Edelmann und

Bauer"; nelaiķa A. Spāģa brošūru: „Zustānde des

freien Bauernstandes m Kurland". (Šī brošūra ir sa-

rakstīta no A. Spāģa Vāczemē); tās pašas grāmatas
10 reiz biezāku otru daļu (sarakstītu Pēterburgā);

cien. stātsrāta, Rēveles cenzora Blagoveščenskija grā-
matu: „Der Este und sein Herr" (šīs grāmatas druka

tapa no manis izgādāta 1861. g. Vāczemē); manu ma-

zu brošūru: „Baltische, namentlich livlāndische Bauern-

zustānde". Cien. Blagoveščenskija raksts paskubināja
Vāczemē pazīstamo rakstnieku F. Hofmani sarakstīt

vācu žurnālā „Gartenlaube" ļoti siltu lūgumu zem

uzraksta: „Eine deutsche Bitte fur das arme Volk der

Esten". Daudz citu rakstu nepieminēsim.

Saprotama lieta, ka «Pēterburgas Avīzes" izdevē-

jiem dažas no Baltijas reformām un vajadzībām, kas

pa daļai minētās brošūrās, pa daļai krievu žurnālos un

it īpaši administrācijas rakstos bij iespiestas, neva-

rēja būt vienaldzīgas un svešas. Bet šīs lietas „Pē-

terburgas Avīzēs" pavisam palika neapspriestas un

pat arī nepieminētas. Nav jāaizmirst, ka īpaši 1862. g.

poļu nemieri tapa diezgan draudīgi, tā kā val-

dībai nācās ļoti grūti uzturēt vajadzīgo mieru.
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Ja nu lasītājs, kas viņos laikos «Pēterburgas Avī-

zes" nemaz nebūs dabū is rokā, tagad ieskatīsies šīs

avīzes piemiņas grāmatiņās, tad tas laikam brīnī-

sies, kā šī, no dažām pusēm par tik dumpīgu izsla-

vētā lapa, tik mierīgi un vispārīgi runā par šādām

un tādām lietām, ko arī tagad avīzes apspriež it no-

pietni. Bet te atkal kas jāpiemin. Kas tagad lasa pazī-

stamos rakstus no franču rakstniekiem Voltēra (Vol-

taire) un Ruso (Rousseau), tas mēdz brīnīties, kā

šie raksti, kur nekas īpaši jauns nav teikts,

iespēja 18. gadu simtenī tik stipri iesildīt lasītāju ga-

rus nevien visā Francijā, bet pa daļai arī citur Eiro-

pā. Nevaru liegt, ka arī mūsu dārgi cienījamais Gar-

libs Merķelis, kā tas pats izsaka, caur Voltēra un

Ruso rakstiem tapa uzskubināts tik dedzīgi, karsti

aizstāvēt latviešu un igauņu brīvestību un tiesības.

Un tagad, — kāds brīnums! — var lasīt Voltēru un

Ruso aukstām asinīm un tur atrast diezgan vainu

un vāju domu, bet it maz ko jaunu. Ja nu tas tā var

notikt ar tik slaveniem varoņiem, kādi bija minētie

franču rakstnieki, ko tad lai gaidām no tādiem nie-

cīgiem rakstniekiem, kādi strādāja «Pēterburgas Avī-

zēs!" Lieta ir tā, ka dažas cilvēcei pie viņas attī-

stības ļoti svarīgas un derīgas domas, reiz izteiktas,

paliek gandrīz par visas tautas īpašumu it īsā laikā,

tā kā drīz jau tūkstoši runā un domā tāpat, kā iesā-

kumā runājuši, vai tikai viens pats vai pāris cilvēku.

Ar poēzijas rakstiem ir citādi; no tiem vispārīga pub-
lika gan mēdz izņemt dažus īsus, īpaši izdevīgus tei-

kumus. Bet no visas poēzijas publika nevar tik daudz

sev piesavināt kā no rakstiem par ļaužu labklāša-

nos, par valsts ietaisēm, par reformām un citām šādām

tādām lietām. It ne reti notiek arī tā, ka tie, uz ku-
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riem publika skatās un klausās kā uz praviešiem,

īsā laikā top pārsniegti no jaunākās paaudzes, kas

šiem uz kamiešiem stāvēdama, it viegli paceļas aug-

stāki bez īpaši liela pūliņa.

Nezinu, vai ar šiem piezīmējumiem iespēšu atvai-

not mūs «Pēterburgas Avīžu" rakstniekus, pret la-

sītājiem, kas tagad varbūt «Pēterburgas Avīžu" pie-

miņas rakstiņus pirks un arī kāros šinīs rakstos at-

rast diezgan svarīgu saturu; tie varbūt pukosies, ka

neatrod tik daudz, kā bij cerējuši, lasīdami dažas iz-

slavēšanas no draugu puses. Lūdzam vērā likt, ka

priekš «Pēterburgas Avīzēm" tikai pastāvēja „Lat-
viešu Avīzes" un „Mājas Viesis". Abām avīzēm gan

bij savi nopelni, bet «Pēterburgas Avīzes" ķērās pie

daudz citādiem, toreiz latviešu rakstniecībā svešiem

uzdevumiem. Veco (to laiku) latviešu ortogrāfiju uz-

reiz nebūt nevarēja sviest pie malas; bij jāmēģina pa-

priekš ievest šādas tādas mazas pārlabošanas un tad

iet drusciņ tālāk. Tikai trīs gadus pastāvēja «Pē-

terburgas Avīzes", un jau pēdējā gadā bij rakstības

vīzē vai ortogrāfijā spērusi ievērojamu soli uz priek-

šu; tagadējā „Piemiņa" iznāk, zināms, ar tagadējo

ortogrāfiju. Kad paies vēl 25 gadi, tad latviešu orto-

grāfija būs atkal cita.

Par ārīgiem apstākļiem lasītājiem šis tas būs zi-

nāms. «Pēterburgas Avīzēm" pirmajā pusgadā, kad

iesākumā es viens biju avīzes cenzors un nelaiķis

Juris Alunāns redaktors (par nelaimi J. Alunāns stipri
saslima jau maija mēnesī 1862. gadā un nevarēja pats
būt Pēterburgā, kad pirmie 10—15 numuri iznāca),

gadījās 4000 abonenti, un toreiz šis skaits izlikās tik

brīnišķi liels, ka cien. «Latviešu Avīžu" redaktors
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Šulca kungs it ļoti par fo niknojās. Kad pēc arī avīzes

virscenzūra pēc daudz niknām sūdzībām tapa pār-
celta uz Rīgu, „Pēferburgas Avīzēm" 1863. gadā vēl

bija 3300 abonentu. Pēc tam, kad avīzes izdošana pāri

reiz tapa uz vairākiem mēnešiem aizturēta, abonentu

skaits 1864. g. vēl bija kādu 1500 liels. Daži apstākļi

pamazināja abonentu skaitli vēl vairāk 1865. gadā,
kad redakcija pasludināja, ka ar jūnija mēnesi avīzes

izdošana beigsies, kas arī notika.

CIENĪJAMAI "BALTIJAS VĒSTNEŠA"

REDAKCIJAI!

(1870)

Mīļi lūdzu Jūs, šo rakstiņu ieņemdami Jūsu lapā

paziņot manus draugus un pazīstamus, ka es jau

labi ilgu laiku pie „Moskauer Deutsche Zeifung" re-

dakcijas gandrīz nekādas dalības neņemu un uz priek-
šu arī it ne kādas dalības vairs neņemšu. Vaina nav

mana. Ceru, ka tiem, kas šinī pēdējā pusgadā bij

uz „Moskauer Deutsche Zeifung" parakstījušies, varēšu

drīzumā par velti piesūtīt īpašu rakstu jeb īpašus

rakstus, par atlīdzināšanu no savas puses. Šinīs rak-

stos taps, zināms, visvairāk spriests par Baltijas sva-

rīgākām lietām un arī par dažiem minētai avīzei

„Moskauer Deutsche Zeifung" piestellētiem un ne-

nodrukātiem rakstiem.
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ZEMES PĀRDOŠANA.

(1863)

Kādas 1500 pūrvietas jeb 500 desetiņas laba, ne-

apstrādāta zeme, 80 verstes no Pēterburgas un 7

verstes no lielā Pēterburgas-Maskavas dzelcela sta-

cijas Lubānes atstatu, ir par skaidru naudu pārdoda-
ma lielos un mazos gabalos uz mūžīgiem laikiem.

Viduvējā maksa par labu zemi ir pieci rub. sudr. par

ik pūrvietu (15 rub. par 1 desetiņu).

Zeme ir patiesi laba; apakšgrunte ir cieta, mālai-

na. Lielākā zemes daļa ir kaļķu māls (Kalkmergel),

apaudzis ar mazu biezu mežiņu, ar bērziem, alkšņiem

un citu lapu mežu; uz vienas daļas aug priedes. Sausas

pļavas ir kādas 200, slapjas purvu pļavas kādas 250

pūrvietas. Tie lielie koki mežā ir priekš 10 vai vairāk

gadiem izcirsti; malkas ir diezgan, bet būvbaļķi ir

jāpērk; tos var dabūt par lētu maksu (40 kap. par

mazu, 1 rub. par lielu baļķi) un atpludināt līdz

pašām mājām par upi, kas uz šīs zemes robežām un

gar pašu minēto dzelžu ceļa staciju tek. Kādas no-

tēs ēkas var, ja pircējiem vajadzīgs, jau šoziem likt

uzbūvēt no kaimiņiem zemniekiem par naudu, divas

lielas krievu sādžas ir tuvumā.

No zemes kopējiem top šinī gabalā visvairāk ru-

dzi, auzas un mieži sēti; tie izaug, caur caurim rēķinot,

tāpat kā Vidzemē un Kurzemē: 3 līdz 4 graudi sliktā

laukā un gadā, 5 līdz 15 graudi mērenos un labos

laukos mērenos un labos gados; 15 līdz 20 graudi it

labos laukos un gados. „Tā še kādu mēnesi garāka
ziema daudz starpības nedara pie zemes kopšanas":
tā saka zemes kopēji no Vidzemes un Kurzemes, kas
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še jau daudz gadus dzīvo. Ka pat it augstos zieme-

ļos var labi laukus kopt, to redzam somu un zviedru

zemē; pirmējā strādīgiem zviedru zemniekiem pie-

der zemes gabals ap pilsētu Gamla Karlebi pie Bot-

nijas jūras apakš 64. platuma grāda; šiem bagātiem
zemniekiem izaug caur caurīm 14 graudi no sējumiem,

kauču tiem jārēķina, ka ikkatra 7. gada sējums iet

bojā caur salnu! — Pēdējā, t. i. zviedru zemē mūsu

laikos izplešas zemes kopšana ikdienas vairāk un

vairāk pret ziemeļiem. Tādos platuma grādos, kā

Pēterburga stāv, ir zviedros zeme vēl divreiz tik

dārga ka Kurzemē un trīsreiz tik dārga kā Vidzemē

un igauņu zemē. Un, tiešām, varam cerēt, ka ir krie-

vu zemē taps daudz dārgāka, tikdrīz ka zemnieku

brīvība iesakņosies.

Bet tādā vietā kā tai augšā minētā, kas tik tuvu

pie dzelzceļa un pie lielās Pēterburgas — vajadzētu
visvairāk kopt kartupeļus, dārza saknes, augļus un

ogas; tie ienestu daudz vairāk peļņas, jo šīs lietas, ko

par daudz tāli nevar vest, ir līdz šim Pēterburgā par

daudz dārgas. Krievu zemnieki vēl neprot šinī ga-

balā zemi pēc kārtas kopt, viņu skaitlis še ir par

daudz mazs un tiem arī it daudzreiz trūkst lopu

spēks, labi ieroči v. t. j. pr. Strādīgi latvieši, kam

labs iesākums un padoms netrūkst, varētu, kā lie-

kas, še tikpat turīgi tapt kā vācu kolonisti, kas ap

Pēterburgu it labu naudu no lauku un dārzu kopša-

nas saņem. Uz priekšu, kā liekas, ies krievu zemē

vislabāk tiem zemturiem, kas nepērk lielus ga-

balus un kas pieliek paši roku pie darba (ka Vāc-

zemē un citur).

Cik nu pircējam naudas vajadzēs? Laikam vajadzēs
tam, kas par 500 sudr. rub. zemes pērk (t. i. kādas
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100 pūrvietas) ne mazāk kā 1500 s. rub. naudas, lai visu

labi var uzsākt, mājokli pēc prāta uztaisīt, laukus

uzplēst, lopus un sēklas iegādāt un pēcāk augļus

sagaidīt Amatnieks vai dārznieks, kas tikai mājokli

un dārzu (5 līdz 20 pūrvietas) grib ietaisīt, varēs,

zināms, $r mazāku iesākumu iztikt. — Kas gribētu at-

braukt un še zemi v. t. j. pr. pārlūkot, tam izies ne

apakš 25 rub. s. naudas un 4 dienas laiks, no Rīgas

rēķinot.
Kad nu daudz pircēji pie šī mazā zemes gabala

nevar dalību ņemt, tad pircēji top uzaicināti drīz

apakšā rakstītam pārdevējam ziņu laist, tad pēcāk

I—2 mēnešus to lietu gruntīgi pārdomāt un tad pirk-

šanu izdarīt.

Tā nu domāju visu pēc patiesības izteicis

zemes pārdevējs

C. Woldemar.

(Mana adrese ir — vāciski: St. Petersburg, Was-

sili-Ostrow, 4 Linie, Haus Nr. 5, — krieviski:

C.-IleTep6'yprb, Ha BacnjiheßCKOM'b ocTp. bt> 4 jihh. bt» ņ,owh N° 5).

(1864)

Mazi zemes gabali, pūrvietu vai vairāk lieli, tādā

jaukā vietā, kur ģeld pilsētiņu ietaisīt, top par 20 rub.

s. pūrvieta uz mūžīgiem laikiem pārdoti Tigodas

upes malā, 7 versfes atstātu no Maskavas-Pēterburgas

dzelzceļa lielās stacijas Lubānes, kas ir Tigodas up-
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malā, 77 verstes no Pēterburgas atstatu un 2 1/*

stundu braukšanā aizsniedzama. Šie mazie zemes ga-

bali ir turpat blakām dabūjami, kur šogad latvieši, ze-

mes kopēji un dārznieki, nometās no manim pārdo-
tā zemes gabalā. Še nu varētu nolaisties un iebūvē-

ties visādi amatnieki (arī melderis, 1 alus brūveris,

1 šeņķeris un andelmanis); likumus izpildīdami tie še

var katru amatu strādāt, fabrikas būvēt un andeli

vest; par dzelzceļiem var savas preces uz abām gal-
vaspilsētām vai vēl tālāk lēti aizsūtīt. Būvbaļķi nāk ik-

gadus no Tigodas augšgala uz leju un tādēļ ir diezgan

dabūjami; malka ir tuvu diezgan. Amatnieki, visvai-

rāk labi amatnieki šinī gabalā var, kā liekas, it labi

uz priekšu tikt.

Klātākas ziņas ir dabūjamas pie zemes pārdevēja
C. Woldemar, Pēterburgā, Vasili Ostrovā, ceturtā lī-

nijā, namā Nr. 5.

ZEMES PĀRDOŠANA.

{1864)

Kādas 1700 pūrvietas it laba, auglīga mālaina zeme

man apakšā rakstītam tagad ir pārdodama par vi-

duvēju maksu no 5 rub. s. par pūrvietu, lielos vai

mazos gabalos uz mūžīgiem laikiem. Šī zeme

ir kādas 6 līdz 8 verstes no mana pirmā ga~

bala atstatu, kur šogad daži latvieši ir nolaidu-

šies, no Pēterburgas Maskavas dzelzceļa stacijas Lu-

bānes 16—18 verstes; šī stacija ir no Pēterburgas 77

verstes (11 jūdzes) atstatu. — Minētā zemes gabalā
ir 5 verstes 20—40 pēdu augsti it jaukas upītes ro-

bežas; viscaur gan šo garo upmalu ir kādas 300 pūr-



174

vietas auglīgas sausas pļavas, kur it daudz vietās aug

āboliņš un lēcas (Wicken) bez sēšanas; visas šīs pļa-
vas var, kad grib, uzart un apsēt un var cerēt, ka

bez apsūdošanas no tiem varētu 2 vai 3 gadus labus

augļus dabūt. Aiz šīm pļavām nāk mežs, kur vēl

ir mērens skaitlis priežu un egļu būvbaļķu, labi liels

skaitlis slaikas apses un labi bērzi. Lielākais meža ga-
bals ir priekš 10 gadiem izdedzis; šinī gabalā aug

jauni bērzi, balti un melni alkšņi, zāle un lēcas; zeme

arī še ir visur auglīga. Tuvu klāt ir krievu ciems

Smerdina, pie Tigodas upes. Pircējam vismazāk pus-

nauda jāiemaksā. Būtu ģeldīgs vēl šoruden zemi ap-

skatīt. Kad no Rīgas pulksten trijos pēc pusdienas iz-

brauc, tad var otrā vakarā pulsten 10 jau būt Lubānē,
otrā dienā zemi apskatīt un atkal it drīz mājā tapt.

Atbraukšana par dzelzceļu no Rīgas līdz Lubānei iz-

maksā 9V2 rubļus.
Klātākas ziņas pie C. Woldemar, zemes pārdevēja,

Pēterburgā. Adrese ir: Herrn C. Woldemar, St. Pe-

tersburg, Wassili Ostrow 4. Linie Haus Nr. 5.

NOVGORODAS GUBERŅĀ PĀRDODAMAS VAI

IZNOMĀJAMAS MĀJAS.
(1873)

Kādas 12—15 verstes no lielās Lubānstacijas (uz

Pēterburgas-Maskavas dzelzceļa, 77 verstes no Pē-

terburgas) ir pārdodamas, jeb ja pircēji negadās,

uz pailgu laiku uz arendi jeb nomu izdodamas, ar labi

apsūdotiem laukiem, ar ēkām, pļavām, ganībām un

mežiem. Par to pašu ceļu, tikai 4—6 verstes tālāk,

atrodas tās 15 mājas Smerdinas gabalā.
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Māju un zemes aprakstīšana.

I. Tigodas gabalā.

Lielums Vērtība skaidrā Cik ases

Mājas īnašnieka vārds: pūrvietās: naudā par pūrv.: pavisam: upmalas pieder:

1) Indrikson 31 p.-v. 6y2 rub- 200 rub. 80 ases

2) Straus 84
„

10
„

840
„

180
„

3) Feltentāl 55
„

11
„

6CO
„

300
„

4) Šulc 74
„

8
„

600
„

120
„

5) Grūnberg jaun. 90
„

11
„

1000
„

520
„

6) Griinberg vec. 150
„

10
„

1500
„

360
„

7) Thalberg 48
„

12i/2 „
600

„
130

„

8) Seeberg 39
„

9
„

350
„

(100)
„

9) Feldmamn 60
„ Bi/2 „

500
„ (200) „

10) Graumann 62
„ 1% „

480
„

200
„

11) Platmann 75
„

9
„

675
„

200
„

12) Brachvogel 60
„

12
„

725
„

120
fj

—0— bez mājām 114
„ 3% „

420
„

—„'

11. Smerdinas gabalā.

13) Kārkliņ 65 p.-v. 8 rub. 520 rub. 160 ases

14) Senķer 75
„

82/3
„

650
„

260
„

15) Lasmann I 146
„

8
„

1170
„

350
„

16) Lasmann Ii 66
„

7
„

460
„

120
„

17) Kracberg 107
„

7
„

750
„

100
„

18) Ciekur 63
„

7
„

450
„

200
„

19) Haberkorn 75
„ 5V3 „

400
„

(170)
„

20) Didriķson 78
„

5
„

400
„

—

„

21) J. F. Leitendorf 80
„

5
„

400
„

—

„

22) Zembach 75
„ 62/3

„
500

„
—

„

23) A. Beitniek 70
„

BV2
„

600
„

400
„

24) K. Beitniek 72
„

Bi/2 „
600

„ 250
„

25) Urban 106
„

8
„

850
„

250
„

26) K. Leitendorf 65
„

7
„

450
„

80
„

27) J. Leitendorf 53
„ 7i/2 „

400
„

90
„

—0— bez mājām 100
„

3
„

300
„

—

„

—0— bez mājām 150
„

2
„

300
„

—
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Pa Tigodas upi (ar it jaukiem sausiem krastiem)

pavasarī brauc ar labi lielām preču laivām pret strau-

mi uz Lubānsfaciju. Tigoda iekrīt Volchavas upē, kas

galā noiet uz Pēterburgu. Mazākās upītes Ļezna,

Smerdina ietek Tigodā. Maz malkas kurināšanai ir ti-

kai tais gabalos, Nr. 18, 19, 20 un 22. Citiem visiem

ir malkas uz ilgu laiku papilnam, un dažam netrūkst

arī būvkoku. Lielākā māju iedzīvotāju daļa līdz šim

turēja 6—lo govju lopus, bez tam zirgus, aitas, cū-

kas, — tā ka lauki ir labi iesūdoti. Zeme pa lielākai

daļai ir mālaina, reti smilšaina. Te sēj: rudzus, kvie-

šus, miežus, auzas, linus, kaņepes, zirņus, pupas, stā-

da kartupeļus, kāpostus un visādas ogas. Caur caurim

katrā mājā izaug pilnīgi gada uzturs uz laukiem.

Slaucama govs ienes par sviestu vien ikgadus tik

daudz, cik ta ir pircējam maksājusi. — Tos mājas

plačus Nr. 5, 6 un 15 var pircēji viegli dalīt vairāk

dalās un tur ietaisīt mazākas mājas tā, ka katram!

iznāk upmala, lauku placis, pļavas un mežs. — Vi-

siem māju gabaliem ir landkartes gatavas.

Visas šīs minētās 27 mājas nāk tādēļ no jauna

uz pārdošanu jeb arendi, ka viņu tagadējie iedzīvo-

tāji, 8 gadus še velti nodzīvojuši un pa lielākai daļai ir

turīgi tapuši, no viena viņu starpā samusināti, arī

uz priekšdienām neko negrib maksāt, kamēr citi lat-

vieši še apkārtējās muižās maksā ikgadus arendi 50

kap. līdz 1 rbl. par pūrvietu un pārtiek it labi. (Priekš

iedzīvošanās, t. i. māju un lauku ietaisīšanas, top še,

kā arī Kurzemē un Vidzemē, tikai 4 būvgadi rēķi-

nāti). Gribēdams, lai tie, kas pa daļai Kurzemē kalpi
būdami bij maz pie spēka, varētu papriekš iekrāt labu

lopu pulku un t. j. pr. un tad sākt to iesākumā no^
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līgto naudu par zemi izmaksāt un bez grūtuma zemi

par īpašumu iemantot, —

es līdz izgājušam gadam
maksas nepaģērēju, lai gan man viens un otrs teica,
ka mana tik liela uzticība uz saviem tautiešiem va-

rētu iznākt par ļaunu un kārdināšanu. Un patiesi arī

atradās, kas izgudroja, ka, ja šie, laiku vilkdami, man

neko nemaksāšot, tad vienreiz man taču uzbrukšot

parāddevēji, par kuru naudu šīs zemes ir pirktas;

zeme tapšot ātrumā uz ūtrupi lēti pārdota, un šie

varēšot varbūt par rubli pūrvietu zemes pirkt (t. i. par

tādu naudu, ko kaimiņi latvieši še krievu un vācu

muižniekiem par gadu arendi maksā, nekad māju

par īpašumu neiemantodami). Tādā vīzē nu, zināms,

tie, kam es pie zemes pirkšanas paliku parādā, da-

būšot (tā tapa rēķināts) vai it maz ko, vai neko, bet

šiem, kas iesākumā vai neko, vai tik mazu drusciņu

bij iemaksājuši, viss būtu ienācis gandrīz bez maksas

(tik par viengada arendi) klēpī, jo šie teicās skaidri

zinot, ka tiem palīdzēšot ar it lielu prieku daži va-

renie, kam mani daudzkārtīgie krievu, vācu un lat-

viešu raksti, latviešu tautai par labu, nav patikuši.
Tā viss bij diezgan labi apdomāts — lai gan viņu

starpā dažam tāds ļauns nodoms iesākumā it nemaz

nepatika un dažiem ir tagad ir ļoti pretī —

un valgs
likās man jau ap kaklu būt, (ļautiņi nelika vērā, ka

tādā netaisnā lietā iemantots varens palīgs nevien

visai tautai svešu ļaužu starpā par lielu negodu un

skādi nāk, bet arī galā pašiem var skādēt), te nāca

pašā pēdējā stundā priekš gaidāmās ūtrupes man

pazīstams krievu kungs palīgā, kam bij nauda pie

rokas. Tam nu vajag to naudu (5000 rbļ.), tik drīz

kā tas ir iespējams, atjmaksāt, un tādēļ tās minē*

tas mājas tiek pārdotas par tik lētu naudu. Kuras
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netaps pārdotas, varēs tāpat ņemt uz arendi ka ap

Lubāni citur notiek.

Ķa it īpaši šinī gabalā var labi iztikt, ir redzams

jau no tām 300 latviešu familijām, kas Šeit zemi uz

arendi tur; neviens negrib atpakaļ iet uz Kurzemi, bet

turpreti arvienu nāk jauni klāt (no Jaunpils, Liel-

ezeres un citur).

Pie Lubānes stacijas .gruntējas tagad pilsētiņa, kur

darba un peļņas netrūkst, kur sviestu un citas preces

var labi pārdot, ja tās negrib vest uz netālo Pēter-

burgu (vai vezumā pa taisnu šosejas ceļu IV2 dienas

braukšanā, vai pa dzelzceļu 3 stundās tur aizfikdams

un, ja vajadzīgs, vakarā atkal mājā būdams). Lubāne

stāv tādā apriņķī, kur uz visām pusēm latvieši dzīvo

un labi pārtiek. Tuvu pie pašas stacijas zeme maksā

100—200 rubļus par desetiņu (3 pūrvietām), ja ne-

rēķina pilsētiņas grunti, kur fo arī par 500 vai 1000

rubļiem tikai knapi var dabūt. — Visapkārt Lubānei

pavasari nometas bagāti Pēterburgas iedzīvotāji za-

ļumos; tie, zināms, visu labi aizmaksā. — Še Lubānē

ir skola 3 valodās, ir dakters, aptieka, pasts, bodes.

Latviešu baznīckungs atbrauc ikgadus vairāk reizes

no Novgorodas. — Pa dzelzceļu iet ikdienas 6 reiz

ļaužu vagonu rindas uz Pēterburgas un 6 reiz uz

Maskavas pusi.

Kas zemes pirkšanas vai nomāšanas dēļ no Rīgas

(caur Pēterburgu) uz Lubānes sta:iju atbrauc (pie kam

iziet IV2 dienas un 10 rbļ. naudas), tas lai pieiet pie

manas māsas, drusciņ sānis no ceļa, 7 verstes no

Lubānstacijas, blakām Ramtes ciemam; turpat pa lai-

kam es arī būšu šinī pavasarī (lai gan jūrasskolu lieta

mani ļoti skubina doties uz Melnjūru).
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Lai Dievs dod, ka pircēji drīz gadītos (dažs tu-

rīgs pilsētnieks te var lēti savam strādīgajam radam

zemkopim māju iegādāt, un ka neceltos liela neslava

latviešu vārdam šinī lietā; vairāk še negribu teikt)

Ar rakstiem var ziņu par šo māju pirkšanu pie-

sūtīt Pēterburgā advokāta kungam J. Friedemann, Ba-

seinajas ielā, 22. namā, 2. kortelī (BaceHHaa vjl, A- 22,

kb. 2).

Pēterburgā, 7. marta 1873. g.

C. Woldemar.

SLUDINĀJUMS.

(1874)

Caur šo rakstu daru zināmu, ka tās pārdodamās

mājas, par kurām papriekš sludināju, ka tās novem-

brī 1873. g. tikšot pārdotas, aizkavēšanās dēļ pie tie-

sām tiks 13. februārī 1874. g. Pēterburgā pie ap-

riņķa tiesas (Okružnij sud, Liteinajas ielā kroņa tie-

su namā) parāda dēļ ūtrupē vairāksolītājiem pārdo-

tas — bez vien dažas mājas Smerdines gabalā, par

kurām nupat īpaša nolīgšana taisīta. Zemes kārfes

par pārdodamiem. gabaliem un ceļu līdz tiem ir da-

būjamas Mājas Viesa un Balf. Vēstn. redakcijās Rīgā
un pie rātskungiem Ziliem un Valdemāra Jelgavā.

Pēterburgā, 16. decembrī 1873. g.

C. Woldemar.
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CEĻOJUMU APRAKSTI

VĒSTULE IZ ZIEMEĻU BALTJŪRAS.

(1879)

Šogad, ziemeļos jūrskolas pārmeklēdams un pa-

priekš Archangeļskas pilsētu, tad ļoti izslavēto So-

lovecikas klosteri diezgan apskatījis, devos ar tvai-

koni „Kem" uz Baltjūras vakara robežām. Drīz bij

jāpāriet uz otru mazāku tvaikoni „Oņega" un še

varēju runāt ar kuģa kapteini latviski, jo tas, ar vār-

du Jānis Reinbergs, ir dzimis latvietis, no Rīgas, kur

viņš priekš pāra gadiem iestājās jūrskolā un tad

caur pazīstamiem dabūja še it labu vietu. Nevaru

liegt, ka šis mazais piedzīvojums mani dikti ieprie-

cināja; jo varam cerēt, ka pēc nedaudz gadiem lat-

viešu kuģu kapteiņi un stūrmaņi papilnam būs at-

rodami nevien visās Krievijas jūrās, bet arī ārze-

mēs. Šinīs dienās brauks tālāk pret ziemeļiem pir-

mais no maskavniekiem pirktais tvaikonis uz Sibī-

rijas upi Obu; viņa vadoņi būs visvairāk latvieši.

Lai tik Dievs dod, ka visas latviešiem tagad aiz-

sniedzamās 11 jūrskolas sāktu ceramos augļus dot.

Trijās no tām (Polangā, Pilsberģē un Užavā) vēl

pārlieku maz gadās tādu skolēnu, kas tiešām grib

būt jūrbraucēji, un divas skolas (Rīnužos pie Rīgas

un Enguros Kurzemē) nule tik sāk izplaukt, lai gan

no tām var drīz labus augļus cerēt. Tās citas sko-

las: Ainažos, Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Ģipkā un Lub-

ezerē jau tagad nes labus augļus.

Baltjūra Krievijas ziemeļos, kur šogad pirmo reiz
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esmu, vasaras laikā it jauki izskatās. Nakts te jūnija

mēnesī it nemaz nav. Archangeļskas un Oņegas

pilsētās gan redz, ka saule visīsākā naktī noiet uz

pāra stundām (pie kam varbūt pusstundu pūlējas,
kamēr sāk un beidz noiet un uziet), bet rīta un va-

kara blāzmas paliek tik stipras, it kā kad saule puslīdz

ar mākoņiem būtu aizklāta. Pat tādās naktīs, kur

gadās lietum līt, pusnaktī ārā viegli var lasīt smal-

ku rakstu bez sveces. Laiks ir labi silts, dien un

nakti; teic ka uznākot jūlija mēnesī īsti karsts laiks,
it kā pie mums, kas pastāvot 2—3 nedēļas. Knišļu,
tādu pašu kā pie mums, ir milzums; naktīs mežos

un tanīs milzu purvos, kas te zk no visas zemes ieņem,

mudžinās gaisos it kā bišu spiets. Knišļu iznīcinā-

tāju, mazu putniņu, ir mazums; laikam tie iznīkst caur

salnu un caur badu garā ziemas laikā. Kad jūlija mē-

nesī diezgan dunduru izauguši, tad, zināms, tie noēd

knišļus. Ziema te pastāv 7 mēnešus. No labības

sēj gandrīz tik vien miežus un drusku auzas, un jo

tālāk pret ziemeļiem, jo mazāk. Še Kemē, kur visap-

kārt zeme, it kā Somijā, pastāv iz cietiem grunts

jeb granitakmeņiem, labību nemaz nesēj un visā pil-

sētā ar 300 ēkām ir tikai 20—30 mazi dārziņi, kur

stāda drusciņ kartupeļu un sīpolu. Taču šejienes ie-

dzīvotāji, vecficīgie krievi (kas tabaku nebūt nebrūķē

un baznīcā neiet), dzīvo it turīgi, ja tiem labi izdodas

zveja, uz kuru viņi iziet tālāk pret ziemeļiem Mur-

manas jūrmalā. Tur Ledusjūrā tā 4—lo mārciņas sva-

rīgā, smeķīgā zivs, ko krieviski sauc freska, vā-

ciski Dorsch, latviski menca (kas arī Baltijas jūrā,

ap Liepāju un citur atronas), mēdz tādā milzu dau-

dzumā atrasties, ka Baltjūras (un norvēģu) zvejnieki
trīs mēnešu laikā izmakšķerē tik daudz, ka pelņas
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pietiek Visam gadam, lai gan kuģinieki, kas zivi aiz-

ved uz Pēterburgu, nemaksā vairāk kā 10—40 kap. par

pudu. Viens no tiem lielākajiem zivju kupčiem tur ir

Liepājas kuģu īpašnieks Zebeķa k. un tam ir laba

peļņa. Baltjūras zvejnieki dūšīgi vīri, kas prot labas

liellaivas būvēt un visādas jūras briesmas izciest, paši

gandrīz nemaz vēl neprot tālbraukšanas amatu. Viss

tiem ir, tikai zināfnības vien vēl trūkst, tās zināfnī-

bas ko tagad latvieši savās 11 skolās viegli pāri zie-

mas laikos uz kroņa rēķina var iemantot un Ainažos,

Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Ģipkā un Lubezerē jau pa-

pilnam iemanto. Un taču jūrskolu arī baltjūrmal-
niekiem netrūkst vis; jau priekš 34 gadiem valdība

tiem ietaisīja jūrskolas Archanģeļskā un Kemē. Šīs

skolas pastāv līdz šo baltu dienu un maksā kronim

katra ikgadus 4000 rubļu. Ar šīm skolām iet tāpat
kā cītīgai saimniecei ar vistām: kad tās par daudz

baro, tad pautus nedod. Skolā top še uzņemti ne

tādi izauguši vai pusizauguši jūrnieki, kādi mācās

Rīgā, Ainažos un visur, bet — visvairāk 12—15 ga-

dus veci zēni; kad tie nu (pie kroņa maizes) ir 5—6

ziemas skolā mācījušies, tad tiem vairs netīk uz jūru

doties; tie meklē un atrod kopmaņu un skrīveru

vietas pilsētās un uz zemēm. Skolotāji še ir

flotes oficieri, kas uz andeles kuģiem nekad nav

braukuši un skolas amatā par 6—7 ziemas mēnešiem

līdz 1.500 rubļu pelnīdami, arī nekad nedomā, laikam

arī neprot vasaras laikā andeles kuģus vadīt, jo tur

ir liels darbs un mērena peļņa. Tad nu augļi no šīm

skolām ir pārlieku mazi. Pēdējos gados gan val-

dība apstiprināja vēl 4 jaunas jūrskolas — pilsētās
Sumā un Oņegā, un sādžās Kušerekā un Mudjugā;
bet arī še tika iecelti karaflotes oficieri par skolo^
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tājiem. Tikai vienam no šiem, Rastova kungam Mud-

jugā, ir izdevies, saprast savu īsto uzdevumu, un

viņa darbiem arī sāk augļi rasties. Uz priekšdienām,
zināms, ies citādi, ziemeļu jūrmalniekiem par lielu

labumu.

Lasītāji jau zinās, ka še ziemeļu milzu purvos ti-

kai ziemeļu brieži (stirnas), krieviski oļeņ, var atrast

barību, sūnas apakš dziļa sniega izrakdami ar sa-

viem ragiem. Sen jau gribēju grunfīgu ziņu dabūt

par to, kāda tā baltā sūna ir, ko šie lopiņi ēd;

nu to varu pateikt. Tā baltā sūna aug uz

gandrīz sausiem ciņiem purvos un tā ir tik trekna

zāle, ka no tās var brandvīnu dedzināt (ko Somijā

un Skandināvijā papilnam arī dara, pat zemnieki).
Pie siena šo trekno sūnu pieliek zirgiem un govīm au-

zu vietā; sūnas vien šie lopi neēd. Bada gados paši

ļaudis šo sūnu saberž par miltiem un cep maizi, to

cik necik ar labības miltiem samaisīdami. Arī pie;

mums, Kurzemes un Vidzemes purvos, atrodas šur

tur šī baltā cietā sūna, kas mazumā mēdz uz

sausiem tukšiem, starp silu un brūkleņu ogām, tāpat

arī uz akmeņiem augt. Pirmā jaunumā šī sūna ir

mīksta. Man liekas, ka tā sūna, kas gara jo gara

mēdz izaugt uz vecu egļu apakšējiem zariem, it kā

balta buka bārzda, ir no tās pašas slakas. Tad nu ģel-

dētu, ka mūsu zemkopji, kas purvmalās dzīvo, mēģi-
nātu šo sūnu likt pie barības — varbūt miltos sa-

berztu. Pielieku še klāt drusciņ no tās sūnas, lai

redakcija to var pazīt, ja nāk kāds vaicāt.

Ļaužu skolu vēl še ir maz; taču rēķina, ka trešā

ļaužu daļa prot jau lasīt; visuvairāk tie lasa vecas

pātaru grāmatas un bībeles ar slāvu burtiem. Vec-

ticīgie, kas baznīcā labprāt neiet, ir lieli bībeles la-
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sītāji un zinātāji; daži zinot no galvas bībeles lielāko

daļu. Ceļotājs visur satiekas ar veciem bārdainiem

vīriem, kas kopā sadevušies, dikti lasa viens otram

bībeli priekšā. Avīzes un laicīgas grāmatas šiem ļau-

tiņiem vēl gandrīz nemaz nav pazīstamas.

Jau ap Oņegas pilsētu ļaudis sēj vairāk labības,
tālāk par Oņegas upi uz dienvidiem vēl vairāk, bet

taču ne tik daudz, ka varētu paši ar savu maizi iz-

tikt. Pa ziemeļu Daugavu (Dvinu) uz Maskavu atu

pakaļ braucot, notiku Šenkurskas apriņķī, kas tikai

drusciņ tālāk nekā Pēterburga stāv pret ziemeļiem.
Tur jau daži ciemi paši iztiek labos gados ar savu

maizi. Nauda tur ir dārga, koki pārlieku lēti un zem-

nieku (visi ir kroņa zemnieki jeb udeļnije, f. i. ķei-

zara familijai piederīgi) mājas tik lepni uzbūvētas,
ka par to katrs var pabrīnīties. Pie viņiem, kā visur

pie krievu zemniekiem, kalpu nemaz nav; katram

precētam vīram jeb familijas tēvam pieder māja, divi

vai trīs bēniņu augsta, it kā pilsētas ēka. lekšā atro-

das liela spodrība. Man teica, ka šie ļautiņi zagļu
blēdību nemaz nepazīstot — pie viņiem varot droši

atstāt neskaitītu naudu uz galda un aizbraukt; at-

braucot atradīšot visu naudu paglabātu un ne grasis

nebūšot zudis. Zināms, še ļautiņi nekad nav ver-

dzības jeb dzimtbūšanas jūgu baudījuši, citādi jau

tādus tikumus pie tiem nevarētu atrast. Kad, kā daudz-

reiz notiekot, labība neizaug vai nosalst, tad šiem go-

dīgiem ļautiņiem gandrīz bads jācieš, jo kur ņems

naudu, ar ko labību pirkt iz tālienes. Un taču viņu

milzu mežos gul liela bagātība, ko tikai paši vēl ne-

prot iemantot caur jūrbraukšanas amatu. Kuģis no

150 lastēm lieluma, kas Oņegas pilsētā par 2000 rub-

ļiem ņem lādiņu no gataviem priežu un egļu dēļiem,
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var to pārdot Spānijā par 11.000 rubļiem, t. i. kuģis

no 150 lastēm, kas izmaksā 1.200 rubļu, var 9.000 rubļu

pelnīt uz reizi pāru mēnešu laikā. Lūdzu mūsu lat-

viešu jūrmalniekus arī šo lietu vērā likt, jo arī pie

mums var Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Ainažos un da-

žās miuižās dēļus un baļķus par it lētu naudu pirkf.

Šo mūsu ziemeļnieku mantu aizvedot uz dienvidiem,

kur priedes vairs neaug, latviešu kuģotāji var ātri jo

ātri bagāti tapt un ar iepelnīto naudu simtiem lat-

viešu kuģus uzbūvēt, lai visiem tiem atrodas laba

peļņa, kas tagad latviešu jūrskolās mācās tālbrauk-

šanas amatu.

CEĻOTĀJA VĒSTULES.

(1883)

I. Somi ja.

Iz Maskavas 23. jūnijā izbraucis uz Pēterpili un

no turienes 5. jūlijā tālāk braukdams uz Somiju, lai

varētu par dažiem jūrniecības un jūrskolu jautāju-

miem vietīgas ziņas sakrāt, — notiku 6. jūlijā Somi-

jas galvaspilsētā Helsingforsā, kur tagad skaita jau

43.000 iedzīvotāju. Visur bij redzams, ka šīs

ras bezgalīgais lietus maitājis sienu pļavās un labību

uz laukiem. Somu pļavas un lauki pa daļai gulēja
ūdenī. Augstākas vietas Somijā mēdz pastāvēt iz cie-

tiem akmeņiem, kur laukus un pļavas ietaisīt nevar un

tikai priedes un egles aug, akmeņu sprāgumos un

šķirbās savas saknes iespieduši. Somijā sēj to pašu
labību ko pie mums Baltijā: auzas, miežus, rudzus,
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vasaras kviešus, zirņus, linus, kartupeļus, kaņepes un

t j. pr., un lauki ir labi uzkopti kā arī augļu dārzi;

tikai lielu skādi darot dažās vasarās nakts sal-

nas, kas nomaitājot visus dārzus uti laukus, tā ka

izceļas vispārīgs bads. Citāda vīzē somiem iet labi,

ļoti labi.

Somijā tagad skaita jau līdz 200 avīžu; no šām

iznāk puse somu un otra puse zviedru valodā. SomU

valodas un tautas tiesības ir stipri augušas no tā

laika, kad 1868. gadā man somu students, teologs!

Helsingforsā, teica, ka somu studenti visi vienprātīgi

strādājot uz to, lai varētu somu valodai iegādāt po-

litisku pilnvaru, un ka šie arī cerot to panākt, jo

konstitūcijas likums, ko ķeizars Aleksands II tiem

bij dāvājis tādā garā, kā Aleksandrs I bij solījis, —

šis likums stipri audzināšot somu partijas svaru. To-

reiz, ap 1868. g., somu valodai nebij daudz vairāk po-

līfīga svara kā latviešu un igauņu valodām ir tagad,
— lai gan teorētiskā vīzē tiem bij jau daudz apsolīts.

Bet tagad: tīri jānobrīnās, cik cieti paši zviedri

(kas iztaisa desmito daļu no šīs zemes iedzīvotājiem
un ir gandrīz tādā pat stāvoklī, kā vācieši mūsu Bal-

tijā) uz to pastāv, ka zviedru pilsētu augstskolās,
pat meitu augstskolās, jāmācās somu valoda tikpat

nopietni kā zviedru valoda. Tikai pēcāk, pēc šīm

divām tēvijas valodām, nāk Somijā „svešas"
valodas: francūžu, angļu, krievu un vācu valodas.

(Somija ir īpaša valsts, un nav Krievijas province, kā

Baltija un citas krievu guberņas). Niknākie zviedru

partijas aizstāvji pavisam ir apklusuši, redzot, kā somu

partijai visur veicas: tas ir ļaužu vairums, Krievijas
uzticība un īsti liberāls gars (kas gādā par skolām

un nabadzīgo tautas daļu laicīgi un garīgi); viss



187

tas ļoti palīdz somu partijai, pie kuras tagad pieder

jau arī labs pulks dzimušu zviedru no lielkungu un

birģeru kārtām; tāpat liela baznīckungu daļa ir dzi-

muši somi. Zviedru valoda caur tādu izturēšanos it

nemaz netiek apspiesta.

Zviedri un somi tagad ir lieli draugi (izņemot tikai

dažus vadoņus no vecās zviedru partijas); tikpat lieli

draugi, kā drīz būs Baltijā latvieši un vācieši, kad pē-

dējie aprims gānīt un denuncēt tautiskus latviešu

un igauņu centienus kā briesmīgus valstij un pat
visai cilvēcei. Zviedru partija papriekš lamāja un de-

nuncēja tāpat, bet pēcāk dabūja redzēt, ka krievu

lielmaņus nevar vis tik viegli apmānīt, kā fo bij ce-

rējuši. Krievu valdība tagad nemaz nepretojas zviedru

valodas izplatīšanai Somijā, zinādama, ka tagad šī

izplatīšana vairs nenozīmē ienaidu pret Krieviju — jo

somu partija, vienalga, vai tā nu runā zviedriski vai

somiski, turas cieti pie Krievijas un negrib ne zināt

no savienošanās ar Zviedriju. Baltijā katrs īsti mā-

cīts vācietis kā arī lafviefs un igaunis, zina, ka ar

valodas lietu pie viņiem stāv tāpat. Vīri, kā Širens,

Jūlijs Ekardts un citi, arvien strādās un runās Krie-

vijai par skādi, vai nu vāciski, vai krieviski, vai lat-

viski; bet ar tiem tā nosauktiem jaunlatviešiem un

jaunigauņiem tas ir un būs mūžam gluži citādi, vien-

alga, vai tas ir vairāk vai mazāk konservātīvs nekā

Sirēna un Ekardta kungi. Un ka pie tādas Baltijas
latviešu un igauņu partijas var arī vācieši un

krievi piedalīties, to var katrs labāki saprast, kad

tas tur priekš acim somu un zviedru politisko un ik-

dienīgo dzīvi, kur ar skolām, nabagu namiem, literātū-

ru tagad iet daudz labāki, nekā gāja senāk.

Pagājušos zviedru laikos Somijas galvas pilsēta
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bija Abo, kas Stokholmai guļ tuvāki nekā Helsing-

forsa. Tagad Abo pilsētā mājo ap 25.000 iedzīvotāju,

un še, kā pilsētā, kur lētāki var dzīvot, tagad ir So-

mijas jūrnieku centrs. Še ir tā vislabākā Somijas jūr-

skola ar slaveno skolotāju Steniusa k. (manu veco

pazīstamo, zviedru, no kura skolas 25 gados jau līdz

700 jūrnieku ir nolikuši kapteiņu un stūrmaņu eksā-

menus). Šeit tagad būvē daudz dzelžu tvaikoņu; bū-

vētājs ir anglis Kreitons (W. Crichton v. Co.), kas

gatavas dzelžu plates pieved iz Anglijas un tikai

nedaudz dzelžu un tēraudu daļas sagatavo Somijā.

Še tagad top 5 tvaikoņi Kaspijas jūrai būvēti no

krieviem: starp šiem viens par 80 vai 90.000 rubļ., kas

vedīs 25.000 pudu naftas vai ķerosina; otrs par 145.000

rubļ., 40.000 pudu naftas vešanai; trešais, mazs tērau-

da kuģītis no 60 tonnām, par 50.000 rubļ. — Kas ku-

ģus pastellē pie Kreitona kga, tam vajag pašam ļoti

izmanīgam būt, — citādi ies slikti, jo Kreitona k. pie

tam arvienu ko vinnēs. Viņš būvē tā, kā, top pastel-

lēts, un nav viņā vaina, kad kuģis pēcāk nav derīgs,
vai ir nestiprs v. t. pr. Pēc „Verifas" un „Lloid" li-

kumiem tas nemaz nebūvē (jo šie likumi cieti nosaka,
cik stipram vajag būt dzelzs un tērauda kuģu da-

ļām). Laikam Kreitons, daudz naudas sapelnījies, do-

sies uz Angliju, — tā še runā.

Zēģeļu kuģus tagad Somijā daudz nebūvē. Divi pē-

dējos gados esot 2 miljoni marku somu kuģos bojā

gājuši caur lielām aukām Indijas jūrā, kur 5 lieli

tvaikoņi un citi kuģi pazuduši. Tagad somu kuģu
vērtība neesot 12, bet tikai 10 milijonu marku liela

(somu marka ir francūžu franks: tagad 12 kap.).
Šos sīkumus man izstāstīja Steniusa kungs, kas

ņem dalību visās četrās Abo pilsētas kuģu apdro-
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šināšanas biedrībās. Uz manu lūgšanu viņš apsolīja
šo 4 biedrību statūtus piesūtīt nevien man, bet arī

katram, kas mūsu Baltijas jūrmalā tādas kuģu ap-

drošināšanas biedrības gribētu ietaisīt.

Jāpiemin, ka kuģošanā līdz šim zviedri ņem daudz

vairāk dalības nekā somi, kuru lielākā daļa tikai pē-

dējos 20 gados sāk attīstīties. Man liekas, ka latvie-

šiem laimēsies drīzāk tikt pie daudz kuģiem nekā

somiem, kuru zemei trūkst tādu lielu andeles centru

ka Rīga, Liepāja un kuru skolas arī vēl stāv par

daudz baznīckungu (lai gan dzimušu somu) rokās,
kas it reti prot cienīt jūrniecības vērtību. Zviedru

skolas esot daudz labākas; tās nestāv baznīckungu
rokās — un arī zviedri apdzīvo tos jūras krastus, kur

kuģniecība var vislabāki izdoties. Zināms, zviedriem

arī palīdz tas, ka zviedru valoda stāv tuvā sakarā ar

angļu un holandiešu valodu. Še man atkal jāpiemin,
ka skandināvu un angļu valodā atrodas it daudz

vārdu, kas stāv tuvāki latviešu nekā vācu va-

lodai, t. i. tai valodai, kas tagad top lietota vācu dru-

kā. Tādēļ latviešu jūrniekam nāk vieglāki nekā somu

jūrniekam saprast angļus un daudz citas jūrnieku
tautas.

11. Zviedrija.

No Abo (Obo), kur vienādvien lietus lija, sestdie-

nas vakarā izbraucis, svētdien pusdienā, 10. jūlijā,
ietiku Zviedrijas slavenajā jaukajā galvaspilsētā Stok-

holmā, kur tagad skaita 180.000 iedzīvotāju (Gēte-

borgā 95.000). Tagad visās Zviedrijas jūrskolās:
Stokholmā, Gēteborgā, Malmē, Geflē, Kalmarā, Her-

nezandā, Visbijā, Karlshamnā, Vestervikā atrodas īpa-

ša nodaļa tiem, kas grib mācīties par mašīnistiem vai
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tvaikoņa vadoņiem. Šiem pēdējiem papriekš jānoliek

kapteiņa vai stūrmaņa eksāmens. Tvaikoņu nodaļā
mācās kādus 2 mēnešus, kamēr var nolikt eksāmenu.

Tikpat ilgi mēdz mācīties Somijā, īpašā reālskolas

klasē.

Stokholmā ir divas lielas verftes tvaikoņu būvei:

„Sfore Ververt" un „Bergsund Ververt". Bet tā'lie-

lākā kuģbūves verffe ir Mofalas pilsētiņā, kur pēdējos

pāri gados zviedris Nobels Kaspijas jūrai un Volgas

upei esot par 2 milj. rubļu tvaikoņus būvējis. Šie kuģi

izmaksāja dārgu naudu, bet Zviedrijas dzelzs arī ir

daudz labāka nekā angļu dzelzs, kas dažu reizi viegli

sprāgstot un lūstot; visvairāk pēdējos gados esot

daudz Anglijā būvēti jauni tvaikoņi sliktas dzelzs dēļ

gājuši bojā vai pavisam pazuduši jūrā (kas ar koka

kuģiem it reti notiek). Uz Mofalas pilsētiņu no Stok-

holmas es aizbraucu ar mazu tvaikoni caur kanāļiem

ar 50 slūžām, caur upēm un ezeriem, pa 30 stundām.

Mofalas verffē, kas ir lieliski ietaisīta un pieder bagā-
tai naudas biedrībai, tagad strādāja ne mazāk kā

1700 cilvēku (mašīnas no 400 zirgu spēkiem tiek dzī-

tas caur Mofalas straumi, kas no Vetterezera izfek

un krīt še 30 pēdu). Bet Mofalā var būvēt tikai ma-

zus un mērenus kuģus; tādēļ verffei pieder īpašasļ
filiāles Gēfeborgā un Norkepingā, kur būvē arī it

lielus kuģus.

Lai gan arvienu lietus lija, tad taču visur bij re-

dzams, cik zviedri koši ģērbjas, cik nopietni visi strād-

nieki lasa avīzes, cik labi top kopti lauki, pļavas un

zemnieku mājas.

Zviedrija un Norvēģija ir tikpat akmeņaina kā

Somija; lielākā zemes daļa pastāv iz cieta granītak-
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mens, kur virsū aug reti koki un sūnas; nelielu kalnu

starpā atrodas ezeri simtiem un varbūt tūkstošiem.

Koku top izvests brīnum daudz, bet it reti neapstrā-
dātā vīzē, baļķos. Viss top sazāģēts smalki dēļos un

dēļīšos, jo caur to peļņa nāk daudz lielāka. Zviedri

tagad būvē arī sev daudz tvaikoņu; zēģeļu kuģi tiem

īsti daudz nekad nav bijuši. Zviedri nu cer ar saviem

tvaikoņiem drīz panākt norvēģus jūrniecības laukā*

Bet laikam tas neizdosies vis.

111. Norvēģija.

Kristiāni ja, Norvēģijas galvaspilsēta, tagad top jau

no 122.000 cilvēkiem apdzīvota; Bergenē ir tikai

ap 40.000 iedzīvotāju.
Lielā Norvēģijas zēģeļu flote tagad gan neaug

vairs lielāka, bet tā arī neiet mazumā, jo ikgadus

tikpat daudz jaunu zēģeļu kuģu tiek klāt piebūvēts,
cik vecuma vai jūras nelaimju dēļ aiziet bojā. Pēdē-

jos gados nu norvēģi bagāti tapuši caur zēģeļu ku-

ģiem, sāk arī stipri vien būvēt dzelzstvaikoņus, ga-

tavas dzelzs plates pievezdami iz tuvās Anglijas (par

it lētu fraktēs naudu, jo uz Angliju tiem arvienu

gadās koku un zivju fraktēs, bet atpakaļ braucējiem

trūkst lādiņa tāpat kā pie mums). Gatavus tvai-j

koņus no Anglijas tie it reti pērk, jo tie iznākot par

dārgu. Visvairāk tvaikoņus būvē Berģenē; bet arī

Kristiānijā dzelžu tvaikoņu būvē papilnam, tikai mazu

daļu no zviedru dzelzs izlietodami.

Tvaikoņu kapteiņi un mašīnisti Norvēģijā tagad

jau var nolikt īpašu eksāmenu, kam ir ieceltas ko-

misijas, — bet valsts likums tādu eksāmenu vēl ne-

paģēr. Kas grib iegūt teorētīgas ziņas par tvaikoņa
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(mašīnām, tam jāmācās pāru mēnešu augstās reāl-

skolās vai ģimnāzijās, kur kuģiniekiem ietaisītas no-

daļas. — Jūrskolās tagad nemācās vairs tik daudz

ļaužu, kā tas bij priekš 5 un 10 gadiem, kad zēģeļu
flote ātri pieauga un vajadzēja daudz jaunu kapteiņu

un stūrmaņu.

Zēģeļu kuģu vislielākā daļa top būvēta tai negarā

jūrmalā starp Kristiāniju un Kristiānsundu; pie liel-

upes Glommenas nemaz kuģus nebūvē, lai gan no tu-

rienes it daudz koka preces izved uz ārzemēm.

IV. Dānija.

Šīs vecos laikos dažkārt it varenās, bet tagad ļoti

mazās ķēniņa valsts galvaspilsēta Kopenhāgena jeb

dāniski Kebnhaven, arī aug ātri vien lielumā; še skaita

jau kādu 300.000 iedzīvotāju. Norvēģu Kristiānija lī-

dzenā vietā jūrmalā it jauki uzbūvēta, ir, kad to no

tuvākiem apkārtējiem kalniem uzlūko, vēl jaukāka ne-

kā pat Stokholma. Dāņu galvaspilsētas tuvumā kalnu

trūkst, bet pilsēta pati ir tik dižanīgi būvēta, ar īsti

lielu pilsētu karakteru, tā ka to arī var par ļoti jauku
nosaukt.

Dāņu kuģošana jaunākos laikos ir stipri augusi lie-

lumā. Visvairāk ir augusi dāņu tvaikoņu flote Ko-

penhāgenā, kur lieli kapitālisti tagad būvē daudz tvai-

koņus, lielus un mazus, zināms, no angļu gatavām
dzelžu platēm, kuras šeitan atved par it lētu naudu.

