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REDIĢĒTĀJA PRIEKŠVĀRDI

Saskaņā ar pirmajā sējumā deklarētiem Valde-

māra rakstu kārtojuma principiem, šim sējumam pa-

redzēti tie Valdemāra raksti par sabiedrības jautā-

jumiem, kas iznākuši grāmatās. Stingri pieturoties!

pie šāda sijājuma, vajadzētu neuzņemt arī šinī sē-

jumā ietilpinātās brošūras „Russlands Volksschulen,

vom volkswirtschaftlichen Standtpunkt betrachtet",

„Rižskija pisma" un „Die Lettenauswanderung nach

Nowgorod im Jahre 1865 und die baltische deutsche

Presse", jo tās ir vācu vai krievu presē iespiesto

rakstu novilkumi resp. to tulkojumi. Tomēr kā Val-

demāra plašāki darbi, kas izplatījušies arī grāmatas

formā, minētie raksti uzņemti šinī sējumā un ne nā-

košajā, kas sakopos krievu un vācu presē publicē-
tos rakstus.

Tomēr šeit nav uzņemtas visas Valdemāra grā-

matas, kas pēc sava satura tam piederētu. Ārpus šī

rakstu izdevuma pavisam paliek darbi, kas rakstīti

Krievijas tautas apgaismes ministrijas uzdevumā un

pieskaras tikai Krievijas un krievu lietām. Šie dar-

bi nav pilnīgi ignorēti — bibliogrāfiskās piezīmēs būs

to īsi atreferējumi. Tāpat dažas no šeit uzņemtajām

Valdemāra grāmatām sniegtas ar zināmiem

miem. Proti, no rakstu kopojuma „Vaterlāndisches'
und Gemeinnūtziges" abām daļām nācās kādus rak-

stus pilnīgi izlaist vai īsināt. Šie raksti sniedz kādu

likuma tekstu vai arī pēc sava satura iederas pavisam
citā sējumā. Kādi raksti no „Vaterlāndisches und Ge-

meinnūtziges" uzņemti pilnīgā veidā, kādi īsināti vai

pavisam atstāti neiespiesti, paskaidros bibliografis-



kās piezīmes un referāti. Tāpat zināmi grūtumi ro-

das ar Valdemāram raksturīgo paņēmienu* kas spilgti
izpaužas šinī sējumā uzņemtajos rakstos, proti, saviem

nolūkiem kalpināt pašu pretinieku, t. i. uzmanīgi se-

kot sava pretinieka spalvai un tad, zīmīgāko citējot,

pašam pievienot iznīcinātājas, ugunīgās piezīmes. Daž-

reiz šādi citējumi ir īsti gari vai pat sastata visu

rakstu. Kārtotāji negribēja ignorēt Valdemāra iemī-

ļoto taktiku, tādēļ, ar maziem izņēmumiem sniegti
arī garie citāti. Ja tos atlaistu nost, dažreiz kļūtu
pilnīgi nesaprotamas arī Valdemāra replikas un ga-

rākie apcerējumi. Lai lasītājam būtu vieglāk orien-

tēties, kur citāts, kur Valdemāra piezīmes, visi ci-

tāti un garākie iespraudumi, tiklab korpusa vai pē-

tīta burtiem, iespiesti ar ievilkumu (šaurākās rin-

dās), pie tam lappuses, kuras pilnīgi aizņem ci-

tāts, uzskatāmi rāda svītriņa šādu lappušu kreisajā

augšmalā (piem. 34. lppw). Rakstu kārtotāji respek-
tējuši arī Valdemāra noteikto iespieduma kārtību:

kas tanīs kā svarļgāJkais iespiests korpusa
tas arī šeit iespiests tāpat, kas oriģinālā iespiests' pē-

tītā, tas arī šeit atrodams pētītā. Visi izcēlumi un

rētinājumi ir paši Valdemāra, tikai dažās vietās nav 1
ievēroti nesvarīgie rētinājumi.

Šeit iespiesto rakstu kārtojumā ievērots chrono-

loģiskais (publicēšanas kārtības) princips.
Visus rakstus tulkojis Verners Ābele. Piezīmes

ir Edgara Ķiploka.

1936. g. novembrī.
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izglītības pilnīgi neiespējama. Tikai lielas mui-

žas nodarbina ārzemju izglītotos zemkopjus, bet

arī tos retumis. Lielas ir neērtības um tikpat liels

risks svešo laimes meklētāju starpā atrast godīgus
un krietnus vīrus, kas zinātu Krievijas lauksaimnie-

cības vajadzības, pazītu tās tautas tikumus un pa-

ražas un prastu tās valodu. Bez tam racionāla saimn

niecība prasa arī daudzmaz izglītotus zemākos ierēd-

ņus. Atsevišķām lauksaimniecības un mežko-

pības svarīgajām nozarēm, lauksaimnie-

cības lielajai un mazajai rūpniecībai, lop-

kopībai v. c., racionāli saimniekojot, nepieciešama

pareiza grāmatvedība un zināma zemāko ierēdņu
prasme. Arī krietnākais virspārvaldnieks nekā nepa-

nāks, ja viņa rīkojumus izpildīs tikai neizglītoti, ve-

cu aizspriedumu pārņemti cilvēki. — Tā tad: lielo

un mazo muižniecības īpašumu pārvaldniekiem pa

lielākai daļai sava izglītība turpmāk būs jāiegūst vie-

nīgi tautskolā, jo citādi šie ierēdņi muižniekam vai

nu būs vai arī liksies par dārgiem. Labas taut-

skolas dos visiem muižu īpašniekiem iespēju par ma-

zu algu dabūt labi apmācītus un spējīgus ie-

rēdņus. Viņi varēs izvēlēties spējīgākos. Viņi izpratīs

tagad nepieciešamo pilnīgo lauksaimniecības pārkār-
tojumu un zinas arī, kā tas darāms. Derīgi populāri
raksti v. c. vienmēr dos jaunas pamācības, un viņi

varēs uzstāties pret tautas māņticību, slinku-

mu un aizspriedumiem.
Še minētās tautskolas priekšrocības nāks sevišķi

par labu muižniecībai kā lielu zemesgabalu īpašnie-
cei tās lielsaimniecībās ar daudzajām nozarēm, no

kurām liela daļa ir ienesīgas vienīgi tad, ja tautai

ir zināma izglītība. Tās vairāk kā divkārtīgi pacels)
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šo lielo muižu ienākumus, tā muižniecībai ātri at-

maksādamas par viņas dalību valdības rūpēs atcelt

dzimtbuvi.

2) Labums zemes īpašniekam zemnie-

kam būs tikpat liels. Tikai tur zeļ mazie zemes īpa-

šumi, kur zeļ arī tautskola. Kur tautai nav pieejama

izglītība, pat zūd lielākā daļa mazo zemes īpašumu

ienākumu, un sevišķi aiz šādiem diviem iemes!-

liem. Pirmkārt, neizglītotai tautai ļoti maz pra-

sījumu un tāpēc nav arī tieksmju daudz strādāt un

taupīt leguvis acumirklim nepieciešamo, mazais saim-

nieks ļoti viegli padodas slinkumam, nolaidībai un

dzērumam, būdams bez kādiem augstākiem garīgiem

centieniem, tālu prom no cilvēces kultūras dzīves.

Tautas izglītība, turpretim, zemniekā ātri rada nekad

neapmierināmos kultūras dzīves prasījumus. Šo prasī-

jumu apmierinājums dod visām lauksaimniecības rūp-

niecības nozarēm lielu ierosu. Pilsētas kļūst lielas

un bagātas, plaukst tirdzniecība un tautas finances.

Otrkārt: ar lauksaimnieka uzcītību vien nepie-

tiek, lai dibinātu viņa labklājību. Visuzcītīgākais cil-

vēks var badu mirt, ja viņš izdarīs nederīgus vai

mazderīgus darbus. Mūslaiku lauksaimniecība ir māk-

sla, kuras pamati jāzina un jāiemācās arī zemniekam,

ja viņš savai lielajai uzcītībai grib bagātīgus aug-

ļus. Aizspriedumus un veco, kļūdaino saimniecības

veidu zemnieks atstās tikai tad, kad viņš būs daudz-

maz izglītots. Tāpēc nav pārspīlējums, bet vienkārša

patiesība, ka pat niecīgs progress tautas izglītībā

Krievijā panāks pieaugumu gada ienākumā par 100

miljoniem (par labu Krievijas tautām).

3) Bez muižniekiem un zemniekiem no racionālas

lauksaimniecības labumus gūs bez tam vēl:
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musu naudas tirgus un tirdzniecība ar ārzemēm,

jo ļoti liela mērā pieaugs eksports;

mūsu dzelzceļi*), kas dos pat lielākas dividendes

kā Ziemeļamerikā, jo Krievijā ar līdzīgu izplatījumu
vairāk iedzīvotāju un arī zeme ir auglīgāka; bei-

dzot

valsts kasei, kuras ienākumi gadu gadā ātri pie-

augs, un pavalstnieki arvien vieglāk varēs maksāt.

Bez lauksaimniecības no tautskolas iegūs:

I. Lielā un mazā rūpniecība, t. i. fabrikas un

amatniecība. Pilnīgi skaidrs, ka abas iegūs sevišķi
daudz no labas tautskolas. Lielākais ļaunums pie

mums līdz šim bija nepieciešamība augstākus un ze-

mākus fabriku ierēdņus un pa daļai pat strādniekus

meklēt ārzemēs. Tāpat vislielākais mūsu amatnieku

veiklums nevarēja atvietot viņu izglītības trūkumu; vi-

ņi tikai reti varēja konkurēt ar izglītoto ārzemnieku.

Mākas un zinības amatniekā rod gaumi, apķērību un

izpratni; ar to fiziskais darbs gūst savu pilno vērti.

Daudzas ļoti noderīgas rūpniecības nozares radīsies

tikai ar tautas izglītību. Izglītota tauta ātrāk saprot

šo laiku jaunos prasījumus, vieglāk atstāj mazāk ie-

nesīgo veco darba veidu vai arī to papildina.

11. Tirgotāji, sevišķi mazākie kapitālisti. Tiem bez-

gala daudz grūtību rada skolas izglītības trūkums un

neprasme grāmatas vest. Te zaudējums gan mazā-

* Vislielākā ierosa dzelzceļu būvēm ir izredze uz ātru

un ievērojamu lauksaimniecības ražojumu pieaugumu. 30 miljoni

ziemeļamerikāņu pēdējā laikā ikgadus uzbūvēja 4000 veršķu jaunu

dzelzceļu; tagad viņu līniju garums jau 50.000 veršķu!
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kā mērā attiecināms uz tirgotāju; visvairāk cieš pā-

rējie iedzīvotāji, jo konkurence nevar tik brīvi attī-

stīties kā Vakareiropā. Kad vispār pamodusies in-

telliģence, lieltirgotāji savam darbam dabū daudz spē-

jīgākus ļaudis. Vispārējās tirdzniecības intereses se-

višķi veicina patstāvīga nācionāla tirdzniecības flo-

te, kas, tikai tautai izglītotai esot, var attīstīies un uz-

varēt ārzemju konkurenci.

111. Zemes augstākās mācības iestādes ar taut-

skolām dabū ievērojamu krietnu ļaužu pieaugumu.

Zemes aristokrātija dabū ļoti krietnus un lētus māj-

skolotājus; tai nevajag vairs izvēlēties aizbēgušus

friziermācekļus vai ārzemju vējgrābšļus par savu

bērnu audzinātājiem un tos tādējādi sabojāt. Ir zi-

nāms, ka gandrīz visu valšķu skolotāji — pa daļai

no profesoru katedrām līdz tautskolotājiem — pie-

derīgi pie zemākām kārtām; Tikai tur, kur ir lielā

skaitā izglītota pilsonība, tā palaikam aizņem šīs

vietas, pie tam augstākās. Svarīgākie iemesli mina-

mi šādi: skolotāja amata grūtums vispār, prasījums

pēc lielas garīgas modrības un izturības; beidzot —

pa daļai minēto iemeslu dēļ — vienmēr krietniem

vīriem, skolotāja darbu strādājot, iespējams uzstrā-

dāties cienījamā stāvoklī. Krietnajam skolotājam
nekad nevajag ārēja spīduma; viņš nekļādīdamies pats

sevi dara vērtīgu.

Lielās naudas grūtības, kas pat ļoti labās tautsko-

lās stājas ceļā zemāko tautas slāņu bērnu zinātnis-

kai izglītībai, ir tās kas liek tikai patiesiem gribētā-
jiem kļūt par skolotājiem. Tāpat tas ir ar rakstnie-

kiem, zinātniekiem un māksliniekiem. Tā katrā no-

zarē vislabākais spēks nokļūst visderīgākajā vietā.
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IV. Aristokrātija gūst lielāku spožumu, ja tā ap-

kalpei un savu pavēļu izpildījumam var izmantot cilvē-

kus ar zināmu izglītību. Šo spožumu vēl palielina

viegla iespēja muižu ēkas to iekšienē un ārpusē ar

gaumi iekārtot un ap tām ļaut rasties skaistiem ap-

stādījumiem. Ar izglītotiem amatniekiem un apkalpes

ļaudīm to varēs sev atļauties arī nabadzīgāki muiž-

nieki. Tagad pat ievērojamas ģimenes spiestas iztikt

ar pilnīgi neizglītotiem apkalpotājiem, kas tās piem.

salīdzinājumā ar angļu aristokrātiju, nostata ēnā.

V. Tikai laba tautskola panāks to, ka ierēdņi un

valsts iestādes, sevišķi zemākās, būs tikpat priekš-

zīmīgas kā Prūsijā un Francijā. Neviena valsts nav

pietiekami bagāta, lai visiem ierēdņiem varētu mak-

sāt lielas algas. lerēdņi no aristokrātijas aprindām

nevar pārtikt no mazām algām nedz kā ierēdņi, nedz

arī kā skolotāji. Spējīgs, labi izglītots vīrs no zemā-

kiem tautas slāņiem bieži apmierināts ar algu 300

sidrabu rubļu apmērā, jo viņam vecāku mājās daudz

ļaunāk klājies, turpretim mājās pie luksa pieradu-
šais domā, ka ar tādu algu jāmirst badā. Bagātu

vecāku bērni gan var dzīvot no kapitāla procentiem,

jo ierēdņa alga sastata tikai nelielu daļu viņu ienā-

kuma. Tādā gadījumā tomēr no viņiem visumā nevar

sagaidīt to centību, nopietno darbu un kārtību, ko

izrāda tie, kas pārtiek vienīgi tn3 savas algas. Miv

nistrijas un augstākās iestādes savā derīgajā dar-

bībā izjūt traucējumus, ja zemākajās iestādēs darbu

neizpilda kārtīgi, laikā un pareizi; daudzi labākie

likumi paliek tikai uz papīra.
VI. Ļoti lielā mērā tautskola stiprina valsts

drošību. Tagad, kad jauni izgudrojumi seko viens

otram, tai valstij ir milzīgs pārsvars militārā ziņā,
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kas katram spējīgam cilvēkam dod iespēju vairot

valsts varu nevien ar savu fizisko, bet arī garīgo

spēku. Jaunā franču karamāksla prasa abas lietas:

fizisko un garīgo spēku katram atsevišķam karei-

vim; slēgtā ierinda vairs neder. Pat mēchaniskās

kara mākslas ierīces prasa izglītību, gudrību un veik-

lumu.

Tikai labi organizēta tautskola spēj mūsu plašajā
tēvzemē no daudzajiem miljoniem bērnu izvest gud-

rākos gaismā. Tikai uz skolas sola zēns no nabaga
būdas redz, ka viņam vairāk dabīgo spēju par ci-

tiem zēniem, skolas biedriem, un cenšas šīs spējas

tālāk veidot. Bez tautskolas viņš to, droši vien, bū-

tu sapratis tikai vēlākajos mūža gados, bet tad vairs

nebūtu bijis iespējams ko darīt. Nevajag aizmirst,

ka šīs cilvēks izdara šo atklājumu jo vēlāk, jo viņš

pieklājīgāks, nopietnāks, paļāvīgāks un vērtīgāks pēc

sava rakstura.

Tautas dabīgo spēju summa ir Dieva dāvana par

svētību valstij un tās attīstībai. Tā miera laikā ir

valsts zelta bedre, bet karā — aizsargs. Tautskolu

stāvoklis būs slavu un ģermāņu tautu nākotnes iz-

šķīrējs. Kas var teikt, kur dzimst varoņi nākama-

jām slavu cīņām ar citām tautām pie Bosfora, Tesā-

lijas līdzenumos vai citur kur? Varbūt, ka viņus var

un varēs atrast vispār labi sagatavotā tautskola. Tai

65 miljonos ino mūsu valsts 68 miljoniem jārada zināma

garīga rosme. Pēc šīs pirmās, kaut arī vājās iero-

sas īstais vīrs palaikam ceļu atrod pats un ir valstif

derīgs, arī sev tāds būdams. — Kas zina, kurā at-

tālā Vjatkas vai Stavropoles apriņķī varbūt zemā

būdiņā dzims vai ir jau piedzimis drošais izgudro-

tājs, mēchaniķis, inženieris, ķīmiķis, kura panākumi
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tun darbi pēc 50 gadiem slavu ciltij liks atmirdzēt

citu pasaules nāciju starpā, padarīs bagātu visu cil-

vēci? Varbūt viņu var atrast tikai tautskola; tai va-

jag visur ļaut savai gaismai spīdēt un nevienu stū-

rīti neaizmirst, kā tas jau tagad ir Rietumeiropā!

VIL Tautskola palīdz taisni tiem valsts pavalst-
niekiem tikt pie izglītības, kuru garīgā novirze tiecas

pēc peļņas. Šī pavalstnieku šķira, protams, ir visla-

bāk piemērota atvērt Krievijas neizsmeļamos dabas

bagātību avotus, ar kuriem tā apveltīta. Tautskola

saviem audzēkņiem arī vislabvēlīgākajā gadījumā var

sniegt tikai nelielu izglītību. Šī izglītības zemā pa-

kāpe tomēr pietiekama, lai, ievērojot krieva lielās

dabīgās spējas, pie mums radītu rūpniecības uzplau-
kumu, kas angļiem, frančiem un vāciešiem drīz vien

varētu iedvest cienu.

11.

Nav vajadzīgs minēt vēl vairāk iemeslu par la-

bu tautskolām, jo no iepriekšējā skaidri redzams,

ka valstij nepieciešama nevien augstāko kārtu, bet

arī zemnieku izglītība. Pat augstskolu un zinātnes

institūtu attīstība pa daļai bez tautskolas nav iespē-

jama, pa daļai mazāk noderīga kā tautskolu uzplau-
kums. Ja, piem., mūsu Zinātņu akadēmijas mācītie

kungi izdara visnoderīgākos izgudrojumus praktiska-
jai dzīvei un tos iespiež, tad Krievijai, kamēr tā pa-
liek bez tautskolas, palaikam no tiem būs ļoti maz

labuma. Vislielākais ieguvums tām valstīm, kuru ze-

mākā, amatos nodarbinātā kārta tiktāl izglītota, ka

var šos izgudrojumus izdevīgi izmantot.

Minēto iemeslu lielā nozīme ir ta, kas pašlaik
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spiež visas rietumu tautas censties pēc tautskolu aug-

stāka līmeņa. Kamēr pēc Charkovas profesora Ros-

lavska-Petrovska statistikas Krievijā uz 132 cilvēkiem

ir viens skolēns*), Austrijā ir viens uz 14, Zviedrijā
viens uz 12, Francijā uz 11, Anglijā uz 9, Beļģijā
uz 8, Holandē, Dānijā un Norvēģijā uz 6 līdz 8, vi-

sā Vācijā uz 6V2, dažos Vācijas apgabalos, kā arī

Ziemeļamerikas ziemeļu štatos, Dienvidskotijā un Is-

landē uz 5 cilvēkiem. Islande rāda, ka garās ziemeļu
ziemas sevišķi labas obligātajai skolai un izglītībai.
Visā Vācijā jau kopš 1815. gada pastāv noteikums

par obligāto skolu, pēc kā katram bērnam no 6. līdz

14. mūža gadam jāmācās skolā; par nabagiem un bā-

riem pa daļai rūpējas pagasts, pa daļai valsts.

Grieķija, vēl pirms 30 gadiem pilnīga barbaru zeme,

tagad skaita jau uz 12 iedzīvotājiem vienu skolē-

nu, pie kam ievērojama daļa tās skolu ir jau ļoti
labas. Spānija, kurai 1839. gadā vispār bija tikai 900

skolu, var pateikties darbīgajam un izglītotajam, stin-

gri konservātīvājam Navaecam, ka viņš 1845. gadā

nodibināja tautskolu, un reizē ar to par jaunu uz-

plauka zeme, kas ar savu par parunu kļuvušo tum-

sību bija nonākusi jau pašā bezdibens malā. Vēl

1852. gadā visā Spānijā bija tikai 1.898.000 personu,

kas prata lasīt (13V2 procentu iedzīvotāju); tikai

1.221.000 prata rakstīt (9 procenti). 1859. gadā jau

bija visiem obligātā skola ar 23.188 skolām. Nevien

bērni, bet arī ļoti daudz pieaugušo centās atgūt no-

kavēto skolas izglītību. Kā zināms, Anglijā ar ļoti
lieliem panākumiem darbojas skolas pieaugušiem.

•) Vācu kolonistiem Krievijā uz 6 līdz 12 cilvēkiem ir viens

skolēns; Baltijas provincēs viens uz apmēram 50 cilvēkiem.
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Agrākos gadsimteņos tikai nedaudzas tautas rū-

pējās par labām tautskolām. Svarīgākais iemesls bi-

ja nepietiekami noorganizētā valsts un tautas saim-

niecība. Valsts teorētiķi nepareizi domāja, ka izglī-

totā un neizglītotā cilvēka darbs esot vienādā vēr-

tē. Tautsaimniecības zinātne, kas tik svarīga valstij,

bija tik maz attīstīta un izplatīta, ka vienkāršākās

patiesības nebija zināmas. Anglijā, kur tautskola ne-

maz nav sevišķi ziedošā stāvoklī, vismaz 4000 skolās

māca tautsaimniecību, pie tam palaikam populārā vei-

dā. Šīs zinātnes labākās un svarīgākās mācības Joti
vienkāršas un populāras un nemaz nav tā-

das, kas saprotamas augstskolas sienās vien. Angli-

jas bagātība pa lielai daļai balstās uz Ādama Smisa

mācību ietekmi. Pilsoņu darbs un praktiskie panā-

kumi toreiz nebija gandrīz nekādā sakarā ar mākslu

un zinātni; visur rutīna bija svarīgākais. Zemkopība

ar tās nozarēm, karamāksla, tirdzniecība, jūrniecība,

visa rūpniecība salīdzinājumā ar mūslaikiem bija Jo-
ti vienkārša. Mākslīgu mašīnu bija ļoti maz, un ļo-

ti reti jauni izgudrojumi. Tautskola, kur tā pastā-

vēja, bija vienīgi baznīcas kalpībā; valstij nebija ne-

kādu prasījumu no tās. Tomēr tās tautas, kuru garu

tautskolas daudzmaz modinājušas, ir citām pārākas,

pat visneizdevīgākajos apstākļos un pat tad, kad sko-

las mācība bijusi pilnīgi vienpusīga un aplama. Pie-

mērs tam ir jūdu, arābu, japāņu un ķīniešu un arī

dažu Eiropas pilsētu vēsturē. Te izrādījās, ka pat

visļaunākā pārvalde maz ko var kaitēt tautai, ku-

rā pamodusies intelliģence, kas dod neizsmeļamus

spēka avotus, bet ka daudz mazākas kļūdas pārval-

dē nodarīja vispārēju ļaunumu, tikko tauta bija ne-

attīstīta un neizglītota.
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Tagad acīm redzot valstij daudz vairāk jāprasa no

tautskolas kā baznīcai. Baznīcai savām vajadzībām
visur pašas ēkas; tā savu darbību var ļoti viegli div-

kāršot ar savu darbinieku intelliģenci un centību.

Tautskola lielajiem valsts mērķiem pie mums jārada

pilnīgi no jauna. Franču tautskolas radītāja Napo-
leona I skolu programma (pēc kuras, diemžēl, viņa

īsajā valdības laikā nepaspēja visā zemē sākt mā-

cīt) apmēram varētu būt labākā, kas tautskolai ļauj

izpildīt valsts dotos lielos uzdevumus. Sākums to-

mēr ir ļoti grūts, sevišķi tāpēc, ka ļoti drīz jāsāk
visu tautu apmācīt lasīt, rakstīt un lēst, ja Krievijas
tautskolas grib tikpat ātri vai pat vēl ātrāk sasniegt

panākumus kā Grieķija un Spānija — divi zemes,

kas tāpat kā Krievija sākušas no pašiem pamatiem.
Lai ātri sagādātu daudzos skolotājus, kas nepiecie-
šami pirmajam pārejas laikam, Krievijai liekas ejams

tikai viens ceļš.

Centīšos nākamajās rindas to pec iespējas sīki

aprakstīt.
Tas ir tas pats ceļš, ko gāja Frīdrichs II Prū-

sijā. Mūsu kareivji pēc iespējas labi iemācāmi lasīt,

rakstīt un lēst. Pēc labi izturēta pārbaudījuma uz-

cītīgākie un spējīgākie atvaļināmi uz dzimteni dibi-

nāt pagaidu tautskolu. Kur zemnieku pagasts pats
atrod citus skolotājus, kas minētos priekšmetus var

un grib labi mācīt, tur, protams, kareivji nav uz-

spiežami. Uz 500 abēja dzimuma dvēselēm vajag
viena skolotāja. Sākumā skolai telpas jādabū no pa-

gasta; kur tādu nav, tur mācībām pagaidām jāno-
tiek labākos zemnieku dzīvokļos. Turīgākos paga-

stos un kroņa muižās algas šiem skolotājiem maksā

zemnieki; citos novados pa daļai zemnieki, pa da-
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ļai muižas īpašnieki, pa daļai valsts; turpretim pa-

visam nabadzīgos novados — vienīgi valsts, pa-

līdzot arī muižniekiem. Skolotāja alga sākumā ļoti
maza, bet no gada gada aug. Šī pirmā apmācība ap-

tver visu Krieviju: krievus un cittautiešus, līdzšinē-

jos dzimtļaudis un brīvos, kroņa un privātos zem-

niekus — jo valstij nepieciešama visu attīstība gan

savā, gan viņu pašu labā. Mācībām jānotiek bez at-

līdzinājuma, izņemot vienīgi turīgākos un pilsētu tu-

vumā esošos novadus. Skola darbojas visu ziemu un

daļu vasaras. Pirmajos gados un vispār, kamēr atra-

stos pietiekami lielas telpas, nevar vēl visus bērnus at-

tiecīgajā vecumā piespiest iet skolā. Tomēr

ligātajai skolai" jāsāk darboties visā drīzumā, pie
kam pagastam jārūpējas par bāriem un citiem, pa-

visam trūcīgiem bērniem. Pirmās obligātās skolas sko-

lotājam sevišķi jāinteresējas par pieaugušajiem jau-

niem cilvēkiem. Katrā ziņā nepieciešams, lai pieau-

gušie, kam gadu no gada arvien vairāk jāmaksā sko-

las vajadzībām, arī paši kādu labumu gūtu, tā re-

dzēdami skolas mācības derīgumu.

Reizē ar šīs pirmās nepilnīgās tautskolas sākumu

nepieciešami divi darbi, lai pēc iespējas ātri pirmās

vietā varētu stāties cita, labāka tautskola. Pirmais

no šiem darbiem ir dibināt daudz skolotāju se-

mināru; lielajās, bieži apdzīvotajās guberņās ne ma-

zāk par 3—5, citās vismaz 2. Tanī pašā laikā jārūpē-

jas par krietniem paidagogiem šinīs mācības iestā-

dēs. Tā kā vajadzīgs liels skaits, tad katrs seminārs

varētu valstij izmaksāt ap 2—300 rubļu gadā, bet

ne vairāk; audzēkņu uzturēšana uz valsts lēses tā

tad nevar notikt. Ātra uzplaukuma gadījumā Krie-

vijā drīz būs manāms liels krietnu skolotāju trū-
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V») pieaicināt no Rietumeiropas, kur daudz labu sko-

lotāju, nobeiguši savas izglītības gaitas, gadiem ilgi

spiesti iztikt ar pavisam nelielu algu. Lai viegli da-

būtu šos jaunos, krietnos skolotājus, Krievijai sa-

mērā lētākā iespēja būtu tanīs zemēs iekārtot pagai-
du mācības iestādes krievu valodai, protams, ar

attiecīgo valdību atļauju. Tā ātri sarastos ļoti izglītoti

paidagogi, kas daļu mūsu skolotāju semināru turē-

tu augstā zinātnes līmenī. Ārzemju vācu skolotājiem

Grieķija var pateikties par savu skolu ātro attīstī-

bu. Piedzīvojumi rāda, ka audzēkņu nācionālo pār-
liecību citu tautību skolotāji palaikam nevar ietek-

mēt. — Otrs svarīgais darbs ir zemnieku vajadzībām
visā Krievijā pamazām uzcelt mazākais 100.000 taut-

skolu. Salīdzinājumam varētu minēt, ka Ziemeļameri-
kas Savienotajās Valstīs ar mazāk kā pusi Krievijas

iedzīvotāju ir pāri pār 100.000 tautskolu. Jo biezāk

apdzīvota kāda zeme, jo vairāk vajag tautskolu un

semināru.

Abu šo priekšdarbu īsākais termiņš ir desmit

gadu. Ja nāk kādi šķēršļi, piem. karš, tad šos darbus

10 gados nevar pietiekami labi izpildīt. Tikai pēc šiem

svarīgajiem priekšdarbiem var runāt par tādu labu

tautskolu, kāda tagad katrai tautai nepieciešama. Tas

labākā gadījumā savkārt prasīs vēl vairāk par 20

gadiem laika, jo visus krievu skolotāju seminārus

gadā beigs ne vairāk kā 3—4000 pārbaudījumus iz-

turējušu audzēkņu, no kuriem labi ja puse pieņems 1

skolotāju vietas.

Šis sīkais aplēsums mums rāda:

1) pirms 1900. gada visā Krievijā nevar būt no-

dibinātas labas tautskolas;
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2) pirms 1930. gada visa tauta tā tad nevar būt iz-

glītojusies labās tautskolās; tāpēc

3) pirmajam laikam nepieciešami kareivji un ma-

zāk izglītoti skolotāji, par kuriem valstij nopietni

jāparūpējas. Prasmei lasīt, rakstīt un lēst, ko dotu

šīs pirmās skolas tautai, liela nozīme visādā ziņā, un

pie tās tautai jātiek labāk šodien nekā rīt.

111.

Bet vai tautskolām nav arī lieli ļaunumi? Pat lab-

vēlīgi noskaņoti cilvēki pie mums dažreiz nemaz ne-

uzskata tautskolu par tādu labdarību, kāda tā pēc
visa teiktā izrādās. Ja no tautskolas bīstas, tad ir šādi

trīs iemesli: 1) pārāk liels valsts izdevumu pieau-

gums; 2) muižnieku kārtas bojā eja un 3) revolūcijas.
Lai pie taisnības kļūtu, sīki pārrunāsim šos trīs punk-
tus.

1) Pārmetums par izdevumiem, ko rada tautskola,

pilnīgi nepamatots un radies neziņas dēļ. Nevienā

no minētajām valstīm, kur tautskola plaukst, tā ne-

prasa lielu izdevumu. Prūsijā, piemēram, valsts ikga-

dus neizdod tautskolu pabalstiem daudz vairāk par

pusmiljonu dālderu. Mazie un lielie zemes īpašnieki

un pagasti sedz lielāko daļu izdevumu, ja baznīcai

nav iespējams ko dot no savām muižām. Piedzīvojumi

rādījuši, ka vislabākā palīdzība tautskolām no valsts

puses ir šāda: labi, lietderīgi skolu likumi; vis-

pārējā obligātā skola; apzinīgi skolu uzraugi, kas

savam darbam nežēlo vislielāko personīgo pūļu, pa-

stāvīgi uzraudzīdami skolu dzīvi. Beidzot

taupība — pirmais likums, kas ievērojams skolas dibi-

not, jo dažu skolu priekšzīmīga iekārta pārāk lielo
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izdevumu dēļ kavē citu skolu celšanu. Tautskolu uz-

devumam jābūt, tāpat kā Rietumeiropā, modināt in-

telliģenci visos, kā krievos tā poļos, lietuvjos, latvie-

šos, somos v. c, arī Kaukāza un Sibirijas iedzīvotājus

neaizmirstot.

2) Otrs pārmetums, ka tautskolas attīstība prak-
tiski un teorētiski iznīcina muižniecību, pa daļai di-

binās uz nepareiziem pieņēmumiem, pa daļai tas vis-

pār maldīgs. Vēsture to pierāda. Kad 1789. gada 4.

augustā muižniecība Francijā patiesībā bija iznīci-

nāta, tad nekur citur tautskola nebija mazāk attīstīta

ka taisni Francijā. Šis 4. augusta nakts notikums muiž-

niecībai visdrausmīgākais visā vēsturē un to nevar

nekādi saistīt ar tautskolu, bet gan drīzāk ar zemes

augstākajām mācības iestādēm. Tās var ap-

sūdzēt, kas grib, un pie tam tāds, kas tādā savādā

veidā grib izskaidrot pasaules vēsturi. Tā tad taut-

skola toreiz nebija vainīga. Kad tas notika Francijā,

pie tam muižniecībai pašai piedaloties, Vācijā un

Zviedrijā — zemēs ar labām tautskolām — muižnie-

cības stāvoklis bija drošāks kā jebkur citur un arī

tagad vēl tas tāds ir. Kad līdz pēdējam strādniekam

izglītotā vācu tauta 59 gadus pēc franču revolūcijas
sākuma sūtīja savus pārstāvjus uz Frankfurti pie Mai-

nas un lielā uztraukumā starp citu nobalsoja arī pret

muižniecību, tad bija tik mazs balsu pārsvars, ka

neviens nevarēja nopietni domāt par muižnieku kār-

tas atcelšanu. Lielo spāņu muižniecības satricinājumu

1808.—13. g. brīvības karos pret Napoleonu tikpat
labi nevar atvasināt no tautskolas kā 4. augustu Fran-

cijā, jo spāniešu tautas zemie slāņi nekā nezināja to-

reiz par tautskolu un apgaismi. Šie vēsturiskie no-

tikumi, tāpat kā daži citi Itālijā, neatvairāmi pierāda,
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ka otrs pārmetums tautskolai ļoti netaisns. Tie rāda,
ka torijiem Anglijā nebija taisnība, kad viņi savas

valdības laikā sistemātiski atstāja tautskolu novārtā,
bieži pie tam pārliecinādami citus turīgus ļaudis, ka

tautskola nav vajadzīga. Izglītotākie vācieši bieži amat-

niecībā ar lielām sekmēm konkurē ar angļiem pa

daļai Vācijā, pa daļai pašā Anglijā vai arī visās

pasaules jūrās. Turpretim redzam, ka izglītotā itāliešu

aristokrātija pareizi rīkojas, visiem spēkiem veicinā-

dama tautas izglītību. Izglītība nemaz nav labvēlīga
tai vienlīdzībai, ko sludināja franču revolūcionāri Ro-

bespjers v. c. Taisni otrādi, tautas izglītība šo vien-

līdzību kavē — tāpēc Robespjers v. c. bija tai nai-

dīgi.

3) Ne mazāk nepamatots pārmetums, ka tautskola

veicinot revolūcijas. Franču revolūcija radās tad, kad

tautas masas bija Eiropas neizglītotākās, morāli pa-

grimušas, bet pats svarīgākais ir tas, ka revolūcija

tikai tāpēc varēja tik briesmīga kļūt, ka tauta vadoņu

visnekrietnākajiem meliem un vilinājumiem nevarēja

pretim likt savu garīgo spēku. Mūsu laikos nav ze-

mes, kur mazāk izglītības kā Sicīlijā: pat muižnieki

un augstas aristokrātes tur bieži neprot nedz lasīt,

nedz rakstīt. Viens Garibaldijs tomēr var likt uzlies-

mot visai zemei, visa sala kopš gadudesmitiem līdzinās

vulkānam, pie kam katru acumirkli var izcelties jauns

dumpis. Deviņpadsmitajā gadsimtenī visvairāk revo-

lūciju bijis trijās Dienvideiropas pussalās — Spā-

nijas, Itālijas un Turcijas — tā tad zemēs ar vis-

bēdīgāko tautas izglītību. Šī parādība acīm redzot

tā izskaidrojama, ka neliels skaits izglītoto, kas pieder

pie citām, augstākām kārtām, ar visneprātīgākiem pra-

sījumiem un baumām spēj uzmusināt daudzus miljo-
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nus vienīgi tāpēc, ka tie ir pilnīgi bez izglītības. Šie

miljoni garīgi nevarīgu cilvēku vispār maz tic, ka viņu

stāvoklis varētu uzlaboties pašu uzcītības dēļ. Vājais
vienmēr cer uz svešu palīdzību. Kopš Spānijai pēdējā
laikā ir tautskolas, revolūciju vairs nav vai vismaz tās

kļūst daudz mērenākas. Viegli saprotama tāpēc ci-

tādi ļoti savādā politisko partiju attieksme pret taut-

skolu. Abi lielākie politiskie pretstati — vispirms,

tie, kas katru progresu uzskata par lielāko ļaunumu

un, otrām kārtām, sarkanie revolūcionāri — vienā ziņā

ir pilnīgi vienis prātis: viņi nicina vai atklāti nīst taut-

skolu. Abām partijām pilnīga taisnība, jo tautskola

vislielākais šķērslis viņu nodomiem, tāpēc ka, no vie-

nas puses, ļoti noteikti veicina visas cilvēces attīstību,
reizē ar to visai tautai nesdama svētību un labklā-

jību*), no otras puses, t. i. par ļaunu musinātājiem,

liek tautai:

1) neticēt viņu aušīgajām, nepatiesajām baumām;

2) neticēt tautas pavedinātāju apgalvojumiem, ka

ar varu varēs iegūt sev lielus labumus. Tas sevišķi
bieži bijis redzams Anglijā, kur ļoti izplatīta taut-

saimnieciskā izglītība 4000 skolās un ar daudziem po-

pulāriem apcerējumiem. Gudrākie tautā pazīst šīs zi-

nātnes mācības un izsmej revolucionārus, kad tie viņiem

sola zelta kalnus. Vēl 1830.—35. g. angļu tautu varēja

ļoti viegli uzmusināt, 1848. gadā jau ļoti grūti, bet

pašlaik laikam gan vēl daudz grūtāk.

3) Tautskola vairo tautā ticību labākai nākotnei.

*) Pirmās partijas daudzi piekritēji domā, ka labklājība atņemot
tautai patriarchāio vienkāršību, poētisko pieticību un līdz ar to

mierīga pašapmierinājuma laimi. Diemžēl, trūkumcietēja zemnieka

uzskats ar viņējo nemaz nesaskan.
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Tā rāda katram drošsirdīgam un uzņēmīgam tautas

loceklim, ka un kā viņš, kārtīgs un darbīgs būdams,

var uzlabot savu stāvokli; rāda pat daudz ceļu, starp
kuriem viņš pēc sava ieskata var izvēlēties.

4) Šo cerību nākotnei skola modina nevien zem-

niekos, bet arī visās strādātājās šķirās, pat visosi

valsts pilsoņos.

5) Tautskolas ietekme ir labākais šķērslis kādas

valsts pilsoņu šķiras pārmērīgajām prasībām, kas se-

višķi būs sakāms par Krieviju.

Tautskolas daudzās labās īpašības pamazām, pēc
daudziem kavēkļiem, tagad sākusi saprast visa Va-

kareiropa. Visās valstīs tautskolām ar dedzīgu jūsmu

pievērsušies sevišķi tie vīri, kas darbojas netraucēta

miera un mērenas attīstības labā. Patiesībā tautsko-

lai nav noteiktas vietas mainīgo politisko nogru-

pējumu starpā. Tās uzdevums: modināt veselu tautu

garīgos spēkus, vairot tautas un valsts spēku. No ga-

dījumiem atkarājas, kādā virzienā vēlāk iet savu at-

tīstīto garīgo spēku dēļ varena kļuvusi tauta. Ir to-

mēr jāzina, ka vīri, kas nākuši no tautskolām, pieder
visām iespējamām politiskām novirzēm, pat ultrākon-

servātīvām. Katrā ziņā nevien teorija, bet arī Eiro-

pas 19. gadsimteņa vēsture nepārprotami māca, ka

garīgi stipra tauta vairāk noskaņota mierīgai attīstī-

bai, turpretim garīgi mazāk attīstīta vairāk tiecas

pēc nemieriem.

Ir tomēr cilvēki, kam nepietiks tā, ko esmu teicis,

lai novērstu pārmetumus 19. gadsimteņa laba-

jām tautskolām. Man nav iespējams viņus apmie-

rināt nelielā apcerējumā. Veci aizspriedumi kavē viņus

saprast milzīgi svarīgo un lielo mērķi, kādam darbo-
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jas tautskola — kā visai cilvēcei, tā arī katras atse-

višķas tautas varenumam. Visvairāk viņiem nepatīk, ka

tautskola atsevišķiem krietniem cilvēkiem no tautas

paver ceļu, lai — palaikam tikai pēc lielām cīņām un

grūtībām — tie izkļūtu no sava zemnieku darba šaurā

apjoma un ietu ceļu, ko iedami nes svētību valstij,
citiem cilvēkiem un sev pašiem. To viņi nosauc par

dievišķās kārtības sajaukumu. Taisnība tomēr ir pil-

nīgi pretējais. Ja viņi arī pilnīgi nenoliedz tautskolas

derīgumu, tad viņu prātus tomēr nodarbina doma,

kā izgudrot skolu, kas kalpotu vecēģiptiešu kastu

iedalījuma ideālam. Valsts interesēs tomēr šiem cen-

tieniem pretim strādāt, pie kam tas sevišķi sakāms

par Krieviju, kas vienmēr, bet īpaši savos slavenajos
vēstures laikmetos, Pētera Lielā laikā v. c, ļāva visu

savu pavalstnieku intelliģencei pilnu brīvību darbo-

ties. Taisni derīgākos, sapratīgākos, lielākiem nodo-

miem piemērotākos cilvēkus viegli var atturēt pārāk

šaurā darbības apjomā. Viņiem ļoti bieži trūkst spēju

un gribas uzmākties un lielīt savas labās īpašības. Pa-

laikam viņi atkāpjas konkurencē ar citas sugas cil-

vēkiem, kas savu laimi dzīvē meklē ar devīzi: „tikai

muļķi ir pieklājīgi!" Ar šo apgalvojumu nav domāts

aizstāvēt nespējīgus gļēvuļus; tas tomēr rāda, cik

viegli ar vienpusīgu organizāciju var iet zudumā la-

bākais, ko skola dod — modināt snaudošo intelliģenci.

Jāaizrāda tik uz to, ka neattīstītās zemēs dzērāju, pa-

klīdušu cilvēku un noziedznieku starpā atrodami vis-

gudrākie vīri. lemesls skaidrs. Spējīgi cilvēki bezce-

rību stāvoklī un pārāk šaurā darbības apjomā nespēj
tik ilgi kā parastie cilvēki izturēt nekrietno dzīves

īstenību — viņi kaut ko tomēr prasa no dzīves.

Tāpēc vienmēr liels ļaunums centīgam zēnam ņemt
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iespēju ar uzcītību un nopietnu neatlaidību sasniegt

augstu mērķi. Ja zēna spēki par vājiem — par ko

skolotājs tikai ļoti reti var pareizi spriest — tad vi-

ņam vēlāk ceļā stāsies praktiskās dzīves grūtības,
bet viņš tad būs savus spēkus novērtējis un viņam

nevajadzēs žēloties par bojātu dzīvi. Bez tam jāievēro,

ka modernajai valstij tagad nepieciešams ļoti liels

skaits vairāk vai mazāk spējīgu cilvēku. Zemes ba-

gātība gandrīz no viņiem vairāk atkarājas kā no ma-

teriālā kapitāla. Krievijai jau tāpēc vien vajag vairāku

simtu tūkstošu daudzmaz spējīgu un reizē ar to iz-

glītotu cilvēku, lai visā valstī sāktu saimniekot pēc

Rietumeiropas parauga.

Atkal no tautsaimniecības viedokļa redzam, cik

daudz zaudē valsts, salīdzinot ar citām, ja tai trūkst

labas tautskolas.

IV.

Taisnību teikt ir šī apcerējuma īstais nolūks. Strā-

dāt pretim nodomiem, kas vērsti pret vispārējo tau-

tas izglītību, kuru nolūks Krievijas tautskolu vai nu

dibināt uz vidus laiku uzskatiem, vai arī to visai Krie-

vijai darīt pieejamu tikai pēc 1900. gada. Jau iepriekš

redzējām, ka ar vislielāko piespiešanos vislaimīgākajā

gadījumā labā tautskola visā Krievijā varēs darbo-

ties 1900. gada. Pēc 19. februāra lielā notikuma ne-

viens nenoliegs, ka tautskolas vispār nepieciešamas

un ka zemnieku emancipācijas otra daļa ir šo skolu

dibināšana. Tāpēc nav ko bīties, ka tagadējā laika

prasījumu plūdos tautskolu varētu neievērot vai pie-

mirst. Tomēr jābažījas gan par to, vai ļoti augsti

stāvošas personas un augstskolu mācītie paidagogi —
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domādami par zinātnes iestāžu un bagātu bērnu va-

jadzībām — lai arī vislabvēlīgākajās rūpēs par taut-

skolu, tomēr no daudzajiem tautskolas uzplaukuma

noteikumiem aizmirsīs vienu, pie tam sevišķi svarīgo
— tautsaimniecisko. No tik augstu un mācītu kungu

puses var viegli neievērot šādus punktus:

1) Prasme lasīt, rakstīt un lēst ir tik nepiecie-

šams izglītības līdzeklis tautai, ka nevienu acumirkli

nevar kavēties to darīt pieejamu ikkuram valsts pil-

sonim, līdzko tas iespējams*).

2) Lai vislietderīgāk izlietātu tautskolām pa-

redzētos valsts līdzekļus, jāievēro vislielākā taupība.

Tāpēc ar apdomu jāievēro un jāizmanto*) ļoti nie-

cīgie zemnieku bērnu prasījumi kā arī pārtikas lē-

tums daudzos novados.

*) Lai būtu kāds aplēsums, pieņemsim, ka tautā, protot lēst,

10 miljonu ģimeņu katrā gadā nopelnīs 10 rubļu vairāk tikai tāpēc

vien, ka pamazām iemācīsies savu roku darbu visizdevīgāk izmantot

un ievērot laika vērti. Time is monev. Tas dotu tautai ikgadus ienā-

kumu pieaugumu par 100 miljoniem rubļu. Uzskatot šo summu

"par pieciem procentiem no kapitāla, redzam, ka Krievija šinī ga-

dījumā būtu palikusi bagātāka par 2000 miljoniem sidraba rubļu.
Kam bijusi iespēja redzēt, zina, ka jau šīs mākas panāk brīnumus,

ja tās izplatītas pa visām kādas zemes zemnieku būdām. Katrā

zemē ar labām tautskolām atradīsim pierādījumus augšējam ap-

lēsumam.

ja Krievijas attīstība labi norit, pie tam tomēr vēl ilgi nesa-:

sniedzot Anglijas stāvokli, tad uz 10 miljoniem ģimeņu Krievijā

turpmāk ikgadus ienākuma pieaugumam jābūt nevis 100 miljo-

niem, bet gan 500—1000 miljoniem sidraba rubļu.

*) Pirmajām tautskolām, ko pa lielākai daļai dibinās kara-

vīri, valsts piemaksai, kur tā nepieciešama, nav jāpārsniedz 30—50

rubļu gadā katrai skolai. Par pārējo, kā jau agrāk teikts un kā tas

notiek visās valstīs, jārūpējas pagastam v. c, pie tam tā, lai sa-
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3) Nevis blakuslieta, bet mūsu saimnieciskajam

uzplaukumam un vispār mūsu paaudzei vissvarīgākais

jautājums ir, vai visā Krievijā desmit gadus agrāk vai

vēlāk pratīs lasīt, rakstīt un lēst*). Labās tautskolas

augļus baudīs gandrīz vienīgi nākamā paaudze. Tagad

dzīvojošie cilvēki iegūs tikai netieši, noraudzīdamies

kumā mazās piemaksas pamazām pieaugtu. Kad tā pēc 10—15

gadiem tautskolotāja stāvoklis būs kļuvis labāks, tad no viņa var

prasīt ari vairāk zinību. Sākumā mazāk izglītots skolotājs, pare-

dzēdams vēlāk izturamu pārbaudījumu, pašmācības ceļā papla-
šinās savas zinības.

Ja pirmās tautskolas iekārtos cik ātri vien iespējams, un ja tās

uzraudzīs valsts, tad jau pēc pāris gadiem skolotāju semināriem

netrūks audzēkņu. Krievijai vajadzēs ap 150—200 semināru, lai

labi izglītotu pietiekamu skaitu tautskolotāju. Ikgadus labi ja varēs

atvērt 20 šādu semināru. Dabūt šiem 20 semināriem 40—60 labu

skolotāju no visas Krievijas nebūs grūti. Lielākie izdevumi valstij
būs semināru ēkas un labās algas semināru skolotājiem (apm.
6—Boo rubļu pirmajam, 4—500 rubļu otram un 200 rubļu trešajam

skolotājam). Audzēkņiem visu uzturu valstij vien nekad nevajag
sagādāt šādu iemeslu dēļ: 1) lai reiz noteiktais valsts pabalsts —

liels vai mazs — pēc iespējas daudz bērniem ļautu tikt pie brīvas

mācības semināros v. c. un 2) lai tādējādi derīgāki, pēc dabas

spējīgāki bērni varētu izglītoties par tautskolotājiem. Labi, turpre-
tim, būtu, ja pārtiku piegādātu labvēlīgi muižu īpašnieki vai

citas turīgas privātpersonas, bet sevišķi pagasti. Visiem tiem, blakus

pieminot, pārtika būs uz pusi lētāka kā valstij. Vajadzētu tomēr at-

ļaut, pie tam sevišķi pagastiem, saviem semināros sūtītajiem audzēk-

ņiem pārtiku piegādāt vai nu m natūra vai naudā. Seminārus (lai
ēšanai nebūtu nepieciešamības dēļ jānotiek pie semināra skolo-

tāja) vajadzētu atvērt lielos ciemos vai to tuvumā, sākumā izglīto-

tākās, attīstītākās un turīgākās guberņās un apriņķos. Valstij
nevajadzētu nevienu audzēkni piespiest vēlāk katrā ziņā palikt

par tautskolotāju. Pagasti un muižu īpašnieki gan varētu no saviem

audzēkņiem to prasīt.

*) Tāpēc pirmajai tautskolai var vienīgi prasīt, lai pēc iespējas
daudz bērnu un pieaugušu iemanītos šinīs mākās. Pat gatavības
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rūpēs par nākotnes skolām: viņos stiprināsies cerība,

drosme, krūtis pildīsies lepnā cerībā uz Krievijas

un slavu nāciju lielo nākotni. Katru pavalstnieku pie-

vedīs karogam ar uzrakstu: „Mierīgu un miermīlīgu
attīstību!" Bet jaunajai pirmsākuma skolai pa daļai

jārada garīgie spēki nākamajiem lielākajiem panāku-
miem, pa daļai tai jādod dzīvinātājs spēks Krievijas
saimnieciskajam uzplaukumam vistuvākajā nākot-

nē. Tāpēc jāpieņem, ka tagadne šai pirmajai pirmsā-
kuma skolai pievērsīsies ar sevišķu mīlestību un līdz-

dalību. Sapratīs, ka labums bezgala liels, bet valsts

izdevumi samērā niecīgi. Tautskolas dibināšana izrādī-

sies tā reforma, kas visām kārtām dod labumu, bet

nevienam nenes ļaunumu. Šo pirmo tautskolu uzrau-

dzība būs jāuzdod pārāk nemierīgajiem un ātrajiem,

bet citādi labajiem un cēlajiem attīstības jūsmotā-

jiem, kas visu mūsu tēvzemē nopeļ un par ātru prasa

pamatīgus grozījumus, pietiekami nepazīdami praktis-
kās dzīves grūtības. Tikai viņu jūsmas pilnā centība

spēs pamazām padarīt izglītībai pieejamus kūtros un

pie vecā labprāt paliekošos tautas zemākos slāņus.

pakāpe sākumā mazāk svarīga kā mācītājos daudzums. Grūti šo

nosacījumu izteikt, bet nepieciešamība to neatliekami prasa! Zēns,

kas skolā būs iepazinies tikai ar mācību sākumiem, vēlāk, jauneklis
un virs būdams, ļoti bieži papildinās savu izglītību. Šim nolū-

kam viņš izmantos labu izdevību, brīvo laiku un labas grāmatas.

Tie zēni, kas šinīs pirmsākuma tautskolās izrādīs uzcītību un se-

višķas sekmes, drīz piepildīs tagad vāji apmeklētās apriņķa skolas

un skolotāju seminārus, lai gūtu tālāku izglītību. Visās zemēs

redzam, ka uzcītīgus, spējīgus zēnus pabalsta un par tiem rūpējas;
to dara gan viņu vecāku' un tuvinieku uzupurētajā mīlestība

un pūles, gan turīgi tautas draugi. Tas pats, droši vien, notiks arī

Krievijā, tikko spējīgākiem bērniem būs iespējams zemākajās sko-

lās parādīt savu izcilo krietnumu.
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3) Nevis blakuslieta, bet mūsu saimnieciskajam

uzplaukumam un vispār mūsu paaudzei vissvarīgākais

jautājums ir, vai visā Krievijā desmit gadus agrāk vai

vēlāk pratīs lasīt, rakstīt un lēst*). Labās tautskolas

augļus baudīs gandrīz vienīgi nākamā paaudze. Tagad

dzīvojošie cilvēki iegūs tikai netieši, neraudzīdamies

kumā mazās piemaksas pamazām pieaugtu. Kad tā pēc 10—15

gadiem tautskolotājā stāvoklis būs kļuvis labāks, tad no viņa var

prasīt ari vairāk zinību. Sākumā mazāk izglītots skolotājs, pare-

dzēdams vēlāk izturamu pārbaudījumu, pašmācības ceļā papla-
šinās savas zinības.

Ja pirmās tautskolas iekārtos cik ātri vien iespējams, un ja tās

uzraudzīs valsts, tad jau pēc pāris gadiem skolotāju semināriem

netrūks audzēkņu. Krievijai vajadzēs ap 150—200 semināru, lai

labi izglītotu pietiekamu skaitu tautskolotāju. Ikgadus labi ja varēs

atvērt 20 šādu semināru. Dabūt šiem 20 semināriem 40—60 labu

skolotāju no visas Krievijas nebūs grūti. Lielākie izdevumi valstij
būs semināru ēkas un labās algas semināru skolotājiem (apm.
6—Boo rubļu pirmajam, 4—500 rubļu otram un 200 rubļu trešajam

skolotājam). Audzēkņiem visu uzturu valstij vien nekad nevajag

sagādāt šādu iemeslu dēļ: 1) lai reiz noteiktais valsts pabalsts —

liels vai mazs — pēc iespējas daudz bērniem ļautu tikt pie brīvas

mācības semināros v. c. un 2) lai tādējādi derīgāki, pēc dabas

spējīgāki bērni varētu izglītoties par tautskolotājiem. Labi, turpre-

tim, botu, ja pārtiku piegādātu labvēlīgi muižu īpašnieki vai

citas turīgas privātpersonas, bet sevišķi pagasti. Visiem tiem, blakus

pieminot, pārtika būs uz pusi lētāka kā valstij. Vajadzētu tomēr at-

ļaut, pie tam sevišķi pagastiem, saviem semināros sūtītajiem audzēk-

ņiem pārtiku piegādāt vai nu m natūra vai naudā. Seminārus (lai
ēšanai nebūtu nepieciešamības dēļ jānotiek pie semināra skolo-

tāja) vajadzētu atvērt lielos ciemos vai to tuvumā, sākumā izglīto-

tākās, attīstītākās un turīgākās guberņāfe un apriņķos. Valstij

nevajadzētu nevienu audzēkni piespiest vēlāk katrā ziņā palikt

par tautskolotāju. Pagasti un muižu īpašnieki gan varētu no saviem

āudzēkņiem to prasīt.

*) Tāpēc pirmajai tautskolai var vienīgi prasīt, lai pēc iespējas
daudz bērnu un pieaugušu iemanītos šinīs mākās. Pat gatavības
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rūpēs par nākotnes skolām: viņos stiprināsies cerība,

drosme, krūtis pildīsies lepnā cerībā uz Krievijas

un slavu nāciju lielo nākotni. Katru pavalstnieku pie-

vedīs karogam ar uzrakstu: „Mierīgu un miermīlīgu
attīstību!" Bet jaunajai pirmsākuma skolai pa daļai

jārada garīgie spēki nākamajiem lielākajiem panāku-

miem, pa daļai tai jādod dzīvinātājs spēks Krievijas
saimnieciskajam uzplaukumam vistuvākajā nākot-

nē. Tāpēc jāpieņem, ka tagadne šai pirmajai pirmsā-
kuma skolai pievērsīsies ar sevišķu mīlestību un līdz-

dalību. Sapratīs, ka labums bezgala liels, bet valsts

izdevumi samērā niecīgi. Tautskolas dibināšana izrādī-

sies tā reforma, kas visām kārtām dod labumu, bet

nevienam nenes ļaunumu. Šo pirmo tautskolu uzrau-

dzība būs jāuzdod pārāk nemierīgajiem un ātrajiem,

bet citādi labajiem un cēlajiem attīstības jūsmotā-

jiem, kas visu mūsu tēvzemē nopeļ un par ātru prasa

pamatīgus grozījumus, pietiekami nepazīdami praktis-
kās dzīves grūtības. Tikai viņu jūsmas pilnā centība

spēs pamazām padarīt izglītībai pieejamus kūtros un

pie vecā labprāt paliekošos tautas zemākos slāņus.

pakāpe sākumā mazāk svarīga kā mācītājos daudzums. Grūti šo

nosacījumu izteikt, bet nepieciešamība to neatliekami prasa! Zens,
kas skolā būs iepazinies tikai ar mācību sākumiem, vēlāk, jauneklis

un virs būdams, ļoti bieži papildinās savu izglītību. Šim nolū-

kam viņš izmantos labu izdevību, brīvo laiku un labas grāmatas.

Tie zeni, kas šinīs pirmsākuma tautskolās izrādīs uzcītību un se-

višķas sekmes, drīz piepildīs tagad vāji apmeklētās apriņķa skolas

un skolotāju seminārus, lai gūtu tālāku izglītību. Visās zemes

redzam, ka uzcītīgus, spējīgus zēnus pabalsta un par tiem rūpējas;
to dara gan viņu Vecāku un tuvinieku uzupurētajā mīlestība

un pūles, gan turīgi tautas draugi. Tas pats, droši vien, notiks arī

Krievijā, tikko spējīgākiem bērniem būs iespējams zemākajās sko-

lās parādīt savu izcilo krietnumu.
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Šo jūsmotāju centībai būs vislabākie augli, un viņi

paši, šī ļoti intensīvā darba nogurdināti, kļūs mierīgi,

nopelniem bagāti valsts pilsoņi.

Beigas, kā pats par sevi saprotams, jāmin:

1) ka vispirms tur jau pašā sākumā dibināmas

labas skolas, kur pagasti vai baznīca, vai atsevišķi
muižas īpašnieki, tirgotāji skolām varētu dot lielus

līdzekļus, un kur būtu atrodami skolotāji;

2) ka sevišķi jāraugās, lai atvērtu labas tautskolas

kroņa zemnieku pagastos, jo viņi bieži turīgi un dau-

dzējādā ziņā ir daudz brīvāki, un

3) ka vislabākā izdevība skolu droši un pamatīgi

nodibināt tanī laikā, kad dzimtbuve atcelta un kad

veido pagastu iekārtu.



BALTIJAS, ĪPAŠI VIDZEMES

ZEMNIEKU STĀVOKLIS
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Neskaitāmās Krievijas tautas gavilē, kopš Alek-

sandrs Atbrīvotājs 1861. gada 19. februārī teica

to savu lielo vārdu, kas viņu dzīvei, visai viņu eksi-

stencei devis atbalstu un drošību; no katras būdiņas,

gavilēdamas paceļas pateicības pilnas lūgsnas pie

ķeizaru un ķēniņu Kunga. Pateicības asaras, ķeizara
vārdu izrunājot, raud sirmgalvji un nepieaugušie, kas

tikko sākuši izjust savu neapskaužamo stāvokli. Krievi,

poļi, lietuvji, somu un tatāru ciltis ar līdzīgu prieku

svētī 1861. gadu. Tikai divi tautas pie Baltijas jūras,

latvieši un igauņi, bailīgi raugās uz Pēterburgu; pāri

viņu krampjaini sarautajām lūpām laužas nopūta. Lie-

lais ķeizar, arī mēs esam Tavi bērni! Mēs

esam Tev uzticīgi līdz pēdējam asinspilienam; mēs

nesam visgrūtākās valsts nastas ar prieku, neļauj
mums vieniem sērot Tavu gavilētāju tautu miljonu
vidūl Mēs ciešam daudz grūtāk, nekā Tavi kalpi Tev

to spēj teikt — — bet Tava skaidrā acs ieskatīsies arī

mūsu bēdupilnās dzīves naktī un sūtīs mums glābu
un žēlastību. Glābu! glābu!

Vidzemnieks, kas Vāciju redz atkal pēc 20 ga-

diem, nevar nopriecāties vien, redzēdams vācu tau-

tas vispārējo attīstību. Neviļus viņš tūliņ visu to sa-

līdzina ar savu nelaimīgo tēviju. Viņam liekas, it kā

Vācijā gandrīz nemaz nebūtu pilnīgi nabagu cilvēku,
kurus Vidzemē vienkārši sauc par «zemnieku* un

kas sastata septiņas astotdaļas zemes iedzīvotāju. Vā-
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cijā palaikam par «zemnieku" sauc to neatkarīgo ze-

mes īpašnieku, kas savu mantu skaita tūkstošos dāl-

deru, kam bieži ir 50—60.000 dālderu, par vēl bagā-
tākiem kā retāk sastopamiem nemaz nerunājot.

Turība Vācijā ļoti pieņēmusies; nabadzīgie zemā-

kie slāņi gandrīz pilnīgi zuduši. Agrāko jēdzienu

«vidusšķira" tagad var attiecināt uz katru lielāku

cilvēku daudzumu, vai nu to meklētu Prūsijā, Sakr*

sijā, Austrijā, Franku vai Švābu zemē, Hannoverā

vai pat Meklenburgā. Vidzemē tikai nedaudzi tūk-

stoši turienes «zemnieku" pieder tādai vidusšķirai, ka-

mēr no rokas mutē dzīvojošā masa arvien vēl ir vai-

rākus simttūkstošus liela, lai arī dzimtbuve atcelta

jau pirms vairāk kā 40 gadiem. Kāpēc tad šī tik mil-

zīgā pārsvarā esošā masa palikusi nabaga? Kāpēc

vīnu sejās redzama vergu pazemība, kāpēc viņu

pierēs tik dziļas grumbas ierakstījušas bēdu pilnās

rūpes vai notrulinātā vienaldzība? Kāpēc igauņu un

arī latviešu tautas dziesmu pamattonis ir dziļa me-

lancholija? Kāpēc viņiem kopēja tieksme, un taisni

turīgākajiem, uzskatīt savu tēvzemi ar muguru? Kā-

pēc vārds «zemnieks" Vidzemē ir lamuvārds, bet ci-

tur apzīmē ļoti cienījamu kārtu?

Atbilde šiem jautājumiem ir pārāk vienkārša. Lat-

vietis un igaunis ir svešnieks savā tēvzemē; viņam

nav tēvzemes, un viņš nedrīkst arī sev tādu iegūt.

Tiesība un patstāvība ir tādas lietas, ko viņš palai-

kam savā šaurākajā tēvzemē nedrīkst meklēt, bet

gan ārpus tās.

Ar to tomēr nepietiek. Arī savu roku darbu viņš

nedrīkst izlietāt, lai sev līdzētu. Lai gan dzimtbuve

jau atcelta pirms vienas paaudzes, viņš ir tikai ma-

šīna, ko «izlietā".
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Lai šinīs apstākļos iedziļinātos, būs derīgi tuvāk

apraudzīties kādu tikko iznākušu brošūru, kas par

šo jautājumu sniedz diezgan spilgtu tēlojumu. Bro-

šūra saucas «UeberDienstbotenverhāltnisse

m Liv1and. Von B. G. von Grūnewaldt." Rīgā 1861, g.

Priekšvārdā cienījamais autora kungs ar pilnu tie-

sību sūdzas parto, ka «Baltische Monaischrift" viņa dar-

bu noraidījusi kā pārāk neliberālu. Tā kā droši vien fon

G. kunga kārtas biedru piecas sestdaļas praksē viņa

ieskatu izpilda, nemaz daudz par to nerunādami, būtu

tomēr labi parādīt viena cilvēka uzskatus, lai tos

pamatīgi atspēkotu, kā to vēlas autora kungs. Vi-

ņam katrā ziņā nopelns, ka attēlojis mūsu lauku ap-

stākļus, kuru lietišķa pārruna tik nepieciešama.

Brošūras teksts, kam seko manas piezīmes, ir se-

košais:

Jau kopš vairākiem gadiem Vidzemē un arī Igaunijā

sūdzējās par belo kalpotāju trūkumu, tā kā bija nepieciešami

landtāga lēmumi, lai likuma ceļā rastu jaunus noteikumus.

Pēdējā laikā darbaspēka trūkums īpaši lauksaimniecībā kļuvis
tik jūtams, ka pēc jau minēto landtāga lēmumu visaugstākā

apstiprinājuma tomēr varbūt nebūs pietiekami līdzēts. Vēl

jo vajadzīgāka šī jautājuma pārruna tāpēc, ka bieži grūtības
dabūt kalpotājus uz zemēm maldīgi izskaidrotas ar pārāk

spaidīgiem likumiem vai ar kungu varas pārāko bargumu.

Pašlaik nevien muižas, bet arī saimnieki nezina, kur ņemt

kalpus un citus kalpotājus. Tikai par visaugstākām algām,

ar lielām pūlēm un izdevumiem var dabūt vajadzīgo darba-

spēku. Bieži vien attiecīgo muižu saimnieki sūta pie drau-

dzes tiesnešiem pēc likuma palīdzības un padoma savus zem-

nieku tiesnešus, jo nezina sev citādi līdzēties un baidās savus

laukus atstāt neapstrādātus. Dažās muižās to īpašnieki bijuši

spiesti salīgt tur nejauši novietotos kareivjus un tā zemes

darbus izdarīt par nesamērīgi 1) lielu dienas algu. Da-

žās vietās pat vajadzēja izlīdzēties ar ārzemniekiem, pieaici-
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not strādniekus no visdažādākajiem Vācijas novadiem. Kal-

potāju lielo trakumu sajūt katrs lauku cilvēks.

Ar kalpu saimniecībām, derīgas zemes paplašinājumu un

citiem lauksaimniecības uzņēmumiem pieprasījums pēc darba-

spēka ļoti audzis. Ja ari pieņemam, ka šiem tīri lauksaim-

nieciskajiem darbiem esošo iedzīvotāju pietiek, tad tomēr viņus
izlietāt 2) lauku darbos kavē daudz kas cits. Šie citi apstākļi
uzskatāmi par vissvarīgāko kalpotāju trūkuma iemeslu.

Lielā daļā Vidzemes ir pietiekami daudz zemnieku, lai ap-

strādātu zemi pēc līdzšinējiem prasījumiem un to pa daļai arī

meliorētu. Citi darbi ārpusē un tālu no draudzes ir tie, kas

attālina iedzīvotājus no zemkopības un dabīgajām nodarbēm.

Nerunāsim par neskaitāmajiem 3) latviešu amatniekiem, kas

ikgadus atstāj savus pagastus, jo viņi varbūt ir nepieciešami.
Bez tiem vēl ir liels skaits strādnieku, kas nodarbināti gan

pilsētās, gan uz zemēm, gan būvdarbos, gan fabrikās 4), sa-

ņemdami tik labu atalgojumu 5), ka katrs labāk šādā

veidā pelnās, nekā arklam pakaļ staigā. Tas viss, protams,

ļoti kavē lauku darbus. Nelielajā apmēram 6 arklus lielajā

Rāmuļu muižā no 200 iedzīvotāju lielā skaita katru gadu

apm. 60 darba spējīgo devās peļņā gan pilsētā, gan uz

zemēm, pie kam saimnieki bieži nezināja, kā darbus veikt,

nemaz nerunājot par kādiem zemes uzlabojumiem. Šis pie-

mērs vēl nav ļaunākais, jo daudzās citās vietās īslaicīgā pa-

gasta atstāšana izvērtusies vēl bīstamākos 6) apmēros. Būvē

jauno šoseju un dzelzceļu, Rīgā 7) paceļas daudzas jaunceltnes
— ar visu to cilvēka darba rokas meklē un dārgi

samaksā, tāpēc zemkopības tīrieņēmums vairs neļauj kon-

kurēta) ar tām algām, ko spējīgi maksāt uzņēmumi. Zem-

nieks, īpaši ja viņš zemi nomā, necenšas vis savu nomas naudu

no zemes gūt, bet gan savus kalpotājus izīrēdams 8), pie kam

pašam viņam bieži pa vasaru ar saviem kalpiem jābūt prom

no savām mājām. Viss tas ir neprāts, vēl jo vairāk tāpēc, ka

tagadējā acumirkļa lielā peļņa vēlāk zudis, un tad varbūt

nolaistā zeme vairs nespēs pietiekami daudz dot, lai nomu

samaksātu. Te saskatāmi tomēr vēl lielāki ļaunumi, kas ze-

mei un cilvēkiem visvairāk kaitē.

Kā jau teikts, vispirms cieš pati zeme. Kad agrākos

laikos māju saimnieki, savus laukus un ganības kopdami,
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līdumus līzdami, palielināja nomas zemi un ax to ražoja un

pārdeva vairāk labības un lopu, tad māju zeme kļuva vērtī-

gāka, labības kvantitāte pieauga un tā kļuva lētāka. Tagad
daudzos novados saimniekiem nav pat tikdaudz labības, ka

pietiktu sev un kalpotājiem, bet viņiem pašu vajadzībai pat

jāpiepērk. Tā labība un maize kļūst dārgāka. Ja ari lauk-

saimniecības ražojumu augstās cenas zemkopībai citādi izde-

vīgas, tad maize tāpēc nevar palikt dārgāka, ka tā kļūst re-

tāka, bet gan tāpēc, ka to vairāk meklē. Sekas ir tās, ka

zemnieks vairs neapstrādā zemi, bet gan citādi sev maizi

pelnī.
Kā zemnieki labprātīgi nolaiž savas saimniecības, tā arī

darbaspēka trūkums kavē muižas pienācīgi izmantot zemi. Ja

pilsētās būvdarbos strādnieki zināmos laika sprīžos pelnī no

75 kap. līdz vienam sidraba rublim dienā, tad saprotams, ka

zemes meliorācija iespējama tikai visretākajos gadījumos, vērā

ņemot šos pārspīlētos izdevumus. Pat ja mēģinātu ar šīm

augstajām algām strādniekus piedabūt pie grāvju rakšanas,

purvu kultūras un citiem lauksaimniecības uzlabojumu dar-

biem, nez vai kādus dabūtu, jo latvieši un igauņi bīstas

katra smaga darba un labāk meklē nedrošu un nepastāvīgu

peļņas avotu, nekā strādā nepārtraukto ikdienas darbu. At-

sevišķos novados cilvēku trūkuma dēļ muižām bijuši jo ie-

vērojami zaudējumi, jo pārgatavā labība ilgi palika tīrumos

nenopļauta, tā ka dažus sējumus vajadzēja ierobežot un sa-

mazināt, tāpēc ka lielās zemes platības nav iespējams izman-

tot, jo darbaspēks pārāk dārgs un laikiem pat nav iespē-

jams to dabūt. Tamlīdzīgi traucējumi lauksaimniecības at-

tīstībā zemkopju zemē nekādā ziņā nevar būt vēlami, un

tie katrā ziņā sevišķi jāievēro.

Vairāk kā pati zeme cieš atsevišķo muižu pagasti kā

tādi, jo pārāk lielā skaitā tos uz laiku atstāj viņu iedzīvotāji.

Šejienes lauku tautas kārtīgumam, labklājībai un morālei sva-

rīgākā garantija ir solidārie un korporatīvie noteikumi, pēc

kūriem tā saskaņā ar likumu iedalīta un organizēta. Korpo-

ratīvajai iekārtai latviešos un igauņos bijuši tik lieli panā-

kumi, ka būtu muļķība to grozīt vai atcelt 9). Pagasts ar at-

sevišķu personu un veselu ģimeņu biežu aiziešanu pā-

rāk cieš, lai te nebūtu vajadzīga jo ietekmīga likuma pall-
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dzlba. Pec tagadējiem noteikumiem atsevišķa individa ku-

stības brīvība, salīdzinot ar visa pagasta tiesībām, tik liela,
ka pagasts apdraudēts savā pastāvēšanā, un tagadējiem ap-

stākļiem ilgāk turpinoties, pat var nonākt likvidācijas stāvoklī.

Ja katram 25 gadus vecam pagasta loceklim pret niecīgo
2—4 rubļu gada iemaksu tā saucamajā „kalpotāju kasē" lo)
ir tiesība ar pasi dzīvot ārpus pagasta un tur pelnīties, tad

var notikties, ka pagastu patiesībā sastata sievietes, bērni,
veci ļaudis un slimnieki, kamēr visi darba spējīgie individi,

pa provinci un pilsētām izkaisīti, pārtiek no dienas algas.

Savus pagastus ar pasēm atstāj nevien 25 gadus vecie

vīrieši un 20 gadus vecās jaunavas, kam likums to atļauj, bet

bieži vecāki paņem līdz „peļņā" jau 13 līdz 14 gadus vecus

zēnus, vai arī tos atlaiž vienus pašus. Lauku ļaudīm patīk

pēc iespējas nevienmērīgs un ērts darbs, tāpēc saimnieki daudz

vieglāk dabū kalpotājus, solīdami viņus sūtīt peļņā, nekā iz-

lietājot lauku darbos. Dažam labam saimniekam ir nesamē-

rīgi daudz kalpotāju, kas negrib zemi strādāt, vasaru pelnījās

ārpus mājas, bet ziemu dzīvo bez darba. Nav retums, ka mui-

žās vasaru nevar dabūt neviena cilvēka, bet ziemu bezdar-

bīgie cilvēki bez noteikta darba pa visādiem atļautiem 11) un

neatļautiem ceļiem meklē sev kādu ienākumu, pie kam pārāk

bieži tā sekas ir zādzības un nebeidzamas nekārtības. Vis-

vairāk pagasts palaikam cieš no tiem saviem locekļiem, kas

ar savām ģimenēm dzīvo pilnīgi ārpusē. Uz zemēm šiem ļau-

dīm, ja viņi vienā vietā dzīvojuši vienu gadu, tur jāpierakstās.