Amatnieki un kalēji atrodas no visām malām, arī no

Anglijas, kur labs pulks dāņu ir strādnieki. Paša

dāņu tauta ir krietni skolota; teic, ka tagad nevarot

atrast neviena no jaunā dāņu dzimuma, kas neprastu
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rakstīt, lasīt un drusciņ rēķināt. Tāda tauta, zināms,

var viegli jaunus amatus iemācīties.

Jūrskolu skaits Dānijā ir vairojies; 1868. g. bij
tikai 8, bet tagad Dānijā ir 14 jūrskolas, no kurām!

tikai 5 dabū kroņa palīdzību, 3000 krontālerus jeb

kronerus (= 56 kap.) par gadu. Šīs skolas ir Kopen-

hāgenā, Svendborgā, Bogē, Fanē un Alborgā. Visām

citām jūrskolām ir jāpārtiek ne skolas naudām vien;

skolēni maksā visā Dānijā 20 kronerus ik mēnesi

skolas naudas, t. i. 11 rubļus — ļoti daudz. Tvaikoņu

kapteiņiem un mašīnistiem ir jānoliek īpašs eksā-

mens.

V. Vācija.

Šoreiz no Vācijas iespēju apmeklēt tikai Ķīli un

Hamburgu.

Vācijā uz tvaikoņiem tagad paģērē tikai no ma-

šīnistiem eksāmenu; kā tvaikoņu kapteiņi un stūr-

var braukt bez eksāmena visi zēģeļkuģu kapteiņi un

stūrmaņi. Bet no mašīnistiem tiek paģērētas it grun-

tīgas praktiskas un teorētiskas zinātnības. Praktis-

kas zinātnības vien top paģērētas no trešās klases!

mašīnista; bet tam vajag pierādīt, ka tas jau 48 mē-

nešus ir dienējis pie tvaikoņa mašīnām (12 mēn. uz

lieliem kuģiem). Otras klases mašīnistam vajag pa-

priekš būt dienējušam 60 mēn. pie mašīnām, no tiem

24 mēn. uz lieliem tvaikoņa kuģiem. Pirmās klases ek-

sāmenu ļauj nolikt tikai tam, kas jau 24 mēnešus ir

ieņēmis otras klases mašīnista vietu uz lieliem ku-

ģiem. No šiem vīriem top paģērētas labi krietnas

teorētīgas zinātnības, kuras iemanto Hamburgā reāl-

ģimnazijas abās augstākajās klasēs (šo ģimnāziju
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Hamburgā sauc it prasti: Gewerbeschule), mācīdamies

tur kādu pusgadu.
Šī vācu ietaise liekas būt itin laba un būtu arī

Krievijā dažās vietās tūlīt ievedama.

Vēl man būtu daudz jārunā par meteoroloģiskām

jeb gaisa izpētīšanas stacijām, no kurām tā centrāl-

stacija Vācijai pastāv Hamburgā (direktors ir Nie-

ļmeijera kgs; meteorologs — Dr. Koppena kgs iz

Pēterburgas). Vācija tagad izmaksā ikgadus par savām

meteoroloģiskām stacijām 240.000 marku (120.000 rbļ.).

Ziemeļamerikā maksā par tādām ietaisēm miljoniem

rubļu ikgadus. Tādēļ arī gaisa izpētīšana ir jau brī-

num tālu tikusi Amerikā, kur nevien jūrnieki, bet

arī zemkopji var dienu līdz pusotras dienas papriekšu
dabūt zināt, kāds laiks būs, kāds un cik liels vējš

gaidāms. Šinī svarīgā pētīšanas lietā tagad ieņem

pirmo vietu Ziemeļamerikas valsts; otro Anglija; trešo

Francija; ceturto Holande un Dānija; tikai tad nāk

Vācija; vēl zemāk stāv Itālija, Austrija un Krievija,
lai gan visas mācītu tautu valstis pie šīm jaunām zi-

nātnībām ņem dalību. — Nevaru te vairāk par šo

svarīgo lietu runāt.

VI. Anglija.

No Hamburgas uz Hull pilsētu Anglijā ar tvai-

koni aiztikdams, apceļoju pilsētas Jorku, Ņukastli,

Edinburgu, Glazgovu un Liverpulu. Tagad šīs rindiņas

rakstu Londonā. Gan jau pārlieku īsu pārskatu devu

cien. lasītājiem par Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju.
Bet še Anglijā atrodas tik daudz, kas būtu pastāstāms

latviešu lasītājiem, ka tīri nezinu, ar ko sākt un ar

ko beigt.
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Tvaikoņu būve Anglijā iet tik lieliski, ka laikam

trīs ceturtdaļas no visiem tagadējiem tvaikoņiem ir

Anglijā būvētas un
9/io no Anglijā kuģu būvei sa-

gatavotas dzelzs. Tikai jaunākā laikā sāk arī citas tau-

tas stiprāki ar šādu būvi nodarboties.

Visu lielākā dzelzs kuģu būves firma visā pa-

saulē ir Palmera kompānija, Jarrovā, pie Ņukastles;
še top mazāki tvaikoņi desmitiem un pat simtiem uz-

reiz būvēti (kad pierēķina klāt dzelzs sagatavošanu

piederīgās dzelzs lietavās). Tā otra vislielākā būves

vieta ir Glazgovā — Džona Eldersa kompānija. Še

top tie vislielākie dzelzs un tērauda tvaikoņi pa-

saulē būvēti. Es še aplūkoju būvē 6 milzu tvaikoņus,
3000 līdz 9000 tonnu lielus. Viens jau bij nesen ielaists

ūdenī; 7500 tonnu liels, ar mašīnu no 12.000 zirgu

spēkiem.

Tik lielu mašīnu uzbūvēt līdz šim neesot izdevies;

pie šīs mašīnas pieder 9 no abām pusēm kurināmi

katli. (Vecam milzu kuģim Grit Isfern, 24.000 tonnu

lielam, ir, ja labi atminos, 3 mašīnas, kopā 650 zirgū

spēku lielas, un „Livadijai", ko krievu valdība nesen

šepat pie Eldersa lika būvēt, 3 mašīnas no 11.500 zirgu

spēku kopā). Bet nu Elders gribot būvēt mašīnas no

14.000 zirgu spēkiem. Šie lielie kuģi ar tādām milzu

mašīnām tiek būvēti ātrai ļaužu aizvešanai uz Ame-

riku, jo pēdējos gados arvienu vairāk simtu tūkstoši

mēdz aiziet uz Ameriku un aizgājējs maksā 20—30

rubļus par jūras ceļu no Liverpūles līdz Ņujorkai,

Ziemeļamerikā. Tad nu tāds kuģis, 1000 līdz 1500

aizgājējus uzreiz pa 6—B dienām pārvezdams, pelnī

diezgan lielu naudu. Tvaikoņu būve izmaksājot 25—35

mārciņas par tonnu, kopā ar mašīnu un visu glīto
ietaisi.



196

Bez tiem lieliem un maziem dzelzs un tērauda

tvaikoņiem, kurus pieminēju, Glazgovā — kur bez

Eldersa arī citas lielas kuģbūvju firmas atrodas (kā:

J. un G. Tomsoni, brāļi Denni, Roberts Nepīrs uri

dēli, Aleksandrs Stevens un dēls) — top būvēti arī

dzelzs zēģeļkuģi, visvairāk jo lieli, no 2500 līdz 3000

tonnām. Tur zināms, arī masti ir no dzelzs, un tau-

vas pa daļai no drāts. Bet cik tāds kuģis izmaksā?

Ne mazāk kā 16—18 mārciņas sterliņu par ik tonnu

(no 62 pudiem) ko var pavest, tas ir 320 līdz 360 rub-

ļus par lāstu, jeb gandrīz desmit reizes vairāk, nekā

mūsu koka zēģeļu kuģi maksā. Ja nu tā lieta tā stāv,

tad koka kuģiem vēl ir stiprs stāvoklis. Arī maziem

koka zēģeļu kuģiem tvaikoņi nav jābīstas — angļi
tos labprāt paši būvētu, ja tiem netrūktu lēta meža.

Neliegsim nemaz, ka tvaikoņi izdara brīnišķus dar-

bus, kādus zēģeļu kuģi nemaz nebūtu varējuši iz-

darīt. Bet taču — zēģeļu kuģiem atņemt darbu un

peļņas, to tvaikoņi neiespēj. Abiem paliek milzu pulks
darbu uz lieliem jūras laukiem. Dzelzs tvaikoņiem ir

daudz slimību, ko koku zēģeļkuģi nemaz nepazīst.

Šogad Londonā ir vispārīga zivju izstāde, un lai

gan tā atklāta jau maija iesākumā, tad taču vēl tagad

(augusta beigās) ik dienas tanī ierodas tik daudz pub-

likas, ka peļņas ir diezgan. Izstāde netikšot slēgta
līdz oktobra sākumam.

Vispārīgās zivju izstādēs mēdz dalību ņemt daudz

vai visas valstis. Tā bij 1880. gadā Berlīnē, kur izi

stāde pastāvēja tikai pāri mēnešus un man izdevās

to apskatīt tikai pēdējās dienās jūnija mēnesī. Angļu
izstāde nu ir, zināms, daudz lielāka, bet dažā būšanā

Berlīnes izstāde bij labāk ierīkota, lai gan tur nebij
tik lieliski materiāli. Mācīties varētu te mūsu lat-
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viešu zvejnieki it daudz no tālajām tautām, ievēro-

dami viņu tīklus, makšķeres, venterus, laivas. Pat

zvejošanas darbs un zivju mākslīga vaislošana dīķos
un upēs visādā vīzē tiek skatītājam stādīta priekš
acīm. Arī rēķinumi top priekšā stādīti, no kuriem

redzam, ka Krievijā zivis ikgadus nāk andelē par

30 miljoniem rubļu, no šīs summas mazāk nekā des-

mitā daļa nāk uz mūsu zivju lietā nabagās Baltijas

jūras piekrastēm, no Palangas līdz Pēterburgai, bet

pilnīgi 20 miljoni jeb divi trešdaļas nāk uz Kaspijas

jūru un Volgas upi. Vāczemē andeles zivju vērtību

rēķina 12 miljonus rubļu; Anglijā desmitreiz lielāku,

t. i. līdz 120 miljonu rubļu par gadu, jeb simtu reiz

vairāk nekā visā Latvijā zivju tiek pirkts un pār-
dots! Norvēģu zivju andele sasniedzot 40 līdz 50 milj.

rubļu par gadu, no kuriem 20—25 milj. rbļ. nāk no

ārzemēm. Pārlieku kupla ir zivju zveja Ziemeļameri-

kas valstīs un Kanādā, no kurienes lašu un jūras
vēžu gaļa, bleķu kastītēs, atnāk arī pie mums pil-
sētu bodēs. Laši, kā liekas, atrodas visās jūrās, iz

kurām tie uzkāpj visās lielākās upēs uz augšu. Zuši, arī

tāpat kā laši, ir palaikam jūras un palaikam upes zi-

vis; bet tie neatrodas visur, t. i. mūsu zuši; dažās!

jūrās atrodas zuši ar pavisam citādu izskatu. Jūras!

vēži, vietām daudz mārciņu smagi, daži no izskata

kā zirnekļi — reti smēķē tik labi kā upju un ezeru 1
vēži. Bet tie atrodas jūrā lielā daudzumā uņ ir viegli

ķerami, īpašos venteros, nedziļās jūrās, kā piem. uz

Ņufaundlendas beņķa, netāl no Kanādas, kur ikga-
dus zvejošana, vēžošana un roņu medība ienes līdz

16 miljonu rubļu.

Izstāde arī atrod daudz kuģu un laivu modeļu. Vel

vairāk lielu kuģu modeļu atrod lielajā Sidkensingtonas
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ļmūzejā. Tur atrodas modelis arī no 1880. gadā krievu

valdībai būvētā tvaikoņa „Livadija", no 11.800 tonnu

lieluma, ar 10.500 zirgu spēkiem, 266 pēdu gara un

153 pēdu plata — tādēļ tai arī neizdevās peldēt.

Otrs, nesen pie Eldera būvēts kuģis „Austrar ir 9500

tonnu liels, no 6000 zirgu spēkiem; kuģis ir 455 pēdu

garš; 48 plats, 37 dziļš. Tādu milzu kuģu ir tagadj

jau labs skaits; tie top gandrīz visi izlietoti ļaužu pār-

ceļošanai uz Ameriku un Austrāliju. Tagad aizceļo-
šana izmaksā trešā klasē no Londonas līdz Ņujorkai
3 mārciņas sterliņu (30 rubļus), līdz Austrālijai 13V2

mārc. steri. (135 rubļus). Aizgājējiem jau ejot, kā

vispārīgi runā, it labi Amerikā un vēl labāki Austrā-

lijā. Šorīt man amerikāniefis izteica, ka viņa dzimt-

enē Minnezotā strādnieks dabūjot 250 līdz 350 do-

lāru gada algas, tas ir, pēc mūsu tagadējā naudas

kursa rēķinot, 500 līdz 700 rubļus par gadu. Vasaras

laikā strādnieka dienas alga esot IV2—2V2 dolāri

(3—5 rubļi), pie kam ēdiens nebūt nemaksā dārgāk
kā pie mums Krievijā. Eiropā tagad ikgadus 2—3

miljonu ļaužu, un kad, kā līdz šim, viens pusmiljons
no tiem pārceļo uz citām pasaules daļām, tad milzu

tvaikoņiem pēc angļu aprēķina būs darba diezgan.
Še Anglijā, Londonā, strādnieks pelnī dienas algu
arī līdz 2 rubļiem un vairāk, bet ēdiens un dzīvoklis

maksā dārgi, un nāk laiki, kur darba trūkst.

Kam no mūsu jūrniekiem gadās Londonā uztu-

rēties kādu laiku, tam der apmeklēt Grīničā (upmalā,
netāl no Londonas, lejā) kuģu muzeju, kur var par

velti ietikt iekšā un iepazīties ar daudz kuģubūvē, vis-

vairāk pie tvaikoņiem, svarīgām ietaisēm. Kensing-
tona mūzejs ir tālāk uz augšu, pie Haidparka.
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DZEJAS

GANA DZIESMIŅA.

Ganiņš maza gaismiņā

Bēg no salda miedziņa;
Līdz ar putniem gavilē;

Mīļo Dievu noslavē.

It kā rasa zāliņā

Viņam skaidra sirsniņa,

Nenoziedzība ikrīt

Viņa spožās acīs spīd.

Puķes viņam uzsmaida

Lakstīgala pulgo tā:

Ganiņ, tev vien mīlēju

Tādēļ bēgu pilsētu.

Kad tas dziesmu skandina

Tūdaļ atdzied mežiņā!

Laikam vien priekš ganiņu
Dievs būs cēlis atbalšu!

Visa košā radība

To par kungu godina;

Zaķītis, kas mežā skrej,
Čaklis suns, kas jērus rej.

Kur gan lepnais pilsētnieks
Tavos mūros nāks šis prieks!
Cilvēcības augstība
Dabā vien sajūtama.



Naud' un mantas vairāk tam

Kā vislieiam kopmaņam:

Jo nekad tam nezaudē

Miegu mantas kārība.

Viņa mantu nemaita

Uguns, ūdens briesmība,

Zaglis, lišķis, laupītājs
Tam nekad nedara raiz'.

Kad tas sēd pie galdiņa
Tur pie zaļā cinīša:

Kur gan smēķē lielkungam
Ēdiens, dzēriens tā kā tam!

Un cik branga viņa pilsl
Pils jumts ir debess zils.

Sakait kungi, ķēniņi,

Kurš gan mājo krāšņāki?

Debess ķēniņš laipnīgais

Ir liels ganu mīlētājs.
Sen jau ganam Mozum tas

Uguns krūmā rādījās.

Līdz šo baltu dieniņu

Viņš vēl pārstāj ganiņu,

Ved to daudzkārt augstībā,

Ja tam goda kārība.

Gana vārdu iecēla

Viņš par zīmi pasaule
Katra goda amatā

Visā pasaul's viesībā.
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Par šo visu mīlību

Pref ikkatru ganiņu
Dievs vien paģēr locekļu

Un ir prāta maidrību.

Tad nu zēni ganiņi,

Kad Jūs sprinģēt beiguši,

Ķersimies pie grāmatām —

Ak tad Dievam patīkami

Ziemas laikā skolā iet

Zināms, ļoti laba liet':

Bet īsts prieks pie grāmatām
Rodas tik iekš brīvstundām.

Tam vien prieki gavilē
Visā plašā pasaulē,

Kas ar prāta dedzību

Dzenas iekrāt gudrību.

Tādēļ gani, brālīši,

Sprinģēt, ziņģēt beiguši,

Dariet, ko Jums ganiņš teic,

Kas Jūs savus brāļus sveic.

IVANS SUSAŅINS.

Vai zemniekam kaut kādā alā

Kas dzīvo dažā trūkumā,

Vai gana zēnam meža malā

Vai nabadziņam būdiņā:
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Vai katram pušķo sird* un prātu

Tā mīlestība ticīga,
Kad tas līdz nāvei turas klātu

Pie tēvzemes un ķeizara?

Jā, tiešām, un vis jauko kroni,

Par visu zeltu dārgāku
Tiem tēva zeme dod par loni

Kad sirdī tur šo mīlību;

Un Tam, kas tēvu zemi glabā
No ienaidniekiem brīnišķi,
Tam patīk zemu ļaužu daba

Par savu roku ieroci.

Priekš divi simt un vairāk gadiem

Bij Krievu zemē nemieri,

Un bij no zemes tēva radiem

Gandrīz it visi miruši:

Ar karaspēkiem zviedru tauta

Ar karu poļi uzkrita,

Bij zemes daļa projām rauta,

It maz vēl krieviem atlika.

Te krievu tautai prieki sākās,

Kad lielvaldnieka radinieks

Bij uzmeklēts; bet virsū mācās

Tam poļu ķēniņš, viltinieks. —
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Tas slepkavniekus izsūtīja,

Lai nokauj mīļu valdnieku.

Nu zemei lielas bēdas bija
Kā glābtu zemes lielkungu!

Bij vecis kādā meža malā —

Susaņins viņu nosauca —

Tas mīļo Dievu lūgt bez gala
Ir pašā naktī nerima:

„Ak sargi mūsu valdnieku

No slepkavnieku briesmības!

Lai labāk upurēts es tieku

Par tēvu zemi nekā tas."

Patlaban vētra dūc ar mākti,

Sniegs putina it briesmīgi;
Te ieskrej — dziļā ziemas naktī —

Šai būdiņā tie slepkavi.

„Ko tu jel vecais burvi dari

Pusnaktī būdams nomodā?

Vai tu mums ceļu rādīt vari

Kur tikt pie jaunā valdnieka?" —

Susaņins trīc pie visas miesas:

„Ak debess Tēvs, kā pateicu
No visas sirds Tev, kas no tiesas

Man vēlēj's izglābt lielkungu!

Negribu asins lāsi taupīt,

Bet lielvaldnieka dzīvību,
Ko tautas ienaidnieks grib laupīt,
Līdz nāvei es aizstāvēšu."
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Un knaši, un ar gudru pratu

Šis slepkavām dod atbildi:

„Nu kā tad ceļu nezinātul

Par maksu labprāt rādīšu." —

„Vec' neri, ja tu ceļu drošu

Mums rādīsi pie valdnieka,

Tad tevim tik daudz naudas došu

Cik saies tavā būdiņā." —

„Nu tad lai steidzamies ar varu

Kā aiztiekam drīz pilsētā." —

Un visi dodas turp ar baru,

Kur vecais ved šos tumsībā. —

Šis dziļā mežā iekšā dodas,

Par purviem un caur biezumiem.

Še vilku pulks tiem pakaļ rodas

Tā diena aust, — un aiziet tiem.

Un auka kauc un lauž* ar mākti

Vislielus kokus briesmīgi;

Sniegs gāžas cauru dien* un nakti;

Jau gurst šie drošie blēdnieki.

Bet vecais sauc: „Jel steidziet aši,

Līdz tiekam drīz pie lielkunga.

Kādēļ tik rāmi līžiet? Knaši!

Jo ziemas nakts jau tuvumā." —

Un visi vecim pakaļ steidzas

Kas čaklis it kā jaunībā.
Gan diena zūd, bet vēl nebeidzas

Nedz mežs, nedz vētras briesmība.
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Arvienu dziļāk mežā dodas

Viss bars, un vecais uzsauca še:

„Jel steidziet, ka drīz pilna rodas

Ar naudu mana būdīte!"

Jau pusnakts klāt, jau pieguruši

Līdz nāvei visi gājēji,

Gandrīz jau purvā nogrimuši;

Jau apkārt vilki kārīgi;

Te vecais nostāj, un ar joni
Tas sauc: «Apstājiet, blēdnieki,

Še krievu vilki drīz Jums loni

Sagādās, kā Jūs pelnīj'ši!" —

Iztrūkušies šie blēži skata

Cits citam acīs bailīgi.
Šie Dieva sodu tuvu mata,

Jo vilku bars kauc dusmīgi.

Bet tīri kā no velna dzīti

Tie iebļaujas it briesmīgi

Un — pirms no vilkiem top aprīti —

Šie nokauj mīļo vecīti.

Susaņins paceļ savas rokas

Un pateic Dievam žēlīgam,

Kas vēlēj's ciest tam nāv* un mokas

Kā tēvu zemes upuram.

Jau dziļa nakts, rūc vētras briesmas;

Un raug! svēts gaišums debesīgs
To apspīd, it kā uguns liesmas,

Kas tā bij Dievam padevīgs.
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Bet vilku pulks te virsū dodas

Tiem blēdniekiem nežēlīgi
Tos aprij visus; drīz un rodas

Kas izpaud to par pasauli.

Par to vēl līdz šo baltu dienu

Susaņina pēcnākami
Ir brīvi; — pieminiet arvienu

Šo stāstu, brāli, latvieši! —
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RECENZIJAS

ZIŅA PAR JAUNĀM GRĀMATĀM.

(1856)

1) $ abh at a 8 grafjmctta ar bau b f lufti»

gaf) m ft ngef) m, faraffttta no <£. @tf)onberg un

93ieting. Pirmā dala. Jelgavā 1856.; 156 mazas pus-

lapas. Šinī grāmatiņā (kas iesieta maksā 20 kap. sudr.)
atrodam 109 dziesmiņas un ziņģes gan no vācu valo-

das pārtulkotas, gan no pašiem sarakstītas. Grāma-

tiņa ir īsti uzslavējama; tur atrodam daudz tā-

das dziesmiņas, no kurām var cerēt, ka tās jau-

niem ļaudīm ļoti patiks un kas varbūt tāpat kā

vecā Stendera ziņģu lustes meitām un puišiem gal-
vā paliks un viņu priekus vairos. Tik jau vajadzētu
skolās tās jaukās meldijas dažu šo ziņģu ļaudīm īstā

laikā iemācīt.

2) 3) feefmi naB,
;s

£atu)eefd)u toallobai pafjrtul»

rotag no 3. ftubertta, Sef)rpata 1856. Še at-

rodams mazs pulciņš dziesmu, pārtulkots no vācu

un citām valodām. Galā pielikti likumi, kā svešus

cilvēku, pilsētu un tautu vārdus lai raksta latviešu

valodā. Grāmatiņa nav nemācītiem ģeldīga, bet tie

galā pielikti likumi ir jāzina tiem skolmeistariem un

citiem, kas grib riktīgi rakstīt latviešu valodā. Tikai

gribējām šeit pieminēt, ka no tā mazā pulciņa driķētu

grāmatu vēl ir kādas Rīgā pie Deubnera kunga, Jel-

gavā pie Lūkas un Liepājā pie Donberga par 30 kap.

s. dabūjamas. —

3) a f a v I c un baubf notafagpafaulč

atrof)nam3. $lr baubf jaufafjm btlbefjm. Sef)rpatd,
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brifeta pee £aafmart. Katra no tām 4 grāmatiņām

jeb daļām maksā 20 kap. s. un būs drīz visur dabū-

jama, kur latviešu grāmatas pārdod. Pirmā grāma-

tiņa, priekš 3 gadiem driķēta, jau bij izpirkta; tā

nu otru reiz nodriķēta un gruntīgi pārlabota (jo pir-

mo reizi bij vārdi drusciņ svešādi rakstīti). Rakstī-

tājs, kandidāts Šūlmanis, ir īstu slavu pelnījis še

tādus gudrus stāstus sagādādams, kas ļoti derīgi,
svešas zemes un visādas skunsfes darbus pasaulē la-

sītājiem cik necik pazīstamus darīt, un tā viņu prātu

daudz labāk pacilāt uz gudrībām, nekā citā vīzē

to var iespēt. Kaut jel daudz labu grāmatu tādā garā
latviešu valodā atrasfum, kas būtu no īsti mācītiem

vīriem sarakstītas! Sfendera gudrības grāmata jau

par daudz veca un tagad ir par brīnišķīgām dabas

lietām un dažādām skunstēm tik jaukas grāmatas
citās valodās dabūjamas, ka prātīgs cilvēks tās vai-

rāk iekāro nekā saldu ābolu vai medu jeb pīpi vai

pat šēlķena glāzi. Visnotīgākās latviešu valodā gan

vēl ir dažas gudras skolas grāmatas; pēc tām nāk

tūlīt tās grāmatas par dabas lietām un viņas brīnu-

miem. Ak kad te Radītos drīz rakstītājs, un tāds,

kas prot ar īsiem vārdiem daudz un gaiši stāstīt! —

KĀDS VĀRDS PAR JAUNO GRĀMATU:

LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA NO B. DĪRIĶA.

(1861)

£atfc>eefd)u rafftncc3iba no 58. SMfjrif. ©riffeta pcc

(Srnft «Ri&gd. 60 puglapag B»niffi. Dabūjama

pie visiem grāmatu pārdevējiem.
Tiešām sakot, katram latvietim būs liels prieks
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ar šo jauko grāmatiņu iepazīties. Šī mazā grāmatiņa
der latviešu rakstiem īsti par godu un pušķošanu.
Sen jau tāda grāmatiņa bij ļoti vajadzīga kā šī, kur

visi latviešu raksti un rakstītāji top īsumā piemi-

nēti un par dziesmām un dziesminiekiem gruntīgāka

ziņa dota. Tādu grāmatiņu rakstītājiem, zināms, arī

jāpiemin rakstu vērtība; un te nu var īsti sacīt, ka

rakstniecības sarakstītājam ir laimējies ar īsiem vār-

diem patiesīgu tiesu spriest, kur to par vajadzīgu tu-

rējis. Droši varam cerēt, ka pirmā driķe drīz taps

izpirkta, ja nav pa daudz eksemplāri nodriķēti. Pie

otras driķes lūgsim rakstītāju, kam pirmais darbs

tik labi laimējies, lai pataisa grāmatiņu plašāku, bie-

zāku, lai spriež droši par katru rakstu un rakstītāju

(jo labam rakstītājam jau nemaz neklājas ļaunoties,
kad šis jeb tas pie viņa rakstiem top manīts); lai

uzņem vēl vairāk no tām labākām dziesmiņām iekš

rakstniecības, un lai nevien dziesmas un dziesminie-

kus gruntīgāki apraksta, bet arī pieķeras pie visiem

citiem ģeldīgiem rakstiem. Vāciešu rakstniecības (lie-
lākā daļa) gan mēdz par dziesmām vien runāt, jo
tiem to grāmatu ir pulks un ir simtiem dziesminieku.

Mums, latviešiem, būs īsti ģeldīga tāda rakstniecība,
kur katrs no mums varēs atrast skaidru ziņu par katru

latvisku grāmatu, tas ir: labāku ziņu, nekā kalen-

dāros un citur atrodams, kur par grāmatām īstu sprie-
dumu nemaz nevar meklēt. Rets kāds var visas grā-
matas sapirkt, bet mūsu laikos katrs grib zināt, ja

ne vairāk, tad taču: kas katrā grāmatā ir iekšā.

Zināms, šo lūgšanu izpildīt ar nav viegls darbs,
taču ceram, ka rakstītājam tas izdosies. Pirmā grā-

matiņa apgalvo, ka rakstītājam gars ir gaiss un ka

tas izprot īsos vārdos daudz izteikt.
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LATVIEŠU CENTĪGIEM JAUNEKĻIEM.

(1875)

Tautas īstā, tautas bagātākā manta ir tie jau-

nekļi, kas savas garīgās dāvanas tik pilnīgi, cik tiem

iespējams, izkopj ar zinātnībām izrotā un tad tās

cik un kur varēdami tautai par labu izlietā. Šo visdār-

gāko mantu, latviešu jaunekļu gara spēkus, nu va-

jag kopt cik vien iespējams. Vajag jaunekļus, pie'

kuriem jautrs prāts manāms, uzskubināt uz zinātnī-

bas ceļiem, tiem ierādīt, kādā vīzē var augstas gud-
rības (zinātnības) iemantot. Tiem vajag jau jaunības
dienās dot tādas grāmatas rokā, caur kurām cik ne-

cik var nojēgt zinātnības lauku. Šis lauks ir daudz

plašāks, nekā latviešu zēns pagasta skolā var no-

jēgt. Zina gan, ka var par skrīveri izmācīties, zina arī

ka augstskolās var īpaši daktera, baznīckunga, tiesas-

kunga (jurista jeb advokāta) amatus studierēt. Bet

par visiem citiem zinātnības ceļiem rets ko zina un

var zināt dabūt.

Ziņķārīgiem jaunekļiem un tiem, kas tos grib mu-

dināt uz zinātnības ceļiem,- varu uzrādīt mazu lētu

grāmatiņu, kas šinī lietā daudz ko palīdzēs. Ši grā-

matiņa ar to virsrakstu: „Augsti krievu vīri iz

zemas kārtas. I. Lomonosovs Latviešu centī-

giem jaunekļiem šīs lapiņas dāvina Brīvzemnieks" —

ir dabūjama, cik zinu, visās vietās, kur latv. grāma-
tas pārdod, par 15 (vai 20?) kapeikām. Šis raksts

jau bij nodrukāts Mājas Viesī, bet nepilni, tā ka arī

tam, kas to tur lasījis, patiks to še grāmatiņā pilnā-l-

-kā vīzē otru reizi lasīt.

No zinātnībām, kas nezīmējas tik vien uz teo-

logu, ārstu, jūristu amatiem, latviešu lasītāju vislie-
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lākā daļa ne to vārdu nezina, kā šīs zinātnības no-»

sauc, nedz arī var tādus svešus vārdus paturēt. Lasa

par fiziku un ķīmiju, un saka: „kas man da-

ļas ar tādiem piziķiem un ķēmiem," — nezinādami*
ka tikai caur šām minētām zinātnībām radusies ie-

spēja dzelzceļus un tēlegrafus un tūkstošreiz tūkstoš

jaunas mašīnas izgudrot un dabas noslēpumus vienu

pēc otra atklāt. Brīvzemnieka Lomonosova dzīves ap-

rakstu lasīdami, latviešu jaunekļi nevien ar svešiem

zinātnības laukiem cik necik iepazīsies, tie arī dabūs

ko zināt par krievu zinātniekiem un viņu centieniem.

Tie dabūs redzēt, kā nabags zvejnieka dēls Lomono-

sovs tālā ziemelī iespējis, pa neizsakāmi grūtu dzī-

ves ceļu staigādams, galā taču aizsniegt savā laikā

visaugstāko zinātnības stāvokli krievu tautā. Dažs labs

jauneklis, tādu dižanu priekšzīmi garā sasildīts, lai-

kam atradīs, ka viņa paša dzīves ceļš uz zinātnībām

nav vis tik pārlieku grūts un rūgts, kā papriekš
varbūt domāja, un tam augs cerība aizsniegt nolikto

mērķi. Ši cerība tam arī dos jaunus spēkus.

Pēterburgā, 17. maijā 1875.

LATVIEŠU INDRIĶA KRONIKA.

(1884)

Nule pilnīgi caurlasījis M. Šiliņa kunga no la-

tīņu valodas latviski pārtulkotu Latviešu Indriķa kro-

niku, nevaru palikt neizsacījis sirsnīgu pateicību tul-

kotājam par šo sen gaidīto svarīgo darbu latviešu li-

terātūras laukā. Indriķa kronika ir visuvecākā vēstu-

re par mūsu Baltiju un tādēļ tā, lai gan it ļoti greizi
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sarakstīta no fanātiska katoļu mūka, ir katram va-

jadzīga, kas cik necik grib zināt par latviešu un igau-

ņu tautām tanī laikā, kad tās kristīgiem vāciešiemi

un dāņiem par vergiem vēl nebij palikušas. Kas zina,

vai nu latviešu spēkiem neizdosies Indriķa ģeogrāfiju

un etnogrāfiju labāki saprast, nekā mācīti vīri no ci-

tām tautām tos un citus Indriķa piezīmējumus iespē-

juši saprast Jau Šiliņa kgm, kā redzam, izdevies da-

žas tumšas vietas labi saprast un pareizi pārtulkot.

Tikpat labi gājis igaunim, Jurim Trusmanam, kas šo-

gad izdevis Pēterburgā biezu grāmatu: „Veģeņije

Chrisķianstva v Ļifļjanģiji". Šī grāmata 480 lappu-

sēs, maksā 3 rub. un ir dabūjama Pēterburgā „Aļer

ksandro-Ņevskoje Duchovnoje Učiļišče v g. Jurija Jur-
jeviča Trusmana".

Šiliņa kunga pārtulkojums jāslavē it īpaši tādēļ,

ka tas, kā liekas, latīņu valodā sarakstīto Indriķa
kroniku pirtulkojis, tā sakot, vārdu pa vārdam, iz-

lietodams latviešu rakstā parficipijus, kas vācu valodā

nebūt nav tik labi izdarāms. Tas ir liels Šiliņa kunga

nopelns, jo svarīgi vēstures vai citi raksti tikai tad

der, kad pārtulkojums cieti turas pie oriģināla, un

neiet pa svabadu fantāzijas ceļu, lai gan lasītāju

vislielākajai daļai labāki patiktu iet līdz pa šo vieglo

paviršo fantāzijas ceļu. Pārtulkojums, kas cieti turas

pie oriģināla (tas ir pie pirmā raksta), ir gan grūti

lasāms, dažus teikumus tikai ar mokām var saprast,

daži paliek nesaprotami. Bet ko lai dara? Pieminēsim,
lai lasītāju lielākā daļa to lietu var saprast, mūsu

laiku māju arendu kontraktus, sarakstītus vācu va-

lodā, vai valsts likumus, sarakstītus krievu valodā:

katrs sapratīs, ka tur viegls un paviršs fantāzijas

pārtulkojums latviešu valodā nevien var būt nede-
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rīgs, bet arī dažu reizi pavisam kaitīgs, it īpaši pie sva-

rīgiem, bet tumši izliktiem teikumiem, pašā pirm-

raksfā jeb oriģinālā.

Indriķa 650 gadus vecajā kronikā nu atrodas daudz

tumšu vietu, par kurām vēsturnieki daudz ir sprie-

duši un vēl spriedīs nevien Baltijā, bet arī Vācijā,

Krievijā, pat visā Eiropā. Jo Indriķa raksts skaidri

parāda, ka rakstītājs ir pats sadzīvojis, redzējis, dzir-

dzējis to, par ko raksta, un tādu veclaiku liecinieku

atrodas ļoti maz. Pie tam Indriķis izsaka daudz smal-

kumus, kuru citās vēsturēs neatrodas*).

No īpaša svara ir viņa ģeogrāfiskās ziņas par Vid-

zemi, igauņiem un mazu daļu no Kurzemes (Augšzemi
līdz Mežotnei); lielākā Kurzemes daļa toreiz (ap
1225. gadu) vēl nebij ieņemta no vācu karotājiem.
Par šo lielāko Kurzemes daļu atrodas apraksts iekš

„Livlāndische Reimchronik" (Paderborn 1876: Pro-

fessor v. Meyer livlānd. Reimchronik mit Anmer-

kungen, Namensverzeichniss und Glossar.). Šī vēstu-

re ir sarakstīta vāciski 11.647 pantos par laiku no

1227. līdz 1290. g., un rakstītājs liekas būt dzīvojis

Kurzemē, Talsos; vai tas ir bijis JDjtlibs fon Alnpeke,
vai cits, īsti vēl nav zināms. Indriķis, kā redzam!,

*) Jau priekš 27 gadiem man bij jāuzrāda, ka Indriķa kro-

nikā atrodas it svarīgas ziņas par koru, sāminieku, igauņu jūr-
niecību. Tikpat svarīgas ziņas tur atrodas arī par lielisku latviešu,
līvu un igauņu zemkopību un daudz citām lietām, uz ko vācu

mācīti vīri (Merķeli izņemot) nemēdz griezt vērību. Cilvēcīgos
tikumos (izņemot tikai karošanas mākslu) Baltijas tautas stāvēja

augstāki nekā viņu uzvarētāji — šinī lietā Merķelim pilnīga
taisnība. Krieviju toreiz uzvarēja mongoļi, pavisam zemā kul-

tūrā stāvēdami. Pēcāk turki uzvarēja Konstantinopoli, kur toreiz

mita visaugstākā kultūra.
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pārlieku cieti turas uz baznīckungu un bīskapu pu-

ses; Reimkronikas sarakstītājs turpretī vairāk nicina

baznīcniekus un uzslavē bruņiniekus; reižu reizēm

tas arī izsaka līdzjūtas ar zemnieku likteni, ko pie

Indriķa gandrīz nemaz nevar manīt Šo pēdējo un

citu iemeslu dēļ es līdzšim negribēju ticēt, ka Indriķis

patiesi varētu būt latvietis no dzimuma, bet Šiliņa

kunga tulkojums mani taču pārliecina, ka ir gan tā.

Indriķis parādās savā kronikā kā viens no visnežēlī-

gākajiem tautas pārdevējiem — bet vai tādu pārde-

vēju arī kādai tautai trūcis? Un ja Indriķis savu kro-

niku būtu sarakstījis citā garā, pilnā līdzjūtām par

verdzībā nospiestām tautām, kā G. Merķelis savā:

Vorzeit Livlands 1797. vai fon Rūtenbergs savā zi-

nāmā vēsturē — tad laikam kronika jau sen būtu

pazudusi! Tie manuskripti, kas pēdējā 150 gadu laikā

no Indriķa kronikas ir atrasti, laikam tikai vairāk

vai mazāk nepareizi noraksti no īstā, tagad pa-

zudušā oriģināla, kurā varbūt latviešu nosaukumi iz-

skatījās citādi, nekā tos tagad atrodam latīņu va-

lodā pārtulkotus, tā ka tur latviešu sakne grūti at-

rodama*). Nevien latviešu vārdi no citām tautām

vairāk norakstītiem pavisam top pārgrozīti, pat vecie

grieķi lika tik maz uz citām tautām vērību, ka no

visiem viņu rakstiem nevar izdabūt, kāda tauta bijuši

*) Daži domā, Indriķis papriekš būs rakstījis: „Vidzema",

bet norakstītāji no tam ar laiku pataisījuši Idumea — kas tanīs

laikos gan varēja notikt, kur tikai 200 gadus vēlāk pirmās grāmatas

sāka drukāt. Raksta pirmais burts V un V -* I varēja drīz darīt

jukumu, tā ka iznāca Idzeme; vēlāk citi norakstītāji jauno vārdu

pārlaboja, un nu iznāca visiem mūkiem labi pazīstams vārds

Idumea — un nesaprotamais svešais vārds Vidzeme bij pazudis,

rakstniekiem mūkiem par prieku.
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maķedonieši, grieķu tuvākie kaimiņi, kuru lielvaldnieki

Filips un Aleksandrs Lielais grieķus pārvarēja un

valdīja. Ja grieķi būtu pāra rindiņas makedoņu valodā

uzrakstījuši un uzglabājuši, tad mēs tagad zināfum,
vai maķedoņi slāvi (kā daudzi domā) bijuši vai ne.

Bet tiem, kā arī veciem romniekiem tādas lietas nenā-

ca ne prātā. Tāpat arī mūsu Indriķim, sava laika bēr-

nam*). Taču jābrīnās, redzot iz viņa vēstures, ka ne-

vien viņš pats pratis latviešu, līvu un igauņu un tā-

pat vācu un latīņu valodu, bet ka it daudzi tanī lai-

kā: latvieši, igauņi, līvi, krievi, un leiši prata ar kai-

miņu tautām sarunāties. Tagad šās tautas spērušas

soli atpakaļ šinī vārīgajā attīstīšanas laukā, pie kam

laikam būs vainīgas mūsu laiku skolas, pases un gra-

matikas. Tagad tikai jūrnieki mēdz saprast 5—6 va-

lodas.

Šiliņa kunga Indriķa kronika, kā dzirdams, no-

drukāta it mazā eksemplāru skaitā (600) un tādēļ

jādomā, ka it drīz taps pilnīgi izpirkta. Tāpēc, man

liekas, būtu steigfin jāsteidzas izdot latviskā pārtul-

kojumā to daļu no Merķeļa „Vorzeit Livlands", kas

apraksta notikumus no 1158. līdz 1226. g., stutēda-

mies uz Indriķa kronikas. Abi šie raksti kopā mums

latviešiem tagad ir vajadzīgi; kopā tie arī atradīs

*) Viņa laiki bij bruņinieku — laupītāju ziedu laiki, kur mil-

zumu laupītāju dēļ pilsētnieki nedrīkstēja braukt pa ceļiem, neņē-

muši pulku kalpus un sargus līdz. Krusta kari toreiz visu Vakar-

eiropu bij samusinājuši. Simtiem tūkstoši toreiz bij gatavi doties

uz Palestīnu vai uz Vidzemi, tikdrīz ka pāvests tiem apsolīja

piedot grēkus. Pāvests nu atvēlēja bīskapam Albertam grēku

piedošanas varu, un nu tam bij neskaitāms karotāju pulks, sa-

stādīts pa daļai no vislielākiem ļaundariem un grēka gabaliem

Eiropā!
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daudz lasītāju un modinās vēsturīgu garu pie latvie-

šiem, tā ka p ē c ā k varēs bez naudas upuriem pagādāt
latviešu valodā pazīstamo fon Rūtenberga vēsturi un

citus tādus svarīgus rakstus.

Maskava, 11. jūnija 1884.

IMANTA UN KAUPO.

(1891)

Imanta und Kaupo. Eine letfische Sage m 8

Gesāngen von A. Linde. Moskau 1891. Commissions-

verlag der Buchhandlung Grossmann und Knobel.

(Petrowski Linie Nr. 13). Preis 50 Kopeken. Zu be-

ziehen durch jede deutsche Buchhandlung.
Šī jaunā grāmatiņa, 84 lappuses bieza, jaukā dru-

kā un uz laba papīra, nule iznākusi, apstrādāta pēc
G. Merķeļa „Wannem Ymanta. Leipzig 1802" no jau

diezgan pazīstamā vācu dziesminieka A. Lindes, kas

priekš pāris desmit gadiem iz Vāczemes Krievijā ie-

nācis, ieņem skolotāja vietu pie Maskavas augstākām

skolām, un pērn vasarā ar savu biedru, latviešu sko-

lotāju kungu Jāni Bukbārdi kopā apceļoja Vidzemi

un īpaši Vidzemes Šveici, kur tas Bukbārda kunga
namā atrada Merķeļa Wanem Imanta (nodrukātu K.

Valdemāra brošūrā Vaterlāndisches und Gemeinnūtzi-

ges 1871). A. Lindes kungs ir jau sen apstrādājis
dažas iz Vidzemes teikām par sirmajiem veciem lai-

kiem; vēl nesen iznāca „Gudrun" teika, par veco ģer-

māņu kautiņiem, dieviem un pusdieviem. Lindes kungs

nu gribēja arī pie mums Krievijā atrast tādu teiku,
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kas der poētiskai apstrādāšanai —

un to viņš cer

pilnīgi atradis minētājā latviešu teikā.

Tiešām jāpriecājas par Lindes kunga poētisko ga-

ru un dziļo padevību savam uzdevumam veclaiku tei-

kas apstrādāt tagadējā valodas un laika garā. Mūsu

laikos kā Krievijā, tā arī Vācijā it nopietni top sa-

meklētas kopā tautas veclaiku teikas par

pusdieviem un citiem, īpaši uz to skubina nesen mi-

rušā mūzikas varoņa Vāgnera darbi. Vāgners, jaunā-
kos gados liels radikāls, bet pēcāk bavāriešu nelaiķa

ķēniņa lielākais draugs būdams, nevarēja apmierinā-

ties ar pastāvošo kārtību, pēc kuras Eiropas tautas

gandrīz tik vien iz veco jūdu teikām ņem savus te-

matus mūzikas lieliem darbiem. Te viņš nu ņēmās

poētiskā un mūzikas ziņā tāpat svabadi apstrādāt vācu

teikas, kā viņu priekšgājēji no jūdu tautas to bij

darījuši ar Bībeles „Jesaju", „Saulu" un daudz citiem.

Šovasar Vāczemē ap Brēmeni tapa ļoti dārgs kara-

kuģis ielaists jūrā, tas dabūja vārdu „Frithjof"; divi

tādi paši dārgi agrāk būvēti panceru kuģi ir dabū-

juši vārdus „Siegfried" un „Beowulf" iz veco ģermāņu
teikām.

Ja nu tāds ir mūsu laiku gars, tad jau A. Lindes

k. varēja cerēt labu priekšmetu trāpījis, poētiski ap-

strādādams teikas par latviešu varoņiem Imantu un

Kaupo.

Bet vai nu tāpat domās Baltijas vācieši? Par fo

stipri jāšaubās. Lai gan dziesminieks ir grāmatiņā

devis motto: „Unparteiisch sein ist die beste Pflicht

des Geschichtschreibers, wie auch des Dichters"

taču ir grūti cerams, ka mūsu baltiešu vācu starpā
atradīsies daudz tādu rakstu bezpartejiski cienītāji.
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Nerunāsim par tiem, kam jau Vāgnera uzņēmums

bij pavisam pretīgs; ņemsim tikai visvairāk attīstītos

no mūsu Baltijas vāciešiem. Tiem it nebūt nav pre-

tīgs poēts, kas nezin kā izslavē „Siegfried", „Frith*

jof" un citus; bet „Imantu un Kaupo" slavēt — „ja

Bauer, das ist ganz was Anderes". Laikam latviešu

grāmatu pārdevēji gādās caur šīs grāmatiņas pirk-

šanu, resp. pārdošanu, par to, ka mūsu vācu līdzpil-

soņi vācieši nepaliek pavisam kaunā ar savu kluso

vai dikto (niknās avīžu kritikās) opoziciju pret šo

grāmatiņu, kas visādā vīzē atradīs ceļu uz VāczemL

Krievijas tautai Vanem Imanta pēc Merķeļa apstrā-

dā juma ir jau sen pazīstams un stāv cienā un godā.

IMANTA UN KAUPO, LATVIEŠU TEIKA.

(1891)

Drīz būs jau simts gadu pagājuši, kad latviešu dū-

šīgākais draugs Garlībs Merķelis uzņēma savu lie-

lisko cīniņu latviešu tautai par labu. Papriekš iznāca

Leipcigā 1794. g. viņa karstā garā sarakstītā grā-
mata: „Die Letten am Ende des philosophischen Jahr-

hunderts"; šī grāmata tapa drīz izpirkta un darīja

viņa vārdu pazīstamu pa visu Vāciju. Tūdaļ pēc tam

iznāca viņa „Vorzeit Livlands" 1796. un 1797. g., kur

atrodas daudz dārgu domu pērļu. Pēc tam, kad Alek-

sandrs Pirmais sāka valdīt, Merķelis sacerēja, īpaši

šim visā Eiropā ar gavilēšanu slavētajam Krievijas

ķeizaram, latviešu teiku: „Wannem ymanta, eine let-

tische Sage. Leipzig 1802 Šis jaukais raksts esot
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patiesi nācis ķeizara rokas un pirmie augļi no tā esot

Vidzemes zemnieku likumu grāmata, izdota 1804. g.

Lai nu šī grāmatiņa nezūd nākotnei, tad jau 1871. g.

šo rindu rakstītājs to nodrukāja savā rakstā: „Vater-
landisches und Gemeinnūtziges, L Teil".

Bet nu, 20 gadu vēlāk, vācu dziesminieks A. L i n dc

pēc šīs Merķeļa teikas ir sarakstījis poēmu: „Iman-

ta und Kaupo. Eine letfische Sage, m 8 Gesāngen.
Moskau 1891. (Commissions-Verlag der Buchhandlung
Grossmann und Knobel, Petrowski Linie Nr. 13).
Preiš 50 Kopeken. Zu beziehen durch jede deutsche

Buchhandlung."

Tagad varam cerēt, ka šī latviešu teika, kura krie-

viem jau sen pazīstama, arī iekš- un ārzemju vācie-

šiem nāks rokā. Vācijā mūsu laikos dziesminieki ap-

strādā it daudz tādu vecu ģermāņu teiku, kurās at-

rodas garīgs kodols. Tā arī A. Lindes kungs, kas jau
daudz šinī laukā strādājis un slavu ieguvis, Merķeļa
rakstu lasot, pārliecinājās, ka tanī īsti garīgs ko-

dols. — Latvietis A. Z. izgādāja grāmatiņas druku un

glītu izskatu.



220

DAŽĀDI RAKSTI

PRIECĪGS CILVĒKS, LAIMĪGS CILVĒKS.

(1853)

Kas virsū liktos vārdus labi pārdomās, tas arī ne-

liegsies, ka tie ir taisni vārdi; ka tādā vīzē dažā sēd

laimes klēpī to ne maz necerēdams; ka tad gan drīz

katrs var laimīgs būt, ja tik augšējos vārdus labi

vērā ņem un no tiesas uz to dzenās, labu dūšu un

arvien mudru un priecīgu prātu uzturēt.

Kā tas tiešām ir izdarāms, to redzējām pie mīlā

nelaiķa Spāģa. Prieks un mudrība tam uz sarkaniem

vaigiem kā mājot mājoja, ar mierīgu ģīmi tas saņēma
labas un ļaunas dienas, un atveda katrā viesībā caur

saviem jaukiem stiķiem, caur gudriem patīkamiem

jokiem, caur visu savu būšanu katru reiz prieku un

līgsmību līdzi. Lai tad tādēļ šie vārdi par priecīgu

prātu šinī grāmatiņā vietu atrod, kas viņa piemiņai
dāvāta.

Apskatam pasaulē: cik laimīgs ir cilvēks, kam ar-

vienu, labās un ļaunās dienās lustīga sirds! Kā di-

žani uzskatāms! Katram sirds priecājas to redzot.

Sarkan balti vaigi to lēti neatstāj; locekļos tam mājo

žiglums un mudrība un padara tam katru darbu vieglu,

katru sirdsēstu panesamu. Visi to piemīl, visiem tas

patīkams viesis; ir pats erīgais dusmu pūce, kas

apkārt staigā kā rūkdams lauva un meklē un atrod

iemeslu, kur dabūt labi izlamāties, citus aiztikt un

izšķendēt: ir tāds nevar lieģt; ka priecīgais sev to

labāko daļu izmeklējies. Tiešām vajadzētu visskai-
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sfāko varavīksnes pērvju priecīgā cilvēka bildi pil-

nīgi izmālēt, jeb dziesmu rakstītājam no debesim

šķinķota gara, fo peršiņās tik krāšņi noskandēf un

apdziedāt, cik ļoti tas aplaimo sevi un citus mājā, lau-

lībā un katrā dzīves kārtā! — Nieka iemesli mājā

jeb ikdienīgā darbošanā tam nesarauj pieri, to ne-

sašufina; lamāšanas vārdi tam jau pār lūpām ne-

nāks, taču pienākumu godu un paklausīšanu tam ne-

viens neliegs, ja tikai tam gudrs prāts un labi tikumi

netrūks. lenaids, skaudība, dusmība tam tīri nevar

sirdī mājot, jo prieks ar šiem mūžam ilgi nesaderēs.

Un kāda laime rādās, kad laulāti draugi arvienu prie-

cīgā mīlīgā ģīmī viens otram uzsmaida, kad ienaids

un spīfēšana, bāršana un eresfība viņu starpā iekš

gadiem nemaz nerodās, un ja daudz, tad tikai uz

acumirkļiem kādreiz redzama! Ir šādu priekšzīmi
katrs jau kautkur būs noredzējis un piedzīvojis. Pē-

dīgi viņa sirdī! Ak kāda laime tur rodama! Sliktu

putru un lāčauzu maizi mudra sirds tam padara par

lieliem gārdumiem, pēc kuriem bagāti lielmaņi velti

tīko; darbu tam pavieglina, spēku pavairo un veikšana

pie katra iesākta darba tam jau it reti trūks; jo ne-

laime visvairāk vajā tos izmisušos un bailīgos, kas

ar trīcēšanu un drebēšanu, ar gļēvām rokām un sku-

mīgu ģīmi katru lielāku lietu sāk. Patiesi tad varam

salīdzināt cilvēku ar priecīgu vaigu pavasara dienai,

kurā visa daba greznojās un gavilē, kuru meži un

pļavas, puķes un koki, putni, lopi un cilvēki pušķo

un sagaida itkā viesi no zilās, augstās debess, kā

vēstnesi no mūsu mīļā tēva debesīs; — un turpretī

cilvēku ar vienmēr saīgušu vaigu varam salīdzināt

pēdējai rudeņa dienai novembrī, kurā kalendāra rak-

stītājs riktīgi trāpīdams, solījis slapdranķi, krusu, lietu
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un miglainu vakara vēju; kuru katrs bēg un ienīst,

ar ilgošanu gaidīdams, lai jel drīz aizietu! Jo arvien

saīdzis cilvēks ne no viena netiek ieredzēts, kad arī

tam laba sirds un labi tikumi būtu, un lustīgajam ti-

kai tad tā klājās, ja tas ir lielu lielais ģeķis.

Mīļie draugi un brāli! Tad jau nu tiešām tiesa, ka

paša laime tīri nekas cits nav, ka priecīga sirds un

mudrs gars. Tikai tādēļ vien jau arī var visu nabā-

gais būt laimīgāks nekā bagātais, neizmisuša sirds

vien ir īsta laime; bagātība un augstība tikai liekas

būt laime un daudz pieviļ. Dzīsimies tādēļ visi no vi-

sas sirds pēc šīs laimes, tad tiešām mums viss cits

piekritīs. Lai tikai ļauna sirdsapzināšana mūs neap-

grūtina, lai tikai nekad neaizmirstam Dievu un Jēzu
Kristu, lai mīļojam tuvāku ar karstu, dedzīgu sirdi

un garu, lai uzskatam visu jauko Dieva radību, kas

pavasarī gavilē, un tiešām varēsim tādu īstu prieku
sirdī ieņemt un tā pašus un citus ap mums aplaimot,

ja tikai no sirds fo gribēsim. Nav viss vajadzīgs,
ka ieslēdzamies klosteros un uz ceļiem metušies skai-

tam pātarus no rīta līdz vakaram; uzskatīsim tikai ar

prātīgu garu Dieva krāšņo pasauli, kur katrai

dzīvībai ir no Dieva dāvināts ne vien dzīvot, bet arī

priecāties — tad skaidri atradīsim šinī krāšņā, lielā,

ar Dieva pirkstu rakstītā bībelē ievilktu, ka Dievs

grib, lai viņa radība priecājas, kā bezvainīgi pasau-

les prieki it nebūt nav smādējami, bet ļoti teicami kā

īsta Dieva slavēšana. Tikai meklēsim visvairāk garīgus
priekus, kā īsti prātīgam cilvēkam pieklājīgus; jo
tie neved uz ļaunu, grēcīgu, lopam līdzīgu būšanu, uz

dzeršanu, plītēšanu, izšķērdēšanu; bet tie garu iesildī-

dami un mudru darīdami uzprišina visu cilvēku un

tad iedod spēku uz jaunu pūliņu grūtās dienās. Pa-
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teiksim tāpēc no visas sirds dārgam, mūžam neaiz-

mirstamam Stenderam, kas pats pirmais no sirds pū-

lējies, zemniekiem garīgus priekus gādāt, kas rak-

stījis ziņģu lustes, pasakas un daudz citas tādas grā-

matas. Pateiksim no sirds ir tiem citiem, kas viņa

garā pakaļ strādā, kā īsā laikā ir zemnieks varēs

grāmatās atrast garīgus priekus visādā vīzē. Ak, kaut

jel drīz tie laiki nāktu, kur mūsu mīļie brāļi jo dienas

jo vairāk atstātu visādu miesas kārību un mīlīgusl

pasauls priekus, kas bez glābšanas daudziem miesu un

dvēseli samaitā, un turpret dotos arvienu vairāk uz

ģeldīgākiem, garīgiem, priekiem, kā citās zemēs (un

paldies Dievam! ir dažās retās vietās Kurzemē) re-

dzams. No ķeizara, no kungiem un valdniekiem sar-

gāti un tagad rentes laikos, kas zina drīz uz turīgāku
būšanu vadīti mīļie zemes kopēji varētu, itkā tiem

pienākas, īsti laimīgi tapt. Kalni un lejas tad atska-

nētu Dievam par godu no prieka dziesmām:

Priecājies, brālīti

Kamēr vēl svecīt' spīd;
Plūci jel to rozīt

Līdz tā vēl ziedi

ĪPAŠS LIKTEŅA UZDEVUMS LIEPĀJAS
LATVIEŠIEM.

(1879)

Nesen «Liepājas Pastenieka" 30. numuru rokā da-

būjis, turu par pieklājīgu patencināt redakcijai un

Brīvzemnieka kungam par to jauko rakstu: „Liepāja

un latvieši", kur arī mani niecīgie pūliņi par Liepā-



224

jas dzelzceļa iegruntēšanu ir pieminēti. Šīs raksts

mani uzskubina taņī pašā lapā izsacīt domas, kas var-

būt vēl vairāk Liepājas latviešiem nekā turienes vā-

ciešiem liksies ievērojamas.

Liepājā atrodas it papilnam jaukas piemiņas nO lat-

viešu senatnības; pat vien iedzīvotāju starpā, fami-

lijas notikumos. Tā par pr. familija Dēling Liepājā ir

savu vārdu dēliņš dabujuse no Kurzemes hercoga, un

par to jauko notikumu ir Liepājā atrodamas vācu va-

lodā teikas, dziesmiņas un familijas atmiņas, ko īsti

ģeldēfu Liepājas Pasteniekam latviski izteikt.

Bet visjaukākā piemiņa ir pašas Liepājas vārds.

Pilsētai jau jaukāks vārds nevar būt, ka „liepāja".
Kas Berlīnē ir bijuši, jeb tikai par Berlīni ko lasījuši,
tie tūlīt zin, cik berlīnieši cienī savu „Liepas" — ielu,

lai gan tur nebūt tik jaukas liepas nav, ka vēl nesen

bij Liepājā. Tīri žēlums, kauns un smiekli bij re-

dzēt, ka liepājnieki pēdējos laikos šo savu lielāko

jaukumu, liepas, sāka nīcināt, gribēdami caur to sa-

sniegt, ka Liepāja dabūtu lielas pils ētas

izskatu. Tā man teica 1874. gadā, kur jau Lielajā
ielā daudz no tām jaukākām liepām bij nocirstas, un

citas drīz vēl gribēja nocirst.

Tad nu Liepāja tanī pašā laikā savus jaukos kokus,

savu „liepāju", sāka nīcināt, kur patiesi lielās

pilsētās kā Pēterburgā sāka ar brīnum lielām nau-

das izdošanām kokus un dārzu plačus ietaisīt, zinā-

dami, ka jauki lapas zaļumi pilsētas vidū ir acīm ļoti

patīkami un veselībai derīgi, ja šodien pēferburdz-
niekiem gadītos Liepājā namu pirkt, tad tie labprāt

aizmaksātu 1000 rubļus vairāk, kad tikai atrastu pie

nama tās vecās jaukās liepas, ko gan viegli varēja iz-

nīcināt, bet nāksies grūti atkal iestādīt.
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Tagad Jaunliepāja top visvairāk uzbūvēta no lat-

viešiem. Tiem nu liktenis, acīm redzot, ir to lielo

godu novēlējis gādāt, cik iespējams, ka lai Liepājas
latviešu vārds arī uz priekšdienām paliek cienā un

godā; ka lai liepas visur, kur tas izdarāms,

pie namiem top stādītas un labi koptas, un

visa pilsēta caur to arī uz nākamiem laikiem nopelna

to jauko vārdu: „liepāja", ko citās lielās pilsētās dod

tikai visjaukākām ielām un plačiem.

Maskavā, 21. augustā 1879. g.

GRĀMATAS*).
' (1852)

Jelgavā, tanī 20-tā novembrī 1850.

Mīļais Ansiņ.

Viņu reiz Tu mani lūdzi Tevi pamācīt, kā grā-

mata jāraksta. Pilnīgas ziņas Tev par šo lietu dot

neiespēju, jo nebūt neprotu spalvu tā valdīt, kā Tu

varbūt domā. Izteikšu Tev to vainu, mans jaunais

draugs, bez kurnēšanas. Kad Tu kā mudīgs zēnsl

tikai vienu ziemu pirmās bērnu dienās skolā bijisi

un izmācījies esi tik jauki rakstīt kā muižas skrīvera

palīgs, tad man ar žēlumu sirdī jāsaka, ka savus

veselus četrus gadus skolā neesmu visu vērā licis.

Domāju toreiz: Kālab man būs tik daudz pūlēties?

Tāpat kā mans tēvs varēja par muižas vagaru tapt,
tā arī es, liels būdams, to varēšu, ja tikai kungaml
patiks. Tik jau visi nevar tapt par skrīveriem un

tmuižaskungiem. Un kad vēl dzirdēju, ka tāpat ru-

*) Rediģētajā piezīme. Grāmatas-vēstules.
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nāja vecais Brencis un Bērtuls, un vecā Sķērste, un

Griete un visi vecu vecie cilvēki, kas kā citkārt Isrāēļa
bērni no Ēģiptes zemes gaļas podiem vēl nevar atra-

dināties no vecās dzimtbūšanas, kauču laiki ar katru

dienu pārvēršas un pagalam citādi paliek — tad jau

skolā uz stiķiem un niķiem vien domāja, un kad

skolmeistars (tik jau uzmudinādams) sacīja: „Kārli,
tev laba galva, mācies, tu vari tapt par godātu vī-

ru!" tad par to maz bēdāju, bet viņam aiz muguras

būdams, to ar citiem biedriem kopā tikai labi izzo-

boju. Ak kā man tas tagad žēl! Būtu toreiz uz to

vien domājis skolmeistara mācību un labus tiku-

mus cienā likt, bet par viņa ļauniem ieradumiem nedz

rūpēties un smieties, nedz tos pieņemt, ak kā ta-

gad par to priecātosl (Nedomā pie šiem vārdiem,

ka mans gars ir kārīgs uz veltīgu augstību; es savā

prātā domāju, ka, kad būtu labi izmācījies, ne vienu

acumirkli nekaunētos lauku art un sienu pļaut nedz

arī bītos kaut kādā citā kārtā iestāties, kad Dievs

man to būtu vēlējis.)
It skani man vēl ausīs skan vārdi, ko nesen no

gudra reiznieka dzirdēju: «Nožēlojami muļķi ir tie

ļautiņi, kas domā: kā tēvu tēvi ir pārtikuši, tā ir

mēs pārtiksim. Laiki pavisam pārvēršas un nākošā

laikā taps katrā godājamā vietā tik vien tas iecelts,

kas ko būs mācījies. Vagarus, tiesas vīrus, jā pat
saimniekus tik jau labi skolotus vien paģērēs, un

lielu godu iepelnīs tie pagasti, kas būs skolu un

mācību cienījuši, bet būs citiem pagastiem par nor

slauķu, par apsmieklu un sakāmu vārdu tie, kas paši

jeb kuru tēvi būs skolu nicinājuši." — Tādus vārdus

toreiz ne dzirdēju, nedz arī būtu klausījis. Te piepēži

nomira man tēvs, pilnā veselībā! Ne mūžam man
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300 stāstu tītuļlapa

mebij prātā nācis, ka tā ar varētu notikt; un tomēr

notika. Ko tev nu vēl vairāk lai stāstu, kā tēva

sakrātā manta caur viltīgu draugu blēdību un caur

ugunsgrēku izzuda, kā radu mīlestība pret bagātu

vagaru drīz pārvērtās uz nicināšanu pret viņa bēr-

niem, nabaga sērdienīšiem — Tu to jau visu diezgan zinit

Tagad nu gan piespiežos katrā vaļas stundā, mā-
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cīdamies bez skolmeistara, it dziļā naktī, kur visi

jau sen guļ, un gan varu cerēt, ka tikšu vēl labu soli

uz priekšu, taču mūžam ne tik tālu, kā, kad būtu sko-

las dienas labi brūķējis.

Tā tad arī sapratīsi, ka neprotu Tev tagad īstas

pilnīgas ziņas par to dot, kā vajag grāmatu pēc
kārtas rakstīt. To vien tik skaidri atminos, ka skol-

meistars mācīja, lai raksta, it kā pats runātu; tā

esot vispirmā ziņa. Zināms, taču katrs mēģinās vār-

dus vairāk pēc kārtas salikt, nekā runādams to mēdz

darīt. Rikfīgi rakstīt vari iemācīties no tām

labākām driķēfām grāmatām. Liec arī vērā, ka mā-

cītiem cilvēkiem rikt īga rakstīšana vēl vairāk pa-

tīk nekā jauka. Ņem tādēļ kaut kādu mazu stāstiņu,

izlasi to driķētā grāmatā caur un provē nu no

vas to pašu stāstu uz papīru uzvilkt. Tad salīdzini sa-

vu rakstiņu ar to stāstu driķētā grāmatā un pār-
labo tās vietas, kur nerikfīgi rakstīts. Ņem tad at-

kal to pašu stāstiņu otrā, trešā un ceturtā reizē

priekšā; tad atkal citu, un nu sāc arī lūkot uz to,

ka raksts ir labi saprotams. Man augsti mācīts kungs

nesen teica, ka šī vīze riktīgi un labi saprotami rak-

stīt mācīties esot tā visu labākā, kad skolas trūkst;
tā gandrīz esot vislabākai skolai līdzīga. Kas Tev pie

šī darba paliek nesaprotams, tas, zināms, jāizklaušina
no kāda, kas prot labi rakstīt — svētdienās no skol-

meistara jeb cita. — Kā grāmatu būs ielocīt, to no-

skaties muižā pie skrīvera; lūdz viņu, lai Tev fo ie-

rada, un tici maniem vārdiem, viņš tev ar prieku

darīs, kad arī Tevis nepazītu. Viņš Tev varbūt vēl

iedos kādu vecu grāmatas vāku līdz, kur bijusi
tiesas pavēlēšana iekša. Jo tikai pie tuviem' draun

giem un pazīstamiem mēdz to pašu papīru, kur grā-
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imata sarakstīta, ielocīt, aizzēģelēt un virspusē uz

lapas balto pusi likt uzrakstu; pie svešiem jeb augf-

stākiem jātaisa īpašs vāks. Tos vārdus: Tu, Tev, Jūs,

Jums, Jūsu v. t. j. pr. (ar kuriem tas top pieminēts,

pie kura grāmata tiek rakstīta) mēdz grāmatā ar

lieliem bokstābiem rakstīt. Noskaties to un dažu ci-

tu lietu tanīs grāmatiņās, ko Tev rakstu. Pie drau-

giem vai pazīstamiem mēdz grāmatā to dienu un

gadu, kad grāmata rakstīta, likt pašā pirmajā rindā

grāmatā, drusciņ vairāk uz labās rokas pusi; pie sve-

šiem vai augstākiem jāraksta diena un gads apakšā,
kreisā pusē grāmatā, rakstītāja vārdam iepretī. —

Paša vārdu mēdz rakstītājs labu gabalu zemāk, kā

paša grāmata beidzas, parakstīt, viszemāk pie aug-

stākiem rakstīdams. Tāpat arī pie tādiem cienīja-
miem rakstot jāpamet kreisā pusē grāmatā pāru pir-

kstu platumā neaprakstīta mala; labā pusē var rin-

da iet līdz papīra kantei. Pie svešiem un augstākiem

jāņem lielāks papīrs, un grāmatu mēdz tā salocīt,

ka nav par daudz maza; jo lielāka paliek, jo labāk.

Kā uzraksts uz grāmatu jātaisa, to ja gribi, vari

no skrīvera ieskatīties. Ja negribi, tad raksti droši

no galvas: pirmā rindā cilvēka amatu jeb goda uzi-

vārdu, tad vārdu un uzvārdu; citā rindā tad zemāk

vietu, kur tas dzīvo ar skaidriem vārdiem. Ja tas

kur pilsētā dzīvo tad jāraksta: pilsētas vārds, tad

nama un ielas vārds, (jeb kunga vārds, pie kura

tas dzīvo jeb dien). Bet pavisam nav jāraksta virS-

pusē, vai tas, pie kā Tu savu grāmatu laidi, ir Tavs

tēvs jeb brālis, jeb radinieks, draugs v. t. j. pr.

Tas tikai zobgaļiem derētu par apsmieklu, jo grā-

matu nodevējam tas jau nav vajadzīgs zināt. — Par

provi tā:



230

*) Grāmatas šīs driķetas grāmatas lieluma jātaisa, pie augs

tākiem rakstot.
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Zināms, uz to jāraugās, ka grāmata tiek koši un

riktīgi norakstīta. Visvairāk uz to jāskatās, ka grā-
mata tiek gudri sarakstīta — bet kurš to varētu

mācīt? Gudrais arvienu rakstīs gudri, muļķis ne-

gudri. Tik to vēl: Kauču gan klājas godīgi un, kur

pienākas, pazemīgi rakstīt, tad tomēr pārlieku smal-

ki un saldi cukura vārdi tikpat apsmejami ir mutē,
kā grāmatā, un ir taps apsmieti katrā kārtā, no

tādiem vīrišķiem un sievišķiem, kas ir vērti

īstas godāšanas.
Lai Tev pietiek ar šiem īsiem vārdiem (vācu va-

lodā šīs mācības pilda biezas grāmatas). Tik jau

arī reti gadīsies latviešu valodā grāmatu rakstīt pie;
tādiem augstiem kungiem, kas ņemtu par ļaunu, kad

grāmata nebūtu uz matu pēc grāmatu rakstīšanas

likumiem. Un kad tik grāmatā būs prātīgi vārdi

iekšā, tad gudrs cilvēks nemaz nesmiesies, ja arī

pat grāmata būtu ar kapeiķa gabalu aizzēģelēta, kad

Tev trūktu zēģelis, kur Tavs vārds virsū.

Paliec vesels, un ja Tev patīk, manu paknapu
mācību pieņemt, tad iepriecini manis drīz ar kādu

grāmatiņu. „. ,

I avs draugs

Kārlis Ozols.

Sniķera sētā, 15-tā janvārī, 1852.

Sirdsmīļais draugs.

Nezinu diezgan izsacīt, cik liels man prieks ir,

ka varu tagad uzdrīkstēties Tev pirmo grāmatu laist.

Aizvakar biju pie skolmeistara (kas tagad man, gan-

drīz varētu sacīt, par īstu draugu palicis), parādīju

viņam savu rakstu, un tas mani uz to iedrošināja*
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Noprotu diezgan, cik vāji vēl ar maniem rakstiem iet,

tomēr zinu, ka Tu par to nekaunēsies — kā jau viens

no tiem retiem, kas nedzenas uz lielu lepnību un

pēc lepniem draugiem, bet tādus vien visās kārtās

mīl un dzenas uzmeklēt, kas taisnā godīgā un diev-

bijīgā sirdī un gudrības kārīgā galvā savu vērtību

paslēpj. Cik daudz, kā dzirdu pilsētās un kā redzu pat

mūsu muižā — mūsu laikos nepadodas uz netik-

lību, domādami, tā darot, palikt par augstmaņiem.

Cigarīte, neprātīgi lepnas drēbes, kāršu galds, netik-

las sievišķas un plītēšana aizrauj viņiem naudu, lar

bu slavu un veselību priekš laika, un tie lielmaņi, kas

grēkos iegrimuši, tiem varbūt papriekš palīdzēja uz

netiklu ceļu doties, pēcāk tos „plukatus" atstāj bez

žēlošanas, un nu viņu gals ir briesmīgs. Tādus vispir-

mak pazīt pie tam, ka kaunas par to, ka tie latvieši,

kauču dabū no prātīgiem cilvēkiem to vārdu: „pus-

kokalēcēji" vēl klāt.

Vai zini — bet neapsmej manus vārdus — man

tik ļoti riebjas šo ļaužu būšana, ka, lai varētu no

viņiem palikt atstatu cik vien varēdams caur visu

mūžu, un lai netaptu no viņiem pavests līdz uz ļau-

niem ceļiem — esmu apņēmies, visu mūžu palikt

par zemes kopēju, lai arī nezin kāda lone mani vi-

linātu. Nevaru Tev izteikt, cik priekus sirdī sajūtu,

kad pārdomāju, ka, taupīgi dzīvodams, ar laiku va-

rēšu pats brangu māju uz arendi ņemt, lopiņus, lau-

kus un pļavas kopt v. t. j. pr. Tomēr nedomā, kal

gribu no mācības atkāpties. Nē, tiešām! Mācīšos, cik

un kamēr vien varēšu, jo ceru, ka man nākošā dzī-

vē var liels labums no tam celties, un domāju, ka tā

ir visnejaukākā ļaužu gānīšana, kad saka, ka ze-

mes kopējam mācības nevajagot, visvairāk tagad.
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Nu man vēl jāsaka, kā ar mācīšanos gājis. Kad

Tev visu gribu izstāstīt, cik grūti iesākumā bij, tā

pēc Tavas mācības bez skolas mācīties, cik ilgi man

daža nieka lieta galvu lauzusi, līdz kamēr — dažreiz

ar skolmeistara palīgu — to sapratu, ka dažreiz stā-

stiņš, ko gribēju labi skaidri izteiktu uz papīra uz-

vilkt, tik ļoti sajuka, ka to pēc gandrīz pats ne-

varēju saprast: kad Tev to visu izstāstītu, Tu var-,

būt manis apsmietu, jo zinu gan, cik viegla Tev gal-
va visu bez pūliņa iemācīties, kad tikai gribi. Taču

ar laiku nāca viss, un jo dienas jo vieglāki, un ta-

gad,, Tev par Tavu mācību ļoti pateikdamies, pie-
likšu stāstu klāt, ko no skolmeistara dzirdēju. Ak>

kad tikai varētu jel arī vienreiz iemācīties īsi un ta-

ču skaidri rakstus salikt; tā esot tā lielā un ļoti
teicamā skunste, pēc kā jādzenas, sacīja nesen skol-

meistars.

Lielā Spranču karā tiek pie kara virsnieka trīs 1
žīdi atvesti, kas patlaban saķerti, kad bij saimniekam

klētī ielauzušies,, domādami, ka šos nepiedzīs, bet

zaldātus turēs par vainīgiem. Virsnieks nospriež ko-

kus, 60 cirtienus, un saka, lai paši daloties kristīgi

tāĻ ka katrs dabū pienākamu daļu. Te nu jaunā-
kais no šiem,, kas prata rēķināt kā žīds, drīz gal-
vā saņēma,, ka katrs dabūšot 20 uz muguru, bet ka

katrs tikai 15 dabūtu„ ja būtu tie 60 koki uz 4 da-

ļām jādala. Nu šis paklanījies uzsāk: Cienīgs, žē-

līgs virsnieka kungs! Mans vecais tētiņš Maušels arī

bij pie zagšanas — tad jau viņam ar nākās daļa no

rjern 60 kokiem. Virsnieks, gudrs vīrs, nomanīja, ka

tam taisnība, tādēļ tas atbild: Labi, žīdiņ, kad tavsi

tēvs ar līdz zadzis,, tad negribu tam strāpes daļu

atraut. Bet, kad nu, kā redzi, viņš man nav rokā ti-
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cis, tad — uz pērēju pagriezies virsnieks spriedumu

pārgrozīja, pavēlēdams: — tad uzskaiti šim gudram
dēlam arī viņa tēva dalu; pēcāk viņam ir brīv, tē-

vam daļu atdot Žīds nu gan lūdzās, bet spriedums
tika izpildīts uz vietu. Mācību skaties ceturtā bauslī.

— Ar Dievu! ,
r ,

lavs draugs

An s s X ā rkli ņš.

Jelgavā, 22-trā janvārī 1852.

Mīļais draugs.

Tava grāmata no 15.-tā janvāra š. g. man darīja
lielu prieku. Tiklab raksts, ka stāstiņš man īsti pa-

tika. — Taču domāju, ka nevien ir ļoti ģeldīgs, mē-

ģināties rakstos ko īsumā izteikt, bet kā arī var

savu rakstu ļoti pušķot, kad prot pie īsa notikuma

daudz vārdus ar gudrību brūķēt. Mācies tad nu

arī pēcāk, kad būsi jau apnicis pie pirmā (kā sa-

protams daudz ģeldīgāka) pūliņa šos stāstiņus ga-

rāki izstāstīt, nekā še esmu darījis. Kad Tevi au-

gusta mēnesī apmeklēšu, tad arī apraudzīšu, kā Tev

iet ar jauno darbu. Pašus stāstiņus ceru priekš Tevis,
kas pilsētas daudz neapmeklē un dažādus viltnier

kus un visādi stiķotus gudriniekus aplam daudz ne-

pazīsti, jau tādēļ derīgus, ka tie Tev uz dažu, pa-

saulē ļoti vajadzīgu gudrību ceļu parādīs, tā, ka

kaut kāds viltnieks nevarēs Tevi tik lēti pievilt (ska-
ties stāstu no zobudaktera, Nr. 1 v. t. j. pr.), kad

brāķēsi savu prātu, kas, kā Tu man raksti, tik

karsti dzenas gudrību iekrāt. Ak, kad tas Tev un vi-

siem jel mūžam paliktu tāds, to it no visas sirds

vēlējos! Ak, kad Tev mūžam neuzbruktu avju drē-
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bēs tāds, kas sava labuma dēļ Tavu jauno, paklausīgo

garu ar tik mīlīgiem vārdiem, ka to patiesi nevari

pazīt, uzskubinātu savus soļus uz gudrību un prāta

cilāšanu pakavēt vai pavisam smādēt un ceļu iet

atpakaļ Dievs, kas Tev prātu kā visaugstāko man-

tu devis, kas vēl šodien saka: „lai top gaisma"
— Dievs Tev palīdzēs; uz to paļaujos. Tavs mīlī-

gais pazemīgais, Dievam un mīļiem valdniekiem tik

cieti paklausīgais prāts, ka to var citiem īsti par

priekšzīmi uzslavēt, labsirdīgu mācītāju vārdi un

mīļā Pestītāja mācība Bībelē Tevis diezgan izsar-

gās no neprātīgiem un negudriem ceļiem, un Tev, kura

prāts jau no dabas ir labs, skubinās visu tikai mā-

cīties uz laba, ne uz ļauna darīšanu. Jo katra no

Dieva dota dāvāna (tad jau arī gudrība) ir derīga
labiem uz labu, bet grēciniekiem tā pārvēršas uz

ļaunu, kā pati Bībele māca.

Tavs draugā

Kārlis Ozols.

KROGA MIĶEĻA DOMAS

(1864)

Te nu īsti var redzēt, ka laiki arvien sliktāki

paliek. Brandvīns jo dienas jo dārgāks paliek —

brandvīnst Tu zini, cik saldas prieka jukšanas1
šis viens īss vārdiņš satur iekšā; šis prieka ūden-

tiņš, kas glāzē burbuļo kā avotiņš un rīklē smēķē
it kā uguntiņšl Citi apdzied savu daiļu līgaviņu, vi-

ņas rožu lūpas, sarkanus vaigus un jautru acu mī-
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lestības liesmas, — citi dižani apdzied pavasara jau-

kumu, puķu smaržu un skaistumu, lakstīgalas po-

gošanu, ražanas birzes, jaukus kalnus un zaļas

lejas, žiglus kumeliņus. Es, Miķelis, fo jau nedarītu,

ja man būtu dziesmas jāpūš laukā; es apdziedātu
savu mīļo līgaviņu brandvīna budeliņu, viņas mu-

tes gardumiņu, viņas gara karstumiņu un daudz citu

tādu iņu un linu. Un nu, — —

mans patvērums,

mana sirds ilgošana, mans vienīgs prieks pasaulē,
kas no visiem dižaniem cilvēcības priekiem man vēl

ir atlicis, grib sākt izsīkt. Vai tas var būt kāda

pārlabošana pasaulē?

AIZMIRSĪGI CILVĒKI

(1864)

Kāds ļoti izslavēts un slavējams vecs augsti mā-

cīts goda vīrs (kas vēl tagad ir dzīvs, bet mūsu avī-

zes nelasa), ir ļoti aizmirsīgs, kā tas dažu reiz še

uz ielas redzēts bez kakla drānas un citādā nekārtīgā

apģērbšanā. Pie saviem labiem draugiem viesībās bū-

dams, tas jau daudzreiz aizmirsa, ka nav savā, bet

ir viņu mājā. Vienreiz tas drauga guļamā kambarī

iegājis, sāk noģērbties; drauga istabas meita to ie-

raudzījusi uzkliedz dikti un tik ar mokām tam var

ieteikt, ka tas nav savā paša mājā. Otru reiz, pie

cita sava drauga viesībās būdams un daudzus no sa-

viem pazīstamiem, kas to mēdz apmeklēt, ap sevi

redzēdams, pie vakara jeb pusdienas galda (jo Pē-

terburgā lielmaņi ēd pusdienu pulksten sešos va-

karā) tas iedomājās, ka esot mājās; sāk smādēt pir-<
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mo ēdienu, sacīdams, ka žūpa pavārs atkal liekas1

būt piedzēris un zupu slikti izvārījis. Pie otra ēdie-

na tas sāk, dikti runādams, lūgt žēlīgi viesus, lai

neņemot par ļaunu, ka ēdiens šoreiz tik slikts; pa-

vārs, liels žūpa, laikam būšot atkal piedzēries — —

runādams un lūgdams tas nemaz neredz, ka tā na-

ma jaunā mīlīgā cienmāte nosarkst kā skuķis par

viņa runu.

Vecs zvaigžņu pratējs Ņūtons Anglijā bijis tik aiz-

mirsīgs vai dziļdomīgs, ka tas viesībā būdams un

jaunam daiļam sievišķam blakām sēdēdams, dažu-

reiz paķēris viņas pirkstus, savu pīpi ar tiem

bakstīt gribēdams.
Citur kur esot bijis aizmirsīgs kāds, kas mājās

pārnācis gribējis gulēt iet, un novilcis svārkus, ie-

licis tos gultā, apklājis tos ar deķi un pats sevi

pakāris uz vadzi jeb naglu, kur gribējis svārkus pa-

kārt.

Vēl kādam esot dziļu domu dēļ visai ērmīgi iz-

devies. Tas gribēdams gulēt iet, pārskatījies, degošu

sveci smuki ieguldinājis gultā un sevi sveces vietā

nopucējis līdz pat kaklam.

Tikpat traki esot noticis kādam amerikāniešam,

kas gribējis iejūgt zirgu vienjūga ratos un pats sē-

dēt iekšā, bet dziļās domās būdams, iesēdinājis zir-

gu ratos un sevi pašu iejūdzis un tā braucis it lielu

gabalu, neapķerdams savu neklājīgu darīšanu, ka-

mēr zirgu baru ceļmalā ieraudzījis un gribējis zviegt

un nevarējis.
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DAŽĀDI RAKSTI

(1864)

Bērzu ogles ir, kā kuģinieki saka, tas visulabā-

kais sargs pret kartufeļu (rāciņu) un citu ēdamu

lietu pūšanas; pat vecu gaļu šīs ogles padara labā-

ku — ja tā nav padaudz veca. Kuģinieki teic, ka

kartufeļi kuģos arvienu pūstot, lai arī gaiss lieko-

ties nezin kā sauss. Tik tad tos varot ilgāki turēt,

ja tos ar smalki saberztām bērzu oglēm apkaisa;
kad kartufeļi puspēdu augsti sabērti, tad pusco-

lu vai colu biezumā jāuzber bērzogļu pīšļi.
Vēl jāpiemin, ka kartufeļiem, ja tie tiek kuģī

vai pagrabā lielā pulkā ielikti, vajaga vēju, kas

velkas cauri un tos atdzesē. Ja lielam pagrabam vai

kuģim tik viens lūks ir, kur var vējš nākt iekšā,

tad iekšā ceļās liels siltums un samaitā kartufeļusl

(kā izgājušā rudenī notika kurzemniekiem, kas tos

še bij pār jūru atveduši); vajaga divi vai trīs lūkiem

būt vaļām un tad vēl dažureiz nolikt dēļus vai ku-

ģu zēģeles tā, ka vējš var pilnā spēkā pūst par vie-

nu lūku iekšā. Šīs ziņas lai pietiek mūsu jūrmalnie-
kiem, kas savus kartufeļus sūta pār jūru uz Pē-

terburgu, Rīgu un citur.

NO PĒTERBURGAS AVĪŽU „PASTA TAŠAS".

(1864)

I V... Kurz. Kas denkmince ir? Mince (krieviski: mo-

nēta) ir katra no kāda metalla (vara, sudraba, zelta) izkalta nau-

da un ari paša tā kalšanas vieta, un denkmince jeb par piemiņu
kalta mince ir tāda mince (nauda), kas kādam ipašam notikumam

par godu un par atmiņu top izkalta. Kad valstij jauns valdnieks
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gadās jeb tas top kronēts, jeb ienaidnieki ir uzvarēti, jeb miers

derēts, jeb cita tāda īpaši verā liekama lieta notikusi, tad top
mazs skaitlis denkmincu izlaists ļaudis. Dažureiz arī izslavētiem

augstmaņiem par godu top denkmince taisīta. Starp turīgiem un

mācītiem vīriem nu ir daži atrodami, kas tādas atmiņu minces un

arī visas ikdienīgas naudas zortes sakrāj. Tādi minču krājumi, ja
tie ir lieli, top aizmaksāti ar dārgu naudu; un, ka viegli saprotams,

tur netop vien tās jaukās jeb no dārga metalla taisītās mir.ces

īpaši vērtas turētas — — bet visuvairāk tās reti dabūjamās un

it vecās. Pašam mūsu ķeizaram pieder eremitažā (blakām ziemas

pilij) tāds dārgu minču krājums. Arī vienam no mūsu avīzes grun-

tīgajiem lasītājiem, kungam Preiss (še Pēterburgā Vasili ostrovā)

pieder īpašs liels, izslavēts, kārtīgi ietaisīts minču krājums. Starp
simtu simtām svešu zemju mincēm tur arī atrodas itin liels Bal-

tijas minču krājums no veciem laikiem līdz gadu 1863, no bruņi-
nieku, no poļu, zviedru un krievu laikiem. Kas to nav redzējis,

neticēs, ka tik daudz minces un atmiņu zīmes priekš Kurzemes,

Vidzemes un Igauņu zemes ir izkaltas, kā tur ir redzamas.

Ģeldētu gan, "dažas no tām savā laikā īsi aprakstīt. Šoreiz

pieliksim atmiņas zīmi par Igauņu zemes, Kurzemes un Vid-

zemes dzimtbūšanas nocelšanu tais gados 1816, 1817 un 1818

— jeb brīvības minču, no abām pusēm nobildētu, še klāt. Tas

putns un tas latīniešu vārds apakšā: libertas — abi nozīme brīvību.

i no Bauskas apriņķa Kurz. Jūsu grām. ar vai-

cāšanām par zemes pirkšanu ir še pazudusi un tādēļ nevaram

Jums rakstīt, Jūsu adr. nezinādami. Vēl ir zeme dabūjama.

_
E. F... R...ā; kurz. — Tāda skola, kā tā, par ko Jūs

rakstiet, še nav, un vel ne kādu īpašu padomu Jums n&-

zinu. Netāl no Jums pret dienvidiem ir gan tādas skolas, tau-

pīgam un uzticīgam cilvēkam jau daudzreiz ir bijis iespējams, ko

pats iesākumā gandrīz necerēja.

J. L., Kurz. Jūs vaicājiet, kālab mes neievedam cietu jaunu

ortogrāfijas sistēmu un taču rakstām Holstein un ne Olstein, —

jo ļaudis tik jau tā vien teicot un teikšot ir uz priekšdienām un

to bokstabu H nemaz neizsaukšot — it kā tagad ļaudis visur

teicot Englenderi un ne Angļi. Mums jāteic tā: Skaidri it skaidri

zinām, ka ļaužu, t. i. visas tautas izruna tūlīt nepārgrozīsies citādi,

tik drīz, ka kāds rakstītājs uzsāks šo un to vārdu citādi rakstīt

un brūķēt. Izruna paliks ilgi pie ilgi ierastas vecas vīzes, tik
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ilgi, kamēr sāks jaunais vārds ļaužu ausīs labāki skanēt nekā

vecs. Bet tagad tas neskādē nemaz, kad rakstām Holstein un

ļaudis to vārdu izsauc Olstein. Jukšana, caur caurim ņemot, ir

daudz lielāka, ja bokstabu h pavisam atmet, nekā tad, ja dažs

to neizsauc jeb nevar izsaukt (t. i. teicās, ka nevarot; prasiet
tikai Brenci); francūži, angļi un citi arī pat latvieši un vācieši

jau it daudz bokstabus brūķē pie rakstīšanas tīri vārdu izsauk-

šanas dēļ vien. Krievi 18. gadu simtenī padaudz ātri atmeta h,
gribēdami tai vietā iztikt ar bokstabiem g un ch (r un x). Bet

tagad neviens nevar liegt, ka caur ,h trūkumu ceļas daža vel-

tīga jukšana un valodā daža neskaņa. Mācīti ļaudis, krievi, to

it labi noprot, tie tāpēc runādami izsauc bokstabu h, kauču

to raksta ar g; ja rakstos h ir izšķiršanas (dēļ svešos vārdos-

notīgs, tad ko lai citu dara? — tiem jāpieliek vārds ar la-

tīniešu bokstabiem klambaros ieslēgts blakām krievu vārdam.

Kas grib rādīt uz krievu rakstu priekšzīmi, tam jāzin, ka

šim laikam krievi paši grib savu riktīgas rakstīšanas vīzi (savu

ortogrāfiju) lieliski pārgrozīt. Priekš divi gadiem še Pēterburga

sabiedrojās reižu reizēm rakstnieki, skolmeistari un avīžu redak-

tori dēļ savas ortogrāfijas pārlabošanas. Tie nevien nosprieda,
ka tam mēmajam veltīgam bokstabam "h būs pazust no rakstiem

un drukas, bet tāpat arī tam pusdzīvam bokstabam b, un ka būs

paturēt vienu pašu rakstu zīmi c un citas e-zīmes (a, -fc) pavisam
atmest v. t. j. pr. Tā nosprieda, bet līdz šim vēl nav spējuši

un avīžu redaktori nav drīkstējuši paši savu spriedumu ievest

lielās avīzēs; katrs bijās, ka pirmie ievedēji zaudēs daudz la-

sītāju. Šinīs lielās krievu avīzes ortogrāfija jau tāpat ari pār-

grozās ikgadus vairāk un ātrāk kā vāciešu lielās avīzēs, kur

taču arī ik pa desmit gadiem jau ir (pārgrozīšana manāma. Visu

ortogrāfiju lieliski uzreiz, jeb arī pēc gruntīgi izdomātas kārtas

jeb sistēmas pārgrozīt, tas reti var izdoties. Vecais slavētais vācu

dziesminieks Klopštoks pagājušā gadu simteni ari gribēja ievest

jaunu labāku ortogrāfiju, nodrukāja tādā ortogrāfijā savu toreiz

brīnum izslavēto dziesmu Messias — bet kas tagad viņa pūliņu
daudz ko atmin? Vai nelaiķu brāļu Grimmu ortogrāfijas sistēma

kādu reiz pie vācu tautas dabūs virsroku, tas vēl nav zināms;

pec šīs sistēmas substantīvus neraksta ar lieliem bokstabiem, bet

it kā pie latviešiem, krieviem un citām tautām, maziem.
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ZIŅAS PAR PĒTERBURGAS JAUNĀM

LATVIEŠU AVĪZĒM

(1862)

Šīs avīzes iznāks no 1. jūlija 1862. g.

Pēterburgā un maksās par pusgadu
vie nu rubli s.

Rīgas, Jelgavas, Pēterburgas, Tēr-

patas un Pērnavas pasta namos var

naudu par avīzēm iemaksāt un uzdot,
kur avīzes jāsūta — tad iknedēļā da-

būs caur pastu aizsūtītu avīžu lapu. Pa-

pīrs būs tāds kā šis, avīzes būs

rāk kā pusotru reizi lielākas nekā Jel-

gavas Avīzes un Mājas Viesis. Avīžu

lapas rakstītāji būs latvieši, kas dzī-

vo Pēterburgā, Rīgā, Kurzemē, Vid-

zemē, krievu zemē un citur — tāpat

arī vācieši, kas būs tik labi palīdzēt

pie šī iesāktā īsti labā, bet arī īsti

grūtā darba.

Jau sen daži latvieši ir iegribējušies jaunas

viešu avīzes. Mūsu dienās šī iegribēšana ir gaužļ

vairojusies. Latviešiem gan jau ir divi avīzes, Jel-

gavas Latviešu Avīzes, kas gandrīz jau 40 gadus pa-

stāv un šinī garā laikā it daudz ir latviešu tautai ga-

rīgu barību atnesušas. Daudz cienīgi mācītāji un citi

tautas draugi no dažādām dzīves kārtām, skolmeir
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stari, dakteri, muižas kungi un skrīveri, vācieši un

latvieši ir šinīs avīzēs svarīgus graudus sakrājuši,
kas simtiem, jā, tūkstošiem latviešu jaunekļu ir prā-
tu cilājuši uz gudrībām un krietnu goda dzīvošanu.

Tāpat arī Rīgas ~Mājas Viesis", no latviešiem apgā-

dāts, jau sešus gadus pastāv un daudz ir palīdzējis
mūsu mīļiem brāļiem latviešiem gara spēkus pamu>

dināt, lai paceļas drošāki. Un taču — tā saka dau-

dzi — taču vēl trūkst latviešiem tādas avīzes, kā-

das atrodamas pie citām tautām, krievu, vācu, fran-

cūžu, angļu, itāliešu, dāņu, grieķu un zviedru valodā.

Dažs teic: vaina ir tā, ka vēl it daudz rakstītāji do-

mā un runā: „latviešu tauta ir bauru tauta, tiem

neģeld visu to zināt, kas citām tautām ir ģeldīgs
un veselīgs." Tiem neģeldot garīgi ēdieni, kas tā

sakot sālīti un vircēti, tos baurus vajagot ar pienu
vien barot. Citi atkal saka: vaina ir tā, ka latviešu

tauta ir par daudz maza tauta, kas, turklāt vēl na-

baga un nemācīta būdama, neiespēj tādas dārgas avī-

zes aizmaksāt, kādas atrodam pie lielām tautām. An-

gļu, francūžu, vācu un krievu lielās avīzes maksā

līdz 20 un 30 rubļiem par gadu — kur nu latvieši

tādas varētu aizmaksāt? Daži atrod valodā vainas,

kāpēc latviešiem nav īstas gruntīgas avīzes; latviešu

valoda neģeldot īsti zināšanām un gudrībām; tanī

tikai prastus stāstiņus un rupjas kroga pļāpāšanas
varot īsti labi un svarīgi izteikt. Smalkām līdzībām

un domām un augstām gudrībām trūkstot vārdu.

Tā tad trūkstot īstam latviešu avīzēm ģeldīgu rak-

stītāju, lasītāju un valodas.

Ja nu šīs trīs pieminētās vainas riktīgi pastāv,
tad Pēterburgas avīzes apgādātāji ir ļoti misējušies,

tās ietaisīdami. Jo šīm, pašā valsts galvaspilsētā



245

Pēterburgas Avīžu pirmais numurs

iznākdamām avīzēm tik jau pieklājās, iet tādu pašu

ceļu kā visu tautu avīzēm, dot garīgu barību ar

pienu un ar vircēm, laist sālīgus un saldus vārdus, kā

gadās, un kā mēdz darīt visur citur pasaulē. Mēs

sakām skaidri: Pēterburgas Avīzēm pieklājas iet

droši savu ceļu uz priekšu, būt netaisnības un māņu

pretiniekiem, neskatot uz vīra cepuri.
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Bet nu, vai Pēterburgas avīzes arī iespēs to izda-

rīt, kas tām izdarīt pieklājas? Ak, to skaidri apgalvot
varētu tikai lielmutis, kas lielīdamies nezina, cik gauži

grūti ir izpildīt tādu apsolīšanu. Nevaram liegt, ka,

tās pieminētās trīs vainas guļ grūti rakstītājam uz

krūtīm. Tik to varam sacīt un apgalvot: darīsim cik

iespēsim, un lūdzam lasītājus, lai ir iesākumā ar

mieru ar šo apsolīšanu. Tās minētās trīs vainas, kas

tagad tik grūtas izliekas, ar laiku, kad varam cerēt,

paliks mazākas, un ar laiku paliks par veltīgiem ie-

mesliem. Lai tas tā varētu notikt, uz to Pēterburgas
Avīzes gādās, cik tai pienākās un cik tai būs ie-

spējams. Tai, kas zin, izdosies, drīz gruntīgi parā-

dīt, ka jau mūsu dienās latvieši nav „bauru tauta"

vien, ka neviena tauta nav un nevar būt īpaša ļau-
žu kārta jeb slaka, ka daudz dakteri, mācītāji,

bagāti kopmaņi, augsti tiesas vīri, jā pat muižnieki ir

latvieši, un tikai tādēļ vien daži no šiem vēl kaunas

būt latvieši, ka šo lietu gruntīgi nav pārdomājuši,
un tādēļ, ka mūsu latviešu (un mūsu zemes gabala
vāciešu) raksti līdz šim arvienu mēdza sajaukt zem-

nieku kārtu ar latviešu tautu. No krievu muižniekiem

šimbrīžam daudz simtiem runā savā mājā un fa-

milija tik franciski vien un lasa visvairāk francūžu

un angļu grāmatas. Tomēr viņiem ne prātā nenāk,,

ka viņi to darīdami, nepieder pie krievu tautas. Vāc-

zemē arī priekš simt un divisimt gadiem visi liel-

maņi runāja franciski vien; pats lielais prūšu ķē-

niņš Pricis (Fridriķis) priekš simt gadiem vēl do-

māja, ka vācu valoda nebūt nederot, kad gribot ko

smalki izteikt un par augstām lietām runāt. Vācu

lielmaņi tanī laikā un Lutera laikos turēja vācu va-

lodu par to rupjāko valodu, tīri tā kā tie, kas tagad
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latviešu valodu tur par kroga valodu, un viņā laikā

vācu rakstītāji domāja it kā mūsu mīlējamais nelaiķa

mācītājs Pantenius, kam savā laikā likās, ka jo rup-

jākas līdzības un jo rupjākus kroga vārdus rakstī-

tājs brūķē latviešu valodā, jo riktīgāki tas esot lat-

viešu valodas garu ievērojis. Liekas, viņš tāpat būsi

misējies kā prūšu lielais ķēniņš Pricis. Redzēsim.

Pēterburgas Avīzēm arī pienākas ar laiku skai-

drāki un gruntīgāki pārrunāt par zemnieku kārtu

un kas tas ir par pienu, ar ko tā jābaro. Te katrs

avīzes lasītājs varēs savas domas izteikt skaidri un

gruntīgi, vai mācītājs, vai saimnieks, jeb kalpa pui-

sis, kam tikai skaidri vārdi un visvairāk skaidras

domas galvā jeb arī, kam tikai dedzīgs gars;

patiesību un gaismu izplatīt par pasauli un goda-

bijāšanu un krietnus tikumus vairot latviešu starpā.

Latviešu valodas kopšana, zināms,jau tādā

vīzē Pēterburgas avīzēm it ļoti pie sirds ies. Zināms,

tās gan nevarēs ieņemt par daudz garus augsti mā-

cītus rakstus par valodu un gudrībām, tādēļ ka la-

sītāju vislielākai daļai tie nederētu un nepatiktu. Taču

visādi īsi un skaidri raksti par latviešu valodas garu,

par riktīgu rakstīšanu, par latviešu tautu un viņas

veciem un jauniem notikumiem, par latviešu

tām, dziesmām un ziņģēm šīm avīzēm būs ļoti de-

rīgi un taps labprāt pieņemti, ja tādus piesūtīs.

īsos vārdos izsakot, Pēterburgas Avīzēs taps

doti:

1. augstas valdīšanas izlaisti jauni likumi un tiesas

sludināšanas;

2. tēvzemes un svešu zemju notikumi, visvairāk tā-

di, kas zemes kopējiem derīgi un patīkami;
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3. ziņas par zemes kopšanu un dažādiem amatiem;

4. ziņas par dabas lietām;

5. mācības, zemes un ļaužu bagātību un labklāšanu

vairot caur darbu;

6. ziņas par tautām un zemēm;

7. par skolām;

8. par pasaules notikumiem;

9. par latviešu rakstiem, un spriešana par grāmatām,

kur latviešu raksti, notikumi jeb valoda piemi-

nēti;

10. dažādi stāsti, joku raksti, dziesmas;

11. dažādas sludināšanas;

12. preču tirgi.

Jaunas avīzes tiek iegādātas no latviešu rakstī-

tājiem, turīgiem latviešu kopmaņiem, arendātoriem

un citiem, kas grib arī no savas puses mīļiem

tautas brāļiem par labu darīt
?

kas un cik tiem

iespējams. Tie, zināms, nebūtu negrib smādēt jeb

par nieku izslavēt to, kas līdz šim jau darīts. Tie

tikai grib piepalīdzēt, lai aug un izplatās prāta cilā-

šana latviešu starpā, lai iezeļas latviešu raksti vai-

rāk, lai miers un labklāšana izplatās ikdienas vai-

rāk un vairāk par karsti mīlēto tēva zemi. Miers

baro, nemiers posta. Tāpēc avīzes gādās uz to, iz-

platīt un uzturēt miera prātu visādā vīzē, cik no savas

puses varēs. Ja šur tur avīžu lapiņā gadīsies: strī-

diņi, kādu nevienu tautu avīzēs pasaulē netrūkst, tad

tie tik jau uzturēs mierīgu prātu un garu, nevie-

nam ļaunu ne darīdami, ne vēlēdami.

Latviešu tauta ir mierīga tauta. Augstā valdīša-

na to zina un par to priecājas. Visžēlīgais un ļoti
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mīlētais ķeizars jau savus latviešus neaizmirsīs. Bet

miers nav miegs; mierīgam cilvēkam nebūt nevajag

gulēt un snaust garīgā miegā; viņš var savas domas

izteikt droši un skaidri; kas to grib par ļaunu ņemt,
tas nepazīst to pasaules daļu, ko sauc Eiropu un

kurā tas tik ilgi dzīvojis. Augstais ķeizars grib un

paģērē, lai visas viņa tautas pacilā prātu un

garu, lai starp visām izplešas saprašana un laime.

Visas tautas pasaulē gavilē par šo mūsu ķeizara gri-
bēšanu un izplata viņa slavu par zemju zemēm.

Pēterburgā gan nevar avīzes iegādāt par it lētu

naudu, jo viss še dārgi maksā. Taču gribam par mi-

nēto maksu dot, ja maz, tad pusotru reizi tik daudz

rakstus, kā tagadīgas Jelgavas un Rīgas avīzes dod.

Dažādas bildes, landkartes dosim līdz. Pie katra otrā

numura,
— tas ir, ik par divi nedēļām tāps pier

likta lapa, kur visādi joki un smiekli iekšā. Tāda avī-

žu zorte latviešiem līdz šim vēl nav bijusi, kauču

pie visām tautām atrodas zobgaļi, kas bez tādas jo-

ku avīzes nemaz nevar būt. Tā krieviem ir avīze, ko

ģeldīgi nosauc: «Dzirkstele" (Iskra), jo tur iekšā ir,

tā sakot, domu — dzirksteles, kur ir ko smieties, ko

brīnīties, ko apdomāt un — ko redzēt, jo mēdz arī

būt dažādas bildes klātu. Sauksim tad tik jau arī

savu pielikto lapiņu par „dzirksteli"* Vāciešiem ir:

„Kladderadatsch",\,Dorfbarbier", „Fliegende Blātter"

un citas smieklu avīzes; angļiem un francūžiem at-

kal savas. Tad nu provēsim, kā izdosies latviešu rak-

stītājiem tāda lapa. Ja daudz tādas bildes top ieliktas

avīzēs iekšā, kas avīzes dēļ vien izdomātas un taisī-

tas, tad, zināms, tādas dzirksteles — avīzes maksā

smagu naudu un tik tad var pastāvēt, ja rodas

it daudz lasītāju. Redzēsim, kā izdosies pie mums.
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Ja papillam gadīsies lasītāju no paša iesākuma, tad

jau iespēsim vairāk lapu pušķot. lesākumā jau tā

naudas izdošana Pēterburgas Avīzes gruntētājiem ir

liela. Rakstītājus lūdzam, lai priekš mūsu dzirkste-
les" sūta īsus, svarīgus stiķus un jokus, ērmīgus

notikumus krogos un tirgos, lai zobgaļi izzobo māņus,

muļķību, lepnību, ģeķību, skaudprātību un citus tā-

dus netikumus, jo visai pasaulei ir zināms, ka tik

tad mēdz zust aplamība, kad to ar prātu piezobo.

Dažs, kas par sprediķi nebīstas, bīstas zobgaļus. Zi-

nāms, ir smiekliem un jokiem vajag nākt ar mēru*

Paša gruntslapa, Pēterburgā iznākdama, iespēs jau-

nas ziņas no Pēterburgas, no krievu zemes un no

svešām valstīm it ātri un gruntīgi izteikt. Varam

cerēt, ka pat vāciešiem, arendātoriem, muižas kun-

giem, melderiem un visiem tiem, kam nav vaļas ik-

dienas lielās vācu avīzes izlasīt cauri, ar laiku var-

būt patiks lasīt mūsu Pēterburgas avīzes, kas no

valsts galvaspilsētas dos ziņas un kas — to varam

cieti nosacīt — arvienu uz to rūpēsies, lai pastāv

un aug draugu prāts starp vāciešiem un latviešiem,
kā draugu tautām, kas vienas ticības biedri, viena

ķeizara pavalstnieki un kas abi iemīl krietnus tiku-

mus, gaismu un gudrību. Še caur tēlegrafiem divi

līdz 3 dienu starpā sanāk ziņas kopā no visas Eiro-

pas; kas Londonā vai Parīzē notiek sebā vakarā, to

Pēterburgā otrā rītā agri lasām avīzēs! Tad ar ir

laiki! Pat še Pēterburgā kā galvaspilsētā notiek daudz,

kas katram pavalstniekam, tad jau arī latviešiem, īsti

ģeld gruntīgi zināt. No visiem zemes gabaliem, kur

latvieši dzīvo, dosim ziņas cik spēsim un cik avīzēs būs

rūmes. Ļoti lūdzam rakstītājus un avīzes lasītājus,
lai piesūta mums visādas jaunas ziņas no savas, mājot-
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nes no visiem zemes gabaliem kur latvieši dzīvo jeb

aiztiek.

Lasītāji, kas jaunās avīzes turēs pirmā pusgadā,

no 1. jūlija līdz 31. decembrim 1862. g. — varēs

paši spriest, vai tās ģeld turēt, vai ne. Jelgavas,

Rīgas un citos pasta namos avīzes apstellēdams un

rubli iemaksādams, katrs tās dabūs riktīgi rokā, ja

tik riktīgi uzdos adresi, kur jāaizsūta, kurā mājā,

caur kuru muižu un pasta namu. Lūdzam pagasta tie-

sas, lai cik varēdami pieņem avīzes apgādāšanu no

savas puses. Tāpat arī sirsnīgi lūdzam muižu un aren-

dātoru kungus, cienīgos mācītājus, skolmeistarus un

visus, lai piepalīdz tiem avīzes apgādāt, kas paši to

nevar izdarīt. Pirmos avīžu numurus izsūtīsim cik

necik tāpat ļaudīs, bez īstas apstellēšanas.
Kas grib avīzes apgādātājiem, redaktoriem jebavīž-

niekam rakstīt, vai nu avīzes apstellēdams jeb rak-

stus atsūtīdami, to lūdzam, lai liek grāmatai uzrakstu

vācu vai krievu valodā: — „An die Redaction

der St. Peterburger le.ttischen Zeitung m

St. Peterburg" — jeb „V redakciju St Peķerburgs-
kich latiškich vedomosķei v S.-Peķerburg."

Pēterburgā, 20. jūn. 1862.

PAR PĒTERBURGAS AVĪZĒM.

(1862)

Pirmo izsludināšanu par Pēterburgas avīzēm, no

izgājušā jūnija mēneša vēlreiz pielikdami, izteiksim

īsos vārdos, kādu ceļu mūsu avīzes uz nākamām die-

nām grib iet.
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Taisnību sakot, viss jau ir izteikts tai minētā

pirmā izsludināšanā. Bet mūsu laikos sacēlās daudz

tādi pārgudrie, kas saka: tādām mazām tautām kā

latvieši, leiši, igauņi un t. j. pr. — tādām neģeld
ietaisīt īstu gruntīgu literātūru jeb gruntīgu rakstnie-

cību, un to, ja arī gribētu, vairs nevarot ietaisīt. Tie,

zināms, tādēļ teic, ka mūsu avīzes ar savu uzņem-

šanos nebūt nav vajadzīgas; kas gribot vairāk zi-

nāšanas, nekā atrodas latviešu, leišu un citu tādu

mazu tautu līdzšinīgās grāmatās, tas lai mācās vā-

ciski vai krieviski, vai poliski, Pēterburgas avīzēm ir

jāatbild visu šo mazo tautu vārdā, jo leišiem un igau-

ņiem vēl nav avīze, kas var atbildēt tādām runām. Tad

nu šis raksts nebūt nezīmējas uz to, ko viens vai

otrs Kurzemē vai Vidzemē ir sacījis, bet tas grib aiz-

stāvēt mazajām tautām rakstu brīvestību.

Brīnums, ka neviens nav izgudrojis to brango jau-

no padomu, ka arī krieviem, vāciešiem un poļiem

nav vajadzīgas grāmatas un avīžu ziņas par svešām

valstīm v. t. j. pr. — jo, kas grib zināt, kā klājas

Parīzē, Londonā, Romā: tas jau tur var aizbraukt.

Un taisnība gan, var jau patiesi tur aizbraukt visi

tie, kas grib, kur tie grib — tikpat patiesi, kā katrs

latvietis, leitis, igaunis var iemācīties, ja tik grib,

vāciski, krieviski, poliski v. t. j. pr. — Tie iemesli

ir jaunā mundieriņā, bet ir uz matu tie paši, kas jau

priekš 150 gadiem Vāczemē izzuduši. Tur priekš pāru

simtgadiem tīri tāpat strīdējās, un lielākā daļa cieti

palika pie tam, ka neģeldot gudrus rakstus izlaist

vācu valodā, jo latīņu valoda jau esot visā pasaulē

ievesta, mācītiem un pašām gudrībām esot ļoti ģel-

dīgs, ka varot tiešām sarunāties vienā valodā visas

tautas. Kaut kādus prastus stāstiņus un tiem līdzī-
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gus rakstus gan varot drukāt īpašu tautu valodā. —

Slavējams Mārtiņš Luters bij tas pirmais, kas ar

maktīgu roku un garu salauza to garīgo jūgu, kurā

toreiz tautas bij iegrimušas, un patiesi vēl šodien

gulētu, ja tai vienā latīņu „pasaules valodā" taptu

rakstīts — „mācītiem un gudrībām par lielu

labumu"!!!, kā toreiz domāja.

Prūšos ir tagad knapi 150 tūkstoš leiši, no šiem

saprot lielākā daļa arī vāciski, un taču šiem leišiem

ir divas avīzes, viena īsti laba. Zandviču salā dzīvo

maza tauta, ne desmito daļu tik liela kā latviešu tauta;

tā priekš 80 gadiem vēl bij mežēnu tauta, bet tagad
tai ir pāris avīzes, un neviens tur nav to gudro jau-

tāšanu izdomājis: Vai tiem arī ir brīv iegruntēt savu

literātūru, jo katrs tic, ka tas koks, kas aug, arī

var augt un ka cilvēkiem būs Dievu iestādījumu,
tautas un valodas īpašumu, pieņemt ar pazemīgu

prātu.

Bet vai rakstu brīvībā reiz iezels minētām ma-

zām tautām īsta literātūra — tāda rakstniecība, kas

arī svešām tautām ģeldēja lasīšanai? To nezinām,

un tas arī mums nav vajadzīgs zināt. Tanī no šīm

valodām, kurā sāks rakstīt vīri, kas no īsta gara

dzīti, ar zināšanām pušķoti, kas neraksta kā algā-
dži jeb par garu laiku, jeb tikai naudas dēļ: tanī

valodā celsies īsta literātūra. Un ja tādas grāma-

tas latviešu, leišu un igauņu valodā nekad netaptu

rakstītas, kas pēc ir pārtulkojamas citās valodās, tad

taču tās šām valodām neko nekaitēs, ja tikai vinu

literātūras gars ir tikpat brīvs un prišs kā lielu tautu

valodās.

Pēterburgas avīzēs top visu vairāk gādāts lat-

viešu nākošām dienām. Pie valodas kopšanas vis-



vairāk notīgi daudz simti sveši vārdi, kas līdz šim

trūka. Vecais Stenders ir ietaisījis grāmatu valodai

gan šauru, bet taču labi līdzenu ceļu. Mūsu laiki paģē-

rē platāku, daudz platāku ceļu; kad to sāk ietaisīt,

tad iesākumā līdzenumu nebūt nevar cerēt Tie-

sas likumi un dažas citas it ātri vajadzīgas ziņas

latviešiem paģērē tādu daudz platāku ceļu, tādēļ šau-

rus valodas likumus neģeld izdomāt jeb pieņemt. Pē-

terburgas augstas gudrības akadēmija grib lai ie-

taisa dažas lielas pārgrozīšanas latviešu valodā. Bet

pie tādām lielām pārgrozīšanām vajag daudz gadus

vaļas, ja negrib celt lielu jukšanu.