Tas tomēr gandrīz nekad nenotiek, jo šādus klaiduļus ne-

kur labprāt neuzņem, un attiecīgās muižas līdz noteiktam

termiņam (23. martam) ar paskaidrojumu var sevi pasargāt

no spaidu pārreģistrējuma. Tāds „pēc pases dzīvotājs" —

kā medz teikt — tā tad iet tālāk uz citu vietu un, nekur ne-

pierakstijies, visus gadus klīst pa dažādiem zemes novadiem.

Tādi klaiduļi jo bieži pagrimst, kļūst nabagi 12). Pagastiem

daudz bijis jāuzņem nabagu, kas nekad nav uzturējušies savā

piederības vietā, bet kā dienas strādnieki klīduši šur un

tur 13). Meitu liktenis bieži ir, ka viņas, jaunas uz pilsētu

aiziedamas, saslimst ar ļaunām slimībām, nokļūst pilsētu slim-

nīcās, kur viņas par dārgu naudu ārstē uz savu pagastu

lēses un pec tam nosūta uz tiem atpakaļ. Tādas persona»
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palaikam neprot lauku darbu, ir slimīgas, zaglīgas un ne-

lietājamas, tā ka pagastiem vel jāsamaksā slimnīcu lēses un

jāuztur ārlaulības bērni ar viņu inficētajām mātēm. Ar kal-

potāju naudām, kas paredzētas tādu vecu, nelaimīgu personu

uzturam, nepietiek. Ja kāda meita desmit gados iemaksājusi

kasē pa divi sidraba rubļi ikgadus, tad par šiem 20 rubļiem

viņu ilgi nevar uzturēt, sevišķi vēl tāpēc, ka daudzos gadījumos
slimnīcu lēses daudzkārt pārsniedz viņu desmitgadu ietau-

pījumus. Tas pats sakāms par vīriešiem, kuru iemaksas pa-

gastam nekādā ziņā nerada ekvivalentu nodarītajam zaudē-

jumam.

Trešais, ne mazāk svarīgais šādas zemnieku staigāšanas

ļaunums ir arvien pieaugošais tikumu pagrimums lauku ļau-
dīs. Kā muižu pārvaldes, tā draudžu tiesas un mācītāji vien-

prātīgi atzīst, ka nolaidība dzīves veidā un zādzības drīzāk

pieņemas, nekā iet mazumā 14). Piedzeršanās un kautiņi daudz

biežāk atgadās kā jebkad agrāk, un tiesas strādā nemitīgi.

Neskaitāmajos procesos strīdus iemesli ir pa lielai daļai ārpa-

gasta un pagaidu darba līgumi. Draudžu tiesu akti pārāk
skaidri liecina, kāda krāpšana un nekrietnība nekārtīgās lauku

ļaužu dzīves dēļ noved pie bezgalīgiem strīdiem. Vecākie

ļaudis, kas mājās zemi apstrādā un savu dzimteni neatstāj,

ar savu kārtīgo darbu, skolu un baznīcu paliek pie saviem

tikumiem un paražām. Pavisam citādi ir ar jaunekļiem un

jaunavām, kas bieži jau ar savu 14. dzīvības gadu atstāj

pagastu. Bez kādas vecāku, mājas policijas vai baznīcas uz-

raudzības, viņi jau agrā jaunībā pilnīgi patstāvīgi kļuvuši,

ļoti bieži nokļūst klaiduļu starpā, no kuriem krogos un tir-

gos iemācās slinkot un zagt ls) — īpašības, kas šejienes lauku

ļaudīm, diemžēl, ir lielā mērā; tās iznīdēt vai vismaz

ierobežot ir katras labas likumdevības Uzdevums. Kas gan

nezina pārgalvīgos zeļļus vācu svārkos un zābakos ar

cigāriem mutē, kas pusi sava laika nodzer krogos un tēj-

nīcās un ar nicinājumu noraugās uz nopūlējušos lauku strād-

nieku 16). Kas gan nezina smalkās dāmiņas raibos katūna

tērpos ar vācu cepuri un plīvuri, kuras pārāk bieži izklai-

dīgās dzīves un zādzību dēļ no pilsētām piesūta viņu pa-

gastiem un kas vairāk nezina un arī negrib zināt kā netiklību

un bezdarbu, ko viņas tur mācījušās, kur nodzīvojušas savu
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jaunību. Tam klāt vel nāk tas, ka latvietis un igaunis, kas

pa lielai daļai nekā necienī kā varu, kas pār viņu, nekā ne-

bīstas kā soda, kas viņam draud, necienī arī savu tautību,

bet nicina to, un ir viss kas, tik ne latvietis vai igaunis l7 ).
Liela daļa pelnītāju, ja viņi neaiziet bojā, ar laiku pilnīgi
aiziet no savas kārtas, negribēdami par saviem radiem un

savu pagastu nekā vairs dzirdēt; un tā savos pagastos pa-

laikam atgriežas tikai nelietājami indivīdi. Sekas tam, pro-

tams, ir atgriezušos klaiduļu ļaunā ietekme uz zemniekiem,
kamēr labākie spēki savu agrāko kārtu atstāj lß). Pilsētas pie-

raksta tikai tādas personas, kam ir līdzekļi un kas izstā-

jušās no zemnieku kārtas. Citus, kas strādājuši pilsētās un

kļuvuši nederīgi, neuzņem, bet sūta atpakaļ zemnieku pa-

gastiem.

Daudzām zādzībām un pat slepkavībām, kas pēdējos ga-

dos tik neparasti bieži notikušas Vidzemē un Igaunijā, pa

daļai iemesls par paražu kļuvušajā zemnieku pagastu locekļu

staigāšanā no vienas vietas uz otru.

Ļaudis, kas jaunības dienās nav ne audzināti, ne uzrau-

dzīti, vēlākajā dzīvē ne vienmēr jūt sirdsapziņas pārmetu-

mus, ja dzīves uzturam līdzekļus gūst arī negodīgi.
Cik bieži nav gadījies, ka zemnieku kārtas personas, kam

atkārtotu zādzību dēļ bija aizliegts dzīvot Rīgā un citās pilsē-

tās, savu „praksi" turpināja arī uz zemēm,"kamēr nelaimīgajiem

viņu pagastiem izdevās tos nodot valdības iestādēm. Pēdējā
laikā mācītāji arvien vairāk sūdzas par lauku tautas tikumu

pagrimumu, un arī viņi aizrāda, ka vienkāršais zemnieks dzī-

votu daudz kārtīgāk un godīgāk, ja viņu nepavedinātu apkārt

staigājošo pelnītāju ļaunais piemērs l9). Ārlaulības bērni un

liegšanās maksāt alimentus
— tagad ikdienas darbs tiesām,

un arī te pa lielai daļai vainīgie ir klaiduļi. Atceros vēl pirms
gadiem desmit kādu mācītāju izsakāmies, ka nepatiess zvē-

rests šo provinču zemniekiem esot kas pilnīgi neparasts, jā,

pat neiedomājams. Tagad redzam, ka peļņas kāre un

vieglprātība pārāk bieži liek nepareizu zvērestu dot. Ir jau

arī saprotams, ja apkārt klīstošs algādzis, satiekoties ar da-

žādiem nekārtīgiem cilvēkiem, aizmirsis savus vecos para-

dumus, arī zvēresta svētumu daudz mazāk ievēro kā vien-
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karšais lauku zemnieks, kas vel doma un dzīvo pec tevu

tēvu paražām.

Ja pagastam un pašiem pelnītājiem arī tiktu kas no

bieži vien diezgan ievērojamās peļņas, tad varētu saskatīt

zināmu materiālu labumu tādam darbam ārpus pagasta ro-

bežām. Šī peļņa pagastam un bieži arī atsevišķajām personām
tikai ļoti retos gadījumos dod kādu labumu. Pagasts no tā

nekā neiegūst, ja atsevišķi tā locekļi kļuvuši bagāti, bet saim-

niecības un zeme nolaista. Tāpat pagastam nekā no tā ne-

tiek, ja kāds bagāts kļuvis tā loceklis sevi uzskata par labu

turpmāk apstrādāt zemi, bet savu kapitālu, kā tas bieži no-

tiek, izmanto nevis lauksaimniecībai, bet gan dažādām citām

spekulācijām 2o). Beidzot pagasts 2l) arī no tā nekā ne-

iemanto, ja bagāts kļuvušais zemnieks atstāj savu dzīves

vietu un, kā bieži notiek, apmetas pilsētā.

Cik maz pagastam tiek no viņa apkārt staigātāju algādžu
lielākas peļņas, tikpat maz palaikam tiek viņiem pašiem. Pie-

dzīvojumi māca, ka daudzi, apkārt staigādami, morāli pa-

grimst un savu peļņu iztērē; citi savu grūti nopelnīto no-

glabā neizmantotu nedrošās vietās, lai varētu atpirkties no

rekrūšiem, kas nemaz nav tāda labdarība, kā palaikam aiz

dabīgas līdzjūtības mēdz domāt.

Zināms kareivju skaits ir nepieciešams. Tiesība atpirkties

ļauni atsaucas uz tiem, kam tas nav iespējams, jo viņiem

jāpapildina iztrūkstošais skaits. Ja arī tiesība atpirkties nav

visā valstī un tāpēc mūsu provincēs mazāk izjūtama tās

ietekme, tad šī tiesība principā tomēr netaisna pret lielu

daļu iedzīvotāju un tieši pret zemes strādniekiem. Atpirk-
ties spēj palaikam tikai tie, kas strādā ārpus

pagasta robežām22). Tāpēc rekrūšus dod gandrīz vienīgi

zemes strādnieki no sava jau tā nelielā darbaspēka. Bet

nevien principiāli, arī materiāli ne vienmēr labvēlīgi vērtē-

jama atbrīvošanās no rekrotējumiem. Atpirkušies iesaucamie,

iedomīgi uz savu privileģēto stāvokli, kļūst nevien augst-

prātīgi un nepaklausīgi pret autoritātēm, bet bieži paliek

pilnīgi bez lidzekļiem, pie tam vēl nokļūdami parādos. Tikai

retos gadījumos kādam ir bijis iespējams atpirkties pašam
saviem līdzekļiem. Radi un bagāti paziņas, pirmie aiz la-
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bas sirds, otri ar lieliem procentiem viņam aizdevuši naudu,

un gadiem ilgi šie parādi jāatpelnī, pie kam ģimene palīdzē-
dama bieži kļūst nabaga un reizēm pat pagastam par nastu.

Ārpusē strādājošo zemnieku pagastu locekļu nopelnīto skai-

dro naudu nemaz neizlietā tik izdevīgi, kā varētu likties. Katra

šāda peļņas veida labums nav nekādā samērā ar to daudz-

kārtīgo ļaunumu, kas no tā rodas 23).

Piedzīvojumi rāda, ka grūtības kalpotāju jautājumā un

to ļaunās sekas zemniekiem un zemkopībai izskaidrojamas,

pirmām kārtām, ar pārāk lielajiem pagasta pienākumiem pret

saviem atsevišķajiem locekļiem. Tā pagasts ir apdraudēts, un

vienīgā izeja ir atvieglot šos pagasta pienākumus.

Vajadzētu turpmāk pagastu atbrīvot no pienākuma pa-

turēt visus savus locekļus, jo arī daļa no tiem nekad, bet

daži tikai retumis patiesībā bijuši šī pagasta locekļi.

Ja nebūtu šī lauku tautas attīstībai un zelšanai tik kai-

tīgā pienākuma, tad daudz kas kļūtu labāks.

(Pagasta labvēlīgā ietekme, kā jau teikts, pierādījusies

gadiem ilgos piedzīvojumos. Lauku iedzīvotāju sadalījums pa-

gastos ar to pienākumiem un uzdevumiem ir varbūt vienī-

gais izdevies mēģinājums civilizēt latviešus un igauņus. Pie-

dzīvojumi rāda, ka atsevišķu personu labklājība un tikumīgs
dzīves veids visbiežāk tur sastopami, kur konsekventi ievēro

pagasta korporatīvo iekārtu un tiesības. No šī viedokļa rau-

goties, pagasts ir nepieciešams noteikums zemnieku garīgajai un

materiālajai labklājībai, vēl jo vairāk tāpēc, ka zemes turp-
mākā pienācīgā kopšana ar to jo cieši saistīta 24).

Pēc pastāvošajiem likumiem pagasta pienākums uzņem-

ties tos izdevumus, ko sagādā nabadzīgie un saslimušie pa-

gastā un ārpusē dzīvojošie tā locekļi, tāpat visu mūžu uz-

turēt visus darba nespējīgos. Šie pienākumi ļoti lieli un at-

bildīgi un līdzšinējās iemaksas kalpotāju kasē ir ļoti vien-

pusīgs un nepietiekams ekvivalents pagasta pastāvēšanai. Tā

būtu ilgstoši nodrošināta, ja pagastu atbrīvotu no pienākumiem

pret saviem locekļiem, kas ilgāk par zināmu nosakāmu laiku

uzturējušies ārpus tā robežām. Pie tam atsevišķam indivi-

dam būtu pilnīgi brīva savas dzīves vietas un aroda vai

darba veida izvēle, bet pagastam attiecīgā gadījumā nebūtu
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jāuztur nabadzība nokļuvušas ģimenes vai personas, kas pa-

tiesībā sen jau atstājušas tā robežas.

Ar likumu, kas atļauj katram zemniekam nepierakstoties
uzturēties vienu gadu citā pagastā, veicina tos ļaunumus, ko

rada apkārt staigātāji dienas strādnieki, jo viņi katru gadu
var doties uz citu pagastu, ja pirmais negrib pierakstīt. Vel

ļaunākas sekas pagastam rodas no tā, ka pilsētām nav pienā-
kums pierakstīt pagastu locekļus, kas atsevišķi vai ģimenēs
bieži vien jau paaudzēm tur dzīvo. Pagastiem piesūta pil-
sētās dzimušas pilnīgi svešas ģimenes un personas. Šī ne-

pelnītā nasta, protams, rada sašutumu, kas liek zaudēt cienu

likumu priekšā, kam lauku iedzīvotājos savas konsekvences

arī citiem gadījumiem. Latvietī un igaunī, kas jau tā nicina2s)
likumu kā tādu un kas bīstas tikai pārkāpumu sekas, tādi ne-

taisni iekārtojumi liek vēl vairāk augt neuzticībai pret pastā-

vošo kārtību. Tāpēc vien būtu vēlams tagadējo noteikumu

grozījums.

Kamēr pagastiem jāgādā par bieži vien svešām personām,

tikmēr šādu nelaimīgu individu un ģimeņu apgāde nav ne-

kas cits kā nabagu nodeva, ko lauku pagasti maksā par

labu pilsētām, jo, kā jau teikts, ne visos pagastos kalpo-

tāju kasēm pietiek līdzekļu, lai uzturētu daudzos ārpus pa-

gasta par nabagiem kļuvušos. Tā pilsētām ir iespēja izmantot

zemnieku darbaspēku, pie kam pagastiem jārūpējas par daļu

pilsētas nabagu.

Tieša pārrakstīšanās no viena pagasta otrā viegli kavētu

meklēt darbu ārpus pagasta. Pilsētu priviliģētais stāvoklis to-

mēr pārāk bīstams laukiem, un te katrā ziņā būtu vēlami no-

teikumu grozījumi par labu26) zemniekiem.

Tā kā pārrakstīt tik daudzus pagastu locekļus uz pilsē-
tām būtu varbūt saistīts ar lielām grūtībām, tad pilsētniekiem
ārzemniekus novietot būtu daudz vieglāk nekā saimniekiem

savās mājās. Pilsētās daudz vieglāk kā uz zemēm var apmie-
rināt jau ārējās vajadzības vien pēc dzīvokļa un ēdiena, nemaz

nerunājot par daudz augstākajiem vācu baznīcas un skolas pra-

sījumiem. Liekas, ka būtu daudz dabīgāk, ja pilsētas sev zem-

nieku vietā kalpotājus un darbaspēku apgādātos ārzemēs un

nesamazinātu jau tā nelielo lauku strādnieku skaitu, neļaujot

viņiem pildīt savu dabīgo pienākumu.
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Nevar būt sapratīgas valdības intereses, ja pilsētu, fab-

riku un atklāto celtņu deļ cieš zemkopība un visa zemnieku

kārta. Lai ari pēdējie landtāga lēmumi daudz ko padarīs ci-

tādu, tomēr pilsētu tagadējo privilēģiju grozījumi nepieciešami

un neatliekami vajadzīgi, lai labvēlīgāk atrisinātu pašlaik gan-

drīz neciešamo kalpotāju problēmu un lai būtu nodrošināta zem-

nieka un zemkopības attīstība.27)

Sekojošās piezīmes imav lai aizkārtu cienījamā fon

G. kunga personību, bet tās domātas viņa un ļoti

daudzo viņa kārtas piederīgo izteiktajiem uzskatiem.

1) Ja dienas alga nesamērīgi augsta, tad pa-

zeminās zemes vērtē. Vai tas tā ir Vidzemē? KeH

maz ne! Muižu vērtē pēdējos 20 gados palaikam

pieaugusi 3—4 kārtīgi. Darba alga, turpretim, pa lie-

lākai daļai tikai V-fe reizes augstāka kā pirms 20 ga-

diem, lai gan visparastāko pārtikas līdzekļu cenas

ievērojami pieaugušas. Cienījamie muižu īpašnieku

kungi nav varējuši aizkavēt zināmu strādnieka stā-

vokļa uzlabojumu atsevišķos viegli apzīmējamos no-

vados, dažu pilsētu tuvumā un arī kroņa muižās, kur

nomas nauda mērena. Šī nepatiksme saredzama visā

Grūnevalda brošūrā.

2 ) Lopus un darbarīkus izlietā. Katrs brīvs cil-

vēks Eiropā pats izlietā savus spēkus un intelliģenci;
bet citi to pret viņa gribu neizlietā. Redzams, autoram

te bijusi darīšana ar dzimtļaudīm. Cienījamais lasī-

tājs drīz redzēs, ka fon G. kungs savā brošūrā ne-

maz nerunā par brīvprātīgu strādnieku izlietāšanu;

zemnieki piespiežami ar varu strādāt lauku darbus,

30 citādi lauksaimniecība lielkungam nemaz neatmak-

sājoties, un valstij pirmām kārtām esot jārūpējas par

lielkunga pātagas civīlizētāju ietekmi uz zemnieku.

Fon G. kunga uzskati ir redzami pēdējo Vidzemes
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zemnieku nolikumu 359. § 3. punkta; ir ta tad pa-

gaidām kļuvuši provinces likumi!

3 ) Autors runā par latviešu amat-

niekiem. Visi pilsētu cunftēs apvienotie amati ir vācu

rokās; tikai ar lielām grūtībām tur iekļūst kāds lat-

vietis. Lauku un pilsētu amatnieku skaits, sakarā ar

zemnieka nabadzību un pieticību, mūsu zemē nebūs

ne Vs no tā, cik Vācijā ir amatnieku uz to pašu iedzī-

votāju skaitu. Rīga ir kopēja tirdzniecības metropole
nevien Vidzemei, bet arī 4—5 citām guberņām. Ja mēs

pat šo Rīgu pieskaitām, tad 880 kvadrātjūdžu lie-

lajā zemē tikai katrs 8. iedzīvotājs ir pilsētnieks. Bez

Rīgas tikai katrs 25.1

4) Visas Vidzemes fabrikas pašlaik nodarbina ne

vairāk par 10, augstākais 15.000 strādnieku, no tiem

5—6000 vīriešu, sieviešu un bērnu strādā Rīgas fa-

brikas. Droši vien būtu par augstu aplēsts, ja pie-

ņemtu, ka 3 procenti strādātājas tautas ir fabriku

strādnieki un viņu bērni. Bet, vērā ņemot šos patiesos

apstākļus, jājautā, kā fon G. kungs tā varēja ru-

nāt? Vai tad viņš nepieskaita sevi eiropiešiem, vai tad

nepazīst civilizēto valšķu apstākļus, jeb savu dzim-

teni pieskaita Āzijai? Tā lasītājs jautās ar pilnu tie-

sību. Bet fon G. kungs un lielais skaits viņa draugu,
Vidzemes muižnieku, ļoti labi zina, kāpēc viņi nīst

fabrikas un pilsētas. Tas viņiem vienmēr paliks dadzis

acīs, ja viņiem arī izdotos fabrikas un pilsētas at-

spiest uz vēl lielāku minimu kā tagad. Jo tur taču

strādnieks brīvs no patvaļas; viņš arī pelnī drusku

vairāk un gūst civilizētas dzīves iespēju. Tāpēc Vid-

zemes muižnieki, likumus dodami, vienmēr centušies

strādniekam noslēgt pilsētu. Lai gan arī pilsētā vācu

iedzīvotāji uz igauņu un latviešu zemnieku noraugās
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nicīgi, fomēr te viņam ir darba brīvība un gandrīz

pilnīga likuma aizsardzība pret patvaļu. Tas šīm po-
litiski un sociāli nelaimīgākajām Eiropas tautām jau

ir pietiekami.

5) Ak tur tā vaina, fon G. kungs! Viņam par

savu roku uzcītību labi maksā un nežēlīgi neapietas.
Patiešām, tas ir pietiekams pamats viņu apskaust un

domāt par līdzekļiem neļaut izmantot vienīgo ka-

pitālu, ko devusi māte daba — muskuļu spēku! Jo,
kā zinām, pilsētnieks, fabrikants, būvuzņēmējs strād-

niekam naudu nedāvina aiz līdzcietības, nē, no labi

samaksātā darba viņš gūst sev vēl labumus. Ja fon

G. kungs ar domu biedriem gribētu savus uzskatus

izteikt dzejā, tad tā skanētu šā:

Ne drebēs, bet lupatas miesu tev sedz,

Tu kāvienu dabū, līdz kungs tevi redz,

Tev saulīte jauka atspīd — diemžēl!

Ak zemniek, pēc ka gan tev karojas vel!

6) Ar pilnu tiesību autors arī lēnajā Vidzemes

attīstības gaitā saredz lielas briesmas savai ideāla-

jai pasaules iekārtai. Viņa lozungs — absolūts klu-

sums rūpniecībā un amatniecībā — kaut arī valsts

finanči ar to uz leju ietu.

7) Rīgai ir visas izredzes kļūt lielai pilsētai. Pro-

vinces likumu pratēji lieliski mācējuši panākt lau-

cinieku atturēšanu no Vidzemes pilsētām, kāpēc dar-

ba algas Rīgā tik augstas kā varbūt vēl tikai Eiropas

lielākajās mētropolēs. Reizē tomēr uz zemēm, īpaši

Vidzemes ziemeļos, algas tik zemas, ka zemnieks arī

caurmērā labos gados netiek pie tīras rudzu maizes.

Tā tas ir, piemēram, Veravas un Pērnavas apriņķī.
Kas tur grib apraudzīties, no marta līdz jūlijam re-
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dzēs ļaudis tādu maizi ēdam, kas rada šaušalas. Šinī

maizē nav ne puses rudzu miltu; pelus un dažādas

rūgtas nezāles ir otra šīs maizes sastāvdaļa. Bieži

tāpēc patiešām atgadās, ka jauni ļaudis no šiem ne-

laimīgajiem apvidiem bīstami saslimst, dabūdami la-

bāku darbu un maizes papilnam. Ēstgriba tik ļoti

sakairināta, ka viņi pārēdas. Tikai pēc dažiem mēne-

šiem norimst šī lielā kāre. Neticami liksies ārzem-

niekam, ja viņam teiks, ka ir muižas īpašnieki, kas

savās muižās dzīvo desmit un vairāk gadu un pie
tam nezina, no kā pārtiek un kādu barību ēd viņu ne-

laimīgie klaušu nomnieki. Tas izskaidrojams vienīgi

ar nācionāli svešo muižnieku nicīgo izturēšanos pret

viņu «darbaspēku". Kāda ir cilvēkam vērtē šo kungu
acīs, rāda tas, ka viņu modernās govju kūtis ir simt-

kārt labākas par viņiem piederīgajām lauku sētām

vai klaušu nomnieku mājokļiem. Kādreiz, sevišķi pār-

staigājot nabadzīgākos igauņu apvidus, liekas, ka te

sasniegta galējā, iespējamā cilvēka trūkuma robeža.

Bet palaikam vienīgi ārzemniekam ir redzīga acs*

lai šos apstākļus pareizi novērtētu. Augstākām kār-

tām piederīgais iekšzemnieks, kas gūst vai domā gū-

stam kādu labumu no zemnieku nožēlojamā stāvokļa,

iedomājas pagājušos laikus par normāliem; pat

mazs uzlabojums viņam liekas bieži vien anormāls,

lieks un «pāragrs"! Šo zemnieku lopi, viņu darba-

rīki ir neiedomājami nožēlojamā stāvoklī, Vidzemes

vidienā un dienvidos gan stāvoklis drusku labāks,
bet tomēr daudz ļaunāks par stāvokli Vācijas naba-

dzīgākajos apvidos. Tautskolu, salīdzinot ar vācu, va-

ram nosaukt par nožēlojamu; nekur nav obligātās!
skolas. Ja kur runā par skolām visiem bērniem (un
palaikam pie runām arī paliek), tad «radikāli" prasī-
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jumi ir pēc 2—4 ziemām. Par sarkano jakobīnieti lai-

kam nosauktu un akmeņiem apsviestu katru, kas ru-

nātu par 7—B obligātiem skolas gadiem, kā tas ir

Vācijā un arī Meklenburgā.
7b) Bet kāpēc tad Baltijas muižnieki nepārdod

savas mājas zemniekiem, kuras tie, kā zināms, ļoti

gribētu iepirkt Tas jau izdarīts visur Eiropā, tikai

ne pie mums, Baltijas provincēs. Fon G. kungs, Jūs
te esat nonākuši pie bīstamas dilemmas; ja Jums tais-

nība, tad Vidzemes muižnieku kungi neprot ne lēst,

ne vispār domāt.

8) Fon G. kungam pienākas atzinība par viņa

atklātajiem vārdiem, ka Vidzemē pēc būtības dzimt-

buve vēl pastāv. Viņam pilnīga taisnība. Zemes nom-

nieks, kam kā Īrijas drūmākajos laikos gadu no gada

paaugstina nomas naudu, kā vien varēdams, cenšas

un pūlas, lai viņu nepadzītu no mājām. Viņš, kā fon

G. kungs izsakās, savu nomu necenšas iegūt no ze-

mes, bet gan izīrēdams savus kalpotājus. To pašu

līdz šim darīja krievu dzimtļaužu īpašnieki; viņi iz-

nomāja savu ļaužu darbu, bet neguva peļņu no zemes

apstrādāšanas. Humānākie īpašnieki no katras jeb par

katru vīriešu kārtas personu gadā ņēma s—lo rubļus.

Tāpat dara tagad nomnieki Vidzemē, par kuriem runā

fon G. kungs. Strādnieks labprāt ļaujas izspiest šo

ikgadējo naudas summu s—lo rubļu apmērā. Ar šo

naudu viņš palaikam iegūst brīvību veselu gadu pa-

šam izlietāt savu darba prieku un spēku, kamēr ci-

tādi, kā fon G. kungs to skaisti saka, viņu izlietā.

Muižnieki un no viņu žēlastības atkarīgie nomnieki

Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes IV3 miljonu cil-

vēku darbaspēku izlietā tāpat, kā to dara civilizēto

valšķu darba namos. Strādniekiem reizi gadā maino-
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ties, nomnieki paziņo pagasta tiesai, cik viņiem vajag

strādnieku. Vājā ēdiena un citu iemeslu dēļ viņiem

pašiem grūti sameklēt strādniekus vai arī viņi ne-

grib nopūlēties, meklēdami kalpus, zēnus un mei-

tenes. Un lūki — no muižnieka tieši un netieši at-

karīga pagasta tiesa piedala katru brīvu strādnieku

kādam nomniekam, kam nav darbaspēka. To izdara

ar varu, lai gan šis brīvais strādnieks ir uzskatījis

par labāku savu darbaspēku pats izlietāt un izman-

tot. Tos, kas atlaisti strādāt uz pilsētām, fabrikās,

jo «pagastam viņi šinī gadā nav vajadzīgi", nākamajā

gadā vienkārši atsauc atpakaļ, tikko muižniekiem vai

nomniekiem ievajagas viņu locekļu. Nav svarīgi, ka

strādniekam darba apstākļi pilsētā vai fabrikā daudz

labāki un ka pie nomnieka jāēd badamaize. Vēl pa-

gājušā gadā kādai Baltijas fabrikai ar varu atņēma

apmēram simt cilvēku. Viss tas notiek, neievērojot

strādnieku žēlabas, kas fabrikās daudz vairāk no-

pelnī, un fabrikantu protestus, ka iestrādājušos
vietā jāņem neveikli lauku strādnieki. Tā, protams,
fabrikas neizkļūst no sava primitīvā stāvokļa, un pub-
lika var apbrīnot mūsu rūpniecības ražojumu augstas

cenas. «Brīvajam" strādniekam jāiet atpakaļ, pirms

viņš iekrājis vajadzīgo naudu, ar kuras palīdzību,
lai arī ar lielām grūtībām, varētu pierakstīties pil-

sētā. Cietumiem līdzīgā zemes iekārta nepazīst žē-

lastības. Kā daži humānāki muižnieki mīkstina šo

likumu bargumu, par to var vienīgi viņiem pateikties,
bet nevis likumu spaidiem. Šo spaidu dēļ gan nom-

nieki var vairāk maksāt vai arī pildīt smagākas klau-

šas. Gudri nomnieki izmanto šos apstākļus. Viņi liek

sev piedalīt vairāk strādnieku, tad dažus no tiem

pret attiecīgu samaksu atlaiž uz pilsētu vai sabied-
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riskos darbos uz vienu gadu. Tā līdz šim darīja krie-

vu muižnieki ar saviem dzimtļaudīm, tikai tiem gan

palaikam labāk klājās kā Vidzemes «brīvajiem" zem-

niekiem. Tāpēc arī pirmie ir turīgi, bet pēdējie nabagi.
9) Pēc fon G. kunga lauku ļaudis pēc solidāras

korporātīvās iekārtas tā iedalīti un organizēti,
ka muižniekiem nav labāka ko vēlēties. Cilvēki ir ti-

kai mašīnas. Par cienītiem viņi var kļūt vienīgi, sa-

vai tēvzemei muguru pagriezdami. Lasītājs labprāt
ticēs pēc visa iepriekšējā, ka būtu muļķība gaidīt
no fon G. kunga, ka Vidzemes zemnieka ciešās sai-

tes varētu kļūt vaļīgākas vai pat pavisam atraisīties.

Tikai šīs lieliskās iekārtas morālie panākumi pelnī,
lai tos mazliet aplūkotu. Kad 1817. un 1819. gada
likumi tautai atņēma zemi un deva tai «putna brī-

vību", katrs zemnieks Vidzemē drīz sajuta sava jauna

stāvokļa grūtumu, kamēr muižnieki varēja lielīties:

tikai tagad mēs esam Vidzemi iekarojuši! Ķeizara
Aleksandra I humānajiem 1804. gada noteikumieml
bija ļoti labvēlīgas sekas; visā zemē pieņēmās turība,

ko izjuta tūliņ arī mazās lauku pilsētas. 1841.—42. g.

visu tautu pārņēma ilgas pēc emigrācijas lielās ma-

sās. Lielo vispārējo uztraukumu vajadzēja apspiest

ar karaspēka palīdzību. Tauta instinktīvi juta, ka

tās stāvoklis ķeizaram nav pareizi attēlots. Lielā skai-

tā pāriedami cara ticībā, viņi cerēja uz tā aizsar-

dzību savā grūtajā stāvoklī, cerēja vērst viņa uz-

manību uz sevi. Viņi, nicinātie, cilvēki bez dzimtenes,

cerēja, ka iegūs varbūt sev arī dzimteni; krievu ti-

cību, pāriedami tanī, palaikam nemaz nepazina. Pro-

tams, fon G. kungs ar saviem dombiedriem domā1
šo morāles triumfu, kas pēc viņa vārdiem bijis li-

kumu sekas.
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10) Tā saucamā «kalpotāju kase" ir Vidze-

mes likumu mākslinieku sevišķi interesants izgud-

rojums, pie tam tik rafinēts, ka pat Kurzemē un Igau-

nijā pie tā vēl nav nokļuvuši. Lai tiktu pilsētā darbā,

zemniekam jāizpilda sekošais: 1) jau iepriekš jāno-
maksā visi valsts un pagasta nodokļi; 2) ar pilnīgi

patvaļīgi noteiktu summu jānodrošina turpmāko no-

dokļu samaksa; 3) uz Rīgu dodoties, ikgadus jā-
iemaksā «kalpotāju kasē" 4 sidraba rubļi, bet citās1

pilsētās tikai 2 rubļi; 4) viņam jābūt vismaz 25 ga-?

dus vecam! un 5) bieži viņu tomēr neatlaiž, ja būtu

kaut 100 rubļu drošības naudas iemaksājis. Jaunā li-

kumu grāmatā 359. § 3. punktā atļauj pagasta tiesai,
t. i. muižniekam neizdot pases pagasta iedzīvotājiem,

ja pagastā liels strādnieku trūkums, (protams, pēc

muižnieka ieskatiem). Kas zina muižnieku lielo varu

un trīs zemnieku likumus, tas nebrīnīsies par to, ka

šis paragrāfs Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā vienmēr

ir praktiski piemērots un izpildīts. Tomēr drebuļi

pārņem katru, vēl 1860. gadā lasot šādu paragrāfu.
Vēl jāievēro tie līdzekļi, kas ir muižniekam iesau-

kumu gadījumā, un kas iespējami ar to, ka pa lielai

daļai pagasts un rekrūšu iesaukuma iecirknis aptver
tikai vienu muižu. Tā muižas īpašnieks var paturēt
labākos jaunos ļaudis, labāko darbaspēku, palaikam

likdams viņiem strādāt par smieklīgu atalgojumu, pil-
dot verga darbu. Pēdējos gados muižniekiem nom-

nieki žēlojās par to, ka jaunieši, samazinoties iesau-

camo skaitam, kļūstot «iedomīgi" un prasot savam!

darbam piemērotu atalgojumu. Tā pieaugot darba

algas! Tik tālu iet to cilvēku partikulārais egoisms,

kuriem mūsu humānā ķeizara viens no humānākajiem
noteikumiem liekas nasta, jo viņi pieraduši visur un
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vienmēr no visiem noteikumiem sev tikai labumu

gūti
11) Katrā ziņā tas ir liels ļaunums, ka cilvēki pa

atļautu ceļu reizēm drīkst tikt pie godīga darba un

tad negrib atkal ciest savu mocītāju nežēlīgo apie-

šanos.
12) Ļausim fon G. kungam izrunāties un tikai tad

nokārtosimies, pagaidām atcerēsimies šo vietu. Iz-

ceļot uz laiku, par ko viņš tā žēlojas, var tikai tur, kur

muiža un nomnieki līdz likumīgam laikam apgādāti

ar «darbaspēku". Palikušajiem, pēc fon G. kunga do-

mām, vajadzētu tad strādāt par sviestmaizi, ja bez

pārrakstīšanās nemaz nedrīkstētu atstāt savu pa-

gastu.
13) Šo taisnīgo prasījumu bez sapratīgas nabagu ap-

gādes nokārtošanas, protams, nevar izpildīt Lai pa-

gastam ir savi nabagi; arī atsevišķās ģimenēs tādi

ir. Visam apriņķim vai pareizāk visai provincei jābūt
savai nabagu apgādei. Tāpat vajag atklāto darba-

namu, lai pagasti turpmāk vairs nebūtu spaidu darbu

iestādes. Pagastu savtība nedrīkst padarīt neiespēja-

mu atsevišķa cilvēka kustības brīvību. Šis ierobe-

žojums padara nabadzību pastāvīgu. Kustības brī-

vība visumā panāk labākas algas, labāku darbu, la-

bākas attieksmes un saprašanos darba devēju un ņē-

mēju starpā, tā tad padara zemi bagātu. Bailīga iz-

vairīšanās no svešām personām un ģimenēm, kas «va-

rētu kļūt nabagas un par nastu pagastam", viņus
taisni padara par übagiem, pie kam valstij te pilnīgi

vienaldzīgs tas, ka ne šim, bet otram pagastam jā-

uztur šie nabagi. Tās gan ir visiem zināmas lietas.

Lasītajā uzjautrinājumam lai ir ļauts minēt, ka

Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā gandrīz vienādo pa-
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gtasfu iekārtu tieši tāpēc dažreiz uzskata par tei-

camu, ka „tā nejauj rasties tik plaši organizētai na-

bagu apgādei, kā tas ir Anglijā". Kā zināms, Anglijā
5 procentiem naba gu un pabalstāmo ir labāka pār-
tika kā tiem pašiem 5 procentiem mūsu turīgāko

zemnieku, varbūt ar vienīgo izņēmumu rudenī. Šie

5 procenti Anglijas nabagu būtu sašutuši, ja viņiem

noliktu priekšā to ēdienu, kas 95 procentiem mūsu

lauku iedzīvotāju ir parastais.

14) Tur fon G. kungam pilnīga taisnība. Tagadē-

jam nenoteiktajam zemnieka stāvoklim starp brīvību

un verdzību ir visai ļauna ietekme uz viņa raksturu.

Tas vispār teorētiski tikpat viegli pierādāms kā

praktiski pēc stāvokļa trijās Baltijas provincēs. Šo

provinču melu un viltus sistēma, kā Otto fon Rūten-

berga kungs savā vēsturē to pareizi saka, tās ved uz

bezdibeņu. Kāds Kurzemē neilgu laiku dzīvojošs ār-

zemnieks man izteicās: viņš brīnoties, ka tautai šādā

stāvoklī vēl esot tik daudz morāles!

15) Laikam no pagastiem aizbēgušie jaunieši tad

dzied pēc Šillera Vallenšteina:

Ja tie visu atņem mums ar siekiem,

Ar karotēm to atņemt atpakaļ tad kas par priekiem!

16) Ļoti pareizi. Vidzemes nabadzīgais zemnieks

kā jau pa pusei dzimtcilvēks, ir vēl arvien visu brī-

vo cilvēku nicināts. Vislielākā centība un visrosīgākā
darbība viņam palaikam te nevar līdzēt. Vidzeme vēl

tagad, kā pirms gadsimteņiem, ir:

Debesis muižniekiem,

Paradīze garīdzniekiem,
Zelta bedre ārzemniekiem un

Elle iedzimtajiem.
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17) Pilnīgi saprotams no iepriekšējā. Gandrīz tik-

pat nicīgi vācieši izturas pret angļiem un frančiem,
kaut gan tie ir 45 miljoni liela brīva tauta.

18) Ļoti pareizi! Labākie speķi aizieti „Ka gan
tas citādi varētu būt?" saka Heine.

19) Psīcholoģiski ļoti iespējams, ka pilsētas brī-

vība liek pilnā mērā ienākušajiem lauciniekiem iz-

prast viņu bēdīgo stāvokli un noved tad pie nemo-

rālas dzīves. Jo asāk saskaras civilizācija un barba-

risms, spaidi un brīvība, jo ļaunākas ir abās pusēs

morālās sekas, jo ilgāk abas šīs lietas pastāv bla-

kus, jo ļaunāk tas tautas raksturam. Šo ļaužu nācio-

nālais raksturs pēc mūsu autora vārdiem savos pama-

tos ir ļot teicams. Viņa vārdus par slinkumu un iz-

vairīšanos no smagā darba, zinādami viņa uzskatus,

nevaram ļaunā ņemt, sevišķi vēl tāpēc, ka viņš jau

nav šo grūto darbu darītājs, bet gan nopeltais zem-

nieks. Igauņi, kas pirms gadiem devušies uz Krie-

viju, tur krieviski iemācījušies un aklimatizējušies,
pļie Volgas saņem lieliskas algas, un viņus tur uzskata

par uzcītīgākajiem strādniekiem. Ļoti darbīgi ir tie

300 latviešu saimnieku, kam Vidzemē kopš 1849. ga-
da ir atļauts brīviem izpirkties; viņu mazajām saim-

niecībām ir milzu panākumi. Tādi paši panākumi
būs visām 40.000 Vidzemes saimniecībām, tikko at-

skanēs tik ilgi gaidītais ķeizara „Lai top", un kad

pēkšņi apskaidrotā muižniecība teiks: jā, tas galu
galā tā ir pilnīgi pareizi!

20) Viņi iegūst kapitālus un tos pēc iespējas liet-

derīgi izmanto. Viņi tos nevar izmantot lauksaim-

niecībā, kā to dara zemnieki visā Eiropā par svē-

tību savas zemes ražīgumam. Tikai garā vājš zem-
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nieks ieguldītu savus mazos ietaupījumus lielkunga
saimniecības pacelšanai viņa lauku mājās, jo vislabā-

kajā gadījumā muižnieks paņemtu 9/
10 peļņas. Tāds

zemnieks, kas tik garā vājš, kā fon G. kungs to grib,

diemžēl, tomēr nevar godīgā ceļā tādus kapitālus iegūt.
21) Pagasta valde Vidzemē ir tā izkārtne, kam

jāpaslēpj aiz sevis muižnieku patvaļa un mantkāre.

Pagasts pašlaik nav un arī nevar nekas cits būt kā

tas, ko žēlīgais muižas kungs nejauši vai arī labi

aplēstā egoismā grib. Kur pagasta tiesa tieši un ne-

tieši tik pilnīgi atkarīga no muižas kunga, kur katra

pagasta locekļa liktenis atkarīgs no šī kunga visnie-

cīgākās iegribas, kā tas ir Vidzemē — tur pagastam

nevar būt nekādas dzīvības. Pagasts ir vienīgi ērtā-

kai nodokļu un nodevu piedziņai.
22) Tagad maza nolēse ar fon G. kungu. Tā tad:

«Gandrīz tikai prom aizgājušie strādnieki ir spējīgi

izpirkties." Redzam, cik ļauna lieta ir spalva, tā ar

fon G. kungu ļauni apgājušies. 12. piezīmē redzējām,
ka ļoti bieži tādus «klaiduļus" pieveic nabadzība

un viņi kļūst palaidņi. Ar uzmanību visā rakstā iz-

sekojām tām ļaunajām sekām, kas ir aiziešanai uz

pilsētām; ar skumjām redzējām, kā pilsētu mēra pil-
nā dvaša izposta zem lielkunga pātagas esošo zem-

nieka patriārchālo dzīvi. Ar dziļām sāpēm norau-

dzījāmies Anglijā, kur pāri pusei iedzīvotāju ir pil-
sētās un fabrikās; mēs nožēlojām Vāciju ar tās dau-

dzajām pilsētām, pat Meklenburgu, šo lielkungu El-

dorado, jo arī te vesela trešdaļa dzīvo pilsētās (lie-
lais vairums ārlaulības bērnu ir lielkungu muižās; pil-
sētas ir ļoti tikumīgas). Mēs jau sākām priecāties par

pilsētu trūkumu Vidzemē un Āzijas stepēs un uz-

skatīt par pareizu, ka famozās «kalpotāju kases"
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un c. iztukšo kabatas uz pilsētu ejošiem strādniekiem,

lai paceltu viņu tikumību. Nesaprotams tomēr pa-

liek tas, kāpēc zemniekiem, kas ķalpo kungu dedzi-

nātavās, un krogu apmeklētājiem neuzliek tikumības

nodokli. Mums kļuva skaidrs, kāpēc Vidzemes brī-

vajam strādniekam palaikam daudz vairāk jāmaksā kā

krievu dzimtcilvēkam, lai dabūtu brīvas rokas dar-

bam. Bet neuzmanīgā brīdī fon G. kunga spalva

ļauj izslīdēt zem pirkstiem fatālajai, augstāk minē-

tajai patiesībai! Lasītājam, nezinātājam jāpaskaidro,
ka līdz šim Vidzemē par 300 rubļiem varēja at-

pirkties no karaklausības. Šī summa, salīdzinot ar

kara dienesta grūtumiem, patiesībā ir niecīga, un pa-

laikam to labprātīgi savāc ļoti daudzi zemnieki, ra-

dinieki un draugi, lai izpirktu ar lozi par rekrūti kļu-
vušo jaunieti. Mūsu liecinieks, fon G. kunga spalva,
saka pilnīgi pareizi, ka sevišķi apkārt staigātāji var

rast šo summu, kas viņus atbrīvo no 15—20 gadīga
dienesta. Ar to nav pateikts nekas, it nekas jauns,

bet te tomēr rodam iekšējo iemeslu, kāpēc aiziešana

no muižām ir tik nelietīgs pasākums.
23) Katrā ziņā pēc fon G. kunga jēdzieniem. Ja

no zemnieka turības lielkungam nekas netiktu, tā

viņam būtu pilnīgi vienaldzīga; ļaudis taču ne-

pieder viņam personīgi.

Visu pret visu novērtējot, zemnieku turība ir ļau-

nums, jo: turība Vidzemē un abās kaimiņu provincēs,
kur dzimtbuve ir mākslīga un visam tautas vairu-

mam domāta, var patiešām zemnieku dažreiz eman-

cipēt; bet šī emancipācija absorbē „labākos spēkus"
(18. piez.), dod citiem ļaunu paraugu, rada neapmie-

rinājumu, bezgalīgas sūdzības (sk. teik. pie 18. piez.),
kas gan palaikam ir veltīgas, jo tiesās pilnīgi do^
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mine muižniecība, no kuras atkarīga visa zeme. Viss

tas ļoti saprotams.

Nav vajadzības izsekot visām tām frāzēm, ko muiž-

nieki un viņu daudzie palīgi par šo jautājumu teiku-

ši, lai visur atrastu šo bēdīgo pamattoni. «Vispirms

mēs, tad vēl 15 reizes mēs un tikai tad pārējā pa-

saulei" Šis secinājums ir tikpat vienkāršs, cik kon-

sekvents un būs visur praktiski derīgs, bet oficiāli

rūpīgi noliegts, kur slēgta korporācija uz vispārī-
bas lēses var veicināt savas īpatās intereses.

24) Atkal redzam savu jau labi pazīstamo cil-

vēku draugu, kas jūsmo par zemnieku garīgo un ma-

teriālo labklājību, ko viņiem sagādā zemās darba al-

gas. Viņš vienmēr patiesīgi vēlas savu zemnieku la-

bumu; tie tomēr, ja ir zināmu citu ieskatu samaitāti,

šo labumu vēlas paši sev. Tāpēc vispirms nepiecie-

šama muižas draudze, kur lielkungs var rīkoties pil-

nīgi pēc savas gribas un patikas. Ja kāds ierosinātu

pagastus Vidzemē iekārtot, teiksim, pēc Prūsijas pa-

rauga, kur robežas nesaiet ar muižu robežām —

fon G. kungs tūliņ norādītu uz to, ka šī iekārta

ir nemorāla. Jā, mēs piedzīvotu lielisku izrādi: no

viena Vidzemes stūra līdz otram skanētu balsis, kas

morāles, tikumības, humānitātes vārdā sāktu kara-

gājienu pret šādu priekšlikumu. Bet kā? Vai tad

Prūsijā nav monarchijas, vai tur nav muižniecības,

vai tur nezeļ Kreuzzeitungpartija? — tā izbrīnā iz-

sauksies svešnieks. Bet vienu nevajag aizmirst: Prū-

sija nav muižniecības debesis, garīdzniecības para-

dīze, ārzemnieku zelta bedre un apspiesto zemnieku

elle. Zemnieki tur ir brīvi zemes īpašnieki, vienalga
vai prūšu vai lietuvju cēluma. Lietuvji nekaunas sa-

vas tautības, jo ir neatkarīgi, turīgi savas valsts pil-
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soņi. Un pamatu šim likumīgi nodrošināta]ara stā-

voklim tur — ak Dievs! — lika jau pirms 50 ga-

diem muižnieks, brīvkungs fon Šteins! Kura Vidze-

mes galva var to aptvert? Ir arī patiešām pārāk

agri jau 1861. gadā Kurzemē un Vidzemē rast atri-

sinājumu tam, kas jau 1808. gadā bija iespējams da-

žas jūdzes uz dienvidiem.
25 ) Latvietis un igaunis nicina likumu, kas viņus

pašus nicina, ko viņa tautai svešie mocītāji radījuši

un viltus pilni nolikuši lielajam caram priekšā. Ja Vid-

zemē pēc kāda cienījama garīdznieka teiciena vilkam

dod tiesības būt par ganāmpulka likumdevēju un

to pārstāvēt, tad varam iedomāties, kādā stāvoklī

ir ganāmpulks un kā tas jūtas. Rūpīgi veicina vi-

sus nacionālos aizspriedumus* pret nacionāli svešo

tautu, lai tā izdailinātu ar tagadni nesaskanīgo ti-

ranniju.

Vidzemes vēsture un oficiālie akti par to sniedz

mums vispārsteidzīgākās ziņas. Nežēlīgi apietas ar

važās saistītajiem latviešiem un igauņiem viduslaiku

kasta, kam Eiropā līdzīgu velti meklēt. Visu tautību

ievērojamie vēsturnieki ar šausmām un sāpēm domā

par viņu agrākajiem darbiem. Apvainotās, kājām mī-

tās cilvēces vārdā neviens tiem par viņu pagātni

cita neveltīs kā smagus lāstus. Viņi atnāca šinī ze-

mē kā mongoļi Krievijā, un šejienes iedzimtajiem bi-

ja vismaz tas, kas mongoļi tur. Aiz kristīgās ticī-

*) Te sevišķi rosīgi liekas īpaši daži mācītāju kungi. Skat.

Baltische Monatsschrifte, Berkholca ziņojumu v. c. Par katru

cenu jārada nācionāls naids starp latviešiem un vāciešiem, pie kam

tad diezgan ilgi varētu pa tumsu zvejot. Tik jājautā, vai izglītotā
publika būtu satverama šinīs izstieptajos tīklos. Varbūtība ir pret
žiem mācītāju kungiem.
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bas segas, liela avantūristu un laupītāju bara pava-

dībā, viņi pret pašu valdnieku pāvesta Innocenta 111

un ķeizara Frīdricha II norādījumiem atņēma brī-

vību šiem labsirdīgajiem dabasbērniem un lauku ļau-

dīm, kas bija nevarīgi pret priesteru viltu, indi,

dunčiem un bruņām; viņus kūdīja vienu pret otru.

Pāvesta Innocenta un ķeizara Frīdricha stingrie aiz-

liegumi atņemt jaunajiem kristītajiem brīvību vēl ta-

gad ir šo Dieva un cilvēku likumu nicinātāju laupī-

jumu un noziegumu liecinieki. Kas tolaik patiešām kā

kristīgais devās ceļā, lai izplatītu kristīgo ticību, tas

gan vismazāk varēja domāt par to, lai nabaga atgriez-

tajiem par atlīdzinājumu savām briesmām nolaupī-

tu viņu svētāko mantu. Ja nē — tad viņš būtu bijis
vai nu pilnīgi prātā jucis, vai arī psīcholoģiska mīk-

la. Zviedri kristīja Somiju; viņiem prātā nenāca jaun-

kristītos padarīt par vergiem. Somi ir brīvi zemes

īpašnieki līdz šai pašai dienai, un zviedri nav pat

lepni uz to: citādi rīkoties būtu bijis kauns. Nekur

un nekad citur nav bijusi redzama Vidzemes lau-

pījumu loģika, un tāpēc katrs vēsturnieks ar kauna

traipu apzīmogo šo bruņinieku darbus.

Nu, un šo laupītāju bruņinieku pēcteči?* Viņi —

*) Arī Otto fon Rūtenbergs savā darbā „Gechichte der Ost-

seeprovinzen" I sējuma 155.—157. lp. saka: pāvests Aleksandrs

,IV 1256.—58. pavēlēja, lai dedzinātājus un citus ļaundarus, iestā-

joties ordenī, atbrīvotu no baznīcas lāstiem.. • Visus lajus un

klēriķus, ja vien viņi brīvi cilvēki, vajadzēja uzņemt ordenī bez

pārbaudes laika. „Visiem nolādētiem vai citādi sodītiem, vispār
visiem noziedzniekiē>\m, uzvelkot ordeņa mēteli, bija no-

drošināta nesodāmība." — „Ordenis visīsākajā laikā kļuva no-

ziedznieku kolonija, kur visas Vācijas klaiduļi un ļaundari guva

sev patvērumu." Lasītāji, cerams, nedomās par fon Rūtenberga kun-

gu kā netaisnu apmelotāju.
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protams nopietnākie — visumā teiktajam pievienojas
— ko viņi arī citu lai darītu ar tādiem visu ievēro-

jamāko vēstures pētnieku liecinājumiem? Viņi neno-

liedz, ka priekšteči šīm tautām nodarījuši pret de-

besīm brēcošu netaisnību; viņi par to runā landtā-

gos un citur. Bet — un šī otra loģika ir ne mazāk

īpata kā pirmo atnācēju — ja šo tautu 22 paaudzēm

apsmietas visas cilvēcīgās un dievišķīgās tiesības, tā-

pēc tam pašam jānotiek arī ar 23. paaudzi un tā jo-

projām līdz pastarai dienai.

Mani kungi! Ļausim mirušajiem mieru! Tos ap-

sūdzēt un tagadnei Jaut savu gaitu — tā ir pārāk

viegla nolēse ar vēsturi. Jūs varat būt arī mazākā

mērā vienis prātis ar spriedumiem par Jūsu sen-

čiem — tas nav tas svarīgais: padomājiet, ka tagadne

prasa stingru taisnību un neļaujas apmierināties ar ne-

noteiktām liberālām frāzēm.

2C) Protams, zemnieku labā! Agrāk bija teikts

(skat. 22. piez.): «Visvairāk apkārt staigātāji strād-

nieki ir spējīgi atpirkties." Te tā tad zemnieku tu-

rība apzīmēta vienkārši par ļaunumu. „Zemnieku la-

bā" — tā Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā sākas katrs

likums, kas zemnieku pie zemes piespiež! Paša labā

ar brīvo zemnieku ļauni apietas likuma atļautajās

robežās, to tēvišķīgi nosaucot par «mājas pārmācī-
bu". Paša labā izdomāta fon G. kunga slavētā „kor-

porātīvā pagasta apvienība", kur brālis rada corpus

delicti. Paša labā zemnieks ir svešnieks savā paša
dzimtenē par izsmieklu visām Eiropas tautām. Igau-

ņu un latviešu «labā" īpatas šķiras cilvēku draugi

izdomājuši definīcijas, pēc kurām šīs tautības nemaz

nepastāv!! Citi, protams, ar tādiem pašiem panāku-
miem, iedrošinājušies pierādīt* ka šīs tautas īstenī-
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bā arī pašā sākumā nemaz neesot pastāvējušas. Pie

tam viņi nelaimīgā kārtā pilnīgi aizmirsuši iznīci-

nāt visus agrākos vēstures avotus, tāpat pilnīgi no-

slaucīt no zemes virsus neskaitāmās pilsdrupas, ku-

rām apklāja zemi tūliņ pēc tās asiņainās pakļauša-
nas. Citi cilvēku draugi pagājušajā gadsimtenī, lai

«labvēlīgi" izskaidrotu necilvēcīgo zemnieku apspie-

šanu, esot izpētījuši, ka latvieši (nez vai igauņi arī?)

cēlušies no senajiem Kanaānas iedzīvotājiem, kurus

Jozua bija nosodījis mūžīgai verdzībai. Polijas ķē-

niņš Stefans Batorijs 1586. gadā, Vidzemē ierazda-

mies, teica muižniekiem komplimentu: «Zemniekus
Vidzemē kungi apspiežot tik nožēlojamā kārtā, tu-

rot nežēlīgā kalpībā un uzliekot tik nežēlīgus so-

dus, kādi nekur citur visā pasaulē nav dzirdēti, pat

pagānu un barbaru zemēs ne." Līdz ar to viņš pier

prasīja miesas soda atcelšanu un naudas sodu tā

vietā. Tad ķēniņa priekšā noveda 12 zemniekus, kas

vēlējās «labāk miesas sodu paturēšanu", un ķēniņš

apmierinājās. No tā laika līdz mūsu dienām visām

Vidzemes muižniecības oficiālajām aktīm stiepjas cau-

ri kā sarkans pavediens lūgums visiem monarchiem:

«zemnieku labā" paturēt viņu pašu lūgto miesas so-

du. Tādus notikumus citur varētu uzskatīt par tuk-

šām tenkām, Vidzemē tā ir patiesība. Ko Stefans

Batorijs prasīja 1586. gadā, tas tagad 1862. gadā ir

katra Vidzemes patriota pirmais lūgums un karstā-

kā lūgsna. Ja visas zīmes nevil, tad sakarā ar Krie-

vijas apstākļu likumīgu norēgulējumu, tuvākā laikā

«zemnieku labā" Vidzemē paredzami jauni noteiku-

mi. Lai tad žēlīgais Dievs, vienīgā nabaga latviešu

un igauņu cerība, pasargi viņus no jaunas «labvēlī-

bas".
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27) Ja no iepriekšējā jau pietiekami labi nebūtu

iepazinušies ar fon G. kunga cilvēci aplaimotājām

teorijām, tad pret viņa drusku vispārīgo propozi-

ciju nebūtu ko iebilst, jo vienādas tiesības pilsētai

un laukiem ir katra apgaismota cilvēka lozungs. Bet

tā mums nav grūti minēt. Viņa vēlēšanās, ka katram

strādniekam, ejot uz pilsētu, tur jāpanāk arī sava

reģistrācija. Katra pilsētas vai lauku pašvaldība, tā-

pat kā Meklenburgā, var pilnīgi patvarīgi reģistrā-

ciju noliegt. Šīs pašvaldību brīvības sekas ir indi-

vidu nebrīvība. Ļaunākais, ko devušas satrunējušās

cunftes, tagad lielā mērā nokļūst arī uz laukiem.

Katras pašvaldības vadība — lai tā būtu cik apro-

bežota vai patīga — var neapstrīdami lemt, vai

pašvaldībai cilvēks vajadzīgs jeb nell Tādos apstāk-

ļos, kā dzīve to rāda, daždažādās zemēs un pilsē-
tās palaikam lemj nelabvēlīgi lūdzējam. Viņam jā-
nodrošinās ar naudu (Rīgā, piem., tā ir liela summa),

tāpat diezgan daudz jāziedo, citādi pašvaldībai «ne-

izdevīgi" viņu uzņemt. Veltīgi* viņš lūdz, ja vi-

ņam ir tikai divi darba rokas un tukšas kabatas, kā

to mums pastāstījusi fon G. kunga spalva. Un vēl

ļaunāk, ja viņam bez tam ir vēl vecs tēvs vai mā-

te, slimi tuvinieki, mazi bērni — kā tas dzīvē itin

bieži gadās. Šādu pelnītāju, daudzu ģimenes locekļu

barotāju, kustības brīvību vajadzētu taisni sevišķi
veicināt; to katrā ziņā prasa teorija un prakse. Sli-

*) Nevajag aizmirst, ka darba nespējīgo skaits ir ļoti liels,

kam par iemeslu nelabvēlīgie lauku apstākļi, ko rada ziemeļu

klimats, vājais ēdiens, sliktais dzīvoklis, trūcīgā ārsta palīdzība
v. c. Katrs, tikai ne fon G. kungs to redz, cik svarīgi valstij un

humanitātei, ka darba spējīgais strādnieks nopelnītu pēc iespējas
daudz.
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mīgie, vecie un nepieaugušie ģimenes locekļi var vēl

palīdzēt pelnīt, pie kam līdzšinējā dzīvesvietā viņi

varbūt ir tikai patērētāji un panāk to, ka ģimenes
tēvs kļūst trūcīgs, pat nabags. Labumam taču jā-

būt lielam, citādi neviens nedotos prom. Pretējā ap-

galvojums par zemāko klasi pa daļai balstās uz il-

lūzijām, pa daļai uz tādu cilvēku ļauno gribu, kas

to apgalvot uzskata par derīgu. Palaikam tomēr jā-

pieņem, ka katrs strādnieks, amatnieks, mākslinieks

vai kāds cits vislabāk zina, kurp visizdevīgāk doties.

Te runa par simtu tūkstošu labklājību. Šim pagastu
iekārtas lielajam ļaunumam līdz šim līdzīga, lai arī

nelielā mērā, fon G. kunga nopeltā kustības brī-

vība. Tagad strādnieks var palikt pierakstīts savā

pagastā un citur darbā iet, ja viņš nomaksā visus

lielos nodokļus. Fon G. kungam taisnība, ka šī lai

arī cik nonīkušā patiesā kustības brīvība ir ano-

mālija. Šī anomālija bieži rada patiesu netaisnību,

bet to atceļot, paturot visumā līdzšinējo pagasta ie-

kārtu — daudzos zemnieku pagastos strādnieku va-

rēs „izlietāt" par 20 kapeikām. Rīgā, turpretim, un

dzelzceļu būvēs tanī paša laikā labi ja strādnieku da-

būs pat par I—V/21 —V/2 sidraba rubļiem dienas algas.

Zemē, kur ir zemnieku zemes īpašumi, pat ar vi-

sādiem trūkumiem likumdevībā nevar apstākļi būt

tik nenormāli kā Vidzemē dažu likuma vārdu dēļ.
Bet tagad atstāsim fon G. kungu.

Tiesība pēc iespējas izdevīgi izmantot savu roku

darbu ir pirmā un visdabīgākā, kā arī svarīgs pa-

matnoteikums valsts attīstībai. Vidzemes lielkungs
1819. g. tik skaļi pasludinātajai konkurencei no sa-

vas puses nes līdz bagātību, daudzas vidus laiku

priekšrocības, izglītību un pasaules notikumu izprat-
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ni. Nabaga zemniekam ir tikai viņa divi rupjam lau-

ku, darbam vingrinātās rokas. Lai arī rokas „viņa

labā" brīvai konkurencei saistītu, tā ir lielkunga ne-

vainīgā vēlēšanās. Šī pieklājīgā, mērenā vēlēšanās iz-

teicas tādos apzīmējumos kā „mājas tiesa", Vidze-

mes tiesu paražas, „korporātīvais pagasts", zemes īpa-
šuma tiesību atņemšana.

Mēs pirmāk runājām par Vidzemes zemnieka na-

badzību, kas tik ļoti spilgti izpaužas viņa tērpā, mā-

joklī, lopos, darbarīkos, ēdienā un visā dzīves vei-

dā, tā ka, izņemot dažas muižas, jūdzēm tālu par

bagātu apbrīno zemnieku, kam ir I—2ooo1—2000 sidraba

rubļu kapitāla. Tenkas tūliņ izmanto izdevību pie-

rādīt „bagāta zemnieka" esmi; tālāk, stāstot ar Mūnch-

hauzena patiesības mīlestību, šī zemnieka „kapitālu"

pieckāršo vai arī piekar nevainīgu nulli. No šiem

tik viegli un ērti uzlabotajiem apstākļiem tad izda-

ra secinājumus, lai svešiniekam bērtu smiltis acīs.

To veikt kādreiz uzdod arī kādam pakalpīgam pilso-

nim, kā centību un spējas pirms tam pārbauda.
Dr. Merķelis saka: „Pilsomis Vidzemē jūtas daudz

pārāks kā zemnieks, lai viņu uzskatītu par sev lī-

dzīgu. Zemnieks viņam ir vienīgi brīvs laupījums,

no kura izmantošanas viņu netaisni izslēdz. Muiž-

nieks viņam ir tikai ienīstais, laimīgais sāncensis,

kam viņš gribētu atņemt daļu vispārējā valsts ce-

peša. Cik tas pareizi arī tagad pēc 60 gadiem! Par

zemnieku turību vislabāk liecina visu Baltijas pro-

vinču muižnieku un mācītāju vienbalsīgs atzinums,

ka obligātā skola nav iespējama, jo zemniekiem trūkst

līdzekļu bērnus skolā uzturēt, tāpēc ka viņi pa

to laiku nekā nepelnīt Un viņiem visumā ir taisnī-

ba, jo no privāto muižu zemniekiem caurmērā iz-
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spiež div- līdz trīskārtīgi vairāk, nekā jāmaksā kro-

ņa zemniekiem. Padomāsim tagad, ko tas nozīmē:

Vidzemes zemnieki ir pārāk nabagi, lai saviem bēr-

niem skolas laikā dotu trūcīgo ēdienu, ja šie 6—14

gadu maigajā bērnu vecumā esošie mazuļi nevar pa-

ši nopelnīt. Visa Vācijā šī iemesla vairs nav vismaz

kopš 40 gadiem. Šī nieka pierādījuma vajadzētu pie-

tikt, lai parādītu patieso zemnieku stāvokli katram,

kas mūsu zemē īsredzīgs vai aiz principa akls. Pro-

tams, maizes simttūkstoš skolu apmeklētājiem nevar

būt tur, kur ļaudis palaikam piemaisa savai labībai

salmus un nezāles, lai neapēstu pārāk daudz rup-

jās maizes un lai neuznāktu bads; kas jau vismaigā-

kajā bērna vecumā nesāk strādāt, tam jāmirst badā.

Bet tāpēc jo labāk dzīvo tie, kam Vidzeme —

līdzi skaitot arī Kurzemi un Igauniju — ir debesis,

paradīze un zelta bedre. Bez visa tā viņi

zobojas par ārzemēm, kur augstāka stāvokļa ļaudis
daudz taupīgāki un darbīgāki, jo tas tā vajadzīgs.
Vācu ārzemnieks, kādu laiku redzēdams un arī pats
izbaudīdams bezrūpīgo, idillisko, katrām garīgām in-

teresēm palaikam svešo dzīvi muižās un pastorātos,
sāk nokalpinātā zemnieka dziļo klanīšanos savā priek-

šā vērtēt kā sava Vidzemē iegūtā augstā stāvokļa
atribūtus. Tādam ārzemniekam jo drīz aizveras acis

pret to, ko cieš apspiestais un sava pusverga stā-

vokļa dēļ dziļi nicinātais, verdziskai izpatikai pie-

spiestais zemnieks. Vispirms piekukuļo šī ārzemnie-

ka garžu, tad jūtas un gaumi, un tad nāk ieceļotājā
ārzemniekā sevišķi attīstītā egoisma aplesumi. Igau-
nis un latvietis nevar pacienāt nedz ar cepeti, nedz

šampanieti, nedz arī kādu ieteikt vai kā pabalstīt.
Ko zemnieks un simpātijas tam var viņam dot, iz-
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ņemot upurus un atsacīšanos? Kas savu balsi no-

pietni paceļ par zemnieku gan rakstos, gan vārdos,
tam būs jāpacieš visniknākie vajājumi un apmelojumu
Tam vēl pievienojas caurmēra cilvēkos ļoti parastā

partejība, par labu savam vācu ciltsbrālim. Sekas ir

tik pārmērīgi vienpusīgā visa stāvokļa uztvere, ka

bieži augsti cienījami vīri, kas ir izglītoti un pazīst

citas zemes, runādami par pašu dzimteni, liekas akli

un kurli. Spilgts piemērs ir krietnais Dr. Merķelis;
kā nepiekukuļojamā, vīrišķīgajā, lieliskajā darbī-

bā pat viņa principiālie pretinieki nevarēja saskatīt

nedz patriotisma, nedz lietas izpratnes trūkumu. Vi-

ņa vārds un darbība liekas pilnīgi aizmirsti, ja pa-

raugāmies Baltijas pēdējo 30 gadu literātūrā; bet vis-

nožēlojamāko skribentu nevien godam piemin, bet

pat apber visādiem slavinājumiem, ja tikai viņš pacēlis

savu ieroci pret neaizsargātajiem nevāciem, bet par

viņa apspiedējiem. Merķelis, īpata, meteoram līdzīga

parādība apdāvinātu literātu nabagajā Vidzemē, ar

visīstāko un panākumiem bagāto centību cīnījās par

apspiestajiem zemniekiem. Viņš, bez šaubām, ir izcils

vīrs šejienes literātu starpā: tāpēc jau arī Vidzemes

«labākajā sabiedrībā" konfiscēta pat viņa piemiņai

Un tas tā ir līdz šai dienai. Laiks varbūt vēl tālu,
kad asiņojošie, savu izmantotāju partejiski tiesātie

un izsūktie latvieši un igauņi brīvi uzelpos un G. Mer-

ķelim uzcels pelnīto pieminekli. No mūsu vācu brā-

ļiem, pēc tagadnes spriežot, viņš nekad, nekad ne-

var sagaidīt par sevi bezpartejisku spriedumu. Tik

nelaimīgā stāvoklī ir atklātības doma Vidzemē 1 Bet

ir pie mums vēl viena cita atklātības doma, kas

taisnīgāka par pirmējo, tā vārdos un rakstos tikai

retumis drīkst parādīties, bet grūti ticēt, ka to. iz-'
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nīcinās, lai arī vecie šīs domas izteicēji pamazām
aiziet mūžībā. Šī atklātības doma ir ļoti mērena sa-

vos prasījumos: tā grib vienīgi, lai izpirktu veco ne-

taisnību, lai arī Vidzemē cilvēks drīkstētu cilvēks

būt, lai brīvā konkurence patiešām būtu iespē-

jama, bet ne šķietama; lai radītu Jikumīgus pama-

tus visai dzīvei, kādu mums nemaz nav; lai zem-

nieks kā visā Eiropā arī pie mums drīz kļūtu ze-

mes īpašnieks. Tā ir pārliecināta, ka vācu elements

pietiekami dzīvot spējīgs un intelliģents,
arī pastāvot pilnīgi brīvai igauņu un latviešu konku-

rencei un ka vienīgi vācu vēsturiskā uzdevuma vis-

rupjākā neziņa ir tā, ka par vācieša uzdevumu Vid-

zemē uzskata iedzimtos apspiest un verdzināt, un

ka ar to vācietis izplata un cienīgi reprezentē Ei-

ropas austrumos vācu izglītību un civilizāciju.
Bet lai kāds Vidzemē runā par civilizācijas pra-

sījumiem! Nedz lielkungi, kas visu samin, nedz viņu

vergi, zemnieki, ir vainīgi, ka civilizācija neapturami

izplatās. Tā reiz tomēr iet uz priekšu un bez žēla-

stības iznīcina visstiprāko korporāciju, ja tā raksta

savā karogā ķīniešu vai vidus laiku principus, kā to

dara Baltijas muižnieki. Viņi par savu svarīgāko uz-

devumu valstī uzskata veco konservēt un par to pra-

sa no valsts nevien vidus laiku sniegtās baudas, bet

arī tās, ko sniedz centīgā tagadne, viņu apkarotās
attīstības radītā rūpniecība un visas pasaules nopietna

darba strādnieki. Summa summarum: viņi no valsts

prasa daudz vairāk, kā kādreiz kāda valsts viņiem

devusi, un pie tam par šo pārdrošo prasījumu viņi ap-

sola — mierīgi gulēt un arī valsti ierosināt miegamll

Jo divisimtgadīgā mierīgā miegā valstī vecais vis-

labāk konservētos, paliktu negrozāms. Nē, mani kun-
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gi, te jūs prasāt daudz par daudz un pie tam darāt

pārāk maz! Valsts, kas tādu līgumu ar jums slēdz,

neizbēgami iet bojā. Pēc vidus laiku paražas tagad

nevar cīnīties pret lielgabaliem ar bruņucepurēm un

vairogiem. Valsts nevar muižniecībai labumus sagā-

dāt, saistot zemāko tautu, caur ko tā desmitreiz

vairāk zaudē, nekā muižnieki gūst. Sekas būtu tās,

ka zeme nevarētu nest lielus nodokļus, pat ar pa-

visam maziem būtu jau nomākta. Konservatīvisms ir

ļoti patīkama lieta, visai cilvēces dabai visvairāk pie-

mērots. Jūs esat konservatīvi, ja un jo un kamēr

jūs vieni varat aprīt zemes taukus. Šis iemesls viens

pats jau kavē visiem citiem valstī būt konservatī-

viem.

„Bet šīs runas taču vērstas pret muižniecību vis-

pār, pret katras zemes muižniecību!" Nekādā ga-

dījumā, mans mīļais lasītāj, Zviedrijā, mūsu tuvā-

kajā rietumu kaimiņu zemē, muižniecība nekad nav

iedomājusies uzskatīt par savu eksistences jautāju-

mu zemnieku īpašuma tiesības, pilnīgu zemnieka un

pilsoņa politisko nenozīmīgumu. Rietumzemju muižnie-

cības vairākums ir ļoti svarīgs kultūras elements šīm

tautām; mazā Kreuzzeitungpartija te mūs nevar mal-

dināt Stingri muižnieciski noskaņotais brīvkungs fon

Šteins tuvu mūsu robežām jau pirms 50 gadiem ra-

dīja apstākļus, kurus vēl tagad pie mums uzskata

par pāragriem. Fon Šteinam tāpēc nepārmet neviens

Rietumeiropas muižnieks, izņemot dažus Kreuzzeitung-

partijas kungus un dažus kungus Meklenburgā. Arī

Baltijas muižnieki varētu būt tāds iepriecinātājs kul-

tūras elements, ja viņi savā vairumā (no visiem to

prasīt būtu netaisni!) gribētu aizsviest neskaitāmos

Baltijas vidus laiku aizspriedumus un noteikti sper-
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tu soli jaunajos laikos, pie kam šie laiki muižniecību

ka tādu nemaz nenoliedz. Bez ārēja, varena pamu-

dinājuma tas nav prasāms, nedz arī sagaidāms; bet

šis ārējais varenais pamudinājums tagad ir. Līdz šim

pie mums uz Krieviju norādīja kā uz barbaru zemi,

kur tauta verdzībā un apspiesta. Lielījās ar to, ka

Vidzeme soli uz priekšu pagājusi, nemaz par to ne-

domājot, ka mūsu triju Baltijas provinču pienākums

pēc sava sevišķi izdevīgā stāvokļa būt par kultū-

ras izplatītājām. Bet tagad, spriežot pēc satversmes,

Vidzeme ir trīs soļi aiz baškīru zemēm Uralos. Bal-

tijas provinču diezgan ievērojamie kultūras momenti

stāv kā anomālija pretim to satversmei, Visā Krie-

vijā zemnieks tagad ir zemes īpašnieks vai arī ar

izdevīgiem noteikumiem var tāds kļūt. Nelaimīgā

„mājas pārmācība" vienā paņēmienā iznīcināta. Cik

nožēlojamas, turpretim, jauno Vidzemes zemnieku li-

kumu 116. § koncesijas druskas, pie kam pārējos

savos paragrāfos jaunie likUmi vēl nehumānāki par

to atvietotajiem vecajiem!

Šie vārdi domāti jums, nedaudzajiem patiesi kriet-

najiem Baltijas muižniekiem, kas tos saprotat un va-

rat saprast! Izmantojiet vareno mūsu cēlā ķeizara

ārējo pamudinājumu, lai pārliecinātu muižnieku vai-

rumu par to ceļu, kas viņiem ejams, ja nopietni grib
realizēt mūsu ķeizara nodomus, ja pareizi saprot acu-

mirkļa lielo nozīmi, pašu un augstākās cilvēcīgās in-

tereses. Ja jums tas liekas derīgi, barieties arī par

šo rindiņu rakstītāju, bet apklusinait divu tautu no-

pūtas, kuras cieš apstākļos, kas sastopami vienīgi

vēl Turcijā. Tas katrā ziņā gan ir daudz prasīts,

bet sajūsmas laikos ir vēl daudz kas vairāk noticis.