(1862)

Rīgas avīzes („Rigasche Zeitung") 187. numurā

viens rakstītājs izteic garā rakstā, ka Pēterburgas
latviešu avīzes, no kurām viņš lasījis pirmo līdz ce-

turto numuru, esot caur caurim tādas vien, kas lat-

viešus pagriežot uz nemieru un dumpi pret vācie-

šiem. Visi četri numuri esot tādi vien, kas mudi-

not ienaidu pret vāciešiem.

Ja nu tā būtu riktīgi, tad jau šī rakstītāja vēlē-

šanās varētu gan tapt izpildīta un lapa aizliegta,

jo mūsu visžēlīgais ķeizars jau grib, ka visām viņa
tautām būs dzīvot mierīgi kopā.

Bet ja nu apskatām, ko rakstītājs saka mūsu avī-

zēs, tad tīri jāsmejas. Pirmā numurā esot runātss

par krievu zemes gada tūkstoti, un tur sacīts, ka lat-
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vieši piederot pie slavu tautas. Un patiesi, minētā

rakstā cien. Biezbārža kungs saka gan: „Latvieti, redzi

jau tavā valodā esi vecu vecais un tuvākais radinieks

slavu tautas ciltij, esi ar viņām pusbrālībā, no vie-

nādas tautas saknes cēlies un visu grieķu un romnieku

mutē daudz gadu simteņus slavu tautas vārdu val-

kājis." Brīnums! Tādus vārdus cienīgais Rīgas avī-

zes rakstītājs tur par nemieru cēlējiem! Liekas, ka

viņš ir tas vienīgais, kas nezina, ka latviešu un leišu

tauta ir slavu tautas radiniece. Katrs mācīts cil-

vēks to zina mūsu dienās, šis rakstītājs vienīgi to

nezina. Bet viņš zina to, ko neviens cits līdz šim!

nav zinājis: — ka nav brīv par to ne ko runāt. Kas

to būtu domājis! Jau 10 un 20, jā, 50 gadus par to

runāts un drukāts, un nevienam līdz šim nav prātā

nācis, ka to vajagot apslēpt.

Pēcāk top teikts, kā 3. numurā esot teikts, ka

„vāciešu ķeizars" esot Itālijas vienīgais ienaidnieks

v. t. j. pr. un tas esot runāts pret vāciešiem, jo citi

vācu valdnieki, Koburgas hercogs Ernests, Vilhelms,

prūšu ķēniņš un Badenes lielkungs nemaz neesot pie-

minēti. Te jāatbild: 3. numurā stāv, ka austriešu ķei-
zars nu paliek viens pats, kas Itāliju negrib atzīt

par riktīgu; turklāt, klamerā ir pielikts „vācu" par

izskaidrošanu, tāpēc, ka daudz vecās latviešu grāma-

tās atrodam to nosauktu par vācu ķeizaru. Herco-

gu Ernestu un Badenes lielkungu tur nepieminējām

tādēļ, ka neviens prātīgs cilvēks tos tur nepiemi-

nētu — jo tiem līdz šim nav nekāda satikšanās ar

itāliešiem bijusi. — Citā rakstā (Ko var dvēsele at-

zīt?) esot nelabi runāts par Kantu un Hegelu, vācu

filozofiem. Visvairāk rakstītājs apsūdz mūsu Dzirk-

steli, izslavēdams to par Kladderadatsch. Tās latvie-
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šiem nemaz nevajagot, tā vēl esot par agri. Te nu

redzam, ka rakstītājs grib gulēt un snaust vēl ilgāk;

viņam viss par agri. Par to ne pušplēstu vārdu ne-

runā, cik ilgi tas vēl grib snaust, cik ilgi tas pavē-
lēs visai pasaulei klusu stāvēt un snaust ar viņu.

Tad nu izteiksim no savas puses, ko domājam,
tādus rakstus lasot. Rakstītājs nav zinājis, ko rak-

stījis. Katrs prātīgs Rīgas avīzes lasītājs» to pašu

atradīs. Varbūt, ka viņš ar tādiem rakstiem mūs gan

gribētu pamudināt uz piktiem rakstiem. Bet tas velti

pulēsies. Latviešu tauta ir mierīga tauta.

ASOCIĀCIJAS.

Kāds sakāms vārds teic: „Kur spēks, tur vara."

Tiesa gan ir. Kapitāls mūsu dienās ir tas lielākais

spēks un priekš viņa arī klanās visa pasaule. Rot-

Šilds ar savu kapitālu valda pār visām zemēm nau-

das būšanā. Tāpat arī citi naudas vīri ietaisījušies

par kungiem pār saviem brāļiem. Viņi, spēku rokās

turēdami, var dažādus darbus uzsākt, kas daudz peļ-

ņas piešķir, kamēr ļaudis, kas nav tik bagāti, no šā-

das peļņas neko nevar dabūt. Ko nu šiem knapāķiem

ļaudīm būs darīt? Vai viņi rokas klēpī liks un mie-

rīgi skatīsies, kā turīgi naudas vīri vien visu peļņu
dabū. Nē! Viņi savā prātā domās, ka kapitāls neko

no sava spēka nezaudē, vai viņu viens pats jeb vai

vairāk kopā kādam darbam dod, kas daudz peļņas
atmet. Ja nu mēs, kas esam nabagāki, sabiedroja-
mies un tik naudas vai kapitāla kopā sametam, cik

bagātam naudas vīram vienam pašam ir, tad mēs tie-
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šām tādu pašu peļņu dabūsim, kādu šis naudas vīrs.

Tādā vīzē citās zemēs biedrības cēlušās dažādu dar-

bu pastrādāšanai; šādas biedrības ar svešu vārdu

sauc par asociācijām. Par provi mēs še aprakstīsim

Meklenburgas asociācijas kuģu būvēšanai un ceram,

ka šī aprakstīšana mūsu jūrmalniekiem lieti derēs.

Visā Meklenburgas zemē kuģus būvē zināms skaits

ļaužu uz savu rēķinu, bet nekad viens pats kāds

cilvēks; tādā vīzē katrs kuģis pieder veselai biedrī-

bai. Bet šinī biedrībā nav tik bagāti ļaudis vien:

gandrīz visi jūrnieki (jūras braucēji) ņem dalību pie

viena vai vairāk kuģu uzbūvēšanas. Dažu reizi die-

nestnieki, jauni jūrnieki matroži un kuģu būvmeista-

ri piemet tik piecus vai desmit dālderus, tomēr vi-

ņiem pie kuģa ir tāpat dalība, kā tam, kas simts

un vairāk dālderus priekš kuģa taisīšanas ir

vis. Šādi ļaudis, kas — jebšu tik ar mazumu vien

— dalību ņem pie kuģu uzbūvēšanas, jūtas godā
tā sakot paaugstināti un arī no citiem ļaudīm tiek

vairāk cienīti. Kad kuģi grib uzbūvēt, tad apspriež,

cik taisīšana maksās. Nu visu šo apspriestu naudas

pulku jeb summu mēdz pārdalīt sešdesmit četrās da-

ļās un katru no šīm daļām sauc par partu jeb pier

dalību. Ja kuģa taisīšana apspriesta uz trīsdesmit

divi tūkstoši rubļiem, tad katrs parts iztaisa piec-
simt rubļus. Dažs daļinieks nu ņem vienu vai divus

vai vairāk partus un tādā vīzē maksā piecsimt rub-

ļus vai tūkstoš rubļus, vai vairāk; cits atkaļ ņēmi

pusi vai astotdaļu no parta un tādā vīzē maksā divi-

simti piecdesmit rubļus vai sešdesmit divi ar puS
rubļus v. t. j. pr., kā nu katrs grib vai iespēj.

Kopmaņi, bagāti ļaudis pilsētas un ciemos, kuģu

būvmeistari un radi no jaunā kuģinieka, kam jaunais
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kuģis uzticēts, mēdz uz vairākiem partiem parakstī-
ties. Kad lielākā daļa no naudas jau salasīta un pie

kuģa būvēšanas tiek brūķēta, tad jaunais kuģinieks,
kam uzbūvēšana par visiem vairāk rūp, dodas pie sa-

viem tautas brāļiem trūkstošo naudu salasīt. Vīrs,

kam naudas ir, var droši cerēt, ka viņu uzmeklēs

kāds stūrmanis, kas kuģi grib ar to ziņu uzbūvēt, ka

varētu palikt par kuģinieku (kuģa kapteini). Ja tāds

stūrmanis var uzrādīt labas liecības no kādas kuģo-
šanas skolas un krietnu atestātu par viņa veiklību

pie braukšanām pa jūru, vai arī ja viņš pienes uz-

slavēšanas rakstu no kopmaņiem vai citiem zināmiem

ļaudīm, tad viņš var pierunāt naudas vīru, kas no

rīta neko vēl par kuģi nedomāja, bet vakarā jau pa-

liek par kuģa daļinieku. Ne reti arī Rīgas kopmaņi

piepalīdz Meklenburgas kuģiniekiem kuģus uzbūvēt.

Kad kuģis tādā vīzē paliek gatavs, tad vienam (Me-

klenburgā arvien kopmanim) uzdod rēķinuma vešanu

par kuģa ienākšanām un izdošanām. Kad kuģis labi

uzbūvēts, gudri mācītam un sapratīgam kapteinim no-

dots, kad kuģa matroži ir samanīgi un rūpīgi jūr-

nieki un kad rēķinumi top vesti taisni; tad arvien

mēdz iznākt (visās zemēs pasaulē) līdz desmit vai

divdesmit un trīsdesmit procentiem par gadu peļņas

tiem, kas to kuģi likuši būvēt. īsti laimīgos gados ku-

ģis arī nopelna piecdesmit vai simt procentus, t. i.

par vienu vai diviem gadiem kuģis atmaksā visu ka-

pitālu atpakaļ un nu paliek uz nākošiem laikiem peļņa
vien. Kuģis braukšanai derīgs desmit līdz divdesmit

gadiem, dažu reizi arī, bet reti piecdesmit līdz seš-

desmit gadiem.
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PADOMS NO REDAKCIJAS.

(1863)

Jūs to lietu riktīgi trāpījuši, un mēs nebūt ne-

gribam kavēt Jūsu rakstu tūlīt uzņemt mūsu lapā.

Taisnība gan, ka pagastu lādes naudas brūķēšana iet

gandrīz katrā draudzē uz savādu vīzi. Pagasta tie-

sas vīri daudz vietās neprot nedz rakstīt, nedz rē-

ķināt. Tad nu rēķinumi vietām iet juku jukām. Bet

viena palīdzība var celties drīz, visvairāk lielos pa-

gastos, kur tāda palīdzība visvairāk vajadzīga. Kad

apdomājam, ka, īpaši pie kroņa pagasta tiesām, ik-

gadus liela naudas ienākšana un izdošana gadās, un

gandrīz tikai skrīveris vien ir visu rēķinumu vedējs
— — tad pagasta tiesas vīriem un pagastam būtu

cieti jāpastāv pie tam, lai ikgadus tiek

nodrukāts gruntīgs gada pārskats par vi-

sām tā izgājušā gada ienākšanām un izdo-

šanām — nodrukāts tik daudz eksemplāros, cik mā-

jas pieder pie tās pagasta tiesas. Tad rēķinumi taps

tik smalki izlikti drukā, ka tie ieņems vienu drukātu

bogenu, tas ir tik lielu papīru un tik daudz rakstus,

kā katrs Pēterburgas avīžu numurs ir liels, tad Šisļ

rēķinums ar druku un papīru kopā, ja to arī līdz

500 eksemplāros nodrukās — neizmaksās pagasta lā-

dei vairāk ka 20 rub. s.; pusbogens — tikai 10 rub.

š. Bet mums liekas, ka būs pagastam par labu, ja

paģērēs tik smalki noliktus rēķinumus, ka tie ieņems

visu bogenu, smalkā drukā drukātu. Šī izdošana par

druku nesīs simtkārtīgu labumu jau caur to, ka pa-

gasta locekļi izdomās jo dienas jo labāku vīzi paga-

stam naudu sakrāt un nodošanas riktīgi izdalīt. Tas

nāks it visiem par labu un it ne vienam nebūs par
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sliktu. Kurzemes un Vidzemes tagadīgie likumi šā-

dai smalkai rēķinumu nolikšanai nebūt nav pretī,
un mūsu augstā un žēligā valdīšana, kas pati iz-

gājušā gadā iesāka izlaist avīzēs valsts ienākšanas

rēķinumus: valdīšana ar lielu prieku redzēs, ka drau-

dze sāks par saviem ieņemtiem un izdotiem rubulī-

šiem gruntīgu rēķinumu vest, kā visiem taupīgiem
cilvēkiem pieklājas. — Varbūt, ka gada gals nebūs

skrīveriem īsti ģeldīgs pie tādas smalku rēķinumu

nolikšanas, jo tad ir daudz darbi augstajām tiesām;

tādēļ var pagasta tiesas nospriest citu termiņu (pirmo

martu, maiju vai jūniju) kur rēķinumu vedējiem va-

jag nolikt drukātu latvisku rēķinumu nospriestā ek-

semplāru skaitā uz tiesas galdu- Drukātus rakstus

gan gandrīz visi latvieši prot lasīt, bet ar rakstītiem

vēl nebūt tā nav.

Taisnība vien ir, ka pie dažām kroņa pagastu

tiesām Kurzemē sasniedz naudas ienākšana un izdo-

šana kopā vairāk kā 20 vai 30 tūkstošus rubļus sudr.

Kur nu var tiesas vīri tādus lielus rēķinumus1 pa

rubļiem sarēķināt no galvas kopā, kas rakstīt ne-

prot? Nemaz! Tie dzīvo kā mežā un neiespēj izpil-
dīt savu svarīgo amatu.

Tais mazās pilsētās Kurzemē un Vidzemē, cik zi-

nām, rēķinumi neiznāk tik lieli kā pie minētām

ņa pagasta tiesām. Taču arī šo pilsētu rēķinumi bū-

tu jānodrukā ikgadus — un nevien īsi, tikai

apaļos ciparos, bet it smalki no iesākuma

līdz galam. Pilsētiņas un pilsētas, kas tā darīs un

nešaubīgi paģērēs no rēķinumu vedējiem gruntīgus
drukātus rēķinumus, tie drīz atradīs, ka tā izdošana

par druku ir nieks pret to celto labumu. Katra aug-

sta tiesa stāvēs, kā saprotams, uz tā puses, kas vai-



261

rāk iziet uz gaišumu un taupību; neprātīgas paģē-
rēšanas no kāda draudzes locekļa jau nevajadzēs

izpildīt, un tādēļ jauna jukšana caur drukātiem rē-

ķinumiem nekur necelsies, bet tikai zudīs daudz sū-

dzības, kas tagad dažas augstas tiesas apgrūtina.

Kas par šo lietu zina kadu labāku padomu, tas

lai izteic mums savas domas avīzēm.

KURZEMES STATISTIKA

Alfonsa Barona Heikinga grāmata par Kurzemes

būšanu (tādu grāmatu sauc par statistiku; šis

vārds nozīmē būšanas aprakstu), ir visvairāk tādēļ

ļoti teicama, ka tā ir tā pirmā, kas par Kurzemes

guberņu iekšķīgo būšanu izdod cik necik ziņas. Par

Vidzemi vēl trūkst tāds labs iesākums. Par igauņu

zemes būšanu jau 1853. gadā ir no Reinhold Baron

Uexkūll drukā izlaista grāmata ar vārdu: „Verzeich~
nis der Rittergūter m Estland nebst einigen sta-

tist. Augaben. Reval 1853, Verl. v. C. Strohm"; tā

maksā 3 rub. un dod labu pulku tādas ziņas, kas

par Kurzemi vēl trūkst Barona Heikinga grāmatā.

Ceram, ka drīz barons Heikings, kā Kurzemes sta-

tistikas komisijas sekretārs, izdos arī dažas citas zi-

ņas par šo guberņu. Viscaur no grāmatas redzams, ka

tas lielākais trūkums — tā vaina, ka nav muižu,

kirspēļu un apriņķu lielums izmērots Kurzemē. Cien.

rakstītājs pie tam jau nav vainīgs. Taču ir zināms,

ka plaču lielums un iedzīvotāju skaitlis kopā ir tā

sakot katras īstas statistikas Abc. Bez abiem ne-

var nekur aiztikt. Tādēļ ļoti priecātumies, ja cien.
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rakstītājs no tām muižām, kas jau ir izmērotas,

dotu tos mēru skaitļus, kas tam ir rokā; jo grūti

būtu gaidīt mūsu laikos, kamēr visas muižas ir iz-

mērotas.

Tās visgrūntīgākās ziņas pieminētā grāmatā ir tās,

kas izrāda zemes kopšanas vīzi mājās un mui-

žās Kurzemē.

Ticēdami, ka tas grāmatas pārdošanai nebūs par

skādi, bet dažus arendātoruš, muižas kungus, skrī-

verus v. t. j. pr. Kurzemē, Vidzemē un citur pasku-
binās šo grāmatu sev apgādāt> mēs vēl pieliksim
avīzēs šo tabeli par naudas nomu un klausīšanas mā-

jām. Statistikai pašai jau liekas ir ļoti derīgi, kad

ļaužu avīzēs par to nevien pārrunā, bet arī viņas

labumu parāda lasītājiem.

± No šī skaita bij S- »
P to

•. O Cko

Ķirspeles BB
m «j, g.3

U li -- *H P lai

Dobeles apriņķis:

Jelgavas ķirspēle 1.133 1.086 5 32 10* 2,8

Dobeles ķirspēle 799 786 13 —— —

Sodu ķirspēle 298 254 18 26 — 8,4

Grences ķirspēle ,
421 381 30 10 - 2,4

Bauskas apriņķis:

Bauskas ķirspēle 643 622 14 7 — 1,0

lecavas ķirspēle 1.043 886 15 133 9* 12,7

Baldones ķirspēle 177 154 — 23 — 13,0

Vecmuižas ķirspēle 208 184 3 21 — 10,0

*) Šīs mājas nesen no domēnu valdīšanas saimniekam pār-

dotas.
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Jaunjelgavas apriņķis:

Sērpils ķirspēle 1378 1.334 28 216 — 13,0

Neretas ķirspēle 570 397 2 171 — 30,0

Ilūkstes apriņķis:
Aizkraukles ķirspēle 829 193 7 629 — 75,9

Subates ķirspēle 578 265 6 307 - 53,0

Dinaburgas ķirspēle 929 435 17 477 — 51,3

Augšzemes ķirspēle 611 391 4 216 — 35,3

Tukuma apriņķis:

Tukuma ķirspēle 796 756 20 18 2** 2,2

Jaunpils ķirspēle 513 492 17 4 — 0,7

Auces ķirspēle 439 425 14

Talsu apriņķis:..

Talsu ķirspēle 573 566 7 — —

Kandavas ķirspēle 689 665 24 — —■ , —

Sabiles ķirspēle 506 488 18 —
—

Ārlavas ķirspēle 226 223 3 — —

Kuldīgas apriņķis:

Kuldīgas ķirspēle 513 392 45 34 42** 6,6

Vārmes ķirspēle 180 146 29 5 — 2,8

Saldus ķirspēle 1,282 1,197 76 9 — 0,7

Ventspils apriņķis:

Ventspils ķirspēle 483 338 32 113 — 23,4

Piltenes ķirspēle . 473 348 35 90 — 19,0

Dundagas ķirspēle 316 309 7 — — —

**■) Šis 42 mājas pieder koru ķoniņiem un 2 līdzīgas ir

Tukuma apriņķī.
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Aizputes apriņķis:

Aizputes ķirspēle 152 139 13

Sakaslejas ķirspēle 414 243 28 143 — 34,5

Valtaiķu ķirspēle 328 286 22 20 — 6,0

Gramzdas ķirspēle 247 178 26 43 — 17,4

Embotes ķirspēle 487 417 42 28 — 5/7

Alšvangas ķirspēle 228 199 10 19 8,3

Grobiņas apriņķis:

Grobiņas ķirspēle 1.364 1.267 28 69 — 5,0

Durbes ķirspēle 412 334 72 6 — 1,4

Kopā 20.43816.776 730 2.869 63 14,0

Ilūkstes apriņķī 2.947 1.284 34 1.629 — 55,2

Citos 9 apriņķos 17.49115.492 696 1.240 63 7,0

Dzimtās muižās, ri-

teršaftes un pil-
sētu muižās 13.39710.81 708 2.608 — 19,4

Kroņa muižās 6.451 6.336 17 79 19 1,2

Mācītāja muižās 399 246 5 148 — 37,0

Tiesas kungu muižās 147 113 — 34 — 23,0

Kūru ķoniņu mā-

jas v. t. j. pr. 44 — — —44 —

Pavisam 2.869 63 14,0
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BIZES * GAUDAS.

(1862)

Latvieši un vācieši, Kurzemē un Vidzemē! Ne-

sen es Narvas vācu avīzēs 14. numurā savias bēdas

izsūdzēju un tagad nāku pie Jums žēlastības un pa-

tvērumu lūgdama. Priekš 200 gadiem es vēl valdīju

par visu pasauli; tagad mana valstība tikai Ķīnā un

varu sacīt visā Āzijā. Visi mācīti, augsti un zemi

kungi vecos laikos mani kopa uz savas galvas kā

tagad ūsas un bakenbārdu uz lūpas un vaigiem. Un

kamēr man tādā vīzē visa cilvēcība atvēlēja to aug-

stāko vietu galvas virsū, tamēr nekādas jaunas ie-

taisīšanas cilvēkus un tautas nemocīja. Visi dzīvoja,
snauda un gulēja saldā mierā un laimē, tā kā vēl

tagad dažs labs, kam jaunas pārgrozīšanas, grāma-

*) Tādu bizi valkāja priekš it seniem laikiem visur; pēcāk to

nogrieza, un tikai reti veci viri vel palika, kas to valkāja, jaunādas
modes dikti mānedami.
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tu zināšanas un viss jaunais pasaules gars nepatīk,
ar ilgošanu izsauc: veci laiki bij labi laiki! Te nu

sāka priekš simt vai pusotra simta gadiem mani

nicināt un jokot un pēdīgi no galvas nogriezt. Ļau-
dis izdomāja industriju, mašīnas, damfkuģus, dzelz-

ceļus, tēlegrafus, skunstīgu zemes kopšanu, grāma-
tas un citas tādas cilvēka ģeķības. Un tas viss man

tik riebīgs, ka tas man tīri galu dara. Papriekš ho-

landieši un angļi mani iesāka plūkt un ievainot, tad

nāca francūži, kas kā knaša un nikna tauta man

uzreiz galu darīja/ Tagad ir pašā manā mīļojamā
Vāczemē visur par mani sāk kurnēt. Berlīnē Šulcs

uņ Hillers savā Kladaradačā nežēlīgi mani gāna;
katrs plukata tur šķendē manu „Zopfgeist" jeb bi-

zes garu. Katru, kam mans gars vēl galvā, tie pie-

zobodami sauc par „vācu Miķeli". Angļu smieklu

avīze „Punš" mani tik nikni vajā, ka jābēg tīri no

zemes ārā; tā gāna savu pašu tautu, ja manu garu

vel maķenīt pie viņas nomana, par „DžonbuH". Ak,

tie neprāši! kamēr es pasaulē valdīju, es nevienu

nemānēju, nedz piezoboju. Mans vācu Miķeļa un Džon-

bulla gars tik mierīgi snaust un gulēt vien gribēja,

un tādēļ visu slavēja, kas pasaulē ir atrodams. Pat

krievu zemē, pat Rīgā jau daži sāk par mani naba-

dzīti dumpoties. Tādēļ es nu, no visas pasaules va-

jāta, nāktu pie Jums, mīļie lasītāji, Jums izsūdzēt

savas bēdas un izteikt savu likteni.

Tavu postu! kur nu iešu, kur nu griezīšos? Kur

varu cerēt patvērumu un miera vietu atrast? Vai

man ir vārdi manas gaudas izteikt? un vai kam ir

sirds, kas viņas sajust varētu? Par apsmieklu es

esmu palikusi priekš pasaules un mani pretinieki

man rāda zobus. Jauni zēni plucina mani kur sa-
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likdami un dursta ar spicām zosu un tērauda spal-
vām. Gadu simteņus es esmu aizvadījusi un ciltis

man ir garām gājušas, bet es sēdēju uz sirmām gal-

vām, kuras tagad jaunekļi nicina. Un kur tie mani

vēl ierauga, tur ar baru pakaļ skrien un sauc: bi-

zei bizei Ak, bij gan laiki, kur tas vārds bize bij

goda vārds, kur neviens bez bizes nedrīkstēja rā-

dīties. Tie bij zelta laiki, kur es pasauli valdīju.

Es saku, es valdīju pasauli, kaut gan tik kā aste pie

pakauša karājos. Ja nesējs izmisis galvu nodūra, tad

es stājos uz pakaļas kājām un cēlu asti gaisā augšā,

pāri par galvu. Toreiz mani neviens nebrīdēja, ne-

viens neuzdrīkstējās ar spalvām durstīt. Bize bij pie

vīra tā vajadzīgākā lieta un vīrs bez bizes nebij vairs

vīrs. Ak, jūs zelta laiki, kā jūs esat kā ēna aizgā-

juši, kā sapnis pie traucēkļa jūs esat izklīduši un

man vairāk nekas nav palicis kā tā atmiņa no jums.

Ar astoņpadsmito gadu simteni beidzās manas dzī-

ves pirmā nodaļa. Es apņēmos paslēptieSj lai ma-

nis neredzētu. Tikai pie jauniem sievišķiem es uz

pakauša paliku, kur sievišķu jauka ģīmja dēļ mani

neviens neaiztiek. Ir pie vecām man vairs drošī-

bas nav; tāpēc tās mani ar aubēm apsedz. Bet pie

vīrišķiem es ielīdu galvā iekšā. Ekur man bij dro-

ša vieta! Tur es valdīju par vīru domām un vārdiem

un darbiem labāk, kā pirmāk uz pakauša stāvot.

Un neviens arī mani nepamanīja. Kur kāds sacīja

vajagot skolu ietaisīt, mans vīrs, kam es galvā tu-

pēju, sauca: nieki! tas nav vajadzīgs, vecos laikosl
skolu nebij un tie bij zelta laiki. Un turklāt tie vēl

mācēja parādīt, ka skolas skādējot, ļaudis nemierīgus

darot v. t. j. pr. Ja kas teica, vajagot grāmatas
rakstīt un ļaudīm dot lasīt, lai prāts tiekot apgaisJ-
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mots, tad man bij note, liela note. Ja galvā gaisma

tiktu, tad mani ar tur uzietu un izdzītu. Tāpēc es ma-

nam vīram liku sacīt, tas esot skādīgs, tas prātu

sajaucot un ļaudis neesot tik mierīgi kā vecos lai-

kos. Un tad es liku izstāstīt, kā vecos laikos mierīgi

dzīvojuši, kā blusa caunes ausī, kā cālīši apakš vis-

tas spārniem. Ak, kā cilvēki toreiz rāmi un laimī-

gi un saldi dzīvoja. Actiņas aizmirkšķuši tie par

neko nedusmojās, neprātojās. Ko tiem stāstīja, to

ticēja; ko tiem vēlēja, to darīja. Ak, tavu saldu mie-

ru! ak tavus zelta laikus!

Bet es gan zinu, cilvēks nevar bez darba būt. Vi-

ņam vajag ko darboties, lai garo laiku varētu pava-

dīt. Tāpēc es liku vecu laiku grabažās kašņāties.
Tur viņi atrada dažādus brangus niekus, vecus mun-

dieriņus un skaitīja cik knopes tiem bijušas, tie tē-

rēja tinti un papīru un strīdējās, vai mundieriņam
12 vai 13 knopes bijušas. Tie atrada priekšlaika pa-

stalas un lika uz spriešanas galda un sprieda un

sprieda un strīdējās un bārās un rakstīja un sprie-

da atkal. Un par ko? Par neko citu, vai pastalas un

vīzes ar auklām jeb ar siksnām piesienamas biju-

šas. Un tad viņām, ar kurām diezin kāds sūdmē-

zis pa dubļiem ir bradājis, kā dārgai mantai starp

citām vērā liekamām lietām uz mūžīgiem laikiem īpa-
šā kambarī vietu novēlēja un ar savu numuru un

vārdu īpašā grāmatā ierakstīja. Vai vecie laiki nebij

zelta laiki? vai tie nebij laimīgi cilvēki, kuru

las un vīzes tagad kā dārgu lietu paglabā un par

kuru mundieriņu kņopēm tā strīdēties var? Es ar

ietaisīju biedrības. Vecos laikos dažā zemē ne blu-

sas nedrīkstēja nokaut. Tas bij grēks. Ēģiptē metās

ļaudis priekš vērša, ko par Apis sauca, ceļos, un
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kaķiem priesteri sniedza barību zelta bļodās. Vecas

preilenes bez zobiem vēl tagad mēdz klēpja sunīšus

un runčus ar cukura maizi un pīrāgiem barot, ka-

mēr dienastnieki sausas garozas grauž; bet ja jau-

nām meitām un preilenēm blusa krīt baltu pirksti-

ņu starpā, tad to nebučo vis. Lopu sargāšanas bied-

rība tagad ir par suņiem un zirgiem un vēršiem

apžēlojas. Ja nu suņam, kam saimniece aizmirsusi

vakariņas dot, pasi izraksta, vai tas nevar iet uz

Rīgu pie biedrības prezidenta žēloties. Ak, es jau
paredzu, lieli suņu un vēršu pulki nāks, sūdzēdami

viņi sūdzēs, gaudodami, kaukdami un maudami tie

savas kaites stāstīs un tiesas dabūs. Vai tie nav zel-

ta laiki? vai pasaulē nav žēlīgas sirdis ir pret

suņiem? (Par cilvēkiem nav ko runāt.)
Tā nu es varētu gluži mierā būt, kad tik mani

mierā liktu. Bet tā tā nelaime ir, pie cilvēku do-

mām un vārdiem var nomanīt, kur man miteklis ir,

kur nav. Tur nu ir tādi jauni zēni, kur tie tādas

lietas nomana, tur tūlīt sauc: bize, bizei Un ja mans

vīrs (varu arī sacīt: apakšnieks, jo es par viņu val-

du), tur ko pretī runā, tad tie vienā mutē smieda-

mies atsauc: tas vēl no bizes laikiem! Un nu viņi

tīri liekas apņēmušies mani visur uzmeklēt un ma-

ni visur nerro un nicina, tā ka man nekur vairs pa-

glābšanas nav.

Mīļie cilvēciņi, sakait man tak, dodat padomu, ko

šai notē darīt. Ar labu, mīļu prātu es visu jaunu

pieņemtu, kad es to varētu. Bet tas manai dabai

tā pretī, ka man vēmiens nāk. Ja kādu lietu pār-
labot grib, tas man negantība. Tās tik apsegt va-

jag. Jo es nemūžam nevaru ticēt, ka šās vainas caur

mani cēlušās. Mana pretestība pret visām pārlabo-



270

sanam ir ļoti cienījama lieta; bet cilvēki to neprot

vērtēt. Viss, kas kust, iet bojā; vienīgi, kas miera

stāv, paliek mūžīgi. Koks pieņemas augumā, lopi lien

uz priekšu, kas viņam no tā ienākas. Tikai ātra nā-

ve. Bet klints kalni stāv kā sasaluši no pasaules ra-r

dīšanas un arī pastāvēs līdz pasaules galam.

Ļautiņi mīļie, tāpēc es jūs lūdzu, apdomājiet sa-

vu labumu un paliekat pie vecā. Kam jums vajag prātu

cilāt un saprašanas kustināt? ļaujiet man par jums

valdīt, tad jūs varat dzīvot tik mīksti un klusi kā

peles ausī.

Ak, ak, es gan paredzu, ka vecie laiki vairs gluži
neatnāks. Ar manu godu, ar manu slavu gan iet uz

beigām. Un ja ar tas tā būtu, tad tomēr negribē-

ju, lai mani pretinieki pakaļ saka, ka bez saukšanas

un kliegšanas pie dusas aizgājusi.

Rimstiet, manas sūdzības! esi klusu, tu, sāpju kok-

le. Tu diezgan ilgi esi skanējusi. Bet pirms kā tava

pēdīgā gaudā skaņa ka mirdamas lakstīgalas dzies-

ma lēnām noskan, iešūpo manas sāpes uz vieglu,
saldu dusu.

BIZES PRIEKI.

(1862)

Izgājušo reiz izsūdzēju savas bēdas par posta pa-

sauli, kas arvien grib uz priekšu skriet, un tagad
tādas lietas vien izdomā, kas der uz to, lai vel

ātrāki varētu paskriet uz priekšu vai nu pa „ei-

zenbāni", vai pa gaisu, vai pa jūru, vai pie pašiem

deviņiem velniem — tīri kā ārprātīga jeb no duiir
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Zobgala tītulvinjete

dūriem dzīta. Salds miedziņš mani pēc tāda liela

pūliņa sasniedza — ak, kā tas bij gards! Vēl knapi

biju diezgan izgulējies, pamodos; svešumā jau ne-

var tik labi gulēt kā ierastā gultā — knapi biju

izstaipījies, galvu pakasījis un apģērbies, te atkal

miegs uznāca, un varbūt būtu vēl pasnaudies drus-

ciņ, kad nebūtu man bijis jābrīnās un jādusmojas!

par sulaini viesu namā, kas ātrumā bija jau aprakstījis
manu uzmošanos. Vīzdegunis tāds! Redz, kas no tam

iznāk, ka tagad visi dienastnieki iemācās nevien vi-

su lasīt, bet arī vēl žigli rakstīt un aizmirst kārtis

spēlēt un bikses lāpīt, kā mīļos vecos laikos darīja.
Redz, ko tas sarakstījis! Riktīgi gan ir viss, bet vai

tā pieklājas? (Lasa):

B iz maņa uzmošanās.

Gastūzī kambaris. Kreisā puse galds ar spieģeli un divi logu

Labā pusē gulfaar gardīnēm. Bizmanis sēd spiegeļa priekšā vatie-

rētā lēnkrēslā, slafrokā un ar naktsmlci galvā, acis tīrīdams un žā-

vodamies.

Bizmanis pats pie sevis runādams.

Vēlu ir patiesi, un tomēr viņi mani neuzpasē. Ci-

tiem, kas ikrītus mostas, viņi uz reiz ir pie rokas.
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Saukdams: Kelner! Kelner! Viņš žavojas. Vel nenāk.

Lai viņš tevi stiprāki saukdams: Kelnerl Kelner!

Keln cr S ienākdams.

Ko pavēl bizmaņa kungs?

Bizmanis.

Es gribu zināt, kāds laiks tagad ir.

Xclne rs.

Laiks ļoti jauks, vējš no dienvidiem un
—

Bizmanis valodā krizdams

Vai es esmu vagars vai matrozis, ka man jāzina,
vai pasaulē lietus līst vai saule spīd? es gribu zināt,

cik vēlu tagad ir.

Keln cr S pulkstenī paskatīdamies.

Kam laiks neko nemaksā, tas tagad no gultas ārā

ceļas. Pulkstenis ir vienpadsmit.

Bizmanis sašutis.

Es negribu pulksteni zināt, bet kalendāru, nevis

stundas, bet dienas un kāds mēnesis šodien^

Xcl ne rs.

Ir vecs mēness un svētdiena.

Bizmanis bargi.

Kad tevi viens saki man īsiem vārdiem, cik

ilgi esmu gulējis.

Xclne rs.

Ak tā? Apaļas septiņas nedēļas.

Bizmanis atlaizdamies.

Nu tas tā ir riktīgi, tas ir mans mērs. Tā gulēt?
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smiedamies kas cits to šos laikos var? Viņi skrien

uz priekšu, kā no vēja dzīti. Un ko viņi ir sagrābuši?
Atkal žāvojas. Bet jāzina man tak, cik tālu viņi tikuši.

Nes šurp avīzes.

Kelners ienes lielu paku avīžu. Bizmanis pastellē brokastu.

Kelners aiziet un Bizmanis ņemas avīzes lasīt.

Tiktāl bija šis nerātnis aiz durvīm stūrī sarakstī-

jis, diezin kur to rakstu brūķēt gribēdams, — pirms

to ieraudzīju un tam papīru atņēmu. No dusmām tīri

vairs avīzes negribēju lasīt; bet miegs bija nost —

tad nu ņēmos lasīt. Angļu avīzes — tās jau sen pa-

likušas sliktas; tur bizniekam ne telpas nav, tā arī

visā tai zemē, kauču vecos laikos tur dažas jaukas!

septiņas nedēļas pavadīju saldā jušanā. — Francū-

žu avīzes — nu par tām nevar nemaz brēkt, kad

tās salīdzina ar senajiem laikiem; tās, kā rādās, pa-!

liek ikdienas drusciņ labākas, sāk teikt, ka pāvestam!

vajagot Romā paturēt mūžīgi laicīgo valdīšanu —

labi, ak labi sacītsl Bet ko tas palīdzēsi Uz pašu

tautu es jau nevaru palaisties ne vienu stundu. —

Itāliešu — neliešu avīzes tīri neprātīgas tapušas pē-

dīgos desmit vai piecpadsmit gados, sauc un brēc, ka

tautai esot jāsteidzas uz priekšu divkārt ātrāk nekā

angļiem, frančiem un vāciem, tāpēc, ka esot dažā ga-

balā tiem gauži pakaļ palikuši. Rau ģeķībai Pēc

mana prāta, tām tautām, kas citām pakaļ palikušas,
arī mūžam vajag pakaļ palikt, un visām tām gaidīt,
kas līdz šim par tālu paskrējušas, ka var ar laiku

pakaļējām tautām pakaļ palikt. Neliešu tauta ar vi-

siem saviem garibaldiešiem — jods lai tos parauj —

ies bojā, ja neklausīs manu padomu un nepadosies

pāvestam un austriešiem. Šie austrieši nu gan arī
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vandās un blandās visādi mūsu laikos, bet es tos taču

vēl turu cieti un ceru tos saturēt ar gudru ziņu vēl

ilgi, tiroliešus un ungārus, poļus un vāciešus, čeķus

(bēmiešus), serbus, itāliešus un citas tautas šai raibā

valstī īstā laikā sarīdīdams vienu ar otru kopā, lai

neviena īsti nevar tikt uz priekšu. To es jau protu

brangi.

Vācu avīzes. „Kladderadatsch" — posta lapa, vai tad

nevienu galdu ar avīzēm vairs nevarētu atrast, kur

tavu bendes ģīmi neredzu! „Nationalzeitung", „Kol-

ner Zeitung", „Volks-Zeitung", „Reform" —
— visi,

visi man ienaidnieki! Ak!

Kur tik acis met, tur bēdas

Pasaulīti vārdzina,

Atmet vecu tēvu pēdas,

Viņu bizi nicina!

Bet rau še, „Kreuzzeitung" jeb krusta avīze — —

ak prieka jušana, kad tevi varu apkampt un bučot!

Man vienīgais stiprais patvērums simtu ienaidnieku

starpā! Bet kur ir tavs nelaiķa Štāls, tavs tērauda

ierocis pret ienaidniekiem, kur Pernice un citi tavi

varenie rakstītāji? Ak, nāve tos aprija. Nāves bā-

lums nu guļ uz taviem vaigiem, un ne Roonis, ne Val-

deķis tev nevar līdzēt, vienalga, kurš dabū virsroku.

Sīvi tavi raksti gan vēl iraid, bet trūkst spirgta

gara, — it kā dažā šeņķī ar snapsi priekš leišiem

Rīgā. Jā, jā, pagājušie laiki zūd acīm redzot, un visur

man tā skāde! Nost, nost! — Krievu avīzes. Ā re,

kas tad tas? 4 Pēterburgas avīzes, „Ziemeļa bite",

„Ziemeļa pasts", „Krievu invalids", „Tēvzemes dēls",

„Zemnieku avīzes" v. t. t. — ir šie brēc vienā mutē:
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Uz priekšu, uz priekšu, mīlā krievu tauta, tu jau

par daudz ilgi esi snaudusi! Kad tev piķis! Neklau-

sies vis, tauta, šos grābstuļus; guli vēl maķenīt,
snaudi vēl maķenīt, — tie vārdi nāk no gudras gal-

vas. — Ņemšu nu Baltijas guberņu avīzes priekšā.
Somu avīzes jau arī ir sliktas — kas to būtu domā-

jis! „Revalsche Zeitung" — drusciņ slikta. „Inland"

Tērpatā nemaz nevar izprast, kas tur ir, kas

nav! „Rigasche Handelszeitung" — gribētu gan ko

teikt, bet neteic; tas ir labi! Taču man nepatīk īsti.

„Rigasche Zeitung" — — — tavu ērmu. Kad runā

par lietām un zemēm, kas ir tāli, tāli atstatu, tad man

nepatīk īsti, bet kad runā, par lietām, kas ir tuvu,

tad man brangi patīk. Bet tas ir gudri. Laikam avīze

pieder pie dzīvniekiem, ko par abējādiem jeb amfi-

bijām nosauc. Manas avīzes daudz vietās tā mēdz

darīt. Jau „Fausta" pilsonis teic smuki:

Kas labāk derētu priekš svētdienām un svētkiem,

Kā teikšana par kara baidēkli,

Kad tālumā, aiz turku robežām,

Krīt tautas tautām virsū mudīgi!
Pie loga sēdot dzeram glāzi tad

Un slavu nesam mājās dziļam mieram —

(Gotes Fausts).

it kā būtu tas Rīgas avīzes iecēlis. „Libausches, Per-

nausches Wochenblatt, Dorpatsche Zeitung" — par

daudz avīzes še jau sacēlušās priekš tiem pusotru

simt tūkstošiem vācu lasītājiem. Tas nav nemaz

labi, tas ir gandrīz tā, kā pie angļiem, francūžiem, kā

Vāczemē un citur, kur man galā bija jābēg no ze-

mes ārā. „Baltische Monatsschrift", — vēl viena lapa,
tīri nemaz nav vajadzīga; tā sāk pēc citu zemju



276

modes daudz runāt par tēva zemes būšanu, un — es,

kas daudz piedzīvojis, zinu, ka tas nav labi. Bet ā

re! Rakstu gars ir vietām ļoti teicams, vietām tas

tik puslīdz patīkams. Redz še, „Latviešu avīzes", «Mā-

jas viesis", „Pēterburgas avīzes", un igauņu avīze:

„Pērnavas pastnieks". Kādas tās gan būs?

(Še Bizmanis ierauga sulaini atkal stūrī rakstām, pie-

skrej tam klāt, izrauj papīri no rokām un to sadedzina.) Sa-

sodīts! Pag' es tev parādīšu! Ļauns netikums mans

rādās pie latviešu dabas, visi grib rakstīt, mācīties

un uz priekšu tikt, vai nu viņus rāju, plucinu, pār-
mācu vai ne, — viss maz ko palīdz.

Sulainis: Nedusmojieties, Bizmaņa kungs; par

pateicību es jums parādīšu rakstus, kas jums lier

lus priekus darīs. Es, avīžu galdu apkalpodams, esmu

salicis visu pēc kārtas, ko jums grūti būtu ātrumā

sameklēt kopā.

Bizmanis: Jā, sulain, „tā ir cita lieta," ja tu

par mani gādā. Rādi šurp! (Lasīdams:) „Plūkšanās

ar un par Pēterburgas avīzēm," — „Rigasche Zei-

tung", „Inland", „St. Petersburger Zeitung", „Ri-

gasche Handelszeitung", „KpoHinTaTCKiH

„Augsburger Allgemeine Zeitung", „National -Zei-

tung", „Kolnische Zeitung", „Magazin fur Literatur

des Auslandes" —
— un vēl liela paka Vāczemes

avīžu. Nudien, tāds rakstīdams sulainis taču dažureiz

der lietā. Bet kas tad tas jele ir par brīnuma strī-

diņu, kur tāds pulks avīžu maisās starpā? (Sāk lasīt

Rīgas avīzes:) Nr. 187. „Latviešu tautas gars tagad
stāv pašā pirmā gara cilāšanas laikā un ir tik vai-

rīgs, tik mīksts un jēls (zart), it kā pie maza bērna,

tāpēc to it lēni un apdomīgi vajaga mūdināt: jo arī
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tie visu mazākie graudiņi, kas izaugušām tautām nav

kaitīgi, pie latviešiem drīz izaug par kaitīgām zā-

lēm." Rau, kā gudri rakstīts, it kā no manas rokas:

arī to vismazāko graudiņu nevajag dot latviešu va-

lodā. Taisnība, tīra taisnība, mīļo Rīgas avīžniek,

sirds luteklīt; it neko nevajag dot, jo ja pie ma-

ziem graudiņiem iesāk, tad iet arvienu uz priekšu, —

un galā ir man jābēg. To nedošanu mēs abi

cam par: „humane Bildung" jeb cilvēka mācību, lai

arī citi runā ko grib. Kad mēs abi izlaidīsim rādī-

tāju par jaunām latviešu avīzēm, tad tikai tur būs

nosacīts iekšā, ko nedosim un kas nav jādod, jo ci-

tādi mūsu padomā celtos jukšana. Par nelaimi jau ta-

gad ir jukšana redzama iz jūsu mīļiem rakstiem;

jo, ja pēc jūsu vārdiem latvieši vēl tagad stāv pašā

pirmā gara cilāšanas brīdī, kad tie tādā vīzē stāv

vienā rindā ar papuiešiem Austrālijā, ar eskimosiem

un samojediem ziemeļos un ar mežoņu tautām Ame-

rikā un Āfrikā — tad citi eiropieši, to dzirdēt

dabūdami, nāks pa simtiem šurp apbrīnot jaunos
mežēnus pašā Eiropas vidū; — — bet Stenderu gars

un daudz latviešu draugi kurnēs, ka jūs viņu pūli-

ņus izslavējat par gluži veltīgiem; — — arī misio-

nes draugi dikti pukosies, jo tie nevarēs no jūsu jau-

niem mežēniem un papuiešiem salasīt naudu japā-
niešu un ķīniešu vešanai gaismā; jo šie jau sen

vairs nav mežēnu tautas, kas stāv pirmā gara cilā-

šanas brīdī. Rau, kāda jukšana celsies no jūsu jau-
kiem un slavējamiem rakstiem! Vaina ir tā, ka jūs

pirmā rakstā par daudz skaidri izteicāt savas domas;

vajag rakstīt tā tumši, vajag pukoties vien un neko

skaidri neizteikt no mutes ārā. Mīļo avīžniek, sirds

luteklīt, teiciet man, kas daudz ir piedzīvojis platā
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Eiropā: šinīs laikos visi uz maniem rakstiem uzglūn
un sauc: bizei bize! Tikdrīz, kā laižam skaidru vār-

du no mutes ārā, tad jau vairs nav glābšanās.
(Citas lapas lasīdams.) „Inlande" arī raksta labi; va-

jag uzglūnēt tādām avīzēm, kas sāk tik brīvi runāt

kā krievu zemē. „Nationalzeitung", „Kolner Zeitung"
tik jau nav zinājuši, kā tā lieta stāv; citādi tie būtu

runājuši citādi. Krievu „Kronstates vēstnieks" teic,

ka Pēterburgas latviešu avīzēm vajag būt it labām,

jo citādi Rīgas avīzes tās jau negānītu — nu rau kāda

runa! Tādi vārdi man arī nemaz nebūtu pretim, ja

tie tik šoreiz neaizņemtu manu sirds lutekli. (Lasa

atkal.) šis pēdējais jau visā avīžu čupā ir tas pamatī-

gākais un labākais; to iecelšu par savu advokātu nā-

košās septiņās nedēļās, kamēr gulēšu. Redz, kā gudri
tas prot sarīdināt kopā latviešu un vācu tautas, lai

tie plūcas, vai grib vai negrib. Ak avīžniek, kādus

necerētus priekus tu man dari! Es to it skaidri zinu,

cik grūti tas nākas mūsu dienās sarīdināt vienu

tautu ar otru un iemusināt citiem ausīs, ka mani ie-

naidnieki ir pie tam bijuši tie vainīgie. Kad ceļas
kaut kāds vārdu strīds, tad man vien tā skāde, abas

puses drīz vienojas un dzen tikai mani vien projām.

Tā nu te arī varētu iznākt; jo vācu skroderis nesa-

prastu, kāpēc tam jāķildojas ar latviešu galdnieku, un

latviešu kurpniekam nemaz nenāk prātā izdzīt vācu

melderi no zemes ārā. Ja nu Rīgas avīžnieka nebūtu,

tad jau abas tautas kristu man vien virsū, viena

otrai labu padomu piedodama un tā abu žiglumu un

tikumus vairodama, it kā redzams pie citām tautām,

angļos, Ziemeļ-Amerikā un citur, kur mani pavisam
aizdzinuši projām. Tādēļ paldies jums, mans sargs

un advokāts, sirsnīgu paldies! Cik es, no Vakarei-
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ropas nesen še atbraucis, nomanu, tad katram ma-

nam draugam Kurzemē un Vidzemē vajag uz to gā-

dāt, lai neieceļas tādas latviskas avīzes, ko var lasīt

mācīti un nemācīti ļaudis, tā kā visās citās zemēs

dara, kur mani vajā un nievā. Vajag cieti vien uz

to pastāvēt, ka latviešiem tikai tādas avīzes vien ir

derīgas, kur visas domas ir tā smalki sagremotas, kā

zīdāmam bērnam patīk, bet uzaugušam vēmienu

dara; — un ja kāds saka, ka tad jau arī vajagot Rī-

gas avīzes tā rakstīt, lai tās tikai tiem visu ma-

zākajiem lasītājiem vien ir derīgas: tad jāatbild tum-

šos vārdos. Tas ir mans padoms; to darait manā

vārdā. Vācu lasītājiem stāstait, kamēr es guļu, manā

vārdā, ka esot kauns un grēks lasīt latviešu jeb bau-

ru avīzes, un latviešiem teiciet, ka viņiem tāda avīze

nebūt neder, kur šis tas ir iekšā, kas tikai der mācī-

tiem lasītājiem. Par pateicību uzņemšos Rīgas avīzes

leitartiķeļus lasīti cik tavus smukus leitartiķeļusl

(Sāk lasīt un aizmieg pie pirmā).
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BIZMAŅA SAPŅI.

(1863)

Sulainis. Ak tad ar guļ vecais ērmīgais sve-

šinieks, guļ kā nāves miegā. Viņu reizi teica, ka ik

septiņi nedēļas uzmostoties, bet liekas, ka tas nebūt

netur par daudz arī maķenīt ilgāki pasnaust. Miegs
ir Dieva dāvana, bet ērmīgi tā ir izdalīta; dažs naktī

nevar diezgan miegu atrast, un šim ir tā Dieva dā-

vana bez mēra rokā nākusi; neviens, kas aizkrāsnē

guļ, ar to nevar uzņemt.

Avīžnieks. Bet sakait, sulain, vai tad bizmanis

tik ilgi gulēdams nerunā kādu reiz sapņos? Man gauži

patiktu zināt, ko viņš gan sapņo.

Sulainis. Ak, to jau varu jums visu uzrakstītu

viegli parādīt. Mans netikums, kā jau zināt, ir tas,

ka nevaru palikt neuzrakstījis to, ko redzu un dzirdu.

Šo manu īpašīgo netikumu nosauca kāds vecs mā-

cīts francūzis, kas mūsu gastnamā ilgi dzīvoja, tā:

„difficile est, satiram non scribere" — laikam tas būs

īpašas slimības vārds! Tad nu, noklausījies, ka biz-

manis sapņos runā, es paņēmu papīru rokā un sa-

rakstīju, ko dzirdēju, kauču dažu vārdu nesapratu.

(Sulainis atnes papīru, avīžnieks lasa):

,Jābēg projām neprātība! — Gaismai — jā-
nāk nelietība! Jauni laiki — — negantība! Esot

ļaužu palīdzība. Nieki, nieki! Sapņu prieki — — tie

tie īstie, tie nav nieki! Tauta, kas guļ aizkrāsnē. — —

Tā ir laimes — — klēpītē! — — Viegli sapņos sa-

sniegt var
— — Katris, kas tam prieku dar:

Zelta kroņus, greznas rozes
— Pīrāgus un brangas

lones Kuģus, kas peld tāl' pār jūru Jauku
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brūt* ar lielu pūru — — Brangu vīru, greznu zno-

tu — — Pilnu klēti, lepnu rotu — — Visas laimes

dāvanas — — Baudāmas un jūtamas —
— Redz un

jūt un nomana Kas guļ mierīgs aizkrāsnē! — —

Debess rādās atvērta — — Zila kā pavasarā — —■
Balti mākuļi sastājas — — Bet pa šķirbām redz, kā

klājas — — Eņģelīšiem debesīs Kas to prieku

nosmādēs? — — Pulksteņi kā zvanīt zvana —
-

Tāli, tāli — visur mana — — Debesīgu krāšņumu

— — Kauču pats — — — aiz aizkrāšņu! Paradīzes

dārzā jaukā letapt var — un atkal laukā — —

Briesmīgus un laimes laukus Debess priekus —

elles tvaikus — — Visu sapņi rād un dod — — Lai

tad guļ un neatmod. Šinī pasaulē tik bēdas

Pasaulniekam sirdī ēdas Priekus reti vien sagai-
da Visur ļaudis sten un vaida Tādēļ avīž-

niek, vai zini — — Nemodini nemodini ——!"

Sulainis. Un tā tas iet gludeni un viegli ar

mīļā sapņotāja runām dažu nakti cauri; pa dienu tas

mēdz klusi gulēt; laikam to gaisma jauc. Nudien,

man jāturas cieti, lai bizmanis sapņodams mani ne-

pagriež uz savu pusi — tik runīgs tas ir; pamodušam
tam teicamais daudz ātrāk iztrūkst. Tas prot gulēt,
tas prot gulēšanas skunsti pamatīgi.

Avīžnieks (kas līdz šim ar savilktu pieri ātri tālāk

lasījis, uz sulaini neklausīdamies, izsauc): Vai tad mēs

tevi modinājām, bizmani? Guli tu, dari tu ko gribē-
dams, iekrāj sevim to tik viegli iemantojamo lielo

laimi sapņos — tur ir tava valsts un vara!

Sulainis. Lūdzami nerunājiet tik sirdīgi, tik dik-

ti, bizmanis, ja uzmostos, gānītu man pikti; avīžnieks

tam ienaidnieks.
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Avīžnieks. Nu labi. (Lasa tālāk): „Nerri domā

manu varu
— — Jau pie gala — — dažu karu

— — Briesmīgu un lielu — garu — — — Vedīšu —-

un lielu baru Tautās dzīšu — lai man* sarga —

— Mana vara vēl ir barga — — Bet ko dzīt jau ir

par vēlu — — Tādam var ar mīkstu mēli Jeb

ar jaukām sapņu teikām — — leteikt — ka man

būs būt sveikam — — Slinkums visur priekš man

karo — — Un daudz niknus suņus baro — Kas man

aizstāv nākt' un dienu Ļaudis jābaro — ar —

— pienu Hm — hm —

KAUNĪGIE LATVIEŠI.

0862/3)

Daži no latviešiem, kas ir ko mācījušies, un daži,

kas turīgi vai bagāti tapuši, un arīdzan daži, kas nedz

ko mācījušies, nedz arī bagāti vai turīgi — daži no

šiem kaunas, ka tie ir latvieši; tie labprāt apslēpj
savu latvietību, ja to var izdarīt un ja nav jābīstas,
ka zobugaļi par to smiesies. Daži sāk tā runāt, ka sa-

ķēzī latviešu un vācu valodu, abas kopā samaisīdami.

Daži noklausījušies, kā tādi vācieši runā, kas latviski

neprot labi runāt — un tādu ir lielākā daļa — sāk

runāt tādā pašā vīzē, kā šie vācieši: tie laikam tic,

ka tas labāki skanot. Daži tīšām izsauc latviešu ie

jeb o neriktīgi, tāpēc ka vāciešiem daudzreiz pie šām

skaņām pūliņš liels. Daži caur drēbēm grib savu lat-

viešu tautību apslēpt. Vizvairāk daudzi cerē caur to

citai tautībai piešķirties, ka sāk šķendēt un lamāt

latviešus, cik galviņa saprot.
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Kaunīgie latvieši! Kauču visās zemēs zobugaļi

jūsu slakai uzglūn ar saviem adatu dūrieniem, noma-

nīdami jūsu šķībo garīgo būšanu: es, latviešu Zo-

bugals, gribu jūs pārstāt. Jo mana labsirdība ir lie-

lāka; skataifies man tikai acīs, tad to drīz nomanīsit.