Jūs, patiešām krietnie, tagad daudz iespēsit, ja dros-
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me un bruņniecīgums jūs vadīs. Ar nicinājumu jāno-
soda un pie malas jānobīda tās vergu dvēseles!,

kas Jums uzsauc no politiski neattīstītās un sastin-

gušās pilsonības aprindām. Visa Vācija raugās Jūsos,

un laiki ir nopietni. Nekas nelīdz, ja rēta aizsegta,

bet nav izdziedēta. Visiem dzirdot, tas jāsaka un jā-

apliecina, ka Baltijas zemnieku stāvoklim līdzīgu atra-

dīsim vienīgi vēl Turcijā, ka ir neprāts 19. gadsim-
tenī divi veselas tautas turēt saimnieciskā atkarībā no

dažu viņiem nācionālā ziņā svešu kungu žēlastības.

Tad, tikai tad var cerēt uz dziedinājumu. Pirms ru-

nāt par latviešu un igauņu pateicību vāciešiem, jā-

dod iemesls to darīt. Pirms varam kaut minēt vācu

kultūras labvēlīgo ietekmi uz viņiem, jārada taut-

skolas, ko mēs redzam citās zemēs visapkārt sev.
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RĪGAS VĒSTULES.

Daudz sapratīgāk nedusmo-

ties par atklātības domām, bet

rīkoties tā, lai nevajadzētu tās

bīties.

(Maskavas Avīzes

1865. g. 10. nr.)

Ļ

Avīzes" 10. numura ievadā pastāsta

dažus sīkumus par pagājušo gada 28. decembrī no-

tikušo Rīgas pilsētas biedrības ārkārtējo sapulci,
kas bija sasaukta sakarā ar nodomātiem grozījumiem

tās iekārtā.

Es ne tikai nešaubos, ka avīzes redakcija nav vienis

prātis ar sapulces rīcības veidu, bet dažos izteicie-

nos redzu pat neapmierinājumu ar sapulcē pielaista-

jām nekārtībām un netaisnībām. Tomēr visā raksta

tonī, dažās pusfrazēs liekas nojaušama nepilnīgi iz-

teikta, bet vietām diezgan spilgti saredzama doma,

ka tas ir tikai gadījums, gan ļoti savāds, varbūt pat

ne pilnīgi pareizi attēlots, bet tomēr tikai gadījums,

izņēmums no parastās notikumu norises kārtības tanī

Rīgā, kas savas iestādes aizguvuši no brīvajām Han-

zas pilsētām, kas ar savu plašo ārējo tirdzniecību ir

tuvas attieksmēs ar visām Eiropas civilizētajām ze-

mēm, kas ir vācu civilizācijas centrs Krievijā, un

kas nesen ar lielu pašaizliedzību apliecināja, ka hu-

mānitāte un kristīgā mīlestība uzliek tai par pienā-
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kumu pārvācināt visus Baltijas cittautiešus. Es ne-

maz nebrīnos par tādu domu: tas nav nekas jauns

mums, kas Baltiju vai nu nemaz nepazīstam, vai arī

tikai pēc tās bruņinieku vai baronu nostāstiem. Lielā

daļa krievu publikas jau sen nepareizi domā, ka Bal-

tija visādā ziņā pārspējusi Krieviju, ka tā ir daudz

vairāk attīstīta un civilizēta par mūsu tēvzemi, un ka

progresam tur ļoti labvēlīgi apstākļi. Katrs no mums

ne vienu reizi vien būs dzirdējis par Baltijas zelšanu,

par tās pilsētu un lauku iedzīvotāju labajiem

stākļiem. Ir izteikta pat vēlēšanās, kaut vācu iekārtu

pārnestu uz mūsu krievu zemi. 1861. gada 19. februāra

rīkojums bija tas, kas pirmais lika šaubīties par visa

vāciskā pilnību. Lai gan Baltijas zemnieku labklājības

aizstāvji rakstīja daudzus sajūsmas pilnus rakstus,

mums, pašiem par izbrīnu, bija jāatzīstas, ka te «ci-

vilizētie" vācieši stāv tālu aiz mums, «neizglītota-

jiem" krieviem. Pārliecība par Baltijas vācu civili-

zācijas pilnību stipri sašķobījusies, bet pavisam vēl nav

zudusi: vēl daudzi visu krievu sabiedrības šķiru pie-

derīgie tā domā. Tikai nedaudzi Baltijas labāki pazi-

nēji pēdējā laikā sāka pierādīt, ka vācieši, iekarojuši
zemi, nostādamies tās priekšgalā, paņemdami savās ro-

kās attīstību, izplatīja vidus laiku civilizāciju, pie
kuras cieši turas, lai gan šī civilizācija pašā Vācijā
vai nu izmirusi vai atrodas nāves agonijā.

Šī uzticība savu laiku pārdzīvojušai iekārtai vis-

spilgtāk parādījās Rīgas pilsētas pārvaldē un tās

amatniecības likumos. Tam pierādījumu daudz. Es,

piemēram, varētu aizrādīt uz vēlēšanos paturēt savas

ārkārtējās tiesības, ko nesen izteicis kāds Rīgas pil-
sonis. Diemžēl, daudzi apstākļi kavē mani pietiekami
sīki runāt par mums vistuvāko laiku. Kādā savā ie-
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vadrakstā Jūs sakāt: «Taisnība kļūs redzama agri vai

vēlu../' No atklātības sprieduma nekādas buras ne-

aizvedīs. Es ticu šo vārdu pareizumam, bet tomēr šau-

bos, vai varētu pienākt laiks, kas ļautu pilnīgi at-

klāti un bez aizspriedumiem vērtēt Baltijas visjaunāko

laikmetu, pēdējos 15 vai 16 gadus.

Ļaujiet man citādi rīkoties: klusēt par tagadni,
bet tanī vietā runāt par pagātni. Es mīlu šo pagātni,

šo bijušo, tāpēc ka pēc manas pārliecības tā bieži

ir labākā mēraukla tagadnei un drošs pareģis nā-

kotnei. Mani nākamie antagonisti tik ļoti mīl «vē-

stures pamatu", vēstures paražas, tik bieži viņi uz tiem

atbalstījušies, atbalstās un atbalstīsies, ka es ar lielāko

prieku pastāstīšu viņiem par tiem nedaudzajiem vē-

stures faktiem un notikumiem, ko man atklāja ar-

chīvu putekļi. Es neaprakstīšu visu Rīgas pilsētas ie-

stāžu vēsturi, bet šoreiz aprobežošos ar diviem, trim

epizodiem, kas varbūt paskaidros Rīgas maģistrāta
rīcību pag. gada 28. decembra sēdē un pierādīs, ka

šinī rīcībā nebija nekas jauns, ka maģistrāts cieši

pieturas pie vēstures un 1864. gadā iet tos pašus

ceļus, ko gāja — nerunājot par sen pagājušiem lai-

kiem — XIX gadsimteņa sākumā.

Sākšu ab ovo, jau laikus atvainodamies par to, ka

manas ziņas būs fragmentāras: mana apcerējuma no-

lūks nav pilnīga Rīgas vēsture, bet gan dažu tās īpatī-
bu attēlojums.

Rīgas maģistrāts sākumā nebija tāda noslēgta ie-

stāde, kāds tas tagad ir. XIII gadsimtenī tas nebija
nekas vairāk kā pilsētas padome, kas sastāvēja no

noteikta locekļu skaita, kurus ikgadus pilsoņi ievē-

lēja. Tikai nākamajā gadsimtenī, izmantodams nekār-

tību ģildēs, tas panāca, ka viņa locekļi bija visam: mū-
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žam ievēlami un neatceļami. Kopš tā laika maģistrāts

jau vairāk patstāvīgs un darbojas neaprobežoti. Ār-

kārtēji apstākļi vai arī ļaunprātība sagrābtās neapr

robežotās varas izlietāšanā, noveda to neapskaužamā

stāvoklī, pie tā, ko tagad saucam par finanču krizi:

pilsētas kases naudas līdzekļi tik lielā mērā bija iztē-

rēti, ka vienīgā izeja no grūtībām bija paaugstināt

agrākos nodokļus un uzlikt jaunus. To nevarēja da-

rīt bez pilsoņu atļaujas, tāpēc viņus lūdza to atļaut.

Pilsoņi izmantoja šo izdevīgo gadījumu, lai palielinātu

savu ietekmi pilsētas pārvaldē. Piekāpdamies nodokļu

jautājumā, viņi pirmajā reizē izteica vairākas sūdzības

par dažu pilsētas saimniecības nozaru nekārtīgu va-

dību, nepietiekamu tirdzniecības uzraudzību v. c. Ma-

ģistrāts, lai palielinātos pilsētas kases līdzekļi, pie-

kāpās, cerēdams ar laiku zaudēto atgūt. Bet pilso-

ņiem ar to nepietiek, viņi iet vēl tālāk: ar maģistrātu
noslēdz finanču nolīgumu, tad atļauj jaunus nodokļus,

pirms tam tomēr likdami maģistrātam izdot zināmus,

viņiem nepieciešamus noteikumus vai arī zināmus rī-

kojumus. Viņu ietekme pilsētas saimniecībā, lai gan

maģistrāts pretojas, pamazām aug. Vēlēšanās aizstā-

vēt savas tiesības noved viņus pie atklāta dumpja

pret maģistrātu*), kas 1585. gadā bija piespiests pa-

rakstīt slaveno, sev neizdevīgo tā saucamo kontrak-

tu. Kopš tā laika abas puses nepārtraukti cīnās, sā-

kumā poļu, tad zviedru valdības atbalstu lūgdamas,
savās tiesībās gan iegūdamas, gan zaudēdamas. Pil-

soņu dumpjus 1585. un nākamajos gados poļu val-

dība apspiež ar bruņotu varu, piespiezdama pilsoņus
atteikties no visiem ieguvumiem cīņā ar maģistrātu.

*) Dumpis sākas aiz nesaskaņām gregoriāņu kalendāra deļ.
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Pilsoņi tomēr nesnauž un izmanto visus iespējamos

līdzekļus, kamēr panāk, ka Sigismunds 111 1604. g.

izdod jaunus pilsētas nolikumus, pēc kuriem ģilžu ve-

cākos līdz ar maģistrātu pielaiž pilsētas pārvaldē,
noteic pilnas ģildes sapulces nodevu uzlikšanai, visu

pilsētas ienākumu pārraudzībai nodibina pilsētas kasi,

ko pārzina visu triju kārtu pārstāvji. Maģistrāts gri-
bot negribot bija spiests šos nolikumus atzīt, bet prata
izmantot visu savu ietekmi svārstīgajā poļu galmā,
lai valdība, jaunos nolikumus izdevusi, nerūpētos par

to izpildījumu. Kopš tā laika maģistrāta un pilsoņu;
naids un ķildas turpinās, bet pēdējo ietekme pil-
sētas saimniecībā arvien samazinās. Lai gan zviedru

ķēniņš Kārlis XI enerģiski rīkojas, 1675. gadā izdo-

dams jauno nolikumu par pilsētas kasi un panāk-
dams, lai to izpilda, maģistrāts tomēr jau paspējis kļūt

par pilsētas stipru un varā neaprobežotu saimnieku.

lekarojusi Baltiju, krievu valdība, vēlēdamās šo

zemi sev paturēt, apstiprina atsevišķo kārtu tiesības

un privilēģijas, tomēr ar atrunu: ,Ja tās saskan ar

mūsu valsts vispārējiem likumiem un noteikumiem." *)

Rīgas maģistrāts, izmantodams to, ka viss nebija vēl

pilnīgi nokārtojies, rīkojas drošāk, bieži pat ar ap-

brīnojamu patvaļu. Pirmo mēģinājumu šo patvaļu sa-

valdīt izdara valdība vēl Pētera I laikā ar 1720. gada
23. februāra rīkojumu Rīgas ģenerālgubernatoram rau-

dzīties, lai amatos ievēlētu un tiesu izpildītu saskaņā
ar valstī pastāvošiem reglamentiem. Pēc tam ar 1721.

*) Šādu ierobežojumu nosaka gandrīz visas valdības, kas

Baltijā bijušas, nevien krievu, bet arī dāņu, poļu un zviedru. Sk.

Istoričeskija sveģeņija ob osnovāņijach, i choģe mestnago zakono-

daķelstva guberņij ostzeiskich. Spb. 1845. 113, 114, 117 v. c. lapp.
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gada 18. maija rīkojumu noteic Rīgas maģistrātam:

ar pilsētas ienākumiem, tos neizlietāt pirms

paziņojuma ģeneralgubernātoram, kam ikmēnešus ie-

sniedzami pārskati par pilsētas kases ienākumiem un

izdevumiem."

Mazliet novirzīdamies, gribu norādīt uz pavisam

savādo likteni, kāds bija šiem diviem rīkojumiem, kur

pirmo reizi redzama krievu valdības griba ierobežot

maģistrāta varu. Protams, šie priekšraksti nebija iz-

pildāmi; bet vēlāk tie pat neiekļuva Likumu krājumā

nedz arī Baltijas provinču likumu krājumā. Kad iz-

deva Likumu krājumu, bet 1845. gadā sastatīja Bal-

tijas provinču likumu krājumu, tad valdība vispirms

no visām tiesu iestādēm pieprasīja visu tām nosūtīto

rīkojumu norakstus, pēc tam to priekšrakstu norak-

stus, kas nebija ievietoti pirmajā krājumā. Abi mi-

nētie rīkojumi tik dziļi bija paglabājušies Rīgas ma-

ģistrāta archīvā, ka nevien neiekļuva Pirmajā li-

kumu krājumā, bet tos nebija iespējams arī iz-

mantot, sastatot Baltijas provinču likumu krājumu.

Tie gulēja archīvā, kamēr nejauši atradās pēc 1845.

gada, t. i. tad, kad Baltijas likumu krājums bija jau

sastatīts un šie rīkojumi vairs nebija izmantojami.

Šī savādā divu maģistrātam nepatīkamu rīkojumu ne-

vēlēšanās šķirties no archīvā bija vēlākā laikā par

iemeslu ilgstošai uti ļoti interesantai maģistrāta sa-

rakstei, lai gan attaisnojās ar to, ka vēlāk Pāvils I at-

cēlis kā šos, tā arī citus pilsētas tiesībām nelabvē-

līgus priekšrakstus*).

*) Līdzīga rīkojuma nav Likumu krājumā. Varbūt, ka tas

kur guļ, apklāts archīvā putekļiem. Krājumā vienīgi ievietots Pā-

vila I 1786. gaida 28. novembra 17584. nr. rīkojums,; kas atjauno
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Ar pievienojumu Krievijai, kā jau agrāk aizrādīju»

maģistrātā un pilsoņu kārtās atkal radās senā tieks-

me pēc patvaļas, ko pa daļai bija nomākusi zviedru

valdība. Rīgas ģilžu protokoli 1710—1745. g. dod daudz

pierādījumu. Kā uz spilgtākiem piemēriem varētu aiz-

rādīt, ka 1710. gadā pilsoņi atsakās ielas aptīrīt,

1714. gadā maģistrāts, lai gan priekšniecība neatlai-

dīgi pieprasa, neizsniedz ģilžu šrāgu norakstus; 1721.

gadā šinī lietā doto visaugstāko pavēli neizpilda. Tanī

pašā laikā pilsētas pārvalde ar māku piemērojas val-

dības nolikumiem: kur iespējams, balstās uz saistī-

jumiem saglabāt tām agrākās privilēģijas; kur nepie-

ciešams, privilēģijas noslēpj, aizrādot uz zviedru li-

kumiem, kuriem pati pretojusies; beidzot, kritiskākos

gadījumos apliecina savu padevību, tā novēršot drau-

dīgās briesmas. Ar to nepietiek, bieži izmanto po-

zitīvākus līdzekļus: kāds pulkvedis Kampenhau-
zens saņēmis no Rīgas pilsētas aldermaņa pēc tā

izteicieniem mit einer kleiner Weigerung

(drusku vilcinājies) dāvanu, apsola ķeizaram ieteikt

vecākos un visu ģildi; rātskungs Kaspari no 1727. līdz

1737. gadam dzīvo Pēterburgā, lai tuvinātos kaut-

kādiem ierēdņiem, pēc tam maģistrātam piesūtīdams

ļoti divdomīgu lēsi par 50 tūkstošiem dālderu.

Augstākajai valdībai tomēr ikbrīdi paši pilsoņi
sūdzas par naudas trūkumu pilsētas kasē; ārzemju

Vidzemē un Igaunijā tiesu iestādes, kas tur bija pastāvējušas uz

tiesību un privilēģiju pamata. Nekas tomēr nav teikts par visu pa-

gājušā gada rīkojumu atcelšanu. Rīgas maģistrāta archīvā daudz

tādu savādību. Tur, piemēram, var uzmeklēt maģistrāta kamerālo

jeb slepeno lēmumu slēpt valdībai (tolaik vēl zviedru) uz

tās neatlaidīgo pieprasījumu tās privilēģijas, kas maģis-
trātam likās neizdevīgas.
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tirgotāji sniedz lūgumus par netaisniem tirdzniecības

noteikumiem; krievu tirgotāji žēlojas, ka viņiem ne-

piešķir pilsoņu tiesības;, pats maģistrāts augstākajām
valsts iestādēm sūta pretrunīgus paskaidrojumus. Tas

viss valdības acīs apgaismo tumšo Rīgas pilsētasj pār-

valdes lietu. Valdība beidzot pārliecinās nekārtībā

un ar 1765. gada 7. decembra jauno nolikumu par

Rīgas tirdzniecību par jaunu mēģina ierobežot pilsētas

pārvaldes patvaļu, stingri aizliedzot tai pašai izdot

jebkādus noteikumus, tarifus, mainīt takses v. t. t.

Ļoti noteikta rīcība; tomēr liekas maz labuma būs

arī no tās bijis, jo 1786. gadā Katrīna II izdod jaunu,
daudz radikālāku rīkojumu: «Rīgas un Rēveles gu-

berņā pilsētās, arī guberņās, uzņemt par tirgotājiem

un pilsoņiem visus, kas to vēlas saskaņā ar 1785. g.

pilsētu nolikumu, kas kopējs visai valstij"*).

Maģistrāts nevarēja palikt vienaldzīgs. Sevišķā me-

morandā tas ķeizarienei pateicas par to, ka „Rīgas

pilsētai dāvātas tās pašas tiesības un iz-

rādīta tā pati labvēlība, ar ko viņas māje-

stāte apveltījusi pārējos savus pavalst-
nieku s**), bet pateicīgās Rīgasīpatoattieksmju

dēļ ar visām Eiropas ostām lūdz grozīt dažus pilsētu
nolikuma pantus un starp citu paturēt agrākās ma-

ģistrāta tiesības, agrāko pilsētas īpašumu pārvaldes
kārtību un cunftes. Uz to Katrīna atbildēja ar rīko-

jumu: «Nekavējoties Rīgā stāties spēkā (1785. g.)
pilsētu nolikumam bez jebkādiem grozīju-

miem"***). Šāda stingra pavēle Rīgas maģistrāta kun-

*) Likumu krājums 16404. nr-

**) Balt. prov. lik. kr. II daļas iev. 32. ip.

***) Lik. krāj. 16584. nr.
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ģus tomēr nesabaida. Viņi ir uzmanīgi, darbojas ne-

nogurdami un, lai arī pēc ilgāka laika, tomēr panāk

savu. 1796. g. 28. novembrī Pāvils I*) pavēl «Bal-

tijas pilsētu maģistrātiem palikt tādiem, kādi tie bi-

juši." Šoreiz Rīgas maģistrāts izmanto jauno likumu

un izrāda savu īpato spēju izspiest no tā ne tikai

iespējamo, bet pat to, kas katram citam liktos ne-

iespējams. Pēc jaunā likuma satura vajadzēja apmieri-

nāties, atjaunojot veco maģistrātu, bet ne visu Rīgas
senatni ar tās paražām, jo maģistrātam, bija atdotas

tās tiesības, ko atņēma pilsētu nolikums, bet nekur

nav teikts, ka citām kārtām atņemami to ieguvumi.

Maģistrāts tomēr domā citādi: atjauno visos sīkumos

seno pilsētas iekārtu; vecie noteikumi, kas apgrūtina

uzņemšanu pilsoņu saimē, ģildēs un cunftēs atkal stā-

jas spēkā; pie cunftēm nepiederīgi amatnieki zaudē

pilsoņu tiesības, vienkāršie iedzīvotāji nevar pieda-

līties vēlēšanās, sūtīt savus pārstāvjus v. t t.

Tā rīkojās, tā darbojās Rīgas maģistrāts vēl pirms
70 gadiem! Lai skaidrāk parādītu, uz kā balstās šī

maģistrāta karstā, un acīm redzot līdzjūtības cienīgā

uzticība vēsturei, es attēlošu no tā dzīves kādu

mūsu laikam tuvāku epizodu.
Runāšu bez aplinkām par 1801. gadu, kas tik no-

zīmīgs mūsu pilsētu vēsturē. Ar šī gada 2. aprīļa**)

manifestu Aleksandrs I deva 1785. gada pilsētu noli-

kumam tā likumīgo spēku visā pilnībā, atzina to par

vienu no negrozāmajiem un neaizskaramajiem noli-

kumiem, pavēlēdams atcelt visu to, kas pretēji tam

bija atļauts vai nolemts. Līdz ar citiem gavilēja arī

Rīgas pilsoņi, jo pilsētu nolikums atraisīja tās sai-

*) Lik. kr. 17587. nr.

**) Lik. kr. 19811. nr.
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tes, kurām viņus bija saistījis maģistrāts. Viņiem at-

tēlojās vairāk patstāvīga nākamība, iespēja strādāt,

nebīstoties par savu personu, nebīstoties to vajāša-

nu, ko izcieta pie cunftēm nepiederīgie*),
tiesība piedalīties pilsētas pārvaldē, bet nevis vienīgi

pilnīgi paklausīt dižajam maģistrātam**). Rī-

gas pilsoņi priecājās, aizmirsuši savu patvaldnieku
— maģistrātu, kas nekavēdamies, pat neprasījis no»

pilsoņiem pilnvaru, viņu vārdā lūdza Rīgā paturēt

veco iekārtu.

Pilsoņi tūliņ sadalījās 1785. g. nolikuma piekritē-

jos un pretiniekos. Lai kaut kā strīdu izbeigtu, pil-

soņi 1802. gada 17. februārī sanāk pilna sapulce. Jau-

tājums skaidrs: vai nu lūgt augstāko valdību uzgla-
bāt pilsētai veco municipiālo pārvaldi vai arī paturēt

visām valsts pilsētām kopējo nolikumu? Pirmo priekš-
likumu ar lielu vairākumu tūliņ noraida, bet pieņem
otru: par veco iekārtu nodotas tikai 78 balsis (40 no

tām vecāko), bet par jauno pilsētu nolikumu 185

balsis. Lieta likās laimēta, tomēr intrigās un nelikur

mībās vingrinātais maģistrāts tā paša gada 15. de-

cembrī sasauc otru sapulci un par jaunu uzdod toS

pašus jautājumus. Pa to laiku jaunās kārtības aiz-

stāvji liekas nebija snauduši, jo balsojot no 153 lielās1

ģildes balsim tikai 2 bija uzdrošinājušās izteikties

par labu vecajai iekārtai. Paziņodams par to augstā-

kajai valdībai, Rīgas ģenerālgubernātors pievienoja

*) Rīgā pie cunftēm nepiederīgos amatniekus vajā ar tādu

nežēlību, ka šai vajāšanai radies īpašs nosaukums Bohnhasen-

jagd, t. i. medības uz sliktiem strādniekiem.

**) Zvēresta vārdi, atrod. Balt. prov. lik. krāj- II d. 998. p.

IV pie!.
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Rīgas krievu tirgotāju un mazpilsoņu sūdzības par

to, kas viņiem jāpacieš no iedzimtajiem*) pil-

soņiem un maģistrāta, kas nedod viņiem pilsoņu tie-

sības, tā nepielaižot nevien pilsētas pārvaldē, bet arī

dažādajos pilsētas uzņēmumos. Tomēr valdība, tā kā

1802. gadā, ķeizaram, Rīgā esot, bija iesniegti daži

lūgumi paturēt vecās pilsētas privilēģijas, 1803. gada

janvārī pavēlēja vēlreiz sasaukt visu sabiedrību

un landrāta Sīversa uzraudzībā savākt balsis — vai

visi jeb vismaz lielākā daļa pilsoņu vēlas 1785. gada

pilsētu nolikumu. Sapulce notika 23. februārī un bal-

sis sadalījās tā, ka lielākā daļa vēlējās paturēt veco

municipiālo pārvaldi. Par to bija pavisam 658 balsu,
kas sadalījās šā: visu klāt esošo maģistrāta
1o c c k ļ v 18 balsu, 196 tirgotāju (no 460 klāt esošiem),

pieskaitot zeltkaļus un lēņu pilsoņus**), 444 amatnieku.

Par pilsētu nolikumu balsoja 264 tirgotāji un 70 amat-

nieku, kopā 334 balsu.

Aiziesim tagad aizkulisēs un paraudzīsimies, kā

sastati jās šis vairākums, kas tik spilgtā pretstatā tai

sabiedriskajai domai, kas pirms diviem mēnešiem iz-

teicās par visai Krievijai kopēju pilsētu nolikumu.

1802. g. 15. decembra un 1803. g. 23. februāra sa-

pulču starplaikā vecās kārtības piekritēju partija

izlietāja visu savu ietekmi iegūt sev sabiedrotos gan

pārliecinādama, gan iebaidīdama, visādi intriģēdama.
Panākumi ļoti saprotami, jo partiju pa lielākai daļai

veidoja cilvēki, kas bija bagāti un kam vienīgiem

*) Balt. prov. lik. kr. II d. ievads, 94. lp.

**) Turpat 95. lp. aizrādīts, ka tirgotāju bijis 411 un no

tiem 153 balsojuši par maģistrātu; te nav pieskaitītas 43 lēņu

pilsoņu un zeltkaļu balsis.
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bija teikšana tiesās un pilsētas pārvaldē. Kņazs Go-

ļicins, kas toreiz bija Baltijas ģenerālgubernātors, iz-

teicās, ka „maģistrāta locekļi centās paturēt veco kār-

tību vienīgi tāpēc, ka ar jauno zaudēja savās per-

sonīgās tiesībās un labumos". Zinot tādu atsauks-

mi, ko devis cilvēks, kas varēja spriest nekļūdīdamies,

sapratīsim, cik enerģiski vajadzēja rīkoties maģistrātam,
lai panāktu tos rezultātus, kas bija pēc sapulces lēmumā.

Kņazs Goļicins turpina: pārliecināja cunf-

tēm piederīgos amatniekus balsot pret pilsētu nolikumu,

pierādīdams, ka aizstāvēdami savas šrāgas*), viņi pa-

tur sev vienīgo tiesību strādāt savu amatu, nepie-

laižot konkurenci un līdz ar to paturot patvaļīgi aug-

stās cenas." Augstāk redzams, ka 444 amatnieki nei

spēja pretoties un balsoja par maģistrātu, bet pret
visai Krievijai kopējo pilsētu nolikumu. Visi Rīgā

dzīvojošie krievu tirgotāji un mazpilsoņi — ap 400 cil-

vēku, kas maksāja nodokļus par kapitāliem — skaļi
izteica savas simpātijas krievu pilsētu nolikumam. Ma-

ģistrāts paredzēja viņos neizbēgamus pretiniekus, ko

nebūs nekādi iespējams pārliecināt. Ko tas dara? Tas

izšķiras par atklātu cīņu. Pirms sapulces maģistrāts

parūpējas, lai apcietina tirgotāju Abrosimovu vienīgi

aizdomu dēļ, ka pie Viņa glabājas krievu sasta-

tīti lūgumi. Patiesībā tas notika tāpēc, ka Abro-

simovs bija viens no krievu partijas vadoņiem. Tā sa-

gatavojis sev ceļu uz neapšaubāmiem panākumiem,

maģistrāts jau drošāk sasauc sapulci un tanī rīko-

jas daudz noteiktāk: Lēņu pilsoņi šoreiz piedalīti

tirgotājiem un tā savām balsīm palīdz izšķirt jautā-

jumu. Tie ir vai nu nabadzīgie pilsoņi, kas saņem' pil-

*) Šrāgas — senie cunfšu un ģilžu nolikumi.
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sētas pabalstus vai arī tādi, kam ienesīgi amati pil-
sētas dienestā; šie lēņu pilsoņi tā tad ir pilnīgi at-

karīgi no maģistrāta. Beidzot visus krievu un daļu
vācu mazpilsoņu, 1785. g. pilsētu nolikuma piekri-

kritējus, bez kādām ceremonijām nepielaida sa-

pulcē, lai gan viņiem bija pilnas uz to tiesības.

Vēlāk krievu tirgotāji un mazpilsoņi par to iesniedz

sūdzību. Landrāts Sīverss, kam neviens nepārmetīs

simpātijas pilsētu nolikuma piekritēju partijai, pats

ziņo priekšniecībai, ka ballotējumā pieļautas dažādas

ļaunprātības, starp citu aizrādīdams uz krievu maz-

pilsoņu izslēgšanu no sapulces.

Viss tas notika nevis Hamburgā vai Brēmenē, bet

Rīgā, nevis kādā vācu hercoģistē, bet Krievijas ķei-

zarvalstī, kam uz iekarojumu tiesību pamata pieder
nevien Rīga, bet arī visas Liv- un Estlandes.

Ar to vel lieta nebeidzās. Es savu stāstu turpi-

nāšu līdz beigām.

Augstākā valdība, saņēmusi oficiālu ziņojumu par

to, cik nepareizi radies vairākums 1803. g. 23- februāra

sapulcē, nevarēja nekā noteikti un galīgi izlemt. Tā-

pēc 1803. g. 21. martā no maģistrāta locekļiem un

ik pa diviem katras ģildes locekļiem pavēlēja*) sa-

statīt īpašu komiteju ar uzdevumu „sīki apskatīt tanī

laikā esošos pilsētas iekārtas1 noteikumus, atzīmējot

visu, kas nesaskan ar pilsētas interesēm, vai ko, ap-

stākļiem mainoties, neērti izpildīt; noteikt nepiecie-
šamās pārmaiņas un labojumus, tos piesūtot tālākam

apstiprinājumam." i

*) Vēst. ziņas par viet. likumdevlbas gaitu Baltijas guber-

ņās. 205. un nāk. lapp.
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Valdība, domājams, neuzticēdamās jaunam ballo-

tējumam, gribēja pie mērķa tikt vairāk racionālā ceļā,

nešaubīdamās, ka atsevišķai komitejai būs labāki re-

zultāti, jo tā mazāk atkarīga, mazāk var aizrauties

un savas domas tai jāizsaka nevis vārdos, bet rakstos.

Ne tā domāja un ne to no komitejas gaidīja Baltijas

ģenerālgubernātors. Viņš jau iepriekš brīdināja, ka

„komiteja nedos derīgus rezultātus, jo tās locekļi,
būdami pilnīgā maģistrāta ietekmē, neatstās neizman-

totu izdevību aizstāvēt savu neaprobežoto varu un tā-

pat kā agrāk apspiedīs citus pilsoņus; nekārtības

Rīgā turpināsies tikmēr, kamēr stāsies spēkā jaunais

pilsētu nolikums, jo landrātu un maģistrātu valdībai

pārāk smaga visiem apgabala iedzīvotājiem."
Lai parādītu, cik lielā mērā piepildījās kņaza Go-

ļicina pareģojums, īsumā aprakstīšu komitejas dar-

bību.

Komitejas locekļos bija ievēlēti: no maģistrāta bur-

gomistrs Janaus un rātskungs Štrekovs, no Lie-

lās ģildes — eltermanis Rāve un galma padomnieks
Bīneman is, bez tam divi Mazās ģildes locekļi. B ī-

nemani izvēlēja par priekšsēdi ar divu balsu tiesī-

bām, balsīm daloties līdzīgi. Visi komitejas locekļi

tūliņ izrādījās vecās kārtības aizstāvji, tikai elter-

manis Rāve cīnījās pret viņiem. Viņš runāja ener-

ģisku valodu, balstīdamies uz to, ka ir tās kārtas

pārstāvis, kas pirmajās sapulcēs svinīgi nodevusi sa-

vu balsi par pilsētu nolikumu. Viņš karsti to aizH

stāvēja, teikdams, ka tā ir «vērtīgākā no visām pri-
vilēģijām, kas dāvātas pilsētai; likumdevības akts, kas

nekārtības vietā radījis kārtību, izkliedējis tumsību,
tās vietā gaismu nesdams." Tālāk viņš pierādīja, ka

komitejas uzdevums nevis paturēt bez pārmaiņām ve-
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co kārtību, kas dibinās uz šķietamām privilēģijām,
bet gan pašos pamatos to grozīt. Pret šiem ener-

ģiskajiem vārdiem nostājās visi komitejas locekļi un

apklusināja Rāves balsi. Pēc tam vairākas sē-

des veltīja burgomistra Janava projektam. Pie

tam komiteja rīkojās tik partejiski, ka piem., par

maģistrāta tiesībām un privilēģijām sprieda veselas

četras sēdes, bet par ģilžu tikai vienu. Rāve tomēr

turpināja tāpat tālāk rīkoties, iesniedza vienu priekš-
likumu pēc otra, pierādīja, ka komitejas projekts

maģistrātam deva tādas tiesības, kuru pamatojumam

nevarētu minēt pat nevienu privilēģiju, piem., kases

kollēģijas virspārraudzība un vadība, ka daudzas no

maģistrātam paturamām priekšrocībām izriet no pa-

stāvīgiem varas pārkāpumiem uz citu kārtu lēses.

Viņš starp citu aizrādīja uz to, ka pretēji ķēniņa
1676. gadā izdotajam rīkojumam, maģistrāts patvaļīgi,
bez kādām tiesībām noteic pensijas no pilsētas ienā-

kumiem, nemaz neapspriezdamies par to ar pilso-

ņiem, pats noslēdz nomas līgumus v. t t. Atbildot

uz visu to, Janaus, krievu pilsētas Rīgas pilsonis,

atsaucās uz vācu pilsētu Lībekas, Brēmenes un Ka-

raļauču piemēru; apgalvoja, ka krievu pilsētu noli-

kums Rīgai vienīgi kaitējis, pilsoņi izvirtuši (?), .vji-

ņu starpā izplatījušies kriminālnoziegumi (?), kuru

agrāk nebijis. Beidzot, vēlēdamies nomelnot pašu Rā-

vi, viņš attēloja tā vārdus „kā pretdarbību majestā-

tes gribai — paturēt pilsētai tās veco iekārtu". Šī

griba it kā esot pateikta komitejai dotajā instrukci-

jā, kas gan nebija taisnība. Kādu laiku Rāve iztu-

rēja sīvo, kaut arī sīkumaino cīņu; viņu sāka vi-

sādi aizkārt: neizsniedza nepieciešamās aktis,

rakstīja protokolos viņa domas. Beidzot, zaudējis pa-
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cietību un noguris neauglīgajā cīņā, viņš bija spiests

lūgt sevi atvaļināt Ar Rāves aiziešanu komitejai ta-

gad bija pilnīga rīcības brīvība.

Reizē ar manis tikko minēto komiteju Rīgā bija
arī cita — ar uzdevumu paziņot atklātībai pilsētas
ienākumus un izdevumus. Te krievu tirgotāju pār-
stāvis Sažins darbojās Rāves garā. Neielaižoties sī-

kumos, pateikšu tikdaudz, ka viņš nokļuva pie tā pa-

ša rezultāta kā Rāve — lūdza sevi atvaļināt, kaļd

bija pacietis daudzus apvainojumus un nepatiksmes

no maģistrāta, bet īpaši no burgomistra Janava, kas

viņu pat mēģināja apmelot vietējās priekšniecības
acīs.

Komitejas izstrādāto pilsētas pārvaldes iekārtas

projektu 1805. gadā nosūtīja Pēterburgā, kur iera-

dās arī pilsētas deputāti. Ar bažām visā noraudzījās

toreizējais ģenerālgubernātors grafs Bukshevdens, pa-

redzēdams augstākās pilsoņu kārtas bezgalīgās in-

trigas, jo pēc viņa izteicieniem komiteja, «zinādama

viņa paradumu rūpēties par visu pilsoņu labumu,
bet ne par maģistrāta locekļu privātajām interesēm,

aizstāvēt bezspēcīgos no viņu despotisma, no viņu

patvaļīgās varas, rūpīgi slēpa no viņa savus lēmu-

mus, un deputāti aizbrauca, nekā nepaskaidrojuši par

savu darbu, cerībā laimēt lietu par labu maģistrātam
un Lielās ģildes brālībai, pārliecināti, ka Pēterburgā
nav ziņu par Rīgas apstākļiem."

Komitejas projektu Pēterburgā pārbaudīja pama-

tīgi un diezgan ilgi. Lai gan augstākā valdība pārlie-
cinājās, ka daudzas poļu un zviedru ķēniņu Rīgai
piešķirtās privilēģijas nav piemērotas jaunajiem lai-

kiem, tomēr nolēma: Rīgas komitejas darbu apska-
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tīt reizē ar pilsētu iekārtas likumu komisijas pro-

jektu. Līdz tam laikam bija atļauts paturēt Rīgā

veco iekārtu *).

Tādā kārtā Rīga jeb patiesībā Rīgas maģistrāts

panāca savu: 1785. gada pilsētu nolikums tam ne-

eksistēja: Rīgas pilsētas maģistrāts vēl līdz šai die-

nai atdusas uz savām senajām privilēģijām**). Vai

to pašu var teikt arī par citf pilsētas iedzīvotāju

kārtām, tas jautājums maģilMtti neinteresē.

Lūk paraugam daļiņa tā vēsturiskā pama-

ta, uz kā noturēties tik stipri un tik neatlaidīgi vē-

las Rīgas maģistrāts.

Nobeigdams šo pirmo vēstuli, gribu izteikt savu

sirsnīgāko vēlēšanos kaut jaunā Baltijas ģenerālgu-
bernātora kādā nesen sarīkotajā mielastā jaunās

Rīgas labklājībai uzsaukto tostu neapklusinātu citi

tosti uzticībai vēstures pamatam un senajai
iekārtai. Šīs iekārtas piederums ir arī pāvesta
Siksta IV bulla, kas bija spēkā līdz pat jaunākajiem

laikiem (XIX gadsimteņa četrdesmitajiem gadiem) un

kas paredz nodevas no Rīgā ievedamiem dzērieniem,

lai rastos līdzekļi aizstāvēt katoļu baznīcu pret ne-

ticīgajiem krieviem.

*) Vēst. ziņas par Baltijas gub. likumdev. gaitu. 205., 206.

•un 207. lpp.

**) Nevaru paiet garām sevišķi kuriozam, Rīgā katram zinā-

mam notikumam. Kad no Pēterburgas atgriezās deputāti, kas

bija turp devušies ar projektu, ģenerālgubernators grāfs Bukshev-

dens atklāti viņiem paziņoja ķeizara sevišķo neapmierinājumu

par to, ka viņi ieradušies Pēterburgā ar lielām naudas summām,

paredzētām negodīgiem nolūkiem.
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11.

Savu pirmo apceri par Rīgas pilsētas pārvaldi
nobeidzu ar aizrādījumu, ka maģistrātam izdevās iz-

vairīties no 1785. g. nolikuma un it kā līdz turpmākam

paturēt savas vecās tiesības. Maģistrātam, kad tas

bija aizstāvējis novecojušas lietas kā ļoti derīgas,

bija lieliska izdevība pierādīt darbos, ka vecā vācu

pilsētas iekārta daudz pārāka par jauno krievu

pilsētu nolikumu, ko atzina par nederīgu un kaitīgu.
Paturot sev visas tiesības un visu savu neaprobežoto

varu, maģistrātam dažu gadu laikā vajadzēja pārlie-
cināt krievu valdību, ka tas nav velti cīnījies pax

vidus laiku pašvaldības iestādēm, ka aizstāvējis pil-
sētas un tās iedzīvotāju patiesās intereses un la-

bumus; vajadzēja pierādīt vāciskā pārākumu pār krie-

visko, pierādīt to ne ar oratora mākslu, ne vārdiem,

bet darbiem, faktiem, cipariem. Tā tad pameklēsim

tagad šos darbus, faktus, ciparus.

Lai maģistrātam nebūtu jākautrējas un lai lasī-

tāju neapgrūtinātu ar garu skaitļu rindu, apskatīšu
laiku gandrīz 20 gadu pēc niknās cīņas pret 1785.

gada nolikumu. Šinī starplaikā maģistrāts darbojās

patstāvīgi; nedz pilsoņi to apgrūtināja, nedz valdī-

bas iestādes prasīja kādu maiņu pārvaldes sistēmā.

Diemžēl, lai gan bija rīcības brīvība, Rīgas vācu

saimniecība nezēla. Pilsētas parādi auga, izdevumi

tāpat, kamēr maģistrāts 1823. g., uzticīgs savām tra-

dicijām, tāpat kā tas bija XVI gadsimtenī, noveda

pilsētas kasi līdz pilnīgam sabrukumam. Oficiālajos
ziņojumos gubernātoram bija jāatzīstas, ka pilsētas
parādi, pastāvīgi pieaugdami, šinī gadā sasnieguši

briesmīgo skaitli 475 tūkstoši rubļu un ka parasto
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pilsētas ienākumu nepietiek pat ikdienas vajadzībām.
Lai arī kā es vēlētos ticēt maģistrāta pirms 20 gļa-
diem izteiktajiem pārliecinājumiem par tā vāciskās

iekārtas derīgumu, šie skaitļi man liek šaubīties. Ma-

ģistrāts tomēr nemaz neuztraucās par kritisko stā-

vokli un, kaut uz laiku un tikai citu acu priekšā, kā

mēs to tūliņ redzēsim, iznāca no ūdens tīrs un sauss.

Slēpt no pilsoņiem kases bankrotu nebija iespējams

un neietilpa viņa aplēsumos. Tas izlietāja citu viltu.

1823. g. septembrī, iesniegdams Lielajai ģildei pār-
skatu par financēm pagājušajos desmit gados un at-

zīdams kases bēdīgo stāvokli, maģistrāts ne mirkli

nešaubījās pateikt, ka tas nav vainīgs, bet gan ār-

kārtējie, neparedzētie izdevumi, ko noteikusi krie-

vu valdība. Lai segtu lielo deficitu, maģistrāts lūdza

Lielās ģildes atļauju pagarināt vēl uz trim gadiem
nodevu uz ārzemēm izvedamajai labībai. Lielā ģilde
savā atbildes rakstā maģistrātam izteicās, ka „ar no-

žēlu uzzinājusi par kases bēdīgo stāvokli, ko radī-

juši neparedzēti gadījumi un no augšas noteik-

tie izdevumi, kurus, lai arī pilsētas pārvalde vi-

sādi centusies, nav izdevies novērst." Attaisnojusi

maģistrātu un izvedusi sausu no ūdens, ģilde nevien

atļāva ņemt 1824., 1825. un 1826. g. nodevas no iz-

vedamās labības, bet pat ierosināja jaunas, mērenas

nodevas no visām ievedamām un izvedamām pre-

cēm.

Tā, cieši saistījušies, viens otru balstīdami, ma-

ģistrāts un Lielā ģilde pilnā saskaņā neatvairāmi gā-

ja to ceļu, ko apzīmēja arvien jauni nodokļi tirgo-

tāju kārtām. Ģilde nevien attaisnoja maģistrāta rī-

cību, bet pat uzslavēja, atzīmēdama protokolā tā pret-
darbību valdības kaitīgajām pavēlēm!
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Maģistrāts, par to ziņodams ģenerālgubernatoram

Pauluči, tanī pašā laikā kases vajadzībām lūdza at-

ļaut bez procentu aizņēmumu no maizes noliktavas

rezerves summām. Zinādams patiešām kritisko ka-

ses stāvokli un neredzēdams neviena cita ātrāka lī-

dzekļa kasi no šī stāvokļa glābt, marķīzs nekavējo-
ties ievēroja maģistrāta lūgumu. Reizē ar to viņš 1
uzskatīja par savu pienākumu atklātībā atbrīvot krie-

vu valdību no apvainojuma, ka tā vainīga pilsētas
kases bankrotā. Viņš uzskatīja par nepieciešamu aiz-

rādīt uz pilsētas izdevumu nesamērīgā pieauguma

īstajiem iemesliem, kas pēc viņa pārliecības bija ne-

kārtības un ļaunprātības pilsētas saimniecībā. Ma-

ģistrātam pilnīgi negaidot, viņš iecēla īpašu komi-

siju ar uzdevumu revidēt pilsētas saimniecību un sa-

vest to kārtībā.

Komisijas sastāvā bija maģistrāta un Lielās ģil-
des locekļi kā arī ģenerālgubernātora sūtītie ierēd-

ņi. Maģistrāts, lai gan viņa locekļu klātbūte bija pie-
tiekama interešu aizstāvībai, tomēr atkal sāka savu

parasto sīkumaino cīniņu ar komisiju, visādi mēģi-
nādams ierobežot tās darbību. Lai izvairītos atkār-

tojumu, neapstāšos pie šo sīko strīdu sīkumiem, kas

patiesībā bija tādi paši kā pirmajā vēstulē aprakstītie.
Pietiek aizrādīt, ka komisija, sākdama 1823. gada

novembrī, tikko spēja savu darbu pabeigt nākamā

gada maijā. Šīs darbības rezultāti tomēr nez vai va-

rēja iepriecināt maģistrātu. Komisijas locekļi vien-

prātīgi attaisnoja visus valdības noteiktos izdevumus,

atzīdami, ka tos prasījusi ārkārtēja nepieciešamība
un ka tie bijuši ļoti mēreni. Pilsētas saimniecības

sajukumam tādā pašā vienprātībā par iemeslu uz-

skatīja: nepietiekamu stingrumu maksājumu iztrūku-
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mv piedziņā, nekārtības un ļaunprātības dažādu mak-

sājumu ievākšanā un, galvenais, pilsētas izdarāmo dar-

bu un celtņu ārkārtējo dārgumu. Komisija, būdama

vienis prātis visos savos priekšlikumos samazināt iz-

devumus un palielināt ienākumus, nevarēja sapras-

ties tikai vienā jautājumā — par pilsētas kases or-

ganizāciju, kas pārzināja visus pilsētas darbus un

celtnes un bija pilnīgā maģistrāta rīcībā. Priekšsē-

dis un maģistrāta locekļi nevēlējās nekādu pārmai-

ņu kasē, atzīdami tās pa savam paradumam par

kaitīgām pilsētas pārvaldei, kas apdraud
tad un tad dāvātās un apstiprinātās privilēģijas u.t t.

Veca un ne vienu vien reizi dzirdēta dziesma. Ģil-
des pārstāvji un tāpat pārējie komisijas locekļi pra-

sīja pašos pamatos pārveidot pilsētas kasi, aprobežot

maģistrāta funkcijas ar juridiskajām, visas administrā-

tīvās nododot pašiem pilsoņiem. Kā labu un nepie-

ciešamu līdzekli izdevumu samazinājumam viņi ie-

rosināja visus pilsētas darbus un celtnes izdot at-

klātās izsolēs, bet nevis, kā līdz šim, pēc pilsētas
kases ieskatiem. Vēlreiz notika tas, kas bieži atkār-

tojies Rīgas maģistrāta vēsturē: katrā izdevīgā ga-

dījumā ģilžu pārstāvji, kas nepiedalās maģistrātā, tik-

ko viņiem bija brīvas rokas un deva iespēju runāt,

skaļi aizrādīja uz nepieciešamību ierobežot maģistrā-

ta, bet paplašināt kārtu varu. Katru izdevīgu gadī-

jumu viņi izmantoja, lai pierādītu, cik lielā mērā

novecojusi vecā iekārta» ko aizstāvēja vienīgi maw

ģistrāts.

Pārbaudījis komisijas darbu, marķīzs Pauluči 1824.

gadā uzdeva maģistrātam: «paziņot nākamajā Lielās

ģildes sapulcē, to protokolējot, ka pagājušā gada pār-
skatā maģistrāts bez kāda pamata apgalvojis, ka pil-
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sētas saimniecības sabrukuma iemesls bijuši valdī-

bas noteiktie izdevumi, bet ka tur vainīga pa daļai

nekārtība pārvaldē, pa daļai nederīgā iekārta." Ne-

apmierinājies ar to, ka bija pierādījis pilsētas saim-

nieku ziņojumu melīgumu, nebīdamies pareģojumu

par nenovēršamo pilsētas pārvaldes sabrukumu, ģe-

nerālgubernātors uzskatīja par nepieciešamiem gro-

zījumus pilsētas darbu, celtņu, izlabojumu v. c. iz-

pildījuma kārtībā. Redzēdams te vienīgo līdzekli sa-

mazināt un novērst nepareizos izdevumus, viņš tam

nolūkam bija paredzējis izsoles, pēc iespējas publis-

kas, kas izdarāmas biržā, nepielaižot maģistrāta, ka-

ses kollēģijas v. c. locekļus. Viss tas prasīja pilnīgi

pārveidot pilsētas kasi.

Marķīzs Pauluči, kas ārkārtējos gadījumos rīko-

jās ar pietiekamu enerģiju, šinī gadījumā tomēr ne-

gribēja aprobežoties ar varu, kas viņam bija, vienkārši

pavēlēt izpildīt augstāk minētos pārgrozījumus, ku-

rus par nepieciešamiem bija atzinuši kā bijušā ko-

misija, tā arī viņš pats. Viņš savus priekšlikumus
nodeva maģistrātam apspriešanai un domāja ātri sa-

vu mērķi sasniegt, dodams divu nedēļu termiņu. Ne-

zinu, vai nu marķīzs bija aizmirsis jeb nezināja cēlā

maģistrāta sevišķo prasmi kavēt jebkuru sev neizde-

vīgu lietu. Šinī gadījumā viņam bija iespēja jo

višķi izjust šīs prasmes rezultātus.

Nevarēdams izvairīties no noteiktā termiņā pra-

sītās atbildes un cerēdams aizmaskēt savas rīcības

patīgumu, maģistrāts izlikās nevēlamies pats lemt, ne-

apspriedies ar pilsoņu kārtām par jautājumu, kas

skar kopējās intereses. Patiesībā tam vajadzēja ti-

kai laika, kāpēc arī lūdza ģenerālgubernātora atļau-

ju jautājumu apspriest kopā ar pilsoņu pārstāvjiem,
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pēc tam viņam iesniedzot kopējo lēmumu. Marķīzs

labprāt to atļauj ar noteikumu, ka deputāti ievē-

lami visu triju kārtu kopē jāsapulcē. Maģistrāts,
labi zinādams, ka kopēja sapulce nedos vēlamos re-

zultātus, sasauc tikai abu ģilžu vecākos. Ar burgo-
mistriem vairāk draudzīgie Lielās ģildes vecākie bez

aplinkam aizrāda, „ka nejūtoties saistīti ar ģenerāl-

gubernātora priekšrakstiem" un sakarā ar to izvēlas

deputātus tikai no sava vidus. Marķīzs Pauluči, uz-

zinājis vēlēšanu nepareizumu, atcēla tās un pavēlēja
izdarīt jaunas, pie tam katrā ziņā pilnā visu pilso-

ņu sapulcē.
1824. gada 20. septembrī sapulcināja visus Lielās

ģildes locekļus. Visiem par lielu izbrīnu eltermanis

paziņoja maģistrāta rīkojumu, ka par deputātiem iz-

vēlami vienīgi ģildes brālības locekļi un vecākie. 20

cilvēku, to starpā 13 krievu tirgotāju, protestēja pret

šo ar ģenerālgubernātora pavēli nesaskanīgo ierobe-

žojumu. Kā pārāk stūrgalvīgus viņus tūliņ izraidīja

no sapulces. Pēc tam cienījami vācu un krievu tir-

gotāji nosūtīja pie ģenerālgubernātora diezgan lielu

deputāciju, kas žēlojās, „ka maģistrāta patvaļīgie vē-

lēšanu ierobežojumi, pretēji apgabala augstākās

priekšniecības pavēlei, atņēmuši balsstiesības pilso-

ņiem, kas visvairāk ieinteresēti apspriežamajos jau-

tājumos; šie ierobežojumi bijuši domāti, lai ievēlētu

tās personas, kas vai nu aiz personīgām interesēm

vai arī aiz partejības centīsies paturēt tagadējo kār-

tību ar visiem tās ļaunumiem un kā sabiedrībai, tā

valdībai slēpt pretējās puses argumentus, kas pa-

matojas uz nenoliedzamiem, rūgtos piedzīvojumos ie-

gūtiem atzinumiem." Sūdzības bija taisni kliedzošas,

maģistrāta rīcība tik netaisina, ka ģenerālgubernā-
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fors bija spiests rīkoties enerģiskāk. 23. septembrī

viņš iznīcināja kā pilnīgi nepareizas otras vēlēšanas

un prasīja no maģistrāta katrā ziņā triju die-

nu laikā rakstveida attaisnojumu savai rīcībai un

norādīt, uz kādu privilēģiju pamata eltermanim dots

lepriekš minētais rīkojums, ka deputāti izvēlami vie-

nīgi no vecākajiem. Ar tādiem manevriem maģistrāts

panāca savu mērķi: tas vilcināja, jauca tādu lietu,

kam nevēlējās iznākuma. Tāpēc, draudu neiebaidīts,

maģistrāts nevien palaida garām triju dienu termiņu,

bet pavisam apklusa, neiesniegdams nekādu atsauksmi.

Ģenerālgubernātors 3. oktobrī izteica maģistrātam
stingru rājienu un pavēlēja iesniegt pieprasītos pa-

skaidrojumus pēc 24 stundām, neatstājot telpas.
Tādu blokādi neizturēja pat nelokāmais maģistrāts:
tanī pašā dienā tas nosūtīja garu un daudzvārdīgu

paskaidrojumu, cenzdamies tanī aptumšot patiesību

miglainiem un nenoteiktiem izteicieniem.

Marķīzs Pauluči, domājams, beidzot zaudēja katru

pacietību; vismaz, aizrādījis maģistrātam uz tā 7. ok-

tobra nepamatotajiem un nepareizajiem paskaidroju-

miem, pavēlēja: „lai izvairītos no turpmākām atrunām

un nekārtībām, sasaukt sapulces dalībniekus pēc ma-

ģistrāta ieskata, kaut vai tikai tos pilsoņus, kam ga-

līgi aplamā pārvaldes iekārta ļāvusi iedzīvoties" —

bet ar vienu noteikumu — nedēļas laikā iesniegt

galīgo lēmumu. Pie tam marķīzs bargi brīdināja, ka

no atbildes satura atkarāsies, vai nepieciešamos labo-

jumus viņš izdarīs saskaņā ar pilsoņiem vai tieši iz-

prasīs visaugstāko atļauju savu nodomu izpildījumam.

Maģistrātam likās bīstami nepiekāpties pret drau-

diem, izdarīt jauninājumus bez burgomistru gribas
un dalības: 18. oktobrī tas iesniedza ģenerālguber-
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nātoram sasaukto pilsētas deputātu lēmumu, aizmirz-

dams tomēr izteikt pats savas domas. Marķīzam at-

kal bija jāatliek steidzamā lieta un jāsūta atpakaļ

paziņojums, nosakot pēdējo termiņu 5. novembrī. Bei-

dzot viņš panāca savu un 13. decembrī deva ma-

ģistrātam galīgo priekšrakstu: publiskas izsoles vi-

siem pilsētas izdodamiem darbiem, piegādēm u.t. t.

bija pieņemtas; pilsētas kasi ievērojami pārveidoja
un ģenerālgubernātors uzdeva maģistrātam sastatīt tai

pēc viņa norādēm īpašu instrukciju. Instrukciju vi-

ņam iesniedza nākamajā gadā; galīgi to viņš apstip-

rināja 1825. gada 22. septembrī. Šī instrukcija pa-

stāv vēl tagad.

Jāpiemetina vēl, ka marķīza Pauluči 1824. g. 16.

augustā dotais un tā paša gada decembrī atkārto-

tais rīkojums ģildei protokolēt nepareizo krievu val-

dības apvainojumu deficitā, cik man zināms, tā arī

palicis neizpildīts. Ģildes protokolos atradīsim vie-

nīgi rakstveida nožēlu, ka valdības rīkojumi izpostī-

juši pilsētas labklājību, bet neatradīsim protokolu

par to, ka šī nožēla bijusi veltīga un ka vainīgais ir

maģistrāts.
Viss manis teiktais varbūt ir sīkumi, bet mana

vājība ir šos sīkumus uzskatīt par ļoti raksturīgiem.

Atļaušos rezimēt visu augstāk teikto: 1824. g. maijā

(kad beidza darboties revīzijas komisija) kļūst zināma

nepareizā un nekārtīgā — ja ne vairāk — rīcība

pilsētas pārvaldē, kuras rezultātā pilsētas kases ban-

krots; tad pat norāda, kā līdzēt ļaunumam. Šos lī-

dzekļus izlietā tikai kopš 1825. g. 22. septembra, t.i.

pēc 16 mēnešiem. Šis ilgais laiks bija nepieciešams

vienīgi cīņai ar maģistrātu, kas aizstāvēja esošo ne-

kārtību, kas bija atzīta par kaitīgu visiem, bet par
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derīgu vienīgi dažām zināmām personām. Bez tam

šinī cīņā ar vietējo varu un pilsoņiem maģistrāts

izlietā visādus paņēmienus, lai izvairītos: klusē, lai

tik ilgāks laiks paietu, sasauc nepareizas sapulces,

izdara nelikumīgas vēlēšanas, izraida no sapulces tos»

kas iedrošinās tam pretim runāt un drošu prātu uz-

veļ valdībai nedzirdētus apvainojumus, klusēdams,

kad tam pavēl valdību atklātībā attaisnot.

Gandrīz vienā laikā ar še atstāstīto notikumu ne-

kārtības citu Baltijas pilsētu saimniecībā vērsa uz

sevi senāta uzmanību, kas ar savu 1829. gada 8. ok-

tobra rīkojumu starp citu iecēla īpašu komisiju Jel-

gavā, kas lai revidētu saimniecību visās Kurzemes

pilsētās laikā no 1821. līdz 1826. gadam. Ar ģener

rālgubernātora atļauju par palīgu centrālajai komi-

sijai ar uzdevumu sagādāt nepieciešamās ziņas, tad

pat katrā pilsētā nodibināja speciālas komisijas. Cen-

trālajai komisijai bija visi nepieciešamie līdzekļi, kas

nepieciešami ātrai darba gaitai. Bet kas no tā visa

iznāca? 1855. gadā, t. i. pēc vairāk kā ceturtdaļas
gadsimteņa, komisija nebija vēl savu uzdevumu vei-

kusi. Līdz tam laikam no vienpadsmit guberņas pil-

sētām speciālās komisijas par laiku no 1821. līdz

1826. gadam bija iesniegušas revidētas nolēses tikai

par sešām pilsētām. Trim pilsētām tās bija pareizas,

pārējām vai nu nepilnīgas, vai arī naudas grāmatu
zuduma dēļ neskaidras. No pārējām četrām pilsētām
nekā nebija ko gaidīt, bet Piltenes pilsētā visas grā-

matas par laiku no 1821. līdz 1826. gadam bija bez

pēdām nozudušas. Laikā no 1832. līdz 1855. gadam

centrālkomisija Jelgavā vien; bijā jau izdevusi pāri

par 16.000 sidraba rubļiem! Bez tam bija arī izde-

vumi, ko prasīja speciālās komisijas.
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Lūk, kādi rezultāti bija vislabvēlīgākajiem valdī-

bas rīkojumiem. Cik veikli kavēja valdības centie-

nus norobežot iedzīvotājus no privilēģēto kārtu ļaun-

prātībām. Bet ne tādi vien bija šie varoņdarbi! No

manas pirmās vēstules lasītājs būs pārliecinājies
p

ka

privilēģētās kārtas bija pieradušas kopš seniem lai-

kiem naudu pēc grāfa Bukshevdena iztei-

ciena, «piedauzīgiem nolūkiem". Man liekas, ka šinīs

abās vēstulēs attēlotie sīkumi pietiekami pierāda, kā

tā paša mērķa sasniegšanai gan vilcināja laiku līdz

neiedomājamam ilgumam, gan aizmirsās vietējās

priekšniecības pavēles un tā joprojām. Bet ir vēl

tīri vietēji pretdarbības līdzekļi, ko neesmu vēl mi-

nējis, kas pārsteidz ar savu pārdrošību un kas nez

vai kur ir atkārtojušies. Šoreiz pastāstīšu par vie-

nu no tiem.

Šī apgabala likumdevības vēsturē bieži sastopam
bez šejienes priekšniecības arī tieši augstākās, cen-

trālās varas priekšrakstus un nolikumus. Līdzīgi li-

kumi attiecīgajiem izpildītājiem dažreiz nez kāpēc
likās ne visai ērti, un viņiem bija grūtības tos no-

teikti izpildīt. Vācu tulkojumos, kas bija pamats, at-

rodami, salīdzinot ar krievu oriģinālu, savādi ne-

pareizumi. Jādomā, ka tulkotāji vai nu slikti runā-

ja vāciski, vai arī labi neizprata krievu tekstu. Ci-

tādi nevar izskaidrot šos savādos un gribot negri-

bot divdomīgos nepareizumus. Zinot daudzos citus

nedarbus, jāsāk arī te šaubīties par kļūdām, kas

varbūt nav gribētas. Lai nu kā, tomēr līdzīgu notir

kurnu sākums, pirmie man zināmie gadījumi, arī at-

tiecināmi uz seno vēsturi. Neuzņemos visus tos uz-

skaitīt (jo nevaru arī lielīties, ka būtu tos visus ie-

mācījies); pakavēšos tikai pie dažiem, kas attiecas
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uz dažādiem vēstures laikmetiem. Sākšu ar to, kas

notika pirms 100 gadiem, tā tad līdz ar to it kā

svinēdams šī kuriozā atgadījuma simtgadu jubileju.

1768. g. 7. decembra*) nolikumā Rīgas tirdznie-

cībai 66. § starp citu teikts: «levērot Rīgā ār-

zemju tirgotāju izsolēs un, uzņēmumus

pārraugot, 1690. g. zviedru karalisko nolikumu,
kā pēdējo zviedru tirdzniecības likumuv. 1.1." Skaidrs,

ka pēc šī likuma satura visus ierobežojumus vaja-

dzēja attiecināt uz ārzemju tirgotājiem, kam neva-

rēja pieskaitīt krievu tirgotājus. Kursīvā iespiestie

vārdi skan vāciski šā: „Im Handel und Wandel

der fremden Kauf leute m Riga." Lai nu katrs,

kas daudzmaz prot vāciski, tagad spriež, vai vārdi

fremdē Kaufleute apzīmē ārzemju tirgotāju jeb vai

tiem nav citu pilsētu tirgotāju nozīme? Pietiek

aizrādīt, ka saskaņā ar šo tulkojumu krievu tirgotā-

jiem kā ārzemniekiem lika tirdzniecībā just visus

iespējamos ierobežojumus, kas paredzēti zviedru no-

likumā. 1819. gada 26. marta rīkojumā senātam iz-

pildīt nolikumu par Vidzemes guberņas zemniekiem

teikts, „ka visi darbi un klaušas, kas zemniekiem

jāpilda zemes īpašnieku labā, turpmāk nosakāmi un

un izpildāmi pēc likumiem"; pēdējie vārdi tul-

koti ar rechtliche Grundsātze. Nav vajadzīgs
te spriest par to, cik svarīga šāda kļūda Un pie

kādiem milzīgiem rezultātiem tā noveda; tas pārāk

skaidrs. Advokāta Herstenmeijera sūdzībā pret Vid-

zemes sociālās apgādes pārvaldi senāts ar savu 1823.

gada 16. maija priekšrakstu uzdeva iekasēt no Her-

*) Lik. krāj. 12518. nr.
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stenmeijera par apgādes pārvaldei pienācīgo sum-

mu 6%, un pēc toreizējas ieražas procentu pro-

centus. Šos vārdus, izpildot priekšrakstu, iztulko-

ja „pa vienam procentam no procenta". Sakarā ar

to vēlāk radās vesela prāva.

Patiesībā man vajadzētu apstāties pie šiem at-

gadījumiem, kas laika ziņā sakrīt ar to laikmetu,

līdz kuram nonācis mans stāsts. Lai tomēr reizi par

visām reizēm pabeigtu ar šo tematu un pie tā vairs

neatgrieztos, esmu nolēmis izdarīt lēcienu no pagāt-

nes tagadnē un parādīt apbrīnojami patvaļīgo brī-

vību kāda vēlāka laika likuma tulkojumā.

Laikam katram būs zināms, cik lielā mērā šī ap-

gabala zemniekiem bija apgrūtināta iespēja atstāt sa-

vu dzīves vietu. 1863. g. 9. jūlijā visaugstāko ap-

stiprinājumu dabūja noteikumi par Baltijas guberņu
zemnieku pagastu locekļu pagaidu atbūti, un kā vi-

ņus pārrakstīt citos pagastos*). Zemniekam, kas būs

atbūtē tālāk par 30 verstēm no savas dzīves

vietas, ir tiesība prasīt pasi, ko pagasta valde

nevar liegt, ja prasītājs izpildījis visu, ko prasa

šie noteikumi. Tā paša paragrāfa 3. piezīmē vēl la-

bāks paskaidrojums — norāda uz to, ka zemnieku

atbūtei tuvāk par 30 verstēm no dzīves vietas pasu

nevajag. Tālāk, 3. paragrāfs līdz izdevumu sa-

maksai atļauj slimnīcās ārstētiem neizsniegt pases.

Beidzot 5 paragrāfa otrā pusē lasāms, kā pagasta
valde izsniedz pasi, kā to izsniedz vajadizības gadī-

jumā krievu vai vietējā valodā v. 1.1. Vispār, šie no-

*) Šie noteikumi starp citu izsludināti ari Ziemeļu Pasta

1863. g. 176. nr.
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teikumi novērsa visus tos kavēkļus, kas līdz tam

stāvēja ceļā lauku iedzīvotāju kustības brīvībai. Sa-

protams, cik svarīgi bija lauku iedzīvotājiem, kas

maz prot vāciski un krieviski, zināt šos noteikumus

pareizā savas valodas tulkojumā. Pirms šo jauno no-

teikumu publicējuma oficiālajās guberņas avīzēs tie

parādījās latviski tulkoti Latviešu Avīzēs, kas

iznāca Jelgavā Šulca redakcijā. 1863. g. 22, augu-

sta 34. nr. un 29. augusta 35. nr. pārtulkoti visi 17

šo noteikumu paragrāfi; tulkojums acīm redzot ļoti

precīzs, ar visām piezīmēm, pat ar aizrādījumu, kad

un kur šie noteikumi dabūjuši visaugstāko apstipri-

nājumu. Redakcija tulkojumam no savas puses ne-

bija pievienojusi nevienu vārdu un nekā nebija mi-

nējusi par tiem apstākļiem, uz kuriem atsaucās vē-

lāk. Visa tulkojuma āriene, visi apstākļi tādi, ka

nevar būt ne mazāko šaubu par tā pareizumu. To-

mēr, salīdzinot ar oriģinālu, atrodam sekošo: 1. §

noteikums par pasu saņemšanu atbūtē tālāk par

30 verstēm, tulkots — „ja neiet tālāk nekā

30 vērst es". Šie vārdi, pie tam vēl kursīvā ie-

spiesti, dod likumam pilnīgi citu jēdzienu. Sapro-
tams, ka tādā gadījumā šī paragrāfa 3. piezīmes par

to, ka līdz 30 veršķu attālumam pasu nevajag, ne-

maz nav; tulkojuma cienīgas bijušas tikai divi pir-

mās, trešās it kā nemaz nebūtu bijis! Gandrīz tāds

pats liktenis 3. un 5. §§: tie abi ievērojami saīsināti»

acīm redzot sakarā ar 1. §; pirmajā nav tulkots no-

teikums par pasu neizsniegšanu slimnīcās ārstētiem

līdz izdevumu samaksai, un tā iznāk, ka pa-

ses nevar dabūt neviens, kas slimnīcā ārstējies. Ot-

rā paragrāfā izlaists viss tas, kas zemniekam jāzina

par pareizu pases saņemšanu, lai nerastos sarežģī-
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jumi turpmāka pases apstiprinājuma. Visi pārējie

paragrāfi aiz šiem iztulkoti burtiski.

Tā paša gada 28. septembrī avīzes Kurzemes Gu-

berņas Vēstnesis 78. numurā parādījās šo noteiku-

mu vācu tulkojums, kas, protams, pilnīgi saskanē-

ja ar oriģinālu. Latviešu tulkojuma avīzē nav, lai-

kam tāpēc, ka vietējās valodās pavēlēts tulkot ti-

kai svarīgāko likumus, par kādiem šie noteikumi ne-

bija uzskatīti. Latviešu Avīžu redakciju šo kļūdu iz-

labot nepamudināja nevien šis oficiālais, vācu tul-

kojums, bet pat vēlāk (1864. g. 30. martā) Pēter-

burgas Avīzēs ievietotais latviskais. Šī avīze savus

lasītājus latviešus atstāja pilnīgā neziņā līdz pat 1864.

gada 16. jūlijam, kad 29., 30. un 31. numurā aplaih

moja viņus ar jaunu un šoreiz pilnīgu un pareizu

tulkojumu, dažās ievada rindās paskaidrodama, ka

1863. gadā redakcija šo likumu ievietojusi īsumā (I),
bet tagad, dabūjusi to pilnīgu, publicē par jaunu.

Ļoti savādi tomēr liekas, ka īsumā iztulko tieši tos pa-

ragrāfus, kas zemniekiem vissvarīgākie, bet visus ci-

tus iztulko bez kādiem izlaidumiem. Nevar nebrīnī-

ties, ka tulkojot noteikumus pirmo reizi, redakcija

neuzskatīja par vajadzīgu paziņot par saīsinājumiem

šinī tulkojumā! Jāatzīstas tomēr, ka likuma otrā-

du tulkojumu nekādā ziņā nevar nosaukt par sa-

īsinājumu! Nevar beidzot arī nebrīnīties, ka tik sva-

rīgu kļūdu izlabo tikai pēc 10 mēnešiem kopš notei-

kumu publicējuma oficiālā orgānā!

Šī nožēlojamā gadījuma atstāstījums negribot li-

ka man vairākkārt izteikt savu izbrīnu. Man jāat-

zīstas, ka šīs frāzes izteiktas manas aizmirstības dēļ,
kas p|ie tam ir nepiedodama. Tomēr par šādiem at-

gadījumiem nevar brīnīties tas, kas pats savām acīm
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kādā Rīgas wettgerichfa*) 1844. g. 24. oktobra pro-

tokolā lasījis šādus nozīmīgus vārdus: „Te (t. i. Rī-

gā) nevēlas nekā krieviska."

111.

Rīgas maģistrātam un visām Vidzemes guberņas
tiesu iestādēm līdz valdības vietnieku pārvaldes at-

celšanai 1796. gada naudas nolēses bija jāizdara pēc
visai valstij kopējiem noteikumiem, tās iesniedzot

valsts ekspedīcijai; par valstij pienācīgiem ienākumiem

un nodevām piesūtīja grāmatu izrakstus**), bet par

tiesām un privātpersonām pienācīgajām, piesūtīja tie-

ši caurauklotas grāmatas***).

Pēc 1796. g. tiesu sastāvs pilnīgi mainījās; tāpēc
arī tiesu lietu un naudas nolēses kārtība jau lie-

lākā vai mazākā mērā kļuva patvaļīga: agrākie no-

teikumi vairs nebija pietiekami, bet pēc valsts ko-

pējiem likumiem darboties nevienam nebija ne ma-

zākās vēlēšanās. Nolēses sistēma visā valsitī pilnīgi

pārveidojās f). Vidzemes guberņas tiesu iestādes, tā-

dā veidā atbrīvodamās no pienākuma augstākām ie-

stādēm iesniegt naudas grāmatas un pārskatus, da-

*) Wettgericht ir tirdzniecības un rūpniecības tiesa. Atteik-

damies Grinvalda k. izsniegt viņa sūdzības dokumentu norakstus,

vettgericht's 1844. g. 24. oktobra protokolā (Protocoll des Wett-

gerichts p. 178.) savu atteikšanos motivēja šādā veidā: „Dass

sey russisch, und man wolle hier nichts russisches einfuhren",
tas nozīmē „tas ir krieviski (pēc krievu likumiem), un te negrib
nekā krieviska".

**) 1787. g. 24. februāra rīkojums.

***) 1781. g. 6. februāra (15118. nr.) un 15. februāra! (15120.

nr.) rīkojumi.

t) 1797. g. 16. aprīļa un 1798. g. 10. aprīļa rīkojumi.
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būja pilnīgu iespēju ar tiem un arī ar naudas sum-

mām rīkoties pēc patikas, jo nebija jābīstas nekā-

das atbildības. Revīzijas izdarīja ierēdņi tautieši, pa

lielākai daļai cēlušies no vietējiem pilsoņiem, un tā-

dējādi bija vairāk vai mazāk atkarīgi no maģistrāta.

Maģistrāts tāpēc ar pilsētas summām rīkojās pil-

nīgi brīvi, plašos apmēros. Šinī gadījumā tas at-

kal dažreiz balstījās uz vācu iestādēm. Vēlāk, kad

bija jādod oficiāla atbilde par to, uz kāda pamata
tas piesavinājies sev tiesības rīkoties ar pilsētas sum-

mām bez kādām nolēsēm, maģistrāts savā vāciskajā

augstprātībā atbildēja: „par to nav ko brīnīties, jo

Rīgas pilsētas pārvalde izveidojusies pēc Hanzas pil-
sētu parauga (nach dem Vorbilde), bet brīvās pil-
sētas Brēmenes senāta rīcībā ikgadus ir 10.000 reichs-

tāleru, par kuru izlietāšanu nav vajadzīgas nolēses."

Lūk, kādus vācu noteikumus maģistrāts pārnesa krie-

vu zemē. Gribētos novēlēt, lai Rīgas senāts — at-

vainojiet — maģistrāts, kas tik labprāt seko Brē-

menei, kaut tagad pēc visu Vācijas brīvpilsētu — Brē-

menes, Frankfurtes pie Mainas, Hamburgas —

pa-

rauga atteiktos no savām savtīgajām interesēm un

uz vidus laiku šrāgu pamata turpmāk vairs neiero-

bežotu rūpniecības attīstību?

Patvaļīgos rīkojumus naudas lietās visvairāk iz-

lēma kamerālajās sēdēs, tā nosauktas pēc sa-

pulcēšanās vietas kameru tiesas sēžu telpā (came-

ra). Katru lēmumu ierakstīja īpašos protokolos, ko

arī sauca par kamerāliem. Šo protokolu kopojums

ļoti interesants. Tas, protams, ir īpaša, slepena grā-

mata, kas nekad nav kļuvusi atklātībā zināma, nedz

arī kādreiz pārbaudīta. Grāmata sākas ar 1766. gada
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6. februāri; sēdes notika pastāvīgi līdz 1785. g. 7.

martam. Pēc tam pārtraukums: pēdējā protokola ot-

rā pusē īpaša krusta zīme, kas laikam nozīmē, ka

maģistrāts beidzis savu eksistenci uz agrākiem pa-

matiem, sakarā ar pārveidojumiem Baltijas pārval-

des iekārtā. Ar 1797. g. 19. jūniju protokoli atkal

sākas tanī pašā grāmatā. Pirmās pārrunas pēc vecās

iekārtas atjaunošanas bija veltītas maģistrāla locek-

ļu un ierēdņu algas paaugstinājumiem. Pēc paru-

nas — katram savs kažoks tuvāks — maģistrāts, tik|ko

dabūjis savas vecās tiesības, uzskata par savu pirmo

pienākumu parūpēties par savu algu! 1801. g. 7. de-

cembrī protokoli atkal izbeidzas, lai par jaunu sāktos

ar 1813. g. 5. decembri un turpinātos līdz 1824. g.

20. decembrim. Te beidzas Rīgas zilā grāmata. Grūti

ticēt, ka laikā no 1801. līdz 1813. gadam, kad notikla

briesmīgā kārtu cīņa par pašvaldības iekārtu, ne-

būtu notikušas biežas slepenās kamerālās sēdes. Jā-
domā, ka protokoli par šo laiku kā arī vēlākie neie-

tilpst grāmatā, bet atsevišķās burtnīcās glabājas kaut

kur archīvu dziļumos. Bez tam ir vēl sešas atseviš-

ķas burtnīcas, kas sastātās no protokoliem par laiku

no 1825. līdz 1845. gadam. Pēdējā, pēc vietējā ap-

zīmējuma, kamerālā konference notika 1846. g. 2. mar-

tā par pensijas piešķiršanu rātskungam Baumgarte-

nam; pēc tam konferences slēgtas un sēžu proto-

koli apmainīti ar īpašiem žurnāliem (par kuriem vē-

lāk runāšu), kas sastatīti it kā pamatojoties uz Bal-

tijas provinču likumu krājuma.
No šiem protokoliem redzams, ka sēdēs pieda-

lījās pirmais burgomistrs, pilsētas kases komisijas lo-

cekļi, kameru tiesas locekļi, zemes un bāru tie-

sas priekšsēži — eltermaņi un burgomistri. Dažreiz
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piedalījās arī cifi maģistrāta locekļi, bet agrākos lai-

kos pieaicināja pat dažus pilsoņus.

Apspriedēs pārrunās nāca šādas lietas, kuru slēp-

šana patiešām bija nepieciešama: tā saucamo dons

gratuits noteikšana; alga un speciālās summas pil-
sētas interešu aizstāvim Pēterburgā; diezgan ievēro-

jamas summas, nenosakot tieši, kādam nolūkam, tās

vienkārši nosaucot par izdevumiem kopējām pilsētas

vajadzībām*); deputātu ievēlēšana Pēterburgai, Mas-

kavai, Rēvelei un tiem pienācīgo summu piešķirša-

na; pilsētas pārvalžu locekļu un ierēdņu algu pa-

augstinājumi; pensiju un pabalstu izmaksa un, bei-

dzot, jaunu amatu radīšana un iecelšana vakantās

vietās.

Katrs sapratīgs pilsonis, nemaz neiepazinies sī-

kumos ar protokolu saturu, bet vienīgi pēc konfer

renču nodarbību pārskata sapratīs, ka lielu daļu šādu

lietu patiešām bija labāk izlemt slepenā slēgtā kon-

ferencē, nekā tās apspriest oficiāli vai pilsoņu klāt-

būtē. Pilsoņu pūlī, kuri lai gan pa lielākai daļai
ir paklausīgi, tomēr arī ietiepīgi, viegli varēja at-

rasties kāds sīkumains, aizvainojams cilvēks, kas' šos

darbus varētu nosaukt vēl kādā stiprākā izteicienā

nekā manis jau vairākkārt minētajā grāfa Bukshev-

dena. Šie protokoli pārskatāmi rāda, kā cēlais ma-

ģistrāts cieši turējās pie viena: mērķis attaisno lī-

dzekļus. Kad bija jāaizstāv maģistrāts kā īpata kār-

tu iestāde, vai kad draudēja briesmas, tad maģist-
rāts nevairījās nekādu līdzekļu, uzpirkšanu, piem.,

nosaukdams pieklājīgā vārdā dons gratuits. Tos pa-

■*) Arī grafs Bukshevdens šīs summas nosauca par „naudu,
kam negodīgs uzdevums".
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sus paņēmienus izlietajā arī, lai novērstu no sevis 1
atbildību par nelikumīgu rīcību. Šie protokoli tik-

pat skaļi runā par to, ar kādu rūpīgumu tas centās!

paaugstināt savu locekļu un ierēdņu algas, aizmirs-?

dams, cik smagi atsaucas šī izšķērdība uz pilsoņu
kabatām. Vēl vairāk pārliecina šie protokoli, kāpēc

tik bieži bez panākumiem kādi valdības rīkojumi un

no kurienes nāca pretdarbība valdības rīcībai. Kameru

tiesas slēgtā kamera bija tas templis, kur norisinā-

jās visas šīs noslēpumainās lietas. Konferenču dar-

bība attiecās uz pilsētas ienākumiem, dažādiem re-

zerves kapitāliem un dažām nodevām (piem., par pil-

soņu tiesību iegūšanu), ar kurām rīkojās bez kādas

atbildības. Bet ģilžu eltermaņu piedalīšanās sēdēs bi-

ja par iemeslu apgalvot, ka viss tas darīts pilsētas
labā. Patiešām, gandrīz visās kamerālajās sēdēs ei-

termaņi pa lielākai daļai pievienojās maģistrāta lo-

cekļu domam. Reti, ļoti reti viņi iedrošinājās pro-*

testēt, bet tādos gadījumos viņus neievēroja un no-

mierināja ar lēmumu pēc balsu vairuma*). Pie tam

interesanti atzīmēt, ka Mazās ģildes eltermanim ne-1
kad nebija savas balss, bet vienmēr pievienojās Lie-

lās ģildes eltermanim. Gods, kam gods nākas! Nav

ko brīnīties par tādu kārtu pārstāvju nomierināju-

mu, ja atceramies plašo maģistrāta locekļu erudīciju
un eltermaņu mazo izglītību un, beidzot, cik lielā

oficiālā atkarībā no maģistrāta viņi bija.

*) Tā, piem., Bretšneiders 1801. g. 7. decembra sēdē, pama-

todamies uz tā paša gada 11. oktobra nolikumu, balsoja pret iz-

devumiem par dāvanām. Viņš ierosināja lūgt ģenerālgubernatoru,
vai Rīgā var piemērot šo nolikumu, jo dāvanu atcelšana atbrīvotu

pilsētu no ļoti jūtamiem izdevumiem. Vairākums šo priekšlikumu

noraidīja kā pilnīgi nepiemērotu-
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Tā kamerālās konferences devīgu roku šķieda nau-

du no dažādajām kasēm: pilsētas, dzīvokļu, nodok-

ļu, dzērienu akcīzes un maģistrāta rīcībā esošajām

slepenajām summām. Cik daudz avotut Kāda naudas

līdzekļu bagātībai Tā saucamo dons gratuits piešķir-
šana ierēdņiem pierādāma vēl kopš 1720. gada. Cie-

nījams vecums! Es jau runāju par dāvanu 1714. g.

pasniegtu kādam pulkvedim Kampenhauzenam, par

rātskunga Kaspārija lēsi par laiku no 1727. līdz 1737.

gadam. Vai vēl minēt, ka 1739. g. dibināta īpaša kase

izdevumiem, kas nepieciešama pie gadījuma savā la-

bā ietekmēt kādus ierēdņus. Vai vēl atgādināt, ka

1767. g. rātskungam Švarcam, ko sūtīja uz Maskavu

kā deputātu likumdevības komisijā, deva līdzi ie-

vērojamas summas slepeniem izlūko jumiem. Vai aiz-

rādīt uz vēlākiem laikiem, uz tirgotāju Černova un

Čerevihitova lietu, uzpircēja Kerbera muižu lietu, ko

mākslīgi kārtoja; ka maģistrāts vairāk kā 30 gadus

rīkodamies ar muižām un kapitāliem pēc Kerbera,

lietu tā nobeidza, ka no visiem lielajiem Kerbera ka-

pitāliem viņa valsts parāda nomaksai netika ne ka-

peikas; jeb vai atgādināt maģistrātam Slokas ebre-

ju lūgumu, ļaut pierakstīties Rīgā? Bet vai nepie-

tiks?...

Tā viena medaļas puse, bet paraugaities otrā.

Šejienes ierēdņi, kas pēc savām amata funkcijām va-

rēja darboties gan par, gan pret maģistrātu, sa-

ņem diezgan ievērojamas summas, lai arī visaugstā-

kie 1801. g. 11. oktobra, 1802. g. 14. jūlija un 1821.

g. 2. augusta rīkojumi aizliedza nevien saņemt jeb-
kādas dāvanas, bet pat dzīvokļu naudu, kur tās nav

noteiktas ar likumu; lai gan 1805. g. pilsētas aug-

stākās pārvaldes locekļiem bija izteikts ķeizara ne-
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apmierinājums par piekukuļojuma mēģinājumu; lai

arī vēl 1811. g. ģenerālgubernātors kņazs Lobānovs-

Rosfovskis pēc agrākā paraduma pasniegto dāvanu

naudu bija nosūtījis labdarības iestādēm, lai gan viss

tas tā bija, maģistrāts līdz pēdējam laikam, pat ofi-

ciālos papīros, uzskatīja par savu tiesību palielināt
vai pamazināt dāvanu lielumu, noteikt jaunas, at-

celt agrākās, vienu vārdu, rīkoties pilnīgi pēc sa-

va ieskata, raugoties, kāds labums pilsētas interesēm

bija no guberņas ierēdņiem, citiem vārdiem —

ma-

ģistrāts uzskatīja par savu tiesību izteikt savu at-

zinību vai arī neapmierinājumu valsts guberņas ie-

rēdņiem, kam bija jāuzrauga tas pats maģistrāts. Ja
kāds vēl šaubītos šo naudu tīri vienkārši uzskatīt

par piekukuļo jumu un domās, ka tā labi domāta

piemaksa nelielajai algai, tam es vispirms aizrādī-

šu uz Baltija pastāvošo kancelejas nodevu, kas

likuma noteikta un ar ko man jāiepazīstina lasītāja

publika. Šī nodeva nevien divkāršo, bet bieži pat

piec- un seškāršo algas lielumu. Otrām kārtām, ilgi

nepētījot, neuzskaitot visus kamerālo sēžu izdevumus,

ņemšu piemēru uz labu laimi: vai, piem., var uz-

skatīt par pareizu algas pielikumu 1837. g. notikušo

200 r. izmaksu guberņas valdes sekretāram, bet cunf-

tes tiesas sekretāram 100 r. par to, ka ģildei lab-

vēlīgi izlemta lieta par bengāziem (pie cunftēm ne-

piederīgiem meistariem); vai 250 r. izsniegšanu kādā

no četrdesmitajiem gadiem, par ātru rīcību lietā, par

kara dienestā par sliktu uzvešanos nodotajiem pil-

soņiem. Bet šādi izdevumi ir parasti līdzīgu izde-

vumu garajā rindā, par kuriem nav nekādas atbildības*).

*) Lielajā skaitā citu izdevumu atrodam pavisam jocīgus:

piem.. 7 r. 25 kap. ikgadēja izmaksa pilsētas kasēsi notāram kristāli-
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Man liekas niecīgas tās atsevišķās ļaunprātības
tīri krieviskajās guberņās, ko tik bargi nopēla

jaunlaiku literātūra, salīdzinot ar veselas korporā-

cijas piekukuļojumu paņēmieniem, ievērojamu sum-

mu slepenu izdošanu bez kādas atbildības. Te nav

atsevišķi gadījumi, bet princips, pārliecība. Es jau

runāju par to, ka maģistrāts savu rīcību oficiāli

neatzina par piekukuļojumu; interesanti zināt, kā tas

raudzījās uz tiem savās slepenajās, vaļsirdīgajās sē-

dēs. Lai noskaidrotu tā īstos uzskatus — lai gan man

ļoti nepatīkami rakņāties tādos dubļos — atstāstīšu

tikai divu kamerālo protokolu saturu.

1818. g. 18. oktobra protokolā teikts, ka ma-

ģistrāts nodevis kamērālajai sapulcei izlemt guber-

ņas prokurora prasījumu par dzīvokli, kas viņam

pienākoties no pilsētas uz kāda noteikuma pamata.
Lai gan maģistrāts zināja, ka pēc šī noteikuma dzī-

voklis nav jādod, tomēr sapulcei iesniedza savu

priekšlikumu piešķirt prokuroram „naudas atlīdzinā-

jumu pēc personīgiem ieskatiem". Apspriedusies, sa-

pulce nolēma: lai gan prokuroram nebija tiesības lie-

tāt pilsētas dzīvokli, tomēr bez parastās pilsētas dā-

vanas izsniegt ikgadus ārkārtēju izmaksu 500 sid-

cukuram krūtīm (Brustzucker). Lūk, vēsturisks izskaidrojums, kā-

pēc pilsētai bija jāmaksā par šo notāram domāto gardumu. Agrāk,
kad trūka zelta un sidraba, bet nemaz nebija papīra naudas, lielu

daļu pilsētas kases apgrozījumu izdarīja vara naudā. Senajam mar

ģistrātam likās, ka notāram, daudzo naudu skaitot, jāieelpo krūtīm

kaitīgie vara putekli. Tēvišķīgā gādībā, lai pasargātu notāru no

krūšu saslimuma, maģistrāts nolēma piešķirt viņam naudu, lai

pirktu Brustzucker. šis paradums palicis, bet „lai novērstu uzma-

nību no savādā izdevuma" maģistrāts naudu sāka izmaksāt no

slepenajām kamerālajām summām, par kufām nav jānolēšas.
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raba rubļu apmērā, ievērojot viņa pūles pilsētas labā

un to, ka viņš ar savu ietekmi un sakariem kā te,

tā Pēterburgā var būt pilsētas interesēm ļoti node-

rīgs, bet pretējā gadījumā varētu Rīgu vairs neat-

balstīt un tai pat kaitēt. Ar otru lēmumu 1826. g*

19. augustā „par prokurora dienesta kārtā maģistrā-
tam izdarītajiem pakalpojumiem" ikgadējā izmaksa

paaugstināta vēl par 100 sidraba rubļiem gadā. Pro-

kurori, kvitēdami, šīs summas nosauca par maģistrāta

„piešķirtajām".
1829. g. pilsētas privilēģētās kārtas — maģistrāts,

Lielā un Mazā ģilde, no sava vidus izvēlējās depu-
tātus dzērienu akcīzes inspekcijas revīzijai. No šīs

inspekcijas summām kamerālās sapulces arī bieži bi-

ja izlietājušas naudu. Revidentiem parādīja 1827. g.

grāmatas; viņi neapmierinājās, bet pieprasīja grāma-
tas par laiku kopš 1810. gada. Pēc daudzām ap-

spriedēm revidentus 1829. g. 14. maijā ataicināja ak-

cīzes inspekcijā. Te viņiem pateica (kā tas teikts pro-

tokolā), ka inspekcija lietas kārtojusi vienīgi pil-
sonības (t. i. triju priviliģēto kārtu) labā; ka tai nav

bijis personīgu interešu, bet visus upurus izlietā-

jusi pēc iespējas izdevīgi un ar lieliem panākumiem
visas pilsonības labumam. Tā kā šos upurus nevar

izpaust, tad no revidentiem prasīja solījumu, apsti-

prinot to ar godavārdu, ka viņi, uzzinājuši no grā-
matām un aktīm inspekcijas noslēpumus, tos svēti

uzglabās. Revidenti deva prasīto godavārdu un vi-

ņiem atklāja visas lietas, kas glabājās maģistrāta sle-

penajā (geheim) archīvā. Bet akt Revidenti, lai gan

inspekcija bija runājusi par pilsoņu labumu, tomēr

1814., 1815. 1822. un 1824. g. grāmatās atrada .saskai-

tījuma kļūdas par 24.000 asignāciju rubļiem, tā kā
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pēc viņu aplēsumiem skaidram atlikumam 1831. ģ,

vajadzēja būt nevis 15.000, bet gan vairāk kā 40.000

rubļiem.

Tāds noslēpums patno pilsoņiem aizklāja šos darbus»

kas pēc pilsētas galveno saimnieku apgalvojuma bija
domāti šo pašu pilsoņu labumam. Tikai pēc kuriozā

oficiālā solījuma, pēc godavārda došanas dažu izre-

dzēto priekšā pacēlās noslēpuma aizsega.

Augstāk minēju, ka kopš 1845. g. 'k!amerālās sē-

des un protokoli bija pārtraukti; pareizāk tomēr būtu

teikt, ka tos tikai grozīja savā veidā.

1846. g. spēkā stājās 1845. g. izdotais Baltijas pro-

vinču likumu krājums. Tas maģistrātam deva iemeslu

izmēģināties mākslā apiet tos traucētājus noteikumus,

kas mazināja viņa neaprobežoto varu. Kame-

rālajām sapulcēm nebija tas gods iekļūt jaunajā krā-

jumā; vajadzēja jau tās pilnīgi atcelt, bet par laimi

I daļa atradās 458. pants, kas noteica visu to, kas ir

maģistrāta pārziņā. Atradās 7. punkts, kas maģistrāta
uzdevumiem (protams, oficiālajā dar bavi ctā un 469.

p. noteiktajos termiņos) pieskaitīja atļaut sabiedriskas

celtnes, iepriekš apspriežoties burgomistram

un kameru tiesas locekļiem ar eltermaņiem un pilsētas

kases komisijas priekšsēdi. Pietiek vārdu iepriek-

šēja apspriede, lai šīm apspriedēm jau būtu pil-

nīgi cits raksturs, nekā to bija paredzējis likums.

Kopš tā paša 1846. gada 4. novembra, kad jaunais

krājums tikko bija stājies spēkā, apspriedēs sapulcē-

jas patiešām tikai 7. punktā minētās personas. Tās

apspriežas par rātsnama, policijas kazarmju un ben-

des nama pārbūvi. Likās, ka likums nav pārkāpts,
kamerālās sapulces nav atjaunotas; tomēr... sapulce
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notika tanī pašā kameru tiesas kamerā, kur agrāk
notika kamerālās sapulces un varbūt šo vareno sa-

pulču piemiņai protokolā nolemts vienreizējs 200 sidr.

rubļu pabalsts tirgus uzrauga Hercena atraitnei un

150 rubļu papildalga notāram Dīcam, pie kam nemaz

nav ievērots, ka pēc tā paša punkta, pēc kura sanāca

sapulce, pabalsti un papildalgas piešķiramas maģi-
strātā. Varbūt maģistrāta locekļi tā rīkojās pēc pa-

raduma; varbūt aiz šī ne tik viegli atmetama parap

duma pilsētas kase, ziņodama maģistrātam par par

pildalgu Dīcam, kļūdījusies un prasījusi, lai to noteic

kamerālā sēde. Lai tas kā būtu, tomēr šo pēc li-

kuma noteikto iepriekšējo apspriežu protokolus ie-

raksta īpašās burtnīcās un tiem vairs nav kamerālo

sēžu protokolu nosaukuma. Nosaukums miris, bet kas

ir patiesībā? Vai kamerālās konferences turpina pa-

stāvēt jeb, mazākais, ja nav ne konferenču, ne to pro-

tokolu, tad varbūt palikusi to darbība? Vai turpinās

Rīgas pašvaldības iekārtai tik raksturīgie varoņdarbi?
Es jau pirmajā vēstulē teicu, ka, pats negribēdams,
esmu galvenam kārtām vairāk pagājušo nekā tagad-
nes notikumu atstāstītājs. Pie šīs savas lomas es pa-

lieku, lai arī „Rīgas Avīze" no manis prasa, lai es!

noietu līdz visjaunākajiem laikiem. Esmu arī teicis, ka

pagājušo, nodzīvoto cienīju sevišķi tāpēc, ka pēc tā

varu spriest par tagadni, razdams paskaidrumus tam,

ko redzu, secinādams par to, kas nepieciešams, kas!

meklējams tagadnes slepenības tumsa. Arī šoreiz, ne-

pakavēdamies pie tā, kas notiek vai noticis nesen Rīgā,
bet tikai iedomādamies nule attēlotajā pagātnē, kas

jau pieder vēsturei, cenzdamies tā atrast gaismu Rī-

gas paslēptuvēs, es atrodu jaunu atgadījumu, kas mani

aiznes vecajā, zināmajā, it kā patiešām pārdzīvotajā
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pagātnē. Vēlāk kļuva zināms, ka pilsētas akcīzes val-

des ierēdņi bez pienācīgās algas pēc veca paradu-

ma saņem arī dāvanas no vīntirgotājiem. Vara, kas

necienī seno ieražu svētumu, iznīcinājusi arī šo. Se-

nais Rīgas maģistrāt, tavas tiesības aizkārtas, tavas

ieražas nopeltas! Ko tu darītu, ja tas būtu noticis

pirms simt gadiem, teiksim 1754. gadā? Pagātnes spo-

gulī redzu apjukumu, dzirdu saucienus par privilēģiju

aizkaršanu, par sakarā ar to neizbēgamo pilsētas pār-

valdes sabrukumu. Es jau it kā lasu kamerālās sēdes

protokolu nepareizi atņemtā ienākuma vietā izmak-

sāt ierēdņiem pa 800 r. papildu algas; es it kā dzirdu

saucēja balsi tuksnesī, kas atskan no pilsētas kases

komisijas. Ta veltīgi sūdzas, aizrādīdama, ka nav ne

taisnīgi, ne nepieciešami atlīdzināt par atcel-

tam nelikumīgām nodevām un ka vajadzētu par

to iztaujāt pilsoņus! Viss tas man tēlojas, tie ir mani

sapņojumi, es tos tikai aprakstu, lasītājus pazemīgi

lūgdams, tāpēc tūliņ nesecināt, ka man nebūtu zi-

nāma īstenība.

Nav brīnums, ka tā rīkojoties privilēģiju chaosā,

kas bija gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas, vie-

tējas varas radītas, izmantojot vienas vai otras pēc sa-

vām iegribām, maģistrāts bez kāda prieka saņēma

1845. gadā parādījušos Baltijas provinču likumu krā-

jumu. Likumi, kas vairāk vai mazāk noteikti, kas iero-

bežo patvaļu, nekādā ziņā nevarēja būt patīkami pie

patvaļas pieradušajai varai.

Golovins, kas likumu publicējuma laikā bija Bal-

tijas ģenerālgubernātors, liecināja, ka apskatot tā sau-

camās privilēģijas, viņš pārliecinājies, „ka bieži ar tām

saprotamas vienīgi ieražas un likumu atvietojumam
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izdotie, neviena neapstiprinātie landtāgu, maģistrātu
un pat guberņu pārvalžu noteikumi." Par iemeslu viņš

saredzēja vācu ienācēju rūpes nenokļūt zem vispā-

rējiem Krievijas likumiem, tā zaudējot iespēju savas

patstāvības attīstībai, pie kam viņiem poļu un zviedru

valdības laikā bija atņemta jebkura patstāvība, bet

daļu tās bija jau atguvuši krievu laikā. Lai to pa-

nāktu, izmantoja visus līdzekļus, un pēc Golovina

vārdiem „vietējās pārvaldes iestādes pēc saviem uz-

devumiem tieslietu un administratīvas, izdodamas vai

apstiprinādamas "dažādus noteikumus, obligātus visām

apgabalam, bieži uzņēmās sev likumdevības varu. Te

radās administratīvā patvaļa."

Tāpēc katram valdības jauninājumam vienmēr nik-

ni pretojās, pie tam gandrīz vienīgi priviliģētās kār-

tas, kas baidījās kaut ko pazaudēt no savām uz

senām un kaitīgām ieražām pamatotajām privilēģijāml.
Šī cīņa, kā apliecināja ģenerālgubernators, noveda

drīz līdz naidīgai noskaņai aiz aklās pieķērības visam

vāciskam un valdības rīkojumiem par krievu valodas

izplatīšanu. Golovins neredzēja iespēju sekmīgi ar visu

to cīnīties, jo negaidīja vietējo valdības iestāžu pa-

balstu, tāpēc ka tur kalpoja gandrīz vienīgi vietējie

iedzīvotāji, kas pa lielākai daļai piederēja pie tām

priviliģētām kārtām, kuru rokās pēc viņu tiesībām

atradās tiesa, policija un lielākā daļa saimniecības

pārvalžu. Par laimi, 1845. g. krājums deva iespēju

augstākajām iestādēm pārbaudīt vietējo iestāžu dar-

bību, iznīcināt piesavināto likumdevības varu, vajāt

iestāžu ļaunprātības, pakļaujot tās vairāk noteiļktiem,

pareiziem un ar vispārējo likumdevības garu saska-

nīgiem likumiem.

levērojot manu vēstuļu saturu un mērķi, neuz-
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skatu par savu tiesību nedz aprakstīt jaunā krājuma
sastatīšanas vēsturi, nedz tā saturu. Kam tas interesē,

tiem varu norādīt uz personīgās kancelejas II noda-

ļas izdevumiem: Vēsturiskas ziņas par Baltijas guber-

ņu likumdevības pamatiem un gaitu (1845. g. izd.)

un ievads Baltijas provinču likumu krājuma 1. un

2. daļai (1845. g. izd.). Šinīs avotos katrs varēs atrast

daudz interesantu sīkumu. Pietiek aizrādīt, ka vēl

poļu un zviedru *) valdība velti domāja par līdzīga

krājuma izdošanu. Krievu valdība, turpretim, jau kopš
1728. gada vairākkārt stājās pie šīs lietas. Tanī gadā

nodibināja pirmo komisiju šinī jautājumā; pēc tam

par jaunu dibinājās komisijas 1767., 1803. un 1812.)

gadā un sevišķa komiteja pie senāta 1828. gadā. Krā-

juma sastatei par labu nāca likumu komisijas pārvei-

došana ķeizara personīgās kancelejas II nodaļā. Uz-

devums nebija no vieglajiem; to kavēja ne tik daudz

šejienes likumu dažādība kā daudzvārdība un neno-

teiktība. Daudzi no tiem, sevišķi uz tirdzniecību un

rūpniecību attiecīgie, nevien nesaskanēja ar mūsu li-

kumdevības garu, bet arī ar rūpniecības attīstību un

pašiem valsts — saimniecības pamata jēdzieniem. Bal-

tijas muižniecības un tirgotāju pārstāvjus valdība pie-

laida sagatavojuma darbos. Bez tam krājuma pirmo

*) 1637. gadā, velēdamās iepazīties ar Rīgas pilsoņu privi-

lēģijām, zviedru valdība ņēma no pilsētas deputātiem rakstveida

solījumu iesniegt karaļa kancelejai pilnīgu pilsētas privilēģiju krā-

jumu (corpus privilegiorum). Tanī pašā gadā pavēli atkārtoja,
bet maģistrāts vairījās to izpildīt. Karalienei Kristīnai troni kāpjot,
valdība par jaunu pieprasīja iesniegt tai visas bez izņēmuma vecās

privilēģijas. Vismaz ir zināms, ka vēl 1675. gadā Rīgas maģi-
strāts kārtoja savus dokumentus, nevarēdams izšķirties iesniegt

tos, kas spilgti liecinātu par tā darbības nelikumību.
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projektu deva ieskatam 1836. gadā radītajām — kārtu

komitejām. Pēc otrreizējas redakcijas, lai vēl vairāk

būtu drošs šejienes likumu pareizs iztulkojums, val-

dība Pēterburgā no apgabala kārtu pārstāvjiem sa-

statīja īpašu kārtu komiteju. Šīs komitejas locekli

pēdējā sēdē 1839. g. paskaidroja un apliecināja ar sa-

viem parakstiem, „kā pēc viņu aizrādījumiem izlabo-

tais krājuma projekts pilnīgi saietas ar viņu zemē

spēkā esošajiem likumiem"*).

Revīzijas komisijas locekļu apliecinājumam vaja-

dzēja būt garantijai tam, ka krājums, kā vienāds

ar spēkā esošajiem likumiem, nesastaps sevišķu šķēr-
šļu. Kaut īsumā, tomēr paraudzīsimies, kā piepildījās
šīs gaidas.

IV.

Slēpdams senos dokumentus un privilēģijas, sa-

vākdams tos lielā skaitā un dažādībā, tā ka vaja-

dzības gadījumā varēja atrast jebkuru noteikumu,

maģistrāts kopš seniem laikiem vingrinājās valdības

rīkojumu izskaidrojumā pēc saviem ieskatiem, atsauk-

damies uz valdībai nezināmām privilēģijām, tām do-

dams to nozīmi, ko gribēja. Šis paņēmiens ilgu laiku

jau tāpēc vien bija izdevīgs, ka krievu valdībai nebija
nekādas iespējas pārbaudīt vecos dokumentus, uz ku-

riem maģistrāts atsaucās, jo tie glabājās nepieejamos
archīvos. Bija gadījumi, kad likumus nevien drošu

prātu citādi iztulkoja, bet vajadzības gadījumā pat

pavisam neievēroja likumus, kas bija nevēlami. Bieži

šo likumu nozīmi paplašināja bez mēra, kad tas tā

bija izdevīgi. Likums kļuva ļoti elastīgs: to saspieda,

*) Vēst. ziņu par likumdevības gaitu v. c. 222. lpp.
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izstiepa pēc iegribas un pa
lielākai daļai tāda ap-

iešanās labi izdevās, nemaz nerunājot par ļaunām

sekām. Maģistrāts filosofiski panesa neveiksmes, ātri

aizmirsa tās un to mācību, atkal stādamies pie vecā.

Jau labi senos laikos tam pamācību deva senāts vēl

XVIII gadsimteņa pēdējā pusē. 1764. gadā maģistrāts
atteicās uzņemt pilsonībā kādu Tobiasu Georgu Eflei-

nu, pēc tautības vācieti, bet par nelaimi apprecēju-

šos ar latvieti. Noraidījuma motīvu bija pietiekami
daudz: atsaucās uz miesnieku cunftes 1731. g. šragām

(nedomājiet tāpēc, ka Efleins lūdza sevi uzņemt mies-

nieku cunftē: viņš bija grāmatvedis un vēlējās tikt

Lielajā ģildē), atbalstījās uz kādu nolikumu, kam ne-

bija nekāda sakara ar lietu, pavisam aplam to iztul-

kodami. Laikam šie drošie vingrinājumi ar likumu,

bargā atsaukšanās uz šrāgām, nolikumiem, pat vis-

augstākajām pavēlēm, notika lai iebaidītu un samul-

sinātu Efleinu. Kā gan visa te nebiji Grāmatveža lietā

iekļuva miesnieku šrāgas, noteikumi par aptiekāru

palīgiem un gandrīz jau traktāti par latviešiem, par

vācu-latviešu laulību kaitīgumu ārējai tirdzniecībai.

Bet Efleins, kad viņu pārņēmušā migla bija zudusi,

no sava neatstājās: iesniedzis sūdzību maģistrātam un

saņēmis tur tādu pat likumdevības vinigreta porciju,

viņš griezās pie Rīgas guberņas kancelejas un bei-

dzot senātā. Tas garā 1767. g.*) 22. augusta rīkojumā,

atcēlis visus maģistrāta priekšrakstus, pavēlēja Ef-

leinu uzņemt pilsonībā. Noraidīdams neskaidro vācu

ķazuistiku, senāts labsirdīgi piemetināja, ka „tikliai

pilsonībai ir ļoti netikumīgi atsaukties uz miesnieku

cunftes 1737. g. sacerētu šrāgu, ko viņi sacerējuši pa-

*) Likumu krāj. 12. 967. nr.
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ši sev, kas nav augstākas varas apstiprināta un kas

tāpēc nav uzskatāma par likumu. Piar likumu nevar

saukties tas, kas nepamatojas uz tiesības un taisnī-

bas." Tālāk senāts izsaka patiesību, ko maz mūsu zemē

atzīst, „ka atsaukšanās uz piemēriem, kas uz lietu ne-

maz neattiecas tiklai sabiedrībai jau pati par sevi

ļoti savāda." Beidzot norāj pilsoņus, ka „tie ļauj
sev nepareizi attēlot visaugstāko rīkojumu saturu"

un pavēl „turpmāk atturēties no tādiem nepienācīgiem

spriedumiem, ievērot pilsētas iekārtas noteikumus, tos

iztulkojot pēc prāta sprieduma."
Ne bez nolūka es šo rīkojumu citēju visos sī-

kumos, jo te redzama visa šejienes kazuistikla: at-

saukšanās uz iestādēm bez likumīga pamata, piemē-

riem, kas neattiecas uz lietu, citāds likumu un

jumu iztulkojums un to satura slēpšana. Gan chroni-

kās, gan jaunāko laiku lietās atradīsim daudz tādu

izdarījumu, rīkojumu, lēmumu. Pirmajā vēstulē jau

aizrādīju, cik veikli maģistrāts, sev labumu gūdams:,

paplašināja 1796. g. novembra rīkojuma jēdzienu. Tad

es balstījos uz ģenerālgubernatora Golovina liecinā-

jumu par to, kā radās šī kāre uz šādiem iztulkojumiem.
Ceru nākamajās vēstulēs vēl ne vienu vien šādu pie-
mēru aprakstīt. Neminu tos jau tagad tikai tāpēc, ka

negribu novērsties no svarīgākā un lai mans stāsts

nezaudētu iespējamo sakaru.

Baltijas kārtu deputāti, kā jau to minēju, 1836. g.

Pēterburgā apliecināja, ka jaunais provinču likumu

krājums ne ar ko nerunājot pretim Baltijā esošajiem

likumiem. Pēc visa tā dabīgi varēja sagaidīt, ka šis

likumu krājums nesastaps nekādu grūtumu vai šķēr-

šļu, jo tas apgaismoja un definēja visu likumīgo,

iznīcinādams vienīgi nelegālo. Tomēr pret šo krā-
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jumu radās stipra opozicija. Velti valdība īsi pirms

krājuma publicējuma izteica savu neapmierinājumu

ar kaitīgajām privilēģijām. Velti, piem., jau 1842. g. *)

kāda no augstākajām valdības iestādēm — ministru

kabinets, skaļi paziņoja Baltijas apgabalam, ka „nav

bijis un arī nevar būt tādas privilēģijas, kas ļauni pa-

sarga pilsoņu drošību." Velti godīgais, enerģiskais un

neatlaidīgais Golovins, kas bija Baltijas pārvaldes

priekšgalā, cīnījās ar visiem iespējamiem ļaunprātī-
bu veidiem. Veltīgi bija arī 1845. g. 1. jūlija manifesta

norādījumi par jauno likumu krājumu, kur bija arī mi-

nēti gadījumi, kad var atsaukties uz agrākajiem li-

kumiem. Neaizrādot uz atsevišķiem gadījumiem, kas

noskaidrosies manos turpmākajos apcerējumos, atgā-
dinādams vienīgi, ka jau minēju dažus mēnešus pēc

krājuma publicējuma notikušo sagrozījumu, — uz-

skatu par savu pienākumu apliecināt, ka tanīs cī-

nītajos, kas cīnījās pret krājumu, Rīgas maģistrāts

nebija vienīgais. Vienprātība bija pilnīga, visas ie-

stādes un priviliģētās amatpersonas ātri sadziedājās
un tūliņ jau neatzina krājumu par absolūti vērā ņe-

mamu, īpaši ja tas runāja pretim vai neatzina iesak-

ņojušos patvaļas paražu. Vienprātīgi centās to uz-

skatīt vienīgi par spēka esošo rīkojumu krāju-

mu, kas negroza pastāvošo iekārtu. Pret tādu vien-

prātīgu valdības labā nolūka sagrozījumu, pret šo

pretestību enerģiskais ģenerālgubernātors apzinājās

sevi nespēcīgu: viņš varēja sodīt par atsevišķiem ga-

dījumiem, bet cīnīties pret vispārēju noskaņu — tur

viņam bija par maz varas. Jāpiemetina tomēr, ka šī

cīņa, ja runājam par visas Baltijas iedzīvotājiem, ne-

*) Lik. krāj. 1842. g. 16105. nr
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bija vispārēja; taisni otrādi — lielum lielais vairums ar

prieku saņēma jauno likumu krājumu, kas deva ga-

rantijas rast taisnību un aizstāvību. Visvairāk preto-

jās tiesu iestādes un amatpersonas, kas daudz zau-

dēja ar likumu noteiktību.

Lai tas nu ka būtu, tomēr jau pēc gada pēc liku-

mu krājuma publicējuma ģenerālgubernātoram bija

jāsūdzas augstākajai centrālajai varai. Ministru kabi-

nets stingri nosodīja Baltijas valdības iestāžu nepa-

reizo rīcību. Ministru kabineta 1847. gada 2. decembrī

visaugstāk apstiprinātais rīkojums vairāk kā jebkas
cits apstiprina augstāk teiktā pareizumu. Tur starp

citu teikts: «Attieksmē uz bijušā ģenerālgubernātora
Golovina paskaidrojumiem par Baltijas tiesu iestāžu

un amatpersonu rīcības veidu, kabinets, ievērojot Bal-

tijas likumu krājuma noteikumu neizpildīšanu no tie-

su un amatpersonu puses aiz tā iemesla, ka tas kā

pastāvošo likumu un rīkojumu kopojums nemaina ta-

gadējo iekārtu, uzskatīja par nepieciešamu šinī ziņā

lemt par tiesām un amatpersonām." Kabinets, atzi-

nis par vajadzīgu ātri un noteikti spriest par mi-

nētajām novirzēm, nolēma: visas uz to attiecīgās lie-

tas izskatīt augstākajās valsts iestādēs un izlemt ār-

pus kārtas visīsākajā laikā un šinī ziņā so-

dīt pēc sodu likumiem."

Šī stingrā nosodīšana, ceru liks katram klusēt,
kas vēlētos pierādīt, ka nebija vispārējas pretdarbī-
bas, ka bijuši tikai atsevišķi neizpildīšanas gadījumi,

pa lielākai daļai aiz pārpratuma, neizpratnes vai arī

likumu krājuma teksta neskaidrības. Nevienam nav ko

iebilst, ka bijuši arī tādi gadījumi. Kas gan pēc visa

teiktā iedrošināsies noliegt, ka vispārējā noskaņa to-
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mer paliek oficiāli apliecināta? Atradīsies ari citi pie-

rādījumi.

Jāatgriežas vēlreiz pie Rīgas maģistrāta, no kā

vēl vienmēr nevaru šķirties.
,
Jau apmēram pirms 80

gadiem senāts tam aizrādīja, „ka ir ļoti netikumīgi un

savādi, ja tikla sabiedrība groza likumu un rīkojumu

jēdzienu." Bet maģistrāts, labi atcerēdamies 1690. gada

nolikumu, 1731. gada amatu šrāgas un citus tam ne-

pieciešamus un derīgus, kaut arī daudz vecākus li-

kumus, tomēr senāta aizrādījumu bija piemirsis vai

pat nozaudējis, kā tas ar viņu bija jau noticis gan-

drīz tanī pašā laikā. Lai tomēr kā, bet 1847. >gadā

maģistrāts attaisnojās ar pielaisto novēršanos no li-

kumu krājuma, pamatodamies uz vecajiem likumiem,

kas pa daļai neietilpa Likumu krājumā, pa daļai tur

nebija labi izskaidroti*).

Ģenerālgubernātors šo taisnošanos paziņoja senā-

tam**), kas atzina, ka Baltijas tiesu iestādēm visās

uz iestādēm un īpašumiem attiecīgajās lietās nav pa-

mata rīkoties pēc likumiem, kādu nav Baltijas pro-

vinču likumu krājumā, ka var uz tiem atsaukties tikai

kriminālajās un civilajās lietās līdz šī krājuma pā-

rējo daļu publicējumam un ka neskaidrību gadīju-
mā tiesu iestādēm par to jāziņo saskaņā ar 1845. ga-

da 1. jūlija rīkojuma 5. punktu. Tāpēc senāts, ar

visu to norādīdams neatkāpties no noteiktās kārtī-

*) Interesanti atzīmēt, ka maģistrāts starp citu atsaucās savā

rīcībā uz Lik. krāj. I d. 604. p. piezīmi: par brīnumu izrādījās,

ka zem šī panta nav nekādas piezīmes; tad viņš atsaucās uz tās

pašas daļas 580. p., kas it kā pilnvaro dot instrukcijas padotajām

komisijām; izrādās, ka Šis pants par komisijām nemaz ne-

runā, bet gan par inspekcijām.
** 1848- g. 27. janv. rīkojums. Likumu krājums 21946. nr.
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bas, tanī pašā laikā uzdeva ģenerālgubernātoram se-

kot ta neatliekamajam izpildījumam un savas varas1
robežās rīkoties nepaklausības gadījumā.

Liekas, ka šādiem diviem valsts augstākās varas

rīkojumiem vajadzēja izbeigt pat mēģinājumus neiz-

pildīt un sagrozīt likumus. Liekas gan tā, bet, diem-

žēl, būs gandrīz vai jāatzīstas pretējā. Tiešām, šie

rīkojumi atņēma jebkuru legalitāti katram mēģinā-

jumam valsts augstākās varas dotajiem likumiem pre-

tim statīt dažreiz tādus nolikumus un noteikumus,
kuru attaisnojumam minēja vienīgi to, ka „tie ra-

dušies guberņas priekšniecības klātbūtē, tā tad nav

bez likumīga pamata". Ļoti dibināts argūments. It

kā guberņas priekšniecība būtu likumdevības iestā-

dei Ja šī pretdarbība izteiktu vēlēšanos aizstāvēt pa-

tiesās Baltijas intereses, tad tā, bez šaubām, būtu

ievērības cienīga. Ja ietiepīgajiem būtu taisnība kaut

no formālās puses, no šejienes likumu burtiskā tul-

kojuma viedokļa, tad viņi varētu vismaz atsaukties

uz savu iebildumu legālo raksturu. Lieta tomēr tā,

ka šinīs opozicionārajos mēģinājumos nav nekā no-

teiktā. Opozīciju vadīja mazākums, kura varas priekš-
rocības pretējas iedzīvotāju lielākās daļas interesēm

un kas nevēlas šķirties no šīm priekšrocībām. Vietējo

privilēģiju aizstāvības pierādījumu formālā, kazuis-

tiskā puse tāpat ļoti vāja un ņem1 šādiem mēģinā-

jumiem jebkuru legalitāti.

Ne vienu reizi vien esmu runājis par to, ka Rī-

gas municipiālā iekārta turas uz priviliģētā
kuma pārākumu par neprivilēģēto vairākumu. lepriek-
šējās vēstulēs jau esmu pastāstījis, kā valdība bieži

vien interesējās par šī pārākuma netaisnīgumu, cenz-
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dāmās radīt jaunu iekārtu. Šie mēģinājumi palika

gandrīz bez kādām sekām. Nāks laiks un vēsture

atklās šo savādo parādību cēloņus, bet līdz ar to

arī visu šo intrigu lielo ietekmi.

Man, tīri negribot, vēl īsā apcere jāpastāsta par

vēlāko laiku.

Baltijas provinču likumu krājuma publicējuma
laiks jāuzskata par to periodu, kad pilsētu kārtu

stāvoklis uzlabojās. Maģistrātam pamazām atņemtas

dažas citiem pilsoņiem grūti panesamās priekšrocī-
bas: cunftes vairs nav tik noslēgtas; atvieglota pil-

soņu tiesību iegūšana; atkarotas dažas tiesības. Bet

arī līdz mūsu dienām visam tam ir likts tikai sā-

kums; vēl daudz kas darāms, vēl priekšā daudz sva-

rīgu, neatliekamu, ar nepacietību gaidītu pārmaiņu.

Tanī laikā, līdz kuram nonācis mans stāsts, rūp-

nieku sūdzības par uzņēmumu brīvības ierobežoju-
miem un Rīgas budžeta ievērojamiem deficitiem pie-

spieda vislielāko vērību veltīt cunfšu iekārtai un pil-
sētas saimniecībai. Abas šīs lietas pamatojās uz pri-

vilēģijām un dokumentiem, ko aizstāvēja ar vislielāko

neatlaidību. Tā kā esmu nodomājis savus lasītājus
ar cunfšu iekārtu iepazīstināt kādā no nākamajām
vēstulēm, tad toreiz pakavēšos pie sīkumiem, norā-

dīdams kā uz Rīgas cunfšu novecošanos un kaitī-

gumu, tā arī uz gadījumiem, kas apstiprinās nule

manis teiktā pareizumu. Vispārējam sakaram še aiz-

rādīšu, ka maģistrātam pēdējā laikā nevien bieži bi-

ja jāatsaucas uz savām privilēģijām, bet arī jāpie-

rāda to taisnīgums; piedzīvojumi mācīja prasīt arī

dokumentārus pierādījumus un tos attaisnot. Burvī-

gais spēks ne vienu vien reizi sadrupa to nozīmes!
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un spēka aukstasinīgā un bezpartejiskā novērtējuma

priekšā. Es apstāšos tikai pie viena piemēra: vēstu-

res dokumentiem, kas minēti kā pierādījums senai

zvejnieku cunftes pastāvēšanai, kuri sev piesavinā-

jušies vienīgās zvejas tiesības Lielajā Daugavā.
Atradās ļaudis, kas nenoraidīdami vēstures tei-

kas, bet neaizraudamies ar tām līdz dieviņā jumam,

pie lietas stājās citādi, vienkāršāk, vairāk no mate-

riālā viedokļa. Tas notikās 1846. gadā. Pilsētas ie-

nākumu nepietika izdevumu segumam; vajadzēja rast

jaunus. Pārbaudot visus ienākumus, negribot apstā-

jās pie tā, ka pilsēta, kas atrodas pie vienas! no valsts

lielākajām upēm, dabū, ļoti niecīgu maksu vienīgi

no tā saucamās Sarkandaugavas un Babītes ezera,

kamēr lielie lomi Daugavas grīvā neienes nekā. Šī

tik neizdevīgā fakta iemesls viegli un ātri izskaidro-

jās ar zvejnieku cunftes monopoltiesībām uz zveju

Daugavā, nekā par to nemaksājot pilsētai, bet vier

nīgi pildot dažas klaušas. Monopols, kas kaitīgs pil-
sētas kasei un neizdevīgs patērētājiem, kas kļuvuši

monopolistu upuri. Cunfte aizstāvēja savas tiesības

ar seniem dokumentiem. No cunftes pieprasīja šos

dokumentus, kurus arī iesniedza. Šoreiz tas bija rok-

raksts uz 43 lappusēm ar skaļu titulu latīņu

dā: Corpus privilegiorum confirmatorum piscatorum.

Rokraksts pēc cunftes nostāsta bija no 1764. gada.
Tas sastāvēja no dažādu privilēģiju rakstu un citu

dokumentu izrakstiem, kas attiecās uz zvejniecības
tiesībām Rīgā par laiku no 1220. līdz 1764. gadam.

Neņemdami vērā to, ka izrakstu pareizums aplieci-
nāts vienīgi ar archīvārija Gartena parakstu — at-

zīsim to par ticamu vēstures dokumentu un parau-

dzīsimies, kas tanī ir.
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Rokrakstā ietilpstošie dokumenti paši par sevi sa-

dalās divās šķirās: 1) izraksti no augstākās valdī-

bas aktiem bīskapa un zviedru laikā; 2) vietējo gu-

berņas un pilsētas iestāžu vēlāku laiku noteikumu

un rīkojumu izraksti. Pirmos, kā augstākās varas ak-

tus, kura savā laikā izdeva likumus, varētu vēl uzska-

tīt par juridisku pierādījumu tiesību īstenībai. Pē-

dējos kā tādu iestāžu izdotus, kam nebija likumde-

vējas varas, nevar uzskatīt par neapšaubāmu pierā-

dījumu vēl jo vairāk tāpēc, ka tanīs noteiktās tiesī-

bas neatzina tā pati vara, pastāvīgi tās mainīdama

vai pat grozīdama. Pirmajiem varētu varbūt piešķirt
patiesu privilēģiju nozīmi, bet otrie nav nekas vai-

rāk kā privāti rīkojumi bez likuma spēka.

Te nav vieta uzskatīt vai minēt visus izrakstus.

Pietiek aizrādīt, ka no 13 aktu*) izrakstiem nešau-

bīgi pierādījies, ka zvejas tiesības Daugavā piederē-

ja pilsētai ar tās iedzīvotājiem, kam visiem bez iz-

ņēmuma bija iespēja izmantot šīs tiesības un ka

nevienā aktā, nevienā līgumā, ar kuriem tās no-

teica, nebija minēta zvejnieku cunfte. Pilnīgi ci-

ta rakstura ir vietējo iestāžu dokumenti: tie tieši

runā par zvejnieku cunfti. Pirmā norāde par to sa-

stopama 1674. gada policijas rīkojumā, t. i. vietē-

jās varas sastātītā aktā. Un to sauc par aktu.

Tālāk sastopami ģenerālgubernātora rīkojumi, kas gan

*) Rīgas bīskapa Alberta 1220. g.; Modenas bīskapa Vil-

helma 1225. g. līgums; tā paša bīskapa un pāvesta Honorija 1227. g.

akti; pāvesta kapellāna Fr. dc Muljano 1312. g.; lielmestra

Monheima 1330. g., mestra Mengdena 1454. g., archibīskapa Hil-

debranda 1491. g., teitoņu ordeņa landmaršala 1533. g. līgumi;
mestra Fūrstenberga 1557. g., Gustava Ādolfa 1621. g. un karalie-

nes Kristīne I 1647. g. un Kārļa XI 1562. g. akti.
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aizliedz zemniekiem pārdot zivis citam kā zvejnieku

cunftei, gan atņemot krieviem vispār zvejas tiesības,

gan arī atļauj zemniekiem pilnīgi brīvu tirdzniecī-

bu. Vienu vārdu cunftes juridiskā eksistence ar

aktiem un privilēģijām nav pierādāma un pama-

tojas vienīgi uz vietējo iestāžu rīkojumiem. Šo do-

kumentu juridisko nozīmi še pie gadījuma nemaz

neievēro un nosauc par aktiem un privilēģijām,

pretojoties jebkuriem ierobežojumiem.

Šinī paša laika bez Likumu krājuma publicējuma
vēl cita nelaime piemeklēja Rīgas maģistrātu.

Ģenerālgubernātors, pats negribēdams, bija ievē-

rojis pastāvīgos deficitus pilsētas ienākumos, nevie-

nādo nodevu un nodokļu sadalījumu un arī to, ka

no 22 tūkstošiem nodokļu maksātāju 14 tūkstoši skai-

tījās trūcīgi un par viņiem maksāja citi. Nevarēja

viņam palikt neievērots arī tas, ka pilsētas pārvalde

prasīja ap 267 tūkstošus, pilsētas tiesas ar kancele-

jām ap 80 tūkstošus, kamēr tirgus policijai izdeva

tikai 700 r., bet ostas — 300 r. Trūcīgie slimnieki

saņēma tikai 120 r., bet muzikantu atalgojumam iz-

deva 6ČO r. Vienu vārdu — nenormālā municipiālā
iekārta nevarēja palikt neievērota un nevarēja nera-

dīt apziņu par pamatīga pārkārtojuma nepiecieša-
mību. Šinī nolūkā iekšlietu ministrija 1842. g. at-

sūtīja īpašu komisiju revidēt apriņķu pilsētu saim-

niecību, bet 1845. g. jaunu komisiju uz Rīgu gan
tādai pašai revīzijai, gan arī lai sastatītu projektu
jaunai pilsētas pārvaldes iekārtai.

Šai komisijai bija jāizcīna tā pati cīņa, kas vi-

sām iepriekšējām (1802., 1803., 1814., 1833. un 1841. g.),
bet darbībai tās locekļu noteiktības dēļ bija vairāk
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panākumu*). Te būtu nevietā minēt izmeklēšanas re-

zultātus, kas pēc ģenerālgubernātora Golovina lie-

cinājuma atklāja tādu apspriešanu un tādas pret-

likumības, vidus laiku izķēmotās atliekas, kādas, pro-

tams, nav sastopamas nevienā citā Krievijas pilsētā."
Daudz ļaunuma, daudz netaisnības novērsa ar šīs

komisijas pūlēm, bet nevaru nepieminēt arī te, ka

maģistrāts tās darbu nosauca par „vienpusīgu un par-

tejisku." ledzīvotāju lielākajā daļā gan saglabājušās

pavisam citas atmiņas par to.

Lai arī kā būtu, komisijas galveno darbu — jau-

nās pilsētu iekārtas projektu pēc tā apspriešanas vai-

rākās instancēs nosūtīja uz Rīgu jau 1849. g., sa-ļ

karā ar Baltijas komitejas tā paša gada 22. un 27.

janvārī apstiprināto lēmumu, galīgai pārbaudei īpa-
ši tam nolūkam no vietējiem pilsoņiem, ierēdņiem un

*) Nesen Pēterburgā mira viens no šīs komisijas darbiniekiem

Ādolfs Fedorovičs Štakelbergs. Uzskatu par savu pienākumu, ne-

kautrēdamies to varbūt še nevietā darīt, pieminēt ar labu vārdu

cilvēku, kam bija tik izcils godīgums, taisnības un patiesības

izjūta un stingra pārliecība. Šīm viņa īpašībām rīdzenieki var

pateikties par daudzu ļaunprātību novēršanu. īsts taisnības bru-

ņinieks, karsts vājo un apvainoto aizstāvis, sevi nesaudzēdams,

no taisnības neatteikdamies, sava labuma vai karjeras dēļ, stingri

un neatlaidīgi cīnījās pret netaisnību un ļaunumu. Pēc cēluma

baltietis viņš karsti mīlēja savu dzimteni, bet ne ar to aklo

mīlestību, kas redz noziegumu patiesa ļaunuma nopelšanā, bet gan

ar to sapratīgo, kas neņem iespēju saredzēt patieso ļaunumu

un to karsti vajāt. Vācietis pēc tautības, viņš tanī pašā laikā bija
īsts krievs, kas karsti juta līdz kopējās tēvijas kopējam labu-

mam. Viņš bija krievs nevis pēc aplēsuma un sava labuma dēļ,
bet gan pēc savas visīstākās un viskarstākās pārliecības. Miers

Taviem pīšļiem, Tu labais un godīgais cilvēk! Miers Taviem pīšļiem,
Tu strādīgais un patiesais darbiniek!
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iekšlietu ministrijas locekļiem veidotai komisijai. Šo

komisiju te pieminu vienīgi tāpēc, lai pateiktu, ka

arī šoreiž* maģistrāta locekļi izrādījās vienpusīgi ve-

cās iekārtas aizstāvji. Viņi apgalvoja, ka bijušās re-

vīzijas komisijas darbus nevajagot vēra likt, jauno

projektu sastatot, ka pilsētas iekārtā neesot vīaja-?

dzīgas lielākas pārmaiņas, bet vienīgi jāizlabo daži

trūkumi vai pēc vajadzības jāgroza dažu pastāvošo

lietu ārējais veids. Beidzot viņi centās pierādīt, ka

Baltijas komitejas žurnālos lietāti vārdi: komiteja
domā to un to darīt, kāpēc šo vārdu dēļ visus

priekšlikumus var pildīt ar nosacījumu un tie nav

obligāti, lai gan komitejas lēmumi dabūja visaug->
stāko apstiprinājumu.

Lūk vēl raksturīgs gadījums. lekšlietu ministri-

ja, pamudināta aiz konstatētiem nepareizumiem Bal-

tijas pilsētu ienākumu un izdevumu budžetos, pau

kļaudama tās visām valsts pilsētām noteiktajai vier

nādajai kārtībai, pieprasīja sākot ar 1853. g. šādu

budžetu projektus. Rezultātā bija svītrāti daži izde-

vumi, kā piem., kapelmeistaru alga, ekipāžas pilsētas

ierēdņiem un tā joprojām, nepareizu un patvaļīgu
nodevu atcelšana, kā piem. par lamkas ceļiem, pie

privilēģētajām kārtām nepiederīgo cilvēku apbedīju-
mu. Vienu vārdu — pilsētas budžeti kļuva pareizāki

un likumīgāki. Rīgas maģistrātam šis uzlabojums bi-

ja par iemeslu vēlreiz pateikt, ka Baltijas provinču
likumu krājums nesaskanot ar esošo kārtību, ka pār-

skatu kārtības grozījumi saistīti ar lieliem grūtumiem,

pat ar bīstamām sekām pilsētu iekārtai, radot

ārkārtējus kavēkļus un sajukumu pārvaldes darbībā.

Beidzot, pavisam nesen 1864. g., pie finanču mi-

nistrijas esošā komiteja nosūtīja starp citu Rīgas ma-
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ģistrāfam jauno fabriku un amatniecības nolikumu pro-

jektus, kas bija paredzēti arī Baltijai. Kamēr vienā

no Baltijas guberņām, Kurzemē, nerunājot nemaz par

citiem Krievijas apgabaliem, nolikuma projekta pie-

ņemšanai neradās nekādi kavēkļi, maģistrāts neuz-

skatīja par iespējamu uzreiz pāriet pie amatu brī-

vības, ko paredzēja projekts, pamatodamies uz ne-

iespēju saskaņot projekta noteikumus ar Rīgas mu-

nicipiālo iekārtu. Tas pierādīja, ka cunfšu iekārta

Rīgā stāv tiešā sakarā ar politisko iekārtu, un

lūdza projektētā nolikuma publicējumu atlikt līdz pil-
sētas pārvaldes pārveidojumam.

V.

Tik bieži nosaukdams Rīgas maģistrātu un tā bur-

gomistrus, domāju, ka nebūtu neinteresanti šos vār-

dus tuvāk izskaidrot. No kurienes un kad radās šis

maģistrāts? Kā radās tā personālais sastāvs? Kādaš

ta locekļu tiesības un kur šīs tiesības radās? Pēc

aprakstiem, kaut arī īsiem un nepilnīgiem, kuros

skatīju maģistrāta darbības veidu, tā pastāvīgās rū-

pes par savas varas paturēšanu, būs interesanti pa-

raudzīties, no kurienes tad nāk šī vara un uz kā tā

pamatojas.

1232. g. akts un pilsētas statūti nešaubīgi lieci-

na, ka Rīgas maģistrāts pastāvējis jau XIII gadsim-

teņa sākumā. Tomēr nevar atrast pozitīvus pierādī-
jumus tam, kā tas cēlies un veidojies; jāpieņem, ka

tas dibināts, Rīgai piešķirot pilsētas tiesības. Tāpat
jāpieņem, ka pilsoņi ar valdības atļauju no sava vi-

dus izvēlēja cienīgākos ļaudis lietu pārvaldei. Ļoti

iespējams, ka šī ievēlēšana bija saistīta ar dižciltīgu
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cēlumu, ar ko arī bija likts pamats maģistrāta kār-

tai. Pirmās ziņas par vēlēšanu kārtību nokļuvušas

pie mums XIII gadsimteņa pirmās puses pilsētas s£a-

tūtos. Te redzam, ka maģistrāta sastāvs atjaunojās

ik gadus, ka tā locekļi paši izvēlējās pēctečus aizejo-

šo vietā un ka vajadzēja ievēlēt divi jaunus locekļus,

t. i. pilsoņus, kas vēl nebija bijuši maģistrātā. Jā-

domā tomēr, ka burgomisrri jau kopš šiem laikiem

centās izcelties no pārējās sabiedrības, veidot sa-

biedrību pēc patriciju parauga un paturēt vienīgās

tiesības pārvaldīt pilsētu. Lai to novērstu, viņiem

bija uzlikts par pienākumu ik gadus papildināt savu

sastāvu diviem jauniem locekļiem.
Kā radās paraža ievēlēt maģistrāta locekļus vi-

sam mūžam — grūti teikt; tāpat grūti nosakāms, tie-

ši kad radās šī paraža. Pilsētas chronikās ap XV

gadsimteņa pusi veselai rindai gadu minētas tās pa-

šas personas, kas stāvējušas pilsētas priekšgalā; ta

tad šinī laikā jau bijusi paraža ievēlēt burgomistrus
visam mūžam. Tā kā ap to pašu laiku pilsētas sa-

biedrība sadalījās divās kārtās: Lielajā un Mazajā

ģildē, tad maģistrāta vakances papildinās vienīgi no

Lielās ģildes locekļiem, pa lielākai daļai no elter-

maņiem. Tā ierobežojas to cilvēku skaits, kas var

būt ievēlami maģistrātā. Šī paraža vēlāk vēl vairāk

nostiprinās. lemesls tam meklējams pastāvīgajā ma-

ģistrāta un Lielās ģildes cīņā visu XVI gadsimteni
un XVII sākumā. Eltermaņi tad nostājās opozicijas l
priekšgalā, kas bieži maģistrātu noveda visai neap-

skaužamā stāvoklī īpaši tad, ja — kā tas bieži ga-

dījās — eltermanim bija personīgs naids pret rāts-

kungiem un ja tas bija gribas un enerģijas cilvēks

vai arī vienkārši strīdīgs. Tāda cilvēka ievēlēšana
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pirmajā maģistrāta vakancē bija vienīgais līdzeklis

kā atbrīvoties no viņa, jo pats straujākais

nis, pats stingrākais ļaunprātību vajātājs, iesēdies uz

visu mūžu maģistrātā, nekavējoties kļuva pavisam cits

cilvēks un atkāpās no saviem agrākiem prasījumiem.

Ordenis savas valdības laikā pastāvēja*) uz to,

lai visās maģistrāta apspriedēs piedalītos tā locek-

lis ercfogts. Poļu valdības laikā šo amatu atcēla un

tā vietā radās burggrāfu amats, kas palika līdz krie-

vu laikiem.

Pēc ilgas cīņas pilsoņi pamazām ar XVI gadsim-
teni sāk iekļūt administrācijā. Abu ģilžu kārtu or-

ganizācija izveidojās ar lielāku vai mazāku patstā-

vību. Maģistrāts bez kādas atbildības valdīdams, bi-

ja ja nu vēl ne atklātā naidā, tad tomēr sacensībā

ar ģildēm. Pamazām tās vajadzēja pielaist līdz dar-

boties ārpolitikā, likumdevībā un sociālajā apgādē,
kas visas bija ienesīgas vietas. Atskaitot dažusi sī-

kus pārpratumus, XVI gadsimteņa pirmās puses pir-

mie gadi pagāja diezgan mierīgi. Šinī laikā pilsē-
tas administrācija visā tās gaitā tomēr paliek ma-

ģistrāta atkarībā, kurš nedod pārskatu par sabiedrī-

bas līdzekļiem, bet gan veikli tos tērē. Eltermaņi

protestē, ģildes liedz ārkārtējos nodokļus. Tā ma-

ģistrāts bija it kā mūžīgais apsūdzētais, un pilsoņu

pārstāvji to bez žēlastības apkrāva pārmetumiem.

Tiesa, par to arī maģistrāts, ja ticēt eltermaņu rak-

stītajām piezīmēm, izmantoja visāda veida ienākumus

un, pēc viņu apgalvojuma, nesodīts pārkāpa pilsē-
tas privilēģijas, bet nevis tās sargāja. „Maģistrāts,"
lasām mēs šinīs piezīmēs, „nodarbojas ar aizliegtu

*) Pec Kircfobolmas līguma 1542. g.
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tirdzniecību, izdod noteikumus pret maizes izvešanu,

pats tanī laikā to uzpirkdams un garām pilsētai sle-

pus aizvezdams uz jaunām, nezināmām ostām; tas

dzīvo savai mantkārei, atņem maizi nabadzīgajiem

pilsoņiem, ceļ sev vairākus krogus vienu blakām ot-

ram un pārdod tur kausos pats savu alu." Ja vēl

ievērojam neapmierinājumu par ģildēm nepiederīgu
rūpnieku skaita pieaugumu, nepietiekamu uzraudzību

tirdzniecībā un amatniecībā, tad sapratīsim, ka strī-

dus iemeslu radās arvien vairāk un vairāk. Abās pu-

sēs bija sakrājies daudz žults, īgnuma, sašutuma un

atriebības kāres. Apvaldītajam kārtu naidam vaja-

dzēja uzliesmot pirmajā izdevīgajā gadījumā. Un pa-

tiešām, poļu valdības laikā izcēlās briesmīgi nemieri,

tā saucamais kalendāra dumpis, kas turpinājās

no 1585. līdz 1604. gadam.

Domāju, ka ir lieki kavēties sīkumos kā par šo

dumpi, tā arī par diviem caur to radītiem līgumiem

pilsoņu un maģistrāta starpā. Pirmais, 1585. g. 23.

janvārī noslēgtais, pastāvēja pārāk neilgu laiku, jo

bija ļoti neizdevīgs maģistrātam. Tas ar poļu val-

dības palīdzību varēja šo līgumu pārkāpt un 1589.

gada 26. augustā apmainīt ar citu, kas pazīstams

ar nosaukumu Severinas līgums. Ar šo līgumu vi-

sa pilsētas iekārta bija pilnīgi satricināta: viss ve-

cais bija samīts, ģildes zaudēja daudz priekšrocību,

zaudēja iniciātīvas tiesības sabiedrības jautājumos

v. t. t Saprotams, ka tādam līgumam, kas pārak

runāja pretim visam pagājušajam un bija pārāk ne-

izdevīgs vairākumam, nevarēja būt ilgs mūžs.

Pēc lielām pūlēm un intrigām pilsoņi prata

nākt, ka Sigismunds 111 iznīcināja šo „bezdievīgi vel-

nišķīgo līgumu" un līdz ar to arī pilsoņu „Ēģiptes



135

mocības". 1604. g. 7. jūlijā viņš deva pilsētai jaunu

nolikumu, kurā paturēta agrākā pārvaldes iekārta;

ģilžu darbība ierobežota, tomēr tās atdabūja daļu

zaudēto tiesību; eltermaņus un vecākos pielaida pil-
sētas ienākumu pārvaldē; maģistrātam bija uzdots

pārskatīt un izlabot pilsētas statūtus, vienkāršot tie-

su kārtību un aizliegts sagrozīt privilēģijas.

Tā šī pirmā cīņa beidzās ar pilsoņu uzvaru. Cī-

ņai bija kārtu naida raksturs. Dēmokratijas princi-

pam tur bija daudz mazāka nozīme, nekā to pie-

šķir vācu vēsturnieki, rakstīdami par šo laikmetu.

Naida galvenais iemesls bija kārtu intereses. Atce-

rēsimies tikai, ka Lielā ģilde pret Mazo pastāvīgi

izturējās kā priviliģēta kārta, bet tās eltermaņi ie-

dzīvotājus citādi nesauca kā par «nicināmiem die-

delniekiem" un uzskatīja par pazemojumu viņus pie-

laist apspriedēs par sabiedrības jautājumiem.

Pilsoņu uzvara nebija ilgstoša; kas bija nolemts

uz papīra, 1604. g. nolikumā, tomēr nepiepildījās.

Rīgas iekšējā vēsture poļu valdības pēdējos, bet

zviedru pirmajos piecdesmit gados ir tā pati cīņa pēc

varas tikai citāda veida. Maģistrāts pamazām atgrie-

žas pie vecā; tā spēks un patvaļa aug; ģildes pastā-

vīgi žēlojas par noteikumu neizpildīšanu.

Amatu aizvietājuma kārtība maģistrātā, kā liekas,

paliek tā pati. Dažas ietekmīgas dzimtas sagrābj sa-

vās rokās varu, kas bija domāta visai kārtai un ama-

ta izpildījums visu mūžu noved pie tā, ka sabiedrī-

bas interešu vietā stājas radniecības saites. Šinī lai-

kā bieži atgadās, ka vienas ģimenes locekļi ieņem

svarīgus amatus vai arī pilnīgi pārzina to aizvietā-

jumu. Viena un tā pati ģimene gan tiesā, gan pār-
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valda; ļaunprātības, pilsētas kases izšķērdējumi, klie-

dzošas netaisnības — viss tas, kā arī varēja sagaidīt,
radās no maģistrāta noslēgtības. XVI gadsimteņa bei-

gās un XVII sākumā par burgomistru bija kāds Eks,

bet par rātskungiem — abi viņa znoti Hilchens un

Neičitets. Kā pilntiesīgi saimnieki viņi rīkojās ar pil-
sētas kasēm, ņēma no tām naudu un aizdeva to

par augstiem procentiem. Dažos gados Eks ie-

dzīvojās milzīgā bagātībā un ieguva Rīgā 12 māju.

Beidzot viņu atcēla no amata un konfiscēja mantu.

Viņš tomēr prata sev rast aizstāvību poļu galmā;

viņa lietu pārbaudīja īpaša komisija un process pil-
sētai maksāja ap 100.000 florīnu. Šis gadījums nebija

vienīgais. Eltermaņi, kas rakstīja savas īpašas pie-

zīmes, kas uzglabājušās Rīgas archīvos, stāsta kā pil-

nīgi parastu lietu, ka rātskungi rīkojušies ar pilsētas

īpašumu kā ar savu, piesavinājās to un pilnīgi ruinē-

ja pilsētas kasi, nedodami par to nekādu pārskatu.

Nodokļi un nodevas pēc eltermaņu vārdiem bija tik

smagi, ka pilsoni „kļuva par maģistrāta algādžiem

un nomniekiem". Iztrūkumi pie tam nemazinājās, pil-
sētas parādi auga.

Pierādījumu tam atrodam 1628. g. pilsētas budže-

tā, tā saucamajā aerarii publici status. Tur vecais

pilsētas parāds apzīmēts ar briesmīgo skaitli 543.787

markas, procenti par to 40.698 markas; jauni parādi

par 60.000 markām. Rātskungiem (un arī eltermaņiem)
bez ievērojama atalgojuma naudā bija noteikti vēl

sevišķi ienākumi, ko sauca akcidences un Umbsen-

dungen, bez tam no pilsētas muižām viņus apgādāja
m natūra. Viņiem deva naudu arī vīnam, kaut kā-

dām krūšu zālēm (Brustkraut) v. t t. Maģistrāts

apzinājās, ka pilsētas ienākumu nepietika izdevumu
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segumam un tāpēc ierosināja ārkārtējus līdzekļus,
kā piem. pārdot pilsētas īpašumus. Tanī pašā laikā

tam netrūka bezkaunības prasīt no pilsoņiem, lai iz-

teiktu atzinību par priekšzīmīgu maģistrāta darbu.

Eltermaņi, atriebdamies par nekārtīgo pārvaldi, at-

maksāja, vairākus gadus aizturēdami rātskungiem no-

teikto algu.

Vēl cits likumīgs pamats bija pilsoņiem būt neap-

mierinātiem: maģistrāts visādi centās nepildīt pilso-

ņu labā dotos saistījumus. Tam starpl citu pilsētas

īpašumu pārvaldē bija jāpielaiž pilsoņu pārstāvis, bet

tas nedarīja to, pamatodamies uz senajām tiesībām. El-

termaņiem, lai arī ne viegli un ne ātri, tomēr izde-

vās panākt zināmu piedalīšanos pārvaldē. Beidzot

drusku vairāk nozīmes ieguva ģilžu tiesības iesniegt

maģistrātam sūdzības un ziņojumus (gravamina). Šīs

sūdzības sāka aptvert visas pārvaldes nozares un

radīja paradumu, ka maģistrāts tāpat atbildēja ar

rakstu katram punktam atsevišķi. Zaudēdami vienā

vietā, burgomistri tomēr prata lietas tā kārtot, kā

tanī pašā laikā citur ieguva, protams, vairāk iegūdami
nekā zaudēdami. Tā viņi pārstāja sasaukt atseviš-

ķos gadījumos ģilžu, bet parastajos — vecāko sapul-

ces. Tā vietā viņi no sava vidus noteica kamerālās

apspriedes, kurās dažreiz pielaida eltermaņus, bet ve-

cākos nekad. Šinīs apspriedēs izlēma visas svarīgā-

kās lietas, noteica dāvanas, piekukuļo jumus v. t. t;

te slepus no visiem sagatavoja visu maģistrāta va-

ras pieaugumam vajadzīgo. Ne velti eltermaņi iztei-

cās, ka te gatavojot visu, kas kaitīgs sabiedrībai.

Beidzot radās sūdzības, kas nokļuva līdz zviedru

valdībai. Ar 1675. g. 9. aprīļa rezolūciju pavēlēja
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kases pārvaldi iekārtot pēc Hamburgas un Lībekas

parauga, bet tā paša gada 11. augustā izdeva ka-

ses kollēģijas nolikumu.

Šo kollēģiju dibināt bija sevišķi nepieciešami un

noderīgi, bet valdība pielaida lielu kļūdu, kas ne-

vien deva iemeslu sadursmēm, bet tās rezultātā no

jaunās iestādes nebija vēlamā labuma. Kases kollē-

ģijā iegāja maģistrāta un ģilžu pārstāvji, kas ik pēc
trim gadiem bija pārvēlami. Tās uzdevums (īpaši pēc

valdības 1686. g. izdarītajām pārmaiņām) bija pār-
zināt pilsētas ienākumus. Tā administratīvā vara sa-

dalījās: maģistrāts pārvaldīja pilsētas lietas, bet pār-

valdei nepieciešamie līdzekļi bija kases rīcībā. Tā

radās pārpratumi un vēlāk naids, vēl jo vairāk tā-

pēc, ka divi trešdaļas kases asesoru bija no ģildēm,
kas jeu tā naidojās ar maģistrātu. Maģistrāta un

pilsoņu kārtu intereses bija pilnīgi pretējas, bet tik

stipras, ka to dēļ aizmirsās kopējās pilsētas intere-

ses. Maģistrāts sāka ierobežot kases kollēģiju, uz

katra soļa tai šķēršļus ceļā likdams, lai ņemtu jeb-
kādu nozīmi. Radās jaunas sūdzības, kas drīz no-

kļuva pie augstākās valdības. Karalis paskaidroja, ka

maģistrātam esot tiesība vienīgi ko ierosināt, pado-

mēt, izteikt kasei piezīmes, bet nekādā ziņā lemt,

jo lēmums atkarājas no tās locekļu balsu vairākuma.

Attiecīgajā rezolūcijā karalis izteicās:
?
,viņš ne ma-

zumu kļuvis domīgs, redzēdams, ka nav neviena muļ-

ķīga priekšlikuma, ko Rīgā neizmantotu viņa pavē-

ļu vājinājumam". Viņš pavēlēja savam vietniekam aiz-

rādīt maģistrātam, ar kādu pārdrošību un bezkau-

nību tas sagroza viņa noteikumus. Šis rīkojums bi-

ja kases kollēģijas triumfs, bet lietai par labu tas

nenāca. Administrātīvās varas sadalījuma neizdevī-
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gums visā savā spilgtumā parādījās nebeidzamajos

kases un maģistrāta strīdos, kas nebija izdevīgi pil-
sētas labierīcībai un kaitīgi pilsoņiem. Pārvaldes vie-

nības nepieciešamību atzina daudzi pilsoņi; viņi mē-

ģināja par to izteikties, bet ģenerālgubernātors vi-

ņiem pārmeta pārdrošas un muļķīgas domas. Par

lielām reformām valdība nevarēja izšķirties, bet pa

tam maģistrāts sagrāba varu un galīgi nostiprināja

to sev kā priviliģētai kārtai.

leņemdama Rīgu un visu apgabalu, krievu val-

dība tīri dabīgi sākumā nevarēja domāt par lielā-

kām pārmaiņām, sevišķi tāpēc, ka tai pirmajā laikā

maz bija zināmi vietējās pārvaldes pamati. Valdība

apmierinājās ar to, ka drīz pēc 1716. gada uz muižnie-

cības lūgumu atcēla poļu un zviedru valdības ercfogta

vietā nodibināto burggrāfa amatu, tā vietā noteikdama

citu — Rīgas maģistrāta prezidentu un virsinspektoru.