Vispirmāk jūs aizstāvēdams pieminēšu, ka jūsu

suga nav nebūt latviešu starpā vien atrodama. Gan-

drīz visās tautās ir atrodami tādi kaunīgie, kas kau-

nas savas tautības dēļ. Tikai tais tautās, kas pasaulē

īpaši varenas un īpašā godā vai slavā stāv — tikai

tur retus tādus kaunīgus atrod. Francūzis, anglis un

krievs jau it reti aizliegs savu tautību. Vācieši, kas

dzīvo Parīzē, Pēterburgā vai starp angļiem Ziemeļ-
amerikā un Anglijā — tie it daudzreiz atstāj savu

tautību un piestājas pie tām trim citām tautām.

Kam patīk, tas jau var ievēlēties sev svešu tau-

tību un savu atstāt — jo Zobugals to neliedz. Daži

gan domā citādi. īru tautai nemaz labi neklājas apakš

angļu valdīšanas; īru zeme nebūt nevar lepoties tā,

kā angļu zeme — un taču viņu tautas dzejnieks To-

mass Mors tā apdzied savu tēva zemi:

Wārst Dv, wie ich bete, gross, herrlicb und īrei,

Die Pērle des Meeres, der Erde ihr Mai,

Wohl grūsst' ich Dich stolzer, wohl selig erfreut;

Doch konnt' ich Dich lieben noch heisser als heut?

O Dv, das m Wunden, von Ketten umklirrt,

Nur schmerzlich geliebter den Deinen noch wird!

Ein Volk, dessen Herz gleich des Pelikans Kind

Trinkt Liebe m Blut, das vom Busen Dir rinnt —

tas ir latviski: .

Kad tu būtu, tēvu zeme, kā es lūdzu nakt un dien,

Liela, branga, jūras pērle, pasauls paradīzes dārzs,
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Tad gan lepnāki es tevi sveicinātu, slavētu,

Bet vai tevi karstāk mīlēt nekā šodien varētu?

Ak tu dārgā tēvu zeme, ķēdēs, vātēs tavēji

Vēl jo vairāk mīlē tevi un tev mīlēs mūžīgi.

It kā pelikāna bērni mīlestīb' ar asinīm

lezīž, kas tai tek no krūtīm, tā mēs to iezīduši.

Tā domā īru dzejnieks:

Arī vācu dzejnieks Šillers teic:

An's Vaterland, an's theure schliešs' Dich an

Das halte fest mit deinem ganzen Herzen,

tas ir:

Pie tēvu zemes cieti turies klāt,

Lai tā tev ir un paliek dārgā cienā —

— bet taču Zobugals visus kaunīgos latviešus' stipri
aizstāvēs uz priekšu, vai nu tie grib palikt par vācie-

šiem vai par krieviem, vai par poļiem. Zobugals to

darīs tāpēc, ka viņš to gara šķībumu nomanījis, bez

kā kaunīgie nevar būt. Un uz tādiem šķībumiem aug

Zobu galam branga barība. E, kur Zobugals gudri-
nieks! — tā sacīs lasītājs.

Kāpēc es lai neizliekos par vācieti, krievu, francūzi

v. t. j. pr., ja man tas ko labu ienes? Vai man tas

nav brīv? Es esmu brīvs cilvēks un man jāgādā par

sevi un par savēju labklāšanos, cik vien iespēju.

Skroderis, kurpnieks, modes lietu kopmanis, jā, pat
sulainis vai pavārs būdams, es vieglāk varu tapt par
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izslavētu un turīgu cilvēku, ja man izdodas pilsētā
uzdoties par francūzi, kas nesen no Parīzes pārnācis.

Tā runā un domā dažs labs latvietis un vācietis; jo
pie abām šām tautām ir tā savādā vājība nereti re-

dzama izdevīgā laikā atgriezt savai tautai muguru.

Zināms, daudz vairāk būs tādu kaunīgo, kas tā domā

vien, bet nemaz nerunā, lai dienastnieki vai pazīstami

to dzirdēt nedabū un nesāk smiedamies teikt: Vai,

brīnumsl Tāds vien ir mūsu cienījamais — ?

Ērmīga lieta! Kāpēc tad smejas, sulaiņi un pa-

zīstami, redzēdami tādu pazīstamu, kas uzreiz izlīž

no francūžu, parīznieku ādas ārā, un uzreiz paliek

tikai par vācieti vai par latvieti? Kāpēc smejas?

Ticiet droši, kaunīgie latvieši vai vācieši, tās bai-

les, ka citi smiesies, ir tīrs nieks un izzūd kā bieza

migla rīta laikā, kad to gruntīgi aplūko ar platām
acīm. Tie paši smējēji tiešām jau smējās daudz ga-
dus par Jūsu kaunēšanos; jo par to tiešām jāsmejas;

jo vairāk Jūs apslēpjat savu latvietību vai vācietību,

jo vairāk tie smejas — kauču Jūs to zināt nebūtu da-

būjuši, ja Zobgals Jums to paslepen neizteiktu. Jo

it brīnum reti kāds var tā ielīst cita ādā iekšā, ka

nekāda ziņa neatnāk no dzimtenes par tautību v. t.

j. pr. un ka ne aussgals ārā nepaliek. No tā miazā

auss galiņa citi drīz izdabū, kāds pats putniņš ir. Tik-

drīz kā viens to izdabūjis vai no citiem sadzirdējis —

— tūlīt tas uzņem Zobiļgaļa teicamo amatu visu ap-

lamību un neklājību izzobot. Un cik modīgi tāds lieks

draugs vai zobugalīgs sulainis prot smieties — to ti-

kai tad var labi noklausīties, kad esam svešu barā,

vai dzirdam, kā kaimiņš par kaimiņu prot spriest. Tik

drīz, kā savu tautību atklājat, Jūs saviem smējējiem

uzreiz atņemat gandrīz visu varu.



Negribam un nevaram liegt modes skroderim jeb
andelmanim savu vardu pārfranciskot jeb pārvērst

par francisku, ja viņu amata darbs caur to daudz labā-

ku vērtību dabū, — it kā daudz vīna audzinātāji pie
Vāczemes Reinupes izdod un nosauc savu reinvīnu no

sen senajiem gadiem par francūžu šampaņera vīnu,

neapdomādami, ka tie savu tēvu zemi caur to zaimo.

Mēs tikai šoreiz ieteiksim saviem lepniem latviešu

kaunīgiem ausīs vienu vārdu, kas svarīgāks par vi-

siem citiem.

Latviešu tautai esat Jūs vajadzīgi, jūs, kas kau-

nējāties par savu tautību, un tādēļ arī no citām

tautām daudzreiz topat nievāti. Latviešu tauta nevar

cienā un godā tikt, kad katrs, kas augstāļkā vietā

ticis, aizliedz savu latvieša tautību un tādēļ nenāk tau-

tai par godu (kā gandrīz visām tautām), bet par kaunu.

Redziet, kaunīgie latvieši — Jūs savai tautai esat

vajadzīgi vai Jūs nu varat atkāpties no tās?

Nevarat, nevarat! Jūsu augstprātība to Jums aiz-

liegs. Citai tautai Jūs neesat vajadzīgi, bet latviešiem,

kuru kauls un miesa Jūs esat.

Kad jus tada vīze tapsit tautas dzīvi un godāti

un cienījami locekļi, tad tikai dabūs tos atlikušos.
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DAŽI "PĒTERBURGAS AVĪŽU"

RAKSTI*)
(1862)

VALSTĪBU UN TAUTU ZIŅAS.

Kads vārds par priekšziņu.

Kas dzīvo, pie tā var dzīvību manīt. Kam miesīga dzīvība

ir, tas iet, skrej, lec, kustas, un no tā visa nojūtam, k,a tas dzīvs

esot. Kas vairs nevar kustēt, tad sakām, tam ari nav dzīvības,

tas pagalam, tas beigts. — Tāpat ar garīgo dzīvību. Kur viņa

ir, tur to arī var manīt, tur tā jūtama garīgā darbošanā un

kustēšanā; tur jākust un jāstrādā visiem gara ieročiem un lo-

cekļiem. Tie nevar snaust un mierā būt. Bet ja viņi vairs neko

nevar sajust un saņemt, ja prāts un saprašana un visi garīgie

spēki vairs nestrādā: tad ar garīgu dzīvību ir pagalam, ir beigts.

Jau daži dzīvnieki, lopi, zvēri, putni vienatnē nedzīvo; cil-

vēkam pavisam ir nolikts biedrībā dzīvot. Cilvēki biedrojas pa

famīlijām, pa ciltīm, pa tautām, un daudzāk tautas atkal valstībā.

Visiem, kas vienā biedrībā dzīvo, vajag sazināties. Vienam otru

vajag saprast, zināt, uz ko viņš dzenas, ko viņš grib v. t. pr.

Priekš šās sazināšanās ir cilvēkam valoda dota. Valodā ir cil-

vēka garīgo spēku galotne. Ar to viņš var izsacīt, ko samanījis,
sajutis, iegribējis, domājis. Ar valodu viens otram var izsacīt,

kas tam ir, kas tam trūkst, pēc kā tas dzenas, ar vienu, vārdu,

kas viņš ir.

Ziemeļamerikas valstību biedrībā vienā pašā gadā izdod vairāk

kā 2800 avīzes. 350 no viņām ikdienas vienu numuru drukā un

tās pa gadu izdod pavisam 235 miljonus numuru. Caur caurim

*) Rediģētāja piezīme. Šī sējuma beigās sniegti daži nPēter-

burgas Avīžu" pirmā gada gājuma raksti, kā autors pēc vēstu-

riskās situācijas varētu event. būt Valdemārs, (sk. piezīmes tālāk).



no šām pēdīgām katrai tad vajag būt līdz 800 tūkst, ņēmēju.

Anglija par gadu izbrūķē 189 miljonus mārciņu papīra par avīzēm

un grāmatām. Tas nāk vairāk kā 6 mārciņas uz galvas, turklāt

smalka papīra. Austrijā saraksta par gadu līdz pusceturta simta

avīzes un līdz 7000 citus drukas rakstus. Krievu zemē 1856- gadā

izlaida tik 1425 drukātas grāmatas, 204 avīzes un laiku grāmatas;

turklāt vēl ieveda vienu un vienu ceturtu daļu miljona grāmatu

no citām zemēm.

Ko šās valstības un tautas ar to grib aizsniegt? Kas cilvēkus

dzen tik ļoti ar rakstiem nodoties? Un viņi vēl vis nepietiek ar

to, kas viņu pašu vidū sarakstīts; pa simtu tūkstošiem tie ved

grāmatas iekšā no svešuma un lasa un lasa, un raksta paši un

lasa atkal —? Vai avīžu rakstītāji un drukātāji tik vien grib
kā naudu nopelnīt? Zināms, savas iztikšanas katram vajag, lai

nu to pelna šā vai tā. Bet kas viņu spiež pie rakstīšanas; ir citādi

Viņš varētu pelnīties. Vai lasītāji tik vien gāju laiku grib nokavēt?

Vai to citādi nevarētu darīt, kā tas dievamžēl daudzkārt notiek?

Jeb vai viņi grib savu kārību pēc jaunām ziņām dzisināt? Tas

tā būtu, kā kad no vēžu sulas paēst gribētu. Ir tas var notikt

un daudzreiz notiek; un —
atkal Dievam žēl

—
dažas avīzes uz

to īpaši dzenas, ļaudis ar tādiem cukura pīrāgiem barot. Vai tas

amerikānietis, kas, tālu no pilsētas dzīvodams, par 5 un 6 avīzēm

savus dolārus*) izmaksā un vakarā no darba mājās pārnācis

viņas lasa, vairāk neko negrib, kā zināt, cik bērni ar zēvelkociņiem
spēlēdami paši sev un citiem skādējuši, cik zagļi taī un taī mājā
ielauzušies, jeb arī kādu gudru stiķi dzirdēt, ko kāds zobugals

iztaisījis, jeb kā tas gudri atbildējis—? Vai englandietis (anglis);

vakarā, vai nu kantori aizslēdzis jeb no fabrikas iznācis, avīžu

lapu rokā ņemdams citu neko nekāro, kā zināt, cik rudzu pūrs

Un sāls muca v. t. pr. maksā un cik kuģu un strūgu atnākuši —?

un kā Ansis un Grieta precējušies, ļaudis tos izjaukt gribējuši,
bet ka tiem tak pēdīgi izdevies saieties?—? Ar vienu vārdu jā-

prasa, kas avīzes ir? ko no tām pienākas gaidīt? Kāpēc ameri-

kānieši 2800 avīzes izdod, angļi 180 miljonus mārciņu papīra

sabrūķē un krievi l*/4 miljonus grāmatu par gadu no svešuma

ieved bez tām, ko paši raksta? —?

*) Viens dolārs pie amerikāniešiem ir pēc mūsu naudas vērtī-

bas 1 rubl. 35 kap. sudr.
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Še nu skatīsimies atpakaļ uz to, ko augšā iesākumā sacīju.

Kas dzīvo, pie tā var dzīvību manīt. Tam ir samaņa, saprašana.
Ko viņš redz un dzird, to viņš ar saviem gara spēkiem saņem,

to apskata, par to spriež, papriekš pie sevis, un vispēdīgi, to

izrunā. Kur tas viss nav, tur ar to pagalam. Avīzes lasīt tāpēc

cits nekas vairāk nav, kā par tās sabiedrošanās būšanu, vai tā

nu ir valstība, vai tauta, vai cilts, pie kufas tas pieder, ziņas

dabūt, kopā ar viņu sajust un domāt un runāt, tas ir: pie šās sabie-

drošanās un pie visas cilvēcības dzīvības daļu ņemt. Kas tikai

par sevi pūlējas un tālāk negrib zināt, kā to, kas līdz dārza

sētai notiek, sacīdams: kas man par to būs? kam man to vajag

zināt? tas vairs nepieder pie savas cilts, tautas, valstības. Ja

viņu nesietu kāda ārīga saite pie tās, tad tas jau sen ir ārīgi būtu

atšķīries. Viņš ir nokaltis zars, jo koka sulas straume to

vairs neaizsniedz. Viņš ir nedzīvs, jo tas vairs nemana, kas

pie citiem locekļiem notiek. Viņš ir un paliek arvien vēl zars un

stāv arī pie koka —ja to nenolauž
—,

bet viņš ir nokaltis

zars.

Bet dažs labs sacīs: avīzes tikai par laicīgām lietām ziņu
dodot un par mūžīgām maz runājot. Un īpaši šās avīzes mazāk

runāšot par misiones darbiem, par kristīgu draudzi, par Dieva

vārdu mācību. Sacīs: kāda daļa esot Dieva valstībai par pa-

sauli? kāda daļa Kristum ar Belijālu? Tādiem, kas tā jautātu,
isāki nevar atbildēt, nekā prasīdams: kas tad īsti Dieva valstība

un pasaule ir? Jeb vai tas jau sevi pie Dieva valstības drīkst pie-

skaitīties, kas „kungs! kungs!" saka, jauki par Dieva valstību

māk runāt v. t. pr.? Ap. Jānis saka: „ja kas savu brāli nemīlē, ko

tas redz, kā tas var Dievu mīlēt, ko tas nav redzējis." Dāvids

runā, ko mēs Dievam varot dot? ja viņam vēršus gribot upurēt,

viņam jau visi zvēri laukā piederot, no tiem viņš varot ņemt cik

patīkot. No šā visa redzam, ka Dievs mūs uz tuvākiem aiz-

rāda. Ne vārdos vien, bet darbos vajag tavai garīgai dzīvībai

izrādīties. Bet ja tu še pasaulē jau gribi Dievam kalpot, tad tev

nevajag šās pasaules nosmādēt. Tas nav tiesa, ka Dievs šo

pasauli cilvēkam par vergu ieleju radījis. Viņš grib, tas ir viņa

nolikts prāts, ka visiem cilvēkiem ir še pasaulē būs labi klāties.

Viņš grib, lai visi ir še virs zemes laimīgi ir. Tas ir grēcīga ap-

lamība šo pasauli ar viņas mantām apsmādēt, pats sev savu

krustu uzlikt caur kūtrību, nesaprašanu v. t. pr. un tad uz augšu
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skatīdamies sacīt: tur, tur, tur būs visām bēdām gals. Tas ir

grēks. Tev būs še virs zemes mantas sakrāt; tev būs par tavu

labklāšanu gādāt; tev būs tavas miesas veselību un spirgtumu,

un — ari vēl var klāt pielikt — jaukumu, visu, visu, kas pie

viņas pieder, vērā ņemt, jo tava miesa ir tava gara mājoklis.
Par visām lietām: tev būs pie tavu brāļu, tavu tuvāku miesīgas

un garīgas dzīvības dalību ņemt, tu nedrīksti tā vientulībā atrau-

ties, sacīdams: „kas man par to būs? es pats par sevi." —

Ja kas prasītu, par ko vāģi un zirgi ir un lopi v. t. pr., tad var-

būt visur atbildētu: zirgs aršanai, vāģi, ko kungam darbos braukt,

un viss, tā sakot, uzturam; bet reti kāds gadīsies, kas atbildēs,

ka vāģi un lopi un zirgi un visa manta arī priekš Dieva valstības

esot. Bet dažs varbūt tūlīt būs ar bībeles vārdiem pie rokas.

Jēzus esot uz bagāto jaunekli sacījis, lai visu atstājot un tad lai

šim pakaļ nākot. Kas to saka un tā domā, tas Jēzus vārdu nav

labi sapratis. Kā koks var augt, lapot, ziedēt un augļoties, ja
tas zemē saknes neplēš. Jo platāks tas apakšā, jo kūplāks augšā.
Kas var Dieva mīlestībā dzīvot, tas ir: pie savu tuvāku miesīgas

un garīgas dzīvības kā dzīvs loceklis daļu ņemt, ar viņiem bē-

dāties, priecāties, cīsties, cerēt, ticēt, ja no viņiem neko nezina?

un ja tu arī zinātu, ko tam dosi, ja neko par savu nevari saukt?

Vēl reiz jāpiemin: nevajag bībeles vārda aplam saprast. Laicīga
manta mūs ne no Dieva, ne no Dieva mīlestības nenoved, bet

tā mums visu to dod rokā, ar ko mēs varam viņa prātu piepildīt
un izdarīt. Bet ir laicīgas mantas sakrāšanai mācības vajag kā

laicīgai dzīvošanai.

Kas dzīvo, pie tā var dzīvību manīt! To lai ar-

vien vērā liekam. Vai Amerikā, kur 3000 avīzes lasa, nema;

kristīgas dzīvības nav? Jāatbild, vairāk, kā kur nevienas avīzes

nelasa. Vai angļos, kur 179 miljonus mārciņu papīra par gadu

sabrūķē, kristīgas dzīvības nav? — Kur cēlās bībeles biedrī-

bas? Angļos. Kūja tauta tā ir, kas visvairāk par misionēm ir

gādājusi? Tie ir angļi. Kur ir tā zeme, kur biedrības vājiem, ne-

spēcīgiem un visvisādiem trūcīgiem bagātas dāvanas ar devīgu
roku izdala, kur ļaudis tik daudz nerunā no Dieva valstības,

bet dara priekš Dieva valstības, kur vīri ar prātīgu galvu un

strādīgu roku gan miljonus ieņem, bet ar devīgu sirdi atkal

miljonus zina izdot, tuvākiem par labu —? Kur ir šis laimīgais
viducis? Jāatbild atkal: Angļos. Bet kur šie angļi visu to mācās,
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par ko tos visa pausaule apbrīno? Viņu skolas vis nav tās

pirmās; daudz Citur ir labākas. Kur viņi visu to gudrību smeļ,

par ko tie tā izslavēti?*) Te lai atbild tās 189 miljonu mār-

ciņas papīra, ko viņi par gadu sabrūķē. Grāmatas, avīzes, tās

ir viņu skolmeistari.

Avīzes ir tā sakot valstību un tautu mutes un ausis. Caur

viņām var visu dzirdēt, kas tālumā notiek, ar viņām katrs at-

kal tālu var aizrunāt. Daudz prāti arvien ir gudrāki kā viens

pats. Katrs pārdomā, spriež, dod savu padomu; daudzreiz ec-

ļas pretinieki; citi apskata to lietu no citas puses. Ceļas strīdi,

kamēr patiesību atrod. Tā viens mācās no otra; katra padoms
katram nāk par labu. Ko viens izdomājis, atradis, tas visu manta.

Un tā visi, cits caur citu aug, stiprinājās, pieņemas; visi sa-

zinās kā vienas miesas locekļi esoši; ja vienam loceklim kas

kaiš, to tūlīt visa miesa zina; un visi citi ņemas šo vainu iz-

lāpīt, šo trūkumu pildīt. Tā ceļas prāta apgaismošana. Prāts

gan ir ikkatram cilvēkam no Dieva dots; bet prāta apgaismo-
šana viņam pašam ir jāmeklē. Tā stiprinās saprašana. Tā ari no

Dieva dota, bet pašam jāaudzina. Tā aug miesīgi un garīgi

spēki, un cilvēki vēl īsti par cilvēkiem paliek. Caur to, ka viņš
vienas biedrības dzīvs loceklis ir, viņš neko nepazaudē, bet vin-

nē; viņš sevi jūtas paaugstinātu, paceltu. Uz ko gruntējas angļu
staltiba? Uz neko citu kā uz to, ka katrs zina, viņš esot savasļ

lielās stiprās valstības dzīvs loceklis.

Un kad nu šās avīzes valstību un tautu ziņās uz priekšu

stāstīs, kas katrā valstībā notiek, ko tā grib, dara v. t. pr.

vai nu miera, vai kara, vai prieku, vai bēdu laikos, kad dzir-

dēsim par tautu garīgiem darbiem, ko viņas izdomājušas, at-

radušas v. t. pr., lai ņemam to vērā, lai turam to priekšā sev

par spieģeli, tad mācīsimies atzīt, kas paši esam, kas pie mums

riktīgi, kas aplam, kas mums trūkst, kas ne. Pilnīgas avīzes ir

visas pasaules laiku grāmata. Viņās tiek visi vērā liekami no-

tikumi uzrakstīti. Viņas arī ir liela bilžu grāmata, kur katras

tautas un valstības ģīmis riktīgi nomālēts ir. Viņas arī ir rē-

ķinu grāmata, kur valstību un tautu izdošanas un ieņemšanas
gada galā skaidri saņemt un zināt var, vai viņām atlikums, vai

*) Varētu tāpat no dažam citam tautām un valstībām pra-

sīt; bet lai šī viena te par provi visu citu vietā pietiek.
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parādi, vai tās uz priekšu tikušas, vai atpakaļ gājušas. Un par

visām lietām viņas ir tā mele, ar ko vienas sabiedrošanas- (val-
stības- un tautas-) locekļi sarunājas. Kas dzīvo — lai vēl

vienreiz sakām, — pie tā var dzīvību manīt, tam ir

valoda, tas runā. Lasījāt, še tev nu ir mēle; runā, ja dzīvs

esi! — — —

KAS ZEMNIEKAM JĀZINA?

Neskaidrība pasaule liekas iedzimusi. Bet viņa tak ir skaidri-

nājama. Dažas lietas, kas kādu laiku kā neuzminamas miklas

rādījās, ar laiku palika skaidras. Dažas lietas ir, par ko desmit-

kārtīgi spriež, viens šā, otrs tā, kamēr beidzot atrod, ka ne-

vienam patiesība nebij. •

Par neko gan pie mums vairāk neskaidrība nav kā par to,

kas zemniekam jāzina. Un tā neskaidrība nav ne tikai pie zem-

niekiem vien, bet pie visiem, pie augstiem un zemiem, pie ba-

gātiem un nabagiem, pie mācītiem un nemācītiem. Zemnieki pa-

si dažā viduci ir lasīt nemācītos, ja mācītājs tos neuzdzītu; .ci-

tos vidos tie ir vācu un krievu valodu iekāro. Muižnieki dažā

vidū skolas ar bagātu roku apdāvina; citur jau labi ir, ja to

visu vajadzīgo var sameklēt. Daži mācīti vīri saka: zemniekam

vairāk neko nevajagot zināt kā bībeles stāstus, katķismi un baz-

nīcā dziedamus meldiņus. Visa mācība, kas zemnieku bērniem

skolās tiekot dota, cits nekas neesot — un arī citam nekam ne-

vajagot būt — kā sataisīšana uz svēta vakarēdiena mācību. Kam

lai nu tic?

Un šī neskaidrība arī skolās ir atrodama. Vienādības ne-

maz nav. Dažā māca vairāk, dažā mazāk. Dažā paliek skol-

nieki trīs un četras ziemas, dažā divas un arī tikai vienu vien.

Dažā mācās gandrīz tikai kristīgo mācību un dziedāšanu vien;

dažā līdz ar citām lietām arī kādu svešu valodu. Un tas viss

ceļas caur neskaidrību par to, kas zemniekam jāzina.

Bet kur šai neskaidrībai gruntē? Caur ko tā ceļas? Bij reiz

laiki, kur ir par vajadzīgu neturēja, ka zemnieks lasīt māci-



293

tos. Ir tagad vel dažā draudze vecīšus un vecenes atradīs, kas

lasīšanu, ja arī drusku ir mācējuši, ir aizmirsuši. Bij gadu sim-

teņi — un tie vēl vis nav ilgi, kur bruņinieki un muižnieki

par kaunu turēja rakstīt un lasīt mācīties. Kārot, ar šķēpiem lauz-

ties, uz jakti iet, tas bij viņu vienīgs darbs, kuj-u viņi priekš

savas kārtas par cienīgu turēja. Zemnieka darbs bij art, ecēt,

pļaut v. t. pr. — Kam tur likt laiku aizkavēt ar lasīšanu un

dziedāšanu. Zemnieks toreiz visu to darīja, ko tagad sāk ar

mašīnām pastrādāt, tāpēc arī ne domāt nevarēja no viņiem kādas

zināšanas prasīt. Debesim viņi bij saistīti. Bībelē stāv: „Kas

tic un top kristīts, tas taps svēts." Kristīti visi bij.

Bet nu nāca atsvabināšana no dzimtbūšanas. Turklāt arī sāka

ieredzēt, ka zemnieki tak cits kas esot, kā zemkopšanas mašī-

nas. Nu arī sāka atzīt, ka viņiem mācības un zināšanas un tā-

pēc skolas vajadzīgas esot. Priekš 1819- gada, kur no dzimtsbū-

šanas atsvabināja, maz vien Vidzemē skolas bij. Visās skolās prasī-

ja katķisma mācību, bībeles stāstus, lasīšanu, dziedāšanu. „Pa-

gasta skolās" citu neko nemācīja. Ja draudzes skolas rakstīšanu',

rēķināšanu un citu kādu mācības gabalu pieņēma, tad ar to

cits nodoms bij. Vajagot tak draudzes skrīveru, tiesnešu, maga-

zīnas vecāko — tā sacīja — un tie tak bez rakstīšanas un rē-

ķināšanas nevarot iztikt. No šā saprotams, ka nevis zemniekam,
bet skrīverim, tiesnesim v. t. pr. rakstīšanu un rēķināšanu par

vajadzīgu turēja. Šās pasaules dzīvei viņam it nekas nebij jā-

mācās. Visa mācība, ko savā mūžā dabūja dzirdēt, tikai no

debess vien runāja. Un citādi tas nevarēja būt. Šai pasaulē zem-

niekam nekas nepiederēja. Zeme paliekama vieta nebij, tā tam

vairāk cits nerādījās kā „vergu ieleja", kur viņas iedzīvotājiem

„pa kārkliem un pa krūmiem, pa šās pasaules dūmiem" jāstaigā

bij. Kam tur vajadzēja rakstīšanas un rēķināšanas? kā tur pa-

tikās ziņas par Dieva radījumiem? kā tur varēja par dabas

jaukumiem priecāties, kur viņš ne no tās vismazākās puķītes
sacīt nevarēja: tā ir mana — ? Un ja tam no kancelēm Dievu

kā taisnu un sirdsžēlīgu un mīļu tēvu sludināja, kā viņš dabas

brīnumos šo sirdsžēlību un mīlestību varēja uziet? Kā tur zem-

nieki nebij skolās dzenami?

Atkal nāca citi laiki. Zemnieki no klausītājiem palika par

rentniekiem. Gaur šo pārmainīšanu vel īsti mācījās visus tos la-

bumus atzīt, ko brīva būšana nesa. Tagad vel iesāka visu, ko
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darīja, papriekš pārlikt un pārdomāt. Tagad vēl sāka visus sa-

vus spēkus, miesīgos un garīgos, kustināt, jo sajuta, ka pasaule
tak vis neesot no Dieva novēlēta cilvēkam par „bēdu un rau-

du ieleju" būt, ir pašam zemniekam ne. Lai gan tik vien naktsr-

māja esot, ka neesot tik neprātīg uz ceļa par mīlīgo, pieņēmīgo
nakts māju gādāt. Un tāpēc tikai tagad varēja atzīt, ka zemniekam

tak vairāk kā vajagot zināt kā katķismu un bībeles stāstus,

arī kā rakstīšanu un rēķināšanu. Zemnieki paši sāka mācības

vairāk meklēt. Un jo vairāk mācījās, jo vairāk atzina, ka prā-

ta apgaismošana ir pašam zemniekam derot. Cik daudzreiz ne-

esmu dzirdējis tēvus ar bērniem runāiot: kad manā laikā tādas

skolas būtu bijušas, kā tagad ir, ak kāds labums man tagad
nebūtu. Un — brīnums gan un arī brīnums ne — tagad vēl

atzina, ka itin tādi paši esot kā visi citi Dieva radīti cilvēki.

Daži ir iedrošinājās pavisam no savas kārtas iziet, lai gan daž-

reiz, ir no kanceles runāja, ka grēks esot to kārtu atstāt, kū-

jā Dievs piedzimt licis. Kā tas saprotams, lai katrs sev iz-

skaidro.

Visu šo kopā saņemdami, atrodam, ka mūsū zemnieku mā-

cībā trīs laiki izšķirami: 1. Zemniekam nav neko vajadzīgs mā-

cīties. Viņš pieder pie tiem zemes pīšļiem, uz kurtem pasaule

nācis, viņš tikai zemes kopšanas mašīna; 2. zemnieks no tās

saites, kas viņu līdz tam pie savas dzimtvietas saistīja, ir at-

svabināts, bet pašpiederigas vietas tam šai pasaulē nav, kad

tiek mācītas tikai tādas lietas, kas pēdīgi uz viņu pasauli aiz-

raida. — 3. zemniekam paļauts šai pasaule daudz maz ierik-

teties; viņš sāk savus garīgos un miesīgos spēkus modināt un

pēc prāta apgaismošanas cīsties.

Pie šā laika gabala beigām tagad stāvam, caur augstā ķei-
zara žēlastību tagad var zemnieki par zemtufiem palikt. Tā lieta

tā pati, kas pirmāki, tikai gluži otrādi apgriezušies. Pirmāk pie-

derēja zemnieks pie zemes, tagad pieder zeme pie zemnieka.

Pirmāk viņš bij zemes kukainis, tagad viņš ir zemes kungs.
Nu viņš vēl var patiesīgi iesākt sevi par cilvēku saukties, kam

Dievs paradīzes dārzā uzvēlēja par zemi valdīt.

No šā visa skaidri redzams, ka ar laikiem viss grozās, ir

gudru vīru padomi. Ko tagad par labu atrod, reiz tak jāat-
met. Šodien spīd kā zvaigzne, rītu meslos. Bērnu bērni pa tēvu

kapu virsām rāpājas.
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Un nu, kur zemnieks par zemturi sevi zinās, kur viņš par

cilvēku jūtas, lai prasām: kas nu zemniekam jāzina?
Vai varēs ar katķismu un bībeles stāstiem un dziesmu grā-

matu pietikt? Mans nodoms še nevar būt, zemnieka zināšanas

vajadzības aprakstīt, tāpēc, ka tiem, kas to zina, tas velti būtu,

un nezinātnieki īsumā, kā man še būtu jāraksta, nesaprastu. Tikai

to gan varētu prasīt: kad nu zemnieks pats sev stāv un krīt,
vai nebūs visas domas un visi prāti jāsaņem par savu apakšnie-
cību valdīt? vai nebūs pēc dažām zināšanām jāmeklē, kuras

līdz šim vērtēt nemācēja? Ar darbu, no kūjas spēkiem viņš līdz

šim bijās, tāpēc, ka viņus nepazina, vai ar tiem nebūs jāiepazīstas?
Vai viņam no pasaules notikumiem tik vien vajadzēs zināt, kas

tur birzes un eglaines galā un aizdārzā notiek? Un ja viņam arī

nekāds laicīgs labums no tā nenāktu kā zemes kopējam, tad

tomēr viņš ir cilvēks, ar tādām pašām jušanām un iegribē-
šanām kā visi citi, lai tie vai nu braukdami, vai jādami, vai

istabā sēdēdami maizi pelna. Un viņam tādas pašas gara dā-

vanas kā citiem, kuj;as tam būs, tā sakot, izaudzināt caur mācī-

šanos Dievam par godu, saviem tuvākiem par labu un sev pašam

par prieku. Tie laiki, kur runāja un ticēja, ka zināšana uz lep-
nību vedot, ticu, gan jau būs beigušies. *) Nezināšanas neviena

vairs par pazemību nesauks. Par to var priecāties. īsta, patiesa

mācība un zināšana no lepnības attur, dara pazemīgu. Lepns
ir tas cilvēks, kas nezina, cik viņš pats, cik citi cilvēki un

cik Dievs cienījams, un šai nezināšanā sevi par vairāk un

citu visu par mazāk novērtē. Kur tad šo zināšanu ņems, ja ne

caur gruntīgu mācīšanos. Bet tur jāsargās no tādas apsvēpē-

šanas, kur skolnieki no skolas tādi iznāk kā izdzēsta pagale.
— Daži savā neprātībā prasa, ja kas savam bērnam vairāk ko

liek mācīties kā rakstīšanu un rēķināšanu, vai tad viņu par

kungu mācīšot? še rādās to laiku atskaņa, kur latviešiem, kas

toreiz visi zemnieki bij, nebij brīv neko mācīties. Mācība tikai

tiem bija ļauta, kas par viņiem valdīja. Tagad tas citādi.

Tagad, kur zemnieks īsti par cilvēku paliek, mācības pir-
mais mērķis ir viņu īsti par cilvēku audzināt, tas ir, par

sapratīgu cilvēku, kas savus miesas un dvēseles spēkus prot

*) Pats vecākus pazīstu, kas savus dēlus vienīgi tāpēc vien

skolā nedeva.
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brūķēt. Un tas pats mācības pirmais mērķis pie visām kārtām ir.

Papriekš visi ir cilvēki, tad vēl otrā reizē ir vai nu amatnieki,
augsti vai zemi, valdītāji, kā tiesneši, muižas kungi v. t pr.

Tāpēc arī pie visām kārtām mācības pirmais mērķis ir, audzēk-

ņiem to dot, kas cilvēkiem vajadzīgs; tikai otrā reizē katram

vēl to sniedz, kas viņu kārtai un amatam derīgs ir. Tāpēc tas ne-

maz vēl nav nospriests, kas zemniekam jāzina, cik vi-

ņam īsti vajaga mācīties. Zviedru zemē zemnieki sūta savus bēr-

nus uz augstām skolām kā pie mums uz Tērpatu. Izmācīju-
šies tie pārnāk mājās un strādā darbu kā visi citi. Vāczemē dažs

labs profesors (studentu mācītājs) uz vecumu aiziet uz Ame-

riku, nopērk zemes gabalu, ko tur par lētāku naudu var dabūt

kā tēvu zemē, un pavada savas pēdīgās dienas ar zemes kop-

šanu, un viņa bērni ir zemturi.

Turpmāk par šo lietu vairāk.

PAR SKOLĀM.

I.

Tā raksta beigās „Kas zemniekam jāzina" redzējām, ka zem-

nieks arī cilvēks esot tāpat kā visi citi. Arī pieminēju, ka tas

liels brīnums esot, ka to tagad vēl sajūtot. Var dažs ir par to

brīnīties, ka to lietu vēl tā daudzkārtīgi izmeklējot, kas pati

no sevis gluži saprotama esot. Ko tad vēl par fo nu tik daudz

vajagot runāt un strīdēties. Vai neesot katram divas acis un

ausis un deguns un mute un vai katrs uz divām kājām neejot

—'.'? — Lasītājs mīļais, ja tu varbūt tā domā, tad tev ir tiesa

un nav tiesa; jo visi šie pieminētie jušanas locekļi arī zvēriem ir

doti un vēl daudz pilnīgāki kā tev. Sunim ir jautrākas ausis un

smalkāks deguns kā tev, un vanags var padebešos lidināda-

mies cāli dadžu lapu starpā ieraudzīt, no kura augstuma tev

tavas ēkas kā siena gubas izrādītos. Mērkaķi arī staigā stāvu un

daži maz vien četriski iet. Tā lieta, kas cilvēku no lopiem iz-

šķif, ir prāts un saprašana iekšķīgi un valoda ārīgi. Bet tā-

pēc, ka pēdīgā caur pirmām ceļas, tikai tās vien par starpības
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zīmi tiek ņemtas. Ir pie lopiem dažreiz daudzmaz prāta no-

jēdz. Esmu dzirdējis dažu saimnieku sakām: ja maniem suņiem
valodas netrūktu, tad tādi paši kā cilvēki būtu. Un nav tas

vis gluži bez kautkā. Lieciet vien vērā suņa jautrību uz jakts,
kā tas ģēģera prātu tam no acīm noskata. Uzskatait, kā viņš

līksmojas, jūs pēc ilga laika redzēdams, kā viņš priecājas, kad

viņa kungs priecīgs, un bēdājas, kad tas bēdīgs ir. Būsit dzir-

dējuši no suņa uzticības, kā tie uz nomiruša kunga kapa uzgūlās
un no žēlabām barību, ko tiem sniedza, neņēma, kamēr bei-

dzās. Arī no zirgu prātīgas jautrības jau dažu gabalu paši būsit

redzējuši. Un ja ne, tad būsit dzirdējuši no visām tām skunstēm,

kūjas ar viņiem rāda. Jāšanas skunstes namā Rīgā dažu esmu

dzirdējis izsaucot: kā to var iemācīt! Ja ar acīm redzams ne-

būtu, nevarētu ticēt. Bet nu ir acīm redzams un jātic, vai grib,
vai negrib. Vai esat redzējuši kā bezdelīgas, ja zirbulis kādai

pērkli aizņēmis, visas sarunājušās sapulcējas un uzmācīgo zagli
aizmūrē. Vai ir trāpījies apbrīnot, kā skudras savā starpā kāju

ved, kā tās darbu strādājot, kur viena pati nevar galā tikt,

sazinās un viena otrai palīdz. Un tā tāds augstāks spēks pie
visām dzīvnieku kārtām rādās, lai nu to saucam par prātu,

saprašanu, jeb kaut kādi citādi. Dažai slakai no tā ir vairāk,
dažai mazāk; bet no visa tas ir skaidri redzams, ka tāds aug-

stāks spēks ir, kas caur brūķēšanu un mācīšanu vairināms un

audzināms ir.

Cilvēks, tā sacīju, caur to no lopiem izšķiras, ka viņam

prāts un saprašana ir un lopiem tā nav. Visiem cilvēkiem ir prāts;

un saprašana, vai nu tas rupjās lupatās jeb zīda drānās piedzimtu.
Zināms gan, pie visiem ne vienā mērā, dažam mazāk, dažam vai-

rāk. Bet Dievs nemaz uz to nelūko, kur piedzimst, viņš ne-

maz cilvēkus pa kārtām nešķir un dod tāpēc dažam übaga bēr-

nam vairāk prāta un saprašanas kā dažam pilskungam. Ka tas

tiesa ir, to ikkatrs ikkatru dienu var redzēt. Esmu dažreiz kā-

dus pusmācītus un arī mācītus vāciešus dzirdējis pēc pabeigtas
skolas pārklaušināšanas sakot, esot brīnums, kā zemnieku, tas

ir, latviešu, bērni tik daudz un tāpat varot mācīties. Tas nu nav

nekāds brīnums un neviens tā nerunātu, ja apdomātu, ka Dievs

prātu visiem cilvēkiem ir devis, un visām kārtām caur caurim

vienā mērā, ir pašiem zemniekiem.

Bet gan te ir jāapdomā. Purva bērzs gan arī ir bērzs, bet
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tāds viņš vis nav kā tas, kas rudzu tīruma malā audzis. Un ja
tu no šā kuplā koka kādas seklas graudus smiltienā iesēsi, tāds

tak koks reti izaugs kā tas, no kūja viņš cēlies. Kā jau augšā

redzējām, visi spēki ir vairināmi un audzināmi, miesīgie un ga-

rīgie. Zemniekam ar rokām vien vairāk un ar miesas spēku strā-

dājot, garīgie spēki paliek nekustināti un nemodināti un tāpēc

viņš nevar garīgi tik jautrs būt kā tie, kam miesas locekli
tā nav jānomoka. Tāpēc arī daži pusmācīti katru, kas tiem pēc

viņu prāta dumjš izliekas, par „bauri" sauc. īsti mācīts, kas zina,

caur ko tāda stīvība un garīga nejautrība ceļas, tā nekad ne-

runās.

Lai nu ar zemi būtu kā bijis, bet pie visiem kokiem re-

dzams, ka Dievs mums vairāk nedod kā sēklu, zemi un gai-

su ar visu, kas caur viņu nāk. Ņemsim par provi ābeli. No

āboļa sēklu dabūjuši, to metam zeme. Uzdīgušu viņu aprokam,

apmēslojam, ja sausa vasara, aplejam, ja salna, apsedzam, kā-

mēr tam pienākams augums, kur to viņa paliekamā vietā pār-

stādīt var. Ja še labi iesakņojies, tad nāk potēšana. Potes za-

ram, kuplam palikušam, nāk dārznieks ikdienas pie kociņa, ap-

skata, vai kurmis saknes neatrok, vai dažkārt koka viduci kāds

zara dīglis nelien ārā, vai galotnes zari kopā neaug, ka tie pie-

auguši viens otram skādētu? Un kur viņš vainu atrod, tur tai

tūlīt pretī strādā. Ir kociņam jau dažu gadu augļus nesot, vel

nažam diezgan darba, kamēr par pilnīgu, derīgu un jauku augļu
koku paliek.

Kā tas nu ar cilvēku? Lai tas nu vai purvā vai treknā ze-

mē no Dieva dēstīts, tā sakot, no sēklas ir. Viņam jāaug un

nav vis viena alga, vai ap to darbojas un strādā, jeb vai viņam

savā vaļā liek uzaugt. Prāts un saprašana katram, kā augšā re-

dzējām, ir dots, bet tikai dīgli. Ja nu šās seklas nekopjam, ja

viņai nedodam visu, kas pie viņas augšanas vajadzīgs, tad tas

par pilnu prātu nevar tikt, tā kā cilvēks miesā par krupi pa-

liek, ja tam vajadzīgo barību, gaismu un siltumu atrauj, tā

kā uzdīgusi ābelīte iznīkst, ja to no visa, kas tai skābē, ne-

glābj, tā ari viņa garīgie spēki, ja netiek kopti, neaug, necilājas;

viņš viss tā sakot, tikai miesa 'ir. Ēst, dzert, to viņš paģērē;
kas par to pāri, tas viņam svešs.
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11.

Brīnumi pasaulē ir daudz un dažādi, lieli un mazi; bet pie

tiem visu lielākajiem pieder tas, ka cilvēks jāmāca atzīt, ka tas

cits nekas un itin cits nekas neesot kā cilvēks. Ka viņam esot

tāpat prāts un saprašana kā visiem citiem, vai tie nu augstu vai

zemu dzimuši; ka viņš varot ar sava prāta vairošanu un audzi-

nāšanu tāpat uz priekšu tikt kā citi; ka viņam brīv esot

savu prātu un saprašanu Dievam par godu, citiem par labu

un sev pašam par prieku kustināt un modināt; to līdz šim

vēl mūsu zemnieku cilvēki nezināja. Kas zemnieku būdā esot

piedzimis, tam no Dieva esot nolikts par zemnieku palikt. Tā

domāja un ticēja. Bet nu nevar Dievu nekad vairāk apsmiet

un apkaitināt, kā kad viņa dotās dāvānas, prātu un saprašanu,

apsmādē, tās nebrūķēdami, kā kad viņa podūs zemē aprok, ar

tiem nepriecādamies. Ko Dievs no tādiem saka, to katrs blbele

var lasīt.

Par provi tam, kā mūsu zemnieki par šo lietu domā, varu vie-

nu patiesīgu notikumu stāstīt. Visiem apzināms ir, ka pie mūsu

arāju kārtas līdz šim tikai latvieši piederēja un tāpēc arī tas

ieradums bij uznācis katru latvieti par zemnieku saukt un katru

zemnieku par latvieti turēt. Šis ieradums bij, tā sakot, ieaudzis

ir pie pašiem zemniekiem, kā visi no tā pārliecināti bij, citādi tas

nevarot būt, un arī dažreiz no kanceles sludināja, — nav vis vēl

ilgi — latvieši esot no Dieva par zemniekiem nolikti, un kas

no savas kārtas izejot, tas grēkojot. Bet nu gadījās priekš ne-

ilga laika, ka viens vācietis, kas kādam muižas kungam par

kalpu bija saderējies, ar to izšķīrās un negribēdams uz savu

tēvu zemi atpakaļ iet, pie kāda zemnieka par kalpu palika.

Bij tur ļaudīm ko brīnīties. Viņi sacīja: kā var vācietis zemniekam

kalpot! kā var „kungs" arkla pakaļā iet! Un tomēr tas nebij

aplam runāts. Jo mūsu zemnieki neviena vācieša nebij redzējuši
tīrumā ar arklu un egli strādājot. Bet ko viņi sacīja ar šo brī-

numu apradušies? „Tāds pats cilvēks kā visi citi; tāpat aj,

ecē un ir mājas darbus saprot." Man nu gan nekāds brīnums

par to nav, ka vācietis zemes darbu strādā, jo es zinu, ka Vāc-

zemē ir liela plata zeme un vēl labāki tiek apstrādāta kā Lat-

vija; bet tas lielākais brīnums ir tas, ka latvieši vēl tagad, kur

jau 600 gadus ar vāciešiem kopā dzīvo, iemanās, ka tie tādi
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paši cilvēki esot kā visi citi. Dažiem gan tāds laimes bridis

pienāca, kur tiem gadījās, tā sakot, paslepšus no savas kārtas

izmukt, bet viņi turējās sevi par gulbjiem un cik varēdami slēpa,
ka no pīles izperēti esot. Tāpēc ari zemnieki dažu, kas pa vā-

ciski mācās, prasa, vai par kungu gribot palikt? Tie nevar saprast,

ka mācīšanās vairāk nekas nav kā prāta un saprašanas audzi-

nāšana un spēcināšana. Dievs prāta sēklu ir tev devis: audzē,

vairo viņu un ir tev viņš par pilnu koku paliks, kas dārgus augļus

nesis. Ja miesai cilvēks pienākamās barības nedod, tad tā nonīkst;

ja garīgo spēku viņš neaudzina, prātu un saprašanas, tad tas

arī tikai dīglī paliek, nonīkst un nokalst, un bērns no prāta tu

bijis, bērns paliksi, lai tev arī Goliāta augums un Simsona spēks
būtu. Kā nu bērni, kam speķa un auguma nav, no pieaugušiem ir

vadājami un sargājami, tāpēc, ka paši ar sevi nevar iztikt, tā ari

visi prātā pieaugušie tādiem, kas savā garā bērni, par vadītājiem
uzmetas. Audzē, vairini savu prātu, kas tev pēc Dieva nolikšanas;

jādara, tad tu pats būsi pilnīgs virs, būsi cilvēks, pieaudzis
cilvēks un vadītāja tev nevajadzēs. Lai tad savu uzturu pelni kā

pelnīdams, ar rokām, ar kājām, ar pirkstiem vai ar muti, sēdēdams

vai ceļos nometies, tas viss viena alga; lai tad tu vai kalps, vai

kungs, vai saimnieks, vai pušelnieks esi, vai tev māja, vai muiža

jāvalda, vai tevi sauc kristības vārdā, vai ar daudzkārtīgiem goda

vārdiem, no tā visa nekas neatkrīt, tev ar to neko nedz pieliek,
nedz atrauj. Tu esi cilvēks; un tas ir augstākais goda vārds,

ko katram var dot, kuru Dievs pats paradīzes dārzā savam ra-

dījumam pielika.

111.

Tā tad redzējām, 1) ka katram cilvēkam visas vajadzīgās

gara dāvanas ir dotas, vienam kā otram (lai gan ne vienā merā);

2) ka katram cilvēkam visas šās dāvanas tikai dīgli dotas un

viņam pašam nolikts par šo dāvanu audzināšanu un vairošanu

gādāt. Tā ir viņa augstā tiesa, tas ir viņa pieklājums, no kūja to

neviens atsvabināt nevar.

Ja prasa, kas tādam cilvēka dīglim visu to var dot, kas viņu

par īstu cilvēku taisa, tad jāatbild, ka to citur nekur nevar da-

būt kā skolās.

Papriekš, kamēr stāstām, kā tas iesākams un izdarāms, lai

apskatām, kā citās malās šo lietu uzskata. Cik daudz kāda tauta
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par ļaužu prāta apgaismošanu gādā, to redzam no skolnieku un

skolu skaitļa, no tā, kā skolmeistarus lonē un ari no tā, cik nodo-

šanu no galvas skolu būšanai ir. Skolmeistaru skaits mums nav

visur izzināms, tāpat arī viņu lona lielums tik no dažām. Tāpēc

mums tautu apgaismošanas mēra auklai paliek tikai skolnieku

skaitlis un tas nodošanu lielums, kas skolu būšanai no galvas

tiek prasīts.

Cik bērnu Cik bērni No galvas tiek

pavisam skolu apmeklē mak-āts skolām

Angļu un Skotu zemē
.

5.000.000 2.200.000 20 kap.
īru zemē 1.300.000 nezināms 21

„

Francijā . 7.000.000 3.< 00 000 4
„

Krievu zemē 14.000.0f0 450000 nezināms

Austrijā 7.000 000 2 729.106

Prūšu zemē 3.500.000 2.200,000
„

Ziemeļamerikā 6.000.000 nezināms
„

No šiem cipariem vien jau daudz var zināt; bet daudz ar vel

vajag papriekš izskaidrot. Pie skolas apmeklēšanas vajag zināt,
cik ilgi skolas laiks nospriests ir un ko skolās māca. Tā no tiem

2.200.000 skolniekiem angļos, gandrīz puse tikai vienu gadu vien

skolu apmeklēja. Tāpat ari Austrijā un Francijā skolas laiks īss

ir. Tikai prūšos ir no valdīšanas nospriests, ka visiem, kas tajos

gados ir, būs skolā iet, no 6. līdz 14. gadam. Ne visos vidos tas

nu uzreiz izvedams bij. Bet tagad tikai maza, maza daļa vien

vairs ir, kur tas likums nav izvests. Jau 1852. gadā no 50.000 re-

krūšiem, kujus toreiz ņēma, caur caurim no simta 75 bij labi

skoloti, 20 pa vidām skoloti un 5 nebij skolu apmeklējuši. Prūšos

pavisam ir 35.000 elementār- (kā pie mums pagasta vai draudzes)
skolmeistari. Ikgadus tiek 1280 izmācīti skolmeistari atlaisti. Pēdī-

gos gados sāk valdīšana sūdzēties, ka skolmeistaru trūkums esot.

Arī vēl jāzina, ka tās nodošanas skolām, kā augšā pēc gal-

vām aprēķināts, tikai tās ir, kas no valdīšanas pašas nāk. Bet nu

dažādās zemēs par šo lietu dažādas ieriktēšanas ir. Francijā dod

vie.iu daļu valdīšana (un tā ir šās 4 kap. no galvas), vienu daļu

guberņas, vienu draudzes un pēdīgi vienu skolnieku vecāki. Caur

caurim iznāk skolu nodošanas uz galvas 14 kap. sudr.

Ziemeļamerikā gandrīz vi ās valstis bij skolām īpats kapitāls

ietaisīts, kopā gandrīz 50 milj. rub. lielumā. Likumos nospriests
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Aprēķināts ir, ka ši zemes tiesa līdz 270 milj. rub- vērta esot. Skolu

skaits ir līdz 100.000. Tas ir: uz 300 galvām viena skola. Uz 300

iedzīvotājiem nāk līdz 50 jaunekļi, kas skolu gados atrodas. Caur

šo redzams, ka Ziemeļamerikā visi skolas gados būdami bērni

skolas apmeklē. Mesečusetas valsti, kurai 900.000 iedz., 1845. gadā

1 miljonu 350 tūkst, rubļu skolām izdeva. Tas iztaisa 172 rubļa

uz galvas.

Par visām lietām Šveicijā pēdīgos gados dažos kantonos sko-

lu būšana tā ir ietaisīta, ka vairs labāki nevar. Par provi, ņemsim,

Cīrichi. Šim kantonam 250.000 iedzīvotāju un pāri par 40.000 tādu

bērnu, kas skolas gados atrodas. Katrs cīrichieša bērns var uz

valsts maksas tik tālu mācīties, kā tas grib. Tiklīdz kā 7. gads

pabeigts, tam skolā jāiet cauri 5 gadi. Šo skolu sauc par elemen-

tārskolu jeb arī par pirmo skolu, tāpēc ka viņā tās pirmās, visiem

vajadzīgās zināšanas māca. Kas šo skolu cauri izgājis un labu

eksāmenu taisījis, var tūlīt aūgstākā skolā iet, kur augstākas zi-

nāšanas un vecās un jaunās svešās valodas māca. Še ir 4 gadi

jāpaliek. Ja še ir cauri izgājis, var uz augstuskolu iet studierēt.

Tā tam visu nabagākam ir ļauts tik tālu iet, kā Dievs tam gara

dāvanas ir devis.

Kāpēc tas tā ir? Kāpēc prūši, amerikānieši, cirichieši tik ļoti

par skolām gādā? Kāpēc tie katram šo laimi pasniegt par va-

jadzīgu tur? Tāpēc, ka viņi zina, ka katrs ir par cilvēku radīts un

ka katrim no Dieva ir spēki doti, kurus viņam būs izaudzināt un

Dievam par godu, tuvākiem par labu, sev pašam par prieku

brūķēt; tāpēc, ka viņi zina, ka Dievs garīgās dāvanas vis pa

kārtīm nešķirot ūn zīdā dzimušiem vis vairāk nedodot, kā tam,

kuru māte rupjās lupatās tin; tāpēc, ka viņi jau ir redzējuši un zina,
ka ari zemnieku būdiņā dzimušo ir cienīgi atrasti afī augstās
vietās sēdēt un ar savu prātu un saprašanu visai savai biedrībai,
tautai vai valstībai ar savu prātu un padomu priekšā iet un valdī-

tājiem kalpot,

IV.

Apskatīsim nu, kā ar visām šām lietām pie mums stāv.

Vidzemei pavisam ir līdz 860.000 iedzīvotāju. Ja pilsētu iedzīvo-

tājus (kopā līdz 96.000) un citus, kas gan uz zemēm dzīvo, bet pie

arāju kārtas nepieder, noskaita, tad priekš šās, pa visu Vidzemi
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paliek vairāk kā 760.000, pēc tautām gandrīz visi latvieši un igau-

ņi. Ja no šiem vel noskaita līdz 100.000 latviešus un igauņus, kas

pie krievu ticības pieder, kuru skolu būšana sevišķi jāskaita ir,
tad paliek evaņģelijuma jeb Lutera ticīgo līdz 660.000 latviešu un

igauņu, kas arāju kārtai pieder.
Caur caurim, pēc galvām rēķinot, vismaz āk i katrs sestais

cilvēks atrodas skolas gados, tas ir tai vecumā no B—l6 gadiem.
Tā tas ir visās zemēs un arī pie mums. Uz 660.000 iedzīvotāju tāpēc

pie mums vajag būt līdz 110.000 tādu bērnu, kas mācības gados1
atrodas. Jāprasa, cik no šiem skolas mācības dabū?

Bet varbūt šie skaitļi ir lieli, ņemsim mazākus.

Ja katrs sestais cilvēks skolas gados atrodas, tad būs:

pagastā no 1000 dvēsel. 1 reiz 166 tas ir 166 skolnieki

„
2000

„
2

„
166

„ „
332

3000
„

3
„

166
„ „

498

4000
„

4
„

166
„ „

664

5000
„

5
„

166
„ „

830

6000
„

6
„

166
„ „

996

7000
„

7
„

166
„ „

1164

8000
„

8
„

166
„ „

1328

9000
„

9
„

166
„ „

1494

„
10000

„
10

„
166

„ „
1660

Katrs lasītājs zinās sava pagasta dvēseļu skaitli un lēti varēs

aprēķināt, cik tādu jaunekļu ir, kas skolas gados atrodas. Katrs

zinās, cik jaunekļi viņu pagastā skolas apmeklē, un tad tas varēs

leti aprēķināt, cik liela vai maza skolnieku daļa pret visu to pulku

ir, kam vajag.
Ka pie mums skolas būšana tikai vēl iesākumā vien ir, to jau

pie tām dažādām mācības ietaisīšanām var redzēt, kurās vienādī-

bas nav. Jaunekļi tiek mācīti: 1) ķirspēles skolās, 2) pagasta sko-

lās (kuras atkal pastāvīgās un strāpes skolās izšķir), 3) no ap-

kārtstaigāidamiem skolmeistariem*) un beidzot 4) mājās. Ja nu

visus par skolniekiem sauc, tad jau diezgan liels skaits iznāk.