Līdz mums nav nonācis rīkojums par to, tāpat nav

zināms, kad šo amatu atcēla; pirmo reizi par to

min 1729. gada 31. jūlija rīkojumā*). Pirmais, kas

šo vietu ieņēma, bija krievs lija Isajevs. Kā redzams,

viņš bija starpnieks starp pilsētu un ģenerālgubernā-
toru un pārzināja visus valsts ienākumus.

Maģistrāta vakanču aizņemšanas kārtība, kas bļja

palikusi bez pārmaiņām, domājams, bija pārvērtu-
sies lielā ļaunumā un radīja daudz sūdzību; vismaz

tā vērsa uz sevi valdības uzmanību: 1720. gada 23.

februārī Pēteris I pavēlēja ģenerālgubernātoram( kņa-
zam Repņinam) sekot, lai iecelšana amatos un tiesu

darbība notiktu taisnīgi, jo, kā viņš rakstīja maģistrā-
tam, „mēs no daudziem ziņojumiem uzzinājām, ka

•) 5.453. nr.
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pie jums maģistrāta un citu amata personu ievēlē-

šanā, tāpat tiesu darbībā notiek nepareizumi"*). Jā-

domā, ka ļaunums tomēr nebeidzās; vismaz no Lie-

lās ģildes protokoliem redzams, ka 1719. gadā ma-

ģistrāts par rātskungu izvēlēja kādu Cimmermani,
kam pat nebija pilsoņa tiesību. Ģildēm protestējot,

sākās izmeklēšana. 1723. gadā maģistrāts pat deva

eltermaņiem mutvārdu solījumu turpmāk izvēlēt rāts-

kungus vienīgi no Lielās ģildes vecākajiem. Vēlēša-

nas tomēr turpināja radīt neapmierinājumu, jo 1728.

g. 12. septembrī augstākā slepenā padome pavēl par

visām ievēlamām personām paziņot ģenerālgubernā-
toram, jo, „ja tie ar nodomu ievēlēs necienīgus cil-

vēkus, tad zaudēs tiesību turpmāk to darīt."

Pilsētas finances bija tik bēdīgā stāvoklī, ka pil-

soņi nepārtraukti atsacījās pildīt visneatliekamākos

valdības prasījumus. Beidzot valdība vērsa uz to uz-

manību: 1720. g. 23. februārī Pēteris I, pavēlēdams

maģistrātam bez atrunām pildīt visus ģenerālguber-
natora rīkojumus, izsaka savu neapmierinājumu šā-

diem vārdiem: «Pietiekami dzirdējis par nekārtībām

to jums uzticēto lietu pārvaldē, kas skar mūsu inte-

reses, bet īpaši par jūsu nolaidību, neuzmanību un

kūtrumu nocietinājumu labošanā un celšanā... kas

mūsu interesēm nav panesams..." Tālāk 1721. gada
18. maijā viņš aizliedz rīkoties ar pilsētas ienākumiem

bez ģenerālgubernātora ziņas, jo valdība uzzinājusi,
ka „jūs saņemamos naudas ienākumus ne vienmēr

izlietājat tām vajadzībām, kādām tie asignēti".

*) Ne šī rīkojuma, ne 1725. g. 22. decembra rīkojuma, kas

to apstiprina, nav Likumu krājumā. (Sk. I vēstuli, „Maskavas

Avīzes" 29. nr.).
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Katrīna II daudzējādi ierobežoja maģistrāta va-

ru, izdodama 1765. g. noteikumus par pilsētas kasi.

Maģistrātam palika tiesība ievēlēt savus locekļus, bet

par tiem bija jāpaziņo ģenerālgubernātoram, „kam

vajag pārbaudīt katra spējas un, ja tādas ir, ap-

stiprināt iecelšanu amatā". Šinī prasījumā izpildīt
nevien formu maģistrāts saskatīja savu tiesību neie-

vērošanu un pamatu izvairīties no izpildījuma. Nei-

endāls, kas bija likumdevības komisijas loceklis un

kā piezīmes Rīgā ļoti cienī, atklāj mums šādu ma-

ģistrāta rīcības veidu: „lai pēc iespējas mazinātu šī

apzinātā apvainojuma ietekmi, nekad ne ar rakstu,

ne pat vārdos neizprasīja ģenerālgubernātora apstip-

rinājumu, bet viņam vienīgi paziņoja zināšanai ie-

vēlēto vārdus, pie tam dienu pirms iecelšanas". Ģe-

nerālgubernātors grāfs Brovns uz šo nekaunību klu-

sēja.

Jeskatoties tuvāk šinī laikmetā, nevar palaist ga-

rām divi apstākļus: kārtu naids gandrīz jau bija ap-

rimis un sabiedrības gars it kā pamiris. Agrāko kar-

sto strīdu vietā, kuros radās dažādi uzlabojumi, ģil-
des protokolos lasām par tukšām, sīkām apspriedēm,

nenozīmīgiem pārpratumiem, kas nevarēja radīt ne-

kā nopietna. Šī vienaldzība pret kopējo labumu pie-
tiekami izskaidrojama ar Lielās ģildes 1735. g. ga-

vēņa laikā notikušās sapulces protokolu. Pēc para-

duma pilsoņiem šinī sapulcē vajadzēja pieteikt sa-

vas sūdzības (Fastnachtsklagen), bet viņi ar savu

dokmani paziņoja, ka nevēloties izmantot šo tiesī-

bu, jo daudzo gadu piedzīvojumi pārliecinājuši, ka

tas nekā nelīdz. Skaidrs, ka vājākā partija atzina

veltīgas visas savas pūles un apklusa. Tāpat bija

skaidrs, ka vidus laiku municipiālā iekārta bija bei-
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gusi attīstīties; ne no maģistrāta, ne ģildēm nevarēja

vairs sagaidīt nekādus tālākus panākumus;. Tomēr

sistemātiskā iedzīvotāju apspiešana vēlēšanu laikā,

nederīgā pārvalde, viss tas liecināja par pastāvošās

iekārtas lielajiem trūkumiem. Krievu valdībai neiz-

bēgami bija jāuzņemas uzlabojumu iniciātīva. Es jau

aizrādīju uz dažiem šinī nolūkā izdotajiem likumiem.

Bet ar to nepietika. Katrīna II ar veselu rindu vie-

nu aiz otram sekojošu rīkojumu sākumā mazliet gro-

za Rīgas pārvaldi. 1738. g. dibinās Rīgas guberņa;

Rīgas maģistrāts pakļauts guberņas maģistrātam; ar

1784. g. 5. aprīļa, 4. septembra un 1785. g. 4. septembra

rīkojumiem atceļ ierēdņu un tiesnešu akcidences, sāk

mācīt krievu valodu un, beidzot, ar 1786. g. 7. jūnija

rīkojumu stājas spēkā pilsētu nolikums*).

Neuzskatu par vajadzīgu atkārtot pirmajā vēstu-

lē jau teikto: kā saņēma šo jauninājumu, kā dar-

bojās tam pretim, ka to beidzot atcēla ar 1796. g.

28. novembra rīkojumu, kā atjaunoja agrāko pirms
tam pastāvējušo iekārtu. Tāpat uzskatu par lieku ru-

nāt par pārmaiņām, kas ar to radās: pilsētu nolikums

zināms katram. Rīgā tas pastāvēja pārāk neilgi.

Apstāšos tikai pie tā, ka maģistrāta, priviliģētā ,
kārtas vidū tas izsauca pilnīgi saprotamu neapmieri-

nājumu. Visas pūles bija vērstas nevien uz to, lai

šo nolikumu iznīcinātu, bet arī lai nomelnotu. Šī

vēlēšanās spilgti un raksturīgi parādījās īpaši Neien-

dāla piezīmēs, par kurām jau minēju agrāk un ku-

ram ir liela autoritāte Rīgai. Pretstatam es varētu

aizrādīt uz spējīgo janavu, bez šaubām labāko Bal-

*) Lik. krāj. 15.775., 15,979., 16.055., 16.056., 16.256., 16.404. nr.
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tijas vēsturnieku, varētu atsaukties arī uz Martensia

piezīmēm*): abi runā viens otram pilnīgi pretējo.
Bet es daru citādi: lai manā vietā runā skaitļi, ko

es ņemu pie tā paša Neiendāla; šie skaitļi ir iz-

teiksmīgi un pārliecina. 1786. g., dibinot pilsētas do-

mi saskaņā ar pilsētu nolikumu, Rīgai bija 549.000

sidraba rubļu parāda. Savā desmit gadu pastāvības
laikā dome nomaksāja 105 tūkstošus sidraba rubļu,
tā kā uz 1796. gadu palika parāds 444.000 r. Atjaur-

nojot kases kollēģiju, ļoti ātri atkal radās deficits,

vidējais tā lielums no 1798. līdz 1803. gadam bija

jau ap 7 tūkstoš rubļu, bet pilsētas parāds pieauga
līdz 499.000 rbļ., t. i. kases kollēģija bija palielināf
jusi par 55 t. rubļu domes atstāto parādu, kas, tur-

pretim, bija gan pratusi samazināt no kases kollēģijas

saņemto parādu. lesim tālāk. 1812. g. deficits sa-

sniedza 140,000, bet parāds 645.000 rbļ. Tikai ar lielām

marķīza Pauluči pūlēm parāds 1823. g. samazinājās

līdz 475.000, uz 1829. g. līdz 361.000 rbļ. 1848. gadā tas

bija vēl 350.000 rbļ. liels. īsi sākot, dome savos desmit

gados samazināja parādu līdz tam skaitlim, līdz ku-

ram kases kollēģija vēlāk tikko nokļuva 30 gados.
Es nerunāju par Neiendāla aizrādījumiem, ka domes

laikā skolas un labdarīgās iestādes bijušas labākā

stāvoklī, ka atvērušās jaunas, ka pieaugusi vispārējā

labklājība. Es ļauju viņam pat pierādīt, ka visi tie

labumi radās nevis kā jaunās iekārtas sekas, bet

taisni pretēji tai. Lai viņš apstrīd šos skaitļus, lai

nosauc par ļaunu un kaitīgu to iestādi, kas samak-

sāja parādus, nepielaida deficitu un lai uzslavē un

*) Martens. Denkwūrdigkeiten aus dem kriegerisohen und po-

litischen Leben eines alten Offiziers. Dresden 1848.
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uzlieli to, kas ātri noveda gan pie briesmīga parada,
gan liela deficita.

Man pie iepriekš minētā gandrīz nekā nav ko

teikt, jo kopš tā laika maģistrāta kā administrātīvas;

un tiesu iestādes stāvoklis paliek gandrīz tāds pats.

Tā senās tiesības tomēr piedzīvoja dažus grozījumus,
lai gan pašos pamatos nekāds pārveidojums nav no-

ticis. Es jau aprakstīju cīņu, ko maģistrāts izturē-

ja 1805., 1825. un 1845. gadā. Krievu valdība daudz-

kārt aizrādīja uz nepieciešamību daudz radikālāk pār-
veidot pilsētas pārvaldi; ne vienu vien reizi tā stā-

jās pie šī darba tādā nolūkā. Tomēr visi rīkojumi
šinī ziņā palika it kā pilnīgi neizpildīti. Pat Balti-

jas provinču likumu krājums šinī ziņā neradīja lie-

lus uzlabojumus. Varbūt pats lielākais grozījums at-

tiecas uz ģilžu brālībām (par kurām runāšu nāka-

majā vēstulē). Bez tam augstākā administrātīvā un

tiesu vara tomēr koncentrēta maģistrātā, kas patu-

rējis savus kārtas iestādes raksturu, jo savuš mūža

locekļus tas ieceļ pats. Tomēr pilsētas budžetu sa-

statīšana un jaunu priekšlikumu apstiprinājums pēc

provinču likumu krājuma nevar citādi notikt, kā ma-

ģistrātam sazinoties ar pilsoņiem. Kamerālās sapul-

ces, kur maģistrāts neaprobežoti valdīja, atceltas un,

beidzot, kases kollēģijas lietas pēc balsu vairākuma

izlemj maģistrāta un ģilžu pārstāvji.

Lūk Rīgas pārvaldes būtība. Maģistrāts nav ne

reizi labprātīgi piekāpies, bet ir gan to darījis val-

dības prasījumu spiests. Centrālajai varai bija jā-

izcīna agrākā kārtu cīņa. Saimniecības katastrofālais

stāvoklis, vēlēšanās paturēt privilēģijas par ļaunu
pilsoņu vairākumam, iedzīvotāju sūdzības, — lūk, aug-

stākās varas neatlaidīgo prasījumu iemesli. Bet ko
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tad valdība prasīja? Tikai novērst ļaunumu un pie-

nākumu legāli izpildīt. Liekas, tas nav daudz; bet

arī šos mērenos prasījumus uzņēma kurnot, neap-

mierināti, tiem pretim darbojoties gan atklāti, gan

slepeni. Protams, valsts un sabiedrības labuma dēļ
valdība visvairāk raudzījās uz pilsētas ienākumu pa-

reizu sadalījumu. Es jau minēju pilsētas parāda skait-

ļus, kā pieaugums izsauca vairāk noteiktu rīcību; es

jau minēju nelikumīgos naudas izdevumus kamerā-

lajās apspriedēs un runāju par revīzijas komisijas
1845. g. atklātajām ļaunprātībām. Sekas tam bija, ka

valdība panāca pareizāku budžetu un izdevumu sa-

mazinājumu. To tomēr panāca tikai kopš 1853. ga-

da, t. i. kopš tā laika, kad sākās iekšlietu ministrijas

kontrole. Viegli nebija uz tā pastāvēt.

Otrs valdības līdzeklis izbeigt ļaunprātības ar pil-
sētas naudu bija prasījums nolēsties pareizi un pēc
likumiem. Arī tas nebija viegli panākams. Kā pē-

dējo aprakstu, patiesībā par maģistrāta rīcību, snieg-
šu īsos vārdos atstāstījumu par valdības soļiem.

Nekārtība un bezkontroles saimniecība, kā jau tei-

cu, kļuva zināma jau drīz pēc Baltijas iekarošanas.

Tāpēc jau sen pret to uzstājās. Šoreiz neapstāšos

pie tā, kas bijis pagājušajā gadsimtenī, bet aprobežo-
šos ar XIX gadsimteņa sākumu. Ar 1811. gada 30.

oktobra rīkojumu senāts pēc valsts kontroliera no-

rādes uzdeva Baltijas pilsētām iesniegt nolēses re-

vīzijai kroņa palātā. Rīgas maģistrāts savā rakstā

ģenerālgubernātoram protestēja, šinī rīkojumā saska-

tīdams pilsētas privilēģiju pārkāpšanu. Kņazs Lobā-

novs, atbildēdams ar pavēli nekavējoties izpildīt, rak-

stīja maģistrātam: „Grūti ticēt, ka tik labi domātāja
sabiedrība, no kuras sastāv maģistrāts, varētu uz-
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skatīt par apvainojumu vai savu tiesību ierobežojumu
to, kas katram jādara pēc paša pienākuma apziņas
vai goda sajūtas."

Laipnie vārdi, kā redzams, maz pārliecināja ma-

ģistrātu: 1827. g. 16. maijā senāts pavēl visiem ma-

ģistrātiem iesūtīt apstiprinājumam pilsētu budžetus

guberņas pārvaldei. Visi maģistrāti dabūja par to

Vidzemes guberņas pārvaldes priekšrakstus, izņe-
mot Rīgas, kas atsaukdamies uz pilsētas kases' no-

teikumiem (likumdevējas varas neapstiprinātiem), at-

zina, ka viņa budžetu apstiprināt varot vienīgi pil-
sētas sabiedrība. Pēc neilga laika, kad 1829. gadā

civīlgubernātors barons Hāns revidēja pilsētas iestā-

des, tad maģistrāts vēlreiz pieteica savu privilēģiju

pārkāpšanu, piemetinādams pie tam, „ka tādai revī-

zijai neesot nekādas nozīmes, jo pārbaudi katru ga-
du izdarot pilsoņu pārstāvji". Šo maģistrāta ietie-

pīgo rīcību beidzot pārsprieda valsts padomē. Ar

visaugstāk apstiprināto 1833. g. 19. oktobra lēmumu

noteica, ka visās krievu pilsētās esošā iekārta obli-

gāta arī Baltijas pilsētām. Rīgas maģistrātam pēc
valsts padomes domām tas vēl jo vairāk tāpēc da-

rāms, ka nebija vairs šaubu par nekārtībām Rīgas
ienākumu pārvaldē un par to patvaļīgo izlietājumu,

pie kam pašās maģistrāta izklāstītajās privilēģijās nav

tāda noteikuma, kas atbrīvotu Rīgas pārvaldi no val-

dības revīzijas.

Visur Krievijā lieta ar to arī beidzās, bet Rīgā
lietas tik viegli nekārtojas. Kad civīlgubernātors Fol-

kerzāms iesniedza budžetu guberņas pārvaldei ieska-

tam, maģistrāts 1841. g. 9- augustā par jaunu prote-

stēja, un civīlgubernātors uzskatīja par savu tiesību

to ievērot. Tas bija par iemeslu jaunai kroņa pa-
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lāfā iesniegtai sūdzībai un jaunam ģenerālguberna-
tora priekšlikumam 1842. g. 13. aprīlī, pēc kam bei-

dzot viņš sāka izskatīt budžetus. 1842. g. iekšlietu

ministrija ierosināja Rīgas pilsētas saimniecības re-

vīziju. Pilsētas kases komisija, tikko to uzzinājusi,

pasteidzās ar tā paša gada 9. jūnija protokolu pro-

testēt pret valdības tiesībām izdarīt revīziju. Ma-

ģistrāts sākumā šo protokolu nolika pie malas, bet

1845. gadā, kad sākās revīzija, rīkojās pilnīgi sa-

skaņā ar to. Kad revīzija pierādīja dažu izdevumu

nepareizumu un nepieciešamību tos piedzīt no vai-

nīgajiem, maģistrāts uz to atbildēja civīlgubernāto-

ram, ka rātskungi būtu gatavi maksāt prasīto, ja

ar to nesaistītos tāda principa atzīšana, kas nesa-

skan ar pilsētas privilēģijām, pēc kurām pilsētas man-

ta ir pilsētas sabiedrības privātīpašums, kas ir tās

neaprobežotajā rīcībā. Tāpē cpilsētas priekšniecība

ir atbildīga tikai pilsoņiem un par viņu atļautiem

izdevumiem, lai arī kam tie būtu paredzēti, nekāda

nolēse nav jādod.
Vidzemes gubernātors pievienojās šim uzskatam.

lekšlietu ministrs tomēr nevarēja atzīt šī «princi-

pa" pareizumu un 1846. g. februārī lūdza ģenerāl-
gubernātoru iestāstīt maģistrātam, ka tas visādā zi-

ņā atbildīgs valdībai par pilsētas ienākumu pretli-

kumīgu un nekārtīgu izlietājumu.

Ģenerālgubernātora Golovina enerģija panāca to,

ka kopš 1847. g. Rīgas budžetu patiešām sāka pār-

baudīt guberņas pārvalde. Kopš 1853. g., kā jau tei-

cu, ir vēl labāka kārtība, budžetus revidējot iekšlietu

ministrijā.
Nobeidzu savas apceres par paša maģistrāta dar-

bību. Tās nepietiekamas, lai nešaubīgi pierādītu, ka
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Rīgas pārvaldes galvenais ļaunums bija tas, ka ma-

ģistrāta locekļi paši sevi ievēlēja un pie tam visam

mūžam, tad arī tā kārtas noslēgtība un tie-

sas un administratīvās varas kopība. Ļauju labāk

informētājiem cilvēkiem spriest, par cik šis ļaunums

novērsts ar pagājušā gada jaunā pilsētu nolikuma

projektu. Atļaujos piemetināt tikai to, ka padomes

(maģistrāta) locekļus paredzēts atstāt amatā gandrīz
visam mūžam (līdz 60 gadu vecumam) un ka vakantu

vļietu aizņem pēc pašas padomes ieskata no vecāko

sapulces kandidātiem, t. i. pilsoņiem tieši nepieda-
loties.

VI

Rīgas pilsoņu sabiedrība sastāv no maģistrāta kā

augstākās pilsētas kārtas un no īstenajiem pilsoņiem,
kas sadalās Lielajā ģildē jeb tirgotāju un literātu

kārtā un Mazajā ģildē jeb pie cunftēm piederīgo
amatnieku kārtā.

Katrā ģildē ir ar likumu cieši saistīta pilsoņu ap-

vienība, ko sauc par brālību.

Ar maģistrātu kā kārtu un kā tiesu iestādi iepa-

zināmies jau iepriekšējās vēstulēs. Šīs vēstules temats

būs ģilžu iekārta.

Neaiziedams pārāk tālu, uzskatu par pietiekamu

teikt, ka agrāk Lielā ģilde saucās par Minsteru, bet

Mazā par Zēstas. Cēluma laiks precīzi grūti nosa-

kāms, lai gan ir pierādījumi, ka Lielās ģildes senākās

šrāgas (statūti) attiecas uz 1354. g., bet Mazās —

uz 1352. g.

Klusēšu par visu archibīskapu un ordeņa valdības

laiku; tanī ģildes tikai veidojās. Otrā Rīgas vēstu-

riskajā periodā, t. i. poļu un zviedru valdības laikā,
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ģildes jau galīgi izveidojušās tanī veidā, kādā tās

sastapa krievu valdība. Kopš šī laika tās paglabā-
jušas to pašu iekārtu līdz 1841. gadam!, kad valdība

izdarīja lielas pārmaiņas. Kopš 1841. gadā, ja arī

bija pārgrozījumi, tad tie tomēr bija nenozīmīgi, sa-

līdzinot ar valdības izdarītajām pārmaiņām, kādas

neradīja arī 1845. gada provinču likumu krājums,

par ko aizrādīšu vēlāk.

Tāpēc, lai iepazīstinātu ar ģilžu iekārtu, uzskatu

par nepieciešamu noskaidrot to viņu stāvokli un ie-

kārtu, kāda bija, krievu valdībai pārņemot Baltiju.
Atstāšu pie malas arī vēsturisko stāstu par to, kā

tieši izveidojās šī sabiedrības iekārta, kādas pārmai-

nos tā pārdzīvoja, kādas cīņas tai bija jāiztur ar

maģistrātu, iekām tā noorganizē jās galīgā veidā. Ap-
skatīšu to jau gatavu, izveidotu, kāda tā pastāvēja

1710. gadā. Pirms savas apceres tomēr dažos vār-

dos pastāstīšu, kā cēlušies tie vēsturiskie dokumenti,

uz kuriem manis apskatāmajā periodā dibinājās sa-

biedrības iekārta. Tas vēl jo vairāk tāpēc nepiecie-

šami, ka vienīgi tos ņēma vērā, sastatot 1845. ga
L

dā provinču likumu krājumu.

Pirmā vieta šo dokumentu rindā ir Lielās ģildes

senajām šrāgām, ko 1610. g. eltermanis Frēlichs pār-

tulkoja no senvācu dialekta jaunvācu, tās 1613. g.

papildinādams diviem paragrāfiem. Šrāgas apstipri-

nāja poļu valdība reizē ar pārējām privilēģijām. Gu-

stavs Ādolfs, Rīgu ieņemdams, apstiprināja tās līdz

ar papildinājumiem.

Kad Lielās ģildes vecāko un brāļu savstarpējās*

nesaskaņas bija jau kļuvušas pārmērīgas, zviedru val-

dība uzdeva savam gubernātoram tos samierināt, pie-
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runājot abpusēji piekāpties. Šim gadījumam 1680. g.

13. martā sastatīja izlīgumu, kas zināms ar nosaukumu

„Trīsdesmit divi karaliski zviedriskie konfirmētie pun-

kti". Bet tā kā izlīgumu tad tā paša gada
20. aprīlī radās cits priekšlikums*), bet arī to nepie-

ņēma.

No šiem projektiem tikai eltermaņa un vecāko ie-

vēlēšanas jautājums nokļuva līdz karalim un 1681.

gada 16. februārī ieguva viņa apstiprinājumu. Re-

zolūcijas beigās teikts: „Viņa karaliskā majestāte no-

raida tālāko jautājumu izšķiršanu, kas stāv ciešā sa-

karā ar abiem minētiem, kamēr ģenerālgubernātors
nebūs uzklausījis abas puses un izlietājis savu starp-

niecību viņu samierinājumam."
Skaidrs, ka 13. marta un 20. aprīļa projektus aug-

stākā vara nebija apstiprinājusi kā pašu pilsoņu ne-

pieņemtus. Pēdējo noraida arī ģilde, bet pirmo citē

vēl šobaltdien; to sauc par augstākās varas apstip-

rinātu un uz viņu pastāvīgi atsaucas.

Tad XVII gadsimteņa beigās radās jauna ģilžu
likumu redakcija ar nosaukumu Ekstrakts — izrak-

sti no Frēlicha šrāgām un abiem 1681. g. projek-

tiem. Šis ekstrakts arī nav neviena apstiprināts un

pat gads nav apzīmēts. Skaidrs pierādījums, ka arī

šis dokuments nav nekas cits kā projekts. Par ne-

pareizumiem šinī ekstraktā runāšu vēlāk.

Tā no visiem dokumentiem, ko Lielā ģilde min kā

savas iekārtas pamatus, likuma nozīme vienīgi Frē-

licha šrāgām un 1681. g. rezolūcijai. Citi nav šo no-

zīmi guvuši pat ilgajā lietājumā, jo paraža neiz-

*) Anderweitige Vorschlāge. Šis projekts ir tikai maģistrātā

ģilde tā nav un viņa to neatzīst.
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līdzināja to pretrunas, neatņēma iespēju atsaukties

pie gadījuma gan uz vienu, gan uz otru avotu. Parau-

dzīsimies tagad, kā no šiem vēsturiskajiem un šķie-
tami likumdevējiem dokumentiem izveidojās Lielā

ģilde.

Kopš XVII gadsimteņa puses Lielā ģilde sastāvē-

ja no tirgotājiem, sīktirgotājiem, zeltkaļiem, aptiekā-
riem un aldariem. Pēdējo četru katēgoriju piederī-
gie patiesībā bija cunftes, bet piederēja pie Lie-

lās, bet ne Mazās ģildes1. Uzņemšana par pilso-
ni atkarājās no maģistrāta; tas šīs tiesības arī

piešķīra. Bet ģilde pastāvīgi žēlojās, ka maģistrāts

uzņēma par pilsoņiem personas, kas pēc to laiku

jēdzieniem bija necienīgas. Sakarā ar šo neuzticību

maģistrātam, Lielā ģilde noteica sevišķu brālību;

piederēt brālībai vajadzēja obligāti katram ģildē pie-

rakstītam pilsonim. Tie, kas vēl nepaspēja pierakstī-
ties brālībā, šrāgās saucās Kuchen- jeb Hofbrū-

der (virtuves jeb sētas brāļi). Viņi bija it kā ģildes
zemākā pakāpe un tirdzniecībā un citās peļņas no-;

zarēs viņiem nebija vienādu tiesību ar brāļiem. Sa-

biedrības pārvaldē viņi bija pasīvi: viņiem bija tie-

sība vēlēt, bet nevis būt izvēlētiem. Pilsoņu sapul-
cēs viņi nepiedalījās vispārējās apspriedēs, bet ap-

spriedās kopā virtuvē vai sētā; balsis nododot,

visiem kopā bija viena balss. Pēc diviem gadiem kat-

ram „Kūchenbruderam" vajadzēja lūgt sevi uzņemt

brālībā; pretējā gadījumā viņu soda. Ja to neizpil-

dīja arī nākamajos termiņos, tad bez soda atņēma

tiesību tirgoties un Būrgernahrung *).

*) Būrgernahrung —t. i. tiesība pelnīties sava amata un ieņemt

algotu vietu.
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Jāpieņem, ka sākumā visus ģildē pierakstītos pēc
diviem gadiem uzņēma brālībā, jo 1610. gada Frēlicha

šrāgās nekas nav teikts par uzņemšanas kārtību, bet

1613. gada papildinājumos uz to jau ir norādīts.

lestājoties brālībā, prasīja to pašu, ko no nākamā

pilsoņa: likumīga cēluma, tikumīgas dzīves un la-

bas uzvešanās pierādījumu. Te tā tad bija it kā pār-
baude maģistrāta rīcībai, uzņemot pilsonībā. Uzņem-
šana atkarājās no visiem brāļiem; šī kārtība nav cieši

noteikta. Liekas tomēr, ka balsis neskaitīja, bet pie-

tika ar vienbalsīgu piekrišanas izteiksmi (ievēlēšana

per acclamationem, kas notiek arī tagad). Uzņemta-

jiem pēc viņu līdzekļu lieluma vajadzēja iemaksāt nau-

du ģildes ēdamzāles vajadzībām (Tafel-Gilde) un lab-

prātīgo neslu (Milde-Gift) kapitālam. Tikai brā-

ļiem, trūkumā nokļūstot, bija tiesība uz pabalstu no

šiem kapitāliem.

Ģilde, jeb pareizāk ģildes brālība, nepiedalījās pil-
nā sastāvā pilsētas pārvaldē. Tikai retos, ārkārtē-

jos gadījumos sasauca visas ģildes kopsapulci. Visās

citās lietās ģildes pārstāvji bija vecākie (40 skai-

tā), kas rīkojās tās vārdā un tās vietā apspriedās ar

maģistrātu. Vecāko ievēlēšanas kārtība ilgi bija strī-

dus objekts starp savā starpā naidīgi noskaņoto

ģildi un vecākajiem. Beidzot to izšķīra diezgan īpa-
tā veidā. 1680. g. 13. martā projektā (karaliskie punk-

ti, par kuriem es jau runāju) bija paredzēts, ka

katrai vecāko sola vakancei ģilde deva trīs kandidā-

tus no brāļiem; vecākie nobalsodami izvēlējās vie-

nu no viņiem. Karaļa 1681. g. 16. februāra rezolūcija
šo kārtību apstiprināja ar to grozījumu, ka 3 kandi-

dātu vietā bija paredzēti 4. Ekstraktā, kas drīz

ieguva izpildu spēku, pilnīgi patvaļīgi bija piemeti-
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nāts, ka no 4 kandidātiem, kas uzstatīti pirmajai

vakancei un ko vecākie noraidījuši, neviens tanīs1
pašās vēlēšanās nevar kandidēt uz citu vakanci. Pa-

skaidrošu to ar piemēru: Radās divi vakances; ģilde

pirmajai deva no labākajiem brālības locekļiem izvē-

lētus 4 kandidātus. Vecākie izvēlējās vienu no vi-

ņiem, pārējie trīs tanīs pašās vēlēšanās vairs

varēja kandidēt uz otru vakanci. Tā iznāca, ka ģil-
des pārstāvji gandrīz paši sevi izvēlējās visam mū-

žam. No tādas kārtības, bet visvairāk no kopējo sa-

pulču atcelšanas daudz ieguva vecāko un maģistrāta
vara un tikpat daudz zaudēja pilsoņi. Vecākie, dalī-

damies ar maģistrātu varā un tās labumos, tīri da-

bīgi vairāk tam simpatizēja, aizmirzdami savus pār-

stāvju pienākumus. Viņus izvēlējušā kārta attālinā-

jās un raudzījās viņos naidīgi un ar neuzticību. Tā

pārstāvību iekārta pārvērtās kārtu iekārtā, kas bi-

ja gandrīz pilnīgi noslēgta: vecākie noraidīja tos kan-

didātus, uz kuru līdzdarbību viņi nevarēja cerēt un

piespieda pilsoņus ievēlēt tos, ko gribēja.
Vecāko sola priekšgalā bija eltermanis. Viņš bi-

ja starpnieks starp ģildi un maģistrātu, pārzināja

ģildes īpašumus, sasauca ārkārtējas sapulces, vadī-

ja tās v. t. t. 1861. g. 16. februāra rezolūcijā bija

teikts, ka eltermaņi ievēl visa ģilde no vecākiem vai

no kandidātiem vecāko solam. Bet Ekstraktā šis no-

teikums atkal patvaļīgi atvietāts ar citu, ka eltern

manis ievēlams tikai no vecāko vidus vai no bijušajiem

eltermaņiem, bet nekādā gadījumā no vienkāršiem

brāļiem. Viņu ievēlēja diviem gadiem. Te tā tad va-

ra pilnīgi noslēdzās sevī kā atsevišķa kārta; pilsoņi

gandrīz vairs nepiedalījās sabiedriskajās lietās. De-

putātiem, kas patiesībā nemaz nebija viņu īstie pār-
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stāvji un tāpēc neaizstāvēja viņu intereses — viņi

neuzticējās un pastāvīgi naidojās.
XVII gadsimteņa sākumā ģildes priekšgalā pa-

rādās dokmanis, kas pret savu kārtu nostājās tādā

pat attieksmē kā eltermanis pret vecāko solu. Viņš

kļūst vadītājs, ziņotājs un starpnieks starp vecāko

solu un sabiedrību. Pat šī sava tiešā pārstāvja iz-

vēlē ģilde nebija viena pati noteicēja: tā deva tikai

trīs kandidātus. Dokmani no tiem galīgi izvēlējās

maģistrāta (m corpore) un vecāko pilnsapulce. le-

vēlētais pēc gada bez kādas vēlēšanas pārgāja vecāko

solā, bet viņa vietā ievēlēja citu.

Kā jau vienu otru reizi teicu, ģilde pilnīgi neuz-

ticējās kā maģistrātam, tā arī vecākajiem; tāpēc at-

kal bez tiešas ievēlēšanas tiesībām, ģilde deva vecā-

kajiem piesēžus (patiesībā uzraugus) dažu sabied-

rības īpašumu un kapitālu pārvaldēs pārraudzībai.

Piesēžus ievēlēja ģilde vienīgi no brāļiem. Beidzot,

tanīs gadījumos, kad eltermaņi un vecākie gāja uz

maģistrātu ar ziņojumu no ģildes, tad tā, neuzticē-

damās uzdevuma izpildījuma pareizumam, ieguva sev

tiesības sūtīt līdzi lieciniekus no brāļiem.

Kopējās ārkārtējās ģildes sapulces varēja sasaukt

eltermanis ne citādi kā ar maģistrāta atļaujU. i33

sasauca kopējām lietām, vēlēšanām un sūdzību ie-

sniegumam maģistrātam par nekārtībām un ļaunprā-
tībām (gravamina). Sapulcei nebija tiesību izlemt šos

jautājumus galīgi. Ģildes lēmumu pārsprieda maģi-
strāts kopā ar vecākajiem, pie kam viņu spriedums

bija obligāts visiem.

Kārtējās sapulcēs vēlēja brāļus, noklausījās pār-
skatos v. t. t. Privātās sūdzības iesniedza maģistrā-

tam caur dokmani.
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Lūk, Lielās ģildes sastāvs un tiesības. Tās no-

slēgtība skaidri redzama no brālības institūta, kas

radās aiz neuzticības pret pašu iestādēm. Kārtas un

izdevīgos amatus ieņēma tikai brāļi. Būdama noslēg-
ta, ģilde bija gandrīz bez pārstāvības tiesībām, jo

neapstiprināja pati savus ievēlētos, bet tai bija ti-

kai tiesība dot kandidātus un tad arī no gandrīz no-

slēgtās vecāko vai eltermaņu kārtas. Visi labumi tā

tad tika nevis ģildei, bet gan privilēģētajām kārtām,

kam bija tiesība paralizēt ģildes lēmumus ar saviem

spriedumiem, kas bija obligāti visiem. Es jau runāju

par to, kā vara izlietāja šo tiesību par ļaunu masai,

postīdama pilsētas līdzekļus un darbodamās tikai da-

žu personu laba.

Mazā ģilde, kuras senākās līdz mums nokļu-
vušās šrāgās attiecas uz 1656. g., sastāvēja no pil-

soņiem, kas kļuvuši par cunfšu meistariem. Tās ie-

kārta daudzos gadījumos pretēja Lielās ģildes ie-

kārtai.

Pirms pilsoņu tiesību dabūšanas bija jāiestājas ģil-

dē. Zellim bija jākļūst par meistaru Rīgā vai jāie-

sniedz apliecība par šī nosaukuma iegūšanu citā pil-
sētā; ar to viņš jau kļuva par ģildes locekli. Tad

viņam vajadzēja precēties, iestāties pilsoņu kārtā un,

beidzot, ģildes brālībā. Šī iestāšanās bija obligāta

un, kā liekas, noraidījumu nebij. Brāļi tāpat arī te

iestādamies, iemaksāja naudu kapitāliem, no kuriem

vēlāk bija tiesības saņemt pabalstu.

Ģilde tāpat sastāvēja no brāļiem un vecākajiem
(30 cilvēku). Pirmie bija visi ģildes locekļi; vecāko

vakancēm kandidātus deva vecākie un eltermaņi;
ievēlēja ar nobalsošanu brāļi. Eltermaņi ievēlēja brā-
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ļi im vecākie uz divi gadiem; šragas nav noteiku-

ma, ka viņš būtu ievēlams tikai no vecākajiem.

Parastās sapulces notika meteņu nedēļā. Tanīs

uzņēma brālībā, ievēlēja amatpersonas, pārrunāja

cunfšu strīdus, noklausījās pārskatos v. 11. Apspriežu

kārtība, attieksmes pret maģistrātu, tā tiesības, ār-

kārtējo sapulču kārtība — viss bija tāpat kā Lie-

lajā ģildē tikai ar nelieliem grozījumiem.

Par Mazas ģildes cunftēm runāšu atsevišķa vē-

stulē.

Bez tam, neietilpstot pilsētas sabiedrībā, Rīgā, pro-

tams, bija arī vienkāršie iedzīvotāji, kas nepiederēja

ne pie vienas no ģildēm. Dokumentos tie nosaukti par

Beiwohner jeb Nebenwohner. Viņiem nebija ne sa-

vu organizāciju, ne pārstāvju, ar ko bija ņemta

katra iespēja aizstāvēties. Pilsoņi viņus vajāja, ma-

ģistrāts uzskatīja, ka tam nav nekādu pienākumu

pret viņiem. Pēc likuma viņi nekā nevarēja prasīt;

viss, kas tiem bija, tas bija dots kā žēlsirdības

dāvana, ko katrā laikā atkal varēja atņemt. Tikai

1548. gada policijas nolikuma ir darīts izņēmums ar

vācu tautības godīgu vecāku bērniem, kam atļauts
iestāties cunftēs par mācekļiem un vēlāk pat iegūt

meistara tiesības. Šis nolikums tomēr nebija augstā-
kas varas apstiprināts un tāpēc maģistrāts un ģil-

des, to citādā ziņā atzīdami, šinī gadījumā bieži vien

noraidīja.
Tāds bija Rīgas sabiedrības sastāvs XVII gad-

simteņa sešdesmitajos gados. lepriekšējā vēstulē es

jau paskaidroju, ka 1604. un 1616. gada kontraktiem]

nebija gandrīz nekādu rezultātu: viss, kas bija daudz-

maz izdevīgs kārtām, palika uz papīra un nekļuva

realizēts. Pat 1675. gadā nodibinātā kases kollēģi-
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ja tikai uz laiku savaldīja maģistrāta patvaļu un

tikai uz laiku pastiprināja pilsoņu līdzdalību pilsē-
tas pārvaldē.

Akorda punktos, ko noslēdza pēc Rīgas ieņemšanas

1710. gadā, pilsoņu kārtas tiesības daudz negrozījās.

Šie punkti attiecās uz īpašuma tiesībām un tiesībām

tirgoties un citādi pelnīties.

Es jau teicu, ka šinī laikmetā maģistrāta un ģil-
žu naids apklusa gan aiz apguruma, gan arī aiz sava

nesekmīguma. Pats nopietnākais jautājums, ko bie-

ži pārrunāja, bija, vai katoļus un reformētos uzņemt

jeb neuzņemt sabiedrībā. Pa lielākai daļai šo jau-

tājumu izlēma negātīvi, lai ģan zinām par kāda ka-

toļa uzņemšanu 1725. g., bet arī tikai tāpēc, ka viņš

bija precējies ar luterānieti.

Lielās ģildes saimniecība, kā redzams no protoko-
liem, bija lielā nekārtībā: ģilžu īpašumu pārvaldī-

tāji nesniedza nekādus pārskatus, izdevumi bija lie-

li; ģilde bija neskaidrībā par savām šrāgām, nezinā-

dama, uz kurām atsaukties. Vienaldzība pret sabied-

rības jautājumiem, bezcerību stāvoklis noveda pie tā»

ka 1735. g. pilsoņi atteicās no savām tiesībām sū-

dzēties par nekārtībām pārvaldē, jo neredzēja tur

nekāda labuma. Apspriedes par pilsētas jautājumiem

bija niecīgas.
Visas kārtas bija miegainības pārņemtas, izņemot

vienīgi vienkāršos iedzīvotājus. Akordu punkti deva

katram iespēju nopelnīt sev iztiku ar kādu nodarbi

vai amatu. ledzīvotāji pieprasīja uz šī pamata pie-

teikt savas tiesības uz darbu: pret to pacēla visus

vecos, jau aizmirstos aizliegumus un iedzīvotājus pie-

spieda klusēt.

1786. gada pilsētu nolikums uzmodināja visus
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gan maģistrātu, gan pilsoņus, gan iedzīvotājus. Klu-

sēdams paeju garām visām nolikuma radītajām pār-

maiņām, jo tas pastāvēja pārāk neilgi. Bet arī šinī

īsajā laikā skaitliskais vairākums paspēja daudz lai-

mēt. Kad 1796. g. atjaunoja atkal veco iekārtu, tad

pēc uzticamu personu liecinājumiem visi iedzīvotāji

ļoti īsā laikā bija atkal nonākuši līdz savam agrāka-

jam nožēlojamam stāvoklim. Vairāk par citiem cieta

krievu tirgotāji un amatnieki. Agrāko kārtas, tirdz-

niecības un amatu tiesību vietā viņi atkal nokļuva

pilnīgā beztiesīgumā gandrīz visur. Bez tam cīņā, ko

radīja pilsētu nolikums, viņiem bija gandrīz vai sva-

rīgākā nozīme, aizstāvot enerģiskāk par citiem pil-
sētu nolikumu. Vācu partijas vēl naidīgākā noska-

ņa, gandrīz visu tiesību zaudējums — lūk, ieguvumi,

kādi bija krieviem pēc šīs cīņas.
Krievu skaits Rīgā ātri aug, viņu prasījumi kļūst

arvien skaļāki un skaļāki, bet sociālais stāvoklis ne-

uzlabojas. Beidzot uz krievu lūgumu valdība jau 1841.

gadā izdara ievērojamas pārmaiņas pilsētas sabiedrī-

bai iekārtā. Sakarā ar to domāju šinī vietā apstā-

ties un īsuma pastāstīt par to, ko valdība darījusi
krievu aizsardzībai kopš Rīgas ieņemšanas, t. i. kopš
1710. gada.

Krievu stāvokli Rīgā daudzmaz bija nodrošinājuši
akordu punkti, kas katram atļāva brīvi pelnīties savai

iztikai. Vēlāk, ar Nīštates līgumu, nodrošināta pa-

reizticībai ticības brīvība. Drīz tomēr vajadzēja no-

teiktāku līdzekļu, jo krievi jau sāka izjust
žojumus, īpaši savos tirdzniecības darījumos. Augstā-
kās slepenās padomes 1727. g.*) rīkojumā pavēlēts

*) Lik. krāj. 5331. nr.
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neņemt no krievu tirgotājiem nevajadzīgas nodevas

un viņus neapspiest 1729. g.*) viņus nodod

virsinspektora lija Isajeva pārziņā. Tā būdami se-

višķas amatpersonas aizsardzībā, kam valdība bija

devusi lielu varu, krievi it kā izdalījās no vāciešiem

īpašā sabiedrībā. Šis stāvoklis drīz izrādījās krie-

viem neizdevīgs, jo vāci, saprazdami patstāvīgas, pre-

tēji noskaņotas partijas nozīmi, kā stiprākā un kā

varas turētāja partija sāka krievus vajāt ar dažādiem

ierobežojumiem. Vācu iedzīvotāju antipātijas pret vi-

ņiem sāka arvien spilgtāk parādīties. Tā no ģildes

protokoliem uzzinām, ka 1739. g. ģenerālgubernātors
velti pūlējās panākt krieviem tiesības pirkt Rīgā na-

mus. 1742. g. Lielā ģilde prasa, lai krieviem aizliegtu

tirgoties pie pilsētas vārtiem. Katrīnas II laikā val-

dība cenšas krieviem piešķirt vairāk nozīmes, bieži

pieaicinādama tos apspriedēs par jautājumiem, kas

attiecas uz Rīgu, tieši norādīdama uz viņu ievēlēša-

nu**). Beidzot, kad 1763. g. bija pavēlēts sastatīt ko-

misiju tirdzniecības nolikuma izstrādājumam, pavēlēja
tanī iecelt arī krievu tirgotājus. Šinī sakarā notiek

pirmais vietējās priekšniecības mēģinājums1 izslēgt
krievus no dalības kopējās lietās: ģenerālguberna-
tors Braurs ziņoja senātam par grūtībām pielaist
krievus komisijā, „jo viņiem nav sajēgas par Rīgas
ostas nozīmi***). Šīs komisijas sastatītais un Katrī-

nas 1768. g. 17. decembrī apstiprinātais Rīgas tirdz-

niecības nolikums pielīdzināja krievu tirgotāju tie-

sības tirgoties un pelnīties dažādos uzņēmumos vie-

*) 31. jūlija 5453. rīkojums.

**) 1762. g. 11. jūlija 11.604. rīkojums.

***) 1763. g. 30. sept. 11.940. rīkojums.
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tējo pilsoņu tiesībām. Viņiem atņem virsinspektora

aizgādību, nododot līdzīgi citiem pilsoņiem maģistrāta

pārziņā. Viņiem deva tiesības nodarboties sīktirdznie-

cībā, kas bija visu pilsoņu tiesība; pavēlēja ņemt
visas nodevas par svariem, laulībām, tādos pašos

apmēros kā no vidzemniekiem; attieksmē uz nolik-

tavām un preču glabāšanu viņiem tādi paši pienā-
kumi kā citiem pilsoņiem, izņemot tos, kas tirgojās

kā citu pilsētu pilsoņi, kuriem pēc zviedru tirdzniecī-

bas nolikuma nebij atļauts pašiem preces izvest uz

ārzemēm: tās bija jāpārdod vietējiem pilsoņiem.
Krievu skaits, kas tirgojās Rīgā, jau šinī laikā

bija tik liels, ka viņi uzcēla 65 noliktavas un jaunu

bazāru. Vēlāk ar 1778. g. 3. septembra rīkojumu*)

senāts, noraidīdams miesnieku cunftes prasījumu aiz-

liegt krieviem tirgoties ar gaļu priekšpilsētā un ār-

pus tās, atļāva bez jau uzceltajiem gaļas veikaliem

atvērt vēl sešus. Katrīnas laikā, kā apgalvo Rīgas

ilggadīgie iedzīvotāji, viņiem esot bijis pat atļauts

pirkt namus iekšpilsētā, bet rīkojuma par to nav.

Tikai šīs trūcīgās ziņas var savākt par krievu

stāvokli, pirms Rīgā stājās spēkā vispārējais pilsētu

nolikums. Tur nav nekā pozitīva par viņu tiesībām

legūt pilsonību un izmantot tās priekšrocības, kaut

arī, protams, šī tiesība bija paredzēta valsts vis-

pārējos likumos un manis minētājos daudzajos rī-

kojumos, kur pastāvīgi runā par krievu un vācu pil-
soņu tiesību vienādību. Lai arī kā būtu, nav šau-

bu, ka visa viņu dalība pilsētas dzīvē bija vienīgi vie-

tējās varas ierobežotās peļņas iespējas. 1785. ga-

da pilsētu nolikums lika viņiem kļūt par pil-

*) Lik. krāj. 14.780. nr.
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sētas sabiedrības locekļiem; viņi dabūja kaut arī ti-

kai dc iure tiesību piedalīties sabiedrības jautājumu

kārtojumā. Prasījums, amatus piešķirot, raudzīties uz

krievu valodas prasmi, pie kā pieturējās Katrīnas

Lielās valdība, deva viņiem pieeju pie dažādiem ama-

tiem. Viņu nozīme vēl pieauga, kad Rīgā atklāja

krievu skolu un kad ķeizariene tai ziedoja 7000 rub-

ļu, kas Rīgā bija savākti lielkņaza Pāvila Petroviča

laulību gadījumā*).
Vācu partijas nelabvēlība, kas bija nespēcīga, pa-

stāvot pilsētu nolikumam, atkal parādījās, atjauno-

jot veco kārtību. Krieviem apgrūtināja iestāšanos Lie-

lajā ģildē. Aizrunājoties ar to, ka ģilžu brālībās var

būt vienīgi vācieši un luterticīgie, viņus neuzņēma

brālībā, tā ņemot iespēju būt sabiedrības amatos,

nodarboties tādos uzņēmumos, kas bija atļauti vie-

nīgi brāļiem. Visu to darīja, pamatojoties uz da-

žādām privilēģijām un izdomātiem noteikumiem. Bei-

dzot krievu pazemojumi nonāca līdz apvainojumiem,

kas patiešām vairs nebija panesami. Piemēram, kad

1802. g. martā krievu tirgotāji saskaņā ar savām tie-

sībām ieradās sapulcē piedalīties vēlēšanās, tad dok-

manis paziņoja, ka viņiem kā nepiederīgiem pie brā-

lībām, neesot vēlēšanu tiesību. Ar to vēl nepietika:

civīlgubernātors Richters, kas bija atbraucis sapul-

cē, savas simpātijas vācu partijai izrādīja pat tik

lielā mērā, ka izdzina krievus no sapulces zāles.

Krievu Katrīnas skola nodega un pēc tam to vairs

neatjaunoja. Pareizticīgo garīdzniecība no pilsētas ne-

saņēma nekādu palīdzību, kamēr protestantu mācī-

tāji dabūja bagātīgu algu. Krievu liktenis bija na-

*) 1781. g. 4. septembra 16.056. rīkojums.
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badzība, iebiedējumi un kā to nenovēršamās sekas

— tikumu pagrimums. Valdības pienākums bija vērst

uz viņiem uzmanību un pacelt tos.

Vēl ļaunāks bija latviešu — pirmo zemes iedzī-

votāju stāvoklis. Tālo atnācēju uzvarēti, viņi bija gan-

drīz vergi, nevien apspiesti, bet arī nicināti. Krie-

viem, kas še apmetās personīga labuma pēc, savā

cīņa ar nedraudzīgo vācu partiju bija vismlaz valdī-

bas atbalsts. Latviešiem nebija pat tā; klusi, mier-

mīlīgi, bez kādas iespējas izglītoties viņi nekurnē-

dami nesa savu smago jūgu un viņiem tikko bija

iespēja eksistēt. Katru mēģinājumu iegūt sev kaut

patstāvības ēnu sodīja kā apvainojumu, ko nodarī-

juši niecīgi ļaudis nesalīdzināmi augstāk stāvošai cil-

tij. Es nepārspīlēju to runādams manos vārdos ir

vienīgi īstenība. Bet šī īstenība nav vēl visa izteik-

ta. Es vēlreiz norādīšu uz Neiendāla atstātajām pie-

zīmēm, uz kurām jau reiz atsaucos. Paši Rīgas vā-

cieši viņu atzīst par neapstrīdamu autoritāti. Viņš

karstasinīgs un akls visas vecās municipiālās iekārfaš

aizstāvis, viņš pārliecināts katra uzlabojuma un jau-

ninājuma pretinieks. Minēšu viņa vārdus kā neap-

strīdamu liecību, kas tik spēcīga, ka neprasa pa-

skaidrojumus: „Nevar noliegt, ka no paša sākuma

brīvajiem latviešiem bija ļoti apgrūtināts viņu pa-

augstinājums kārtā. Uz latviešiem gūlās vispārējs aiz-

spriedums pret viņiem."

Divi, trīs fakti pieradis, ka Neiendāla vārdos daudz

vēl mērenības un atturības.

Tiesa, vēl 1548. gada policijas rīkojumā lasām, ka

četru lībiešu cēluma (Undentube) priekšpilsētas ie-

dzīvotāju bērnus var uzņemt par mācekļiem cunftēs;
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tiesa, mēs vēl XVII gadsimteņa sākumā atrodam at-

sevišķas šrāgās latviešu cunftes važoņiem un

niekiem. Blakus tam tomēr lasām aizliegumu Rīgā

ar liniem iebraukušajiem latviešiem pilsētā palikt il-

gāk par nakti, bet rudzu ievedējiem bija pavēlēts
atstāt pilsētu jau pirms nakts iestāšanās. Atstāsim

pie malas pat šos ierobežojumus, kam zināms pamats

vispārējos centienos pēc monopola tirdzniecībā. Pri-

viliģētās kārtas un pilsētas pārvaldes, t. i. vācu par-

tijas naids visspilgtāk redzams latviešu neuzņemša-

nā par pilsoņiem. Šinī sakarā chronika XVIII gad-

simteņa sākumā mums uzglabājusi divi ievērības cie-

nīgus un augstākā mērā raksturīgus procesus.

Rīgas iedzīvotājs, mastu šķirotājs Steinhauers,

latvietis pēc cēluma, pamatodamies uz 1548. g. po-

licijas rīkojumu, lūdz viņu uzņemt par Rīgas pilsoni.
Pēc lūguma noraidīšanas viņš sūdzējās senātā. Ma-

ģistrāts attaisnojās ar to, ka policijas rīkojumis ne*

esot neviena apstiprināts, ka tas neesot nekas vai-

rāk bijis kā projekts, aizmirsdams, ka tāpat nevier

na neapstiprināti bija arī pilsētas statūti, ģildes šrā-

gās un liels skaits citu dokumentu, uz kuriem tas

daudzkārt mēdza atsaukties kā uz obligātiem liku-

miem. Senāts, neatzīdams policijas rīkojuma likumī-

go spēku, noraidīja Steinhauera sūdzību. 1764. gadā
kāds Efleins, grāmatvedis no Vācijas, apprecējis

tā paša Steinhauera radinieci, vēlējās iestāties Lie-

lajā ģildē. Viņa sievas latviskais cēlums uztrauca sī-

kumaino maģistrātu un tas lūgumu noraidīja. Efleins

sūdzējās senātam. Maģistrāta taisnošanās ļoti sva-

rīga mums kā vācu uzskatu izteiksme. Atstāšu pie
malas maģistrāta pierādījumus, ka Efleins nav

cījies grāmatvedību un ka viņam it kā pēc 1690. ga-
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da tirdzniecības nolikuma noteikumiem jāiegūst pa-

priekšu mācekļa, palīga v. c. pakāpes. Visus šos un

tamlīdzīgus pierādījumus senāts noraidīja kā nepa-

reizus un izdomātus. Es aizrādīšu tikai uz to, ka

galvenais šķērslis neuzņemšanai ģildē bija tas, „ka

Efleins precējis latvieti, kas neiederas ģildes sabiedrī-

bā", jo vēl miesnieku cunftes 1731. g. šrāgās mies-

niekiem aizliegts precēt latvietes. „Nelaimīgi būs vi-

ņa, Efleina, šinī laulībā dzimušie bērni, jo par viņiem

nevarēs liecināt, ka tie dzimuši no brīviem vāciešiem,

bet tādā gadījumā Lielajai ģildei būs jāpacieš liels

apvainojums un neizdzēšams kauns ..." «Reputācijai

un satiksmei ar ārzemēm stipri kaitēs, pēc maģistrāta

domām, tas, ka būs par pilsoņiem arī latvieši." Se-

nāts neklausījās šinīs bēdu pilnajās žēlabās, bet pa-

vēlēja uzņemt Efleinu, piemetinādams, „ka tāds pil-
sonības spriedums par Efleina sievu ļoti peļams",

izteicās, ka, nesaietas ne ar kādu taisnīguma sa-

jūtu nevainīgas, likumīgi dzimušas latvietes pielīdzi-
nāt nelikumīgi dzimušām, netikumīgām sievietēm."*)

Nākamajos gados, XVIII gadsimteņa pirmajā pu-

sē šī šaurā noslēgtība parādījās vēl spilgtāk. Neva-

jag aizmirst, ka šī cittautiešu vajāšana notika krie-

vu valstī, kur tie paši vācieši bija cittautieši pret gal-
veno tautu un ka šos cittautiešus Krievijā, latviešu un

citu tautu vajātājus, slavu tauta nevien nevajāja, bet

pat deva izcilas tiesības. Kur tad nu paliek apgalvo-

jumi par krievu neiecietību, par viņu centieniem ap-

rīt katru tautību? Ne krievs gāja pret cittautieti,
bet gan cittautietis, kas toreiz lielījās un arī tagad

lielās krieva priekšā!

*) 1767. g. 22. augusta rīkojums. Lik. krāj. 12.967. nr.
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Bet tagad pie lietas.

1736. g. cunfšu latviešiem — nesējiem, ligeriem,

važoņiem v. c. — maģistrāts atņēma dzērienu pār-

došanas tiesības. Guberņas priekšniecība prasīja pa-

skaidrojumus un «atturēties no apvainojumiem, la-

māšanās un draudiem, kas bija vērsti pret lūdzē-

jiem". Maģistrāts atbildēja. Maģistrēts savā atbildē

atzina lūgumu „par noziedzīgu un nekaunīgu dum-

pi" un prasīja lūdzējus sodīt par to, „ka iedrošinār

jušies sevi pielīdzināt pilsoņiem". Guberņas valdes

klusēšana uz šo bezkaunību atraisīja rokas maģistrā-

tam, kas nekavējās izteikt visu savu netīksmi pret

latviešiem.

1738. g. uz ģilžu pieprasījumu maģistrāts uzdeva

visiem latviešu un lībiešu cēluma iedzīvotājiem gada
laikā pārdot pilsoņiem visus savus mantotos vai pirk-

tos zemesgabalus (Erbgrūnde), neizpildīšanas gadī-

jumā piedraudot ar konfiskāciju. Pēc gada sākās kon-

fiskācijas. Latvieši iesniedza sūdzības, ar kurām lū-

dza no maģistrāta paskaidrojumus. Atstādams pie

malas jautājuma juridisko pusi, pakavēšos vienīgi pie

tiem maģistrāta paskaidrojumiem, kas rāda tautību

attieksmes, vācu partijas uzskatus par latviešiem un

mērķi, pēc kā šī partija tiecās. Savus paskaidrojumus

ģenerālgubernātoram maģistrāts sāk un beidz ar aiz-

rādījumu, „ka paskaidrojumus dod vienīgi aiz cie-

nās pret ģenerālgubernātoru, jo pats nekad neuz-

skatītu pat par vajadzīgu noraidīt latviešu pierādī-

jumus". PēQ šī augstprātīgā ievada maģistrāts ne-

kautrējās atzīties, ka pilsētai kopš tās dibināšanas

bijuši divi mērķi: pilsoņu kārtas attīstība un iero-

bežojumi pret lībiešu cēluma iedzīvotājiem un ārzem-

niekiem (tiem vēlāk pieskaitīja arī krievus); aiz tā
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Tanī pašā laikā arī latvieši iesniedza komitejai

savus prasījumus. Viņi sūdzējās par to, ka maģi-
strāts 1784. g., viņus neprasījis, lūdzis tos atbrīvot

no galvasnaudas, lai varētu palielināt pilsētai pildā-
mās klaušas, un lūdza uzņemt pilsoņu sabiedrībā.

Komiteja viņu sūdzību noraidīja kā pilnīgi aplamu!
Savos priekšlikumos komiteja pilnīgi apmierināja

vienīgi maģistrāta cerības, nevien tā tiesības atbal-

stīdama, bet pat vecās atjaunodama. Tās spilgti vā-

ciskā novirze parādījās prasījumā uzņemt brālībā

vienīgi protestantus un vācu valodas pratējus. Uz-

skatīdams par lieku sīkāk apskatīt šos priekšliku-

mus, aizrādīšu tik uz to, ka augstākā valdība tos

nepieņēma un Rīga uz laiku paturēja savu veco ie-

kārtu.

Vecā iekārta, kas visus ierobežoja, protams, vēl

vairāk to darīja ar krievu tirgotājiem un amatnie-

kiem, kas bija pilnīgā atkarībā no maģistrāta vācu

partijas un tādas pat vietējo iestāžu vācu partijas.

Krievijā, krievu valdībai piederīgā zemē, krievs vairs

nebija krievs: viņš nedrīkstēja pat domāt par tām

pašām tiesībām, kas tam bija katrā krievu pilsētā.
Krievu amatnieks nevarēja būt amatnieks Krievijas

pilsētā! Krievu tirgotājs tirgojās krievu ostā tikai

ar ārzemju tirgotāja tiesībām! Krievs atdeva savu

naudu pilsētas pārvaldei, bet viņam neļāva pieda-
līties šinī pārvaldē, tāpēc, ka viņš piederēja pie kon-

fesijas, kas bija visā valstī galvenā, — tāpēc, ka viņš

bija pareizticīgais. Ģildes brālībā pielaida katoli, bet

nepielaida pareizticīgo! Viss tas aizkāra nācionālo

godu, viss tas tik neticams, ka grūti ticēt faktiem,

lai arī zinot to pareizumu. Viss tas tik nesaprotami,
ka negribot jājautā: kā tad varēja notikt, ka rī-
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dzenieks, kas nedeva krievam nekādu tiesību, Krie-

vijā baudīja visas tiesības līdzīgi citiem krieviem?

Kā tas varēja notikt, ka krievu apgabalos kāda ma-

ģistrāta rīkojums bija stiprāks par likumdevības ceļā
izdotu likumu? Lai man parāda, kur, kādā valstī

tās pilsonis pēkšņi vairs nav pilsonis kaut kādu pri-

vilēģiju dēļ?
Es jau teicu, ka krievu stāvoklis Rīgā pēc vecās

iekārtas atjaunošanas kļuva arvien ļaunāks un ļau-
nāks. 1820. g. Rīgas biržā atbrīvojās māklera va-

kance; šī vieta bija no ienesīgajām, ko piešķīra pil-

soņiem, kas bija nabadzīgi. Krievi lūdza pieņemt kā-

du no viņiem, nabadzīgu pareizticīgo. Viņus norai-

dīja, jo tādas vietas piešķirot tikai pie ģilžu brālībām

piederīgiem pilsoņiem, bet krievus kā neluterāņus,

bet pareizticīgos neuzņemot brālībā. 1822. gadā ma-

ģistrāts, pildīdams vācu cunftes lūgumu, aizliedza dar-

bu Rīga dzīvojošiem apmēram 80 akmeņkaļiem un

podniekiem. Krievi žēlojās un pēc senāta 1824. g.

31. jūlija rīkojuma ģenerālgubernātors nedibināja īpa-
šu izmeklēšanas komisiju. Pats par sevi saprotams,
ka komisijā nepielaida neviena krieva, bet vienīgi

vāciešus. 1824. gadā komisija nolēma, ka akmeņkaļu

un podnieku cunftēs nevarot būt vairāk par 12 krievu

katra. Viņiem tomēr nevar būt vairāk par diviem

strādniekiem katram un bez tam jābūt kāda vācu

meistara aizgādībā: tā pienākums uzraudzīt visus

krievu podnieku un akmeņkaļu darbus, saņemot par

savu darbu 5 kapeikas, par katru saņemtu rubli mak-

sas. Senāts apstiprināja šo lēmumu, un nu krievu

podnieks bija vācu podnieka aizgādībā un klausībā!

Tanī laika ģilžu brālības mainīja savu raksturu

un pamazām zaudēja savu visu pilsoņu ciešas apvie-
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nības nozīmi. Agrāk, kā es jau paskaidroju, katram

pilsonim bija obligāti jāiestājas brālībā. Laikmetā,

par ko es runāju, bija daudz vēl brālībā neiestājušos

pilsoņu un, otrādi, arī brāļi, kas nebija vēl pilsoņi.
Viss tas bija iespējams luterāņiem, vāciešiem, tikai

ne citas ticības ļaudīm, jeb pareizāk sakot, pareizti-

cīgajiem. 1825. g. maģistrāts, zinādams, ka daudzi

luterāņu pilsoņi vēl nav iestājušies brālībā, paziņo-

ja, lai tie, kas līdz 1822. g. vēl nebija brāļi, ierodas

uzņemšanai. Zinādami, ka tikai brāļiem dod amatus

pārvaldē un ka pēc noteikumiem brālībā uzņem katru

nevainojamu pilsoni, krievi lūdza arī sevi uzņemt.

Viņu lūgumu līdz ar maģistrāta paskaidrojumu iz-

skatīja guberņas pārvaldē un saskaņā ar maģistrāta
lēmumu noraidīja. Guberņas pārvalde, kas darbojās

uz krievu likumu pamata un savus rīkojumus izdeva

Krievijas ķeizara vārdā, starp citu nolēma, ka krievu

uzņemšana brālībā būtu kaitīga sabiedrībai, jo viņi,

nezinādami vācu valodu, it kā nevarētu saprast nedz

likumus, nedz priekšrakstus.

Nākamajā 1826. gadā krievu tirgotāji — raugoties

uz viņu rīcību no maģistrāta viedokļa — iedrošinājās

par jaunu to apvainot, lūgdami piešķirt tiem brīvību

tirgoties, kas bija paredzēta ģilžu 1824. g. 14. no-

vembra papildu noteikumos. Vetgerichts (tirdzniecī-
bas tiesa) atbildēja uz to 1827. g. 31. janvārī ar rī-

kojumu slēgt viņu veikalus. Atkal bija jālemj guber-

ņas pārvaldei; tā nolēma atvērt veikalus uz diviem

mēnešiem, lai dotu šinī laikā iespēju izpārdot preces.

Kā redzat, daudz sakrājās pārestību pret krie-

viem. Nav ko brīnīties, ka krievu tirgotāji, uzzinājuši,

ka maģistrāts un vācu pilsoni Nikolaja I tronī kāpša-
nas gadījumā iesnieguši lūgumu apstiprināt privilē-
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ģijas, iesniedza vairākas sūdzības, lūgdami pirms pri-

vilēģiju apstiprinājuma izskatīt viņu sūdzības par ne-

ciešamajām pārestībām un pielīdzināt viņus tiesībās

pilsoņiem luterāņiem.

Šinīs sūdzībās bija aizrādīts uz manis minētājiem

rīkojumiem. Bez tam svarīga sūdzība bija par to,

ka krieviem nebija līdzīgu pilsoņu tiesību, viņus ne-

uzņēma brālībās, kas pārzināja visas pilsētas algo-
tās vietas, nepielaida vēlēšanās un vispār sabiedrī-

bas lietu pārvaldē, neuzņēma amatniekus Mazajā ģildē

un cunftēs. „Tā, rakstīja viņi, lai gan visi maksā

vienādus nodokļus un izpilda klaušas, tomēr pilsētas

ienākumu pārvaldi piesavinājušās vienīgi brālības."

Sūdzības beidzās ar lūgumu pielīdzināt viņus tie-

sībās pārējiem pilsoņiem un nolemt, lai visas lie-

tas kārtotu krievu un vācu valodā. Krievi neprasīja

priekšrocības, bet vienādas tiesības, ko viņiem bija

neapšaubāms pamats prasīt kā vienas Krievijas valsts

piederīgiem.

Par šīm sūdzībām maģistrāts iesniedza savus pa-

skaidrojumus. Nepakavēšos sīkumos pie tā, jo šinīs

paskaidrojumos patiesībā nav nekā jauna: tas ir at-

kārtojums maģistrāta jau agrāk teiktajam. Aizrādīšu

tikai uz dažām šī paskaidrojuma savādībām, kas dod

lespēju pareizāk novērtēt lielākās daļas maģistrāta

attaisnojumu raksturu un ticamību. Brālībām tomēr

pretēji īstenībai piešķīra uzticamu cilvēku savienības

raksturu, kam bez atlīdzības jākalpo sabiedrībai. Par

to, ka šī kalpošana saistās ar ienesīgām vietām, ru-

nā tikai starp citu, garām ejot. Tā brālību īstenā no-

zīme atbīdīta pie malas. Tomēr pārliecināja, ka krie-

vi neprot vācu valodu, tanī pašā laikā uzskatīdami



170

krievu valodu par lieku, lai gan tanī bija rakstīti li-

kumi. Labdarības iestādes pretēji vēstures dokumentu

liecībai esot protestantu dibinātas un pie tam tikai

protestantu vajadzībām *). Atzīdamies, ka krievus ne-

uzņēma par pilsoņiem pēc vienādām tiesībām ar ci-

tiem, maģistrāts gatavs pat pārmest krieviem, ka viņi

nav apmierināti ar šo nevieļnādību, tāpēc ka pie-

šķirto tiesību apmēri nevarēja viņiem būt noslēpums,

jo viņi bija devuši pilsoņu zvērestu". Tomēr ma-

ģistrāta spriedumos visvairāk pārsteidz šāda frāze

par nepieciešamību paturēt vācu valodu kā darījumu
valodu, frāze, kas man sevišķi dārga:

„Ir pareizāk, kad atnācēji pierod pie šejienes

iedzīvotāju valodas, kuru starpā viņi sava labu-

ma pēc apmetas, nekā pirmiedzīvotājiem par la-

bu atnācējiem atteikties no savas pašu valodas".

Zelta burtiem būtu šos vārdus uzrakstījis uz ma-

ģistrāta nama. Paklausaities, ko maģistrāts atzinis:

tas apliecina, ka atnācējiem jāmācās pirmiedzīvotāju
valoda un ka viņiem nav tiesību prasīt, lai tie at-

teiktos no savas valodas par labu atnācējiem. Bet kas

tad ir šie Baltijas pirmiedzīvotāji? Kas ir at->

nācēji? Vai patiešām maģistrāts, kura vidū ir savi

mācītie «literāti", iedrošināsies pierādīt, ka vācieši

ir Baltijas pirmiedzīvotāji? Tāda aplamība būtu vairāk

kā savāda. Varbūt maģistrāts lielajā privilēģiju un

aktu kaudzē atradīs kājdu privilēģiju, kas atnācējiem

ļauj saukties par pirmiedzīvotājiem. Varbūt, ka šo

tiesību neatzīšanu tas pa savam paradumam nosauks

*) Vai tad Tafel-Gilde arī protestantu dibināta protestantiem?
Savādi, kā tas varēja notikt, ja Tafel-Gilde dibināta pirms prote-

stantisma izplatīšanās Baltijā.
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par dāvāto un apstiprināto privilēģiju pārkāpumu. Lai

tā būtu; ne mēs, bet vēsture, chronikas, vācu pašu
autoritātes iznīcinās šo privilēģiju. Vai patiešām tas

iedrošinās atspēkot pašu vācu chronistu liecības, ka

vēl līdz XII gadsimtenim igauņi, lībieši, kurši un

zemgaļi dzīvoja Livonijā, t. i. tagadējā Igaunijā, Vid-

zemē un Kurzemē? Vai patiešam tas šaubās, ka šīs

ciltis maksāja meslus krievu varjagu valstij? Vai pa-

tiešām tas netic, ka vēl 1030. g. Jaroslavs nodibināja
krievu pilsētu Jurjevu, kas tagad pārvērsta par vācu

Dorpat. Vai tas aizmirsis, ka vācu tirgotājus no

Brēmenes pirmo reizi vētra atdzina Ikšķilē tikai 1158.

gadā? ka viņi tikai kopš tā laika te nodibinājās, sā-

kumā tirdzniecības sakariem ar iedzimtajiem,
bet tad ticības nolūkos? Kas tad ir Baltijas pirmiedzī-

votāji, nerunājot pat par krieviem? Bez šaubām, lat-

vieši, igauņi un lībieši. Kas tad ir atnācēji? Bez šau-

bām, vācieši. Kas tad nu iznāk pēc paša maģistrāta

atzinuma? «Vāciešiem pareizāk mācīties latviešu, igau-

ņu un lībiešu valodu, kuru starpā viņi apmetušies sa-

va labuma pēc, neka latviešiem, igauņiem un lībiešiem

par labu vāciešiem atteikties no pašu valodas." Lūk,

līdz kādai dziļai patiesībai aizrunājies maģistrāts l

Kamēr norisinājās sarakste par 1826. gada lūgu-

miem, pirms bija nolemts pārveidot Rīgas pilsētas

pārvaldi, valdība nevarēja neizteikt savu pārliecību

par šāda pārveidojuma nepieciešamību. lekšlietu mi-

nistrs (gr. Bludovs) 1833. gadā valsts padomlei ie-

sniegdams savus priekšlikumus šinī jautājumā, aiz-

rādīja, kā Rīgas pilsētas pārvaldē ar tās 13 iestādēm

par daudz ierēdņu. Labāk būtu to iekārtot pēc pilsētu

nolikuma noteikumiem, it sevišķi tāpēc, ka puse pil-

soņu vienmēr to vēlējusies kā līdzekli labākai kārtī-
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bai pilsētas lietu pārvaldē un nodevu iemaksās. Valsts

padome arī atzina pārveidojumu par nepieciešamu,

bet bija spiesta to atlikt, jo taisni tanī laikā jau pār-

sprieda Baltijas visas privilēģijas.

Vispārējo pārkārtojumu atlika, bet atsevišķi rī-

kojumi bija nepieciešami. Šinī nolūkā 1870. g. 30.

jūlijā noraidīja lekšrīgas tirgotāju prasījumu iero-

bežot priekšpilsētu tirgotāju tiesības; 1841. g. 20. jū-

nijā atcēla slīpēs noteikumus Rīgā.

Pirms valdības pārmaiņām paši apstākļi šinī lai-

kā radīja svarīgu pārmaiņu pilsētas iekārtā. Ārzemju
un citu pilsētu tirgotāji, kas tirgojās Rīgā, nevarēja

nejust tās sekas, kas radās viņiem nepiedaloties pil-
sētas pārvaldē, no kā atkarājās viņu pašu labklājība.
Tas parādījās ārzemju tirdzniecībā. Vēl vairāk sa-

vas iekārtas nepareizumu izjuta vietēji tirgotāji, kam

bija darījumi biržā, tāpēc ka viņiem nebija pilnīgi
nekādas iespējas apspriesties par veikala lietām, jo

pie Lielās ģildes piederēja arī daudzi tādi, kas ne-

bija tirgotāji*). Prasījumi pēc biržas komitejas jau

*) Ceru vēlāk runāt par Rīgas tirdzniecības paražām. Paš-

laik, lai tikai parādītu, cik lielā mērā paražas traucē pašu tirdz-

niecību, minēšu šādus pierādījumus. Lielu daļu šo paražu ievēro

brālību interesēs un tās maģistrāta rokās labs līdzeklis iegūt

sev piekritējus. Pat pašam ģenerālgubernatoram Braunam, kas ci-

tādi bija cītīgs Rīgā pastāvošās iekārtas aizstāvis, 1763. gadā va-

jadzēja atzīties, „ka tirdzniecībai visvairāk kaitējusi iekšējā ie-

kārta kā arī patvaļīgās nekārtības, par ko nevienam nebija ne

kāda rīkojuma, ne noteikuma". Par cik šis stāvoklis uzlabojās, re-

dzam no tā, ka krievu valdības sākumā muižnieki, krievu un ār-

zemju tirgotāji, īpaši angļu, sniedza daudz sūdzību par vietējo Rīgas
likumu un paražu ierobežojumiem. Vēl 1860. gada novembrī 24

Ziemeļfrancijas linu fabriku īpašnieki krievu valdībai iesniegtajā
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sen bija dzirdami. Lai arī cik maģistrāts pa savam

paradumam nedarbojās pretī, tomēr šo domu sāka

reālizēt jau 1816. gadā. Biržas komitejas nolikumu

galīgā veidā izstrādāja 1831. gadā un tā paša gada

1. aprīlī to apstiprināja ģenerālgubernātors. Tā bez

likumdevējas varas ziņas Rīgā radās jauna iestāde ar

plašām tiesībām.