*) Par apkārtstaigādamiem skolmeistariem Vidzemē sauc tā-

dus, kas skolu turēdami pa pagastu no mājas uz māju staigā. Kur

kādā mājā bērni no apkārtējā vidus sapulcējušies, tur viņš kādas

dienas paliek un tad atkal iet uz citu vidu.
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Bet apskatīsim tikai visas šas mācības ietaisīšanas vienu pēc

otras.

Kā ar mūsu mājas mācību stāv, to katrs lasītājs jau zina. Tās

sūdzības, kas pavasaros no mācītājiem jādzird, ka vecāki, tā sakot,
ar varu jāpietur, lai tikai lasīšanu, galvas gabalus, bībeles stāstus,

bībeles peršas un kādus meldiņus bērniem iemāca, un ka tak starp
lielo pulku tikai maza daļa labu lasītāju un vēl mazāk tādu, kas

to saprot, ko lasa, un ka to līdz vakarēdiena mācībai tikai ielauza

(jāliek vērā: par 7 vai 8 gadi, ko labs skolmeistars par vienu

pašu gadu iemācīt varētu), — kam to visu vēl pieminēt. Sūdzas

tik daudz par grūtu galvu un prātu. Ja bērnam jau grūts prāts
nebūtu, tad viņam caur tādu mācību, kā dažās mājās tiek dota, to

dabūt vajadzētu.

Ari tos bērnus, kas no apkārtstaigādamiem skolmeistariem

mācīti tiek, skaita visu skolnieku pulkā. Bet tas netiek aprēķi-

nāts, cik mazs tāds mācības laiks ir. Un brīnums gan: dažā drau-

dzē viņus taisās ievest, kur tos, dažā citā izprovējuši, jau atmet.

Bet katrs grib pat? sev izprovēt. Lai rēķina kā grib, pāri par 10

līdz 12 dienu katram bērnam par ziemu skolas laika netiek. Par

7 vai 8 ziemām tas iztaisa 3 mēnešus. Un šai laikā tam mūžam un

mūžībai mantas jākrāj. Bet ko šai īsā laikā visu nemāca? Bez

visa tā, ko jau no mājas mācības prasa, ari vēl nošu dziedāšanu.

Un tā tad ceļas tie simti un tūkstoši, kas no Vidzemes arāju bēr-

niem pēc nolēm mākot dziedāt. Ja isti pēc notēm mācās dziedāt,
tad uz to vien kādus 3—4 gadus vajag cisties un turklāt vēl labi

mudīgam būt.

Pagas'.a skolas. Šās jau ir labs iesākums. Bet caur caurim liela

nevienādība. Dažas tikai tā sauktās lasīšanas skolas, kur bez la-

sīšn ias katķismu, bībeles stāstus un baznīcas meldiņu dziedāšanu

māca. Citās jau liek rakstīšanu, citās vēl rēķināšanu klāt un citās

jau ir tik tālu, ka tās pēc mācības ar ķirspēles skolām vienā vēr-

tībā stāv. Citās paliek skolnieki tikai vienu ziemu vien, citās divi

un trīs. Dažā dod mācību pa 4, dažā pa 5, 6 mēneši pa ziemui,

Ķirspēles jeb draudzes skolas. Ari šais nevienādība ir, tikpat
skolas laikā, kā mācībā. Dažā skolnieki paliek tikai vienu ziemu

vien, dažā divas, trīs, četras ziemas. Dažā māca bez tām lietām,

ko no katras labas mājas mācības prasa, tikai rakstīšanu un rē-

ķināšana uu dažas lietas par pasauli, dažā vēl ir pieņem vācu va-

lodu. Tas viss nu būtu gluži labi, kad šais lietās vienādība celtos.
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Tā tad tas grūti aprēķināms, cik liels tas jaunekļu skaits ir,
kas skolas mācību dabū. Viena daļa gan ir zināma, kas sko-

las mācību nedabū. Tās ir mūsu. jaunekles, un viņas jau iz-

taisa vismazāk pusi no visa bērnu skaitļa 62.500. (Beidzamos ga-

dos gin jau ir iesākts par viņām dažā vidū gādāt.)
7 gadi atpakaļ, 1855. gadā, bij Vidzemē:

Latviešu daļā: 62 draudzes skolas ar 1285 skolniekiem jeb

skolasbernicm; 50 pagasta skolas ar 4104 skolniekiem; kopā 112

skolas ar 5389 skolniekiem. Igauņu daļā: 32 draudzes skolas ar

406 skolniekiem un 493 pagasta skolas ar 9285 skolniekiem; kopā

525 skolas ar 9691 skolniekiem.

Tagad tas skan/» gan būs audzis. Vidzemē 118 ķirspēles; bet

visās vīl ķirspēles skola neesot. Arī skolnieku skaits aug.*) Tā tad

gan pāri par 2000 ķirspēles skolnieku nebūs. Un no šiem nāk lie-

lākā daļa uz latviešiem; pie igauņiem vairāk pagasta skolas ietai-

sītas. Bet igauņu pagasta skolās arī gan vispāri par to nemācās,

ko pie latviešiem laba mājas mācība dod. Pie igauņiem bij priekš

kādiem gadiem tas lielais pulks pēc notēm dziedātāju. No tā var

spriest.
Pa latviešu, daļu, ku r kādi 50.000 jaunekļi, kas skolas gados

atrodas, vairāk skolnieku neiznāk, ja draudzes un pagasta skolnie-

kus kopā skaita, kā līdz 5000; tas ir: tikai divpadsmitā daļa no

visa bērnu skaita skolas mācību dabū. Ja sevi ar citām zemēm

šai gabalā salīdzinām, tad tas tā izklausās: viens skolnieks nāk

prūšos uz 6, Anglijā uz 9, Francijā uz 11, Austrijā uz 14, Vidze-

mes latviešos uz 72 un Krievuzemē (priekš kādiem gadiem; tagad
vairs ne) uz 130 iedzi\otājiem. Krievuzemē tagad saņemas; ja ne-

steigsimies, tad visu pēdējie paliksim.

Ņemsim vēl par piovi vienu ķirspēli, un vienu no tām lielā-

kām, kā Mazsahci vai Cesvaini, kūjām katrai ap 10.000 dvēseļu- Pēc

musu augšējā rcķina Salacei vai arī Cesvainei ir 1500 līdz 1600

skolas vecumā būdami jaunekļi un bērni. Ja vienā skolā 100 bēr-

nus māca, tad Salacei 15 līdz 16 skolu vajadzētu un tāpat Ces-

vainei. Tad tas būtu pēc prūšu mēra. Kas trīs ziemas skolā iet, tas

*) No Straupes draudzes, kur līdz šim 40 skolnieki bij, stāsta,
ka nosprieduši uz priekšu mazāku skaitli uzņemt, tāpēc ka skol-

meistaram ar 40 bērniem par grūtu esot. — Ar ir ceļš uz laimi.

Rakstītājs to tikmēr neticēs, kamēr ar savām acīm redzēs.
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tikai pusotra gyda skola* mācību ir dabūjis: tas ir piekto daļu no

tā laika macfjies, ko prūšos par mācības laikū nospriež. Ja pie

mums, tā kā prūšos to dara, rekrūšus gribētu eksāminierēt, (ska-
ties 3. gabalā), tad vaiētu no augļiem pārliecināties.

No šā redzam, ka skolu būšanā iesācēji vien esam. Bet ne-

vajag par to ne kaunēties, ne erroties, ne izbīties, tikai ar drošu

prātu un sirdi uz priekšu doties.

Trīs lietas mums pār visu citu ir vajadzīgas: pirmā kārtā:

skolas, otrā kārtā: skolas un trešā kārtā: skolas.

PAR KROGIEM.

Kroga vārdciin ir pi - mums nejauka skaņa jau no seniem lai-

kiem. „Kroga brālis, „žūpulis" v. t. pr. un daudz citas nosauk-

šanas, ar kurām tādus nozīmē, kas krogus apmeklē, pie mums

dzird daudzkārtīgi mutē ņemot. Sauc krogus arī par elles bedri,
elles pekli un vēl dažādi, tur pret viņiem runas bārgas. Ir dažādi

rakstnieki pret viņiem tā ir iedegušies, ka savas dusmas vairs

prastos rakstos izteikt nevar un tāpēc rīmes palīgā ņem. Un kā-

pēc tā? Saka, krogs esot tā vieta, kur cilvēki caur brandvīnu uz

visu jaunu tiekot aizviļināti. Caur krogiem ceļoties posts un slik-

tums un ir dažs godavīrs caur brandvīnu uz negoda ceļiem tiekot

aizvests. Brandvīns esot elles ūdens un vella dzēriens v. t. pr.

Tā sprieda un vēl tagad daudzkārt par krogiem un brandvīnu

spriež. Sacēlās pret abiem īsts krusta karš- letaisīja biedrības, kuru

locekļi apņēmās no krogiem un no brandvīna sargāties. Bet kur

ir šie biedru pulki palikuši? Kāpēc viņi nav pastāvējuši?

Gan es zina, ka tie, kas šo manu rakstu lasa, dzērāji nav, un

kas dzērājs ir, viņa nelasīs. Caur to dažs varētu sacīt, par ko ne-

dzērājiem tādas lietas priekšā liekot, par kurām tiem nekāda daļa

neesat. Te man ir jāatbild, ka tas vis nebūtu riktīgi spriests, jo

mēs visi, kaut Ik?di būdami, piederam pie vienas miesas, un

īpaši šādās lielās mums veseliem locekļiem jāparāda īsta cilvēcīga

un tuvākā mīlestība caut to, ka mēs šos vājos locekļus meklējam

ārstēt. Bet ja mēs viņus ārstēt gribam, tad papriekš jāizmeklē,

caur ko īsti šī slimība cēlusies. Tāpēc vēl vienreiz jāprasa: caur
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ko sātības biedrības nepastāvēja? Vai īsti tas tā ir, ka krogi un

brandvnis tie vainīgie ir, ka cilvēki, un daudzreiz it 'paši daži tā

saucamie god<»v'.ri caur viņiem par dzērājiem paliek? Ar vienu

vārdi, sakot, mums ir jāzina: kas krogi, kas brandvlns ir un kas

cilvēkus uz d;cršan*j dzen?

Par kiogu pie mums sauc tādu mājokli, kur nevien ceļinieki
ar visām uz ceļa vajadzīgām lietām ari patveru un pajumtu sev

un savām mantām dabūt var, bet arī tādi, kas nekādu tāļu ceļu

nav uzņēmuši, par savu naudu atspirdzināšanu pirkties var. Ar

vienu vārdu sakot, krogs ir apmešanās vieta ikkatram cilvēkam.

Ka tādas apmešanās vietas visur vajadzīgas ir, to neviens neliegs;

un ja arī liegtu, sacīdams, viņas tik tālu ceļu gājējiem esot, tad

caur to vēl nekas nav pārtaisīts. Tādas apmešanās vietas pa-

saule ir vajadzīgas un ir bijušas un paliks, lai tās sauc vai nu par

krogiem, vai kā citādi.

Skatīsimies tik uz citam pusēm.

Vāczemē, kur dažā vidū pilsētas viena no otras tikai pāra

jūdzes attālu, kur tā domāt kroga nemaz nevajadzētu, tomēr gan-

drīz katrā sādžā tāda piemešanās vieta ir. Zināms, pilsētu tuvuma

dēļ uz reizniekiem maz var cerēt; reti kāds varbūt apmetas; bet

tomēr viņi ir pastāvējuši un pastāvēs. Kapec? Tāpēc, ka krogi
tur ir tā sapulcēšanās un sanākšanas vieta visiem sādžas iedzīvo-

tājiem. Tādas sapulcēšanās vietas vis tur nesauc ari par krogiem,
bet par gastūžiem, vāciski Wirthshaus. Vārds te neko neiztaisa.

Gastūža priekšā arvien ir placis, kūr sādžinieki vai svētdienā pēc

pusdienas, jeb arī darba vakaros sapulcējas un biedrībā laiku pa-

vada. Nama tēvi pie mierīga laika apakš kuplas liepas sēdēdami,
alus mēru apkārt laizdami un avīzes lasīdami apspriež dažādas

ziņas un notikumus, pārrunā par mājas darbiem un tā katrs izdala

un pieņem mācību par visu, cik tālu viņu ausis, acis un prāts sniedz.

Jauni zēni, kam mundrums sapulcina sādžas jaunēkles un

pavada vakara stundas ar danci, kam katrai sādžai īpašs mūzir

kants ir. Bērni sapnlcējušies tur savas spēles un priecājas un līks-

mojas katrs uz savu vizi. Arvienu arī piebiedrojas sādžas mācī-

tājs un skolmeistars un neliedzas arī daļu ņemt pie alus un vīna

glāzes. Ja gaiss lietains vai auksts, tad iet visi gastūzī iekšā- Un tā

tur visi cits caur citu biedrojas, pār visiem valda viens gars. Zi-

nāms, nevajag domāt, ka kur mācītājs un skolmeistars klāt ir, ka
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tur jau tūlīt ar visiem priekiem pagalam, ka tur tūlīt sāk no Dieva

vārdiem nināt. Mācītājs tur ar visiem apietas kā viens cilvēks ar

otru, viena pati mīlestības saite sien visus par vienas biedrības,

locekļiem, kurā katrs tīrus, skaidrus cilvēcības priekus bauda. Ja

dažreiz kādam nama tēvam viesis uznāk, un mājā kā pienākas to uz-

ņemt liels grūtums ir, tad tādās sādžās to ved uz gastūži, kur par

maz kapeikām to pacienāt var. Zināms, ka gastūžniekam uz to

vajag lūkot, ka viesi visu atrod, ko grib un ka tiem viss pa prātam

ir. Par visām lietām vācieši dzenas uz šķīstību un tīrību, tā ār-,

kā iekšpusē, ar vienu vārdu — uz glītību, ko visi cilvēki par pie-

klājīgu lietu cienī un mīļo. Šai lietā mēs tagad ar vāczemniekiem

nemaz nevaram līdzināties. Lielākā daļa no mūsū krogiem pret

viņiem vairāk liekas cūkūži, nekā gastūži. īpaši nomanīts, ka jo
tālāk no dienvidiem uz ziemeļiem nāk, jo sliktākas no būves tādas

vietas, jo mazāk tīrības ārā ūn iekšā. Vāciešu gastūžu tīrību diezgan
nevar izteikt; aiz Kurzemes uz prūšu robežām, kur gastūži jau

sāk kroga vārdu nest, tie vairs nav tādi, pašā Kurzemē jau slik-

tāki, Vidzemē vēl sliktāki un Igauņos par daudz slikti. Dubļi ār-

un iekšpusē, netīri, apkvēpuši, mikli, ar mēsliem, aizbāztām rūtēm,
kur vējš jaumiem pa istabu skraida un saules gaisma tikai pa kādu

netīru caurumu iespīd, mikls, netīrs gaiss, piekūpināts un piesvē-

pināts, — tādi viņi mums lielākai daļai izrādās. Ja prasa, caur

ko tas nāk? tad atbilde še grūti izteicama, tāpēc ka vainas te

daudzkārtīgas ir. Un tās cita caur citu tā mijas, ka nemaz nevar

izteikt, kura tā pirmā, tā grunts vaina un kura .tā pēdīgā. .
Viena vainas daļa piekrīt būvētājiem, kas viņus nav labāki

ieriktējuši, kas viņus, kā daudz vidos redzams, gadu no gada uz

renti izdod, bet rentniekam neuzspiežas, par kroga glītumu ko darīt,
nedz ar viņam liek iedzīvoties, lai tas pats no sevis viņa būšanu

pārlabotu. Ja šiem vainu liekam, tad abi atbild: kā to var darīt?

no kroga nemaz tik daudz neienāk, ka to varētu pārlabot. Ja es

gribētu krogu tīru turēt, tad man vienumēr dubļi būtu jārauš ārā.

Un tas gandrīz taisnība. Ja prasām tālāk, kāpēc tas nav varams?

kāpēc nav krogi glīti un tīri turami, tad tak jāatbild: tāpēc, ka

viņi tā ieraduši ir, tāpēc, ka viņi savās mājās labāki ne-

dzīvo. Zināms, krogi nav tik lēti pārtaisāmi kā māju būšana; bet

caur caurim var sacīt, ka pie viena vidus krogiem var redzēt,

kā tai vidū ļaudis mājās dzīvo. Bet kāpēc ļaudis tā netīri un ne-

skaidri mājās dzīvo? Vai tad tas tiešām tiesa, kā dažreiz ir dzir-
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dēts, ka latvieši nevarot, nespējot glīti un tīri dzīvot, netīrība tiem

liekoties kā iedzimusi? Še ir mezgla gals: ja šo raisām, tad mums

viss cits pats no sevis rokās krīt. Ja tik labi apskatāmies, tad at-

rodams ir, ka šai lietā vis visur vienādība nav. Var tādiem neti-

cīgiem, kas latviešiem neglītību par iedzimtu uzsaka, jaunākos
laikos parādīt, kā latvieši gluži jauki saprot ieriktēties, ja tik

vien var un iespēj. Daudz tādas lietas pie mums atradis, par

kurām tādi, kas ne cilvēku, ne cilvēcīgas būšanas nepazīst, daudz-

kārtīgi ar pilnu muti spriež un kur jau daudzkārtīgi ir atradies

un vēl uz priekšu atradīsies, ka viņiem taisnība nav. Arī šī lieta!

pie tādām pieder. Pie tādām nospriešanām tikai to vajag zināt,

ka latvieši tāpat cilvēki kā visi citi. Ja to atzītu, tad aplam spriest

nevarētu. Bet tas ir mūsu spriedējiem tas visgrūtākais gabals.

Vajadzētu tikai prasīt, kā spāniešu, itāliešu un angļu zemnieki

dzīvo, vai viņi to var izdarīt, kas cilvēkam nav spējams. To lai

arvien vērā ņemam, katrs dzīvo tā, kā viņš var. Ja kas tā

nedzīvo, tā kā viņam pēc mūsu domām dzīvot vajadzētu, tad

viņš vienīgi tāpēc to nedara, ka tas to nevar, lai nu tas šādas vai

citādas lietas pēc notiktu.

Tā tad, pirmā kārtā, redzējām, ka krogi jeb gastūži (tas
vienalga) īsti no dabas nevis vien naktsmājas ūn apmešanās, bet

it īpaši biedrošanās vietas ir; un, otrā kārtā ka no krogu un gastū-
žu būšanas par visa tā apriņķa miesīgo un garīgo būšanu spriest
var. Krogs ir visa pagasta ģīmis. Kas ar šām lietām 1 a b i iepazinies,

var droši un riktīgi no krogu būšanas uz pagasta mājas būšanām

spriest, bez kā tam misētos. Bet, saprotams, ka tas jāzina, kā

vaļā kroga ieriktēšana stāv, cik brīvības ļaudīm dotas uz viņa
pārgrozīšanu uzspiesties.

Tā tad redzējām, kā tās „elles pekles" no dabas cits nekas

nav, kā gluži vajadzīgi cilvēcīgi dzīvokļi un mājokļi. Ja še vaina

atrodas, tad tā ne krogos, bet cilvēkos atrodas. Un tāpēc krogu
nīdētājiem arī vis nav taisnība. Apskatait vien, cik cilvēki, cik

māju būšanas netiek izpostītas, cik ļaudis sava laicīgā un mūžīgā
miera nepazaudē, no cilvēku kārtas iziedami un par lopiem palik-
dami. Bet kad nu krogi pie tā vainīgi nav, tad laikam tā vaina

brandvīnam būs, un tas vis aplam nebūs, to par „vella dzērienu"

un „elles ūdeni" saukt. Ja arī nu krogos ejot, tā runās, ja arī krogi
biedrošanās vietas esot, vai tad nebūtu varējis bez brandvīna dzer-

šanas iztikt? — Nevar liegt, kā ļaudis dažā vidū uz brandvīnu
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krīt, kā mušas uz medu. Tāpēc atkal še jāprasa, kas pie tā īsti

vainīgs, ka ļaudis šo lietu tā mīļo, šo lietu, kas tādu postu pa-

dara? Un ja brandvīns tas skādnieks ir, par ko to tur, cik tālu

viņš ir vainīgs? Vai tam visa vaina piekrīt, jeb vai viena daļa
vien, un cik liela šī ir?

Smalki ņemot, cilvēkam savā miesā neko nevajadzētu uz-

ņemt kā to, kas tai barmu un caur to speķu dod. Priekšējos lai-

kos arī uz to vien lūkoja; ļaudis savās ieražās un visā savā bū-

šanā toreiz bij prastāki un neko ne pazina, ne iekāroja, kā vienīgi

to, kas viņiem veselību un spēku deva. Tā par provi vecie vācieši

nekādus labākus ēdienus nezināja kā pienu un gaļu, kas ari no

visiem ēdieniem tie veselīgākie ir. Tāpēc ari vācieši, vēl pagāni

būdami, ticēja, ka pēc miršanas debesīs citu neko ēst nedošot

kā kazas pienu un vepra gaļu. Dabīgs cilvēks arvien to debesis*

vēlējās atrast, kas tam šeit zemes virsū trūcis, — jeb arī, kas

tam šeit paticis. Bet nu nāca jauni laiki, un tā lieta palika citāda.

Cilvēki visās savās ieražās palika smalkāki. Ēšanā un dzeršanā tie

vairs nelūkoja tikai uz to, ka miesa tiktu uzturēta, bet arī uz to,
ka ēdieni labi smēķētu. Viņi ar ēšanu un dzeršanu, kas pati no

sevis vien vajadzīga lieta, sev nevien labumu, bet ari īpa-

šus priekus gribēja gādāt. Ari tas no sevis nav nekāds slik-

tums; tikai tad tas par grēku paliek, kad cilvēki šā miesīgi prie-

cādamies nu visu to aizmirst, ko tam par augstāku vajadzēja turēt,

par ko tam vairāk vajadzēja priecāties, ka viņi augstākus, vairāk

garīgus priekus pret zemākiem, vairāk miesīgiem priekiem pārmij,

pēdējos vairāk cieni kā pirmos.

Jaunajos laikos daudz tādas lietas tiek mīļotas, kuras cilvēki

ne miesas uztura pēc, bet tikai viņas patikšanas dēļ brūķē. Kafijai,

tējai nekāda barības spēka nav un tomēr abus pēdīgos gados

ari pie zemniekiem atrod. Stāsta, ka francūži saviem zaldātiem

mazu bridi priekš kara slaktiņa katram tasi kafijas dodot. Kāpēc?

tāpēc, ka kafija ātrāk asinis pa dzīslām dzen un cilvēks caur to

jautrāks, stingrāks paliek un sevi spēcīgāks jūtas, lai ari tikai uz

īsu bridi. Vāciešiem sakāms vārds ir: ieradums esot otrā daba. Šā

vārda patiesība ari še ir redzama. Kas vienreiz ierasts, grūti un

dažreiz nemaz nav atmetams; tas gluži par otru dabu palicis. Vai

pīpēt ir vajadzīgs? nē; bet tomēr maz vien ir, kas nepīpē. Un

kāpēc to dara? Vai pīpēšana miesu uztur, tai barību dod? Nē,

bet arī tāpat kā kafija, tikai pa pīpēšanas bridi jautrāku padara.
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Un tas miesai patīk. Kā redzējām, tas pats no sevis nekāds grēksi

nav; par grēku tas tikai paliek, ja cilvēks par šādiem priekiem,

kas vairāk miesīgi nekā garīgi, citus augstākus priekus aizmirst.

Vīns, vai nu tas zeme audzis, vai skunstīgi taisīts caur dedzinā-

šanu (kā brandvīns), vai kā citādi, arī miesai nekādu barības

spēku nedod, bet mēreni dzerts, cilvēku jautrāku padara un arī

turklāt vēl palīdz miesā uzņemto barību sagremot un pa miesu

izdalīt. Jau Zīrāks un Zālamans runā, ka vīns cilvēka prātu prie-

cīgu darot. Domas, prāts ir svabadāki, prāts vieglāks, un tā cil-

vēks visā šai būšanā patīkas. Priecāties cilvēkam būs, tas ir tiesa,

to katrs jūt, pēc tā katrs dzenas. Un tāpēc cilvēkam nav aiz-

liegts tādas lietas brūķet, kas tam prieku dara; tikai aizliegts

viņam par kalpu padoties. Dzērājs caur to nav grēcinieks, ka

tas brandvīnu vai vīnu (tas viena alga) dzer, bet vienīgi caur

to, ka viņš savu garu par miesas kalpu padara. Un tā ir īsti

tā lieta, uz kuru mums še lūkot būs. Bet garu par miesas kalpu

darīt, to var uz visvisādu vizi, uz smalkāku un rupjāku. Daža

tāda vīze krīt vairāk acīs, daža mazāk. Pie rupja dzērāja to

visvairāk var nomanīt. Pie visiem tiem, kas uz citādu vīzi sa-

vai miesai kalpo, šī būšana tā acīs nekrīt, bet mazāki vaini-

nieki nemaz nav.

Bet uz ko tas gruntejas, ka dzeršanas un visāds nesātības

gars vis vienādīgi nerādās? Dažā vidū tas ir vairāk, dažā ma-

zāk. Dažā viņš visu cilvēka augumu, tā sakot, pašos ziedos

notērē un pēc šā laika tas atkal izzūd. Lai tik uzmetam acis

uz mūsu pašu viduci un tūlīt atrodam, ka divas draudzes viena

otrai blakām stāvēdamas šai lietā gluži nevienādas ir; kamēr

viena no šā grēka neko nezin, otra pavisam bojā iet. Kāpēc tas

nāk, ka cilvēks savai miesai liek pār garu valdīt?

Ja tikai cilvēka gribēšanā vien tā vaina botu, vai tad visur

šai lietā nevajadzētu vienādai būt? Kas tas ir, kas viņu še ļau-

nā valgos dzen un tur notur? — Uz šo atbildot, ir vajadzīgs

ar cilvēka dabu gruntīgāki iepazīties.

Cilvēkam tāda īpašība, ka viņam arvien viena mērķa va-

jag, pēc kā tas dzīties varētu. Cilvēks sajūt, kā tam arī še pa-

saulē vajag labi klāties. Un ka tas grēks nav ari miesīgu labklā-

šanu meklēt (ja caur to tikai gars par miesas kalpu nepaliek),
to jau augšā redzējām. Saku, to cilvēks sajūt un zina. Ja nu
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tas sev nekādu augstāku mērķi nevar spraust, ja tam še virs

zemes pie cilvēku kārtīgas biedrošanās nekāda daļa nav, ja viņš

šai biedrībā sevi nejūtas par dzīvu locekli, ja tam, ar īsiem vār-

diem, īsti cilvēcīgu prieku trūkst: tur viņš tad pats no cilvēcīgas
biedrības izstumts, savu īstu vērtību nepazīdams, savu Dieva ģī-
mi nomākdams, pārvēršas lopa kārtā, un vienreiz no šā valga
saistīts un apakš miesas baušļiem padots, vai nu ar samaņu,

vai bez samaņas vārtās grēku dubļos; viņa gars stāv apakš

miesas valdīšanas, viņš ir garīgi nedzīvs.

Lai tikai apskatāmies mūsu mazā zemītē. Kur atrod vairāk

nešķīstību, dzeršanu un visvisādu negausību? Arvien tur, kur

vislielākā nabadzība, kur saimnieks un saimniece ar bēdām ap-

gulstas un uzceļas, kur sāpes, iekšķīgas un ārīgas tā prātu

un sirdi sagrauž, ka viņš kā apdullis vairs nesajūt, ka cilvēks

esot; tur, kur nekādi prieki, nekādas lustes tam prātu necilā, kur

nopūtas un bēdas uz katra soļa gala kā smags svaru akmens

sirdi spiež. Ticīgā prātā gan viņš sauc uz Dievu; gan viņš zina,

ka aiz kapa visām bēdām gals būs, bet viņš arī sajūt, ka viņam
še virs zemes vajadzētu labi klāties. Tāpēc tas nāk, ka pamācī-
šanas tikai gluži, gluži reti vien un daudzreiz it neko nepalīdz.
Laimība cilvēkam šai pasaulē ir vajadzīga kā ēšana un dzeršana.

Tā kā pret ēšanu un dzeršanu nekāds sprediķis nepalīdz, tāpat

arī pret laimību. Un ja cilvēks to nevar uz pienākumu vīzi ie-

dabūties, tad viņš to sev ņemas uz nepienākamu vīzi.

Ticu, ka šo lasot, nevienam prātā nenāks, ka es dzērājus

aizbildināt gribējis. Dieva pēc nē! Tikai uz to citos, lasītājiem
dzeršanas sakni rādīt, lai tie uz aplamiem ceļiem nenopūlētos,

viņu gribēdami izravēt. Vēl vienreiz jāsaka: darait cilvēku

īsti par cilvēku, tad viņš par lopu nepaliks.

Ļaužu vadītāji, dodiet saviem audzēkņiem, bez kā tie nevar

iztikt, tad tie pie tā neķersies, kas tiem skādīgs. Dodiet viņiem
citus — augstākus priekus, tad viņi paši no sevis, bez visas

uzspiešanas šos skādīgos atstās. Darait viņus par cilvēku biedrī-

bas -dzīviem locekļiem, tā kā viena asiņu straume caur visām

dzīslām iet, tā kā tos viena cīnīšanās, viens gala mērķis, viena

dzīšanās savieno, — tad vien var arī šie cilvēku biedrības vājie

locekļi atkal par veseliem locekļiem un visa miesa vesela pa-

likt.
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ZEMNIECĪBA.

Visiem cilvēkiem ir no- zemes jādzīvo un no viņas jāuz-
turas. Noklīst no viņas neviens nekur nevar un citur kur palikt,
kamēr vien dvēsele miesās atrodas; un kad tā izgājusi, ir tad

paliek zemei no cilvēka viņas daļa. Cilvēks pie zemes vienu da-

ļu pieder un pie viņas pielīp. Zeme nevien ir tas pamats, uz

kura cilvēks visu savu miesīgo (ārīgo) būšanu gruntē, bet arī

viņa garīgā būšana pēc zemes dažādības daudzkārtīga izrādās.

No kurienes gan tas viss nāk, ko mēs par „mantu" saucam?

no kā sakām: „tas ir mans"; „man tas pieder" —? It nekur ci-

tur, kā no zemes. Mēs sakām, tas esot Dieva dāvāna, un tas

ir gluži riktīgi. Dievs zemei tādus spēkus pieradījis, ka tā mums

šās dāvānas izdod. No zemes mēs viņas saņemam un Dievam

par to pateicam. Bet tas it īpaši še vērā jāliek, ka mēs visu,

visu, kas vien mums ir, nekur citur, kā no zemes dabūjam.
Zeme ir tāpēc īsti mūsu pirmā manta, tas grunts kapitāls, kam

viņa vērtība ne dārgos, ne lētos laikos nevar zust. Ikkatrs cil-

vēks, kas piedzimst, ir dalībnieks pie šā kapitāla; tas viņam no

Dieva dots; no viņa tam būs uzturēties un dzīvot, ar viņu

priecāties un to vairot.

Mūsu dzīvība ir dažādīga. Bet šī dažādība nāk tikai caui

to, kā cilvēks pret šo savu grunts kapitālu izturas. Cilvēks dažā

vidū zemi un savu dzīvi, kā sacīt mēdz, iztaisa par paradīzi,

dažā turpreti tā par posta tuksnesi paliek. Cilvēks pats še virs

zemes ir savas laimes un nelaimes kaldinātājs. Visa tā svētība,
kas tavā zemē guļ, uz kuras tu dzīvo, ir tavā varā; visi garīgi

spēki, kas tev vienreiz dāvināti, ir tev, tu cilvēks, padoti; vai-

ro šos tavus gara spēkus ar tiem spēkiem, ko Dievs tavam zemes

stūrim devis, un tu redzēsi, kā tevim tas skaitlis iznāk, kas

vien iznākt var.

Bet varbūt es te drusku neskaidri runāju; ņemsim tādas

lietas, kuras ar rokām var grābt.

Prasīsim, uz ko gruntējas vienmēr valstības, tautas, un cilts

lielums? Nu, zināms, liela viņa ir tad, kad viņa garīgā apgaismo-
šanā tik tāļu ir nākusi, cik tālu viņa nākt var, cik tālu viņai

no Dieva gara dāvanas dotas. Bet lai tev ar kas zina, kādas

gara dāvānas būtu dotas, kā tu viņas audzēsi un vairosi, ja
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tev laicīgās mantas trūkst. Vāciešu sakāms vārds teic, par nau-

du varot vellam likt dancot. Vai tas tiesa, kas to var sacīt;

bet tas ir tiesa, ka bez naudas nevar dabūt mācības un. garīgu

spēku audzināšanas. Ja nu nauda (un var sacīt caur caurim

visa laicīga manta) tas kāpslis ir, pa kuru pie garīgās mantas

kļūst, tad saprotams, ka katrai valstībai, tautai, ciltij, kas pie

garīgas apgaismošanas grib nākt, papriekš jādzenas laicīgās man-

tas ievākt. Ikkatrs dzīvnieks papriekš uz to rauga sevi uztu-

rēties; tad vēl, otrā kārtā, tas raugās dzīvot. Ikkatrs cilvēks

papriekš par savu vajadzību pārtikšanu gādā, tad vēl, otrā kārtā,
tas raugās patīkami ieriktēties un visu to ieņemties, bez kā gan

iztikt var, bet kas tomēr jauks un patīkams, un, tā sakot,
cilvēka dzīvību pušķo. Papriekš katrs stāds sulu no zemes vēlk

priekš lapām un kad tās iztaisījušās un zemei vēl spēks pāri paliek,
tad taisās pumpuri, ziedi un augli. Ja zeme tik neauglīga, ja

tam, īpaši šim stādam, vajadzīgā siltuma trūkst, tad labi, ka viņš

lapas nes; pie ziediem un augļiem tas netiek.

Šī līdzība pie cilvēku biedrībām ļoti derīga un vērā lieka-

ma. Bez laicīgas labklāšanās neviena tauta, valstība, cilts, it ne-

viens vienīgs cilvēks pie garīgām mantām netiek*). Laicīga lab-

klāšana, valstības un tautas stiprums, spēks un prāta apgaismo-
šana caur zināšanām un skunstēm, — visas šās lietas nešķirami

pieder kopā. Ja vienu grib, tad visas vajag līdz ņemt; vienas

pašas vien nemaz no tām nevar dabūt. Kas vienu stipru valstību

un tautu grib, tam arī vajag prāta apgaismošanas un {aužu lai-

cīgās labklāšanās gribēt; un ja kur ļaužu apgaismošanai preti

turas, tur ne pie vienas no šām lietām nevar nākt.

Kā augšā redzējām, tad visa laicīgā manta cilvēkiem no ze-

mes nāk. Zeme ir tas avots un zemes kopēju kārta tie bagātības

smēlāji, tie kalnrači, kas mums viņas mantas pie gaismas ceļ,

caur kuriem visas citas kārtas pie mantas tiek. Ja zemes kopēju

kārta laicīgās mantas no zemes neizdabū, tad visai valstībai un

tautai tikpat pie miesīgas, kā pie garīgas labklāšanās tas par

skādi. Lai tikai prasa vien: kur ceļas fabrikas un skunstīgu lie-

tu izdomāšana? Kur ir pilsētas darbība un bagātība? kur ir

dzelzceļi un visu visādas mašīnas? ar vienu vārdu: kur ir in-

*) Es nerunāju še no tādām garīgām mantām, kas uz mūžī-

bu, bet no tādām, kas šepat laicīgi vajadzīgas.
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dustrija un visas tādas lietas, kas tautas speķu audzina un ar

kurām ceļas zināšanas un skunstes? — It nekur citur kā

vien, kur zemniekam laicīga labklāšana velēta, kur par to ap-

domīgi gādāts, ka zemes kopēju kārta ne ārīgi uz to spiesta, bet

iekšķīgi dzīta visus savus spēkus kustina, to mantu, ko Dievs

tai zemes stūrī licis, pie gaismas vest un brūķēt.

Ko par to lietu vel tik daudz runāt. Visas tautas no gadu
simteņiem priekš mums liecina. Visas Eiropas tautas un

valstības parāda, ka viņas tad vien ziedēja un

visu spēcīgas bij, kamēr zemes kopēju kārta tu-

rīga bij, kamēr tai svabadība bij uzvēlēta bri-

vīgi pec visiem saviem speķiem zemi kopt, un

uz viņas apstrādāšanu cīsties*). Tiklīdz kā kādā tautā

zemnieku kārtu sāka spiest un sūkt, tiklīdz arī ar tautas un

valstības bagātību un lielumu bij pagalam.

Zemes kopēju kārtas vērtība ar neizdzēšamiem rakstiem ir

valstību un tautu stāstos norakstīta. Mūsu laikos tādu nevar

vairs par īsti mācītu cilvēku turēt, kas tās lietas nezina. Tomēr

atrodas, ka vairāk par zemes kopšanu, nekā par zemes ko-

pēju kārtu runā. Gluži labi visu apspriest, kas pie zemes kop-
šanas vajadzīgs; bet tas ir un paliek tiešām tiesa: kamēr ze-

mes kopēju kārta nav kā vajadzīgs ietaisīta, zemes kopšana ar-

vien slimos un nekāda daktera zāles tai nepalīdzes.

Patiesi, valstības un tautas bagātība guļ zemes kopēju ro-

kās. Ja šos ceļ, tad ceļas visa tauta, valstība. Kas šos neceļ,

tas gan par sevi var gādāt, savu īpašu labumu domādams sakrāt,,
bet par visu valstību un tautu tas negādā.

*) Vācu grāmatā ar to titeli: Sugenheim, Geschichte der

Aufhebung der Leibeigenschaft m Europa, atrod par šo lietu grun-

tīgas izstāstīšanas.
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ZOBUGALA SARUNĀŠANĀS AR

„РУССКІЙЛИСТОКЪ"*).

Ļistoks (pats pie sevis). Nav vel diezgan, ka pa mājām

ļaudis Krievu valsti daudz un dažādas valodas runā, sāk jau
arī rakstos šādas tādas valodiņas brūķet. Kur tādas pulka rak-

stu valodas ar laiku gan dēsies! Man liekas, ka drīz tāda pati
valodu jukšana celsies, kā pie vecā Bābeles torņa.

Zobugals. (no tālienes noklausījies, nāk tuvāk un Ļistoku

uzbildina). Cienīts Ļistoka kungs, man liekas, ka mūsu tagadējie

sagrozītie un samaitātie laiki jums raizes dara.

Ļistoks. Ne tad labums ar mūsū laikiem iraid! Es gan

neesmn laiku ienaidnieks, bet viena lieta man rādās visai šķība,

—tā ir mazo valodu kopšana. „Ziemeļa bitē (C'feßt-'PHafl nqejia)
lasījām projektu no poļu avīzes redaktora, Kraševska kunga,
kas padomu dod, ka Varšavā pie augstskolas esot ieceļams īpašs
Ttatedrs jeb mācāmais krēsls (kancele) leišu valodai. Patiesi mums

nebija mazuma jābrīnās par šādām domām, sevišķi, kad tāa

nāk no poļu rakstnieka, kam liela slava pie saviem tautas brā-

ļiem un kas šo slavu caur saviem citiem rakstiem arī pa-

tiesi ir pelnījis."

Zobugals. Bet tad nu gan nabaga Kraševska kungs caur

šādu neapdomību būs savu pelnīto slavu zaudējis, — jo poļi
it ļoti uz tam tīko uzturēt un ja var, izplatīt savu valodu

tin tautību.

Ļistoks. Pie manis tas caur to tiešām nekādu slavu ne-

pelnīja. „Manas pirmās domas, kas man caur šo Kraševska kun-

ga projektu prātā šāvās, bija šis: valdīšanai priekšā likt, lai

pie visām krievu ūniversitātēm jeb augstām skolām ieceļ mā-

cāmos krēslus dažādām mazām valodām, kā: latviešu, igauņu,

kārēju, mordviešu, ziranu un t. j. pr., no baltkrievu un maz-

krievu valodām nemaz nerunājot. Jo visas šīs valodas jau ta-

gad vel top runātas no daudz simttūkstošiem, pat miljoniem

*) „Russkij Ļistok" ir viena no krievu avīzēm. Šinī avīzē

bija kāds raksts par valodām, ko še liksim no Zobugala pār-

runāt. Tie Ļistoka vārdi, kas tais
„

—

" zīmītēs, ir vārdu pēc vārda

no minētālaikraksta pārtulkoti.



317

krievu pavalstniekiem, — un tām taču vēl trūkst sava īpaša lite-

rātūra un rakstniecība... Ir šīm tautām nevar nepatiesi aiztu-

rēt īpašu grāmatniecību, tiklīdz kā tās apakš tiem pašiem tiesas

likumiem un iestādījumiem nākušas kā lielkrievi un par krieviem

palikušie poļi, vācieši, tatāri un Giti!..."

Zobugals. Es arī teicu, ka nevienai tautai nevar viņas
valodu aizturēt, īpaši kamēr tā citu valodu vēl neprot — nedz

arī kāds gribēs uzņemties to bendes darbu tās mazās valodas

apkaut. Bet varbūt, ka viena valoda par otru jau vairāk uz

ceļa un ātrāki jau var savu literatūras jeb rakstniecības

bu iesākt. t

Ļistoks. „Tiesa, leiši (pēc Kraševska kunga vārdiem) var

par mordviešiem lielīties, ka tiem jau XVI gadusimtenī esot ti-

kusi bībele pārtulkota, ka tiem pēc Donalc i t i s dziesmas rī-

mējis, ka Resis un vēl citi dažādus rakstus rakstījuši."

Zobugals. Tādēļ! Ja leišu valoda senāk derēja rakstiem,

tad leišiem ir tagad nenāksies grūti savā valodā grāmatas lasīt

un rakstīt.

Ļistoks. „Ziemeļa bite" līdz ar poļū avīzes redaktoru gan

atrod, ka leišu valoda, tāpat kā mazkrievu valoda, patiesi va-

rot pārvērsties par mācītu rakstniecības valodu un ka Donaleiša

dziesma: ,Četri gada laiki' varētu katras tautas poēziju jeb dziesmu

rakstus pušķot. Varbūt, ka patiesi tā ir; es leišu valodu ne-

māku; un arī īsti neticu, ka Ziemeļa bite pati, t. i. viņas redak-

cija, valodas lietās pār visām citām krievu avīzēm pārāka, ka

varētu tai cieti un stipri uzticēt, ka viņa leišu valodas labad

runā."

Zobugals. Nu, nu cienīgs Ļistoka kungs, ja katrai re-

dakcijai būtu it īpaši pašai vien viss jāzina un jāredz, par

ko tā saviem lasītājiem dod lasīt, tad jau tā aplam maz varētu

pastāstīt; no svešām zemēm mēs tad it reti kādu reiz ko

dabūtū zināt, jo kura redakcija gan pati var ceļot apkārt, zi-

ņas salasīdama. Katrai redakcijai tāpat būs rakstnieki, kas atkal

tādas lietas zina. Jūs paši, Ļistoka kungs, nevarētu no sevim

vien...

Ļistoks. „Neiesim tādēļ strīdēties un meklēsim, pēc ma-

nas ieražas, to lietu ar skaitļiem izskaidrot. Tādēļ ieskatīsimies

Erkerta kunga tabulā, kas visas Krievu zemes tautas uzskaita»

Atrodam tur, līdzīgos skaitļos rēķinādami:



1) Lielkrievus 31.800.000

2) Krievu sibiriešus 2.135.000

3) Baltkrievus 2.950.000

4) Mazkrievus 12.015.000

5) Kazakus 1.600.0C0

6) Serbus 1.000

7) Bulgārus 59.000

8) Polus 4.640,000

9) Leišus 1.480.000

10) Latviešus 980.000

11) Rumāņus (valakus) Ļ. 4 .
770.000

12) Osus 30.000

13) Persiešus 19X00

14) Kurdus
,

11.000

15) Armeniešus 400.000

16) Vāciešus
.

■ 920.000

17) Zviedrus 200.000

18) Grieķus 52.000

19) Čigānus 50.000

20) Ebrejus jeb žīdus '. 2.008.000

21) Karaimus 6.000

22) Gruziešus 530.000

23) Lezariešus 650.000

24) Kistiešus 150.000

25) Čerkesus 500.000

26) Samojedus
...

16.000

27) Lībiešus! 2.000

28) Igauņus 700.000

29) Čud'us 55.000

30) Votus
, 50.000

31) Somus 600.000

32) Ižorus 18.000

33) Eiremoistus 30.000

34) Savakotus 45.000

35) Karelus 1.016.000

36) Lapus 4.000

37) Permiešus . . 60.000

38) Ziranus. 90.000
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39) Votjakus 245.000

40) Vogulus 7.000

41) Ostjakust 23.000

42) Čeremisus 210.000

43) Mordviešus 700.000

44) Čuvašus . • 670.000

45) Baškirus, mečerakus, tepterus 1.000000

46) Tatārus 2.191,030
47) Bukarus 9.000

48) Turkmēņus 70.000

49) Kirģis-kaizakus 1.450.000

50) Kirģizus 110.000

51) Jakutus 200.000

52) Mongoļus, 6.000

53) Buratus 224.000

54) Kalmikus . • 146.000

55) Tunguzus . • 70.000

56) Jenisejas ostjakUs . 1.000

57) Jukaģirus 1.000

58) Koraku-čukčus 24.000

59) Kamčadaļus 2.000

60) Giļakus . . , 10.000

61) Ainosus 1.000

62) Aleutiešus 3.000

63) Eskimosus 17.000

64) Ķenaicus 25.000

65) Kalošus 4.000".

Zobugals. Nebūtu tiešām domājis, ka Krievu zemē tik

daudz savādu tautu, kas pēc īpašas grāmatu valodas tīko.

Ļistoks. Viena gan būs par daudz uzzīmēta. „Tādēļ pa-

priekš iekām tālāk runājam par to savādo tautu valodas rek-

tēm, kas visas kopā krievu tautu, jeb skaidri sakot — Krie-

vu valsts iedzīvotājus apzīmē, mums jāaizbildina Erkerta kungs,

kas nezinādams, kur kazakus pieskaitīt, tos uzņēma par īpašu
tautu. Tāda vaina vācu mācītiem vīriem ir jāpiedod, kas Krie-

vu zemi pēc savas galvas izdibina un izmācās. Es nu gan

kazakus pieskaitu pie lielkrieviem, tādēļ jau, ka kafa likumi,
kas šo mūžīgo karavīru īstenā saite, ir sarakstīti krievu grā-
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matu valoda; un grāmatu valoda ir lielkrievu valoda, kas to

vienīgi izšķir; no citiem šīs lielās tautu famīlijas zariem."

Zobugals. Gan labi! Mēs Erkertam pārmetām, ka viņš
Krievu zemi pēc vācu avīzes izmācījies; bet kādēļ tad mums

trūkst no krievu puses tādas ziņas, kas labākas? Bez tam man

rādās, ka bez kazakiem arī vēl dažas citas šeit uzzīmētās tau-

tas nevaram vis par īpašām tautām pieņemt, p. pr. somus un

karēļus, kas abi tā pati somu tauta un gandrīz arī gluži vie-

nādu valodu runā, — un tā vēl citas, ko gan nevarēsim šķirt.

Ļistoks. „So izskaidrojam, cik varēdami —un runāsim

nu tālāk par to: kādas rektes ir tām dažādām Krievu žem6

dzīvojošām tautām savas īpašas rakstniecības un tālab arī īpašu
mācības krēslu dēļ pie visām krievu ūniversitātēm."

Zobugals. Es ari labprāt kāroju zināt, kādas rektes Jūs

valodas lietās katrai tautai novēlēsit.

Ļistoks. „Taisnj spriezdami, nevaram šo rēkti sevišķi lei-;

šiem aizliegt —> ja vāciešiem šī rekte novēlēta. Jo vāciešu skait-

lis Krievu valstī sniedz tik knapi līdz 920.000 un leišu ir 1.480.000,

t. i. pilnīgi pusotru reizi vairāk. Bet ja mēs pieņemam vāciešu

skaitli par to vismazāko, kas vēl tiesību dod uz savu īpašu

literatūru un uz valodas mācības krēslu ūniversitātēs, tad būtu

šāda tiesība arī citām tautām jāatļauj, kam sava īpaša valoda,

jeb īpašs dialekts. Bez leišiem nu šādu rēktu prasītāji rakstos,

pēc tabulas: sibirieši, baltkrievi, mazkrievi, kazaki (!), «poļi,

latvieši, žīdi, kārēji, bašķiri-meščeraki-čeremisi (kopā), tatāri un

kirģis-kaizaki. Visiem citiem pēc tam būtu sava Lterātūra un va-

lodas mācības krēsls jāliedz — bez vien dažiem, kam, lai gan

maz būdamiem, jau ir sava literātūra, kā: zviedriem, grieķiem,

igauņiem un somiem."

Zobugals. Patiesi, man kā Zobugalam luste redzēt kā-

das gudrības Jūs pēc savas ierašas mēdzat no skaitļiem smelties.

Ja vāciešu vēl drusciņ mazāk būtu Krievu zemē, tad pēc Jūsu

rēķinuma vācu literātūra jāliedz; —serbu ir mazums Krievu

zemē — serbiem savā valodā nebūs grāmatas lasīt; —no ķīnie-

šiem rets kāds dzīvo Krievu zemē, — zināms, ka ķīniešiem nav

sava īpaša literātūra jāatļauj; angļu, francūžu un vēl citu arī

gan nebūs tik daudz Krievu zemē, ka tiem varēsim atvēlēt savu

literatūru piapaturēt. Un tie valodas mācības krēsli mums naudu
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maksā tos ieceļot, tādēļ tos jau atkal pavisam necelsim. Vai

ne tā?

Ļistoks. „Bet manis deļ, lai nu pie tām dažādu valodu

literatūrām, kas jau Krievu valstī atrodamas, vēl pienāktu klāt

īpašas jaunas: sibiriešu, kazaku, karēļu. •. un t. j. pr."

Zobugals. Neņemiet par ļaunu, ka es vienu vārdu iemetu

starpā, es tik gribēju zināt, kādēļ Jūs vienādi kazakiem vēl gribat

uztiept īpašu tautību, un taču nule paši skaidri pierādījāt, ka

kazaki piederot pie lielkrieviem?

Ļistoks. Erkerta kungs jau tos par tautu»..

Zobugals. Ja Erkerta kungs, nezinādams, Krievu mežos

maldījies, tad mums, zinātājiem, jau nav tik cieti uz viņa vārdiem

jāietiepjas. Bet teiciet nu tāļāk.

Ļistoks. „Lai nu arī jaunas literatūras Krievu valstī rastos;

lai nu arī visas tās jaunās literatūras caur gudru vīru neapnikušiem

pūliņiem iespētu katra savā valodā pilnīgu leksikonu jeb vārdu

grāmatu izstrādāt un pilnīgu bibliotēku jeb grāmatu krājumu, tik-

lab prozā (nerīmētos rakstos), kā poēzijā (jeb rīmētos rakstos)

par visām zinībām un mācības daļām iegādāties — kāds īpašs
labums tad pēdīgi no tam nāktu katrai ciltij savrūp, un visai tau-

tai, visai Krievu valstij vispārīgi??"

Zobugals. Labums nekāds! tik katra tauta drīzāk varētu

tikt pie mācības un gaismas — un tas taču būtu nieka- lieta, ko

nav Vērts pieminēt!

Ļistoks. „Man arī liekas — gandrīz nekāds labums; un

bez tam valsts vienībā taptu ienests tikdaudz šķiršanās un šķel-

šanās, cik tanī grāmatu valodas rastos. — Bet vai tad šķelšana

un šķiršana gan ir tas gala mērķis, pēc kā visi apgaismotie ļau-
dis cenšas, cilvēcei labumu vēlēdami? —

šī ir tā prasīšana, kur

uz atbildi nevajag ilgi apdomāties."

Zobugals. Zināms, ka īpaši man, Zobugalam, nav nebūt

ilgi jāapdomājas; bet vēl neesat, cienīts Ļistoka kungs, to lietu

nebūt pierādījuši, ka grāmatu valodas daudz šķelšanās ceļ.

Ļistoks. Un kad uz citām tautām skatāmies, — „Vai šim

mērķim (valodu literatūrām) gan pakaļ dzinās, jeb vai tagad

gan vēl pakaļ dzenas tās tautas, kas šim brīžam top sauktas par

apgaismotām tautām? Vai šādai cenšanai Francija un Lielā Bri-

tānija (Anglija, Skotu zeme un Īrija kopā) var pateikties par sa-

vas valsts daļu cietu savienošanu vienkopā? Vai pa šādu ceļu var
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panākt Vāczemes vai Itālijas savādo mazo valšķu savienošanu

vienā lielā varenā vienībā?.. "

Zobugals. Politikā Jūs, cienīgs Ļistoka kungs, esat pārāks

par visiem, ko līdz šim esmu dzirdējis par šo lietu runājam. Līdz5
šim es tiešām nezināju, ka Angļu valsts caur valodas vienādību

stipra tapusi, nedz ari, ka Francija caur to spēcīga palikusi, ka

viņas mazās zemes daļas, Bretanija, Elzasa un t. j. pr. francūžu

valodā mācījušās; un it īpaši nebiju pārliecinājies, ka caur valo-

das savādību Vāczemē un Itālija mazās druskās izdalījusies!

Ļistoks. „Vai tādēļ gan pienākas Krievu valsti pēc jaunām
literatūrām dzīties, ka p. pr. pēc leišu literatūras? Vai nav vieglā-

ki, leišus atstāt pie poļu literatūras; jeb ja lielākai daļai poļu lite-

rātūra nepatiktu, vai tad leiši, savu leišu valodu un rakstus pie

māju būšanas paturēdami, nevar savu augstāko pamācīšanu

un apgaismošanu smelties krievu literātūra, krievu grāmatās, tāpat

kā Provansā, Gaskonā, Bretaņā un Elzasā (zemes daļas Fran-

cijā, kam sava īpaša valoda) gan neatmet savu īpašu zemes va-

lodu pie savas māju būšanas, bet taču ir iemācījušās un pieņēmu-
šas francūžu grāmatu valodu, kas visā Francijā valda."

Zobugals. Patiesi, tādas varenas domas man ne sapnī ne-

bija prātā šāvušās; — tādā vīzē jau mēs it lēti vispār zemes lodei

varam vienādu valodu iedabūt. Katram pa mājām vēl daudzmaz

atļaudami savu valodu runāt, piespiedīsim visus vienādu grāmatu

valodu pieņemt, vislabāk ķīniešu valodu, jo ķīniešu skaits jau tagad
tas lielākais pasaulē.

Ļistoks. „Šī lieta ir tik vērā liekama, ka gan pieklātos

par to pārdomāt, tiklab tiem, kas vēlas, lai pie augstās skolas Var-

šavā top ietaisīta īpaša kancele leišu valodai un literatūrai, —kā

arī visiem tiem, kas labprāt par tādām lietām pēc sava prāta no-

spriež."

Zobugals. Es arī domāju, kad tik mums abiem ir brīv pēc

sava prāta spriest, tad jau diezgan.
Ļistoks. „Valsts saimniecības kopēji (Nationalokonome) rū-

pējas par mēra, svara un naudas vienādību vispār zemes lodei;

matemātiķi un ķīmiķi jau sen savienojās savā starpā savos rak-

stos brūķēt viedānus ciparus un vienādas zīmes; inženieji atzina

par labu pa visiem dzelzceļiem vienādā platumā likt dzelžu šķie-
nas jeb reļsas; diplomāti no visādām tautām un valstīm pieņēma
savās saiešanās un savos rakstos vienīgi francūžu valodu —un



323

avīzes izplata padomus, ka jāpavairo mācītas grāmatu valodas

un literatūras — tiešām aizmirzdamas to dziļo mācību, kas

izteikta stāstā par valodas sajaukšanu pie Bābeles torņa. — Ak

jūs laiki un ieražas!"

Zobugals. Cik es to stāstu par Bābeles torni saprotu, tad

toreiz ļaudis gribēja jo cietāki savienoties un tādēļ visi vienu

torni būvēja; bet redzi, Dievam tāda vienība nebūt nepatika un

viņš tiem sajauca valodu, lai tie jo vairāk nošķirtos. Tā jau stāv

rakstīts vecu vecā blbelē.

Ļistoks. „Dzlvojiet tad šoreiz veseli! Es vēl pūlēšos var-

būt tačū kādas derīgas domas uziet Kraševska kunga rakstos

jeb projektā. — Bet patlaban man piepeši šaujas vēl viena lieta

prātā, par ko gribu pārrunāt. Kas gan maksās vairāk, vai kad grā-
matas daudzās valodās jādrukā, jeb kad vienā valodā, vai tik

pāris valodās? Raudzīsim šo lietu atkal skaitļos izrādīt. Ņemsim,
ka kādā gabalā dzīvo 5000 iedzīvotāji, un no šiem ir 2000 grāmat-

nieki, kam katram sava zināma grāmata vajadzīga. Nu jāprasa: vai

grāmata būs lētāka, kad tā top dnikāta tik vienā pašā valodā un

2000 eksemplāri (grāmatas) no vietas, jeb ja 1000 eksemplāri no

šās grāmatas top krievu valodā drukāti un otri 1000 eksemplāri

kādā citā valodā, manis dēļ leišu valodā? — To tālāk apdomāt

mēs atvēlēsim paidagogiem jeb skolmeistariem un grāmatu iz-

devējiem." 1

Zobugals. Es domāju, ka mēs paši to tikpat labi varam

apdomāt, kā skolmeistari un grāmatu izdevēji. Zināms, ka grā-

matas tai valodā lētākas iznāk, kūjā vairāk pircēju un lasītāju,
bet tādēļ šās lētās grāmatas nevienai tautai it ne nieka nevar pa-

līdzēt, kas to valodu neprot. Par piemēru, ja Jums ķiniešu grāma-
tas manis dēļ par velti atšķiņķotu, tad Jums taču tās ne nieka

neģeldētu; un ja Jums vaļas būtu papriekšū ķlniešū valodu mācī-

ties, tad Jums taču šī mācība simtu reiz vairāk maksātu nekā tās

dārgās grāmatas pašu valodā. Un citam ir pie tam vēl nav vaļas
nedz iespējas!

Ja Jūs, cienīgs kungs, to neņemat par ļaunu, tad es Jūsu cie-

nījamos spriedumus vēl reiz kopā saņemdams izteikšu. Viņi ir

šie:

1) Visās lietās ļaudis cenšas uz vienādību gan svaros, mē-

ros, naudas rēķināšanā, ciparos, zīmēs un bokstābos, ir riteņa pēdu

platumā v. t. j. pr., tādēļ ka caur tādu vienādību lētāki un ātrāki
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visās lietās var viens ar otru attapties. Tāpēc arī cik spējams jāgādā

vispār zemes lodei par vienādu valodu; 2) kad jau visai pasaulei
vienāda valoda būtu derīga, tad īpaši vienas valsts valodai vienā-

dība ir jo cienījama un derīga lieta. Krievu plašā valstī mājo daudz

tautas ar daudz savādām valodām, tādēļ še, valsts labklāšanas

deļ, valodas jārauga pamazināt un par vienādu valodu gādāt;

3) šis mērķis ir panākams caur to, ka mazākas valodas nekopj un

tās pie savas īpašas literatūras jeb rakstniecības nepielaiž, t. i.

kad šinīs valodās nekādas grāmatas neraksta un katru tautu tik

ilgi tumsībā atstāj, kamēr tā kādas lielākas tautas valodu iemā-

cījusies un šās tautas grāmatās var savu gudrību un pamācīšanu
smelties.

Pirmā punktā, proti ka vienādība visās lietās un arī valodās!

nav smādējama, es labprāt ar Jums vienus prātus turu, jebšu daži

citi arī citādi domā i n cer, ka cilvēces gara pieaugšanai vairāk

mācītas valodas ne vis skādē, bet labumu nesot, dažādas domas

savā vīzē un ar īpašu jaukumu izteikdamas. — Arī par otru

punktu nemaz negribam strīdēties, kauču gan neticam, ka Jūsu
domas par Angliju, Franciju, Vāczemi un Itāliju visai riktigas

bija. — Bet trešais punkts ir vairāk vērā ņemams, jo tas dod pa-

domu kādā vīze tas, ko mēs abi tais divos pirmajos punktos par

derīgu atzinām, esot panākams un izvedams. Bet, diemžēl, šis padoms

man rādās greizs. Ne caur to ir panākama valodu pamazināšanās,

ka valodas, t. i. tautas nekopj. Nemācītas tautas mūžam paliks

pie savas nemācītās valodas. Tas vienīgais ceļš mūsu laikos va-

lodas samazināt var tikai būt tas, ja visām tautām gādājam gaismu

un mācību. Un šis ceļš iesākumā tikai vienīgi ved caur katras

tautas pašu valodu un ne caur svešu; — jo reti kādi ar laicīgām

un garīgām dāvanām pušķoti gan var citā kādā valodā savu mā-

cību smelties, bet ne visa vesela tauta. — Par ieceļamām valodu

mācības kancelēm pie augstām skolām gan ir es, Zobugals, ne-

gribu nekādu lielu slavas dziesmu dziedāt, kauču ir tā lieta savu

labumu pie tautu apgaismošanas nestu. Tā vienīgā, bet ari tā visai

vajadzīgā lieta, ko es prasu, ir šī: lai katrai tautai pilnīgi top at-

vēlēts savu valodu, un caur to — arī sevi pašu kopt, tad viss cits

labums rāsies pakaļ tiklab visai valstij, manis dēļ visai Krievu

valstij, kā aridzan visiem valsts pavalstniekiem. Vai ne tā, cienīgs
Ļistoka kungs? Citādi strādāsim katrs savu uzņemto darbu, Jūs
valodu nekopšanu, es valodu kopšanu. Ardievu šimbrīžam.
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KĀRTOJUMA PRINCIPI.

Valdemāra rakstu pirmajā sējumā, kā jau rakstu kārtotāju pro-

grammā teikts, ietilpst raksti latviešu v a1 o dā, izņemot rakstus

par jūrniecības jautājumiem un vēstules, kam paredzēta vieta citos

sējumos. Tā tad pirmajā sējumā paliek raksti par sabiedrības jau-

tājumiem, kā: izglītību, politiku, tautsaimniecību, avīžniecību, vēs-

turi, valodniecību un tiem pieslēdzas raksti par dabas zinātnēm un

paša Valdemāra dzīvi un darbu. Jāpiezīmē, ka augšējā izlasē ir

divi izņēmumi: 1) šai sējumā uzņemti Valdemāra ceļojumu ap-

raksti, kas izdarīti gan inspicējot jūrskolas vai iepazīstoties ar

jūrniecības stāvokli, bet runā arī par izglītību un ļaužu dzīvi;

2) blakus Krievu-latviešu-vācu vārdnīcas latviskajiem priekšvār-

diem, vienības labad, uzņemti arī krievisko un vācisko priekš-
vārdu tulkojumi. Nodalījumā „pro domo sua" uzņemti arī sludi-

nājumi par zemes pārdošanu Novgorodas guberņā. Tas darīts tai

nolūkā, lai šie materiāli būtu pie rokas tiem, kas interesēsies par

Novgorodas lietu.

Paši raksti sakārtoti divi grupās: vispirms iespiesti tie

raksti, par kujiem absolūti nav šaubu, ka tos sarakstījis Valde-

mārs; aiz tiem nāk ~šķietamie raksti", t. i. tādi, kam nav

Valdemāra paraksta, bet kas tomēr pierakstāmi viņa spalvai uz

dažādu argūmentu pamata. Šai „šķietamo rakstu" grupā uzņemti

tikai sava rakstura pēc nozīmīgākie vai tie, kas illūstrē Valdemāra

darbības dažādās nozares. „Šķietamos rakstos" savkārt atse-

višķi vēl nodalīti raksti Pēterburgas Avīžu pirmajā gada gājumā,
kas pieskaitāmi Valdemāram ar daudz mazāku drošību. Tiem jā-
illūstrē Pēterburgas Avīžu virziens, kad tās varēja iznākt no

'cenzūras brīvākos apstākļos ūn kad Alunāns bija avīzes redak-

tors, bet Valdemārs galvenais noteicējs.

PAR VALDEMĀRA VALODU.

Raksti, kas šeit ozņemti, ir sarakstīti dažādos laika sprīžos:

agrākie apm. priekš 85 gadiem, jaunākie gadus 40 vēlāk. Šai pos-
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mā (1850.—1891. g.) latviešu rakstu valoda, tāpat kā tauta, pār-

dzīvojusi dažādus attīstības stāvokļus. Bagāts rakstu pārgrozī-

jumiem ir posms no Valdemāra ģimnāzista gadiem līdz viņa nā-

vei, bet ne māzāk bagāts ir posms no viņa nāves gada līdz ta-

gadnei. Pamazām aizvien vairāk emancipējoties no vācu ko-

pēju" aizbildnības, latviešu rakstu valoda pašu izglītoto latviešu

vadībā, pakāpeniski atbrīvojoties no ģermānismiem, kļūst loka-

nāka un tuvojas tagadnes valodai. Tādēļ saprotams, ka tā valoda,

kas derējusi Valdemāra tautas augšāmcelšanās mudinājumam, ta-

gadnes lasītājam liksies smaga, neveikla, nelatviska. Valdemārs arī

nav tik liels valodas meistars kā Alunāns un Kronvalds. Valo-

das kopšanas uzdevums nav viņam pirmajā vietā.

Lai gan šis darbs tagad ir likts goda vietā un nesaudzīgi cen-

šamies izskaust pēdējās svešās ietekmes, šo rakstu lasītājs tomēr

atradīs daudz ģermānismu un mūsu laikiem smagāku konstruk-

ciju. Bet nav citas izejas, ja negribam sabojāt Valdemāra stilu,

laikmeta konstrukcijas un vārdus atvietojot ar tagadējiem. Šie

raksti jau arī nav domāti laika kavēklim vai valodas mācībai un

pie tiem neķersies tāds, kam nebūs zināms latviešu rakstu valodas

liktenis.

Saprotams, kārtotāji bijuši spiesti dažās vietās izdarīt mazus

valodas labojumus, jo Valdemāra raksti parādās citā ortogrāfijā.

Principā kārtotāji centušies viscaur atstāt Valdemāra rakstus tā-

dus, kādus tos radījusi viņa spalva. Nav grozīti īpatie Valdemāra

laika apzīmējumi un vārdi. Neaizkārta arī Valdemāra teikumu ar-

chitektūra. Redaktora zīmulis pieskāries tikai tur, kur tas neva-

rēja izvairīties, proti — pareizrakstība ir tagadējā, pieturas zīmes

liktas pēc prasījumiem, likvidēts viens otrs liekais

„priekš" un labotas nenoteicamās galotnes.

Turpmākās piezīmes radīs, kas Valdemāra rakstos labots, kas

atstāts nelabots un kādas īpatības konstatētas.

I. Labota pareizrakstība: adjektīvi „krievu", „vācu" v. 1.1. raks-

tīti ar maziem burtiem, kamēr oriģinālā tie stāv ar lieliem; kār-

tas skaitļu vārdi ciparos apzīmēti ar punktu (14.), kamēr oriģinālā
to apzīmē galotne (14tā); vecākos Valdemāra rakstos sastopam

arī dubultnieki (ģeķķis), „vai" vietā „voi", ..pirmais'' vietā „p:r-

majs" v. t. i; tos visus nebūtu vērts šeit uzskaitīt. Bet gandrīz
viscaur sastopamies ar šādu rakstību, kas labota: burtnīce — burt-
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nīca, biblioteķe — bibliotēka, brīnojamies — brīnāmies, englie-
ši — anglieši (kā Valdemārs dažās vietās rakstījis), francoži,

spranči — francūži, arī franči, Hannover valsts — Hannovera, Is-

lante — Islande, islantieši — islandieši, olandieši — holandieši,

piņņi — somi, šoti — skoti, cilvēcība — cilvēce, dienas vidus

puse — dienvidi, dzelžu ceļš — dzelzceļš, Dievs gan — diezgan,
elektricitēte — elektrība (Valdemārs to lietā kā sinonimu), līž —

lien, lielknezs — lielkņazs, ministerija — ministrija, nei, neģ —

nedz, pabriķis — fabrika, pilsāta, pilsātiņš, pilsāts — pilsēta,

papillam — papilnam, pamodits — pamodināts, ražans — ražens,

reķinums — rēķins, robežs — robeža, Rietuma Rumelija — Rie-

tumrumeliia, rubulis — rublis, seminārija — seminārs, stacions —

stacija, šveicers
— šveicars, turene — turiene, ūniversitēte —

ūniversitāte, vārdnīce — vārdnīca t. t.

Valdemāra ortogrāfijā un stilā konstatētas vēl šādas īpatlbas,
kas viscaur labotas: 1) tautu nosaukumi rakstīti lieliem burtiem:

Krievu, Vācu tauta; 2) adverbi un saikļi bieži rakstīti atsevišķi,

piem. tik pat, ne kā; 3) pirmajos rakstos vienzilbju verbu pagāt-

nes trešajā personā sastopama galotne -c: nāce, tape; 4) viscaur

pirms infinītīva teikumiem kommats: atliek vaļas, lasīt savas grā-

matas; 5) noteicamās galotnes vietā bieži lietāta nenoteicamā: ce-

turtu daļu; 6) viscaur prepozlcija „priekš" ar datīvu: prjekš lasī-

šanas.

11. Nav laboti šādi ģermānismi un rusicismi: andele, andel-

manis, andeles kuģis, bērze (birža), birģers, birgeru skolas, bir-

ģermeistars, bode, bokstabs, bogens, brandvīns, butele, brūķēt,

dancis, driķe, driķēt, dubults, familija, familijas tēvs, fraktē, ga-

pele, gastnams, ģeldēt, ģeldīgs, gruntīgs, gruntīgi, gruntēties pil-

sētā, gruntētājs, gruntslieta, gruntsziņas (galvenās ziņas), ierik-

tēšana, ierikte, izlustēšana, papīra kante, karakters, ķerosins, ķī-

ķeris, ķirspēle (draudze), knapi, kopmanis, kupcis, kupčošana,

kortelis, landkarte, kuģa laste, lone, lonēt, lonigs, lienet, luste,

maktigs, ar mākti, mode, notīgs, paģērēt, pastellēt, stellēt, pla-

cis, būvplacis, prasts, prišs, provēt, par provi, Reimkronika, reiz-

nieks, riktīgi, rūme, skāde, skādēt, skādigs, slaka, skunste, skunst-

manis, smeret, smeķlgs, smeķe, spārkase, spriņģēt, stāte, stāt-

manis, stātsrāts, strīplte, stute, stutēt, šeņķeris (krodzinieks), šķiņ-

ķot,. šķipele, šeļķens (alus malks), kuģbūves verfte, vīze, zēvele,

zorte.
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111. Nav grozīti šādi īpati izteicieni: atlikšana (t. i. atskai-

tīšana), augstskola (vidusskolas nozīme), audzināt svaru (palieli-
nāt svaru), bande (blakus peļņa), nāves briesmība, būšana, dresi-

kambaris (sakristeja), gainīšana (vajāšana), iegādāt, arī ietaisīt

skolas, iegādāt piemiņu (sagādāt piemiņu), ieroči (darba rīki, dzī-

vokļa iekārta), kauču, latvieši nolaidušies (apmetušies), notikt Spā-

nijā (nokļūt), pacilināt, paaodzināt slavu (palielināt slavu), padār-

dzināt, priekšraksts (priekšvārdi), smalkumi (sīkumi), svabadiba,

vairošana (reizināšana). Konstatēti šādi īpati, tagadējai valodai sveši

vārdi, resp. provinciālismi, kā: jūrbraukšana, jūrbraucejs, lietve-

dejs (darbvedis), mājotne, mežens, (mežonis, arī meža dzīvnieks),

mudrs, noslauka, pūri (ziemas kvieši), skaudprātība, sievišķis, vī-

rišķis, vārīgs, vesturigs.

IV. No Valdemāra stila un rakstības īpatībām atzīmējamas

šādas raksturīgākās: 1) ciešamā kārta: top stādīts; 2) prepozicija

„caur" kauzālā nozīme: caur grāmatām; 3) prepozicija „iz" „no
vietā: ļoti bieži pastāv iz; iz grieķu valodas; 4) prepozicija „pie"

lokātiva vietā: ņemt dalību pie grāmatu krātuvju iegruntēšanas;

5) loka divdabi ~-dams": būtu jāgādā kā vien zinādamiem un cik

vien iespedamiem; 6) lietā supīnu: varetum, varetut; 7) bieži sa-

stopams izteiciens „nebūt": nebūt nevar; 8) „it kā" — „tāpat kā<r

nozīme; 9) bieži lietā galotni ~-šana", kur tagad lietajam citas ga-

lotnes: labklāšana — labklājība; 10) salikteņos palikusi akūzātlva

galotne: visuvairāk. i

sīs valodniecības piezīmes ka ari pati valodas korrektūra

ir Vernera Ābeles darbs.

Lai illo?trctu Valdemāra oriģinālrakstibu, sniegsim divi pie-
mērus. Pirmais ir gabals no 300 stāstu ievadraksta „Vārdi par

grāmatām", kas sarakstīti ap 1850. gadu:

©afdm feetoina, eeraubftbama fabba ttiuifcbd irat pilžatd grab-
mātu nubfrtajam baubf grabroatae, jeb rebfcbama lafft'aju, faš ne-

apnisjtč bccnu no beenač ģrcbmatoš laffo, or brifeticfcfranu ičfouj:

jif tam gan majaga bubt ftoebfam n>it)ram, taē ta beč tmttefcba-
nas ©eenmlubbf, grabmatoci loffibamč! Saitē leelā britmuroe ttitt-

»at, lab tai teef pafas&itš, ta fdbo cral metu ftoito tif rettce ibftač

©ecma-trabrba un pabtaru gat)mara3 effofot!—9?c bube coubftabbu,
taē, fcboč toabrbuč laffijufcbi, ne tparrebž tt>ebl bafcbu fcbim libbftgu

bribnofcbanač oabrbu pcclift, to bfirbejufcbt, un taē tilpāt ftaibri
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tčrabbtbč, U taē patlabban peeminnebtč, stf maf rocbt rotffač jtttaS

grab nataē, bež pabaru grabmatabm, £atrocefcbcem pafibftamač
(sal. ar šī sējuma 44. lpp.).

Otru piemēru sniegsim no Valdemāra rakstiem nāves gadā

(1891.) — recenziju par A. Lindes poēmu:

Gcbt jaund grabmatma, 84 lapu pufeč beefa, jaufd brufd un uf
labo paptra, nulc tfnobfuft, apftrabbafa pebs ©• „QBannem

3manta. 1802"' no jau oeefgan paftDftamd roabsu bfeefmt-

neefa 31 fitnbeč, fa* preeffcb pabrtč befmtt gabeem if 3Babafemeč

eenabjiš, eenem ffolotaja roeetu pcc augitafam

ffolam. un p-bm toafard ar faiou beebrt, latroecf6u ffolotaļu fungu

Sabnt 93ufbarbt, topa apjetoja <2Bibfemi un tbpafcbt

©cbrrctsiju, fur taē 33utbarga (unga namdatraba NerietaOBannem

3manta(nobrufatu G. OBalbemara brofdjurd unb

1871). >21. Cinbeč fungč ir jau ētn apftraubajia ba-

fd)a« tf Q[Bib*femes tcifam par firmajtcm roejeem latteem; roebl ne

fen „©uDrun" tcifa, par germami fauti»eem, beeroeem

un pufbeeroeem. Ctnbeā tungš nu gribēja art pee mumč ft'reerotjd

atraff tabbu tetfu, taē Der poettffat ai>ftrabbafcbanat — un to romfcb

jere ptlnigt atrabtž minēta latroeefebutetfd. (sal. ar šīsēj. 216. lpp.).

Tālākās piezīmes sniegs paskaidrojumus par iespiesto rakstu

pirmpublicējuma un event. jauniespieduma vietu. Atsevišķās vietās

vel paskaidros rakstā minētās personas un notikumus.

PAR lESPIESTIEM RAKSTIEM.

Ceļa vadonis latviešu mudigiem zēniem, kam gars skolas un

gudrības iekāro (13.—31- lpp.). Pec rokraksta publicējis A. Bandre-

vičs „Jūrniekā" 1910. g. Nr. 19—22, piesprauzdams klāt savas pie-

zīmes. Atsevišķā novilkumā raksts parādījās „Jūrnieka" izdevumā

ar nosaukumu „Latvju tautai". Publicētājs paskaidro, ka raksts ra-

dies Valdemāra studiju gados, ap 1858. gadu. Par to liecina ari

pats manuskripts: „Esmu pats savas jaunekļa dienas... un kad ta-

gad (Terpatas augstskolā — Universitāte būdams) ..." Tāpat pub-

licētājs uz manuskripta pamata domā, ka rakstu bijis paredzēts
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iespiest grāmatiņā (sal. Valdemāra piezīmi pie raksta „Vārdi par

grāmatām" 300 stāstos). Rokraksts (burtnīcā) glabājies pie Kr.

Barona. Raksts nav pabeigts. Bandreviča publicējumam pievieno-
tas trīs ģīmetnes. No tām M. Buša gravētā ģīmetne šeit iespiesta

(15. lpp.)- Tai Bandrevičs licis parakstu: 63 gadu vecumā, 1888. g.

Latviešu skolas (31.—36. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1884. g. Nr. 25

(31. janv.). Ar pilnu vārdu. Ari Balsi Nr. 5 (1. febr.) un Latvieti

Nr. 6 (8. febr.).

Par augstākām tautas skolām (36.-38. lpp). Baltijas Vēst-

nesī 1884. g. Nr. 50 (1. martā). Ar pilnu vārdu. Arī Latvietī Nr. 11

(14. martā).

Pārs vārdu par zemnieku skolām Maskavas guberņā (39.—
42. lpp,). Baltijas Vēstnesī 1870. g. Nr. 2 (15. janv.). Ar pilnu
vārdu.

Skolas Turcijā, Rietumrumelijā (42.-44. lpp.). Rotā 1885. g.

Nr. 22 (28. maijā). Ar pilnu vārdu.

Vārdi par grāmatām (38.-59- lpp). lespiesti Valdemāra pir-

majā darbā — grāmatā ~300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. etc. un

miklas, ar ko jaunekļiem un pieaugušiem lusti uz grāmatām vairot

gribējis C. Woldemar" (sk. tituļlapas atveidu 227. lpp.) no 1.—27. lpp.
Šī grāmata iznāca 1853. g., bet sarakstīta 1852. g. (priekšvārdi

jūlija mēnesī). „Vārdi par grāmatām" tur ir pirmais un arī vienīgais

garākais raksts. Pie virsraksta ar zvaigznīti piezīmēts: „Jau priekš

pāri gadiem sarakstīti; ģeldētu gandrīz labāki īpašā grāmatiņā."
Tā tad — sarakstīti apm. 1850. g., bet ne agrāk par 1843. g.,

jo autors piemin 1848. g. kolieras epidēmiju Kurzemē. No jauna
šo rakstu iespieda pēc Valdemāra nāves Austrumā 1898. g. Nr. 12

un Jūrniekā 1907. g. Nr. 43—45. Sakarā ar Valdemāra simto dzim-

šanas dienu ~300 stāsti" iznāca jaunā iespiedumā, Kr. Valdemāra

biedrības apgādā.

Par ievadraksta — „Vārdi par grāmatām" izveidošanos inte-

resantu liecību Valdemārs pats sniedz rakstā „Grāmatu krātuves

latviešu tautai" (1880. g., sk. šī sēj. 60. sek. lpp.): „Vārdi par

grāmatām" rokrakstā bijuši „pa daudz silti", bet īpašu vainu dēļ

grāmatā iznākuši diezgan „remdeni". Pats saturs balstoties uz

piedzīvojumiem Ēdole.
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~300 stāstu" uz savas leses iespiedis Valdemāra labvēlis Ha-

gedorns, nolemdams visu ienākumu Valdemāra studijām (grāma-
tas cena 42 kap.; sk. Valdemāra autobiogrāfiju, 157. lpp.). Cits

labvēlis, ģenerālgubernators Suvorovs, palīdzēja grāmatu izplatīt.
Tā Kurzemes lauksaimniecības biedrības ģenerālsapulce 1855. g..

15. janv. šīs biedrības prezidents barons Offenbergs nolasījis Suvo-

rova vēstuli, kufā ieteikti lauksaimniekiem (landwirtschaflichem

Publikum) ~300 stāsti.
•.,

ko sarakstījis centīgais un talanta pil-
nais Valdemārs, lai iegūtu līdzekļus tālākām studijām Tērbatas uni-

versitātē" (Inland, 1855, Nr. 9).

Grāmatiņa „patiesā cienā dāvināta visiem cildeniem latviešu

kultūras un tikumiskās un garīgās pacelšanas veicinātājiem". To

ievada šādi priekšvārdi:

Saņemiet, mīļie lasītāji, ar pacietīgu prātu, ko še kā jauns,.

Jums nepazīstams rakstītājs iedrīkstējos sagādāt. Ko ar šo

rakstiņu no visas sirds esmu gribējis, to pirmā lapa („Vārdi

par grāmatām". E. Ķ.) ar īsiem vārdiem pasacīs: — pasku-
bināt uz grāmatu lasīšanu un prāta cilāšanu —; vai

patiesi laimēsies vienam vai otram sirdi aizkustināt un lusti

uz grāmatām vairot, to Dievs zin!—

Kam tas pūliņš pilnīgi ir pazīstams, ar ko cienīgiem kun-

giem un mācītājiem un visvairāk skolmeistariem jāmocās, tā-

dēļ ka dažās vietās mīļie latvieši (kurii jau no veciem lai-

kiem izslavēti tikumi: īsta mierprātlba, pazemīga, pacietīga
un Dievam allaž padevīga sirds — ar prāta kopšanu kopā
būdami viegli iespētu padarīt, ka tie augstai valdīšanai un

kungiem ļoti patīkami un pār citām tautām iemīlēti taptu)
vēl nepazīst skolas un prāta cilāšanu cienīt; tā, ka daudz

tādēļ ir sīvi ienaidnieki katras jaunas izriktēšanas, vienalga,
vai labas, vai sliktas, tiklab pie lauku, kā arī māju kopšanas,
ēku būvēšanas, māju arendes un klausīšanas būšanas v. t. j.

pr. — kam tas viss skaidri pazīstams: patiesi no tā arī varam

droši cerēt, ka cietu, nežēlīgu tiesu nespriedīs par rakstītāju,

ķildodamies dēļ kaut kāda vārdiņa grāmatiņā, bet būs ar mie-

ru, ja tikai grāmatiņu jel drusciņ uz to, kas pirmā lapā

gribēts, derīgu atradis.

Liepājā, jūlijā 1852. g.
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Par ~300 stāstiem" tuvāk sk. Valdemāra biogrāfijā, 8. sēj.
Seit atzīmēsim, ka grāmatiņai ir VIII plus 236. lpp., 16°, ar Sten-

dera un Fridricha Lielā ģīmetnēm. Satura iedalījums: 1) Vārdi

par grāmatām, 2) Dziesmas (sk. 199- lpp.), 3) Apcerēšanai derīgi
stāsti, 4) Dažādi stāsti, 5) Smieklu un citi īsti stāstiņi (art sīkiem

apakšdalījumiem, to starpā: Gudri darīts, Prātīgi runāts v. t. t.),

6) Mīklas, 7) Pielikums: pamācība kā vēstules rakstāmas (sk.
225. lpp.), vēl kādi stāstiņi un ieteicamo latviešu grāmatu sa-

raksts. Ar maziem izņēmumiem grāmatiņā ir tulkojumi un atstā-

stījumi. Pēc }. Misiņa ziņām paraugam izlietāts Ferd. Mūllera

izdevums „Erheiterungen fiir die Jugend", I—II, Riga, 1839—1842

<Latvju Grāmata 1926, 1., 61. lpp.). Par ~300 stāstiem" sk. T. Zei-

ferta „Valdemāra pirmais literārisks darbs" (Latvju Grāmata 1922,

1., 2.-4. lpp., arī „Literāturas vēsture" II sēj.).
No ~300 stāstiem" šai rakstu izdevumā uzņemti tikai Valdei

māra oriģinālraksti: bez ievadraksta vēl dzejas (199.—206. lpp.)

un pamācība kā vēstules rakstāmas (225. lpp.).

Grāmatu krātuves (bibliotēkas) latviešu tautai (59.—61. lpp.).
Baltijas Vēstnesī 1880. g. Nr. 229 (3. okt). Ar pilnu vārdu. Ari

Latviešu Avīžu Nr. 46 (12. nov.) pielikumā „Baznīcu un skolu zi-

ņas" (ar piezīmi: Caur pārskatīšanos šis raksts tikai tagad nā-

cis drukā).

Grāmatu krātuves kā tautas gara modinātājas (61.-64. lpp ).

Mājas Viesī 1880. g. Nr. 41 (11. okt.). Ar pilnu vārdu- Arī Balsi

Nr. 64 (15. okt), Baltijas Zemkopī Nr. 42 (15. okt.) uni Liepājas

Pasteniekā Nr. 44 (29. okt.). Sakarā ar Valdemāra 100 gadu

jubileju no jauna iespiests Kultūras Vēstnesī 1925. g. Nr. 6.

Kā un kur būtu jāietaisa grāmatu krātuves (bibliotēkas)?

(64.-67. lpp.). Baltijas Zemkopī 1881. g. Nr. 32 (12. aug.). Ar

pilnu vārdu.

Par latviešu grāmatu krātuvēm (67.—71. lpp.). Pagalmā 1881.

g. Nr. 16 (cenzēts 26. okt). Ar pilnu vārdu. Pagalma izdevējs

E. Zīslaks, kam nosūtīta Valdemāra artava, piespraudis piezīmi:
Šai Valdemāra rakstā sākto svarīgo lietu es domāju pārrunāt Pa-

galma nākošajos numuros. Taču solījums nav izpildīts.

Ģimeņu grāmatu krātuves (72.-73. lpp). Austruma 1890. g.

Nr. 2, 252.-254. slejai. Bez virsraksta. Ar pilnu vārdu.
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Latviešu nākotne krievu un vāciešu starpā (74.—76. lpp.).
Balsi 1886. g. Nr. 53 (31. dcc). Ar pilnu vārdu. lespiests; ari Bal-

tijas Vēstnesi 1887. g. Nr. 1 (2. janv.), ar piezīmi: „Iz Balss"

un Mājas Viesī 1887. g. Nr. 4 (24, janv.).

Mazgruntniecība Eiropā (76.-78. lpp.). Balsi 18S5. g. Nr. 45

(6. nov.). Ar pilnu vārdu.

Mazgruntniecība (78.-84. lpp.). Austrumā 1886. g. Nr. 2,

81.—85. lpp. Ar pilnu vārdu. Tieša atbilde A. Šturma rakstam

Austruma 1885. g. 10. nr. iespiestam rakstam „Mūsu mazgruntnie-
ku zemes īpašumu sadalīšana".

Par gruntniecības izdalīšanu Vācijā un citur (84.—91. lpp.).
Austrumā 1887. g. Nr. 12, 729.-733. lpp. Ar pilnu vārdu. Ne-

tieša atbilde augšminētajam A. Šturma rakstam.

„Mājas Viesim" (91.—94. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1871. g.

Nr. 4 (28. janv.). Ar pilnu vārdu. Par šī raksta izcelsmi: MV

1870. g. Nr. 42 iespiedis šādus pantus:

Čuči, G A
, jel čuči.

Beidzis sūru mūžiņu!

Uzgūlās tev lieli kluči,

Spieda ārā dzīvību.

Un šie kluči, ko Tu vēlē

Nevainīgam M . •v
,

Tie, tie tavu sveci dzēle,
Uzkrituši pakausim.
Caur to vien, ko vēlēji,
Dūša švaka Tev palika

Aizdziedāj' Tev circeņi.

Šiem pantiem likts virsraksts: „Rakstīts 1870. gadā (Par at-

bildi tam rakstam: ,Rakstīts 1860. gadā. Lūko ,Dziesmiņas no

G. Alunāna. Rīgā, 1868' 70. lapaspusē)".

Minētā vietā atrodams Alunāna pants (iespiests pēc A. nāves):

Čuči, M . •.. V
...., čuči,

īsu, sūru mūžiņu:

Uzgūlušies lieli kluci,

Spiež tev ārā dzīvību.
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Nelaiķa Alunāna aizkāršanai reaģē BV 1870. g. Nr. 42 (22.
okt.) ar ievadu „Par mirušiem ne ko citu, kā tik labu!". MV at-

bild Nr. 44 (2. nov.): „Atgaiņāšanās", BV pārmetumā saskatot

sava goda aizkaršanu. BV atbild Nr. 44 (5. nov.) un Nr. 46 (19.
nov.) ar plašāku Kronvalda rakstu par Alunāna nozīmi latviešu

literatūrā („Baltijas vēstnesim"). Šis raksts izsauc plašāku atbildi

no MV puses (Nr. 50, 14. dcc): „Kādi vārdi tur, kur vajaga"

(lesūtīts). Rakstītāju sedz šifra ***. Šai rakstā MV polemizē ar

BV, aizrādot pēdējam valodas kļūdas (ko bija Kronvalds netieši

pārmetis MV) un izcel savu nozīmi latviešu dzīve. Šis polemiskais
raksts savkārt izsauc veselu rindu rakstu BV: Nr. 50 (17. dcc.)
ievadā, 1871. g. Nr. 3 (21. janv.) Brīvzemnieka rakstā „Mājas
Viesim" I, kam seko kā II Valdemāra raksts, tad ņem vārdu

Kronvaldu Atis (Nr. 5 „Mājas Viesim" 111, Nr. 6, 25, 26, 27 un

28 „Mājas Viesis pret augstākām skolām" un „Mājas Viesis un

valodas jautājums").

Par raksta beigās iespiesto īru dziesmu sk. piezīmes

Tautiski© laikraksti Somijā un Baltijā (94.—95. lpp.). Tēvijā
1887. g. Nr. 2. Tā kā šis numurs nebija dabūjams ne Rīgas, ne

Jelgavas un Liepājas bibliotēkās un privātos krājumos, tad nācās

šeit iespiest raksta citātu pec Baltijas Vēstneša 12. nr. (16. janv.).
Redakcija citātam pielikusi šādu ievadu: „K. Valdemāra kgs „Te-

vijā" stāsta par „tautiskiem laikrakstiem Somijā un Baltijā". Izgā-

jušā gadā Somijā iznākuši pavisam 94 laikraksti — 41 zviedru un

53 somu valodā. Politisku laikrakstu bijis 51 (zviedriski 22, so-

miski 29), starp kuriem 11 dienas avīzes. Šis avīžu skaits nāk

uz 2.059.980 iedzīvotājiem (294.876 zviedriem un 1.756.381 so-

miem)."

Drusku īsāku citātu sniedz Dienas Lapa Nr. 13 (17. janv.).

Redakcijas piezīme teikts: „Iz šā pārskata redzams, ka somu tautai,

kura tikai pāris simts tūkstošu lielāka, nekā latviešu tauta, ir

šādi laikraksti: 1 avīze, kas iznāk ik dienas (t. i. arī svētdienās

un svētku dienās), 2 avīzes, kas iznāk 6 reiz nedēļā, 1 av. 4 reiz

nedēļā, 7 av. 3 reiz nedēļā, 8 av. 2 reiz nedēļā, un 10 avīzes

1 reiz nedēļā, t. i. kopā 29 politiski laikraksti. Bez tam

vēl labi daudz nepolitisku laikrakstu par ticības lietām, zinībām

v. t. t"
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Kurzemes lielums un iedzīvotāju skaits (95.-96. lpp ). Pēter-

burgas Avīzes 1863. g. Nr. 26 (28. nov.). Ar šifru W.

Baltija un Krievija (97. lpp.). Austrumā 1890. g. Nr. 2, 254.

slejā. Ar pilnu vārdu.

Kāds vārds par žīdiem Baltijā (98.—100. lpp.). Baltijas Vēst-

nesī 1881. g. Nr. 287 (11. dcc.). Ar pilnu vārdu.

Tirdznieki — krāpnieki (100.—103. lpp.). Balsī 1882. g. Nr. 2

(13. janv.). Ar pilnu vārdu. Arī Latvietī Nr. 4 (27. janv.).,,

Cienījamai ,-Rīgas Lapas" redakcijai (103.-104. lpp.). Rīgas

Lapā 1878. g. Nr. 99 (1. maijā). Ar pilnu parakstu. Korespondence

iespiesta ar šādu redakcijas ievadu: „Iz Maskavas, no Ķeizariskās

jūrniecības biedrības lietvedeja C. Waldemar kunga mums piesū-
tīts šāds ievērojams raksts". Beigās redakcija lūdz atbalstīt Val-

demāra lūgumu.

Par persiešu tagadējo karu (104.—106. lpp.). Mājas Viesī 1857.

g. Nr. 7 (18. febr.). Ar šifru C. W—r. Par persiešu karu lasītājiem
vēstī jau korespondence 4. nr. un par to rakstīts vel li, nr. So-

lītais turpmākais raksts par Ķīnas karu izpalicis, jo par tādu ne-

var uzlūkot ārzemju telegrammu apstrādājumus, kādi atrodami

9., 13., 15., 17., 18., 20. v. c. numurā. Par ķīniešu mirušo pagla-
bāšanas ieražām garāks raksts ir Šēnbergam 18. numurā. Tāpat

izpalicis raksts par Angliju.

Kāds vārds par J. Krodzenieka k. rakstu „Kā muižnieku

kārta Baltijā cēlusies un attīstījusies" (107.—115. lpp.). Austrumā

1885. g. Nr. 12, 809.—814. lpp. Ar pilnu vārdu. Minētais Krodze-

nieka raksts iespiests tā paša gada Austruma 5., 6., 8. un 9.

numurā.

Maskavas prēmija par vēsturiskiem rakstiem (115.—121. lpp.).
Austrumā 1890. g. Nr. 6 un Balsī Nr. 27 (4. jūl), Baltijas Vēst-

nesī Nr. 141 (25. jūn.), Dienas Lapā Nr. 138 un Tēvijā Nr. 26.

Arī atsevišķā novilkumā no Austruma. Ar pilnu parakstu. — Bez

šī uzaicinājuma izsūtīja vel citus, galvenā kārtā skolotājiem. Šie

uzaicinājumi ir litografēti un šāda satura:

Augsti cienījams kungs!

. Uzrādīdami uz „Austrumā" 6. numura 1890. g. un arī ci-

tos laikrakstos izsludināto Maskavas prēmiju par vēsturīgiem
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rakstiem, — prēmijas dalībnieki it īpaši lūdz Jūs, augsti cie-

nījams kongs neliegties ņemt pie šī darba dalību, jo bez Jūsu

palīdzības darbs iznāktu pa daudz nepilnīgs. Lūdzami strādā-

jiet, cik Jums ir vaļas un sakrājiet ziņas tādā vīzē, kā Jūs
paši ieredzat par derīgu.

Vecos avīžu gadu-gājumos un citos vāciskos un latviskos

rakstos atrodas daudzpus aizmirstas vēsturīgas ziņas par ta-

gadējo gadu simteni. Kam nu kāda daļa no šiem avotiem ir

pieietama un kam cik necik atliek vaļas šādam darbam, tam

nenāksies visai grūti ozzīmēt ievērojamus, interesantus notiku-

mus mūsu tēvijā. Labi gan būtu, ja Jūs, augsti cienījams

kungs, kaut kad uzrādītu no Jums lietājamos avotus, — tad

varētum pēc iespējas atturēt citus to pašu darbu vēl reiz

uzņemt.
Nav cerams, ka daudz tautieši ķersies pie šī darba, kas

vienam var likties pa daudz grūts, otram pa daudz viegls, vi-

siem izdarāms, un tādēļ var no visiem tapt atstāts „citiem".
To reižu reizēm ir piedzīvojusi Pēterburgas zinību akadēmija,

prēmijas izsolīdama.

Atmaksu par pūliņiem vēl nevaram nosacīt, taču ir cerams,

ka pieteiksies upurētāji zemkopības un citām nodaļām par

labu. Tāpat arī ir jācer, ka visa prēmijas nauda varēs tapt iz-

lietota strādātājiem par atmaksu.

Prēmijas sludinājumu iz „Austruma" Nr. 6 1890. g. pie-

liekam pie šā speciāluzaicinājuma klāt.

Maskavā, novembrī 1890.

Dalībnieku vārda

C. Waldemars.

(Šī uzaicinājuma rokraksta faksimilu sk. 117. lpp.)

Atsaucība bijusi diezgan maza. Valdemāra archīvā glabājas
tikai divi skolotāju (Heidericha un Purapuķes) vēstules chronikas

lietā. Valdemārs tādēļ ķērās vēlreiz pie spalvas. Šis raksts ir:

Kā der sastādīt ziņas latviešu 19. gadsimteņa kronikai (121—
122. lpp.). Austrumā 1891. g. Nr. 4, 497.-499. slejai. Ar pilnu vār-

du. Rakstam bez virsraksta seko J. Heidericha chronika, no kuras

sniegts mazs paraugs. — Heiderichs ir skolotājs, dzim- 1857. g.
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Engure, beidzis Jelgavas reālskolu, bijis skolotājs Auce un Rīgas
latv. labdarības biedrības meiteņu skolā- 1889- g. viņš atvēra pats

savu skolu, kas lāgā negāja, tādēļ viņš ar Valdemāra starpnie-
cību gribēja tikt par skolotāju Krievijā.

Piemiņa par Durbes kautiņu 13. jūlijā 1260. gadā (123.—124.
lpp.). Baltijas Vēstnesī 1886. g. Nr. 163 (26. jūl.). Ar pilnu
vārdu.

Piezīmes pie Alunāna raksta ,»īsa pamācīšana, kā tautu vārdi

pa latviski jāraksta" (125. lpp.). Mājas Viesi 1857. g. Nr. 20 (20.

maijā). Piezīmes seko A-n (J- Alunāna) rakstam bez virsraksta un

apzīmētas ar šifru C. W-r. Minētais Alunāna raksts atrodams viņa

Kopotos rakstos (A. Gobas red.) II sēj., 96.-98. lpp.

Uz ko latviešu tauta var lepoties? (125.—128. lpp.). Baltijas
Vēstnesī 1874. g. Nr. 17 (21. apr.). Ar pilnu parakstu- — Ortogrā-

fijas jautājumā Valdemārs rakstījis arī Balss redaktoram Vēbe-

ram. Valdemāra archīvā ir kāda Vēbera 1887. g. 2. apr. vēstule,

kurā teikts: „Jūsu rakstu par ,Latviešu ortogrāfiju' ievērošu. Jums

taisnība, ka citādi nevar apkarot ķirilicas uzmācējus, kad pierāda,
ka viņu priekšlikumi tik tad ievedami, kad krievu burtus pavisam

saķēzī."

Priekšvārdi ~Krievu-latviešu-vācu vārdnīcai" (128.—137. lpp.).

lespiesti minētajā vārdnīcā (pilnīgu nosaukumu sk. titullapas at-

veidā 130. lpp.), kas iznāca 1872. g. (VIII, 687. lpp. 80). Šīs

vārdnīcas iespieduma paraugu sk. 131. lpp. Vārdnīcai pavisam
ir trīs priekšvārdi krievu, latviešu un vācu valodā. Vienības pēc

pirmais un pēdējais šeit iespiesti tulkojumā. Vēl citas Valde-

māra piezīmes par vārdnīcu skaties šo rakstu II sējumā, grā-

matas „Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges" II daļā. („Daži vār-

di par jauno Tautas apgaismes ministrijas vārdnīcu").

Nodoms izdot krievu-latviešu vārdnīcu Valdemāram radās jau

sešdesmitajos gados, bet tas tik drīz nevarēja piepildīties, jo

vietējās Baltijas varas lika dažādus šķēršļus. Par tiem, pēc Bal-

tijas ģenerālgubernatora archiva datiem, sk. tuvāk biogrāfijas sē-

jumā.

Vārdnīca piedzīvoja vairākus izdevumus. Otrais izdevums (īsi-

nāts) iznāca 1879. gadā, trešais 1890. g. (titullapā minēts Valde-

māra vārds), un ceturtais 1912. g- (bez Valdemāra vārda). Abiem
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pēdējiem izdevumiem vācu daļa atlaista nost. Tad šo vārdnīcu

nomainīja Dravnieka darbs (1913. g.).

Vai dabas zinātnes ir vajadzīgas latviešu lasītāju lielākai da-

ļai? (138.—143. lpp.). Baltijas Vēstenī 1888. g. Nr. 1 (2. janv.).
Ar pilnu vārdu.

Par dabas ziņām un gudrībām (143.—153. lpp.). Mājas Viesi

1857. g. Nr. 9., 10., 11. un 12, (4., 11., 18., 25. martā). Ar

šifru C. W-r (pēdējā numurā tikai ar W-r).

Lielā latviešu tauta (153.—155. lpp ). Balsī 1888. g. Nr. 21

(25. maijā). Ar pilnu vārdu.

*

¥

* <155.—156. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1876. g. Nr. 11

(17. martā). Rakstu ievada redakcijas piezīme: „No Maskavas 7.

martā mums raksta". Ar pilnu vārdu. Valdemāra aizrādījums par

ziņu kādā latviešu laikrakstā, attiecināms uz Baltijas Vēstneša

Nr. 5 (4. februāri) korespondencei no Maskavas. — Minētie

vācu zinātnieki savu ceļojumu aprakstījuši vairākos darbos. Brēm9

savu aprakstu „Eine Reise m Sibirien" uzņēmis kopojumā „Vom

Nordpol zum Aequator. Populāre Vortrāge von Dr. A. C. Brehm"

(318.-41. lpp.). Finšs bez vispārējā apraksta „Reise nach West-

Sibirien im J. 1876." Berlin, 1876, publicējis arī iegūtos zināt-

niskos materiālus grāmatā*„Reise nach West-Sibirien im J. 1876.

Auf Veranstaltung d. Vereins f. d. deut. Nordpolarfahrt zu Bre-

men unternommen von O. Finsch, A. Brehm und K. Graf v.

Waldburg-Zeil-Trauchburg," Wien, 1879.

Dzīves apraksts (157.—162. lpp.). Baltijas Vēstnesi 1873. g.

Nr. 43 (24. okt.). Redakcija tam likusi virsrakstu „Valdemāra
dzīves apraksts" un piespraudusi šādu piezīmi: „Savu apsolī-
šanu piepildīdami, pasniedzam še, pēc lasītāju vēlēšanās, mūsu

tautas vīra Valdemāra dzīves aprakstu, kā viņš pats to uzzīmē-

jis. Viņa noģīmis (bilde), dažādu iemeslu dēļ, ir aizkavējies,
bet ari drīzumā taps nests." Šis solījums izpildīts 46. nr., ievie-

tojot vāji izdevušos K. Kronvalda zīmēto un kokā griezto Val-

demāra ģīmetni līdz ar Ausekļa pantu (atveidu sk. 159- lpp.).
— Par jaunu šī Valdemāra autobiogrāfija iespiesta grāmatā „Bal-

tijas Vēstneša divdesmitpiecu gadu jubilejai par piemiņu," 1893.

g., 14.—16. lpp.
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Pateicība (162.—164. lpp ). Baltijas Vēstnesi 1882. g. Nr. 175

(2. aug.). Ar pilnu vārdu. Ari Latvieti Nr. 33 (18. aug.) un

no jauna Baltijas jūrnieku kalendārā 1895. g., 24.-25. lpp.

Priekšvārdi grāmatai «Pēterburgas avīžu piemiņa" (165.-169.
lpp.). Ar pilnu vārdu. Minētās grāmatas pirmā un arī vienīgā burt-

nīca iznāca 1887. g.

Cienījamai „Baltijas Vēstneša" redakcijai (169. lpp.). Baltijas
Vēstnesī 1870. g. Nr. 48 (3. dcc). Ar pilnu parakstu. Redak-

cija piespraudusi piezīmi: „No C. Waldemar k. ir mums šāds

raksts iesūtīts." Moskauer deutsche Zeitung redakciju Valdemārs

uzņēmās tā paša gada sākumā. Par to BV 1870. g. Nr. 5

(5. febr.) sludinājumu daļā ziņo: „Cien. lasītājiem par ziņu, ka

no 15. jan. š. g. iznāk Maskavā trīs reizas nedēļā vācu avīze

Moskauer Deutsche Zeitung, kuras redakciju no 22. janv. C Wol-

demar kungs ir uzņēmis. Avīzē ir paša nodaļa priekš Baltijas
lietām; tā maksā par pusgadu ar aizstelēšanu 3 rub.; adrese ir

šī: „B-b MocKßt, bt> THnorpa(piH 3. Pnca, Ha Mhchhilkoh,

BoeftKOßa čjths-b norībi."

Par Valdemāra nozīmi Moskauer Deutsche Zeitung redakcijā
skaties tuvāk biogrāfijā. Solītais „īpašais raksts" ar avīzei Mos-

kauer Deutsche Zeitung piesūtītiem, bet neiespiestiem rakstiem,
cik zināms, nav izdots.

Zemes pārdošana (170.—172. lpp.). Pēterburgas Avīzēs 1863.

g. Nr. 23 (7. nov.). Raksts iespiests avīzes pēdējā lappusē,
ko var uzskatīt par sludinājumu daļu.

*
„

* (172.-173. lpp.). Pēterburgas Avīzes 1864. g. Nr.

35 (27. aug.), sludinājumu daļa.

Zemes pārdošana (173.—174. lpp.). Pēterburgas Avīzēs 1864.

g. Nr. 39 un 40 (24. sept. resp. 1. okt.), sludinājumu daļā. Val-

demāra grūto materiālo stāvokli sakarā ar Novgorodas lietu rak-

sturo sludinājums sekojošos numuros (Nr. 41 un 42): izsludi-
nāšana. Naudu par 6 procentiem meklē palienēt; drošības dēļ
klātākas ziņas pie C. Woldemar."

Novgorodas guberņā pārdodamas vai iznomājamas mājas (174.

—179. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1873. g. Nr. 13 (28. martā). Ar

pilnu vārdu un redakcijas piezīmi: „Šo izsludināšanu mūsu lapas
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redakcijas daļā nodrukādami, mes negribam caur to it nekādu

atbildēšanu uz sevi ņemt, bet darām to tik tādēļ, ka viņš; mums

par dažām lietām izskaidrošanu dod, kas ļaužu mutē dažādi stā-

stītas un tulkotas tiek." — lespiests arī Mājas Viesī Nr- 11, (17.

martā), drusku citādā redakcijā, līdz ar datumu: Pēterburgā, 3.

martā.

Sludinājums (179. lpp.). Mājas Viesī 1874. g. Nr. 3 (19. janv.).
Virsraksts uzlūkojams par apzīmējumu.

Vēstule iz Ziemeļu Baltjūras (180.—185. lpp.). Baltijas Vēst-

nesī 1877. g. Nr. 29 (20. jūk). Ar pilnu vārdu.

Ceļotāja vēstules (185.—198. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1883. g.

Nr. 193, 194, 196, 197 un 201 (24., 25., 27. un 29. aug. un

3. sept.). Ar pilnu vārdu. Arī Baltijas Zemkopja Nr. 35—37

(1., 8. un 15. sept.), pielikumā un Mājas Viesi Nr. 38 un 39

(17. un 24. sept.).

Gana dziesmiņa (199.—201. lpp.). ~300 stāstos" 36.-39. lpp.

—
Šai dzejai ir otrs variants, kas līdz ar parodiju iespiests Mājas

Viesī 1859. g. Nr. 19 (11. maijā) un nostāda mūs grūtas mīklas

priekšā. Tur kreisā pusē iespiesti 14 panti un labajā pusē parodija

tāpat ar 14 pantiem. Virsraksts ir „Gana prieki un bēdas."

Zem tā paskaidrojums: „Nach einer im Volke gangbaren Me-

lodie" un beigās, parodijas pusē, Valdemāra šifra C. W-r.

No „Gana dziesmiņas" 18. pantiem iespiesti pirmie 13, pie

tam ar maziem interpunkcijas grozījumiem vai kļūdām (trūkst

kommatu) un diviem labojumiem: 3. pantā — „lakstīgala pulgo"
vietā „lakstigala pogā" un 8. pantā — „viņa mantu nemaitā"

vietā „viņam mantu nemaitā". Beigās nāk pavisam jauns pants:

Ganiņš dziļa vakara

Lasa jaukā grāmatā;
Ziemā priecīgs skolā iet,

Mācas dažu jauku liet.

Parodija ir šāda:

Ganiņš mazā gaismiņā
Dzird ka viņam uzbrēc tā:

Vai tev sliņķis, bendes mais

Darbs nemaz nedara raiz!
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Itka rasa zāliņa

Viņam atspīd actiņā,

Bet vēl dikti iepliķē

Viņu niknā saimniece.

Plušķis suns tam uzsmaida,
Lielais vērsis bauro tā:

Ganiņ, tev jau mocīšu,

ledams kur tik gribēšu.

Kad tas dziesmu skandina,
Lauku sargs to uzožņā:

„Puiš, kam laidi labībā

Lopus vakar patumšā?"

Visa koša radība

To nu žēli aprauda:
Lauka sargs ar bāršanu

Paceļ nūju zarainu.

Kur gan, lepnais pilsētnieks,
Tavos mūros nāks tāds prieks,
Kā kad lauk'sargs atlaiž tam

Strāpi, tā jau vārguļam!

Ņaud' un mantas ganiņam
Ir tikdaudz kā zvirbuļam;

Drēbju vietā kankari

No pamātes uzģērbti.

Tadu mantu nemaita

Zēns pat lielā slapdraņķā;

Zaglis, lišķis, čigāns, žīds

Tādu mūžam neņems līdz.

Kad tas sēd pie galdiņa
Purvu malā bēdīgā,

Kas tam ir par maltīti?

Lāčauz' maizes garozi.

Un cik branga viņa pils!

Zēns to mana, kad tas zils
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Ganos, dreb no aukstuma

Rudeņos ap Mārtiņa.

Debess ķēniņš pilnīgi
Lietu dod ar slapdraņķi,
Tā tad zeļ pat purvmalā

Brangi gana laimība.

Līdz šo baltu dieniņu
Ganu tur' par muļķīšu,
Katris ganu piezobo,
Katris mān un nievā to.

Ganiņš dziļā vakarā

Prieku atrod aizkrāšņā,
Bet nu jods to rāvis sen:

Visi zēnu skolā dzen.

Mēs gan zinām, ka Valdemārs jaunības gados mīlējis dažu

dzejisku joku (piem. gratulācijas dzejas Līnai Horlacherei, sk.

Āronu Matīss, Kr. Valdemārs 13. sek. lpp.), bet nešaubīsimies,

ka „Ganu dziesmiņu", šo vienu no viszīmākiem un sparīgākiem

darbiem, autors nevarēja pats parodizēt. Nav arī domājams, ka

Valdemārs nodarbotos ar šādiem niekiem Pēterburgā, (tur viņš

nokļuva 1858. g.), kur laika viņam patiešām trūka nopietnām lie-

tām (Ai, cik jauki būtu, ja man divu roku vietā būtu četras,

pat astoņas rokas un diena 96 stundu gara! v. t. t. — vēstulē

māsai).

Visticamāk, ka parodiju, ar nevainīgu vai ļaunu nolūku sa-

skandinājis kāds no tā laika „rīmkaļiem". Parodijā ir vārdi, kā-

dus citur pie Valdemāra neatrodam, piem.: bendes maiss, puiš',
lauku sargs. Vai nu apnicis rīmēt vai neatradis parodijai vielas

beidzamiem pieciem pantiem, gudrinieks oriģinālam pierakstījis jau-

nu, kas pa daļai ietver atmesto pantu domu. Ka sveša roka

pārrakstījusi Valdemāra dzeju, to rāda arī interpunkcijas kļūdas

un dažu vārdu pielāgošana savai jēgai. Varbūt parodijas rakstītājs
Valdemāra šifru gribējis likt zem oriģināla kreisajā pusē, bet

burtlicis to novietojis labajā pusē, kā tas parasts. Kālab paro-

dijai ir vāciskais paskaidrojums par melodiju? Vai tās autors nav

bijis no latviešu vidus?
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Ivans Susaņins (201.-206. lpp.). ~300 stāstos" (28.-39. lpp.).
Pavisam tur ievietotas 4 dzejas. Pirmās trīs nodaļā „Dziesmas"
šādā kārtībā: 1) Ivans Susaņins, bez kādām piezīmēm; 2) Mūsu

ķeizaram (pēc tās vācu dziesmas Heil Dir im Siegerkranz), ar

piezīmi: No Dūnsberģa iz Dundagas atsūtīts un 3) Gana dziesmi-

ņa, bez kādām piezīmēm. Ceturtā iespiesta grāmatiņas pēdējā

lappusē: Ciek to zvaigžņu spīd, vai zini, atzīmējot avotu —

„Kapeiķu grāmatiņa" Nr. 1. Redzam, ka tām dzejām, kas nav

Valdemāra paša, atzīmēti avoti. Tādēļ nav šaubu, ka „Ivans Su-

saņins" ir Valdemāra paša darbs. Tam par labu runā arī pats
saturs.