Visi tirgotāji, kas tirgojās ar ārzemēm vai ar

izvedamām precēm vairumā ar Krieviju, dabūja tie-

sības iestāties Biržas biedrībā, kas ievēlēja biržas

komiteju. Pie tam bija noteikums, ka maģistrāta lo-

cekļus, pat Biržas biedrības locekļus, nevar ievēlēt

komitejas locekļos. Komitejai bija tiesības: 1) iesniegt

prasījumus (vetgericht'am un maģistrātam, bet no-

raidījuma gadījumā augstākās instancēs) par ļaun-

prātību novēršanu un uzlabojumiem tirdzniecībā un

jūrniecībā; 2) dot atsauksmes valdības uzstatītiem

jautājumiem; 3) rūpēties par privātiem tirdzniecības

uzņēmumiem un uzraudzīt tos. Biržas komitejai ir

sava kase, ar ko tā rīkojas bez maģistrāta kontroles.

Ta nekārtības un nepareizumi pilsētas pārvaldē ra-

dīja jaunu iestādi, kas drīz patvaļīgi dabūja nevien

oficiālu nozīmi un dalību pilsētas pārvaldē, bet no-

teica jaunus neslus, nodevas un no padomdevējas

pārvērtās rīkotājā, kas pārzināja dažādas iestādes un

kuras rīcībā bija ievērojamas summas. Tomēr šī bied-

rība, kaut arī nelikumīga, atnesa ļoti daudz labuma

ar to vien jau, ka vismaz tirdzniecību izrāva no ma-

ģistrāta varas.

lūgumā ļoti noteikti paziņoja, ja neatcelšot ierobežojumus un no-

zudīšot ļaunprātības ārējā tirdzniecībā Rīgā, tad, lai izvairītos

zaudējumu, viņi būšot spiesti savām fabrikām nepieciešamos linus

izrakstīt no citurienes.
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Ar to vēl nepietika: izskatot krievu sūdzības, par

kurām iepriekš runāju, salīdzinot tās ar maģistrāta

sniegtajiem paskaidrojumiem valdība uzskatīja par ne-

pieciešamu grozīt Rīgas pilsētas pārvaldi kā nepiemē-

rotu, kas visiem kaitīga un visus ierobežo, izņe-

mot priviliģēto kārtu. Nepieciešamība saskaņot šos

grozījumus ar Baltijas provinču privilēģiju pārbaudes

darbiem, bet pa daļai ar jaunās Pēterburgas pilsētas

pārvaldes izstrādājumu, piespieda uz zināmu laiku

atlikt darba nobeigumu. Tanī laikā tomēr krievu sū-

dzības un viņu gandrīz pilnīgais beztiesīgums Rīga

prasīja neatliekamu rīcību. Uzlabojumu iniciatīvai

acīm redzot bija jāiziet no valdības. Maģistrāta pa-

skaidrojumi, krievu lūgumi un citas savāktās ziņas

ļāva spriest, ka lielākais ļaunums, nepriviliģēto pil-

soņu, īpaši krievu, grūtumu sākums meklējams ta-

nīs šķēršļos, kas bija pārvarami, iestājoties brālībās.

Atgādināšu vēlreiz, ka kādā ģildes brālībā neuzņem-

tiem pilsoņiem nebija iespējas piedalīties pilsētas pār-

valdē, pārzināt kases un labdarīgas iestādes un viņi

nevarēja ieņemt ienesīgus pilsētas amatus. Visam tam

par iemeslu bija noteikums, ka tikai brāļus varēja

ļievēlēt kā oficiālos amatos, tā arī algotās vietās.

Sakarā ar to 1840. gadā valdība izstrādāja projektu

grozīt uzņemšanas kārtību par pilsoni, ģildē un brā-

lībā. Pirmajos divos gadījumos projekts neradīja lie-

las pārmaiņas, jo noteikumi bija krievu pavalstniecība,

kristīgā ticība un nesodīšana tiesās. lestāšanās kārtība

brālībā bija ievērojami grozīta: prasīja vienīgi, lai

kandidāts būtu pilsonis un ģildes loceklis, iemak-

sātu zināmu summu un būtu ar mieru iemaksāt

neslu labdarīgām iestādēm kā arī ieņemt bez atal-

gojuma dažus amatus. Uzņemot nebija vajadzīgs ne
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ballotējums, ne vienprātība, ne ievēlēšana, bet vienīgi

jāizpilda jau minētie noteikumi. Bez tam visiem brā-

ļiem bija jābūt ar vienādām tiesībām.

Maģistrāts, kad pie tā pienāca kārta izteikt savas

domas, neizgāja no savas lomas: tas bez jau minēta-

jiem prasījumiem uzņemot brālībā, pastāvēja arī uz

luterāņu ticību un vācu cēlumu. Maģistrāta argu-

mentus valdība noraidīja aiz šādiem iemesliem. Pats

maģistrāts par pilsoņiem uzņēma visu konfesiju kri-

stīgos*), tāpēc nebija nekāda taisnīga pamata ne-

uzņemt tās pašas personas arī brālībā. Noraidīt pa-

reizticīgos bija vēl netaisnīgāk tāpēc, ka ģildes bez

kādiem grūtumiem jau bija uzņēmušas brālībās vai-

rākus katoļus un kalvinistus. Otru noteikumu — vācū

cēlumu un vācu valodu noraidīja tāpēc, ka 1) nekur,

nevienā privilēģijā nebija noteikts, ka sabiedriskos

amatos varētu uzņemt vienīgi vāciešus; 2) ka taisni

pretēji pēc 1561. gada 25. novembra pavalstniecības

līguma par maģistrāta locekļiem ieceļami vietējie gan

vācu, gan latviešu cēluma iedzīvotāji; 3) ka krievi

krievu pilsētā nav uzskatāmi par ārzemniekiem; 4)

ka daudzi no tiem, ilgi Pīgā dzīvodami, prot vācu

valodu, kamēr brālībās uzņemtie angļi un holandieši

nemaz neprot vāciski; 5) ka dažus amatus — kā

piem. mākleru un krievu preču šķirotāju — pildot,

nepieciešama krievu valoda.

Noraidot tada veida maģistrāta nepamatotos un

patīgos pierādījumus, bija likums jāiztulko tā, lai

*) Dažos gadījumos maģistrāts pret reliģiju bija tik vien-

aldzīgs, ka, piem., no 1840. gadā par pilsoņiem uzņemtām 36 per-

sonām par septiņām nebija ziņu par viņu konfesiju. Tāda pretim-

nākšana pa daļai izskaidrojama ar šo personu vāciskajiem uz-

vārdiem.
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nevarētu ne domas būt, ka uzņemšana vai neuzņem-

šana brālībā atkarātos no citiem tās locekļiem. Tāpēc

visaugstāk apstiprinātajā valsts padomes 1841. g. 19.

maija*) lēmumā pēc pilsoņu tiesību piešķiršanas kār-

tības uzskaitījuma 15. p. teikts: „tie, kas dabūjuši

Rīgā pilsoņu tiesības, var pēc izteiktas vēlēšanās

iestāties tās ģildes brālībā, pie kuras pieder, ja

vien izpilda visus nepieciešamos prasījumus," t. i.

ja pieder pie ģildes, iemaksā zināmu summu un ap-

ņemas bez atlīdzības izpildīt dažus amatus. Ar nolūku

atkārtoju vēlreiz: katrs krievu pavalstnieks, kas pieder

pie vienas no kristīgo konfesijām, brīvs un ar nevai-

nojamu uzvešanos, varēja kļūt Rīgas pilsonis. Pēc tam,

jau būdams ģildē, iemaksādams zināmu summu nau-

das un apņemdamies izpildīt zināmus sabiedrības pie-

nākumus — ieguva tiesības iestāties brālībā. Skaidrs,

ka šis noteikums novērsa šķēršļus, kas kavēja krie-

viem iestāties brālībā, jo neprasīja vairs ne luterāņu

ticību, ne vācu cēlumu, ne ballotējumu. Jaunais likums

šinī ziņā tikpat skaidrs kā dzidra vasaras diena.

Liekas, visiem strīdiem par luterāņu ticību, vācu

cēlumu un ievēlēšanu vajadzēja apklust pēc tāda aug-

stākās varas lēmuma. Liekas, tā vajadzētu būt, bet

kārtas intereses jau bieži Rīgai bija devušas drosmi

nepildīt nekādas un neviena pavēles. „Te negrib ne-

kā krieviska" apliecināja vetgerichts (kā jau par to

aizrādīju agrāk)). Ģilžu vecākie pasteidzās šo vārdu

pareizumu pierādīt darbos, bet ne vārdos. 1843. g.

26. janvārī vecāko sols sapulcējās apspriest uz 1841.

g. 19. jūnija likuma pamata sastatīto projektu par

uzņemšanu brālībā. Protokolā taisni aizrādīts, ka jau-

*) Lik. krāj. Senāta 1841. g. 24. jūlija 14670. nr. rīkojums.



177

tājumu par to, vai par brāļiem var uzņemt neluterā-

tņus, valsts padomes lēmums nav izšķīris; tālāk no-

lemts: agrākā balsu nodošanas kārtība, uzņemot brā-

lībā, atmaināma ar ballotējumu; ievēlēšanai nepie-

ciešamas divi trešdaļas klāt esošo balsu. Nākamajā
dienā notikušā brāļu sapulce gāja vēl tālāk: tā no-

raidīja vecāko lēmumu kā pārāk neizdevīgu brāļiem,

nolemjot atstāt veco kārtību (vienbalsīgu ievēlēšanu).
Vecāko sols, pievienodamies tam, tā paša gada 17.

februārī ar citu savu lēmumu aizliedza pieņemt lū-

gumus no tiem, kam jau divi reizes bija liegta uzņem-

šana brālībā.

Kā varam izskaidrot tādu cienījamā vecāko sola

pārdrošību likuma neievērošanā? Zinu, ka cienīja-
mais ģenerālgubernātors Brauns vēl 1784. g. nešau-

bījās pavēlēt aktus un privilēģijas uzskatīt par vai-

rāk svarīgiem kā fundāmentālos likumus. Zinu to-

mēr arī, ka par tādu pārdrošību Braunam izteikts

stingrs visaugstākais rājiens. Pielaižu, ka tas varēja
kaut kā vēl notikties 70 gadus pēc Rīgas iekarojuma.
Bet šādu pārdrošību vēl pirms 20 gadiem, kas izteicās

kaut kāda tur vecāko sola protokolā, kas atmaina

valsts padomes lēmumu, tādu pārdrošību es katē-

goriski atsakos saprast*).
Šāda stāvoklī Rīgas pilsoņus sastapa 1844. gadā

Baltijas provinču likumu krājums. Es jau aizrādīju, ka

*) Lūk, cits pilsētas kārtu veiklības piemērs. 1845. gadā lekš-

lietu ministrijas revīzijas komisijai ievajadzējās Lielās ģildes pro-

tokolu. Ģenerālgubernātors divi reizes tos pieprasīja. Pēdējo reizi

viņš to darīja stingri un kategoriski. Ģilde 1845. g. 10. oktobra

sapulcē tomēr nolēma: lūgt ģenerālgubernatoru paskaidrot, vai viņa

pēdējā rakstā izteiktas tikai kājnieku ģenerāla Golovina domas

jeb tā ir pavēle.
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tas neradīja lielu pārgrozījumu pilsētas iekārtā, kas

palika gandrīz tāda pat kā pagājušā vēstulē aprakstīta.

Ja arī izdarīja dažas pārmaiņas, tad nesvarīgas, kas

gandrīz nemaz jeb ļoti maz grozīja visu lietu būtību.

Likumu krājums vienīgi sankcionēja pastāvošās pa-

ražas. Tāpēc zem lielas daļas likuma paragrāfu lasām

vārdus: «dibinās uz vienmēr novērojamas paražas."
Radikāla pārmaiņa patiesībā skar ģilžu brālības. Tā

kā šī pārmaiņa dibinās uz tikko atstāstīto valsts pa-

domes 1841. g. 19. jūnija lēmumu, tad neuzskatu

par vajadzīgu pie tā tuvāk uzkavēties.

Pēc Likumu krājuma pilsoņu sabiedrība pa vecam

sastāv no maģistrāta, Lielās un Mazās ģildes. Lai

legūtu pilsoņu tiesības, prasa: piederību pie kādas

kristīgas konfesijas un vienas no ģildēm kā arī krievu

pavalstniecību un nevainojamu uzvešanos.

Lielajā ģildē uzņem tirgotājus, baņķierus, māksli-

niekus, «literātus", zeltkaļus, no tirdzniecības attei-

kušos tirgotājus un «literātus", kas atteikušies no sava

zinātnieka amata.

Mazajā ģildē ietilpst vienīgi amatnieki, kas pierak-
stīti kādā no cunftēm un dabūjuši jau meistaru no-

saukumu.

lekšējais ģilžu sastāvs (pilsoņi, vecāko dome, elter-

manis un dokmanisļ, amatpersonu ievēlēšanas kār-

tība (tāpat vienīgi no brāļiem), ģilžu sapulces v. t. t,

vienu vārdu, visa iekšējā iekārta un sadale un pat ģil-
žu attieksmes pret vecākiem un maģistrātu — viss

palicis tas pats. Atkārtoju, ka Svarīgākā pārmaiņa

attiecas uz kamerālo sēžu atcelšanu un grozījumiem,

Uzņemot brālībā. Par to, kas iznāca no kamerālo
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sēžu atcelšanas, kā tas atjaunojas citāda veida, runāju

111 vēstulē.

Apstāšos patiesībā pie brālībām, jo tikai iestājo-
ties tanīs rodas tiesība piedalīties pilsētas pārvaldē.
Mēs jau redzējām, kā pilsētas sabiedrība uzņēma val-

dības katēgorisko rīkojumu, kura nolūks bija nosti-

prināt krievu stāvokli Rīgā. Pirms aprakstīt nāka-

mos rīkojumus, pateikšu vēl dažus vārdus par krievu

stāvokli.

Par cik viņiem bija pieejama iestāšanās ģildēs,
redzams, piemēram, no tā, ka 1846. g. Mazajā ģildē

bija 838 locekļi, no tiem tikai divi krievi. Ar valsts

padomes 1841. g. 19. jūlija lēmumu noteic, ka visas

iestāju summas iemaksājamas pilsētas ienākumu kontā.

Nerunājot nemaz par to, ka neslus savāca par ļoti lie-

lām summām*), ka lielākā daļa nokļuva kameru kasē,

kas bija maģistrāta pārziņā, bet ne pilsētas ienākumos,

kā tam bija jābūt, piemetināšu, ka no ģildes nesliem

no katras personas atskaitīja 3 rubļus luterāņu ga-

rīdzniecībai. No tā nebija atbrīvots ne pareizticīgais,

ne luterānis. Vai vēl jāatgādina pie visa teiktā, ka

pareizticīgo garīdzniecībā nedabūja nekādu pabalstu

no pilsētas?

*) Tā, piem., mūsu gadsimteņa četrdesmitajos gados bija šādi

maksājumi: 1. ģildes tirgotājiem 80 r., 2. ģildes 60 r., 3. ģildes

40 r., cunfšu locekļiem 22 r. Šo naudu sadalīja šādi: luterāņu

garīdzniecībai 3 r.; maģistrāta locekļiem 11 r.; kameru kase: a)

par pierakstīšanu 1. ģildē 55 r., 2. ģildē —35 r., 3. ģildē—ls r.,

cunfte — 6 r.; b) pastāvīgā nodeva: no tirgotājiem; 5 r., no cunfšu

locekļiem 2 r.; c) ugunsdzēsēju instrumentiem no visu ģilžu tir-

gotājiem 5 r. 50 kap.
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Dažādi ierobežojumi krieviem nerimās. Piemērām,
krievu namdari un akmeņkaļi it kā nepiedzīvojuši
strādnieki turpināja būt vācu cunfšu uzraudzībā: vi-

ņiem bija noteiktas vietas, kur drīkstēja strādāt, no-

teica darbu, ar ko varēja nodarboties, summu, par

kādu varēja darbu uzņemties un noteica vācu cunfšu

meistara uzraudzību. 1842. gadā noteica cunftes no-

likumu krievu galdniekiem; pēc tā cunftē bija 20

vakanču pareizticīgajiem, bet 20 vecticībniekiem. Tāds

atdalījums tieši noveda pie tā, ka gadījumā, ja

majā katēgorijā visas vakances bija aizņemtas, bet

otrā dažas brīvas, tad pareizticīgajam, lai dabūtu ie-

spēju strādāt, vajadzētu pāriet vecticībniekos.».

Pa tam šis augstāk minētais vecāko noteikums

par uzņemšanu brālībā reālizējās. Likuma mērķis —

uzņemšana atkarīga vienīgi no zināmu noteikumu iz-

pildījuma, bet ne no brālības locekļu gribas — nepa-

visam nebija panākts: uzņemšana turpinājās, balsis

nododot. Rezultāts bija tas, ka 1846. gadā brālībā

neuzņēma nevienu krievu. 1847. g. krievi atturējās

no iestāšanās brālībā, nevēlēdamies paciest jaunus

apvainojumus. 1849. gadā 18. februārī*) brālība sa-

pulcējās, lai uzņemtu jaunpieteikušos. Bija pieteikti

astoņi krievi. Vecākie un eltermaņi centās pierādīt,
ka krievu pilnīga nepielaišana var rast lielas briesmas 1

brālībām un tāpēc, lai pie gadījuma būtu pierādījums,
ka brālības pieejamas arī krieviem, pieprasīja ievēlēt

divi vai trīs krievus. Sapulcē sacēlās troksnis; brāļi

*) Pec Baltijas prov. lik- krāj. II d. 961. p. velēšanām jāno-
tiek meteņu nedēļā; šinī gadā tās notika lielā gavēņa pirmajā

nedēļā. Pec tās pašas II daļas 963. un 964. p., ja vēlēšanas nebei-

dzas pirmajā dienā, var turpināties otrā, bet pec tam atliekamas

līdz nākamajam gadam.
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nevien pretojās uzņemt krievus, bet prasīja viņus

padzīt no sapulces, nosaukdami par nodevējiem tos!

tirgotājus (īpaši tirgotāju Rucu), kas aizstāvēja krie-

vus. Eltermanis slēdza sapulci. 27. februārī bija ve-

cāko domes slepena sēde, kas gatavoja paredzamo

panākumu. 28.-tajā bija jauna nomierināto un saga-

tavoto brāļu sapulce. No 8 krieviem, kas vēlējās ie-

stāties brālībā, priekšā lika tikai četrus, bet ar ballo-

tējumu ievēlēja divus — Bočarņikovu un Aļifānovu.

Viens no neuzņemtajiem, pirmās ģildes tirgotājs,

godapilsonis Ļeontjevs iesniedza senātam sūdzību. Se-

nāts 1849. gada 4. jūnijā pavēlēja vietējai varai rū-

pēties par to, lai pilnā mērā izpildītu provinču li-

kumu krājuma 960. p.

Tanī pat gadā izstrādāja Rīgas pilsētas jaunās

iekārtas projektu. To pārbaudīja Baltijas komitejā un

tās visaugstāk apstiprinātajos 1849. g. 22. un 27. jan-

vāra lēmumos bija paredzēts pašos pamatos mainīt

brālību kārtu priekšrocības, atņemot jebkuru poli-
tisku nozīmi un atļaujot ievēlēt amatos arī pie tām

nepiederīgas personas. Es jau attiecīgajā vietā aiz-

rādīju, ka projekta pārbaudei Rīgā sastatītajā ko-

misijā sacēlās vesela vētra, kas atgādināja 1803. ga-

da vētraino komisiju. Rātskungs Pētersons (maģistrā-
ta sūtītais loceklis) ar tirgotāja Tanka (Lielās ģildes

deputāta) palīdzību karsti pierādīja, ka komisijai, ne-

maz neievērojot Baltijas komitejas noteikumus, va-

jagot izlabot vienīgi dažus trūkumus un pēc vaja-

dzības nedaudz grozīt pastāvošās iekārtas veidu, ne-

ejot tomēr līdz pamatiem. Tāpēc viņš prasīja, ka

politiskā ziņā brālības nav grozāmas, t. i. amatos?

ievēlami tāpat kā agrāk brālību locekļi. Komisijas



182

lēmumu, lai gan valdības pārstāvji protestēja, pie-

vienoja lietai.

1849. gada projektam nebija lemts piepildīties; tā-

pēc arī brālības palika agrākās un tāpat nepieejamas

krieviem. Četru gadu laikā no 1849.—1854. g. pieci

krievi lūdza viņus uzņemt brālībā: uzņēma tikai di-

vus. Interesanti atzīmēt, ka vienu neuzņēma aiz met-

riskās apliecības neuzrādīšanas (1). Saprotams, tas

nav cits kā aizkārums: cēluma likumīgumu pārbau-
da, uzņemot par pilsoni, kas notiek pirms iestāšanās

brālībā; tāpēc ne ar kādu likumu nav noteikts pra-

sīt metrisko apliecību, uzņemot brālībā. Pārējos no-

raidījuma iemeslus maģistrāts attiecās uzrādīt. Sa-

vā iedomīgajā lepnumā tas sevi pielīdzināja Balti-

jas muižniecībai un līdzīgi tai uzskatīja par savu tie-

sību nepaskaidrot iemeslus, kāpēc kādam noraida lū-

gumu uzņemt viņu savā vidū.

Es jau brīdināju, ka būšu sevišķi pagātnes apcerē-

tājs, lai citiem dotu iespēju labāk izprast tagadni.

Tāpēc nepieskaros mums tuvākajam laikam. Bet ja

kādam iegribētos vaicāt: vai brālības pastāv? Xā v

da tām nozīme? Kā uzņem brāļus: pēc valsts pa-

domes noteiktas kārtības vai kā citādi? Jautātājam

es būtu atbildējis ar norādi uz pagājušā gada pilsētas
iekārtas projektu. 26. p. paskaidrojumā teikts, ka uz-

skatīts par neērtu brālībām atstāt agrāko politisko
iekārtu, vēl jo vairāk tāpēc, ka brālības bija galvenais
vilinājums „tiem, kas sacēlās pret Rīgas iekārtas pa-

turēšanu; viņi arī deva iemeslu pārveidot Rīgas paš-

valdības iekārtu, ko pati valdība sāka 1850. gadā".

Tāpēc, lai novērstu kārdinājumu un jaunu valdības

reformu iespēju, rodas priekšlikums par to, ko valdī-

ba jau sen prasījusi — piešķirt visiem pilsoņiem tie-
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sību būt ievēlētiem. Tālāk šinī punktā teikts: „tasĻ

ka brālības pašas sevi papildina ar ievēlēšanu, tām

piešķir .privātu biedrību raksturu". Skaidrs, ka vē-

lēšanas brālībās tomēr turpinājās līdz pat jaunajam

projektam, t. i. vecāko 1843. gadā parakstīto no-

teikumu, kaut arī ar likumu pretrunīgu, tomēr ievēro.

Brālības ierosināts atstāt kā privātas biedrības, ku-

ras locekļiem, trūkumā nonākot, ir tiesība uz pa-

balstu v. t. t. Kā notiks uzņemšana? Vai brālībās

pielaidīs arī krievus jeb pretējā gadījumā viņiem

atļaus dibināt savu brālību? Par visu to jaunās ie-

kārtas projekts pagaidām klusē.

VIII

Amatu cunftes Rīgā parādās jau ļoti agri: da-

žām ir savas šrāgas jau XIV gadsimteņa pirmajā

pusē. Jau šinī laikā cunftes sastāvēja no mācekļiem

(Jungen), zeļļiem, meistara palīgiem (Knecbte, Ge-

selle) un meistariem. Lai kļūtu par meistaru, vaja-

dzēja ceļot un nodot paraugdarbu. Šrāgas rūpē-

jās par meistariem, bet maz deva garantiju zeļļiem.

Tas bija par iemeslu, ka XVI gadsimteņa sākumā

radās zeļļu biedrība, lai darbotos pretim pārmērīga-

jiem meistaru prasījumiem.

Zviedru laiki, kad pēc kara beigām atjaunojās sa-

kari ar Vāciju, bija labākie amatu attīstībai Rīgā.
Valdība visiem līdzekļiem tos pabalstīja. Šinī laika

radās daudz jaunu šrāgu. Lielākā daļa izveidojās pēc
tās cunftes iekārtas, no kurienes nāca meistari: piem.

audēju šrāga aizgūta no Prūsijas, cepurnieku no Lī-

bekas, varkaļu — no Karaļaučiem v. t. t. Tikai ne-

daudzas šrāgas radās uz vietas, pie kam tās vei-
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doja pēc jau esošajiem paraugiem. Gandrīz visās ši-

nīs šrāgās noteikums iestājoties — Augsburgas ti-

cība un vācu cēlums: jau tad tikai nedaudzās cunf-

tēs Jauj uzņemt latviešus. Igauņus, piem., bija aiz-

liegts uzņemt audēju cunftē. Par meistaru kļuva pēc

agrākajiem noteikumiem; bez tam dažās šrāgās bija
atļauts atpirkties ar zināmu summu no iestāju no-

teikumu pildījuma.

Ar karaļa 1681. gada 13. aprīļa rezolūciju pavē-

lēja cunfšu jautājumos rīkoties pēc zviedru 1669. g.

amatu nolikuma, saskaņā ar ko maģistrātam vaja-

dzēja izlabot arī pastāvošās šrāgas. Šo pavēli ne-

izpildīja, bet gadās arī tagad, ka cunftes, kad tas iz-

devīgi, atsaucas uz šo nolikumu.

Šeremetjeva, Rīgu ieņemot, noslēgtajos akorda

punktos bija apsolīts katram atļaut brīvi pelnīties.
Ar visiem šiem noteikumiem cunftes uzglabājušās gan-

drīz savā pirmatnējā veidā. Nenozīmīgi mēģinājumi,
kas notika vēlāk (piem. 1818. un 1841. gadā) tās

pēc iespējas saskaņot ar laika prasījumiem, nedeva

vēlamos rezultātus. 1845. g. Likumu krājumā bija da-

ži noteikumi par cunftēm Rīgā (II d., 954. p.), bet

arī tur nebija lielāku pārmaiņu, izņemot atļauju no-

darboties ar amatiem visiem kristīgajiem.

Šoreiz nerunāšu par to, ka pēc visa Likumu krā-

juma gara, pēc kopējiem likumiem un pēc senāta

lēmumiem par amatiem Baltijā, parādoties Baltijas

provinču likumu krājumam, vajadzēja amatus pakļaut

vispārējiem valsts likumiem. Atstājot pie malas šos

pierādījumus, es tanī vietā pacentīšos pastāstīt par

cunftēm laikā tieši pēc Baltijas provinču likumu krā-

juma publicējuma. Pēc tam pastāstīšu arī par vē-
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lako laiku pārmaiņām un cik maz no fām kas gro-

zījās.
Cunfšu skaits Rīgā nav noteikts ar likumu. 1847.

gadā to bija 44; meistaru bija 1.000, zeļļu 1.554,

mācekļu 1.160*). Krieviem iestāju noteikumi bija tik

stingri, ka no kopējā meistaru skaita tie tikko sasta-

tīja Yu daļu.

Cunftes sadalījās lielajās un mazajās; bez tam

bija citas ārpuscunfšu biedrības. Abas pēdējās ka-

tēgorijas radās pēc norunas ar attiecīgo cunfti, kā-

pēc arī to tiesības atkarājās no lielās cunftes lab-

vēlības un vēl vairāk no summām, ar kurām mazās

cunftes atpirkās no lielo monopola. Vispār, tās iz-

dara tos pašus darbus, ko lielās cunftes, bet ar nelie-

liem izņēmumiem, tām nav visu cunfšu tiesību.

Visa amatniecība sadalījās pa 40 cunftēm, kas ra-

dīja ārkārtēju chaosu: katras cunftes tiesības nav

pilnīgi skaidras; dažas vienādas nodarbes atļautas
divām vai trim cunftēm, bet citas, pilnīgi dažādas,

apvienotas vienā. Tāpēc nebija cunftes, kuras tie-

sības bieži, dažreiz pilnīgi neapzinīgi, nebūtu cita

pārkāpusi, vai arī kas pati bieži nebūtu iekļuvusi
citā nozarē. Rezultātā — biežās prāvas cunfšu star-

pā un līdz ar to — naudas izdevumi.

Tādi amatu sadalījuma ļaunumi sastopami arī ci-

tu nozaru cunftēs, bet šaubos, vai vēl kur citur būtu

tik smieklīgs sadrumstalojums kā te. Lūk, daži pie-
mēri amatu sadalījumam. Namdari durvju koka sten-

deres var izgatavot vienīgi koka namos, bet gald-
nieki akmens namos. Logu ietvarus var izgatavot

*) 1860. g. pec pulkveža Veimarna Vidzemes statistikas (436.

lp.) cunfšu bija 43, tanīs 1004 meistaru, 2728 zeļļu, 1414 mācekļu-
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vienīgi galdnieki; namdarus sodīja par to vien jau,
ka sagatavoja materiālu ietvariem. Jumta logus, tur-

pretim, nevar izgatavot galdnieki — tas namdaru

amats. Seglinieki sevī apvieno visvairāk amatu: vi-

ņi ir tapsētāji, seglinieki, ratu izgatavotāji. Izgata-

vojot ratus, viņi tos nevar galīgi pabeigt, nevar pat

tam nolūkam nodarbināt citu amatu pratējus zeļļus.
Šinī gadījumā jāpasūtina attiecīgie darbi 6 dažādām

cunftēm: kalējiem, atslēdzniekiem, bronzētajiem, rat-

niekiem, stikliniekiem un krāsotājiem. Arī te vēl, lai

nekļūdītos, jāzina visi sīkumi: kalēji un atslēdznieki,

piem., var izdarīt vienus un tos pašus darbus, tomēr

starpība ir izgatavojamās lietas svarā. Ja jums va-

jaga krāsns durvtiņu, vai jūs uzminēsit, ka tā jā-

pasūtina pie bronzētāja? Pēc dzelzs stieņa un tē-

rauda pieša jāiet pie kalēja. Visjocīgākais tas, ka

maizes cepšanai bija divi atsevišķas cunftes:

ki un smalkmaiznieki. Agrāk viņi patiešām cepa da-

žāda veida maizi: pirmie pa lielākai daļai kuģinieku
maizi, otri pīrāgus un cepumus. Tā kā viņu starpā

bieži radās strīdi, tad katram maizniekam atļāva cept
ko grib. Kad vajadzēja apvienoties vienā cunftē, tad

strīdējās par to, kas kuram pievienosies. Kas ve-

cāks? Smalkmaiznieki, pamatodamies uz savu lielāko

skaitu un bagātību, prasīja aktā minēt, ka maiznie-

ki pievienojās viņiem. Maiznieki nepieņēma tādu ap-

vainojumu, uzskatīdami savu cunfti par vecāku. No

šī amizanta strīdus visvairāk bija jācieš zeļļiem: viņi

nevarēja pāriet no vienas cunftes otrā un tāpēc bie-

ži palika bez darba. Jāpiemetina vēl, ka ar cunfšu

nosaukumu Rīgā nodibinājās tādas apvienības, kas

sastāvēdamas no melnstrādniekiem, savās rokās sa-

grāba visus pilsētas sīkos peļņas avotus, kas visur
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nabadzīgajiem iedzīvotājiem dod ikdienas iztiku,

piem.: ligeru jeb kuģu iekrāvēju un izkrāvēju cunfte,

važoņu, laivenieku, sējēju cunftes. Medus kvasu pār-

dot ir ģildes brāļu brūžu komisijas privilēģija;
rudzu maizi pārdod strādniekiem atkal cita cunfte

v. t. t. Šiem monopoliem nav beigu. Varam iedomā-

ties, cik labvēlīgi tas var ietekmēt nabadzīgo meln-

strādnieku šķiru, kas dzīvo no dienas dienā un kam

nekādu līdzekļu nav iztikai.

Visām kristīgām brīvām personām ar labu uz-

vešanos ļauj iestāties ucnftēs. Laba uzvešanās nav

provinču likumu krājuma noteikumos; bet patie-

sībā to prasa un novērtējums pilnīgi atkarājas no

meistara patvaļīgā sprieduma. Nedaudzās cunftēs ne-

uzņem analfabētus, dažās prasa likumīgu cēlumu, ci-

tās neuzņem ticības atkritējus. Uz kā tas viss pa-

matojas — grūti teikt. Tas vairāk paraža nekā kāds

likums. Daudzas cunftes, piem., uzskata par nožē-

lojamu mežonīgo laiku atlikumu un neprātīgu no-

ziegumu pret nevainīgiem bērniem par tēvu grēkiem

paražu neuzņemt ārlaulībā dzimušos. Tāpēc bieži pat

nelikumīgi apzvēr uzņemamā likumīgo cēlumu. Tanī

pašā laikā ir citas cunftes (cepurnieki, miesnieki,

kalēji v. c), kas lepojas ar visu seno paražu ie-

vērošanu, un tikai nevēlēdamies tām palikt neuzticī-

gas, neuzņem ārlaulībā dzimušos, kaut arī pašas šā-

dai rīcībai nejūt līdzi. Vispār, uzņemšanas kārtībā

ir pilnīga patvaļa, kas novedusi pie tā, ka iestājoties

pareizticīgajam cunftē, rodas tādi šķēršļi, kādi ne-

pastāv luterānim. Vispārējo noteikumu, ka cunftē uz-

ņemtajam jāpierakstās ģildē, ne vienmēr ievēro. Ci-

tos gadījumos par to jāmaksā sods, citos izrāda ap-

brīnojamu labvēlību. Bijuši gadījumi, kad daži mei-
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stari iestājušies ģildē un kļuvuši pilsoņi tikai 15,

20, bet dažreiz tikai 25 gadus pēc uzņemšanas

cunftē*).
Katra cunfte sastāv no mācekļiem, zeļļiem (mei-

staru palīgiem) un meistariem. Pārrunāsim par tiemi

atsevišķi.

Katram, kas grib apmācīties kādā amatā, jāapru-

nājas ar kādu meistaru, lūdzot sevi pieņemt mācībā.

Par mazgadīgiem to izdara vecāki vai aizgādņi. Pirms

galīgi uzņemt par mācekli, uzņemamo pārbauda, pie
kam laiks nav ierobežots un pilnīgi atkarājas no

meistara, kāpēc dažreiz ievelkas vairākus gadus. Pēc

tam kādā no kārtējām sapulcēm uzņem par cunftes

mācekli atvērtas cunftes lādes priekšā, kas izpilda

spoguļa vietu. No šī laika māceklis kļūst par mei-

stara īpašumu. Par tiesību mācīties cunftē iemaksā

no 20 kap. līdz 5 r. Tāda starpība atkarājas no tā, kas

maksā: ja to dara māceklis, tad viņa iemaksa snie-

dzas no 2 līdz 5 rubļiem (vidējais iemaksas lielums

2 r. 50 kap.), bet kad maksā meistars, tad tikai 20

kapeikas. Vispār, mācekļiem no šīs naudas arī vē-

lāk nav nekāda labuma, jo tā nokļūst meistaru cunf-

tes kasēs (piem. meistaru un to sievu bēru kasēs

v. t. t)

Rakstveida līgumus meistaru un mācekļu starpa

noslēdz reti, gandrīz vienīgi tanīs gadījumos, kad

*) Papildām amatniecības nolikumam, ko izdevusi guberņas

pārvalde 1821. g. 31. maijā, noteikts visus cunfšu meistarus laikā

ierakstīt pilsoņu sarakstos, piedraudot ar sodu 50 r. apmērā un

pilnīgu darba noliegumu. Vēlāk izrādījās, ka laikā no 1822. līdz

1847. gadam no cunftes uzņemtajiem 463 meistariem iestāšanās gadā

par pilsoņiem kļuvuši tikai 36. Citi pierakstījās 15, 20 un pat
25 gadu laikā; bez tam 73 meistari palika nepierakstijušies.
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meistari saņem maksu par mācību. Daudzus no lī-

guma slēgšanas attur jauns ar to saistīts izdevums:

noteikumu apliecinājums amtsgericht'a — amatu tie-

sā — maksā 7 rbļ. 25 kapeikas. Tā bez līguma, bie-

ži pat bez lieciniekiem mutvārdu līgumos māceklis

nokļūst pilnīga atkarībā no meistara. Atkarību pa-

stiprina vēl tas, ka meistars var saīsināt vai paildzi-
nāt mācības laiku, nebūdams mierā ar mācekļa uz-

vešanos. Cunfte vienmēr nostāsies meistara pusē, bet

tiesa izlems katru strīdu, kā to gribēs spēcīgākā

puse, t. i. tas pats meistars.,
Darbalaiks mācekļiem nav noteikts; meistaram tie-

sība likt viņiem strādāt pēc patikas bez kādas atlī-

dzības. Tā bieži notiek, ka dažreiz mācekļi strādā

no pl. 4 rīta līdz 10 vakarā. Bez tam par pārkāpu-
miem mācekļus pēc meistaru sūdzībām amatu tiesāj

notiesā vai nu ar pērienu vai arestu, vai iznīcina lī-

gumu un aizliedz tālāk strādāt, nevis raugoties pēc

pārkāpuma lieluma un zēna gadiem, bet gan vienmēr

pēc meistara vēlēšanās. Bieži par zādzību, piem., nav

soda, bet bargi soda, ja meistars ir neapmierināts.

Amatu tiesa savos uzliktajos sodos nekad nav bijusi
konsekventa. Tā kā nebija nekādu noteikumu, nedz

likumu, tad tā vadījās vienīgi no meistaru vēlēša-

nās. Bieži bija gadījumi, kad meistari nevien ļauni,

bet pat necilvēcīgi apietas ar mācekļiem. Bija, piem.,

gadījums, kad meistaram, pārmācījušam mācekli ar

triju virvju mezglu, tiesa izteica savu neapmierināju-

mu par tik nepieklājīga ieroča lietāšanu. Viens meis-

tars nedod ēst mācekļiem, cits sit tos ar āmuru, tre-

šais spiež tos strādāt līdz vēlai naktij un pa svēt-

dienām v. 1 t. Pret visu to tiesa reaģē vienīgi ar aiz-

rādījumu, rājienu, atļauju māceklim ar meistara pie>«
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krišanu aiziet no viņa, un ļoti retos gadījumos uz-

liek pavisam niecīgu naudas sodu.*) Lieki piebilst,
cik bieži meistari neizpilda uzņemtos pienākumus, ne-

maksā nodokļus par mācekļiem, nepieraksta viņus

noteiktajā laikā cunftē (kāpēc māceklis zaudē mā-

cībā nodzīvotos gadus), neuzņemas norunātos izde-

vumus, kas sedzami, paaugstinot par zelli. Bija tādi

gadījumi, kad meistars, lai nerastos izdevumi tērpa

pirkšanai, kavēja mācekļa paaugstinājumu par zelli,

izteikdams neapmierinājumu ar viņa uzvešanos. Iz-*

cēlās strīdus, pret ko gan cunfte, gan amatu tiesa

palika vienaldzīgas. Pirms strīdus beidzās, māceklis,

laikā nepaaugstināts, nokļuva kara dienestā. Amatu:

tiesa apmierinājās ar 15 rubļu piedziņu no meistara,

t i. tās naudas, kas pienācās par solīto zeļļa tērpu»

ißija arī gadījumi, ka mācekli nepaaugstināja tāpēc;
ka meistars bija parādā cunftes kasei.**)

Pat meistara pārkāpumi, nesekmīga mācekļa ap-

mācība ne vienmēr tam dod iespēju lauzt līgumu.

Ja meistars nav ar to mierā, amatu tiesa pratīs at~

taisnot viņa patvaļīgo rīcību un atstās mācekli tanī

pašā darbnīcā.***)

*) Aprobežošos ar aizrādījumiem tikai uz dažiem amatu tiesas

protokoliem: 1843. g. 13. marta par grāmatsējēju cunfti; 1843. g.

5. un 24. aprīļa, 12. un 14. jūnija, 5., 14. un 31. jūlija, 6. un>

15. septembra, 20. decembra; 1845. g. 1. un 15. 'novembra;
1846 g. 17. janvāfa, 16. maija, 11. jūlija v. c. protokoliem.

**) Amatu tiesas 1845. g. 12. marta un 1846. g. 3. aprīļa

protokoli kurpnieku cunftes lietā.

***) 1815. gadā bija divi ļoti līdzīgi un ļoti interesanti gadī-

jumi. Kāds kurpnieku cunftes māceklis, ko meistars mocīja badā,

idivi reizes aizbēga pie sava tēva pusdienot. Amatu tiesa, kaut

gan bija pierādīts meistara nežēlīgums, uzdeva šādu jautājumu:
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Viss fas nav jāizcieš tā saucamajiem cunftes bēr-

niem, t. i. meistaru dēliem: visās cunftēs viņus tūliņ
var pierakstīt un tūliņ paaugstināt tieši par zeļļiem.
Pat ja meistars pats nestrādā savā amatā, kurā viņa;
dēls tā tad nekā nevarēja iemācīties, viņš to atdod uz

dažiem mēnešiem pie cita meistara un tad pieprasa

viņa paaugstinājumu, ko arī dara, ievērojot to, ka

tas ir cunftes bērns 1. Šī kārtība vislabāk rāda, par

cik paši meistari uzskata visu cunfšu aušību par ne-

pieciešamu amatniecības attīstībai. Nebīdamies ama-

tu pagrimuma, viņi paši to pārkāpj attieksmē uz sa-

viem bērniem, bet prasa stingru izpildījumu no ci-

tiem.

Nokalpojuši noteikto laiku, mācekļi var kļūt par

zeļļiem. Palūkosimies, kā viņi panāk šo paaugstinā-

jumu.

Pirmais noteikums — zeļļa darbā izpildījums. Ne-

var teikt, ka būtu doti grūti uzdevumi. Darbu izpilda
brīvajā laikā pie paša meistara (dažās cunftēs arī

pie eltermaņa), kā īpašumā arī tas paliek. Kādā no

kārtējām sapulcēm, dažreiz piedaloties vecākajiem
zeļļiem, darbu apskata meistari. Ja tas neapmierina,
tad apmācība turpinās vēl divi vai trīs mēnešusL

Dažās cunftēs šādu darbu neprasa; pietiek meistara

apliecinājuma, ka māceklis savu darbu prot. Otrs

noteikums — laba uzvešanās — pilnīgi atkarājas no

„Kā māceklis drīkstēja iet ēst bez meistara atļaujas?" Mācekļa

pārkāpums izlīdzināja meistara pārkāpumu un abus pierunāja turp-
māk vairs tā nedarīt (1845. g. 11. janvāra protokols). Galdnieku

cunftes māceklis žēlojas, ka meistars to slikti māca. Meistars

droši atbild, ka mācekļa apmācības gaitas jāiekārto pēc meistara

ieskata. Tiesa tam pilnā mērā pievienojas (1845. gada 11. jan-
vāra protokols).
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meistara sprieduma: ja viņš mācekļa uzvešanosl ne-

uzskata par labu, tad paaugstinājumu atliek.

Pēc uzņemšanas zellim sākas īstas mocības: tie ir

dažādie maksājumi. Viņš maksā cunftes kasē, t. 3u

meistaru kasē, ko nevarēs izmantot, kamēr pats ne-

būs meistars. Viņš maksā klejojumu kasē, no kuras

pabalstu saņem vienīgi tad, kad pats ir dzimis rī-

dzenieks. Bet galvenās mocības sākās zeļļu mājvie-

tās*). Te dažās cunftēs jāizpilda dažādas noslēpumai-
nas ceremonijas. Namdariem, piem., vajadzēja izga-

tavot kaut kādu leņķi, pie kam kļūdas gadījumā
sita ar āmuru pa galvu. Seglinieku, kalēju un cepur-

nieku cunftē jaunuzņemamais nostājās istabas vidū;

katrs no zeļļiem pēc kārtas pienāca klāt, uzskaitīja
visas vainas, ķo viņš nodarījis zeļļiem un par katru

vainu iesita. Par vainu uzskatīja: zeļļu apģērba val-

kāšanu, nepieklājību pret viņiem, pastaigāšanos ar

sievieti v. t. t. No visām šīm mocībām varēja atpirk-

ties; tas laikam gandrīz vienīgais iemesls, kāpēc tā-

das paražas vēl uzglabājušās. Izpirkums atkarājās no

uzņemamā naudas līdzekļiem; bija gadījumi, kad tie

sasniedza 30 rubļus. Tad sākas nesli zeļļu kasēs,

caurmērā līdz 19 rubļiem (dažās, gan ļoti nedaudzās

cunftēs tie sasniedza pat 80 rubļus). Beidzot par

diplomu maksā līdz 8 r, sidr., par reģistrējumu ama-

tu tiesā 3 rubļi (bet par papīru 60 kapeikas). Visu

šo nodevu un neslu kopsumma iznāk diezgan pie-

klājīga.

*) Šis mājvietas ir īpaši izmeklēti krogi, kur noteiktās die-

nās sapulcējas zeļļi, sevišķi dzīrēm, kas notiek uz kopējas lēses,
kurā jāpiedalās ari tiem zeļļiem, kas nav ieradušies. Te notika dūru

divkaujas, kūjām pec vācu Universitāšu parauga bija izstrādāti

īpaši statūti.
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Lai arī kā, bet māceklis paaugstināts par zelli. Pa-

raudzīsimies, par cik viņa stāvoklis uzlabojies un par

cik viņš kļuvis neatkarīgāks no meistariem.

Zellim jāpaliek pie sava agrākā meistara, pretē-

jā gadījumā viņam jādodas klejojumos. Ja agrākais!
meistars nevēlas viņu atstāt pie sevis, tad zellis vai

nu pierakstās mājvietā, no kurienes viņu piepra-

sa, vai arī pēc zināmas noteiktas kārtības ap-

staigā visus meistarus, pie kam viņam jāpaliek pie

pirmā, kas viņu pieprasa; vai arī viņš iet pie elter-

maņa, kas nosūta pie meistara, kam vajadzīgs zel-

lis. Vispār, meistara izvēle zellim nav brīva: viņam

jāiet pie tā, kas viņu pieprasa. Lielajā daļā cunfšu

zellis meistaru var atstāt vienīgi dodamies klejoju-

mos, bet pāriet pie cita viņam nav tiesību. Pat ta-

nīs nedaudzajās cunftēs, kur atļauta pāreja, ir tāds

noteikums: meistars, gribēdams atteikt zellim, brī-

dina viņu par to pirms nedēļas, turpretim zellim meis-

tars jābrīdina trīs mēnešus pirms aiziešanas no tā.

Darba laiku nosaka cunfte un meistars: zellis var

atteikties no darba pāri noliktajām stundām un katrā

ziņā dabū par to īpašu maksu. Zeļļa peļņa sniedzas 1
no 1 r. 50 kap. līdz 2 r. nedēļā. Dažās cunftēs, kā

piem. namdaru, ir dienas alga.

Zellim nav tiesības strādāt darbu savā labā, strādāt

ar necunftīgu vai citā cunftē. Par to, meistaram sū-

dzoties, amatu tiesa soda viņu ar cietuma vai nau-

das sodu vai arī viņam atņem darbu un darbarīkusl

Bija pat gadījumi, kad arī tādam zellim atņēma dar-

barīkus un darbu, kas pierādīja, ka ilgu laiku naV

varējis atrast meistaru un strādā vienīgi, lai rastu

uzturu sev un savai ģimenei. Amatu tiesa, uzlikda-
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ma sodus par to, raugās, viai cunfte piekrīt vai ne-

piekrīt atļaut darbu, bet cunftes savos prasījumos!

ļoti nekonsekventas.

Kā redzat, zellis tikai nedaudz atbrīvojies no mei-

stara un cunftes patvaļas. Tomēr viņš ir ceļā uz

meistaru, kaut arī šis ceļš ir ērkšķains un daudz;

šķēršļu tam pārvarami. Pirmais no tiem — pienā-

kums klejot. Pirmatnējais šī noteikuma mērķis, bez

šaubām, bija labs — līdzeklis papildināties amatā un

izveidoties morāli un politiski. Agrāk klejojumiem

bija paredzēta noteikti Vācija; no turienes vajadzē-

ja atnest meistara apliecību. Tādā veidā ar Vāciju

bija pastāvīgi sakari. Bez tam zellis, tur iemācīda-

mies amatā, nevien nepalika neuzticīgs savai mājas,

Rīgas pārvaldei, bet atgriezās vēl vairāk uzticīgs gan

cunfšu, gan municipiālajai iekārtai: visas Rīgas cunf-

tes pilsētas pārvalde bija iekārtota pēc vācu pil-
sētu parauga. Protams, zellis vairākus gadus klejo-'
dams pa Vāciju, iepazinies ar tās pilsētu iekārtu un

garu, atnesa līdz visus to senos (aizspriedumus un

uzskatus par nepieciešamību pretim darboties jebku-

ram jauninājumam. Tāpat saprotams, ka vēlākos lai-

kos, kad vācu pilsētas sāka atmest vidus laiku iekār-

tojumus, kad uz cunfšu drupām izauga rūpniecības
brīvība, tad arī zeļļi no saviem klejojumiem pa Vā-

ciju atnesa līdz idejas par cunfšu noslēgtības un iz-

cilā stāvokļa kaitīgumu. Agrāk katram zellim vaja-

dzēja klejot, citādi meistars nemaz nevarēja viņu pie

sevis turēt. Vēlākā laikā meistars pats viņu attur

no klejojumiem, jo atgriezdamies no tiem, pieprasīsi

lielāku algu. Ja zelli piespiež klejot, tad to dara pašu

zeļļu biedrība, kas šinī gadījumā rūpējas vienīgi par

konkurentu skaita samazinājumu. Tā klejojumi zau-
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dēja savu nozīmi, vēl jo vairāk tāpēc, ka no zeļļa

prasa fikai, lai viņš atstātu pilsētu, vienalga kur

iedams: pietiek, ka viņš nozūd kaut vai Rīgas priekš-
pilsētās.

Lai kļūtu par meistaru, lielākajā daļā cunfšu pra-

sa klejojumus. Ir tādas stingras cunftes, kur iz-

slēdz dalībniekus par to, ka nav devušies klejojumā
vai ka nav darba. Citas par katru nokavētu mēne-

si uzliek naudas sodu. Gandrīz visās cunftēs tomēr

pēc normas ļauj atpirkties no šī pienākuma. Atpirk-
šanās nauda, kas nonāk klejojumu kasē, ir tno 5 līdz

50 rubļiem.

Bez šī pienākuma zellim jābūt zināms gadu skaits

darbā pie meistara un katrā ziņā tad, kad viņš iz-

saka vēlēšanos pēc paaugstinājuma. Pirmo noteiku-

mu ne visai ievēro, bet otrs ir lielākais šķērslis zel-

lim: lai kā viņš neslēptu savu nodomu, meistari to-

mēr par to uzzina un neņem darbā.

Tad vēl nāk pārbaude. Pēc likuma tā noteikta tikai

tiem amatiem, kur kļūdām darbā var būt ļaunas se-

kas, piem. mūrniekiem, namdariem, akmeņkaļiem, at-

slēdzniekiem un ratniekiem. Praksē tomēr to prasa

arī citās cunftēs, piem. kurpnieku. Ilgums 1 gads.
Dažās cunftēs uzglabājusies paraža vajāt precēju-

šos zeļļus, kaut gan to noliedz likums. Vajāšanu iz-

dara meistari un zeļļi: pirmie bīstas, ka precējies

zellis sāks strādāt pats sev; otri zaudē dzīru biedru

savās zeļļu mājvietās. 1847. g. precējušos zelli nepie-

ņēma darbā; cepurnieki viņu nepaaugstināja par mei-

staru; miesnieki sodīja, ja nebija apprecējis tās pašas

cunftes meistara atraitni vai meitu.

Nāk beidzot pēdējais pārvaramais šķērslis —

meistara darbs. Strādāt pie sevis mājās neatļauj.
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Darbu izpilda pie eltermaņa vai arī pie cita mei-

stara; katrā ziņā zellis mļaksā par telpām un pacier*

nā meistarus, kas seko viņa darbam. Šie darbi vē-

lākā laikā kļuvuši vienkāršāki, bet maz no tiem la-

buma un tie prasa diezgan daudz laika, kurā zellim

ir tikai izdevumi, bet nekādu ienākumu. Dažreiz šisļ

darbs prasa vairākus mēnešus. Bez tam dažās cunf-

tēs jāizpilda darbi, ko pēc tam nav iespējams pār-'

dot: kalēju cunftē milzīgs cirvis, enkurniekiem liels

enkura āķis. Citās cunftēs darbs kļūst cunftes vai

dažreiz arī meistara īpašums. Šī darba nevērtīgums

redzams no tā, ka daudzās cunftēs atļauj atpirk-
ties. Meistari apskata meistara darbu; ja tas

mierina — jāstrādā par jaunu un jāmaksā sods. Ja
uzskata par labu, tomēr sods jāmaksā. Pēc tam zel-

lis izdara iemaksas cunftes kasē, pacienā

pierakstās pilsoņu sarakstos, kas maksā ap 26 rbļ.,
liek sevi apstiprināt amatu tiesā, pie kam no viņa at-

kal pieprasa no 2 līdz 5 rubļiem.

Dažās cunftēs uzņem katru gadu reizi; citās, kur

meistaru skaits ierobežots, jāgaida vakance; treša-

jās vēlēšanos jāizsaka vairākas reizes (līdz pat se-

šām) zināmos termiņos, katru reizi nomaksājot attie-

cīgu nodevu. Citās pēc takses no meistara mantinie-

kiem jāpērk visi palikušie darbarīki vai jāsamaksā
zināma summa, vai arī jāsaņem darba vieta.

1818. gadā ar marķīza Pauluči apstiprinājumu vi-

siem šiem maksājumiem noteica zināmu tarifu. Lai

arī tas pamatojās vienīgi uz cunfšu datiem, ar lie-

liem izlaidumiem, tomēr tam vajadzēja samazināt da-

žādos neslus. lekšlietu ministrijas revīzijas komisija,
kas darbojās 1845. un nākamajos gados, turpretim,

neapstrīdami pierādīja, ka šo tarifu neievēro un, piem.,
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skursteņslauķiem tarifā paredzēto 16 rubļu vietā nesli

bija sasnieguši 60 rubļus. Visās cunftēs soda nau-

idas 5 rubļu vietā bija 20, 30 un vēl vairāk rubļu lie-

las; meistaru pacienājums izmaksāja līdz 100 un daž-

reiz pat vairāk rubļiem. Pati amatu tiesa oficiāli lie-

cināja, ka ievērojamie izdevumi daudzus atturot no

meistara pakāpes ieguvuma. Komisija, savākdama

(daudz datu šinī jautājumā, aplēsa zeļļu izdevumus,

kļūstot par meistariem, caurmērā uz 200 rubļiem.
Bet pieskaitot vēl soda naudas par precībām, par

liekiejošanu, meistardarba izdevumus, komisija nokļu-

va savos aplēsumos līdz 400 rubļiem.*) — Tas ir ve-

sels kapitāls, ar ko citās pilsētās var uzsākt amat-

niecības uzņēmumu; te to iztērē bez kāda labuma jau-

najam meistaram.

*) Revīzija, protams, norādīja uz izdevumu lielumu cunfšu ka-

sēs, kas ietekmēja nestus. Cunfšu kasēm jāsedz izdevumi advo-

kātiem par savu lietu vešanu; bez advokāta neviena lieta te ne-

bija kārtojama. Izdevumi tik lieli, ka, piem., klavieru meistari sa-

maksāja no 1841. līdz 1846. gadam advokātam „kā pienācīgu at-

algojumu" 442 rubļus par to, ka viņiem panāca savu cunfti. Cunfšu

lēses, kur daudzās ailēs lasām par „izmaksām un atalgojumiem

sevišķiem nolūkiem", ir vesela rinda izdevumu ar nosaukumu ho-

norāri", t. i. īpašs atalgojums ierēdņiem par viņu dienesta pie-
nākumu izpildīšanu, piem. šrāgu pārbaudi, paskaidrojumiem v. t. t.

Citās nolēsēs nenoteikto izteicienu vietā atrodam jaukas frāzes,
kā piem. važoņu cunftes grāmatās no 1837. līdz 1846. gadam
lasām par „atlīdzinājumu važoņiem par zirgiem un ratiem rāts-

kunga medībām un izbraucieniem". Nevajag aizmirst, ka ierēd-

ņi bez savām parastajām algām dabū ievērojamus ienākumus no

atļautām, tā saucamajām kancelejas nodevām. Piemēram, cunftes

tiesas sekretārs, būdams tanī pat laikā sekretārs arī kameru tiesā,

1847. gadā saņēma no pilsētas kases 533 rubļu kārtējas algas, bet

kancelejas nodevu pēc paša liecības — līdz 1200 rubļiem. Bez tam,

izpildīdams publiskā pilsētas notāra pienākumus, viņš dabūja vēl

līdz 700 rbļ. Kopā 2.433 rubļus, neskaitot honorārus.
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Cunftes bērniem klājas daudz vieglāk: viņi ma-

zāk maksā, atbrīvojas gan no pārbaudes, gan no mei-

stara darba. Viss tas atkarājas no cunftes. Vispār no

cunftes bērniem daudz ko neprasa no tā, kas jāpil-
da zeļļiem it kā amatniecības uzlabojumam, pie kam

amatniecība nemaz necieš. Kāpēc tad tādi pārmērīgi

šķēršļi?

Citu pilsētu meistarus uzņem, izpildot meistara dar-

bu un samaksājot visus izdevumus. Citiem vārdiem,

Maskavas meistaru Rīgā uzskata par zelli.

Cunfšu meistaru atraitnes var turpināt vīru uz-

sākto darbu. Tam nolūkam viņas izvēlas jebkuru zel-

li, kaut arī no cita meistara, pie kam nedz meistars!

var to atturēt, nedz zellis atteikties.

Var beidzot iekļūt arī pieskaitīt osmeistarios.

Tam nolūkam no zeļļa neprasa ne klejojumu, ne

meistara darbu, ne kaut ko citu no iepriekš minētā;

prasa tikai naudu. lemaksājis noteiktu summu (caur-
mērā 26 rubļus), zellis kļūst par pieskaitīto meista-

ru un var strādāt visās pilsētās un ciemos, kur navj

viņa cunftes, ar noteikumu nedzīvot Rīgā un tās

apkārtnē un neievest tur savus ražojumus. Šis ļau-'

nums parādījās kopš 1826. gada un to cieš.

Vēl atliek pastāstīt pār tā saucamajiem Bohnhasen,

t. i. pie cunftēm nepiederīgiem amatniekiem. Viņus
uzskata it kā par kādiem kaitīgiem radījumiem, kam

nav nekādas Ukumu aizsardzības. Amatu tiesu lēmu-

mi, kas vienmēr sastatīti pēc cunftes vēlēšanās, ir

nežēlīgi. Bohnhase's īpašums nav neaizkarams: tokon-

fiscē un pārdod. Arī viņa persona nav neaizkarama:

viņu soda, apcietina. Viņa dēļ izdara kratīšanas pie

privātpersonām, aptur ielās cilvēkus un apskata. Pie
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cunftes nepiederīgam cilvēkam jādzīvo, bet viņš ne-

drīkst strādāti Ar viņu kā ar spitālīgu nevar saieties

ne cunftes loceklis, ne privāts cilvēks: pirmo apcietinās

par noziedzīgu sadarbību, otru par pasūtinājumu, kas

varbūt izdarīts aiz neziņas, pie cunftei nepiederīga
amatnieka. Šo nelaimīgo medībām, kā viņi sauc

—

Bohnhasenjagd — vingrinās visas cunftes. īpaši iecel-

ti meistari ar policijas ierēdni un amatu tiesas

stāvi (kam liela patika piedalīties, jo par katru reizi

saņem 1 rubli 25 kap.) iekļūst visur, aizņem izejas, iz-

dara kratīšanu un pazudis tas, pie kā atradīs darba-

rīkus vai izpildītu darbu! Tam nav nekādas nozīmes,

ka viņš strādā savai vecājai mātei vai lai būtu iespē-

ja skolā mācīties. Cunfšu meistaru sirdis arī nav

akmens: tādam nabaga upurim atņems izpildīto dar-

bu, bet kā žēlastību atstās darba rīkus tikai ar solī-

jumu turpmāk nestrādāt.*)

Tāds bija Rīgas cunfšu stāvoklis nevien šī gadsim-

teņa četrdesmitajos, bet pat vēl piecdesmitajos ga-

dos. Valdība, sajemdama bez skaita sūdzības gan

par cunfšu rīcību, gan no cunfšu puses par viņu mo-

nopoltiesību neievērošanu, bieži stājās pie reformām,

no kurām tomēr nevienu nenobeidza. Patiesais cunf-

šu stāvoklis, cik man zināms, maz grozījies; ir citā-

di kļuvuši daži sīkumi, bet svarīgākais, pati būtība

palikusi gandrīz tā pati.

Saskaņā ar valsts padomes 1841. gada 20. jūnija

rīkojumu tad pat Rīgas vietējā priekšniecība sasta- 1

tīja amatniecības nolikuma projektu. 1850. gadā to

atsūtīja atpakaļ pārlabojumiem kā pilnīgi nederīgu.

*) Amatu tiesas 1845. g. 10. un 16. marta protokoli grāmat-

sējēju cunftes lietā.
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Tanī pašā laikā cita komisija pēc ģenerālgubemātora

rīkojuma sastatīja jaunu projektu, ievērodama 1845.

gada revīzijas rezultātus. Apvienotā komiteja, kas

sastāvēja no iekšlietu un finanču ministrijas pārstāv-

jiem, 1852. gadā arī šo projektu atzina tikai par

pastāvošo cunfšu noteikumu kopojumu. Bet pirms ap-

vienotās komitejas 1853. gadā sastatītais projekts bi-

ja apstiprināts, Vietējā priekšniecība, ievērodama pār-

maiņas Rīgas amatniecībā, uzskatīja to par nepie-

mērotu un pavēlēja sarakstīt jaunu.

Rezultātā radās 1860. gadā jaunas šrāgās, bet 1863.

gadā pilnīgs amatniecības nolikums. Šrāgās mazliet

atvieglināja meistara nosaukuma iegūšanu: atļauts iz-

mantot meistara tiesības vairākās cunftēs vienā lai-

kā, atļauts nodarbināt neaprobežotu skaitu mācekļu
un zeļļu. Vispār, novērojami mēģinājumi samazināt

neaprobežotās cunfšu tiesības. Ar oficiālām ziņām

tomēr var pierādīt, ka cunftes nepadodas jaunajiem

noteikumiem un pieturas pie vecajām šrāgām. Pēc

šrāgu publicējuma 1860. gadā iestādēs lielā skaitā ie-

sniegtās sūdzības rāda, cik mazā mērā progresīvas

izdarītās pārmaiņas, cik lielā mērā cunftes ierobežo

un cik lieli to prasījumi paturēt monopolus.*)

*) Šis vēstules apmēri un neiespēja savākt pilnīgas ziņas, ne-

ļauj uzskaitīt visas sūdzības. Pietiks, ja norādīšu uz dažām vairāk

ievērojamām. 1860. g. 19. marta sūdzība, ko iesniegusi virvju pi-

nēju cunfte par viņu šrāgās pārgrozījumu. 16. maijā mūrnieku

cunfte sūdzas, ka ārzemju meistariem atļauj Rīgā izdarīt akmens

darbus. 25. maijā galdnieku cunfte sūdzas, ka baronam Ungernam-

Šternbergam atļauts turēt galdnieku darbnīcu; ļ. decembrī tā pati

cunfte sūdzas, ka cietokšņa vaļņu norakumu un dzelzceļu būvju
darbi nodoti citās rokās, lai gan tādi darbi pienākas cunftei. 1862.

g. 28. jūnijā Mazās ģildes vecākais sūdzas, ka visām cunftēm iz-
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1863. gada nolikuma projekts pārsteidz vispirms

ar savu daudzvārdīgumu: tanī 686 paragrāfi. leda-

līts piecos dažādos nolikumos. Nerunājot nemaz par

to, ka līdzīga apmēra nav nevienam Eiropas tirdz-

niecības, amatniecības vai rūpniecības nolikumam,

pat kopā saņemot, un ka ir daži labi ierosinājumi,

šis nolikums patur cunfšu noslēgtību, sadrumstalo-

tu nodarbību sadalījumu, cunftēs eksāmenu un pār-
baudes darbu. Nolikums par meistariem norakstīts

no Zaksijas 1857. gada projekta, ko noraidīja kā ne-

piemērotu un 1861. gadā apmainīja ar vairāk libe-

rālu. Zeļļiem tomēr neļauj strādāt sev un pārāk

spilgti izceļas mēģinājums paplašināt amatu tiesas

darbības apjomu. Vienu vārdu, šis projekts, pa lier

lākai daļai saglabādams sakropļoto cunfšu iekārtu,

kas visās Eiropās zemēs atzīta par anacbronismu,

nav gandrīz nekā devis amatu brīvībai.

Valdība pēdējā laikā tīri dabīgi sāka interesēties

par krievu amatniecības stāvokli. Visas ziņas norā-

dīja, ka attiecīgie likumi neatbilst pašreizējam rūp-
niecības stāvoklim. 1859. gadā sāka strādāt īpaša

komisija pie finanču ministrijas. Šīs komisijas ka-

pitālais darbs pēc pēdējā laika ļoti atzīstamā paņē-

miena nebija vairs kā agrāk kancelejas noslēpums:
to iespieda un publicēja, lai savas domas varētu iz-

dots viens nolikums. 1863- g. 17. februārī krāsotāju cunfte elter-

maņa personā sūdzas par Pēterburgas tirgotāja Bernshofa uzņem-

šanu cunftē. 1860. g. namdaru cunfte sūdzas par zelJa Šīra, pielai-

šanu pie meistara darba bez klejojuma; mūrnieku cunfte sūdzas

par meistara Gramaljē uzņemšanu, kas nav nostrādājis noteiktos

gadus pie Rīgas meistara. Krievu akmeņkaļu ārpus cunftēm esošā

biedrība lūdz atļauju pēc lielāka zeļļu skaita un tā joprojām.
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teikt arī cilvēki, kas šinī lietā ieinteresēti un to

pārzina. Tanī pašā nolūkā to paziņoja domēm un ma-

ģistrātiem.

Manos nodomos neietilpst iztirzāt šo projektu, kas

paredz pie mums amatu brīvību. Visos Krievijas nova-

dos, tik dažādos pēc saviem iedzīvotājiem, likumiem,

paražām un pat darba veida, vienu vārdu — visās

Krievijas malās, pat Kurzemē, projektu uzņēma kā

derīgu reformu, kas atbilst svarīgākajiem prasījumiem.

lesūtīja dažas lietišķas piezīmes, bet nekur nepacē-
lās balss pret amatu un peļņas brīvību — svarīgāko,
kas paredzēts projektā. Nekur — izņemot Rīgu! Ma-

ģistrāts 1864. gadā noraidīja projektu kaut vai ar

tiem pašiem pamatojumiem, ko, piemēram, minēja 1785.

gadā, publicējot pilsētu nolikumu. Kā agrāk tas pie-

rāda vajadzību uzgaidīt, kamēr galīgi pārveido mu-

nicipiālo iekārtu, nedomādams nemaz par to, ka šis

pārveidojums jau bija sācies visā Krievijā un nekur

to neuzskata par šķērsli jaunajam amatniecības no-

likumam. Maģistrāts runā par to, ka Rīgas cunfšu

iekārta ciešā sakarā ar tās politiskajām1 iestā-

dēm, aizmirsdama, ka šī dziesma vecāka par pašāml

iestādēm. Atstājot šoreiz nepārrunātu vācu pilsētu

autoritāti, kas jau atteikušās no cunftēm*), un pat,

nebalstīdamies uz ievērojamiem vācu rakstniekiem,

*) Piemēram, Bomerts savā brīnišķīgajā sacerējumā Freiheit

der Arbeit, Beitrāge zur Reform der Gewerbegesetze (Bremen

1858), lai pierādītu rūpniecības brīvības noderīgumu pat technis-

kajā ziņā, jauki aizrāda uz to, ka Parīzes pasaules izstādē no

Vācijas ražojumiem izcēlušies tikai tie, kas izgatavoti fabrikās,
t. i. ne pēc cunfšu noteikumiem. Cunfšu ražojumi vai nu nemaz ne-

bija izstādīti, vai arī nevarēja konkurēt ar tādiem pašiem citu

zemju ražojumiem, kur ir rūpniecības brīvība.
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kas pierādījuši cunfšu nederīgumu amatniecības prog-

resam*), vienu vārdu, atstājot pie malas šinī gadī-
jumā to, uz kā daudzkārt balstījās, cenšas pierādīt

nopelnus, kas it kā esot cunftēm tecbniskajā amat-

nieku izglītībā. Ar to vēl nepietiek — bīdamies ie-

bilst pret jaunajā nolikumā izteiktajiem principiem,
cenšas pārliecināt, ka teorētiski nevainojamais pro-

jekts nepiemērots Baltijai, tāpēc ka vietējās priekšV
niecības cunfšu iekārtā jau izdarītās reformas tik

lielā mērā apmierina pašreizējos prasījumus, ka pa-

dara nevajadzīgu katru reformu, kas nāk no ār-

puses. Lūk kur īstais iemesls; tāpēc reforma ne-

der, ka nāk no citurienes! Beidzot aizrāda uz īso

laiku (vairāk par 3 mēnešiem), kas dots pārbaudei,

un nepieciešamību to nekļūdoties pārspriest, sasta-

tīt Rīgas cunfšu un attiecīgu likumu vēsturisku pār-
skatu!

Katrs, kaut cik iepazinies ar iepriekšējo vēstuļu
saturu, viegli atzīs, ka visi šie iebildumi ir tikai pa-

gātnes atkārtojums; jauna tur gandrīz nekā nav, tā-

pat kā jauna nav reformu nevēlēšanās. Neuzņem-
damies pūles noraidīt šos smieklīgos iebildumus, no-

beigšu savu vēstuli, norādīdams uz protestiem pret

Baltijas regresīvo virzienu, protestiem, kas izteikti

pašu vācu presē. Kādas vācu avīzes korespondents**),

pārspriezdams amatniecības nolikuma projektu, par

ko tikko runāju un, pienācīgi atzīdams tā princi-

pus, izsaka šādu piezīmi: „Tikai Baltijas
kas kopš seniem laikiem piesavinājušās vienīgi ag^

*) Aizrādīšu tikai uz brīvpilsētām. Bremenē rūpniecības brī-

vība dc facto un dc iure pastāv no 1861. g. 4. aprīļa, Frankfurtē

pie Mainas un Hamburgā no 1864. gada.

**) Zeitung fūr Norddeutschland, 5. Mārz 1864.
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rakās vācu civilizācijas otru pusi, cunfšu ierobežo-

jumi pastāv līdz šim laikam pilnā spēkā." Tomēr

kāda saimnieciskos jautājumos sapratīga Baltijas avī-

ze*) pareizi pareģo Baltijai, ka tuvs tas laiks, „kad

uzņēmības gars, kapitāls un visu kārtu jaunā paau-

dze vēl vairāk kā līdz šim pagriezīs muguru pilsē-

tām, kas smok cunfšu žņaugos, un līdzīgi drogu pre-

ču noliktavām sadalītas plauktos un traukos, un aiz-

ies turp, kur atradīs tīru gaisu un brīvību."

Nekāda maģistrāta kazuistika nevar apgāzt šo pa-

reizo vārdu taisnīgumu.

IX

lepazīstinājis lasītājus, par cik tas bija ar ie-

robežotiem līdzekļiem iespējams, ar Rīgas pilsētas

iekārtu, gribu vēl pastāstīt par kādu savādību, kas

sastopama tikai šinī zemē un kam tikpat daudz aiz-

stāvju kā pēlēju. Tā ir kancelejas nodeva, kas

maksājama nevien tiesu, bet arī visās citās maģi-
strāta iestādēs. Neizturieties pārāk vienaldzīgi pret

šo nodevu tikai tāpēc vien, ka to sauc par kanceler

jas. Izlasījuši šo vēstuli, pārliecināsities, cik tā sva-

rīga un cik liela tai nozīme kancelejas darbvedībā.

Parunāsim vispirms par maģistrātu un pilsētas pār-

valdi.

Pēc Severīnas traktāta atcelšanas pilsoņi, noslē-

guši jauno līgumu ar maģistrātu, noteica tam 6 tūk-

stoši florīnu gadā no pilsētas muižu ienākumiem ar

to norunu, lai pārējie ienākumi nonāktu kopējā pil-

*) Baltisdie Monaisschrift.
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sētas kasē. Pavisam neilgā laikā maģistrāts jau rī-

kojās tā, ka visus muižu ienākumus tērēja citām va-

jadzībām, bet sev prasīja līdzekļus no pilsētas kases»

Eltermaņi, kas tanī laikā naidojās ar burgomisfriem,

atteicās līdzekļus piešķirt. Radās cīņa, kas nobeidzās

ar jaunu traktātu 1616. gadā. Šoreiz pilsoņi nolēma

izsniegt maģistrātam visu par 1610. g. aizturēto algu,
bet kopš tā laika izmaļksāt tam līdzšinējās summas

vietā 3 tūkstošus dālderu gadā; bez tam maģistrātam

piešķīra dažādus ienākumus un neslus, ko sauca par

akcidencēm. Tanīs ietilpa: milti, siens, vīns, mesli četr-

reiz gadā (Ouartalaccidenzen), goda maize (Ehrem-

brot) un kaut kāda krūšu zāle (Brustkraut), viss

pietiekamā daudzumā. 1619. gadā maģistrāts, atsauk-

damies uz dārdzību un aizrādīdams, ka rātskungi
savā dienestā zaudē veselību un pašu ienākumus,

lūdza nolemtos trīs tūkstošus izmaksāt nevis dālde-

ros, bet gan valsts dālderos. To tas panāca, bet ar

noteikumu nepieaicināt vairāk pilsoņu pie maģistrā-
tam savāktajiem nesliem (collectae). Jādomā, ka ar

visu šo pielikumu līdz pat sešiem tūkstošiem, maģi-
strāta saņemamās akcidences liekas bija jau toreiz

pārāk lielas un smagas pilsoņiem. Tā liek spriest

viņu pēdējais nolīgums, kas noslēgts ar maģistrātu
1679. g. 2. septembrī. Šoreiz pilsētas priekšniecība

apsolījās par sev noteikto atalgojumu 10.500 dālderu

(pāri par 12.000 rubļu) gadā „atteikties no visām!

devām, akcidencēm un cita veida ienākumiem, kas

tam pienācās pēc agrākiem līgumiem un citiem nor

teikumiem no pilsētas nodevām, muižām, zivju tirgus

desmitdaļas, cunfšu lēsēm un citiem sabiedrības ie-

nākumiem. Maģistrāts apsolījās nepieļaut, lai turp-

māk kāds no ierēdņiem pretēji šim līgumam izman-
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totu kādas akcidences vai neslus vai nu slepus, vai

arī atklāti."