Ziņa par jaunām grāmatām (207.—208. lpp.). Mājas Viesī

1856. g. Nr. 19 (5. nov.). Ar pilnu vārdu. Virsraksts „Ziņa"
īsti ir nodaļas virsraksts, sal. MV 1856. g. 9 nr.

Kāds vārds par jaunu grāmatu: Latviešu rakstniecība no B.

Dīriķa (208.—209. lpp.). Mājas Viesī 1861. g. Nr. 12 (20. martā).
Ar pilnu parakstu.

Latviešu centīgiem jaunekļiem (210.— 211. lpp.). Par Brīvzem-

nieka grāmatu „Augsti krievu vīri iz zemas kārtas. I. Lomono-

sovs." Baltijas Vēstnesī 1875. g. Nr. 21 (21. maijā). Ar pilnu

vārdu.

Latviešu Indriķa kronika (211.-216. lpp.). Par M. Šiliņa tul-

kojumu. Baltijas Vēstnesī 1884. g. Nr. 140 (20. jūn.). Ar pilnu
vārdu.

Imanta und Kaupo. Eine lettische Sage m 8 Gesangen von A.

Linde (216.—218. lpp.). Austrumā 1891. g. Nr. 8, 1017.— 1020.

slejai. Ar pilnu vārdu. Lindes darbu tulkojis latviski Fricis Sim-

sons (iznācis 1933. g.).

Imanta un Kaupo, latviešu teika (218.—219. lpp.)- Baltijas
Vēstnesī 1891. g. Nr. 163 (23. jūl). Ar pilnū vārdu. Recenzēta

augšminētā Lindes grāmata. Linde ir vācu literāts, maskavnieks,

Valdemāra draugs. Viņa Valdemāram veltīto piemiņas dzejoli tul-

kojis Zeiferts (sk. Aronu Matīss, Kr. Valdemārs savā dzīvē un

darbā, 1892. g., 52. lpp.).

Priecīgs cilvēks, laimīgs cilvēks (220.—223. lpp.). Grāmatā

„Draugu vainags, ko kapā guldītam draugam J. Spāģim par pie-

miņu tautas brāļi pinuši" (37.—41. lpp.). Ar pilnu vārdu. —
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šī 72 lpp. biezā grāmatiņa veltīta Priekules draudzes skolotāja Jā-

ņa Spāģa piemiņai (dz. 1825. g. 8. maijā Dunalkā, 1841.—43. g.

Irlavas skol. sem., 1844.—46. g. Vānes un Aizupes skok, no

1847. g. Priekulē, f 1§52. g. 30. jūk). Piemiņas grāmatā ar da-

žādiem rakstiem piedalās nelaiķa brālis Andrejs Spāģis, i brāļi

Šēnbergi, Hugenbergs, Dūnsbergs, Lepevičs an divi anonīmi: C«

N. D .i (Ordanga) un J. S.. •. s. (Sīvers, Valdemāra

studiju biedrs?). Daži autori saviem sacerējumiem pielikuši da-

tumu. Tie rāda', ka raksti sacerēti 1852. g. novembrī vai 1853.

g. janvārī.

Beigas iespiestais pants ir no Šveices rakstnieka J. Usteri

„Riņķa dziesmas" (Freut Euch des Lebens). Šo dziesmu tulko-

jis arī Alunāns (J. A. raksti I 193. lpp.).
īpašs likteņa uzdevums Liepājas latviešiem (223.-225. lpp.).

Liepājas Pasteniekā 1879. g. Nr. 36 (5. sept.). Ar pilnu vārdu.

Grāmatas (225.-235. lpp.). ~300 stāstos" (207.—221. lpp.).
Kroga Miķeļa domas (235.-236. lpp.). Pēterburgas Avīžu 1864.

g. 4. un 6. nr. pielikuma (5. febr.). Bez paraksta. Cenzūras lok-

snēs šis gabals parakstīts ar Valdemāra roku un pilnu vārdu.

Bijis paredzēts „Zobugala" pie 4. numura.

Aizmirsīgi cilvēki. (236.-237. lpp.). Pēterburgas Avīžu 1864.

g. 4. un 6. nr. pielikumā (5. febr.). Bez paraksta. Valsts archīvā

PA cenzūras loksnēs šis gabals iesniegts cenzūrai divi paņēmie-

nos. Pielikumā 4. numuram paredzēts iespiest gabaliņus „Vecs

zvaigžņu pratējs Ņūtons" un „Citur kur esot bijis." Abus gaba-

liņus Valdemārs pašrocīgi parakstījis ar pilnu vārdu. Pielikumā

6. numuram atrodas šī gabala sākums ar virsrakstu „Aizmiršigi

cilvēki", kas pašrocīgi parakstīts ar pilnu vārdu. Tad seko pēdējie

gabaliņi „Tik pat traki" un „Vēl kādam", kas atzīmēti ar „W<f
.

šķiet, ka tautisku iemeslu dēļ šis „Zobugala" gabals izjaukts
un dots cenzēt divi lāgos.

Dažādi raksti (238. lpp.). Pēterburgas Avīzēs 1864. g. Nr. 3

(16. janv.). Bez paraksta. Cenzūras loksnēs Valdemāra pašrocīgi

parakstīts ar pilnu vārdu. „Dažādi raksti" ir nodaļas virsraksts.

No Pēterburgas Avīžu „Pasta tašas" (238.—240. lpp.) Pēter-

burgas Avīzēs 1864. g. Nr. 3 (16. janv.). Bez paraksta. Cenzūras

loksnēs tiklab 23. lpp. beigās, pēc atbildes lasītājam no Bauskas

apriņķa, kā arī 24. lpp. pēc atbildes lasītājam J. L., Valdemāra

pašrocīgs paraksts.
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ŠĶIETAMIE RAKSTI.

(Valdemāra nozīme Pēterburgas Avīzēs).

Skatot cauri latviešu periodiku un meklējot pēc Valdemāra,

rakstiem, pirmajā acumirklī šis darbs neliekas grūts. Visi viņa
raksti parasti parakstīti ar pilnu vārdu, retāk ar šifru C. W-r un

pavisam reti citādi. Liekas, Valdemāram nav paticis slēpties; viņa
princips bijis lasītājam darīt zināmu, ka šī raksta vai pat mazās

piezīmes autors ir viņš, Valdemārs. Un tomēr nav likuma bez iz-

ņēmuma. Ir kāds izdevums, kurā mēs ne bez pamata sagaidām

Valdemāra plašu līdzdarbību, bet viļamies, kad tikpat kā nemaz ne-

atrodam zem šai izdevumā iespiestiem rakstiem viņa vārdu vai

šifru.

Šis izdevums ir slavenās Pēterburgas Avīzes, kas, lai gan

iznāca tikai pāris gadu, vai pareizāk — savu īsto seju varēja

parādīt tikai dažus mēnešus, tomēr ir viens no visievērojamāķiem
izdevumiem latviešu avīžniecībā. Pilnīgi saprotams, ka tur dažu

reizi redakcija apzinīgi slēpa autora vārdu vai atkal autors pats

negribēja, ka viņa vārds nāktu zināms (kā tas redzams Pēter-

burgas Avīžu archīvā). Citreiz varbūt autora vārdu nosvītrāja

tādēļ, ka raksts izsacīja redakcijas viedokli —
šiem ugunīgajiem

vārdiem vajadzēja izplatīties tautā ne kā vienas personas uz-

skatiem, bet kā visu Jaunlatviešu" un viņu orgāna — Pēterburgas
Avīžu saucienam.

Lūkosim noskaidrot Valdemāra līdzdarbību Pēterburgas Avīzēs.

Tur atrodam tikai divi rakstus ar Valdemāra parakstu: viens

veltīts jūrniecības jautājumiem un otrs salīdzina divu statistiķu
datus par Kurzemi. Tā. tad — politiku neskarošas lietas. Bez tam

ir vēl pāris sludinājumu par zemes pārdošanu un divi krievu

žurnālos iespiestu jūrniecības rakstu tulkojumi resp. atreferējumi.
Būtu aplam ierobežot Valdemāra (un arī citu līdzstrādnieku) dar-

bību Pēterburgas Avīzēs tikai ar viņa parakstītajiem rakstiem.

Lai to pēc iespējas pilnīgāk noskaidrotu, jāuzņemas pūles izdibināt,
kā spalvai no Pēterburgas Avīžu redakcijas vai līdzstrādnieku

vidus pieder daudzie anonimie raksti, īpaši tie raksti 1862. gada
pirmajā pusē, kas visspilgtāk izsaka avīzes garu, tā sakot —

trāpa naglai pa galvu. Šie raksti ir: Pēterburgas Avīžu programmas

raksts (izsūtīts līdz ar pasūtījuma zīmēm), „Valstlbu un tautu
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ziņas" (Nr. 2), „Kas zemniekam jāzina?" (Nr- 4), „Par skolām/

(Nr. 5, 6, 7 un 9), „Par krogiem" (Nr. 8 un 9), polemika ar

Rigasche Zeitung (vācu valodā, īpašs pielikums Tērbatas nedēļas
avīzei Inland) v. c. Sevišķa kategorija ir raksti par bizmaņiem
avīžu pielikumā „Dzirkstelite", vēlāk „Zobugals", un „Zobu-

gala sarunāšanās ar Russkij Ļistok" (Nr. 24 un 26). Tā kā

šos rakstus varam uzskatīt par redakcijas viedokļa izpaudējiem, tad

vispirms vajadzēs noskaidrot, kas bija faktiskais redaktors Pēter-

burgas Avīžu pirmajā gadā, un pēc tam, konfrontējot pašu redak-

toru liecības par savu un kollēgu līdzdarbību konkrēti vai vis-

pārīgi, noskaidrot viena vai otra līdzstrādnieka darbības apmērus

un rakstus, šai darbā mēs ar nolūku negribam palaisties tikai uz

stila kritiku, kas bez plašākiem priekšdarbiem šai laukā, nedod

pietiekoši drošus secinājumus.

Daži no iepriekš minētajiem rakstiem pieskaitīti Jurim Alu-

nānam vai izteiktas domas, ka to sacerēšanā varētu būt piedalījies
vēl Zvaigznīte, Barons vai Valdemārs. Taisni Valdemārū — Pēter-

burgas Avīzes dibinātāju nobīda pēdējā vietā. Tā A. Goba saka:

„īsti Kr. Valdemāra līdzdarbība ar rakstiem (Pēterburgas Avī-

zes. E. Ķ.) nebija plaša" (J. Alunāna raksti I, 113. lpp.).

Vispirms, lūkosim noskaidrot, kas bija faktiskais redaktors

1862. g. sākumā, kad minētos rakstus iespieda, t. i. kam bija īpašs

pienākums izteikt avīzes dibinātāju dziļākos uzskatus? Tādēļ pa-

raudzīsimies Pēterburgas Avīžu tapšanas gaitā: 1862. g. sākumā

Alunāns izstājas no Pēterpils mežzinātņu institūta. Valdemārs pie

tā piebilst: „pret manu gribu". Tomēr tas nav par šķērsli, lai

Alunāns piemestos pie sava studiju biedra un tas rūpētos par kādu

darbu brīvajam tautietim. Vai nu nolūkā sagādāt Alunānam kādu

darbu, kā izsakās Valdemārs, vai citādi, bet projektēto lat-

viešu avīžu lietas pavirzās tiktāl, ka 1862. g. 15. martā J. Alunāns

iesniedz lūgumu Tautas apgaismes ministram atļaut izdot Pēter-

burgas Avīzes (savu adresi Alunāns uzdod vairs ne pie Valdemāra,

bet pie Cimzes). Ministrs AI. Golovņins lūdz Cenzūras komi-

tejas priekšsēdi „aprunāties" ar Alunānu un dot savu atsauksmi.

Liekas, ka Alunāns bijis pie šī Pēterburgas Avīzēm labvēlīgā

ierēdņa, jo pēdējais. 28. aprīlī, ziņojot ministram par izpildīto uz-

devumu, nosūta līdz Alunāna iesniegtos dokumentus, to starpā

Vircavas mācītāja K. Bādera 21. aprīļa „tikumības apliecību".

Ja Alunāns šo apliecību iesniedzis pats, tad viņš Cenzūras komitejā
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bijis īsi pirms 28. aprīļa. Ka zināms, ministrs avīzei koncesujiu
nedeva un tālākā gaitā Alunāna vārds aktīvi vairs nav pieminēts.

Ar kāda neredzama labvēļa gādību (Valdemārs? spiestuves

īpašnieks Golike? kāds no Valdemāra pazīstamo vidus?), par

Pēterburgas Avīzēm iestājas pats Cenzūras komitejas priekšsēdis,
kas lūdz ministru revidēt noraidītāju atbildi. Lūgumam ir panā-
kumi. 16. maijā ministrs koncesiju piešķir, par ko Alunānam ziņots
22. maijā. No 12. aprīļa Valdemārs ir pieskaitīts Pēterpils Cen-

zūras komitejai kā latviešu izdevumu cenzors. (Par
Avīžu apstiprinājuma gaitu sk. Gobas grāmatu „Pirmās Pēter-

burgas Avīzes un viņu nozīme tautas atmodas garā", 1929. g.).

Bet Alunāns pa to laiku ir stipri saslimis. Viņa 1862. g.

17. jūnija vēstule savējiem sniedz daudz ziņu. Viņš raksta: „Mana

veselība... no aprīļa vidus karājās mata galā..." Tādēļ viņš atstājis

Pēterpili un aizbraucis uz laukiem pie latvieša, arendātora Olmaņa:

„Garīgi pilnīgi sasirdzis, uzturos no 1. maija sākot Novo-Ļisinā,
kādā muižā, kas atrodas 50 verstes atstatu no Pēterburgas, meža

vidū, pie kāda ezera, kurā vienu līdz divas reizes dienā peldos...
Mana veselība... atkal sākusi virzīties uz labu. Drudža kratīts,,
es daudz murgoju un biju ieķēries kādā fiksā idejā, kas mani

dienu un nakti vajāja, tā kā es to uzticēju papīram. Šis manis uz-

rakstītais un paša roku murgos parakstītais dokuments nācis svešās

rokās un tādā kārtā mans un arī Jūsējais vārds briesmīgi iz-

blamēts."

Lai gan slimais redaktors jūtami atveseļojas, Pēterpilī viņš

necer tik drīz atgriezties. Viņš tādēļ uzaicina brāli Indriķi „jūlijā
iztaisīt mazu ceļojumu uz Pēterburgu un atbraukt pie manis Novo-

Ļisinā." Turpat viņš ziņo, ka 26. maijā saņēmis Pēterburgas Avīžu

atļaujas rakstu un ka avīzi domāts izdot ar 3. jūniju. Te redzam,

cik tālu šai laikā Alunāns stāvējis no Pēterburgas Avīžu lietām.

23. jūnijā viņš zina tikai vēstīt, ka avīzi (bijis) „nodomāts izlaist

3. jūnijā", bet kā lietas pašlaik stāv, ka pēc dažām dienām pē-
terburdznieki izsūtīs avīzes programmas rakstu un ka pēc trīs

nedēļām pati avīze ies tautā, to Alunāns nezina. Pēterpilī viņš cer

atgriezties augustā („No augusta dzīvošu ar Baronu un Strom-

bergu vienā dzīvoklī"). Turpat atrodam liecības, ka arī pārējie
redaktori nav lietas kursā: „Barons no 25. maija jau ieradies Pē-

terburgā un 6. jūnijā (jūlijā? E. Ķ.) brauks ar C. ģimeni uz
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Ļisinu... Mans palīgs pie avīzes izdošanas, Štrombergs, atbrauks

Pēterburgā tūliņ pēc jaunajiem Jāņiem."

Kāds uzdevums paredzēts Alunānam pie jaunajām avīzēm, to

diezgan pretrunīgi vēsta kāds Alunāna vēstules fragments. Šī

vēstule, domājams, rakstīta 1862. g. pirmajā pusē (J. A. raksti,

111. sēj., 188. lpp.). Tur teikts:
„...lerēdņa dzīve man vispār

nepatīk. Aiz šā iemesla es pieņemšu man piedāvāto trešā (mans
retin. E. Ķ.) latviešu laikraksta „Pēterburgas Avīzes" redaktora

vietu... Es, kā redaktors, dabūšu skaidras algas 700 rbļ. un bez

tam vēl procentes no katra tūkstoša, kas būs vairāk par 2000

eksemplāriem, kā arī 12 rbļ. par drukas loksni par rakstiem, ko es

priekš laikraksta sarakstītu. Avīze iznāks Pēterburgā, tādēļ ka

še cenzūra ievērojami svabadāka... Vēlāk, ja man patiks, varbūt

pāriešu ar savū laikrakstu uz Rīgu." Te Alunāns sevi atestē

par trešo redaktoru un tālāk min noteikumus, kas var attiekties

tikai uz galveno redaktoru. Beigu piezīme atkal parāda Alunāna

ātri iegailējošos fantasta dabu.

No paša Alunāna biogrāfijas materiāliem nezinām īsti, kad

Alunāns atgriežas Pēterpilī un vai viņš pilnīgi atveseļojies. Liekas

ne, jo jau 1862. g. 28. augustā Alunāns iesniedz virscenzoram

rakstu, ka slimības dēļ (nav iemeslu šeit iedomāties kādu citu

taktisku manevru) grib avīzes redakciju nodot Baronam. Tomēr

uz Kurzemi viņš iespēj doties tikai nākamā gada pavasarī. Tā

liecina Valdemārs un Barons un to pierāda arī kādas ārzemju

telegrammas atreferējums (no Milānas, 21. martā), kas rakstīta

ar Alunāna roku un glabājas Valdemāra archīvā (pēc A. Gobas,

J. A. rakstu 111 sēj., 286. lpp. Šo telegrammu man neizdevās

ieraudzīt Pēterburgas Avīžu papīros). Tā tad 1863. g. marta

beigās Alunāns uzturējies vēl Pēterpilī un ņēmis dalību redakcijas

„melnajā" darbā. Varbūt viņš Pēterpili atstājis tikai pēc 13. maija,
kad Pēterburgas Avīzes aizliedza uz četriem mēnešiem un tādēļ

palikšana Pēterpilī nebija ne vajadzīga, ne iespējama līdzekļu

trūkuma dēļ. Jura Alunāna brāļa dēls, Ādolfs Alunāns, zina stāstīt,

ka Jura nodoms bijis tikai pagaidām pārtraukt redakcijas darbus,
lai atpūstos un tad tos turpinātu ar jauniem spēkiem (Ā. Alunāns,

J. A. dzīve). Nav zināms, vai viņš šo ziņu smēlies no tām sava

tēvoča vēstulēm, kas rakstītas no Pēterpils 1862./63. g., vai arī

tas ir vienkāršs secinājums.
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Tiktāl par Alunānu no viņa paša vēstulēm. Uzklausīsim citu

Pēterburgas Avīžu līdzdarbinieku stāstus. Sāksim vispirms ar Val-

demāra liecībām, kas ir veselas trīs. Pirmā no tām atrodama

„Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges" II daļā, 341. un 342. lpp.
un vērsta pret Jura Alunāna brāli Indriķi. Valdemārs saka:

„Indriķa Alunāna izdotās latviešu grāmatiņas „Tautas saim-

niecība no G. Allunan 1867" ievadā, 7- un 8. lappusē, kur

aprakstīta arī Jura Alunāna dzīve, ir daudz nepareizumu.

Patiešām, Alunāns izstājās (1862. g. janvārī vai februārī) no

Mežu akadēmijas, lai gan visi Pēterburgas paziņas atrunāja,
kuri gan nezināja īsto iemeslu — īpatu slimību. Pēo

tam viņš pilnīgi bez līdzekļiem dzīvoja pie viena no šiem

paziņām. Lai viņam dotu darbu un iespēju pelnīt, radās nodoms

izdot Pēterburgas Avīzes, kura reālizējumā Alunāns daudz

nevarēja līdzēt. Kad 1862. gada maija beigās piešķīra kon-

cesiju, visiem avīzes draugiem par lielām izbailēm, Alunāna

veselība bija jau tādā stāvoklī, ka viņam steidzami bija jā-

dodas uz zemēm, kur tas arī palika līdz vēlam rudenim.

Kad 1862. g. 1. jūnijā avīze sāka iznākt, J. Alunāna kungs,

protams, nemaz nebija Pēterburgā, kur viņš atgriezās tikai

ap 1862. g. oktobri, gan drusku veselāks kā pirms tam;

1863. g. sākumā viņš aizceļoja uz Kurzemi. Alunāna līdzdar-

bība avīzē tā tad bija ļoti nenozīmīga. No viņa rakstiem

1862. g. iespiesti tikai šādi: Pēterburgas Avīžu 2. numurā

13. lpp.: Pasti Krievu zemē, 14. lpp.: Govju mēris; 13., 18.,

21., 23. nr. agrāk sacerētie politiskās oikonomijas raksti (124.

lpp.: Kapitāls, 194.: Polītīga ekonomija, 223.: Manta, 244.;

Vērtība); 21. nr. 223. lpp,: Par latviešu valodu un bez tam

liela tiesa paskaidrojumu šai pusgadā lietāto svešvārdu sa-

rakstam. Tas ir viss. Tuvākas ziņas varētu sniegt D. C,
D. G. un citi Pēterburgā un arī rosīgākie līdzstrādnieki:

Barons, kas no pirmā sākuma intensīvi līdzi darbojās, vēlāk

visspaidīgākajos apstākļos vadīja avīzi viens pats, tā kā no

viņa patiešām atkarājās tās pastāvēšana. Bez Barona varētu

vēl minēt Frīdmani, Olmani un citus. Es no savas puses

domāju, ka ar teikto pietiek."

Acīm redzot, kaut kas Valdemāru stipri aizkāris minētā „Tau-
tas saimniecības" ievadā. Vai šāds teikums: „J. 'Alunāns par
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redaktoru palikdams, bij mežu akadēmiju atstājis, no kurienes vi-

ņam oij pusgada laikā droša vieta gaidāma, kurā viņš varbūt bez

bēdām savu mūžu botu beidzis. Par redaktoru iestājies, viņš allaž

grāmatās (t. i. vēstulēs. E. Ķ.) savās rakstīdams, šo soli nožēloja,

jo teica, kā knapāki dzīvojot nekā students būdams, lai arī avīžu

pirmajā gadā 4000 eksemplāru apstellējās." Citādi tur atrodas

šāds, Valdemāram īsti labvēlīgs teikums: „J. Alunānu apstipri-

nāja par atbildēdamo redaktoru, un Valdemāra kungs palika iesā-

kumā par cenzoru pie šām avīzēm. Lai gan arī J- Alunāns bij at-

bildēdamais redaktors, tad tomēr Valdemāra kungs uzņēmās visu

avīzes apgādāšanu."
1885. g. maijā Valdemārs raksta Rotas izdevējam J. Kļaviņām,

sakarā ar Laubes Indriķa rakstu Rotā par Kr. Baronu un Pēter-

burgas Avīzēm un tā izsaukto Laubes Indriķa un Ādolfa Alunāna

polemiku. Tur Valdemārs saka:

„Tikai tad, kad dažas no manām labajām cerībām sāka

vairāk un vairāk zust — tikai tad man nāca prātā „Pēterburgas
Avīzes" izdot, pie kurām es biju dc facto 1862. g. redaktors

un izdevējs. Marta mēnesī 1862. g., kad „Pēterburgas Avīžu"

programmu iesniedzu ministram A. Golovinam (kam es it

tuvu stāvēju Baltijas reformas un jūrniecības lietā), tad vēl

cerēju uz reformām un tādēļ gribēju „Pēt. Avīzes" ietaisīt

pirms J. Alunāna, kas 1862. g. iesākumā pret manu gribu

izstājās no mežkopēju korpusa, kur viņš un latvietis Sīvers

bij iestājušies, kad Tērbatas Universitātes kursu bij beiguši.
Alunāns nu nometās manā kortelī dzīvot pilnīgi uz manu

rēķinumu, it kā studentu starpā nereti mēdz notikt. Nu es

gribēju tam pagādāt literāriskus darbus pie „Pēterburgas Avī-

zēm, bet Alunāna slimība (Tiefsinn, Grossenvvahn) jau maija
iesākumā pagriezās par pilnu trakumu, kuru nemaz slēpt

nevarēja, tā kā A. bij tūliņ maija mēnesī jāsūta uz zemēm

pie latvieša, arendātora Olmaņa; pus vesels tas oktobrī 1862. g.

ienāca atkal Pēterburgā un 3 mēnešus vēlāk aizceļoja uz Kur-

zemi pie saviem brāļiem, kur pēcāk nomira... — Barons arī

1862. g. nebūt nebij „Pēt. Av." redaktors, lai gan tas jau

toreiz dažus slavenus rakstus deva. Tikai no 1862. g. beigām
līdz jūnijam 1865. g. Barons bij faktiskais redaktors; atbil-

dīgs arvien biju es, arī šinī laikā; strīdus raksti 1862. g.

vācu un krievu valodās, „lnlandē" un citur, visi nāca no
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manas spalvas... 1862. g. bija tādi labi līdzstrādnieki kā Barons,
vel Sterns (Zvaigznīte), bijis Valkas Cimzes palīgs (tas no-

mira ap 1863. gadu) un jurists Frīdemanis; zināms, vel arī

daži citi. Kad 1863. g. vidū „Pet. Av." tapa uz 4 mēnešiem

aizliegtas, tad es biju gatavs šo avīzi pavisam slēgt, lai gan

tad vel bija 3300 abonentu (1862. g. bija 4200); tikai Barons

aizstāvēja „Pēt. Avīžu" tālāko dzīvību, un tam nu es nodevu

pavisam faktisko avīzes redakciju." (M. Ārons, Kr. Valdemārs,
31. sek. lpp.).

1887. g. Valdemārs sarakstīja priekšvārdus grāmatai Pēter-

burgas Avīžu piemiņa". Tur viņš saka, ka Alunāns nebijis Pēter-

burgā, kad iznākuši pirmie 10—15 numuri.

Klausīsimies, ko Barons stāsta. Viņš dzīvojis Dundagā, kad

1861. g. (1862. g.? E. Ķ.) saņēmis Alunāna vēstuli pārcelties uz

Pēterpili un piedalīties Pēterburgas Avīžu darbā. „Pēterburgā at-

radu tikai Valdemāru. Alunāns veseļošanās deļ bij aizbraucis uz

zemēm pie kāda latvieša Olmaņa, kas Pēterburgas guberņā turēja
kādu muižu uz renti" (Kr. Barona atmiņas, sakop. L. Barone,

74. lpp.). „Alunāns, lai gan redaktors, vājības dēļ nedabūja ilgi

pie jaunās avīzes darboties. 1863. gadā viņš aizbrauca pie sava

brāļa Kurzemē un tur pec kāda gada nomira. Viņa vietā faktiski

vadīja avīzi Valdemārs un es" (turpat, 77. lpp.). Alunāna nekro-

logā Pēterburgas Avīžu 1864. g. 24. nr. piel. Barons saka: „Kādu
laiku Alunāns nu (t. i. pēc izstāšanās no mežu korpusa. E. Ķ.)

uzturējās Pēterburgā un bija viens no „Pēterburgas Avīzes" grun-

tētajiem un strādniekiem. Bet viņa miesīgā vājība vairojās, un

dakteri tam deva to padomu savus pūliņus uz kādu laiku atstāt

un, uz zemēm dzīvojot, atpūsties."

Atstāsim pie malas tālāk stāvošo Pēterburgas Avīžu līdzstrād-

nieku liecības, piem. Grintāla un Štromberga (pēdējais 1867. g.

stāstījis Laubes Indriķim, ka Alunāna slimības laikā sarakstītie

raksti bijuši tādi, ka Baronam tos iepriekš vajadzējis korriģēt)
un arī sekundāros lieciniekus (Ādolfu Alunānu), kas vairāk secina.

Jautājumā par faktisko redaktoru svarīgākais ir Valdemāra

vairākkārtējais un striktais apgalvojums, ka 1862. gadā viņš bijis

Pēterburgas Avīžu dc facto redaktors, pie tam arī Baronam redi-I-

ģēšanā tai laikā nav bijusi kaut cik ievērojama nozīme. Barona
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rokās redaktora pienākumi pāriet pa daļai 1862. g. beigās, bet

pilnīgi 1863. g. rudenī, pēc aizlieguma. Arī Barons noteikti izslēdz

Alunānu no faktiskā redaktora goda. Nav iemesla neticēt arī

Valdemāra izteicienam, ka redaktora amatā Alunāns iebīdīts viņa

grūto apstākļu dēļ. Tā tad: īstais Pēterburgas Avīžu nodibinā-

tājs un vadītājs pirmajā laikā ir Kr. Valdemārs, lai gan par at-

bildīgo redaktoru skaitās j. Alunāns. Pēdējais maijā vai jūnija
sākumā bijis tik smagi saslimis, ka nav spējis nodoties nopietnajam
darbam (karsonis, murgi). Slimība nav izdziedināta, tā kā Alu-

nāns pat spiests atteikties no redaktora pienākumiem un oficiāli

par tādu nav uzskatīts pēc 28. augusta. Pašus galvenos Pēter-

burgas Avīžu uzskatus izteikt un avīzi pret uzbrukumiem aiz-

stāvēt palika Valdemāra kā faktiskā redaktora pienākums.

Tas, ka Alunāns nav bijis faktiskais redaktors, neizslēdz gan

iespēju, ka viņš piedalījies ar saviem rakstiem, dodot Pēterburgas
Avīzēm raksturīgo virzienu. Bet šī iespēja nedod tiesību kategoriski

prezumēt Alunāna līdzdalību Pēterburgas Avīžu spilgtākos rakstos,

pamatojoties vienīgi uz agrāko Alunāna literāro darbību. Kāds

iemesls būtu apšaubīt Valdemāra liecību desmit gadus pēc Pēter-

burgas Avīžu iznākšanas, kurā teikts, ka „Alunāna līdzdarbība

avīzē bija ļoti nenozīmīga" un pēc sīki sastādīta Alunāna rakstu

saraksta ar pārliecību teikt: „tas ir viss". Nav tak domājams,
ka avīzes faktiskais vadītājs nezinātu, kam pieder raksti, kas vis-

pilnīgāk izteic Pēterburgas Avīžu idejas un kurus redaktoram vaja-

dzētu, ja viņš pats nav to autors, pirms nosūtīšanas uz spiestuvi, pat
vairākkārt pārlasīt vai apspriesties ar avīzes financētājiem vai ci-

tiem tuvākiem lldzdarbiniekiem, kā tas arī dažkārt noticis (sal.
Grīntāla atmiņas par redakcijas sēdi, kur pārrunāts kāds Alunāna

raksts, kā ievietošanai pretojies Valdemārs). Kā Valdemārs varētu

aizmirst Alunānam pieskaitīt 2. numurā iespiesto rakstu „Valstību
un tautu ziņas", ja tas atcerējies, ka Alunānam pieder nenozī-

mīgie raksti „Pasti Krievu zeme" un „Govju mēris", kas iespiesti
turpat blakus, un ko gan varēja darbiem apkrauts cilvēks pavisam
viegli aizmirst? Nav arī domājams, ka tie raksti, kas Pēterburgas
Avīzēs viszīmīgāk pauda jaunās idejas, būtu sarakstīti agrāk, at-

radušies jau redakcijas portfelī, kad saņēma avīzes koncesiju, t. L

būtu event. Alunāna sarakstīti 1862. g. sākumā. Šie raksti ir aktuāli

programmas raksti un varbūt nebija pilnīgi pabeigti, kad sāka tos

iespiest. Tā raksta „Par skolām" nobeigums nav vis 8. numurā, kur
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tam vajadzētu atrasties pēc turpinājuma 7. numurā, ja viss manu-

skripts būtu gatavs, bet gan 9. numurā- Beidzot
— vai Valdemāram

būtu kāds iemesls apzinīgi mazināt Alunāna nozīmi Pēterburgas
Avīzēs? Kāpēc viņš tik noteikti ņem vārdu pret Indriķa Alunāna

sarakstīto biogrāfisko ievadu sava brāļa grāmatai, kur Valdemārs

pats nav nemaz aizkārts? Jādomā, ka Valdemārs to darījis, lai

protestētu, ienestu skaidrību kādām privāti izteiktām domām, kas

gribēja ierobežot viņa nozīmi Pēterburgas Avīzēs? Kāpēc Indriķis
Alunāns neatbild Valdemāram, ja pēdējais būtu atkāpies no patiesī-
bas? Jādomā, ka ne par velti Valdemārs sev par apstiprinājumu uz-

dod lieciniekus, kas varētu to pašu teikt, ko teicis Valdemārs.

Ir vēl interesants fakts, ka daļa no Valdemāra uzrādītiem

rakstiem par politiskās oikonomijas jautājumiem ir sarakstīti ag-

rāk, Tērbatas laikā (event. Sētas, dabas, pasaules 4. burtnīcai).
Tie avīzē parādās tikai ar 13. numuru (27. sept.), t. i, kad Alu-

nāns varēja būt atgriezies Pēterpilī.

Sekojot šīm liecībām un Alunāna situācijai Pēterburgas Avīžu

pirmo numuru iznākšanas laikā, jāpieņem, ka minēto rakstu au-

tors jāmeklē pārējo Pēterburgas Avīžu līdzstrādnieku starpā.

Barons nav to rakstu autors, kam mēs dzenam pēdas. Viņš

pats atstājis diezgan pamatīgu savu rakstu sarakstu (savā Pēter-

burgas Avīžu eksemplārā). Tie arī nav jautājumi, kas Baronam

stāvēja tuvu. Velti meklēt autoru tādu Pēterburgas Avīžu līdzstrād-

nieku, kā Frīdemaņa, Biezbārža, Dīnsberga vai iesūtītāju personās.

A. Goba savā jau minētajā grāmatā par Pēterburgas Avīzēm un

J. Alunāna rakstu kopojuma piezīmēs siki iztirzā šo līdzstrādnieku

darbību. No pēdējo vidus atsevišķi jāpakavējas pie Zvaigznītes,

ko Valdemārs, kā redzējām, atestē kā labu līdzstrādnieku. Bet

droši vien to Valdemārs teicis par Zvaigznītes „Malēniešiem v Zobu-

galā. Zvaigznīte ir literāts. Tēlojums ir viņa elements, ne politiska

rakstura apcere, kas ir mūso pārrunājamo rakstu priekšmets. Bet

Zvaigznītes literārajā mantojumā nav neviena līdzīga polītiski-
sabiedriska raksta. Viņu arī nepiemin redakcijas sastāvā.

Paliek pats Valdemārs. Vai viņš ir visu „šķietamo" rakstu

autors? Būtu aplam to uztiept ar nešaubīgu pārliecību. Mēs varam

tikai. konstatēt, ka pagaidām mūsu rīcībā nav pozitīvu liecību, kas

ir minēto ideoloģisko rakstu autors vai autori, bet ir gan drošas
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liecības un secinājumi, kur tie nav meklējami. Varbūt kādreiz lai-

mēsies atrast jaunus materiālus, cenzūras loksnes, manuskriptu

pirmrakstus, vēstules v. t. t., kas dos lielāku skaidrību par Pēter-

burgas Avīžu idealoģisko rakstu autoriem.

Kālab šai izdevumā uzņemts viens vai otrs no minētājiem bez-

paraksta rakstiem, to paskaidros piezīmes pie katra atsevišķā
raksta. i

Šim piezīmēm, kurās pieminēti daži Pēterburgas Avīžu līdz-

strādnieki, nav nolūka mazināt kādas personas nozīmi par sevi.

Vienalga, vai viņa nozīme ir lielāka vai mazāka, katrs Pēterbur-

gas Avīžu līdzstrādnieks pelnī latviešu pateicību un piemiņu.

Ziņas par Pēterburgas jaunām latviešu avīzēm (243.-251. lpp.).
šo Pēterburgā, 1862. g. 20. jūnijā datēto un dienu vēlāk cenzēto,

Pēterburgas Avīžu programmas rakstu izsūtīja līdz ar abonementa

pasūtinājuma zīmēm. — Kas ir šī bezparaksta raksta sacerētājs?
A. Goba, J. Alunāna biogrāfs un rakstu izdevējs un Pēterburgas;
Avīžu gaitu pētnieks, nosveras vairāk uz Alunāna pusi. Grāmatā

„Pirmās ,Pēterburgas Avīzes' un viņu nozīme tautas atmodas

gaitā" (1929. g., 23. lpp.) viņš atrod, ka šai ziņojumā „vairāk ir

runa par latviešu valodas un luterātūras kopšanu (J. Alunāna cen-

tieni) nekā par saimniecisko emancipāciju un materiālo nostiprinā-
šanos (K. Valdemāra nolūks). Varētu domāt, ka šo programmas

rakstu sacerēšanā pirmajam no šiem vīriem, kā jau atbildīgajam
redaktoram Pēterpils cenzūras priekšā, bija vislielākā dalība." Bet

pašu programmas rakstu Goba nav bijis drošs uzņemt Alunāna

rakstos, pat ne šķietamo rakstu vidū. īr gan tiesa, ka valodas) un li-

teratūras jautājumi nav galvenie Valdemāra rakstos, bet tiem viņš

nav stāvējis arī tālu. 1864. g. Valdemārs par ortogrāfijas jautā-

jumu atbild kādam lasītājam Pēterburgas Avīžu „Pasta tašā"

(239. lpp.) un sešdesmitajos gados viņš plāno par krieviski-latviskas

vārdnīcas izdošanas lietām. Valdemāra darbība nav ierobežojama
tikai ar saimniecisko emancipāciju un materiālo nostiprinājumu.
Tas nozīmētu ignorēt viņa rakstus par izglītību un bibliotēkām, ku-

ros viņa „iietišķais" stils iegūst dzejisku, pat apgarotu izteiksmi.

Bez tam jāievēro Alunāna jau minētā 17. jūnija vēstule, kurā

Alunāns nekā neziņo par tiešo sagatavošanos Pēterburgas Avīžu

klajā laišanai. Nav ari domājams, ka 20. jūnijā datētais un Alu-
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nāna dzīves vietā ārpus Pēterpils sarakstītais raksts būtu varējis

iegūt cenzora 21. jūnija atzīmi. Šo rakstu mes noteikti uzskatām

par Valdemāra darbu.

Par Pēterburgas Avīzēm (251.-254. lpp.). Pēterburgas Avī-

zes 1862. g. Nr. 23 (šis numurs varētu būt cenzēts apm. 19. de-

cembrī). Bez paraksta. Zīmīga ir atsaukšanās uz Stenderu: tā ir

Valdemāram ļoti iemīļota lieta (sal. „Vārdi par grāmatām", prie-

cīgs cilvēks, laimīgs cilvēks"). Tāpat noteikti uzskatāms par Val-

demāra rakstu. (Goba uzņēmis Alunāna rakstos.)

* * * Par Rigasche Zeitung 187. nura. rakstu (254.-256. lpp.)

Pēterburgas Avīzes 1862. g. Nr, 6 (cenz. 20. aug.). Bez paraksta.

Uzņemts pec Valdemāra aizrādījuma, ka polemikas raksti ir viņa
darbs.

Asociācijas (256.-258. lpp.). Pēterburgas Avīzēs 1862. gada
Nr. 18 (cenzēts 17. nov.). Bez paraksta. Raksta saturs — par kuģ-

niecību un īpaši meklenburdziešiem (sal. rakstu Morsk. Sborņ.

1862. g. „Meklenburgskoje sudohozjaistvo") noteikti norāda uz

Valdemāru kā autoru. (Goba šo rakstu uzņēmis Alunāna rakstos,

kaut gan piezīmēs pielaiž arī Valdemāru kā autoru.)

Padoms no redakcijas (259.—261. lpp.). Pēterburgas Avīzēs

1863. g. Nr. 12 (21. martā). Bez paraksta. — Nr. 7 Plāņu muižas

īpašnieks Sīverss lūdz piesūtīt viņam ziņas par t. s. dienastnieku

kasi. Nr. 12 atsaucas Gaujienas mācītājs Hervagens, kas starp citu

saka: „Jums taisnība, ka vajaga arī izklausīt, ko šīs kases aizstā-

vētāji teic, un neklausīt vien to, ko Vidzemes likumu nikns mā-

netājs rakstītājs tai grāmatiņā ,Baltische, namentlich livlāndische

Bauernzustānde, Leipzig bei Brockhaus, 1862* — ko izgājušā gadā

nopirku Rīgas andeles bode par 36 kap. s., bet kas man nepatika,

tādēļ, ka tur par daudz ir pukots par mums, vidzemniekiem. Raks-

tītājs laikam būs bijis kurzemnieks, tādēļ viņš tikai mūs nievā un

par Kurzemi neko neteic." Redakcija piespraudusi klāt „Padomu
no redakcijas šai lietā". Šai „padomā" ļoti zīmīgi ir novērojumi

no pagastu darbvedības, kas īsti bija pazīstami Valdemāram kā

kādreizējam pagasta rakstvedim. Jautājums skar arī viņa augšmi-
nēto brošūru. Nešaubīsimies, ka raksts ir Valdemāra.

Kurzemes statistika (261.—264. lpp.). Pēterburgas Avīzēs 1862.

g. Nr. 16 (cenzēts 20. okt). Bez paraksta. Par Heikinga grāmatu
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Valdemārs sevišķi interesējies. To rada viņa statistisko datu salī-

dzinājums ar šveicera datiem, kas iespiesti 1863. g. Nr. 26. Dati

par apdzīvotām vietām Kurzemē pēc Heikinga ziņām iespiesti arī

1862. g. Nr. 11. Pēterburgas Avīzēs iespiestajā tabulā ieviesušās

kļūdas izlabotas pēc oriģināla.

Bizes gaudas (265.—270. lpp.). Pēterburgas Avīžu 1862. g.

2. numura pielikumā. Bez paraksta.

Bizes prieki (270.—279. lpp.). Pēterburgas Avīžu 1862. g. 14.

numura pielikumā (Dzirkstelītē, cenz. 8- okt). Bez paraksta.

Bizmaņa sapņi (280.—282. lpp.). Pēterburgas Avīžu 1863. g.

2. nr. piel. Tāpat kā iepriekšējie bez paraksta. Bet Kr. Baronsi par šīs

satiras autoru uzdevis Valdemāru (Misiņa PA eksemplārā). Sa-

līdzinot šo pēdējo ar iepriekšējām divām, jāatzīst visas par viena

autora darbiem. Valdemāram būs jāpieraksta arī aizrādījums Pēter-

burgas Avīžu paša pirmā numura „Pasta tašā", kas lasītājus sa-

gatavo nākamam rakstam par bizmaņiem. lespējams, ka kaut kādu

iemeslu dēļ pirmajam numuram nodomātais pielikums pievienots

otrajam. Minētā vieta „Pasta tašā" ir šāda:

M. saimniekam V- muiža Kurzeme. Jus prasiet, kas tas

ir: „Zopf", „Zopfzeit" un „Zopfgeist"\ To še īsumā atbildē-

sim; skaidrāki to izteiks mūsu „Dzir.kstele", kas būs pielikta

pie mūsu avīzes otrā numura. „Zopf" ir biza; Zopfzeit, bizu

laiks, ir tie vecie laiki, kur visi augstmaņi valkāja resnu bizu

uz galvas par stātu, un par Zopfgeist, bizas garu, nosauc

tādu cilvēka iegribēšanos, kas to vien cienī un iemil, kas no

vecu veciem laikiem bijis un kas cieti turas pretī visām labā-

kam jaunam ieriktešanam.

Kaunīgie latvieši (282.-286. lpp.). Pirmā puse līdz zvaigznītei

iespiesta Pēterburgas Avīžu 1862. g. Nr. 22 pielikumā (cenz. 12.

dcc.) ar piezīmi: „uz priekšu vēl". Kaut kādu iemeslu dēļ turpinā-

jums varējis parādīties tikai 1863. g. Nr. 8 pielikumā. Pēdējo

Barons uzrādījis par Valdemāra darbu (Misiņa Pēterburgas Avīžu

eksemplārā). Liels palīgs šī rakstiņa autora noteikšanai ir īru dzej-

nieka Mūra dzeja, kas ietilpst „Kaunīgo latviešu" pirmajā pusē.

Šo pašu dzeju atrodam arī Baltijas Vēstnesī 1871. g. Valdemāra

Mājas Viesim adresētā rakstā sakarā ar J. Alunāna piemiņas aiz-

karšanu. Tas liecina, ka Valdemāram īru nacionālista dziļie panti
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bijuši miji. Atī Spāģa pieminas grāmatiņā Valdemāra raksts pa-

beigts ar kādu tulkotu dzeju, pie tam paša Valdemāra tulkojumu.

Zīmīgs arī „Kaunīgajos latviešos" sastopamais Šillera „An's Vater-

land, an's teure schliess' Dich an". To Valdemārs licis par motto

savai grāmatai „Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges".
Izteiktas domas, ka Mūra dzejas tulkojums — ir Zvaigznītes

darbs, jo arī tas atstājis patriotisku dzejoli „Gan ir jauki citās

zemes malās". Tas nepārliecina. Arī citi tai laikā rakstījuši patrio-
tiskas dzejas, piem. Ruģens (Kad atnāks latviešiem tie laiki), Cau-

nītis (Man tu, mīļā dzimtene) v. c. Maz arī ticams, ka Valdemārs

savam rakstam Baltijas Vēstnesī izlietātu cita autora tulkotu dzeju.

Tomess Mūrs (Moore, 1779—1852) ir īru nācionāls dzejnieks

un „Kad tu būtu, tēvuzeme" ir dzejas „Remember Thee" otrais

tin trešais pants. Pati dzeja ietilpst Mūra populārajā krājumā „Irish
Melodies". Baltijas Vēstnesī dzejas 4. rindā ir „spētu", bet Pēter-

burgas Avīzēs — „varētu".

DAŽI PĒTERBURGAS AVĪŽU RAKSTI.

Valstību un tautu ziņas (287.-292. lpp.). 1862. g. Nr. 2. Bez

paraksta. Ar piezīmi zem virsraksta „Kāds vārds par priekšziņu".

Kas zemniekam jāzina? (292.-296. lpp.)- 1862. g. Nr. 4 (cen-
zēta 7. aug.). Bez paraksta.

Par skolām (296.—306. lpp.). 1862. g. Nr- 5, 6, 7 un[ 9 (cen-
zēta 14., 20. un 24. aug. un 3. sept). Bez paraksta.

Par krogiem (306.—312. lpp.). 1862. g. Nr. 8 un 9 (cenz. 28.

aug. un 3. sept.). Bez paraksta.

Zemniecība (313.—315. lpp,). 1862. g. Nr. 13 (27. sept). Bez

paraksta. (Visi augšminētie raksti uzņemti arī Alunāna „šķieta-
mos" rakstos.

Visi šie raksti Pēterburgas Avīzēs sastāda zināmu grupu.
Pirmais raksts uzdots par „priekšziņu" turpmākajiem, otrais pie-
teic, ka turpmāk par paceltiem jautājumiem būs vēl runa.

Vai Valdemārs ir šo rakstu autors? — To nevaram droši pie-
rādīt. Autors meklējams Pēterburgas Avīžu redakcijā. Barons tas
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nav, jo šie raksti neietelp viņa uzrādīto rakstu sarakstā. Alunāna

slimošanas dēļ nevaram iestāties par viņu kā šo rakstu autoru.

(Interesanti, ka trīs no Alunāna rakstiem PA 1862. g. — kapi-

tāls", „Valsts saimniecība", „Manta" sākās ar uzrunu „Cienīgie

lasītāji!) Vai Zvaigznīte, — pēc Valdemāra liecības „krietnais līdz-

strādnieks" būtu meklētais autors? Tas nav nedz pierādāms, nedz

noliedzams. Raksts par skolām pieskaras vairāk Vidzemes apstāk-

ļiem, tur operēts ar Vidzemes skolu statistiku un minēti piemēri

no Vidzemes skolām. Tāpat dati ņemti no 1855. g. statistikas.

Ja šī raksta autors būtu Valdemārs, varētu gaidīt, ka viņš izliek

tātu paša savāktos datus par Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas
skolām 1856. g. (tie iespiesti Inland'ē 1857. g. 39., 40. un 45. nu-

murā). Bet citādi šais rakstos atrodamas arī dažas Valdemāram

radniecīgas domas. Šimbrīžam nav ne pierādāms, ne arī nolie-

dzams, ka šo redakcijas viedokli izsacītāji raksti nākuši no Pēter-

burgas Avīžu faktiskā redaktora spalvas. Zīmīgi, ka „Bizes

priekos" sastopams Valdemāram raksturīgais vārds „mežēns", ko

pie Alunāna un Zvaigznītes neatrodam. Uz Valdemāru norāda ari

Stendera pieminēšana.

Zobugala sarunāšanās ar Russkij Ļistoku (316—324. lpp.).

1862. g. Nr. 24 un 26. Bez paraksta. Šis gabals stila ziņā cieši pieslē-

dzas trim iepriekšējiem par bizmaņiem, par kuriem bija norādī-

jumi, ka tos rakstījis Valdemārs. Dialogs ļoti radniecīgs Valde-

māra paņēmienam citēt pretinieka rakstu, lai tad to ar savām asa-

jām piezīmju bultām satriektu gabalu gabalos (piem. brošūra

„Baltische, namentlich livlāndische Bauernzustānde", 1862. g.).

Katrā ziņā, kā jau šais piezīmēs agrāk uzsvērts, Valdemāra

darbība Pēterburgas Avīzēs nav domājama tikai pāris rakstu vei-

dā. Viņa archīvā atrodamās Pēterburgas Avīžu 1864. gada dažas

cenzūras loksnes droši apliecina, ka Valdemārs nav izvairījies ari

no redakcijas „melnā" darba. Viņa spalva devusi Pēterburgas

Avīzēm labi daudz rakstu. Dažs labs no tautu dzīves aprakstiem
vai politisko notikumu apcerējumiem (nedēļas pārskati), kas sa-

stopami gandrīz vai katrā numurā, tāpat statistikas ziņas un dati

par kuģniecību dažādās valstīs vai ostās būs nokļuvušas Pēter-

burgas Avīzēs ar Valdemāra līdzdalību. Ari daudzas atbildes „Pasta

tašā" būs rakstītas ar Valdemāra roku, piem. PA 1863. g. Nr. 8

(C. S—g k. Kurz. — par jūrskolām), Nr. 26 (māc. R. V., L. Vidz.
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— Ļaudonas māc. Fogelam, kas uzrunāts otrā personā un par

„coetanu"; tas iespējams tikai Valdemāram vai Cimzem, kas bija

iestājušies augstskolā apm. vienā laikā ar Fogelu) v. t. t.

Neticam, ka kādreiz būs iespējams pilnīgi rekonstruēt Pē-

terburgas Avīžu līdzstrādnieku un viņu darbu sarakstu.

Lūkosim noskaidrot vēl vienu jautājumu — vai Valdemārs nav

iietājis kādu pseudonlmu vai vel kādas citas šifras bez parastās

C. W—r.? — Nav aizrādījumu, ka Valdemārs būtu lietājis kādu

pseudonlmu. Varbūt, ka Valdemāra rakstīts ir tas gabals Pēter-

burgas Avīžū 1862. g." 18. nr. pielikuma rakstā, kas adresēts Jel-

gavas avīzēm un parakstīts ar „Kāds kurzemnieks". Ja tas arī

būtu noteikti pierādāms, tad tomēr mums būtu atklāts tikai gadī-

juma rakstura pseudonīms. Citādi ir ar šifrām. Tās ir dažādas

Valdemāra citās valodās sarakstītiem rakstiem. Pats pirmais raksts,
kas mums šobrīd noteikti zināms kā Valdemāra sacerējums, ir

parakstīts ar šifru
— — r (Inland 1850. g. Nr. 16 par Valdemāra

labvēļa Hagedorna krājkases 25 gadu jubileju). Šī šifra lietāta arī

tā paša laikraksta 1859. g. 9. numurā. Ir arī šifras —r—(turpat
1862. g. Nr. 36), —m— (St Peterburger Zeitung 1862. g. Nr. 182),
W un krievu B (Maskavas periodā, krievu avīzēs), varbūt arī

_

*#**

(in ian<j 1858. g. Nr. 17). Droši vien būs arī citas, kā

nu katru reizi pēc vajadzības, lai maldinātu tos, kas vērīgi sekoja

viņa darbībai.

Vai šis šifras Valdemārs nav lietājis arī saviem rakstiem lat-

viešu avīzēs? Ar šifru —m— ir parakstīti raksti Mājas Viesī

1869. g. par skolām Limbažu pusē, Baltijas Vēstnesī 1870. g.

kāda humoreska, Latviešu Avīzes 1875. g. kāds tēlojums un Mā-

jas Viesī 1859. g. Nr. 28 „Kā svešās zemēs ar skolām iet". To-

mēr dažas valodas un stila īpatības liedz šo rakstu (pareizāk tul-

kojumu) uzņemt Valdemāra „šķietamo" rakstu starpā.

Ar —r— parakstu Mājas Viesī 1873. g. ir kāds tēlojums un

Balt. Vēstnesī 1875. g. kāda humoreska. Tie nevar būt Valdemāra

raksti. Ar ...r (kas varētu būt šis šifras cits variants) parakstīti kādi

garīgi v. c. raksti, bet to autori ir Dobners, Hugenbergers, Val-

ters, Volters v. c. mācītāji. Latviešu Avīzes atrodam daudz rakstus

ar īsti Valdemāram piederīgu šifru W—r, bet tās īpašnieks ir Ne-

retas mācītājs Vāgners. Tāpat Dienas Lapā atrodam rakstus, pie
tam par jautājumiem, kas Valdemāru interesējuši (piem. bibliotē-
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kam), bet šī šifra sastopama arī pec Valdemāra nāves. Tas

īpašnieks laikam būs Kristaps Valters.

Paliek vel kāds rakstiņš Latviešu Avīžu 1844. g. Nr. 18. Tas

parakstīts ar r un referē par saules puķu izlietāšanas iespē-

jām un dzērāju atradināšanu no brandvīna. Ļoti iespējams, ka tas

ir Valdemāra iesūtījums. Šai laikā, kā to rāda Valdemāra dzeju

klade, atrodam arī Valdemāra literāros mēģinājumus. Katra lite-

rāta gaitas jau arī sākās ar iesūtījumiem redakcijām.

Daži Valdemāra raksti būs palikuši arī avīžu redakciju port-

feļos. To liecina Vēbera 1887. g. 2. aprija vēstule Valdemāram,

kurā teikts: „Jūsu rakstu par latviešu ortogrāfiju ievērošu. Jums

taisnība, ka citādi nevar apkarot ķirilicas uzmācējus, kad pierāda,
ka viņu priekšlikumi tik tad ievedami, kad krievu burtus pavisam

saķēzi."

PAR ILLŪSTRĀCIJĀM.

Kr. Valdemārs (atsevišķa lapa aiz titullapas). O. Norīša orī-

ģināllitografija, zīmēta pēc Maskavas jūrniecības biedrības un Mas-

kavas latviešu pulciņa (1876. g.) grupu fotogrāfijas.

Kr. Valdemārs (15. lpp.). Pēc fotogrāfijas gravējis M. Bušs

1891. g. Pirmpublicējums Austrumā 1892. g. Āronu Matīsa rakstā

„Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un darbā". Vāka un teksta illū-

strācija Bandreviča publicētam Valdemāra rakstam „Cela vado-

nis latviešu mudīgiem zēniem" (Latvju tauta). Tur piezīmēts:

„63 gadu vecumā, 1888. g." Arī atsevišķa lapa līdz ar autogrāfu.
Tā šeit reproducēta oriģinālā lielumā.

Kr. Valdemāra autogrāfs (117. lpp ). Latviešu 19. g. s, chro-

nikas sevišķā uzaicinājuma nobeigums (sk. 337. lpp.)- Samazināts.

Krievu-latviešu-vācu vārdnīcas titullapa un iespieduma paraugs

(130. un 131. lpp.). Samazināti.

Kr. Valdemārs (159- lpp.). K. Kronvalda kokgriezums. Publi-

cēts Baltijas Vēstnesī 1873. g. Nr. 46. Samazināts.
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Kr. Valdemārs pie pultes (aiz 192. lpp.). O. Nonša orīģināl-

litografija, zīmēta pēc Valdemāra fotogrāfijas sešdesmitos gados.

Valdemārs, pēc viņa paziņu liecībām, mīlējis strādāt vēlu naktīs,

pie pultes stāvot.

300 stāstu titullapa (227. lpp.). Oriģinālā lielumā.

Pēterburgas Avīžu pirmais numurs (245. lpp.). Samazināts.

Zobugala titulvinjete (271. lpp.) Pēterburgas Avīžu 1862. g.

22. nr. pielikumam. Samazināta.

Bizmaņi (265. un 279. lpp.). Illūstrācija rakstiem „Bizes gau-

das" un „Bizmaņa sapņi". Samazināti.

E. Ķiploks.
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