Nav šaubu, ka pilsoņi, upurēdami zināmu summu

no pilsētas ienākumiem, vēlējās tanī pašā laikā at-

brīvoties no visiem iespējamiem nesliem, lai arī kāds

tiem būtu nosaukums vai veids. Maģistrāts tomēr

citādi saprata vārdu akcidence un, atteikdamies no

dažiem ienākumiem, paturēja tā saucamo kancelejas

nodevu, t. i. nodevu par lietu kārtojumu. Šī paraža

uzglabājās ilgi.

Katrīna II neatvairāmi cenzdamās Baltiju pie-

līdzināt visai valstij, nevarēja nezināt šīs node-

vas smagumu. 1784. g. 5. aprīļa rīkojumā*), pār-

mezdama ģenerālgubernātoram Braunam, viņa nepa-

reizo rīcību likumus publicējot, viņa pavēl atcelt kan-

celejas nodevu, jo visiem ierēdņiem noteikta pienā-

cīga alga, runādama šādus zīmīgus vārdus: „Taisnība

jāspriež bez atlīdzības un tiesās nevar būt nekādu

akcidenču. Nav vajadzīgs nemaz lieki aizrādīt uz

ļaunumu, kas no tā ceļas."

Diemžēl, šis sapratīgais rīkojums nepastāvēja il-

gi. Mēs jau zinām, ka 1796. gadā Rīgā atgriezās vew

cie laiki ar veco pārvaldi. Tūliņ pasteidzās nevien

atjaunot agrāko kancelejas nodevu, bet sāka to jau

reālizēt pat jaunās iestādēs. Vidzemes gubernātors

Richters (tas pats, kas 1802. g. izdzina krievus no

ģildes sapulces), lūdza 1798. gadā atļauju**) kancele-

jas kalpotājiem bez algas izlietāt arī kancelejas no-

devu par lūgumiem. Nākamajā 1799. gadā guberņas

*) Prov. lik. krāj. 15.979. nr.

**) 1798. g. 3. aprīļa rīkojums. Lik. kr. 18.463.
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pārvalde izdeva nodevas tarifu, attiecinot to uz visām!

tiesu iestādēm un atļaudama nodevu izlietāt nevien

kancelejas kalpotājiem, bet arī savam sekretāram. No-

devu pēc tarifa iekasēja nevien par lūgumiem, bet

par visiem dokumentiem, no visiem, kas vien tiesās

ko lūdza vai citu ko vēlējās.
Tādā stāvoklī kancelejas nodevu 1845. gadā sa-

stapa provinču likumu krājums. Aprobežodamies vie-

nīgi ar to, ka pastāvošās paražas padarīja par liku-

miem, provinču likumu krājums atstāja arī šo no-

devu. Par to atrodam pavisam trīs paragrāfus: vier

nā no tiem (59. p. 1. d.) atļauta kancelejas nodevai

privātās lietās pēc pastāvoša tarifa par labu tiesu

kanceleju ierēdņiem un kalpotājiem; citā (I d. 455.

p.) nodeva atļauta maģistrāta virskancelejai, pēc
valdības noteikta tarifa un, beidzot, 521. p. no-

deva atļauta zemākajās pilsētas tiesās pēc tam nolū-

kam noteikta tarifa.

Te vispirms rodas jautājums: pēc kāda tarifa ņe-

mama kancelejas nodeva tiesu iestādēs? Likumu krā-

jumā vienā vietā teikts, ka pēc valdības noteikta ta-

rifa, bet citā — ka pēc pastāvošas kārtības. Tas ta-

rifs, pēc kā tagad ņem nodevu, nekad nav nekādas1
valdības, t. i. nekādas augstākas iestādes

nāts. Pēc kopējiem valsts likumiem visas nodevas,

vienalga par ko tās ņemtas, tikai tad likumīgas, kad

nodevas lielumu apstiprinājusi un atļāvusi dažos ga-

dījumos augstākā vara, dažos attiecīgā ministrija. Ši-

nī gadījumā tarifu, pēc kā pilsētas iestādes aplēš no-

devu, nebija apstiprinājušas nevien minētās iestādes,

bet pat vietējais ģenerālgubernātors. Maģistrāts pie-

rāda tarifa likumīgumu it kā ar to, ka šo tarifu rei-

zē ar pilsētas statūtiem apstiprinājusi zviedru karalie-
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ne Kristīne un ka tas pievienots 1798. g. valdības ap-

stiprināto pilsētas statūtu iespiestajam eksemplāram.

Tam var iebilst. 1647. gadā Rīgas pilsētas burgo-
mistri sūtīja uz Stokholmu deputāciju*) lūgt ap-

stiprināt viņu privilēģijas. Zviedru valdība, nevēlē-

damās apstiprināt to, ko nezina, pieprasīja privilēģi-

ju oriģinālus. Lieta ievilkās, jo valdība vienu otru

reizi bija pienākusi pilsētas pārvaldi dažu aktu slēp-
šanā. No karalienes Kristīnes rezolūcijas tomēr re-

dzam, ka akti bija patiešām nosūtīti. Ar tiem to-

mēr notika savāda nelaime, ko atstāstīšu karalienes

rezolūcijas vārdiem:. „Kas attiecas uz burgomistru

un maģistrāta vispadevīgo lūgumu izskatīt 1675. g. vi-

ņiem pēc karalienes pavēles piešķirtās pilsētas tiesī-

bas, tiesu iekārtu un kancelejas nodevu tarifu, lai

pēc tam tos iespiestu, tad viņas majestāte patiešām

atzīst, ka minētie statūti un noteikumi bija iesniegti

tanī gadā, bet tie dažādu apstākļu dēļ pazaudēti.

Tāpēc atļaut maģistrātam un burgomistriem iesniegt

jaunu minēto nolikumu sarakstu, lai viņas 1 majestāte

saskaņā ar iepriekšējo rezolūciju varētu pavēlēt tos

izskatīt un pēc tamatļaut iespiest un publicēt." Skaidrs,

ka karaliene neapstiprināja tarifu; tas būtu bijis sa-

vādi, jo jau pēc viņas rezolūcijas maģistrāts 1679.

gada līgumā ar pilsoņiem atteicās no visām akciden-

cēm un nodevām. Vēlākajos gados tarifu neapstip-

rināja neviena valdība. Tā tad maģistrāta pierādījums
it kā tarifs būtu zviedru valdības apstiprināts, ir

ārpus katras kritikas.

Paraudzīsimies tālāk. lepriekš minēju, ka Rīgas

*) To skaitā bija burgomistrs Fukss, kas atstājis par šo

lietu ļoti saistīgas piezīmes.
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pilsētas statūti nebija zviedru valdības apstiprināti.

Nav nekādas vajadzības ieiet tālākos sīkumos, atgā-

dināt par Elreichsona fon Flūgelna statūtiem, par

Bruno Hauenfelda 1684. g. par šo temu sarakstīto

disertāciju v. t. t. Pietiek aizrādīt, ka viss tas nav

toreizējās valdības apstiprināts un tāpēc tam ir ti-

kai privātu krājumu nozīme. Pētera I 1710. g. 30.

septembra aktā starp citu apstiprināti visi statūti,

„ko saņēmuši no valdniekiem"; tā tad arī šoreiz nav

apstiprināti visi minētie statūti, jo tie nebija valdnie-

ku piešķirti. Tāpēc paša maģistrāta sākumā 1780. g.,

tad 1798. g. pārveidotais un pārbaudītais statūts ir

privāts krājums, jo nekad nav iesniegts krievu val-

dībai un nekad nav tās apstiprināts*). Tāpat nav

apstiprināts pievienotais un vēl šodien izlietātais kan-

celejas nodevu tarifs. Tā tad nepareizs arī otrs ma-

ģistrāta pierādījums, ka tarifs apstiprināts reizē ar

1798. gada statūtu.

Viss tas gaiši liecina, ka nodevu tarifs kā neap-

stiprināts nevar būt likumīgs. Bez tam tas prasa

pārstrādājuma kā novecojies un nepiemērots taga-

dējai darbvedībai.

Baltijas provincēs palaikam uzbrūk piekukuļoju-

miem, kas zeļot krievu tiesu iestādēs, pie tam vai

līdz pašām debesīm slavējot kancelejas nodevu si-

stēmu, kas padarot neiespējamu jebkādu kukuli. Vis-

biežāk norāda tādos gadījumos uz vajadzību saņemt

kādu izziņu. Rīgā, stāsta, vajagot tikai ierasties tie-

sas iestādē, iemaksāt kancelejas nodevu, pēc vienā-

di noteikta, visiem zināma tarifa un izziņu izdara ne-

*). Sk. Die Prozessform m Liefland v. Christian Stielsen.

I>orpat, 1825.
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vis ka ļaunprātību un kādas izspiešanas vai pieku-

kuļo juma dēļ, ka to dara krievu guberņās.
Nevaram noliegt, ka šinīs vārdos nebūtu daļa zi-

nāmas taisnības, tomēr pārāk niecīga. Ir zināms, ka

līdzīgas nodevas pastāvēja visā Krievijā, bet kā lie-

las ļaunuma radītājas un patvaļas veicinātājas Kat-

rīnas II laikā tās atcēla, kad visiem darbiniekiem no-

teica kārtējas algas.
Nekāds likums, nekādi noteikumi vai tarifi ne-

var noteikti un nemainīgi iepriekš nosacīt kancele-

jas nodevas apmērus; šinī gadījumā vienmēr pat-

vaļai paliek plašs darba lauks un kukulis pieņems
tikai citu veidu, aizsegsies ar likumu un izvairīsjes
vajājuma. Kancelejas nodeva dod pilnu iespēju ne

slepenām ļaunprātībām bez soda bailēm atklājuma

gadījumā, bet atklātām, visiem zināmām, likuma aiz-

sardzībā. Tādā veidā tas ir smags nodoklis, nepa-

reizs nesis, kas nospiež un posta. Ceru to pierādīt
dažiem piemēriem.

Sākšu ar to, ka tarifs pārāk novecojis; sastatīts,

pielāgojoties jau neeksistējošas darbvedības veidam.

Tāpēc, stingri ņemot, tas vairs nav nodevas tarifs,

bet tikai rokas grāmata, ko pielāgo tagadējai darb-

vedībai. Lūk, jau patvaļas sākums, lūk, kur nāk tas,

ka vienā gadījumā ņem vairāk, otrā mazāk.

Šai nodevai nekur neved grāmatas, nevienam ne-

dod nekāda pārskata un, beidzot* par saņemšanu ne-

dod nekādu kvīti; citiem vārdiem, nav iespējams nedz

pārbaudīt nodevas pareizumu, nedz vajāt tās ieka-

sējumu patvaļīgos apmēros. Ir daudz maz kāda ie-

spēja pārbaudīt to pēc nedaudzām lietām: pēc tās

lieluma uz dažādiem privātiem kapitāliem, kas daž-

reiz paliek tiesās un pēc atvokātu lēsēm par lietu
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kārtojumu. Šie avoti neļauj visā pilnībā atklāt šo

ļaunuma lielumu, bet pietiek to nedaudzo aizrādījumu,
ko minēšu tūliņ, lai parādītu, cik nepamatots šis no-

teikums. Sākumā pastāstīšu par dažiem gadījumiem
kas paskaidro nodevu ievākšanas veidu un tad pār-

iešu pie vispārējām piezīmēm.

Kancelejas nodeva bieži sasniedz tādus apmērus,

ka varētu aizrādīt uz vairākiem gadījumiem, kad at-

klātās izsolēs pārdod nekustamu mantu nodevas iztrū-

kuma piedziņai. Tas jau dod zināmu jēdzienu un

rāda, cik tas milzīgs un ar kādu smagumu gulstas

uz privāto cilvēku pleciem. Daudzos gadījumos tas

pārsniedz valstij maksājamās nodevas. Par pilsoņa

pasi visur, kā krievu guberņās, tā arī Baltijā valstij

maksā 1 rbļ. 45 kap.; bet te bez tam aplēš kance-

lejas nodevu 1 rbļ. 80 kap. Kliedziet cik gribat par

kukuļiem, tomēr negribot jāatzīstas, ka neviens ku-

kulis par pasi neaizsniedz šādu apmēru.

Reiz četrdesmitajos gados mūsu gadsimtenī bāru

tiesai bija jāapraksta pēc kāda akmeņkaļa nāves āt-

stātā manta. īpašums sastāvēja no 219 Skotijas lē-

zenajiem vienāda lieluma akmeņiem un 75 smilšak-

meņiem. Sarakstu sastata uz zīmogpapīra; raksta pla-

ti, lielām malām. Vārdi:
„
viens (Eins) Skotijas ak-

mens, platumā (vārdiem) un garumā (vārdiem) at-

kārtoti 219 reizes; tas pats ar 75 smilšakmeņiem.
Tā saraksts kļuva tik milzīgi liels, ka kancelejas no-

deva par to līdzinājās 1/14 visa īpašuma vērteS, t. i.

tai daļai, kas pēc krievu likumiem pienākas meitai

kā mantojums no viņas tēva! Ja par nelaimi akmeņ-
kalim būtu palikuši vairāk: tūkstoš akmeņu, tad va-

ram spriest, kādus apmērus būtu sasniegusi kance-

lejas nodevai
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1849. gadā kādam krievu tirgotājam bija lieta se-

nātā. Izpildu rakstu šinī lietā atsūtīja Vidzemes gu-

berņas pārvaldei paziņot lūdzējam. Guberņas pārval-
dei nez kāpēc likās ērtāk krievu tirgotājam krie-

vu senāta rīkojumu paziņot vācu tulkojumā, par ko

bija jāmaksā 18 rubļi 35 kapeikas. Ja tirgotājs, ne-

prazdams vācu valodu, būtu gribējis dabūt tulkojumu
no krievu rīkojuma, tad viņam vajadzētu samaksāt

vēl kancelejas nodevu. Cik viņš būtu samaksājis, grū-

ti nosakāms, jo to aplēš par tiem pašiem dokumentiem

ļoti dažādi. Tā, piemēram, tirgotājam Kuzņeoovam
ar biedriem, bija piesūtītas šādas kancelejas nodevas

lēses: a) 1841. g. septembrī par guberņas pārval-
des rezolūcijas četru lapu tulkojumu 6 r.; b) 1840.

gada septembrī par apellācijas lūguma četru lapu

tulkojumu 5 r. 20 k.; par sešu lapu tīrrakstu pa

30 kap., 1 r. 80 k.; c) 1841. g. augustā par rezolū-

cijas oriģinālu 7 r., norakstu 2 r. 80 k.; izpildu rakstu

1 r. 75 k., norakstu 70 k.; papīru glabāšanu archī-

vā 70 k., ministeriālam 70 k., kopā 13 r. 65 k.

Ar advokātu palīdzību, bez kuriem te nevar ne-

vienu lietu kārtot, bieži sākas prāvas nepareizā tiesā.

Sarakstes ilgst vairākus gadus, par kancelejas nodevu

iekasē ievērojamas summas un pēc tam lietu nodod

tur, kur pienākas. Te atkal jaunas nodevas. "Pulkvež-

leitnants P., nopircis Vidzemē muižu, pēc kāda adļ-

vokāta padoma sāka prāvu ar mācītāju. Lieta sakās

zemestiesā, kas atrada formālitāšu neievērošanu, tās

izlaboja; vienu vārdu, sarakste ilga vairāk par asto-

ņiem gadiem. Pa to laiku bija jāmaksā līdz 2000 r.

kancelejas nodevu, pēc kam visu lietu kā neietilp-
stošu tiesas kompetencēs, nodeva pilstiesai, kur at-

kal sākās jaunas, arvien jaunas nodevas.
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Tāpat ietur 1% no privātiem kapitāliem, kas kaut

kādu iemeslu dēļ glabājas tiesās. Tie jāmaksā par

naudas pārskaitījumu, ko dara arī tad, kad visa sum-

ma ir viena naudas zīme. Šo procentu ieturēja arī

tanī gadījumā, kad nauda bija nepareizi nokļuvusi

tiesā un to nosūtīja uz citu. 1839. g. rīkojumā šo

kārtību it kā atcēla. Pēc tam tomēr bija, piem., šādi

gadījumi. Pēc titūlārpadomnieka Naumova nāves pa-

lika ievērojams kapitāls, kas 1843. g. nepareizi no-

kļuva bāru tiesā, kura to nodeva zemes tiesai, aiztu-

rēdama tomēr tiesas kancelejai 37 r. 70 kap., bet

maģistrāta virssekretāram un bāru tiesas sekretāram

par labu 1.125 r. 96 k. Kad guberņas pārvalde atpra-

sīja šo naudu, maģistrāts atteicās, atsaukdamies uz

to, ka nauda ieturēta pēc pastāvošas paražas un ka

tam nekad nav paziņots rīkojums, kas aizliegtu ietu-

rēt naudu pārsūtījum.u gadījumos. Ar to lieta arī

beidzās.

lepriekš jau minēju, ka nekur neved ne grāma-

tas, ne arī kādus pārskatus raksta par kancelejas;
nodevu. Tāpēc nav nekādas iespējas daudz maz no-

sacīt tās lielumu, kaut arī var noteikti apgalvot, ka

šī nodeva ārkārtīgi smaga un netaisna. Šis apgal-

vojums nav minējums. Tas pamatojas uz dažiem pie-

mēriem, līdzīgiem iepriekšējiem, bet vēl vairāk uz

1847. gada oficiāla aplēsuma, kas, ja arī nav absolūti

pareizs, tad tomēr tuvs īstenībai un drīzāk samazi-

nāts nekā palielināts. Interesanti to salīdzināt ar iz-

maksājamām algām. Piemēram, maģistrāta virssekre-

tārs dabūja algas 666 r. 66 k., bet kancelejas' nodevu

3.169 r.; bāru tiesas sekretārs 533 r. 33 k. algas,

līdz 2.250 r. nodevu; archīvārs 400 un 1.900 r., virs-

notārs 400 un 1.350 r., zemes virstiesas sekretārs
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400 un 1.700 rubļu v. t. t. Tā tad nodeva četrkārtīgi

pat pieckārtīgi pārsniedz saņemamo algu. Kas gan

nebūs pēc visa tā vienis pratis, ka tas ir vienkārši

smags nodoklis par labu ierēdņiem, nodoklis, kam

nav nekāda mēra, nekādu noteikumu, kura patva-

ļīgai piedziņai nav un nevar būt nekādu šķēršļu.

Rīgā kancelejas nodeva ir .vienkārši tīkls pārvilkts
katrai cilvēka darbībai; nevar pakustēties, lai ne-

iekļūtu šinī tīklā. Cik neved nepareizu lietu, prāvu
tikai kancelejas nodevas dēļi Cik nav lietu, kas sāk-

tas ne tanī vietā, kur pienākas: šīs lietas kārto un

nenodod pienācīgajā vietā, kamēr nav radusies ievē-

rojama summa kancelejas nodevu* Te gandrīz jau

radusies pārliecība, ka tiesa un tiesas darbība un

forma nav valsts nepieciešamība, bet gan vienīgi lī-

dzeklis ieturēt kancelejas nodevu.

Diez vai paši karstākie šīs sistēmas aizstāvji būs

spējīgi norādīt līdzekļus, kā pretim darboties ļaun-

prātībām. Te nepalīdzēs nekāds jauns tarifs, lai arī

cik sīki sastatīts; ļaunprātīgas rīcības iespēja tomēr

paliek. Varam noiet pat līdz rindu vai pat burtu

skaita noteikšanai atsevišķā lapā vai lappusē; bet

ar kādu tarifu jūs noteiksit, lai dokumentus rakstītu

īsi, bez kādiem liekiem atkārtojumiem? Mēs jau re-

dzējām, ka vienas rindas vietā pilnīgi likumīgi var

uzrakstīt šo rindu 219 reižu. Kā var atturēt, lai arī

kāds būtu tarifs no simtiem līdzīgu gadījumu, ko ag-

rāk nevar paredzēt: piemēram, kur vajadzīga viena uz-

ziņa, lai nebūtu uzrakstītas piecas; tur, kur vajag
piecu, lai nebūtu saražotas piecpadsmit v. t. t? Jo
sīkāks būs tarifs, jo vairāk iespējas ļaunprātībām.

Vienīgais līdzeklis palīdzēt šinī lietā liekas būs no-

teikt nodevas lielumu ne pēc papīra lieluma, bet pēc
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attiecīgās lietas veida: piem; par mantojuma vai vis-

pār īpašuma apraksti vajag ņemt noteikti vienādu,

mērenu tarifu, lai arī cik daudz vai maz tam vaja-

dzētu papīra; par pilnvaras apliecinājumu arī va-

jadzētu nodevai būt vienādai. Pilnīgi bez tam va-

jadzētu aizliegt pieprasīt nodevu, ja lieta nokļuvusi

nepareizā vietā vai arī par naudas pārskaitīšanu.

Pārmaiņas šinī ziņā vēlas visi, jo nevar neatzīties,

ka pastāvošo iekārtu nav ko slavēt, kaut arī daudzi

to tomēr dara.

Nobeidzot ar to savas vājās, pat nepilnīgās ap-

ceres, uzskatu par nepieciešamu pateikt dažus beigu
vārdus, lai vēl vairāk noskaidrotu manu vēstuļu jēgu

un mērķi un pēc iespējas atbildētu tām piezīmēm, kas

par šīm vēstulēm jau bija jādzird.

Pirmais, ko man teica, bija aizrādījums uz to, ka

manas apceres attēlo Rīgas pilsētas pārvaldi tik tum-

šā un neizdevīgā gaismā, ka kļūstot nesaprotams,
kā tad Rīga vismaz ārēji sasniegusi to savu izskatu,

kas neviļus katram jāredz? Atstāšu nepārrunātu to,

ka pēc ārienes vienmēr nevar pareizi spriest par

iekšieni; ka āriene, ārējais greznums jau daudzkārt

bargi mūs pievīlis pašu lietās; ka pašiem savās gai-

tās nācies, neaizraujoties ar spožumu, lasīt rindu

starpā tikai tāpēc, lai uzzinātu savu stāvokli īstajā

gaismā, — un atsaukšos vienīgi uz to, ko sāka ties-

nesis, kas pilnīgi kompetents šinī jautājumā, tuvu

pazīst mūsu zemi un ilgi bijis tās pārvaldes priekš-
galā. Lūk, ko viņš pirms nepilniem 10 gadiem rak-

sta: „Vietējie spriedumi par Rīgas un tās tirdznie-

cības ātro attīstību bieži dibinās uz tās iekārtas īpa-
tību ietekmes nesamērīga vērtējuma un uz sistēma-
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tiskas novēršanās no tās ģeogrāfiskā stāvokļa tiešo

seku novērtējuma. Pa tam nez vai Daugava ar visām

tās krācēm un sēkļiem un Rīgas jūras līcis, ar vi-

sām tā veidotās ostas neērtībām nebūs vairāk vei-

cinājuši Rīgas un tās tirdzniecības attīstību, nekā

visi tanī pastāvošie likumi un noteikumi kopš Li-

vonijas ordeņa līdz mūsu laikiem." Piemetināšu pie

šiem taisnīgajiem vārdiem, ka pie Rīgas noslēdzas

220.000 kv. veršķu ūdenssistēma un ka pilsētai bez

ievērojamiem ienākumiem vēl ir īpašas patrimoniāl-
muižas, kādu nav nevienai krievu pilsētai. Līdzīgos

apstākļos, lai cik būtu nederīga vietējā pārvalde, Rī-

gā vienmēr būs ievērojama tirdzniecība, turīgi tir-

gotāji un pietiekami pilsētas ienākumi. Pareiza, la-

ba pārvalde var desmitkāršot šo labklājību, bet pati

ļaunākā to nenomāks galīgi. No tā izriet, ka Rī-

gas pārvaldes vērtējums nevar pamatoties uz sprie-

dumiem par tirdzniecības stāvokli un pilsētas ārējo

izskatu. īsts, pareizs vērtējums ņems sev par pa-

matu no administrācijas atkarīgo iestāžu un pašas

pārvaldes stāvokli. Kādā stāvoklī atrodas šīs iestā-

des, līdz kādai attīstības pakāpei nokļuvusi pilsētas

administrācija — to esmu centies noskaidrot ar Rī-

gas vēstulēm.

Pēc tam man aizrāda, ka šie vēsturiskie senu lie-

tu izrakumi esot nevien nevērtīgi, bet pat tieši kai-

tīgi, jo tagad visā zemē izdarot reformas. Vispirms

atspēkošu pārmetumu, it kā es vienīgi izrokot pārāk

novecojušus notikumus. Es nevaru neteikt, ka uz-

skatu šādu pārmetumu pārāk neglītu: mani preti-

nieki un tāpat katrs mans lasītājs zina tikpat labi

kā es pats, kāpēc es nevaru un man nav tiesību

pieskarties tagadējiem vai nesenajiem laikiem, kaut
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arī te, kur vien bļja iespējams, es, piemēram, runāju

par mūsu gadsimteņa piecdesmitajiem un sešdesmi-

tajiem gadiem. Liekas, šo laiku nevar nosaukt par

sen pagājušu, ja es, beidzot, būtu atļāvies vēl vajrāk

pastāstīt par tagadni — Dievs pasarg, kādi kliedzieni,

kādi pārmetumi tad nebūtu jādzird! Kas gan ma-

nai galvai nebūtu jāpanes! Baltijas vai vismaz Rī-

gas avīzes bez kādām ceremonijām apvainotu mani

nācionālā naida kūdīšanā, tautas sacelšanā pret tau-

tu. Pēc šī pieņēmuma pareizuma pierādījumiem nav

tālu jāiet: vajag, piem., tikai atcerēties to vētru, kas

sacēlās Rīgas presē par Maskavas Vēstneša un Krie-

vu Invalida rakstiem. Ja arī tagad, kad es pēc manu

pretinieku domām rokos tikai senatnē, ja arī ta-

gad, es to atkārtoju, man jādzird rūgti pārmetumi

un smagi apvainojumi, tad par cik tie nebūtu stip-

rāki, ja man būtu bijis vairāk iespējas runāt par

mums tuvāku laiku.

Tālāk atļaujos nebūt vienis prātis ar apgalvoju-

mu, ka vēstures senie notikumi kaitīgi sakarā ar

zemē notiekošajām reformām. ledrošinos pat domāt

pilnīgi pretējo. Ja paredzētajām reformām nav no-

lūks paturēt veco kārtību zem jauninājumu maskas!;

ja tie vīri, kam dota iespēja reformas izdarīt pašos

pamatos, negrib par ļaunu izlietāt sev doto iesāpēju

un vēlas un izdara tādas pārmaiņas, kas iznīcina

veco ļaunumu, un sēj tā vietā labu sēklu, ja, beidzot,

šīs reformas ir patiesas, tad nevien nav ko bīties

pagātnes izklāsta, bet gan tas jāvēlas: reformas la-

bums būs vairāk izjūtams, kad ir iespēja uzzināt vi-

sos sīkumos par ļaunumu, ko tā iznīcinājusi. lesak-

ņojušos ļaunumu iznīcināt var vienīgi tad, kad zini

to no paša sākuma, no paša pirmavota, jo nedarīt
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kļūdas var vienīgi labi zinot pagājušās, vēsturiskās

kļūdas. Tā visiem zināma patiesība. Kāpēc pret to

sacelties? Kāpēc tāds uztraukums? Kāpēc baidīt?

Vai patiešām tikai tāpēc, lai pierādītu manu vārdu

patiesīgumu, kas tik bieži šinīs vēstulēs izteikti, ka

vecas paražas tik ātri neaizmirstas; ka Rīga, kā dar-

bojās pirms simtgadiem, tā darbojas arī tagad. Šie

kliedzieni taču skan cauri visai Rīgas vēsturei; ar

tiem taču baidīja gan poļu, gan zviedru valdību! Nē

— kā nu gribat, bet ar saviem kliedzieniem, iebie-

dējumu, nepārliecināsit nevienu, izņemot mazdūšīgos,
neiebaidīsit nevienu, izņemot vēstures nezinātājus* vai

tādus, kas tikai meklē iemeslu attaisnot savu darbību.

Kāpēc tad beidzot Krievijā tādu jautājumu atklātu

pārrunu neuzskata par draudīgu, kad tas attiecas 1
uz pašu Krieviju? Visas valdības pēdējā laikā refor-

mas izstrādāja lielākā vai mazākā mērā, piedalotiesl
literātūraiuņsabiedrības spriedumam — cilvēkiem, kas

tieši bija ieinteresēti. Jādomā, valdība tur nesaskata

ļaunumu; tā turpina darboties pēc tās pašas sistēmas.

Cik neatklāja pie tam visnekrietnāko ļaunumu; cik

reiz man nevajadzēja pieskarties visjūtīgākajām nācior-

nālā lepnuma stīgām; cik nav aizkārts vārīgu vietu!

Bet neviens nekliedza pret šiem atklājumiem, ne-

viens tos nesauca par kaitīgiem, jo krievu sabiedrība

apzinājās, ka ne tas ir īstais patriots, kas slēpj ļau-

numu, bet gan tas, kam drosme to iznīcināt. Krievu

sabiedrība saprata, ka tikai pagātnes vēsturisks iz-

pētījums dara drošu katru reformu un glābj no ag-

rāko kļūdu atkārtojuma. Kāpēc tādus nesaudzīgus pār-
metumus krievu sabiedrības dzīvei, kāpēc šo atklātību,

kas nopēla ne tikai kādu pilsētas pārvaldi vien, ne-

vienam neuzskatīja par vainu, neizsauca kliedzienus,
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iebiedējumus? Kāpēc tad tagad, kad pieskārāmies vie-

nīgi pie viena maģistrāta vēstures, man pārmet, man

uzveļ nedzirdētus apvainojumus? Ja vēl mani atspē-

kotu, pierādītu manas kļūdas — cita lieta; tad tas

būtu saprotams. Bet uz mani kliedz, apvaino. Skaidrs,

ka mani grib nobaidīt un piespiest klusēt, lai tikai

ļaunums paliktu neatklāts, lai tikai aiz lieliskā deko-

rējuma notiktu agrākie varoņdarbi. Lai mani preti-

nieki runā ko grib; viņi tomēr paši dod man ie-

meslu šaubīties par viņu vēlēšanos pēc nopietnām re-

formām. Šīs aizdomas aug tīri negribot, kad no vi-

sām Baltijas malām lasāmas ziņas, ka pilsētu re-

formas izdara noslēgto privileģēto kārtu starpā*).

Kāpēc tad šīs un tām līdzīgas, pat svarīgākas re-

formās Krievijā norisinājās vairāk vai mazāk atklā-

ti? Kāpēc to pašu vēlēties Baltijai nozīmē izteikt

kaitīgu vēlēšanos, nozīmē — horribile dietu — uzkurt

nācionālo naidu?

Tas lielais apvainojums, ka es radot tautību naidu,

būtu vienkārši smieklīgs, ja aiz tā neslēptos cita do-

ma. Ar kādu brīnumu es Rīgas vēstulēs radu

tautību naidu? Izskaidrosimies pamatīgi, uzdosim jau-

tājumus pēc iespējas taisnus un vienkāršus! Kam

es uzbruku? Dažiem maģistrāta nodarījumiem. Vai

patiešām jūs nejokojat, manus aizrādījumus par vie-

nu administrātīvu iestādi gribēdami uzskatīt par ap-

vainojumu pret veselu tautu, veselu zemi? Pēc visa

tā, ja kāds gribētu darīt zināmas ļaunprātības: uz

Rīgas dzelzceļa, jūs to nosauktu par nācionālā naida

uzkurinājumu? Izdarīsim atkal salīdzinājumus. Kāpēc

*) Sk. starp citu pēdējas ziņas no Jelgavas „Maskavas Vēst-

neša" 86. nr.
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atļauts atklāt kaut vai Poltāvas domes ļaunprātības,

neriskējot Mazkrievijas guberņas sacelt pret Lielkrie-

viju? Kāpēc, neaizkarot baltkrievu tautības apziņu,

viar saukt par „launu" viņu zemē pastāvošo vienu

vai otru ļaunumu? Un kāpēc to nevar darīt, tikko

runa skar vienīgi Rīgu? Tādā apvainojumā pret se-

vi redzu vienīgi ļaunprātīgus vārdus un to pašu ie-

biedējumu. It kā visās manās vēstulēs nebūtu runa

par to, ka vairums iedzīvotāju nejūt līdzi maģistrāta
rīcības veidam un sen jau gaida pamatīgas reformas?

It kā manas vēstules nebūtu pierādījums, ka arī vai-

rums vācu iedzīvotāju vienmēr apzinājies to ļaunu-

mu, ko esmu atklājis ar saviem stāstiem, nav tam

līdzi jutis un nav vēlējies tā turpināšanos? Es uz-

sveru, ka arī tagad, šinī laikmetā pat vairums vācu

iedzīvotāju jūt man līdzi, dalās manos uzskatos un

saprotas ar mapi nākamības vēlējumos.

Visa rinda manu vēstuļu, neskardama tautību

jautājumu, bija domāta Vienīgi pret iedzīvotāju

mazākuma, izcilās kārtas netaisnajām privilēģijām. Pie-

tiek salīdzināt pilsoņu skaitu .ar vispārējo iedzīvotā-

ju skaitu Rīgā, lai pārliecinātos par tās iekārtas ne-

taisnīgumu. Tā pēc IX revīzijas no 30.285 vīriešu

kārtas iedzīvotājiem tikai 1.151 pieder pie augstākām

tirgotāju kārtām, kamēr pie pilsētas pierakstīti 24.402

iedzīvotāji*). Vai ir kāds sapratīgs vai taisnīgs pa-

mats visu varu, visas tās priekšrocības nodot 1.000

cilvēku saujiņai par ļaunu 24.000 cilvēkiem, uz kuru

pleciem gulstas viss nodokļu, nodevu un klaušu sma-

gums? Vēl attālākā vēstures laikmetā tādam mono-

*) Sk- 653. lp. Veimarna grāmata „Materiali Vidzemes gub.

ģeogrāfijai un statistikai". 1864. g.
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polam bija kāda jēga, kad pilsoņi bija ja nu ne visi,

tad gandrīz visi pilsētas iedzīvotāji, izņemot iebrau-

cējus. Vai šim noteikumam var tagad vēl būt kāda

nozīme, kad pilsētas iedzīvotāju sastāvs jau tālu aiz-

gājis aiz pilsoņu šaurajām robežām.

Par labu šim iedzīvotāju vairumam, kas nepieder

noslēgtajai pilsoņu sabiedrībai, es esmu licis savai

spalvai runāt šinīs vēstulēs, nedomādams ne par kā-

dām tautību atšķirībām: šinī iedzīvotāju vairākumā

ir gan vācieši, gan krievi, gan latvieši, gan igauņi.

Es vienādi stāvu par visiem, vēlos visiem vienādas un

līdzīgas tiesības bez kādas tautību atšķirības. Es uz-

skatu par pilnīgi taisnīgu vēlēties, lai Rīgā kā visur

citur Krievijā nedarītu tautību atšķirības: visā Krie-

vijā — vācietis, krievs, tatārs, čuvašs, mordvins, katrs

cittautietis savās tiesībās līdzīgs visiem krievu pa-

valstniekiem. To vēlēties arī Baltijai nozīmē radīt

tautību ķildas? Pēc kādas loģikas visu tautu tie-

sību pielīdzinājums ir vēlēšanās izsaukt tautību nai-

du, bet vienas tautas kundzības paturēšana ir tau-

tību naida nomierinājums? Kas rada šīs tautu nesa-

skaņas: es, aizstāvēdams vienādas tiesības, vai pre-

tinieki, cīnīdamies par vienas tautas kundzību? Lū-

dzu katru dot bezpartejisku atbildi. Es zinu, ka še

jau sen, gan presē, gan ārpus tās, katru līdzekli,

kas donlāts vājā aizstāvībai pret stipro, sauc par

apspiešanu. Ne vienu vien reizi varēja ārzemju avī-

zēs lasīt par šo krievu apspiešanu. Laiks kaut Balti-

jas žurnālistiem atmest šo nodrāzto frāzi: to pārāk
bieži atkārtojot, gandrīz pie katras ziņas no Balti-

jas, viņi nekā neatšķirdami, vienkārši kļūst smiek-

līgi.

Atkārtoju vēlreiz, kapec kliegt, kāpēc mani
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iebaidīt? Šie kliedzieni, šie iebiedējumi katrā gadī-
jumā ar tautību naidu, viss tas ir tikai viltīgi paņē-

mieni. Šo izsaucienu vietā labāk bezpartejīgāk no-

skatīties visu cittautiešu stāvoklī Krievijā, salīdzināt

to ar citām zemēm Eiropā un tad teikt pēc sirdsapzi-

ņas: kur visvairāk uzglabājušās tautas īpašības un

īpatības? Sakait, vai slāvs var Prūsijā tiesāties sa-

vā dzimtā valodā? Un vai vācietim Elzasā nav jā-

raksta oficiāls lūgums franču valodā? Bet Rīgā pat

krievam tas jāraksta vāciski.

Ar lielāko prieku atceros vārdus, ko izdevās dzir-

dēt kādā runā Lomonosova jubilejā: „Krievu doma

sveša nācionālai noslēgtībai; zem krievu tautas ka-

roga iespējama dažādu tautību garīgā darbība...

Krievijas dziļa pateicība sagaida visus ārzemniekus,

kas grib pūlēties tās izglītības labā." Vajadzēja redzēt

to vispārējo, silto līdzjūtību, ar ko saņēma šos vār-

dus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka krievu nācijai nav

īpats tautību naids.
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Avīžu ziņas par krievu ģimnāziju dibināšanu

Hīgā un Rēvelē.

1865. gada Pēterburgas Vēstneša 331. numurā ie-

vietota vēstule redaktoram par to, ka Baltijas gu-

berņu ģenerālgubernātors grāfs Šuvālovs ierosinājis

Rīgā un Rēvelē dibināt krievu ģimnāzijas, lai Baltijā

augtu iespēja mācīties krievu valodu. Līdz ar to au-

tors nožēlo, ka Tautas apgaismes ministrijas zināta

ņu komiteja, kā viņam nācis dzirdams, atteikusies

no sadarba ar ģenerālgubernātoru aiz tā iemesla, ka

Krievijā esot liels trūkums labu skolotāju un ka lekš-

krievijas ģimnāzijām neesot atņemami labie skolo-

tāji, lai ar viņiem apgādātu valsts nomales. Šo Pē-

terburgas Vēstnesī lasāmo ziņu iespieda 277. numurā

Maskavas Vēstnesis, izmantodams to vairākiem asiem

uzbrukumiem ministrijas komitejai. Oficiālajā zināt-

ņu komitejas atbildē, kas parādījās Ziemeļu Pasta]

278. numurā, teikts, ka Pēterburgas Vēstneša ziņojums

nesaietas ar patiesību, ka komiteja atzinusi grāfa Šu-

vālova uzskatus par pilnīgi derīgiem un laikam pie-

mērotiem un ka patiesībā domas ar ģenerālgubernā-
tora kungu pilnīgi saskan, atšķirdamās tikai otrās

šķiras jautājumos. Svarīgākais šķērslis ģenerālguber-
nātora nodoma reālizējumam pēc komitejas ieskata

esot nepieciešamība šīs jaunās ģimnāzijas apgādāt
tādiem skolotājiem, kas nebūtu vājāki par Baltijā pa-

stāvošo mācības iestāžu skolotājiem. Nobeigumā

teikts, „ka grāfa Šuvālova padoma piepildījums dos
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nenoliedzamu labumu attieksmē uz krievu valodas iz-

platīšanos Baltijā".
No šiem rakstiem jāsecina, ka starp abiem valdī-

bas orgāniem — no vienas puses Baltijas ģenerāl-

gubernātoru un no otras — tautas apgaismes mini-

striju ir pilnīga saskaņa par to, ka krievu valoda

jāizplata Baltijas guberņās, pie kam abi uzskata par

derīgu šim mērķim izlietāt zināmu naudas summu

no valsts kases. Acīm redzot, šinī uzskatā dalās arī

visas krievu avīzes (izņemot avīzi „Ziņas"), jo bū-

damas citos jautājumos dažādos uzskatos, ar apbrī-

nojamu vienprātību izmantoja iepriekšējās cenzūras

atcelšanu, lai izteiktos taisni šinī virzienā. Laikam

šīs avīzes būs ietekmējusi mūsu valdības enerģiskā rī-

cība pēdējā laikā lietuvju-krievu rietumu provincēs,

lai tās ar krievu valodas palīdzību ciešāk saistītu ar

pārējo Krieviju. Tas vērsa krievu publikas uzmanību

uz Baltijas guberņām, kur krievu valodas vietā, īpaši

pēdējā laikā, arvien vairāk un vairāk izplatās vācu

valoda.

Universitātes mācību valodas letekme.

Tāpat kā Lietuvā poļu valoda izplatījās tikai kopš

pievienojuma Krievijai, jeb pareizāk kopš tagadējā

gadsimteņa sākuma, kad būdama mācību valoda vie-

tējā Viļņas universitātē, pamazām kļuva noteicēja vi-

sās kārtās — taisni tāpat vācu valoda vispārēju no-

zīmi ieguva sevišķi tāpēc, ka bija Universitātes mā-

cību valoda. Dabīgi, ka Universitātes audzēkņi savas

izglītības un priekšrocību dēļ vēlāk kļūst noteicēji

visā provinces sabiedrības dzīvē. Administrācija, baz-

nīca un skolas pilnīgi padotas universitātes ietekmei.



227

Krakova un Tērbata.

Krakovā un citās GaUcijas pilsētās Austrijas val-

dība pamazām skolās iekārtoja jauktu mācību (vācu

un poļu valodā) agrāk vienīgās poļu vietā. Vēršot

lasītāja uzmanību uz tq, neesmu nodomājis ielaisties

sīkos pārspriedumos par to, kā varētu pārveidot mā-

cību Tērbatas universitātē, lai pamazām, bez lielām

pārmaiņām, veicinātu tiesas, administrācijas un sa-

biedriskās audzināšanas reformu; paturot tomēr vācu

valodu teoloģijas un medicīnas zinātnēm.

Ģimnāzijas Baltijas guberņas.

Pēc universitātes izglītības ģimnāzijas izglītībai ir

lielākā nozīme augstākām sabiedrības kārtām un ad-

ministrācijai. Neatkarīgi no privātajām mācības iestā-

dēm, Baltijas guberņās ir tik liels daudzums valsts

uzturamu vācu ģimnāziju, ka jābrīnās katram, kas

gribētu šinī ziņā šīs guberņas salīdzināt ar valsts

pārējiem apgabaliem. Triju Baltijas guberņu iedzīvo-

tāju skaits 1861. g. bija ap 1.804.000. Šis skaits vidus-

laiku pārvaldes iekārtas dēļ ļoti lēnām pieaug. Krievu

guberņu skaitā atrodam deviņas tādas, no kurām katrā

vismaz tik daudz iedzīvotāju cik visās trijās Baltijas

guberņās kopā. Salīdzinot šo guberņu izdevumus vi-

dējai un augstākajai izglītībai, t. i. universitātēm,

ģimnāzijām un apriņķa skolām, redzam, ka trijās Bal-

tijas guberņās valdība izdod šīm izglītības nozarēm

summas, kas daudzkārt pārsniedz 9 pārējo guberņu
izdevumus. Tā Vjatkas guberņa ar 2.189.047 iedzīvo-

tājiem un 2605 kvadrātjūdžu izplatījumu dabū no

valsts 1 ģimnāzijai 12.000 rubļu, 11 apriņķa skolām,
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*) Ja šinī skaitā neietilpināt Jelgavas reālskolu ar pāri par

Kurzemes guberņā paliek tikai 6 apriņķa skolas, katrā no tām ti

audzēkņi. Pie tam daudz lielākais skolēnu skaits Orenburgas, Vjat
lielāka skolu skaita nepieciešamību. Šī nepieciešamība ar zemnieku
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200 skolēniem, kas patiesībā nav uzskatāma par apriņķa skolu, tad

kai 60 skolēnu, bet katrā no 19 apriņķa skolām Baltijā tikai 63

kas, Permas v. c. guberņu apriņķa skolās jau tagad norāda uz

atbrīvošanu no dzimtbuves acīmredzot pieaugs visā Krievijā.
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no kurām katrai caurmērā 82 skolēni, 25.000 rubļu,

kopā 37.000 r. jeb IV2 kapeikas uz katru iedzīvotāju.
Pieskaitīsim te Kazaņas universitātei paredzētos lī-

dzekļus, sadalot vienmērīgi starp visām Kazaņas mā-

cību apgabala guberņām; Vjatkas guberņā tādu iz-

devumu iznāks 2V3 kapeikas uz katru iedzīvotāju.
Tā Vjatkas guberņā par vidējo un augstāko izglītību
uz katru iedzīvotāju iznāk ap 4 kap. ikgadus. Gandrīz

tādi pat rezultāti iznāk arī citām Kazaņas mācību

apgabala gunerņām, kā redzams no pievienotās ta-

bulas (sk. 228. lpp.).

No šīs tabulas starp citu redzams, ka krievu valdība

Baltijas guberņās katra vācieša izglītībai izdod 60

reizes vairāk kā par krievu Vjatkas guberņā, 53 rei-

zes kā Permas un Orenburgas, 40 reizes ķā Voro-*

ņežas, Tambovas un Podolijas. Ir tiesa, šīs izšķērdī-
bas augļus bauda Baltijas guberņās arī daži turīgi lat-

vieši un igauņi, bet viņiem tad jāpārvācinās. Ja ievēro-

jam mācību iekārtojumu Baltijas guberņās, tad jādomā,
ka valdība paruzdevumu uzskata pilnīgi pārvācināt vie-

tējos iedzīvotājus, t. i. latviešus, igauņus un krievus.

Tādiem valdības centieniem, kas tik spilgti izpaužas

pārvācinātāju valsts skolu skaitā un veidā, tomēr ru-

nā pretim retumis izteiktais prasījums, lai Baltijas vā-

cieši mācītos krieviski un latvieši un igauņi pēc vācu

valodas arī krievu. No tā starp citu izriet, ka lat-

viešiem un igauņiem ārpus Baltijas guberņām iekļūt

valsts dienestā daudz grūtāk kā vāciešiem. Katrā ziņā

Baltijas skolās nez vai būs iespējami skolēnu labi pa-

nākumi krievu valodā, kamēr vai nu pilnīgi vai vis-

maz augstākās klasēs nemācīs visus priekšmetus krie-

vu valodā. !
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Kāpēc nav nozīmes dibināt Rīgā un Rēvelē jauļnas

krievu ģimnāzijas.

Baltijā pašlaik pastāv 7 valsts ģimnāzijas, kurām

pieskaitāma vēl politechnikas skola un pilsētas reāl-

ģimnazija Rīgā, Bruņinieku un Domskola Rēvelē un

5 privātas ģimnāzijas Rīgā, Vilandē, Veravā, Bērzmul-

žā un Karlshofā, tā tad 14 ģimnāziju. Tādā gadījumā

pilnīgi lieki dibināt vēl divi jaunas ģimnāzijas, kas

prasīs ikgadus no 40 līdz 50.000 rubļu, nevien izde-

vumu dēļ, bet arī tāpēc, ka ne Rīgā, nedz Rēvelē ne-

atradīsies tik daudz jaunu cilvēku, kas vēlētos mācī-

ties, lai pildītu tās skolēniem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka ne-

lielā attālumā atrodas Tērbatas, Pērnavas un Arens-

burgas ģimnāzijas un privātās skolas Vilandē, Vera-

vā un Bērzainē pie Cēsīm. Neiespēja sagaidīt tik lielu

audzēkņu skaitu Rēvelē un Rīgā pierādāma ar ta-

gadējo Baltijas apgabala ģimnāziju audzēkņu skaitu,

kas caurmērā daudz mazāks kā pārējās krievu ģimnā-

zijās. Tā vidējās mācības iestādēs Baltijā, valsts un

privātajās, bija audzēkņu:

1864. g. 1865. g.

15. sept. 1. janv.

Rīgas guberņas ģimnāzijā 284 264

Rīgas pilsētas ģimnāzijā. 161 149

Priv. Buchholca pansijā Rīgā 92

Tērbatas ģimnāzijā 314 285

Rēvelēs ģimnāzijā 245 240

Jelgavas ģimnāzijā 261 250

Arensburgas proģimnazijā 113 110

Pērnavas proģimnazijā 159 159

Liepājas proģimnazijā 154 129

Bērzaines privātpansijā 99



232

Vilandes privātpansijā 100

Karlshofas privātpansijā 27

Veravas privātpansijā 72 —

Kopā 9 iestādes 1,813 1,717

Caurmērā katrā 201 190

5 privātajās mācības iestādēs 390

Caurmērā katrā 78 —

Tanī pašā laikā 1864. gada 15. sept.

visās valsts 96 ģimnāzijās bija 28,449 audz.

vai caurmērā katrā 296 —

Pat pieņemot, ka slēdz 5 privātās Baltijas mācības

iestādes un pieskaita 390 audzēkņu ģimnāziju au-

dzēkņu skaitam, arī tad šī apgabala audzēkņu caur-

mēra skaits katrai ģimnāzijai būs tikai 244, kamēr vi-

sas valsts ģimnāzijām caurmēra skaits ir 296. Ja ta-

gadējām Baltijas mācības iestādēm pievienosim divi

paredzētās jaunās ģimnāzijas Rīgā un Rēvelē un sa-

dalīsim pa visām 11 skolām tagadējo audzēkņu skaitu

(1813 un 1717), tad redzēsim, ka uz katru iestādi ne-

iznāk vairāk par 156 vai 165 audzēkņiem, bet pievie-

nojot privāto pansiju audzēkņus — ne vairāk par 200.

Pie tam nevaram iedomāties, ka nākamībā Baltijas

ģimnāziju audzēkņu skaits varētu drīzā laikā pieaugt.

Pirms nedaudz gadiem Liepājas, Pērnavas un Arens-

burgas apriņķa skolas pārvērta proģimnazijās, pa-

gājušajā gadā no proģimnazijām — pilntiesīgās ģim-

nāzijās, bet audzēkņu skaits tanīs niecīgs un lai-

kam ne visai drīz sasniegs 200 katrā skolā. Kas

attiecas uz 1861. gadā dibināto Rīgas reālģimnaziju

un Rīgas .politechnikas skolu, tad tās, pilnā mērā

atbilst laika prasījumiem un, bez šaubām, jau drīz

vien apmācīs lielu skaitu audzēkņu, zināmu daļu at-



233

ņemdamas citām, parastajām ģimnāzijām. Privātās mā-

cības iestādes nezaudēs savu nozīmi, jo daudzi ve-

cāki, īpaši augstākām kārtām piederīgie, uzskata par

izdevīgāku savus bērnus audzināt privātajās, maz ap-

meklētajās pansijās nekā publiskajās ģimnāzijās. Vis-

maz līdz šim valsts mācības iestādēs ir ļoti maz vie-

tējās Baltijas muižniecības bērnu. Kurzemes muiž-

nieki savus dēlus audzina mājās, bet pēc tam sūta uz

ārzemju vācu universitātēm; Vidzemes muižnieki sa-

vus bērnus sūta privātajās mācības iestādēs vai arī

Arensburgas muižniecības apriņķa skolā (tagad ģim-

nāzijā); igauņu — Rēveles bruņinieku skolā v. t. t.

Bez tam daudzi Baltijas muižnieki savus dēlus audzina

galvaspilsētas karaskolās. Pat Tērbatas ūniversitātē līdz

šim bija samērā maz vietējai muižniecībai piederīgu
studentu. Te vēl jāpiemetina, ka vācu iedzīvotāju

skaits, kuriem patiesībā Baltijā pastāv vācu mācības

iestādes (ja vien valdība patiešām nav nodomājusi

pārvācināt pārējos Baltijas iedzīvotājus) ļoti lēnām

pieaug, lai arī pamazām pārvācinās latvieši, igauņi

un krievi. Tam par iemeslu arī pastāvīga visu kārtu

vāciešu ēmigrācija uz krievu guberņām, kuru starpā

liels skaits pārvācinātu latviešu un igauņu, jo dzim-

tenē viņiem pa lielākai daļai grūti uz priekšu tikt.

Lūk, svarīgākie statistiskie pamatojumi, kas būtu

minami kā argūmenti pret divu jaunu valsts ģimnā-

ziju atvēršanu Baltijā. Paraudzīsimies, kādā gaismā

parādīsies šis jautājums, ja šīs ģimnāzijas paredzētas
krievu? Vispirms apskatīsim jautājumu par to, vai

būs viegli tās apgādāt labiem skolotājiem? Lai gan

Krievijā ir vispārējs skolotāju trūkums, es tomēr šim

jautājumam atbildu pozitīvi. Vispirms, nav ne ma-

zāko šaubu, ka Pēterburgā nav nekāda skolotāju trū-
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kūma*). Ja te, Pēterburgā, divu gadu laikā atvērtos

vēl 3 vai 4 jaunas ģimnāzijas, tad es domāju, ka ari

tām nekavējoties atrastos vairāk paidagogu, nekā va-

jadzīgs. Paidagoģiskās spējas palaikam attīstās tikai

izpildot skolotāja darbu un noteikumi, kas pildāmi,

pieņemot šinīs amatos, bieži var būt pilnīgi lieki

un nevajadzīgi. Nez, vai kļūdīšos teikdams, ka vis-

pār studentam pēc ūniversitātes kursa beigšanas ma-

zāk paidagoga spēju un prasmes mācīt nekā Skolnie-

kam, kas tikko beidzis ģimnāzijas kursu un kam at-

miņā spilgti uzglabājies viss ģimnāzijas mācību gaitas

process, No tā, ka Pēterburgā pat vairāk skolotāju,
nekā vajadzīgs, tūliņ nevaram secināt, ka liekie Sko-

lotāji labprāt būtu ar mieru pieņemt vietas kaut

kur valsts iekšienē, piem. Vjatkā vai Jekaterino-
slavā. Taisni otrādi, sevišķi turīgu vecāku bērni la-

bāk paliek galvaspilsētā, te cenzdamies nodarboties

literatūrā, tirdzniecībā un rūpniecībā, lai nebūtu jā-

brauc strādāt uz provinci.

Jāievēro, ka daudzi no šādiem skolotājiem, kas

*) Kāds no maniem universitātes laiku draugiem, latvietis

Cimzes kungs, nobeidzis ar labām sekmēm Tērbatas univer-

sitātes filoloģijas fakultāti, ar visām savām zinībām, paidagoga

spējām un krievu valodas prasmi veltīgi daudzus gadus meklēja

skolotāja vietu Pēterburgā. Viņš nevarēja dabūt darbu, lai gan

tanī laikā Pēterburgā atvēra divi jaunas ģimnāzijas, un nomira

1864. gadā, pabeidzis zinātņu akadēmijas uzdoto grūto un nepa-

teicīgo darbu, kas noveda viņu pie diloņa, nedodot nekādus lī-

dzekļus eksistencei.

Bez tam manu paziņu starpā ir vēl vairākas personas, kas

pilnīgi spējīgas un cienīgas būt ģimnāzijas skolotāji, kas bez pa-

nākumiem meklē sev Pēterburgā darbu, kur nabaga cilvēkam vis-

pār grūti sagaidīt kādu vakanci. Pie tam man jāaizrāda, ka

manu paziņu skaits visai neliels.
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negribēs strādāt Vjatkā, Pinskā vai Tomakā, ļoti lab-

prāt dosies uz Tveru un Rīgu, jo šīs pilsētas ar gal-

vaspilsētu savienotas dzelzceļiem. īpaši Rīgai liels pie-
vilkšanas spēks pat uz krieviem, jo tanī daudz krievu

elementu. Nav ko šaubīties, ka pat daudzi jau Pēter-

burgā kalpojuši ģimnāziju skolotāji labprāt būs ar

mieru aiziet uz Rīgu atbildīgās vietās, ja dabūs lie-

lāku materiālu atalgojumu. Pat lielāka alga šinī ga-

dījumā nav nepieciešama, jo daudzi skolotāji, kam

Pēterburgā nav privātstundu, uzskatīs par izdevīgu
pārcelties uz Rīgu jau tāpēc vien, ka tur dzīve lētāka

un ir iespēja vienmēr atrasties izglītotā sabiedrībā.

Teikšu vēl dažus vārdus par bieži dzirdamām sū-

dzībām par skolotāju trūkumu Krievijā. Man pašam
ļoti bieži nācies sastapt skolotājus, kuru darbam ar

visām viņu spējām nebija panākumu, jo viņiem ne-

bija tās ierosas, kas nepieciešama pilnīgai spēku un

spēju attīstībai un ko noteic zināma atkarība no

sabiedrības. Katrā ziņā mīlestība uz savu darbu un

centība papildināties ne mazāk svarīgas lietas sko-

lotājam, kā Universitātes eksāmenā parādītās zināša-

nas. Tādu mīlestību savam skolotāja darbam nevar

pierādīt neviens Universitātes eksāmens. No tā, lie-

kas, varam secināt, ka pie mums valdība, ieceldama

ģimnāziju skolotājus, pārāk ievēro Universitātes grā-

dus un eksāmenus un tā daudziem varbūt vairāk

spējīgiem skolotājiem ņemta iespēja strādāt ģim-

nāzijās. Tāpēc notiek, ka daudzi zemāku un privātu
skolu skolotāji, neredzēdami iespēju pāriet no zemā-

kām skolām augstākās, zaudē jebkuru ierosu tālākām

garīgam darbam. Kaut kādam apriņķa skolas skolo-

tājam, kas pēc savām spējām varētu būt priekšzīmīgs

ģimnāzijas skolotājs, bet ar laiku pat Universitātes'
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mācības spēks, kas Amerikā, kur formalitāšu nav,

viegli iespējams, — pie mums nevien visu mūžu jāpa-

liek par apriņķa skolotāju, bet bieži pat par sliktu,

vienīgi tāpēc, ka būdams apriņķa skolas skolotājs,

bieži ģimenes cilvēks, viņš vai nu trūkuma spiests vai

vienkārši neiedrošinās braukt uz attālo universitā-

tes pilsētu, nezinot pie tam eksāmenu iznākumu. Man

liekas, to varētu novērst dažas no vietas uz vietu

braucošas eksāminācijas komisijas. Tādas komisijas,

sevišķi ja tās neierobežotu pārāk stingrām instrukr

cijām, varētu mūsu mācības iestādes nedaudz gados

apgādāt ar lielu skaitu labu skolotāju un pat mūsu

pajdagogu kārtā pamodināt jaunu sparu, rosību un

progresu, kas mums tik vēlami un ko līdz šim velti

gaidām. Tad spējīgs un centīgs tautskolas skolotājs
varētu cerēt kļūt par apriņķa skolotāju, neriskēdams

zaudēt savu agrāko vietu; labs apriņķa skolotājs tā-

pat varētu dabūt paaugstinājumu par ģimnāzijas sko-

lotāju. Šo jautājumu aizkāru tāpēc, ka ir ļoti daudz

skolotāju, kas beiguši Universitātes kursu un izturē-

juši eksāmenu, darbā izrādās par vājiem un ne-

attīstītiem skolotājiem, kamēr ir skolotāji, kas nav

mācījušies ūniversitātē, bet pastāvīgi papildinās un

katru gadu arvien vairāk iegūst izglītības un pie-

dzīvojumu. Par to runādams, domāju man sevišķi
labi pazīstamo Tērbatas universitāti; laikam gan to

pašu varēs teikt arī par citām.

Pieņemsim tā tad, ka dibinot Rīgā un Rēvelē ģim-

nāzijas, valdībai neradīsies šķēršļi to apgādē ar sko-

lotājiem. Tālākajā šī jautājuma aplūkojumā jāievēro
šādi divi apstākļi: vispirms, pārmērīgi lielais Baltijā

jau pastāvošo ģimnāziju skaits un, otrkārt ģe-
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nerālgubernātora Šuvālova un ministrijas zinātņu ko-

mitejas vienprātīgi izteiktā vēlēšanās nodibināt Bal-

tijā krievu ģimnāzijas. levērojot šos apstākļus, lie-

kas nebūtu grūti izvēlēties ejamo ceļu: Rīgas valsts1

ģimnāzija pārveidojama krievu ģimnāzijā, sākumā pār-

veidojot tikai augstākās tās klases. Tad Vidzemes gu-

berņā paliks vēl trīs valsts ģimnāzijas, Tērbatā, Pēr-

navā un Arensburgā, ar kuru palīdzību Krievija var

par valsts naudu izdarīt šinī zemē vācu propagandu,
tam rosīgi palīdzēs sešas privātas skolas ar ģim-

nāzijas kursu, kas atrodas tanī pašā guberņā. Sa-

protams, ka tāds vienas ģimnāzijas pārveidojums būs

bez kādas lielākas ietekmes uz provinces pārvāci-

nājumu. Tomēr rezultāti var būt tādi, kas atbilst šim

nolūkam nepieciešamajiem līdzekļiem. Valdībai, lai

bez krieviem un vāciešiem ģimnāzijā būtu pieeja arī

latviešiem un igauņiem, vajadzēs skolas naudu sa-

mazināt no tagadējiem 40 līdz kādiem 5 līdz 15

ļiem, kā tas ir Charkovas mācību apgabalā; no otras

puses, jāpaaugstina skolotāju algas. Abi šie noteikumi

prasīs zināmu valsts izdevumu pieaugumu, bet ne

vairāk par 10 vai 15 tūkstošiem rubļu gadā. Jāpieņem,
ka pēc ģimnāzijas pārveidojuma no tagadējiem 280

skolniekiem paliks mazākais 100 vai pat 150, kuru

skaitā būs gandrīz visi krievi (23),. lielākā daļa lat-

viešu (30 skolnieku no zemnieku kārtas, no 30—40

sīkpilsoņu, mācītāju un taml. pārvācinātu latviešu bēr-

ni) un zināms skaits (apmēram 50 līdz 60 no 97 tagad

esošiem) vācu ierēdņu un pilsoņu bērnu, kā arī daži

mācītāju un muižnieku dēli.
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Kāpēc nevajadzētu dibināt krievu ģimnāzijas.

Ja minēto Rīgas, Jelgavas un Rēveles ģimnāziju

pārveidojuma vietā valdība labāk gribētu dibināt jau-

nas krievu ģimnāzijas, tad šāds solis sastaptu gan-

drīz nepārvaramus un valdību kompromitētājus šķērš-

ļus, un proti:

1) Katras tādas ģimnāzijas dibināšana prasīs lielus

izdevumus, jo vispirms vajadzēs uzcelt vai nopirkt

nepieciešamās ēkas. Var iebilst, ka uz izdevumiem nav

daudz jāskatās, ja ar to panākami valstij svarīgi

mērķi. Arī pieņemot, ka jaunu krievu ģimnāziju di-

bināšanai Baltijā svarīga nozīme, tad tādā gadī-
jumā jāievēro, ka nodomāto mērķi tik ātri nevarēs

sasniegt, jo nodibināt jaunas iestādes prasa daudz

vairāk laika kā jau pastāvošo pārveidojums.

2) Divi jaunas ģimnāzijas ikgadus prasīs ne mazāk

par 40 līdz 50 tūkstoš rubļu izdevumu. Tā valdībai,

kas pavisam nesen Baltijā nodibināja trīs jaunas ģim-

nāzijas un kas jau tagad šī apgabala ģimnāzijām iz-

dod nesalīdzināmi vairāk kā citos valsts apgabalos,

proti līdz 100.000 rbļ. gadā, vajadzēs šīm vajadzībām
izdot 140 līdz 150.000 rubļu, bet varbūt vēl vairāk.

Ja Baltijas ģimnāzijas prasa tik milzīgus izdevumus,

salīdzinot ar citām valsts daļām, tad vēl vairāk tos

palielināt varētu tikai, noteikti zinot, ka šie upuri no-

derēs svarīga valdības mērķa sasniegšanai. Tomēr

varam būt pilnīgi pārliecināti, ka tādu mērķi nesa-

sniegs, kā tas redzams aiz sekošiem iemesliem.

3) Jaundibināmajām ģimnāzijām būs tik mazs sko-

lēnu skaits, ka to dibināšana, kā katrs puslīdzekļis,
dos pilnīgi pretējus rezultātus gaidāmajiem. Divi

jaunas ģimnāzijas nevis izplatīs krievu valodu Bal-
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tijā, bet tikai pierādīs, ka pat ar lieliem valdības

naudas līdzekļiem tas nav iespējams, par ko, pro-

tams, daudzi slepus priecāsies. Tautas apgaismes mi-

nistrijas zinātņu komiteja, atbildēdama Pēterburgas

un Maskavas Vēstnesim, Ziemeļu Pasta 278. numurā

pareizi aizrāda, ka svarīgākais šķērslis uzdevuma at-

risinājumam esot nepieciešamība dibināmajām ģimnā-

zijām dabūt tik izcilus skolotājus, lai viņi spētu salīdzi-

nāties ar jau Rīgā un Rēvelē pastāvošo vācu ģim-

nāziju skolotājiem, viņus pat pārspējot ar savām spē-

jām. No tā redzam, ka zinātņu komitejai radies pilnīgi

pareizs jēdziens par lietas apstākļiem. Atliek tikai

vēl piebilst, ka krievu ģimnāziju skolotājiem jābūt
daudz labākiem par vācu, lai jaunās ģimnāzijas iztu-

rētu sacensību ar jau pastāvošajām vācu, kuru skaits

ir liels, un ievērojot samērā nelielo Baltijas ģim-

nāziju audzēkņu skaitu*). Bez šaubām, Pēterburgā

*) Šis prasījums nebūtu visai grūti izpildāms, ja varētu sagaidīt

bezpartejisku krievu un vācu skolotāju novērtējumu, jo Baltijas
skolas vēl tālu no tā, lai tās sauktu par priekšzīmīgām. Bet uz

tādu vērtējumu Baltijā nav ko cerēt: nācionāli aizspriedumi un

politiski aplēsumi vienmēr pamudinās vāciešus krievu skolotājos

un visā krievu skolu iekārtā saskatīt tikai ļaunās puses; kās at-

tiecas uz vācu aizspriedumiem par vācu pārākumu, tam radīsies

stiprs atbalsts pat pašos krievos. 1859- gadā Pēterburgā nodibinā-

jās vācu galdnieku biedrība, kas mani pagodināja, ievēlēdama

par prezidentu. Vēlāk sakarā ar kādu strīdu, kas radās tās locekļu

starpā, viens no viņiem sāka pārmest otram, ka tas pērkot) krēs-

lus un citas lietas pie krievu meistariem un pēc tam. pārdodot tos

par augstām cenām pircējiem kā vācu ražojumus. Meistars (Z.

kungs), pret ko vērsās apvainojums, atbildēja, ka visi citi meistari

līdz ar viņu darot to pašu, jo tagad vāciešiem neesot nekādas ie-

spējas sacensties ar krievu meistariem darba labumā, bet ka ir

ļoti prātīgi un izdevīgi izmantot vietējās aristokrātijas aizsprie-
dumu par vācu darba pārākumu. Visi pārējie meistari pilnīgi pievie-
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un Maskavā ir vairāk skolotāju ar tādu paidagogu sla-

vu, ka pilnīgi var izturēt sacensību ar Baltijas

naziju vācu skolotājiem. Ja tomēr tādus skolotājus

aicina uz jaunajām ģimnāzijām, tad viņiem nosakā-

ma ļoti liela alga, varbūt ne mazāk par 3 līdz 5000 rbļ.

katram, jo taisni šie ievērojamie skolotāji galvaspil-*

sētās gūst tik lielus materiālus labumus no privāt-

stundām, kādus Rīga nevar viņiem dot. Skolotāji, kaS

galvaspilsētās ieguvuši labu reputāciju, nebūs viegli

pierunājami pāriet strādāt citā pilsētā. Grūti iedomā-

ties, ka varētu atrast tik daudz ievērojamu paidagogu,
kas būtu ar mieru aiziet no galvaspilsētām, lai apgā-

dātu skolotājiem divi jaunas ģimnāzijas. Upuris, ko

nes no galvaspilsētas uz provinci pārejošie skolos

tāji, sevišķi liels morālā ziņā: viņiem jāatstāj savs

plašais darbalauks galvasfpilsēfā, apmainot to ar vai-

rāk šauro provinces sfairu, pie tam vēl upurējot

iegūto paidagoģisko reputāciju. Labi pārdomājot, viņi

drīz sapratīs, cik lielu risku sagādā šāds pārvietor

jums: ir zināms, ka vācieši nav brīvi no aizspriedu-

miem pret visu krievisko, pret krievu skolotājiem, bet

sevišķi pret krievu valodu. Pati valdība daudz līdzē-

jusi tādu uzskatu attīstībai, jo kā redzams no jau

minētajām statistikas ziņām, vācu elementa*) izglītī-

nojās Z. kungam. Esmu pārliecināts, ka krievu publikas aizspriedums
attieksme uz vācu darba pārākumu tai daudz maksā un maksās

vairākus miljonus, un var ļoti kaitēt arī zinātnes laukā.

*) Bet ne Baltijas immatrikulētās muižniecības izglītībai, kā

to daudzi Pēterburgā bez kāda pamata apgalvo. Tas tāpēc, kā

redzams no iepriekš minētā, ka Baltijas valsts mācības iestādēs līdz

šim ļoti maz mācās vietējās muižniecības bērnu, kas labāk vi-

ņus sākumā audzina mājās, pēc tam nodod galvaspilsētas kara-

skolās vai speciālās muižniecības skolās Arensburgā un Rēvelē un
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tībai Baltijā valdība devusi un dod no savas kases!

daudz lielākus līdzekļus, nekā tas notiek Prūsijā vai

kādā citā vācu zemē, pat vairāk nekā tanīs Ziemeļ-
amerikas valstīs, kur katra iedzīvotāja izglītībai iz-

dod pa dolāram, — vienu vārdu, vairāk nekā kaut kur

citur pasaulē šim nolūkam izdod līdzekļu no valsts 1
kases, un nesalīdzināmi vairāk nekā tā pati krievu

valdība dod savu krievu pavalstnieku izglītībai. Ar

tādu paņēmienu valdība it kā parādījuši, ka vācu

elementu uzskata par daudz derīgāku valstij nekā

krievu. Pie tam katram jāatzīst, ka vācu elementam

Krievijā tā sakaru dēļ ar Vāciju mazāk vajag valsts

palīdzības savai izglītībai nekā krievu elementam, vis-

maz kopš tā laika, kad Krievija izglītību vairs neuz-

skata par svešu ārzemju produktu. Ja Baltijas vācieši

sakarā ar tādu valdības rīcību secina, ka viņi ar savu

vācu cēlumu ir labāka cilvēku suga kā krievi un citi

valsts barbari, bet sevišķi latvieši un igauņi, tad par

to nav ko brīnīties, jo tādos apstākļos katra cita tauta

teiktu to pašu. Ka tādai pārliecībai vajadzēja iesak-

ņoties Baltijas vāciešos, to kādu laiku varēja ne-

ievērot vienīgi galvaspilsētā, bet ne uz vietas, Bal-

tijas guberņās. Tāpēc pilnīgi dabīgi un nemaz nav

beidzot izglītības papildinājumam nosūta vācu universitātēs. Starp
Tērbatas ūniversitātes 600 studentiem ir 250 muižnieku un ierēdņu

dēlu. To starpā nez vai būs 30 līdz 50 Baltijas immatrikulēto muiž-

nieku dēlu; visi citi ir tādi, kam vecāki ierēdņi vai muižnieku ti-

tulu ieguvuši dienestā. Tomēr arī vidējās muižnieku un privātās
mācības iestādēs bez muižnieku bērniem ir arī pie augstākām šķi-

rām nepiederīgi. Tāda nemuižnieku bērnu uzņemšana aristokrāti-

jas skolās, pēc labāko skolotāju izteicieniem, nepieciešama aiz tā

iemesla, ka citādi nekādi nebūtu iespējama kāda kārtība vai uz-

cītība. Šie apstākļi prasa sīkāku un pilnīgāku iztirzu; te pietiks

ar īsu norādi.
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jābrīnās, ja Baltijas vācieši, iestādamies krievu valsts

dienestā, pa lielākai daļai iestājas ar šiem uzskatiem

un domām, kam Baltijā savs vēsturisks pamats un

no kā viņi krievu tautas un valdības laipnības un ie-

cietības dēļ nevar atbrīvoties arī Krievijā. Tā Baltijas
vāciešu pārliecība par pašu pārākumu ir vispārējs

provinces uzskats, kam pati valdība izdod lielas nau-

das summas*). Ar tādu aizspriedumu, kas dažādu

politisku priekšrocību dēļ attīstījies līdz politiskai

dogmai, būs jācīnās krievu paidagogiem jaunajās ģim-

nāzijās, ja tām vajadzēs sacensties ar vācu. Viņiem
būs uzdevums pašu spēkiem pārvarēt šo aizspried

dumu, kas taisni šī dziļi ejošā jauninājuma dēļ da-

būs jaunu spēku. Šāda uzdevuma izpildījumam diez

vai pietiks spēka Eiropas slavenākajiem paidagogiem.

Gandrīz droši varam apgalvot, ka vācu polītiķi, kam

galvenais politiskais uzdevums uzglabāt savu valodu

un tautību, centīsies katru, kaut labāko krievu sko-

lotāju zemāk vērtēt par vidēju vācu. Vairums vā-

cu, kas nenodarbojas ar politiku, noticēs viņiem uz

vārda; to pašu pa paradumam darīs arī vairums lat-

viešu un pat krievu. Pie tam ārējie apstākļi šīm

ģimnāzijām ļoti nelabvēlīgi jau tāpēc vien, ka tanīs

būs niecīgs skolēnu skaits, kā tas būtu bijis arī

tad, ja krievu ģimnāziju vietā nodibinātu divi jau-

nas vācu ģimnāzijas. Rīgas krievu iedzīvotāji**) kā

praktiski ļaudis, kas nodarbojas ar tirdzniecību, krie-

vu ģimnāziju vietā izvēlēsies vācu, jo viņu bērni jau

*) Pat ārzemju vācieši un viņu starpā pat viskarstākie visa

vāciskā piekritēji, kā, piem., Buddeus savā Krievijai naidīgajā sa-

cerējumā „Halbrussisches. Leipzig, 1847", labi iepazinies ar Bal-

tijas guberņām, ar izlbrinu runā par šo nācionālo aizspriedumu.

**) 1864. g. septRīgas ģimnāzijā bija tikai 23 krievuskolēni.
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tā prof krievu valodu, bet vācu valoda viņiem nepie-

ciešama praktiskām vajadzībām. Kas attiecas uz lat-

viešiem, tad viņi normālos apstākļos ļoti labprāt ie-

stātos krievu ģimnāzijās, sākumā tomēr tikai nedau-

dzi no viņiem izšķirsies tik lielā mērā kompromitē-
ties visvareno vāciešu priekšā, izņemot bērnus noi

vācu ģimnāzijām un atdodot krievu ģimnāzijās, t.i.

atklāti pārejot krievu pusē. Ir zināms, ka latvieši

Baltijas guberņu iekārtas dēļ kā pilsētās, tā laukos

atrodas tiešā un pilnīgā atkarībā no vācu elementa

un tāpēc viņi drīkst (kā to līdz šim prasīja pati

valdība) tikai ar vislielāko uzmanību izrādīt savasl

simpātijas krievu tautai. Katra mazākā kustība ši-

nī virzienā saistīta latvietim ar lielām personīgām

nepatiksmēm un ļoti bīstamām sekām. Ļoti iespē-

jams, ka daži vācu ierēdņi, ievērojot paredzamās die-

nesta priekšrocības, atdos savus dēlus krievu ģimna-

nazijās, jo par viņiem kā vāciešiem būs mazāk aiz-

aizdomu kā par latviešiem. Tādu vācu tautības sko-

lēnu skaits acīm redzot nevar būt ievērojams, kamēr

blakus krievu ģimnāzijai pastāvēs arī vācu. leradu-

ma spēks audzēkņu vairumu sauks uz vecajām ģim-

nāzijām. Tādos apstākļos diez vai krievu ģimnāzi-

jas audzēkņu skaits pieaugs līdz kādam simtam, bet

pa tam vācu presei, kā vietējai, tā arī ārzemju, būs

iemesls līksmot un priecāties, ka valdība ar visiem

lieliem izdevumiem panākusi tik niecīgus rezultātus.

Jauno ģimnāziju nesekmīgums būs ļoti stiprs
ciens krievu elementam.

Man liekas, neviens no patriotiem nevar vēlēties,

lai mūsu valdība ciestu tik milzīgu neveiksmi, kas

tai draud, dibinot krievu ģimnāzijas, kam jāsacenšas

ar Vācu, un lai tā zaudētu tādā lietā, kuras taisnīgums1
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un likumīgums jāatzīst visas Eiropas liberālajai pre-

sei. Tikai cilvēki, kas pavisam nezina vietējos ap-

stākļus un kam nav jēdziena par manis aprakstīta-

jiem notikumiem, var sagaidīt labākus rezultātus no

jaundibināmām krievu ģimnāzijām. Esmu pārliecināts,

ka Baltijas prese ar vislielāko prieku apsveiks domu

dibināt krievu ģimnāzijas, kam jāsacenšas ar vācu

skolām. Bet šī prese nez vai atradīs pietiekami pa-

matotus argumentus, lai apstrīdētu valdības tiesību

pārveidot Rīgā un Rēvelē pastāvošās skolas krievu

ģimnāzijās. Ja Rīga (un Rēvelē) tagad zināmā mē-

rā palīdz uzturēt tanīs pastāvošās ģimnāzijas, tad

tas nevar būt nopietns šķērslis šo mācības iestāžu

pārveidojumam jau tāpēc vien, ka arī pārveidotās

ģimnāzijas vācu iedzīvotājiem sagādās daudz labu-

ma, varbūt vēl vairāk kā tagadējās vācu. Ja šķērs-
lis šim pārveidojumam ir šo pilsētu īpatajās privilē-

ģijās, tad valstij šo privilēģiju dēļ acīm redzot nepie-

klājas savu Svarīgo mērķu sasniegšanai tā sakot ietpa

pakaļdurvīm, it kā kontrabandas ceļā, izmantot krie-

vu ģimnāzijas, kas sacenšas ar vācu ģimnāzijām. Ne-

drīkstam aizmirst, ka Rīgas un Rēvelēs ģimnāzijas

pārveidojums par vācu nevar būt uzskatāms par šo

guberņu pārkrievinājuma sākumu. Tas pat nevarēs

aizkavēt Baltijas pārvācinājumu, bet vienīgi palīdzēs

valstij Baltijas guberņās dabūt dažus ierēdņus un ci-

tas personas, kas labi pratīs krieviski. Pārveidotās

ģimnāzijas katra prasīs par 10 vai 15.000 rubļu vai-

rāk izdevumu kā tagad un, ar labu skolotāju sastāvu

laikam tanīs būs divkārt lielāks skolēnu Skaits nekā

projektējamās jaunajās ģimnāzijās ar vairāk kā divreiz

tik lieliem izdevumiem un visas valsts labākajiem

skolotājiem. Tādam pārveidojumam kaut arī nebūs
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tūliņ lielisku rezultātu, tomēr savs labums gan. Katr

rā ziņā rezultāti nesakompromitēs valdību ne savu

pretinieku, ne draugu priekšā. Attieksmē uz latviešiem

un igauņiem veco ģimnāziju pārveidojums jauno di-

bināšanas vietā būs labs darbs, jo mācoties vecajās,

pārveidotajās ģimnāzijās, vāciešiem nebūs iemesla vi-

ņus vajāt kā pārbēdzējus pretinieka nometnē. Ši-

nīs ģimnāzijās paliks arī labs skaits vāciešu, īpaši

mazāk turīgie. Kas attiecas uz turīgo vāciešu bēr-

niem, tad laikam liela daļa to (bet ne uzcītīgāko)

jau pirmajā gadā atstās pārveidotās ģimnāzijas un

pāries uz Jelgavas un citām vācu ģimnāzijām. Rīgā
varbūt radīsies nodoms dibināt jaunu vācu ģimnāziju,
ko uzturētu pilsēta, kam pretoties valdībai acīm re-

dzot nav iemesla. Tā radīsies ne krievu ģimnāzija,
kas sacenšas ar vācu, bet gan otrādi, — Vācu, kas

sacenšas ar krievu, kas valdībai rada daudz maz labā-

kus apstākļus. Aukstasinīgākas pārdomas drīz pār-

liecinās vācu iedzīvotājus, ka vāciešiem ļoti neiz-

devīgi atstāt pārveidotās ģimnāzijas vienīgi latvie-

šiem, igauņiem un krieviem un ka viņi paši var tās

izmantot, lai būtu iespējama karjēra arī citās no-

zarēs Krievijā. Nav šaubu, ka šī aukstasinīgā aplēse

maz pamazām pārvarēs tagadējo opozicionālo noska-

ņu. Pie tam krievu ģimnāziju dibināšana, kurām jā-

sacenšas ar vācu, dos tikai jaunu pamatu vecajiem

aizspriedumiem un opozicijas garam un tāpēc tas

vienādi kaitēs kā vāciešiem, tā valdībai.

Pirmajos 6 līdz 10 gados pēc Rīgas un Rēveles

ģimnāzijas pārveidojuma vajadzētu visus priekšme-
tus (izņemot reliģiju luterāņiem) mācīt krieviski vie-

nīgi trīs augstākajās klasēs; četras zemākās vaja-

dzētu atstāt bez pārmaiņām. Reizē ar to būtu liet-



246

derīgi pie katras zemākas klases nodibināt parallēl-
klasi ar visiem priekšmetiem krievu valodā. Tāda or-

ganizācija ļauj nevien pilnīgi apmierināt Rīgas (un

Rēveles) krievu iedzīvotāju speciālās vajadzības, bet

arī novērst iemeslus kādiem vācu nopietnākiem pār-
metumiem. Ja Tērbatas apgabala inspektora Šillinga k.

pārskata ziņas pareizas, tad krievu mācības valoda,

vecākajās klasēs izrādās pilnīgi iespējama un laikam

piemērota (sk. Tautas Apgaismes Ministrijas žurnāla

1865. g. nov. burtnīcu). Skolēni, kas nepietiekami prot

krieviski, lai varētu sekot stundām augstākajās kla-

sēs, var šinī valodā papildināties kādā no

jām parallēlklasēm. Latviešiem, igauņiem un krieviem

pie tam ir iespēja, ja vēlas, jau no zemākās ģimnāzijas
klases mācīties visus priekšmetus krieviski parallēl-
klasēs. Tāds pārveidojums katrai ģimnāzijai nepra-

sīs vairāk kā 4 vai 5 krievu skolotājus, jo starp vā-

cu skolotājiem ir arī tādi, kas var mācīt svarīgākos

priekšmetus, kā piem. matemātiku, senās valodas arī

krievu valodā.

Daudziem liksies drusku savādi, kāpēc latvieši un

igauņi labāk iestāsies krievu ģimnāzijā, kas pārvei-
dota no vācu, nekā jaunā krievu ģimnāzijā. Tas iz-

skaidrojams ar lielo vērību, ar kādu latvieši un igauņi

raugās vācu iedzīvotāju spriedumā. Kāda nozīme vie-

nai vai otrai skolai latviešiem vai igauņiem, viegli

sapratīsim, ja redzēsim to uzmanību, ar kādu dau-

dzas krievu amatpersonas pieskaras šim delikātajam

jautājumam. Kad izšķirams jautājums, kas labāk: at-

vērt Rīgā un Rēvelē jaunas ģimnāzijas jeb pārveidot
pastāvošās par krievu skolām? tad daudzi tūliņ iz-

teiksies par pirmo, nevis tāpēc, ka redzētu tur kā-

du labumu, jo tāda tur nevar saskatīt, bet vienīgi
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tāpēc, ka šinī gadījumā lietā mērenākus līdzekļus, kas

mazāk aizkars vāciešus nekā pastāvošo ģimnāziju pār-

veidojums par krievu. Tas ir tas pats kā vācu sa-

kāmvārdā, ka kažoku katrā ziņā vajag izmazgāt, bet

ar ūdeni pieskarties tam nedrīkst! Un, lūk, mūsu

patrioti valdībai un labākajiem paidagogiem uzliek

nepateicīgu uzdevumu, ko līdzīgos apstākļos Prūsi-

jā, Anglijā un Francijā vienprātīgi uzskatītu par ap-

lamu! Jājautā, kāpēc viņi to dara? Vienīgi bīdamies

aizkārt vāciešus. Šo uzmanību vācieši, protams, ne-

kavēsies izskaidrot pēc sava prāta. Bez tam latvieši

un igauņi arī bez visa tā redzēs, ka stiprā valdība

nevis skaidri un saprotami izteiks savu gribu, bet

ļaus viņiem vieniem, vājiem un bezspēcīgiem sakai-

tināt vāciešus un paciest viņu naidu un atriebību.

Vismazāķ varēs pārmest latviešiem un igauņiem —

no vāciešiem atkarīgiem cilvēkiem, kuriem pie tam

nav nekādas politiskas izpratnes — ja viņi, redzē-

dami valdību savu mērķu sasniegšanai ejam aplin-
kus ceļus, paklausīs vācu apgalvojumiem un apšaubīs
šī mērķa taisnīgumu un likumīgumu vai arī gūs pār-

liecību, kas jau tagad ļoti izplatīta, ka valdība ne-

pietiekami stipra reālizēt savus nodomus pretēji vā-

ciešu gribai. Abos gadījumos lielākā daļa latviešu un

igauņu neiedrošināsies sūtīt savus bērnus jaunajās

krievu ģimnāzijās aiz saprotamām bažām sakaitināt

vāciešus. Šinī ziņā nespēcīgie latvieši tikpat uzma-

nīgi kā viņiem radniecīgā varenā krievu nācija, kas

(līdz iepriekšējās cenzūras atcelšanai) pārspēja vi-

sas citas Eiropas nācijas ar savu uzmanību pret tām

un sevis pašas nicināšanu. Tagad brīvā krievu pre-

se jau nevar atstāt bez ievērības Baltijas provinces.
Tā ar lielu sparu apkaro un apkaros kā politiskā
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ziņā nepareizo visu nekustamo īpašumu nokļūšanu

vācu rokās, tā arī Baltijas guberņu pārvācinājumu, ko

veicina tik lielais skaits vācu mācības iestāžu, kamēr

fik niecīgs ir vācu tautības iedzīvotāju skaits. Pre-

se tagad var izteikties, pilnīgi pārzinādama lietas

apstākļus, jo Tautas apgaismes ministrija iespiedusi

attiecīgos statistikas datus un darījusi tos pieejamus
visai publikai. Izskaidrojums, ka valdība atverot un

dibinot tik daudzas vācu skolas, un nodomājusi līdz

ar to izplatīt arī vācu valodu, nez vai varēs kādu ap-

mierināt. Var gadīties, ka literātūras kustības ie-

tekmē, kas radusies tagad sakarā ar Baltijas jautāju-

mu, uzskatīs par nepieciešamu vēl dažās skolās mā-

cīt krievu yalodu; bet arī tādam paņēmienam sekas

nebūs pārkrievinājums. Līdz tam vēl tālu. Krievu

valodas mācībai ģimnāzijās un citās vidējās skolās

rezultāts būs vienīgi tas, ka pēc dažiem gadu desmi-

tiem krievu valoda kļūs līdztiesīga ar vācu dažās

šaurās sabiedrības sfairās. Tas tāpēc, ka šīs sko-

las ietekmē tikai kādus 9 vai 10°/o visu vācu iedzī-

votāju Baltijā un ir tikai nenozīmīga daļa visu vācu

skolu. Tāda vienlīdzība iespējama tikai tad, kad krie-

vu valodas mācību daudzajās vācu skolās papildinās
ar krievu valodā lasītām zinātniskām lekcijām. Tas

radīs Baltijas guberņās un visā vācu ārzemju presē

skaļas žēlabas par Baltijas pārkrievinājuniu, lai gan

tādas neatvairāmi atskanēs vienmēr, gan dibinot jau-

nas krievu ģimnāzijas, kas sacenstos ar vācu*), gan

arī katrā citā valdības rīkojuma gadījumā. Žēlosies

*) Tas var gadīties tikai ar nesalīdzināmo krievu kautrību.

Līdzīgā gadījumā katrs prūšu, franču vai angļu tautības valsts

pilsonis nebūtu ne par ko citu domājis kā par jau pastāvošo mā-

cības iestāžu pārveidojumu.
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tomēr vienīgi vācieši, f. i. samērā niecīga Baltijas

apgabala iedzīvotāju daļa, ne vairāk par 8 līdz 9%

no visiem iedzīvotājiem. No latviešiem un igauņiem

tādas žēlabas vēl neviens nav dzirdējis; taisni ot-

rādi viņi ļoti vēlas, lai tautskolās mācītu krievu

valodu. Baltijas 1,800.000 iedzīvotājus pārkrievināt ar

divām vai piecām, vai pat 10 mācības iestādēm acīm

redzot nav iespējams; pat 150.000 Baltijas vāciešu

tās nav spējīgas ietekmēt. Prūsija, bez šaubām, pa-

spējusi pārvācināt gandrīz visus savus lietuvjus, pa-

nākdama to nevis ar dažām ģimnāzijām vai pilsē-
tas skolām, bet gan ar simtiem un tūkstošiem taut-

skolu. Ja ar nedaudzām skolām varētu sasniegt lie-

lus rezultātus, tad pēdējos 20 gados visa Baltija bū-

tu pilnīgi pārvācināta, jo tanī bez 100 valsts vācu

pilsētas un liela daudzuma privātajām skolām ir vēl

apmēram 1000 tautskolu, kur tāpat mācības notiek

vācu valodā. Katrs viegli sapratīs, cik niecīga ie-

tekme būs divām un pat desmit krievu skolām, ja
vācu skolu tik daudz. Atstāsim šo veltīgo pļāpā-
šanu par pārkrievinājumu, kas pēdējā laikā noder,
lai slēptu un pie malas atbīdītu citus svarīgākus

jautājumus, un pāriesim pie Krievijai vairāk saistīga

jautājuma — triju Baltijas guberņu, dienvidos lat-

visku, bet ziemeļos igaunisku, pārvācinājuma, kas sā-

cies pirms gadiem 30. Ka tagadējā valdība šīs lat-

viešu-igauņu guberņas dabūja nepārvācinātas, to pie-
rāda tas, ka pati pārvācinājuma ideja Baltijā radās

tikai ar 1848. gadu. Līdz tam laikam ar nedaudziem

izņēmumiem visi Baltijas muižnieki savu aristokrā-

tisko uzskatu dēļ par vienkāršo tautu nevēlējās' to

pārvācināt. Jābažījas, ka šīs guberņas pilnīgi pār-

vācinās, īpaši tāpēc, ka valdība, ko gribēdama pa-
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sākt, pārāk pieradusi vispirms prasīt padomu vā-

ciešiem, uzskatot viņus tādās lietās par visvairāk kom-

petentiem spriedējiem. Tā rīkodamās, valdība riskē

rīkoties nesekmīgi un kļūdaini. Bez tam bieži vien

Baltijas galvenās un augstākās amatpersonas liks šķēr-

šļus savlaicīgam un ātram lietderīgu rīkojumu iz-

pildījumam. Jābažījas arī, ka valdība ķersies pie pus-

līdzekļiem un rīkosies par vēlu, bet nevis enerģiski

un lietājot līdzekļus, kas nav grūti atrodami, kad

lietu stāvoklis tik skaidrs. Pa tam Baltijas provinču

pārvācinājums turpināsies tāpat, nezaudējot ne mi-

nūtes laika.

Kamēr tautas brāļi Austrumprūsijā jau sen pil-

nīgi pārvācinājušies, Kurzemes, Vidzemes un Igau-
nijas iedzīvotāji vēl paturējuši savu valodu un arī

kristīgā ticība daudzus gadsimteņus pie viņiem iz-

platījās tikai vārda pēc. lemesls bija, protams, tas,

ka ordeņa valdības laikā vācu elementam Baltijā

nebija pietiekami spēka, lai vietējos pirmiedzīvotājus

pārvācinātu. Vēlāk, hercogu laikā, Kurzeme palaikam

sadalījās divās naidīgās partijās: hercoga un muiž-

nieku. Katra rūpējās tikai par to, lai pēc iespējas

vairāk kaitētu pretējai partijai un tāpēc nevienai ne-

bija laika izdomāt un reālizēt kādus politiskus! no-

domus. Tanī laikā Livonija un Igaunija nokļuva po-

ļu, zviedru un krievu kundzībā. Muižniecība karsti

aizstāvēja savas privilēģijas, tomēr nemaz nedomāda-

ma pārvācināt vietējos iedzīvotājus, pa daļai laikam

tāpēc, ka Vācija šinī laikā nebija visai pievilcīga,
pa daļai tāpēc, ka lepnie baroni nevēlējās pat ko-

pēju valodu ar saviem vergiem. Ļoti ticams!, ka šis

uzskats uzglabājies līdz pēdējam laikam un ka tikai

kopš 1820. vai 1830. gada sāka rasties uzskati par
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nepieciešamību latviešus un igauņus pārvācināt. Kad

no 1841. līdz 1846. gadam ap 100.000 igauņu un lat-

viešu pievienojās pareizticīgo baznīcai un pēc tam

1848. gadā Vācijā ar sevišķi lielu spēku parādījās
centieni pēc vienības, tad tanī pašā laikā doma par

to, ka arī mūsu Baltijas provincēm jāietilpst nāka-

majā vācu impērijā, stipri pacēla vācu patriotismu

Baltijas vācu iedzīvotājos, īpaši pilsētniekos*). Bet

arī tad nebija viegli pārliecināt vietējo aristokrā-

tiju, kāds labums novērst to plaisu starp kungiem
un pavalstniekiem, kas radās ar valodu. Vispirms,

pārvācinājuma teorija kļuva populāra Vidzemē, ka-

mēr Kurzemē tikai ar 1840. gadu parādījās pirmie

atsevišķie mēģinājumi izplatīt vācu valodu. Igaunijā

pārvācinājumam bijis vismazāk panākumu. 1862. g.

ideja bija jau tiktāl nobriedusi, ka bīskaps Valters, at-

klādams landtāgu, publiski paskaidroja savā slavenajā

sprediķī, ka pārvācināt latviešus un igauņus ir Vidze-

mes muižniecības svēts pienākums un svarīgākais po-

litiskais uzdevums. Kad viņu par to ar visaugstāko pa-

vēli atlaida no amata, tad izrādījās, ka sludinātā lieta

bija laidusi dziļas saknes: visās vietējās luterāņu baz-

nīcās Valteru godināja it kā mocekli un viņam par

godu teica visnekautrīgākās runas. Pēdējā laikā Vid-

*) Šī Vācijā 1848. gadā tik lielā mērā pamodusies vācu na-

cionāla sajūta politisku notikumu ietekmē vēlāk ievērojami sama-

zinājās. Turpretim Krievijā tagadējā ķeizara lieliskās reformas

stipri modināja krievu nacionālismu un literatūrā sākās vēl nebijusi

un daudzsološa attīstība. Tāpēc tagad pienācis laiks krievu va-

lodas un tautības sekmīgajiem iekarojumiem Baltijā; nekad apstāk-

ļi nav bijuši tik labvēlīgi sasniegt šo mērķi kā tagad. Ja Krievija
neizmantos tagadējos labvēlīgos apstākļus, tad tas var ļoti kaitēt

tās interesēm nevien Baltijas guberņās, bet arī Rietumu Krievijas

apgabalos, kas ir Baltijai kaimiņos un ļoti tuvās attieksmēs.
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zemes dzejnieks un muižnieks Jegors fon Siverss

savā pret krievu uzbrukumiem Baltijā izdotajā bro-

šūrā „Appel an die europāische Offentlichkeit" aiz-

rāda, ka Baltijas guberņas jau pārvācinātas, kaut arī

atzīst, ka vāciešu skaits tanīs nepārsniedz 120.000.

Kaut arī pārvācinājums tik ātri nevirzās uz priekšu,
kā cenšas pārliecināt fon Siversa kungs, tomēr taga-

dējie panākumi salīdzinājumā ar agrākajiem redzami

no tā, ka pēdējos 5 gados (no 1860. līdz 1865. g.) Kur-

zemē, Vidzemē un Igaunijā pārvācināti tikpat daudz

latviešu un igauņu cik pa visu tagadējā gadsimteņa

pirmo pusi. Kamēr no 1830.—35. gadam vispār Baltijā

bija niecīgs tautskolu skaits, kur mācīja vācu valodu,

bet to starpā varbūt ne vairāk par 10 latviešu un igau-

ņu valodu, —

no 1835.—1850. g. skolu skaits pieauga

ļoti ievērojami un tās mainīja savu raksturu. Es pieņe-

mu, ka no 1800. līdz 1835. gadam visas Baltijasi publis-
kās, valsts un tautas skolas nebeidza vairāk par

200 latviešu un igauņu, vācu valodas pratēju. Kopš
1835. gada tādu latviešu un igauņu skaits pieauga caur-

mērā līdz 1000 gadā. Tāpat varam pieņemt, ka tanī

pašā laikā tāds pat skaits latviešu un igauņu i!k-

gadus mācījās vāciski ārpus skolas, proti, pilsētās

kā kalpotāji, amatnieki un strādnieki, bet uz zemēm

— kā muižas ļaudis, dāžāda veida kalpotāji, rakst-

veži v. t. t. No 1850.—1860. gadam vērojama liela

skolu attīstība un varam pieņemt, ka ikgadus pārvā-

cinātu latviešu un igauņu skaits pieauga līdz 3000.

No 1860. līdz 1865. gadam caurmēra skaitlim vaja-

dzēja būt nekādā ziņā mazākam par 6000 gadā, jo ir

vismaz 300 tautskolu, kur ar sekmēm māca vācu va-

lodu (pa lielākai daļai pēc pašu latviešu un igauņu
vēlēšanās un par īpašu atalgojumu). Bez tam ar lat-
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viešiem un igauņiem sāk pildīties pilsētu vācu skolas

(tāpat arī privātās un meiteņu skolas, lai gan mazā-

kā mērā). Skolnieku latviešu un igauņu skaits, kas

mācās tikai mātes valodā, ir apmēram nosakāms uz

40.000. Ja būtu obligātā skolas mācība, par ko jau do-

mā Baltijā un ko vajadzētu atbalstīt katram progresa

piekritējam, tad latviešu un igauņu tautības skolēnu

skaits pieaugtu ļoti ātri līdz 100.000, 150.000 un pat

200.000 (pēc tā samēra, kādu redzam Prūsijā, kur

skolu audzēkņi ir septītā daļa iedzīvotāju skaita).

Lai rastu zināmu jēdzienu par dažādu tautību at-

tieksmēm un pārvācinājumu Baltijā, sastatīju zemāk

redzamo tabulu, kuras pamatos ņēmu: augstāk minētos

aptuvenos datus par latviešu un igauņu pārvācinā-

jumu pilsētas un tautskolās; Baltijas iedzīvotāju sa-

dali pēc tautībām, ko izdarījis akadēmiķis Keppens

par 1835. gadu; manus personīgos novērojumus un

ziņas par latviešu un jgauņu iedzīvotāju pieplūdumu
Baltijas guberņu pilsētās, kur viņi ļoti ātri pārvā-

cinās.

Pec akadēmiķa Keppena aplesumiem 1835. gada vā-

ciešu bija: Kurzemē 38.600, Vidzemē 51.400 un Igau-

nijā 10.000, kopā līdz 100.000 (ļoti ticams, ka šinī

skaitā bija 20 līdz 30.000 pārvācinātu latviešu un

igauņu).

No 1835. g. līdz 1865. gadam kopējais visas Baltijas

iedzīvotāju skaits pieauga no 1.500.000 līdz 1.800.000,

t. i. palielinājās tikai par
3/g (pārējā Krievijā 2 vai

3 reizes ātrāk); pie tam vācu iedzīvotāji — muižnieki,

zinātnieki, tirgotāji un amatnieki — sekodami savam

Drang nach Osten, pastāvīgi pārceļas uz Krieviju,

tāpēc arī viņu skaits par šo laiku nebūs pieaudzis pāri
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par
1/6,

tā tad 16,666 dvēselēm, vai apaļas skaitļos
20.000. Tā tad tagad to būtu 120.000.

a) Pēc maniem aplēsumiem no 1800. līdz 1835. ga-

dam skolas ikgadus nepārvācināja vairāk par 200

latviešu un igauņu, tā tad kopskaitā ap 7000. Tanī

pašā laikā ārpus skolām pārvācinājās tāds pats skaits

vai līdz 1835. gadam kopā 14.000 latviešu un igauņu

(kurus Keppens uzskatīja par vāciešiem).

b) No 1835. līdz 1850. g. ikgadus skolas pār-

vācināja līdz 1000 latviešu un igauņu, tā tad

15 gados
„ ,

15.000

Tad pat laikam ārpus skolām pārvācinājās

ap 500 vai 15 gados .
~

. .
8.000

Kopā 23.000

c) No 1850. līdz 1860. g. tautskolas, pilsē-

tas, valsts un privātajās skolās ikgadus lai-

kam pārvācinājās līdz 3000 vai 10 gados . .
30.000

Ārpus skolām pārvācinājās ikgadus ap 1000

vai 10 gados . ,
10,000

Kopā 40.000

d) No 1860. līdz 1865. g. skolās pārvācinājās

ikgadus līdz 6000 vai 5 gados 30.000

Ārpus skolām ikgadus līdz 2000 vai 5 gados 10.000

Kopā 40.000

Visi šie pārvācinātie latvieši un igauņi laikam sa-

dalījās šādi: (sk. tabulu 256. un 257. lpp.).

No šinī tabulā atrodamiem datiem varam rast ap-

tuvenu jēdzienu par dažādo valodu izplatījumu Bal-

tijā. Der ievērot diezgan interesantu faktu, ka visā
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zemē nav vairāk par 33.000 (2%) pilnīgu latviešu un

igauņu valodas nepratēju un 80.000 (4%) fādu, kas

labi nezina šīs valodas.

Pēc tagadējiem ieskatiem Baltijā tikai tās tautsko-

las atzīst par labām, kur starp citu māca arī vācu

valodu. Patiešām, ievērojot mūslaiku latviešu un igau-

ņu literatūras bēdīgo stāvokli, pilnīgu krievu valo-

das izskaušanu no tautskolām, skolas mācību līmeņa

pacelšanai nav cita līdzekļa kā vācu valoda. Ja pie-

pildīsies tas, kas jāvēlas katram izglītības draugam,

ja visas vai vismaz lielākā daļa skolu kļūs labas, t. i.

kļūs par vācu skolām, tad izlīdzināsies vecās vācu

politikas kļūda un visai drīzā laikā Baltijas provin-

ces būs pārvācinātas, ko 1848. gadā Vācija uzska-

tīja par tik svarīgu un nepieciešamu lietu politiskā

ziņā. Tas notiks paklusām: Vācija paplašinās savas

robežas līdz Narvai, un senāk līdz pat Lībekai slaviskā

Baltijas jūra tagad kļūs pilnīgi vācu jūra, bet vē-

sture stāstīs, ka tas noticis XIX gadsimteņa vidū.

Jājautā, uz kā pamatojas bieži izteiktais krievu

valdības prasījums, lai krievu valoda kļūtu noteicēja

Baltijā?'* Kāpēc traucēt Baltijas tautskolu attīstības

gaitu un novērst tik derīgo vācu izglītību? Lūk, tieša

atbilde šiem jautājumiem: tāpēc ka katras tautas iz-

glītība notiek pēc zināma parauga un tie, kas izglī-

tojas pēc vācu parauga, kļūst Vācijas pilsoņi, vācu

patrioti. Katra tauta dzīvo savu dzīvi, katrai tautai

savs liktenis vēsturē. Katrai lielai tautai savi lielie

uzdevumi un centieni, kas var būt pavisam citādi

nekā kaimiņu centieni un uzdevumi. Kas mums liek

ciest, tas kaimiņiem ļoti bieži liek priecāties, un ot-

rādi, tas, par ko priecājamies, rada kaimiņos sarūga

tinājumu. Vācu patriots ļoti, ļoti reti var kļūt tikpat
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No 100.000 parvacinatiem latviešiem un igauņiem par

pilnīgiem vāciešiem kļuvuši
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lielā mērā arī krievu patriots, jo svešā krievu literā-

tūra nevar dot barību viņa garam, iesildīt sirdi un at-

dzīvināt fantāziju. Viņam paliks svešas tās valsts in-

tereses, kur viņš dzīvo; viņš bieži slepus nožēlos, ka

nevar būt tās tautas politiskais loceklis, ar ko saista

garīgās saites. Vācu tautībā pārgājušie pārvācinātie

latvieši un igauņi nepaliks pakaļ pašiem vāciešiem,

bet taisni otrādi, līdzīgi visiem jaunpiegrieztiem, pat

pārspēs viņus patriotismā. Tāpēc Prūsija nekad ne-

dibinās franču tautskolas Piereinas provincēs; tāpēc

vācu patriotiskā literātūra ar tādu enerģiju nostājas

pret katru franču patriotisma parādīšanos Vācijā. Kā

tad Krievija un brīvā krievu prese nevar prasīt to, kas

liekas pilnīgi dabīgs un likumīgs katram vācu rakst-

niekam, katram patriotam un valstiskam cilvēkam sa-

dalītajā Vācijā pret frančiem?

Te meklējama Baltijas mūsdienu apstākļu sevišķā
nozīme, kas gan neprasa tālāku paskaidrojumu. Nav

nekādu šaubu, ka valdībai iespējams pilnīgi mainīt

šo lietu stāvokli un ka tas tagad var notikt bez kā-

diem varas līdzekļiem, jo Baltijas lauku iedzīvotāji

ar vislielāko līdzjūtību uzņemtu katru mūsu valdības

nepārprotamu pasākumu, kas zemākajos tautas slā-

ņos tik milzīgi populāra. Visvairāk nepieciešama val-

dības tieša iedirbe uz tautskolām caur Tautas apgais-

mes ministriju: nekavējoties jādibina divi skolotāju
semināri: viens latviešiem, otrs igauņiem un šie se-

mināri, bet pēc tam arī visas Baltijas tautskolas no-

dodamas īpašas komisijas pārziņā, kurā ietilptu viens

latvietis un viens igaunis ar krievu ierēdni kā priekš-

sēdi, un kas būtu atkarīga vienīgi no Tautas ap-

gaismes ministrijas un tās zinātņu komitejas. Ko-

misija pēc valdības norādēm varētu rūpēties par tā-
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lāko krievu valodas mācības izplatīšanos, īpaši lat-

viešu un igauņu skolās. Šī komisija, sastāvēdama no

izglītotiem un patriotiskiem cilvēkiem, varētu darbo-

ties ar lielu svētību, jo ievērojot tagadējo latviešu un

igauņu lielo tieksmi mācīties krievu valodu, katrs

simts rubļu būtu izmantots ar nenoliedzamu lietde-

rīgumu tautas izglītības attīstībai un krievu valodas

izplatīšanai un iepazīstināšanai ar krievu patriotisko
literātūru. Neskarot neviena intereses, komisija līdz

ar sekmīgo darbību skolu laukā varētu sastātīt pro-
jektus jaunām mācības iestādēm un priekšlikumus

par pastāvošo pārgrozījumiem. Līdz ar to tai būtu

pastāvīga un pareiza tautskolu un skolotāju semi-

nāru kontrole. Tikai vietējo apstākļu pazinēju pa-

stāvīga uzraudzība var novērst kļūdas un likt laikus

rīkoties, kā nepieciešamība to prasa. Kas attiecas uz

krievu-latviešu un krievu-igauņu skolotāju seminā-

riem, tad tie jādibina nekavējoties, jo lai arī kādos

apstākļos, tie tomēr ārkārtīgi nepieciešami, ja vien

valdība vēlēsies nākamībā daudz maz jūtami ietek-

mēt Baltijas tautskolu jautājumu. Katra kavēšanās te

var būt ļoti kaitīga, no vienas puses, jau attēlotā Bal-

tijas tautskolu stāvokļa dēļ, no otras puses — tāpēc,

ka valdības uzmanību viegli var novērst dažādi citi

politiski jautājumi un tādā gadījumā antikrievu no-

skaņa vēl vairāk nostiprināsies. Bez pārspīlējuma va-

ram sacīt, ka pēc 10 gadiem latviešu un igauņu pār-

vācinājuma apmēri būs trīs- un četrkārtīgi lielāki

nekā tagad. Pat visenerģiskākā valdības rīcība

ievērojamas sekas rādīs tikai pēc gadiem četriem,

pieciem.

Lai dotu Baltijas skolu iekārtai nācionalu virzienu,

uzskatu par pietiekamiem tos naudas līdzekļus, kas
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būtu nepieciešami, lai nodibinātu divi jaunas ģim-

nāzijas Rīgā un Rēvelē. Šīs ģimnāzijas bez vienreizēja

50.000 rubļu izdevuma ēku celšanai un nepieciešamākās

iekārtas iegādei prasītu vēl ikgadus izdevumu 50.000.

Ja tanī vietā pārveidotu divi pastāvošās ģimnāzijas;
tad katrai vajadzēs budžetu palielināt tikai par 10.000

rbļ. Tāpēc (nerunājot nemaz par to, ka ģimnāziju

pārveidojums daudz labāk nodrošinās krievu valodas

izplatīšanos nekā jaunas skolas) būs iespējams vie-

nā reizē ietaupīt 50.000 r., bet ikgadus 30.000 r. Ja šos

ietaupījumus ar saprātu izlietātu latviešu un igauņu

tautskolām un krievu valodas izplatībai, tad var ce-

rēt uz lieliskiem rezultātiem, jo latvieši un igauņi nevis

kā vācieši riebumu jūt pret krievu valodu, bet gan

izturas pret to ar lielu simpātiju un atbalstīs valdību,

tikko būs pārliecinājušies tās nodomu nopietnumā.

Abiem semināriem nepieciešamās gatavās telpas viegli
atrodamas valsts muižās*), bet to piemērošana pra-

sīs 2 līdz 3, bet ne vairāk par pieciem tūkstošiem1

rubļu katram semināram. Ministrijas zaudējumi no

mājas un dārza atdošanas semināram nepārsniegs da-

žus simtus rubļu, jo izņemot dārzu, kas nepieciešams

semināristu apmācībai dārzkopībā, sakņkopībā, biš-

kopībā v. c, pārējo muižas zemi atdos uz nomu zem-

niekiem. Vidzemes igauņu daļā Vilandes tuvumā ir

valsts muiža ar lielu dzīvojamu māju, kas pašlaik ne-

*) Tagadējais Baltijas valsts īpašumu palātas pārvaldnieks (par
laimi krievs, Šafrānova kungs, kas agrāk bijis krievu valodas sko-

lotājs Rīgas ģimnāzijā), bez šaubām, neatteiksies palīdzēt šinī

lietā. Baltijas kroņa zemnieki (200.000 latviešu un 70.000 igauņu),

būdami materiāli neatkarīgi no vāciešiem, sākumā būs drošs pamats
krievu-latviešu un krievu-igauņu tautskolām, tikko būs iespējams
tām dabūt skolotājus.
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dod nekāda labuma, jo muižai piederīgā zeme atdota

uz nomu zemniekiem. Igauņu zemnieki un tautskolo-

tāji ar dažiem igauņu patriotiem Pēterburgā jau pirms

dažiem gadiem sastatīja projektu dibināt šinī muižā

igauņu reālskolu ar igauņu un krievu mācību valodu,

lūdzot visaugstāko atļauju nosaukt to par „Aleksan-
dra skolu"; tikai naudas līdzekļu trūkumi kavē šī

projekta reālizējumu. Man liekas, ka šī skola kā ze-

mākas pakāpes reālskola varētu pat sagatavot taut-

skolu skolotājus. Dārzkopība, sakņkopība v. t t. tā-

pat kā jaunās valodas (šinī gadījumā krievu) mācība

vienādā mērā noder kā zemākajai reālskolai, tā arī

tautskolu skolotājiem. Otru latviešu semināru, pēc

manām domām, politisku iemeslu dēļ vajadzētu nodi-

bināt Jelgavas apkaimē, kur daudz valsts muižu*). Ne-

lielās Igaunijas guberņas igauņiem savs seminārs nav

nepieciešams, jo Vidzemē pie VilandeS paredzētais
būs tuvu no Igaunijas robežas — 30 verstes no Vilanr

des un tikpat tālu no igauņu apriņķa pilsētas Veir

senšteinas, materiāli nodrošināts un daudzu valsts

muižu tuvumā. Viens ņo svarīgākajiem paredzamo
semināru noteikumiem ir novietojums valsts muižās un

pie tam tādās vietās, kur atrodas daudz valsts muižu,

jo seminārā izglītotie skolotāji visvieglāk darbu da-

būs kroņa zemnieku ciemos, vismaz līdz tam laikam,

kamēr obligātā skola ļaus lietai pareizāk attīstīties.

Vēlāk varētu ierosināt arī jau pastāvošajos trīs semi-

nāros sākt mācības krievu valodā, ja Baltijas zemnieku

*) Šafrānova kungs uzskata par ļoti noderīgu nodibināt pa-

reizticīgiem latviešiem ģimnāziju Vidzeme pie Valmieras, valsts

Valmiermuižā. Man liekas, ka vispirms vajadzētu nodibināt semir

nāru Kurzeme, Valmiermuižā pec tam lielu tautskolu ar klasi

skolotāju sagatavošanai.
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pagasti, kā tas paredzams, dabūdami patstāvīgāku

iekārtu, paši vēlēsies tādu reformu un ja būs sarak-

stītas tādai reformai nepieciešamās labās mācīb-

grāmatas. Šinī pārejas laikā vācu un krievu valodas

sacensība labi ietekmēs tautskolas. Latviešu un igau-

ņu redzes apjomu, kas tik šaurs šo valodu mazā iz-

platījuma dēļ, var paplašināt vienīgi ar ļoti labām

tautskolām. Katrā ziņā, Baltijas skolu komisijai pier

liekot pat vislielākās pūles, mācībgrāmatu un lasāmās

literatūras tulkojumi un pārstrādājumi prasīs diezgan

ilgu laiku.

Runājot par izdevumiem, ko prasa latviešu un igau-

ņu-k rievu skolotāju semināru dibināšana un uzturē-

šana, jāievēro, ka kopš 1839. gada pie Valkas Vidzemē

pastāvošais vācu skolotāju seminārs, ko uztur muiž-

niecība un vada cienījamais direktors, latvietis Cim-

ze, gadā izmaksā ne vairāk par 2000 r. Tikpat maksā

Kurzemes skolotāju seminārs, ko 1840. gadā dibināja

bruņniecības muižā Irlavā pie Tukuma un ko vada

no ārzemēm izrakstītais un Kurzemes garīdzniecī-
bas un muižniecības iecienītais direktors Sadovskis,

Ar abiem šiem semināriem man izdevās labi iepazīties 1

pēc personīgiem novērojumiem. Trešais, man nepazī-

stamais seminārs Igaunijā Kudā, ko muižniecība no-

dibināja 1865. gadā, dabūja tikai 2016 r. gadā. Viegli
var atrast par nelielu atalgojumu jaunus latviešu un

igauņu skolotājus, kas beiguši Tērbatas elementār-

skolotāju semināru. Šinī seminārā uzņem tikai sek-

mīgi beigušus apriņķa skolu pēc stingra iestāju pār-

baudījuma, jo ikgadus pieteicas 20—30 kandidātu, bet

uzņemamo, skaits ļoti niecīgs. Krievu valodu tur māca

labi, ja pat ne labāk par jebkuru citu Baltijas skolu.

levērojot iepriekš minētos datus un arī nule teikto,
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domāju, ka katram tādam latviešu-krievu vai igauņu-

krievu semināram ar direktoru krievu (ja nedabūtu

piemērota krievu valodas pratēja latvieša vai igauņa)

personāla algām un pašas iestādes vajadzībām ikga-
dus nevajadzēs vairāk kā 2500 līdz 3000 rubļu. Ja

pie semināra vajadzēs tautskolu, tad tā prasīs ikgadus

pāris simt rubļu. Semināra direktoram (Valkā un

Irlavā līdz šim tie dabūja tikai pa 500 r.) pietiek algas
no 800 līdz 900 rubļiem, bet skolotāji apmierināsies

ar 500 rubļiem. Ir zināms, ka uz zemēm 800 vai 900

rubļu lielai algai tā pati vērtē, kas 1200 vai 1500 rub-

ļiem pilsētā, jo dzīve tur ļauj izvairīties daudzu pilsētā
nepieciešamu izdevumu. Bez tam jāparedz 200 rubļu

atalgojuma tuvējam luterāņu mācītājam par reliģijas

stundām un ap 100 r. tam semināra skolotājam, kas

uzņemsies pienākumu mācīt mūziku un dziedāšanu.

Vislabāk šos priekšmetus varētu uzticēt kādam no

tautskolas skolotājiem» kas izglītojušies Valkas vai

vismaz Irlavas seminārā, kur mūzikai veltī lielu vē-

rību. Viņš varētu tad, kā tautskolotājs saņemdams
300 rubļu algas, līdz ar to apmācīt dārz- un saķņko-

pībā, ja citu paidagogu starpā nebūtu tādu, kam ir

vajadzīgās zināšanas vai patika. Lai skolas ēku uzr

turētu kārtībā un apkurinātu, kā arī mācīblīdzekļiem

vajadzēs ne vairāk kā 300 vai 400 r.; pat paredzot šim

nolūkam 600 rubļu, arī tādā gadījumā izdevumi

vienam semināram nepārsniegs 3000 r. Semināru uz-

devums būtu sagatavot jaunus skolotājus tautskolām

un izdot apliecības kursu beigušajiem skolniekiem.

Bez tam varētu semināra skolotājiem uzlikt par pie-

nākumu pārbaudīt krievu valodā personas, kas ne-

mācījušās to seminārā, vēlētos dabūt skolotāja vietu

tautskolā, un tanī to mācīt. Tādiem pārbaudījumu iz-
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turējušiem skolotājiem vajadzētu piešķirt stipendijas

(par kurām runāšu turpmāk) 50 r. apmērā, bet ne-

kādā gadījumā vairāk par 100 r., ja viņi savās1skolās

krieviski māca ne mazāk' kā 20 bērniem. Tāda pa-

līdzība varētu uzmudināt dažus centīgus un neatka-

rīgus skolotājus, kas jau strādā, mācīties krievu va-

lodu un to lietāt savās skolās.

Otrs svarīgs izdevums ir stipendijas, kas sākumā

ārkārtīgi nepieciešamas, lai nodrošinātu semināram

panākumus; pēc kāda laika tās varētu tomēr atcelt

vai samazināt. Pirmajos piecos gados derētu šādas

stipendijas: 20 stipendijas pa 50 r. gadā tiem, kas

iestāju pārbaudījumos uzrādīs vislabākās sekmes; tad

25 stipendijas pa 40 r. nākamajiem labākajiem un,

beidzot, 30 stipendijas pa 30 rubļiem.
Derētu nodibināt dažas mazas stipendijas arī se-

mināra skolā un proti: 5 stipendijas pa 10 r. un 10

pa 5 r. Visas stipendijas gadā prasītu līdz 3000 r.

Bez stipendiātiem seminārā un skolā vajadzētu, par

cik telpas atļauj, uzņemt arī nestipendiātus. Pēc pir-

majiem 5 gadiem, ja, kā es sagaidu, skolēnu pieplū-
dums seminārā būs pietiekami liels, varētu pārstāt iz-

maksāt 50 rubļu stipendijas un tām nodomāto sum-

mu izlietāt to semināristu pabalstam, kas pēc semi-

nāra beigšanas, būdami jau tautskolotāji, pierādīs,
ka apmāca ne mazāk par 20 skolnieku krievu valodā.

Tāda stipendiju izsniegšana semināristiem pēc beig-

šanas viņu sekmīgas darbības gadījumā var būt se-

višķi noderīga tanī ziņā, ka atvieglo viņiem dabūt dar-

bu, jo kroņa zemnieku pagasti (pat arī pilnīgi neap-

zinādamies krievu valodas mācības labumu) viegli sa-

pratīs, ka skolotājs, kas saņem valdības pabalstu,
būs viņiem lētāks par citu bez šāda pabalsta. Skato-
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ties pec apstākļiem, šadu pabalstu varētu paaugsti!-

nāt līdz 100 r. gadā.

Mācību laiks seminārā būtu sadalāms trīs gadu
kursā, zemākajā klasē skolniekus uzņemot ikrudeņus.
Katrā klasē varētu būt līdz 40 skolnieku. Semināra

skolā mācībām jānotiek latviešu vai igauņu valodā, ze-

mākajā semināra klasē latviešu vai igauņu un krievu

valodā, vidējā un augstākajā klasē tikai krievu va-

lodā, vidējā vajadzības gadījumā palīgā ņemot arī

latviešu valodu. Vācu valodu, ko nedaudz prot liela

daļa seminārā uzņemamu skolēnu, varētu lietāt pa-

visam maz, mācot reliģiju un ģeogrāfiju. Semināristiem

un arī semināra skolas skolēniem vajadzētu ļaut dzī-

vot un ēst tur, kur paši grib. Būtu vēlams, ja direktors

un semināra skolas skolotājs būtu precējušies un vi-

ņiem atļautu pieņemt pansionārus bez kāda ierobežo-

juma. To pašu tiesību vajadzētu dot arī visiem citiem

precētiem skolotājiem, tāpat arī kaimiņos dzīvojo-
šiem zemniekiem v. c. Semināra absolventi — sti-

pendiāti, apņemas būt par skolotājiem vismaz divi

gadus; pretējā gadījumā valstij atmaksājot visu

summu.

Apmēram 50.000 latviešu zemniekiem, kas Vid-

zemē pārgājuši pareizticībā, varētu nodibināt nelielu

mācības iestādi, piem. Valmiermuižā pie Valmieras,

tās vadību uzdodot kādam no labākajiem Rīgas ga-

rīgā semināra audzēkņiem. Izdevumi tādai mācības

iestādei varētu būt līdz 1500 r. gadā (600 galvenajam!

skolotājam, 400 r. viņa palīgam, 500 r. telpām v. t. t.);
tā sagatavotu arī skolotājus nabadzīgākiem pagastiem.

Kas attiecas uz igauņu tautības pareizticīgajiem, tad

viņi varētu dabūt skolotājus no igauņu-krievu semi-
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nāra, ko paredzēts atvērt Vilandes tuvumā. Ja ar lai-

ku uzskatītu par vajadzīgu nodibināt arī augstāku
elementārskolu igauņu pareizticīgajiem un skolotāju

sagatavošanai, tad tādu varētu visērtāk nodibināt Sām-

salā, kpr 50.000 iedzīvotāju starpā ļoti daudz pareiz-

ticīgu zemnieku. Nodibinot tādu skolu kādā no valsts

muižām un piešķirot tās vajadzībām ne vairāk par

1000 r. gadā, varētu nevien atvieglot Sāmsalas iedzī-

votājiem ceļus pie izglītības, bet ar laiku apgādāt

ar skolotājiem arī Igaunijas ļoti nabadzīgo rietumu

dalu.

Lūk, pēc manām domām, līdzekļi, kas Tautas ap-

gaismes ministrijai jāizlietā, lai turpmāk valsts patu-

rētu ietekmi uz Baltijas skolām. Minētājām mācības

iestādēm izdotā nauda, bez šaubām, atmaksāsies, jo

lielais vairums latviešu un igauņu iedzīvotāju ar lie-

lāko prieku ir ar mieru mācīties krieviski un bieži žē-

lojas par to, ka pie visa lielā tautskolu skaita Bal-

tijā nav nevienas skolas, kur varētu iemācīties krievu

valodu, kas tik nepieciešama kara dienestam, satiks-

mei ar karaspēka garnizoniem kā arī rūpniecībā un

tirdzniecībā. Atsevišķu latviešu mēģinājumus atrast

krievu valodas skolotājus līdz šim paralizēja vācu

politika, kas luterāņu mācītāju ietekmē bīstas pareiz-
ticības izplatīšanās, kaut gan, pēc manām domām,

mūsu valdības tolerance ticības jautājumos un huma-

nitāte nedod tam nekādu iemeslu. Krievu valoda Bal-

tijas guberņās nav nekādā sakarā ar kādām reli-

ģiozām tendencēm, un luterāņu mācītāju kungiem va-

jadzētu ļoti labi zināt, ka viņu dēlus un radus, kas

Krievijā ir valsts dienestā, rūpnieki v. t. t., neviens

nespiež pāriet pareizticībā. Katrā ziņā arī turpmāk'

mums jāsagaida vienīgi progress ticības jautājumos
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un nav ne mazākā pamata bīties, ka Krievija kādreiz

šinī ziņā varētu iet ne uz priekšu, bet atpakaļ. Bal-

tijas politiķi, kas nepieder pie garīdzniecības, acīm!

redzot sapņo par Vāciju un iespējamiem notikumiem

nākamībā, par kuriem starp citu tik naīvi un atklāti

runā Buddeuss savā Krievijai naidīgajā sacerējumā

„Halbrussisches". Agrāk latviešu un igauņu pārvār

cinājumam ceļā stāvēja vietējās administrācijas kon-

servātīvā pārliecība, kas uzskatīja par nepieciešamu,

lai kungu un padoto starpā nebūtu valodas kopības.

Kopš 1856. gada šās pārliecības vietā visā Baltijā, iz-

ņemot varbūt Igauniju, stājās vairāk liberālais uzskats

un drīz tas pavisam zudīs, jo vecā aristokrātija, ar-

vien vairāk pārliecinādamās, ka būs jāšķiras no savām

neaprobežotajām kārtu privilēģijām, vēlas atrast mo-

rālu atlīdzinājumu, attīstot un izplatot savu vācu tau-

tību vēl jo vairāk tāpēc, ka to jo karsti vēlas vācu

vidusšķira. Jaunākie pārvācinājuma panākumi un pē-

dējie Vācijas iekarojumi arī veicina šo politisko pār-

liecību. Jo dziļākas saknes kādai nepareizai politiskai

pārliecībai, jo grūtāk to novērst. Ziemeļamerikā, lai

galīgi atceltu tik ilgi paciesto verdzību, vajadzēja bei-

dzot plūst asiņu straumēm, kamēr pirms tam daudz

vieglāk varēja novērst šo ļaunumu. Ārkārtēja pre-

timnākšana poļu elementam Lietuvā un latviešu tautai

radniecīgo lietuvju nobīdīšana pie malas, piespieda
valdību beidzot ķerties pie ārkārtēji stingriem līdzek-

ļiem. Un kas var zināt, kāds bēdīgs liktenis nesagai-
da nākamībā Baltijas guberņas, ja, kamēr nav par

vēlu, neizlietās drošus līdzekļus, lai novērstu katru

iespējamo iejaukšanos. Katrā ziņā nav ko šaubīties,

ka krievu tautai ar rūgtumu jādomā, ka Krievijas Eiro-

pas varenumam tik nepieciešamās Baltijas piekrastes
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iedzīvotāji var pārvācināties, tā saplūzdami ar vienīgo

tautu, kas* ja tai izdosies iegūt politisku vienību,

vienīgā būs spējīga sacensties un cīnīties ar Krieviju.

Pie tam tieši doma par Vācijas politisko vienību vis-

vairāk ietekmē Baltijas vāciešus. Vācu centieni šinī

zemē ar sevišķu spilgtumu parādījās kopš 1848. gada,
kad Vācijas politiskā apvienība likās tik tuva savam

atrisinājumam. Ar 1858. gadu, kā es to dzirdēju Kur-

zemē jau 1850. gadā, vietējās tiesu iestādēs bija pare-

dzēta krievu valoda. Vēlākie svarīgie politiskie no-

tikumi acīm redzot pilnīgi nobīdīja pie malas šo

valdības nodomu, kamēr kā pilnīgs pretstats tam

Baltijas publisko skolu iekārtojums pamodināja vācu

opoziciju. Pat bezspēcīgi cilvēki gatavi pievienoties

opozīcijai, ja pārliecinājušies, ka var dot pretēju

virzienu visvārīgākajiem rīkojumiem, ja tie izrādās ne-

izdevīgi viņu patiesajām vai iedomātajām interesēm.

Pa tam krievu valdība Baltijas guberņās nodibināja

lielu daudzumu vācu skolu, lai šīs guberņas pārkrievi-

nātu, kas jau vairākkārt bija atzīts par ļoti nepiecie-

šamu. Lai pretotos pārvācinājumam, bez kādas ka-

vēšanās jānokārto reiz zemnieku īpašumu jautājums

Baltijas provincēs. Pārvācinājuma intereses, turpre-

tim, prasa lēnu un pakāpenisku šī jautājuma atrisi-

nājumu, lai pamazām par zemes īpašniekiem kļūtu

tikai turīgie zemnieki, kam iespējams savus bērnus

sūtīt vācu skolās. Protams, neviens vācietis neuz-

drošināsies nekad skaļi izteikt tādu acīmredzamu un

vienkāršu patiesību. Diplomātu pazīstam ne pēc tā,

ko viņš runā, bet gan pēc tā, ko noklusē. Tagadējos

apstākļos Baltijas zemes īpašumi pamazām pāries tu-

rīgo zemnieku rokās un tas notiks līdztekus viņu pār-

vācinājumam. Tikai tad un tikai tad zemniekiem būs
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iespēja daudzmaz politiski ietekmēt provinces zem-

nieku iestādes.

Rīgas bīskapa Valtera 1862. gadā uz visaugstāko

pavēli notikušā atcelšana viņa prasījuma dēļ pēc āt-

rāka un enerģiskāka pārvācinājuma nešaubīgi lieci-

na, ka ķeizars nevēlas pieļaut pārvācināt šīs pro-

vinces. Tas tomēr deva pārvācinājumam jaunu vie-

lu, jo valdībai nav nekādu praktisku līdzekļu izpildīt

savu gribu un arī tāpēc, ka tagadējā tautskolas ie-

kārta dod iespēju pārvācināt bez kāda liela trokšņa.

Ja valdība vēlēsies ierobežot vai pilnīgi aizliegt vācu

valodas mācību tautskolās, tad tā nebūs liberāla rī-

cība un sevišķi neizdevīga latviešiem un igauņiem, kam

tagad pārvācinoties ir iespēja kļūt par pilntiesīgiem

pilsoņiem. Tāds aizliegums pie tam nekā nelīdzēs

visai lietai, bet būs vienīgi liela politiska kļūda, jo

paātrinās pārvācinājumu un piespiedīs brīvības kā-

rajiem latviešiem un igauņiem pārvācināties slepus,

sevi atzīstot par vāciešieml
,

jo tā būs vienīgā iespēja

apiet tādu aizliegumu. Aizliegumam mācīties vācu va-

lodā sekas būs pilnīgs visu vairāk attīstīto latviešu

un igauņu garīgs saaugums ar vāciešiem, kas to līdz

šim nav vēlējušies un arī tagad nevēlas. Taisni otrādi,

man liekas, ka no 100.000 latviešiem un igauņiem, kas

prot vāciski, varbūt tikai 30.000 ir tādu, ko pēc viņu

uzskatiem var pieskaitīt vāciešiem. Pārējie 70.000 līdz

šim vai nu pilnīgi vienaldzīgi šinī ziņā, vai arī naidīgi

raugās uz vācu centieniem *)� Ar to arī izskaidrojams;

*} Patiešām, nekā tam nevaram piekrist, ka katrs, iemācījies

vāciski, ar to jau kjūst vācietis. Daudzi tūkstoši krievu muižf-

nieku labi prot franciski, bet neviens viņus neuzskata par fran-

cūžiem. Sie 70.000 latviešu un igauņu kā ari daži simti tūkstošu

citu viņu tautiešu var drīz pārvācināties, ja valdība to katrā ziņā
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fakts, ka mācītājs Šulcs pāragri nodibināja Baltijas

guberņām lētu vācu žurnālu latviešu „Pēterburgas
Avīžu" vietā; 1865. gada beigās šis žurnāls beidza sa-

vas gaitas. „Pēterburgas Avīzēm" nenoliedzams no-

pelns, ka tās iztīrīja latviešu valodu no lielā daudzu-

ma vācisku izteicienu un formu, kas tur bija iekļuvu-
šas no vulgārās vācu sarunu valodas, tuvinādamas

to slavu izloksnēm. Jau tāpēc vien jānožēlo tās pār-

agrā nāve, kas bija liels ļaunums. Ja arī avīze nebūtu

aizliegta, es pats drīzā laikā būtu izbeidzis tās izdo-

šanu, jo man jau bija apnicis nepārtraukti aizstāvē-

ties pret savu pretinieku nesodītajām neskaitāmajām
sūdzībām un apvainojumiem, jo neviens Krievijā, ne-

prazdams latviski, nevarēja noklausīties manos tais-

nojumos!

No teiktā acīm redzot jāsecina, ka valdībai nepie-

ciešami kas darāms arī latviešu literātūras labā, kurai

iespēja veicināt latviešu valodas tuvināšanos ar vācu

vai krievu. Valoda gūs jo vairāk pareizuma un tīrības,

jo vairāk savā izteiksmē tuvosies krievu valodai. Tā

ir tik acīmredzama patiesība, ka pat vācieši to neno-

liedz. Vēl lielāka nozīme latviešu literātūras vir-r

zienam, kas tagad ar daudzajiem tulkojumiem no

vācu valodas var latviešos radīt vienīgi vācu patrio-
tismu, mīlestību uz Vāciju, tās varenumu un labklā-

jību, tās īpatajām, nācionālajām interesēm, nekādi

nespēdama latviešus tuvināt vācu literatūrai svešajai

krievu tautībai. Šim jautājumam,pēc manaspārliecības,

veļas. Bet viņi paliks latvieši un igauņi un tanī pašā laikā politiski

kļūs krievi, ja vien valdība to patiešām vēlēsies un dos katram no

viņiem izglītībai ikgadus dažas kapeikas, kamēr katra vācieša

izglītībai gadā izdod pa 2 r, 30 k., kas gan nekavē viņus žēlo-

ties, ka viņu tautību apspiež.
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ir milzīga nozīme. Krievu literatūra jau ir radījusi
daudzus darbus, īpaši tautiskajā nozarē, kas neviļus

Krievijā rada patriotiskas jūtas. Pa tam latviešu pār-

vācotie tautskolotāji, vienīgie darbinieki tagadējā lat-

viešu tautas literatūrā, neprazdami krievu valodu, ko

nemāca mūslaiku skolotāju semināros, var izmantot

vienīgi vācu avotus. Tāpēc vajadzētu rūpēties nevien

par īstu latviešu avīzi, bet arī par latviski-krieviskām

mācībgrāmatām Baltijas krievu skolām un semināriem.

Vispirms nepieciešama krieviski-latviska vārdnīca —

latviski-vāciskas jau ir kopš seniem laikiem. Ziedojot

vienreizēji 5000 r., pēc tam ikgadus pa 2000 r., va-

rētu daudz darīt latviešu literatūrai un atvieglot krie-

vu ierēdņiem un citiem Baltijas apdzīvotajiem vietējo

valodu iemācīšanās paņēmienus, kas ļoti lielā mērā

veicinātu krievu un latviešu tuvināšanos un latviešu

atbrīvošanos no vācu aizbildnības. Igauņi, piederē-
dami somu ciltij ar savu pavisam īpato valodu, mazāk

pieejami pārvācinājumam nekā pakļāvīgie latvieši; bet

igauņu literatūrai ļoti nepieciešams vienreizējs pa-

balsts 3000 r. apmērā, bet pēc tam pa 2000 r. ikgadus
tautas literatūrai v. c. vajadzībām.

Pilnīgu tautskolu statistikas pārskatu varēšu sniegt
tikai tad, kad saņemšu atpakaļ no ģenerālgubernā-
tora kancelejas statistikas tabulas, kuras: pēc mana

lūguma bijušais ģenerālgubernātors barons Līvens iz-

sūtīja pa visām Baltijas muižnieku un pagastu tiesām

un kuras tās nosūtīja gubernātora kancelejā ar ne-

pieciešamajām ziņām. Ka šīs tabulas nosūtītas ģene-

ralgubernātora kunga kancelejā, redzams no tā, ka

Augsburgas Avīzē un citos ārzemju un krievu perio-

diskajos izdevumos publicēti īsi manu tabulu rezul-

tāti, kamēr es līdz šim tās neesmu saņēmis un tāpēc
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nevaru Tautas apgaismes ministrijai iesniegt pilnīgu

Baltijas tautskolu aprakstu. Ja es arī nedabūtu šīs

tabulas, es tomēr papūlēšos izpildīt šo darbu, kam

esmu savācis daudz datu, kaut arī to nepietiek visu

triju guberņu salīdzinājuma pārskatam.

Nobeidzot, sniedzu vispārēju izdevumu pārskatu,
kas nepieciešami, ja pieņemtu manus priekšlikumus!
krievu valodas izplatīšanai. No pārskata redzams, ka

radīsies ietaupījumi vienreizējos izdevumos 15.000 r.,

bet ikgadējos 9500 r., ja divu jaunu krievu ģimnāziju

vietā pārveidos divi pastāvošās, nodibinās divi pilnī-

gus skolotāju seminārus ar stipendijām un divi aug-

stākas tautskolas latviešu un igauņu lauku iedzīvota-

jiem; beidzot, ja atvēlēs summas veicināt latviešu

un igauņu literātūru un apgādāt mācīb grāmatas. Ja

valdība, ievērodama īpato nodomātā mērķa nozīmi,

nevēlēsies taupīt, tad neliela daļa šo ietaupījumu būtu

izlietājama pakāpeniskam dažu apriņķa skolu pār-

veidojumam krievu skolās, bet lielākā daļa

lotāju algām, kas māca krievu valodā. Tā pamazām un

palēnām varētu panākt pilnīgu visas Baltijas skolu

iekārtas pārveidojumu, nemaz nekaitējot izglītības at-

tīstībai. Latviešu un igauņu centība mācīties krievu

valodu labvēlīgi ietekmēs arī vācu tautības iedzīvotā-

jus un iedomātais mērķis būs sasniegts daudz ātrāk

un noteiktāk nekā ar spaidu līdzekļiem un valsts

kases lieliem naudas ziedojumiem.

Mans aplēsums šāds:

A. Divi projektētās krievu ģimnāzijas, kam jāsa-
cenšas ar vācu skolām 1

,
maksās:

I. Vienreizēji pa . .
50.000 r.

11. Ikgadus pa ... -
50.000 r.
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B. Šīs summas vajadzētu sadalīt šādā veidā:

1) Rīgas ģimnāzijas pārveidojumam par krievu, Rī-

gas pilsētas iedzīvotājiem atļaujot, ja viņi to vēlas,

pašiem nodibināt savu jaunu ģimnāziju:

I; Vienreizēji ........
līdz 5.000 r.

11. Ikgadus papildu izdevumu
.

. pa 10.000 r.

2. Tādam pašam Rēvelēs ģimnāzijas pārveidoju-

mam:

t. Vienreizēji . . ......
līdz 5.000 r.

11. Ikgadus papildu izdevumu
.

. pa 10.000 r.

3) Latviešu-krievu skolotāju semināra dibināšanai

kādā valsts muižā:

I. Vienreizēji:

a) telpu celšanai
... no 3.000 līdz 5.000 r.

b) citām vajadzībām līdz 2.000 r.

11. Ikgadus:
a) direktora algai 900 r.

b) diviem skolotājiem pa 500 r.
.

.
.

1.000 r.

c) reliģijas skolotājam 200 r.

d) dziedāšanas un semināra skolas sko-

lotājam ............300 r,

c) apkurei un iestādes uzturēšanai
'

.
500 r.

f) maksa valsts īpašumu ministrijai par

telpām .
100 r,

3.000 r.

g) stipendijām:

20 pa 50 r 1.000 r,

25 pa 40 r.
.

1.000 r,

30 pa 30 r 900 r.

15 stipendiju semināra skolai
. .

100 r.

"3.000^
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4) Igauņu-krievu semināra dibināšanai fāda pat

summa:

I. Vienreizēji no 4 līdz 7.000 r.

11. Ikgadus:

iestādei
. . . ,

3.000 r,

stipendijām 3.000 r,

Daļu no stipendiju summām varētu vēlāk pēc di-

bināmās Baltijas skolu komitejas norādēm, iz-

lietāt pabalstiem tiem skolotājiem, kas sekmīgi ap-

mācīs savus skolēnus krievu valodā. Vēlāk šo sum-

mu (pabalstiem skolotājiem) varētu paaugstināt, ka-

mēr nebūtu radušies jau vairāki simti labu latviešu

un igauņu-krievu skolu.

5) Augstākai latviešu-krievu tautskolai Valmier-

muižā pie Valmieras, kas paredzēta mazajām, izkai-

sītajām un nabadzīgajām pareizticīgo draudzēm ar

klasi tautskolotāju sagatavošanai:

I. Vienreizēji pirmajiem iekārtošanās iz-

devumiem i» . . .
2.000 r,

11. Ikgadus:

alga galvenajam skolotājam ....
600 r.

alga otram skolotājam .......
400 r.

skolas uzturēšanai 500 r.
"

1.500 7.

6) Tādas pat skolas dibināšanai Sāmsalā turie-

nes pareizticīgajiem igauņiem:

I. Vienreizēji pirmajām iekārtošanās vaja-

dzībām
. ,

1,000 r,

11. Ikgadus algām un skolas uzturēšanai 1.000 r.
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7) Latviešu literatūras pabalstiem:

L Vienreizēji līdz 5.000 r,

11. Ikgadus līdz 2.000 r,

8) Igauņu literātūras pabalstiem:

I. Vienreizēji līdz 3.000 r,

11. Ikgadus līdz 2.000 r,

9) Baltijas skolu komitejai un skolu uzraudzībai

ikgadus no 1.000 līdz 2.000 r.

Tā izdevumu summa būs:

pēc 1. iedaļas 5.000 r. — 10.000 r.

„
2.

„
5.000

„
- 10.000

„

„
3.

„
7.000

„
- 6.000

„

„
4.

„
7.000

„

— 6.000 „

„

5.
„

2.000
„

- 1.500
„

„
6.

„
1.000

„
— 1.000

„

„
7.

„
5.000

„

— 2.000 „

„
8.

„
3.000

„

— 2.000
„

„
9. — — 2.000

„

Kopā 35.000 r.
— 40.500 r.

Tā kā divu jauno krievu ģimnāziju dibināšana pra-

sītu acīm redzot vienreizēju pabalstu 50.000 r. un

ikgadēju tikpat lielu, tad rodas ietaupījumi vienrei-

zējos izdevumos 15.000 r., bet ikgadējos 6.500 r. Re-

zultāti pie tam būs drošāki un nesalīdzināmi īstāki.
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PRIEKŠVĀRDI

Apstākļu spiests, nododu šos tulkojumus no Mas-

kavas Avīzes ar nobeigumu vācu brošūrā Baltijas
likai ar lūgumu lasītājam vai nu latvietim, vai vācietim

rūpēties, lai šīs izceļotāju stāsts latviešu valodā tul-

kots izplatītos, īpaši Kurzemē, Vāciski vai lat-

viski — nācionālai izšķirībai nav nekādas nozīmes, ja

jācīnās pret (luterāņu) jezuītismu, ja jāatsedz melu

riebīgā seja. Tas man vienam, bez lasītāja palīga nav

iespējams. Kopš diviem gadiem Kurzemē, Vidzemē

un Igaunijā Baltijas prese par mani izplata palaikam

ar nolūku visnežēlīgākās nepatiesības. Cik daudz man

nācies ciest, līdz kādam izmisumam mani personīgi

vajadzēja novest 1865. g. notikumiem, var katrs saprast,
kas iedomājas, kas viss nabaga izceļotājiem nebija
toreiz jāpanes, pa daļai manu acu priekšā (pie kam

man nebija iespējams palīdzēt vai citu nodarīto iz-

labot) un ko stāstīja desmitiem vācu un latviešu

avīžu rakstu par manu «nežēlīgo, neredzēti viltīgo
rīcību ar saviem tautiešiem", pie kam līdz šim man

nebija iespējams aizstāvēties.

Kad visa tiesas izmeklēšana bija beigusies un

(daudz, daudz vēlāk) saņēmu izrakstu no Domeņu
ministra aktiem un iedrošinājos to publicēt gandrīz
bez piezīmēm, tad drīkstēju sagaidīt, ka tās Bal-

tijas avīzes, kas bija ievietojušas daudzos pilnīgi ne-

pamatotos apmelojuma rakstus, tagad saviem lasī-

tājiem darīs zināmu manu pirmo pamatoto atbildi (se-
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Višķi Maskavas Avīzes 73. numura rakstu). Vienkār-

šākā takta sajūta prasīja šo ievērību pret publiku un

katru personīgu vai politisku pretinieku, pret ko

tik daudz ir rakstīts aiz nedrošiem, pat negodīgiem ie-

mesliem. Lai gan ļoti pūlējos vismaz svarīgāko redzēt

ievietotu Baltijas avīzēs, tomēr esmu līdz šim jau gai-

dījis piecus mēnešus un zinu pārāk labi, ka Rigasche,

Revaler Zeitung (arī Jelgavas Latviešu avīze) nemaz

neuzskata par savu pienākumu kalpot taisnībai. Re-

valer Zeitung tāpēc jo vairāk pārsteidz, ka savu gaitu

sākumā tā protestēja pret netaisnībām un feodālis-

ma spaidiem, kas jāpacieš igauņiem (latviešu ciešanu,

ne tautas brāļiem). Pēkšņā avīzes apm. 1865. g. noti-

kušā pievēršanās cīņai pret taisnību un tiesu ir viena

no Baltijas morālā pagrimuma bēdīgajām pazīmēm.

No Rigasche Zeitung taisnības mīlestību negai-

dīs neviens, kas daudz maz nebūs izpratis tās bēdīgo
uzdevumu visur apmelot latviešus un aizstāvēt viņu

apspiešanu. Par tās sirdsapziņas plašumu varēja la-

sītāji latvieši vēl nule pārliecināties, kad avīze pa-

skaidroja, ka visu latviešu literāro biedrību drīzāk

var uzstiept uz trešās pakāpes mjoku sola, ieķām

tā varēs latviski pārtulkot Rīgā nupat atskanējušo

un katram latvietim tik patīkamo ķeizara vārdu: ķei-

zars vēlas Baltijas provincēs jauninājumus. Ja tik

neapzinīgi var rīkoties ar paša ķeizara vārdiem, ko

gan tad nevarēs atļauties pret latviešiem! Viens pie-

mērs par tūkstošiem citu lai rāda, cik daudz šī avīze

pati saviem lasītājiem iedrošinās pateikt nepatiesa.

Krievu valodā iznāk tikai viena pati tik feodāli junku-

rīga avīze, ka tai ir līdz ar Baltijas vāciešiem! vienādi

uzskati par šīm provincēm. Šī avīze Ziņas 1865. gada

beigās ievietojusi garāku rakstu, lai atspēkotu ma-
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nus datus, pierādīdama pa savam paradumam, ka Bal-

tijas agrārreforma nav vajadzīga un ka Baltijas zem-

nieki ir bagāti. Visi pierādījumi pamatojas uz tai pie-
sūtītās „pilnīgi nešaubīgās ziņas", ka Vidzemes zem-

nieki tik bagāti, ka viņi gadā pērk par vienu mil-

jonu rubļu rekrūšu kvītis. Pēterburgas Deutsche

Zeitung sāk Ziņu rakstu ar vārdiem: „Par Baltijas

apstākļiem beidzot krievu presē parādījies raksts, kas

tos novērtē pienācīgā un bezpartējiskā veidā. Avīzei

Ziņas pienākas gods un nopelns, ka tā centieniem*),

kas zem aizkārta nācionāla lepnuma maskas ir bī-

stami, norāvusi šo masku un pierādījusi, ka tīru lietu

nekad nevar veikt netīriem paņēmieniem v. t. t."

Visu šo 150 rindu garo rakstu ar jauko ievadju Riga-
sche Zeitung iespiež bez kādiem grozījumiem, kamēr

katram taču zināms, ka pat visus rekrūšus Vidzemē

izpērkot, tomēr nebūtu vajadzīgs vesels miljons. Tad

es krievu Pēterburgas Avīzi darīju uzmanīgu uz šo

Ziņu aplamo apgalvojumu. Šī avīze kādā ievadā pie-

rādīja Ziņu raksta nepareizumus un pēc tam saņēma
kāda lietpratēja piesūtītus pareizus datus, kas rādīja,
ka visās trijās Baltijas guberņās triju rekrūtējumu

laikā neesot izpirkti rekrūši pat par miljonu! Kad

avīze to paziņoja saviem lasītājiem un vispirms brī-

nījās par Rigasche Zeitung, kas nevarēja atrunāties

ar neziņu — ko tad atbildēja Rigasche Zeitung? Tā

esot norakstījusi tikai vienu rindu no Ziņām! Lai

paskatoties Rigasche Zeitung 1866. g. 19. un 44. nr.

— Šis piemērs lasītājam rāda, cik neatlaidīgi pie lat-

*) Ar šiem centieniem domāta acīm redzot pa daļai cita krievu

literāttlra, pa daļai latviešu izceļošana 1865. gadā, ko „Ziņas"

apsprieda baltiešu garā.
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viešiem neizdevīgas, vienas avīzes izdomātas ziņas

turas visas trīs, nemaz nerunājot par citām baltiešu

avīzēm, un cik grūti tādos apstākļos valdībai uzzināt

patiesību.
Latviešiem, diemžēl, tagad savu tiesību aizstāvībai

ir vienīgi vēl krievu avīzes un, paldies Dievam, ka tā-

dējādi viņiem vismaz ir iespējams ar smagiem upu-

riem un pūlēm tālu no dzimtenes un svešā valodā at-

klāt patiesību, kurai Baltijas prese vienkārši nav pie-

ejama. Tā man neļāva izvēlēties: Viņas izturēšanās!

1865. un 1867. gadā deva man vienīgo iespēju

vai nu ļaut sevi apmelot, kā reti kāds apmelots, jeb ar

krievu avīzēm un tagad ar šo tulkojumu meklēt aiz-

sardzību pret to. Vācu tautai, kas savās dziesmās

dzied par uzticību un taisnības mīlestību, jau aiz

cienās vien jāparāda šo īpašību karikatūra Baltijas

provincēs; vācu tauta nekādā ziņā nav vainīga

tijas cīņās par meliem, apspiešanu un feodālismu.

Vācu tautai, ciktāl tā cenšas pēc iekšējās brīvības*

pie sevis mājās, gribētu ieteikt arī tālā nākamībā

nedomāt par to, kādreiz iekarot sapņotāju un feodālu

par puvekli padarīto Baltiju. Austrumi nevar iztikt

bez Baltijas piekrastes un laimīgākā gadījumā Vā-

cijas iekarojumu politikas neizbēgamās sekas būtu

bezgalīgi, asiņaini kari ar Austrumeiropas pasauli,
kas pilnīgi iznīcinātu nelaimīgos latviešus un igauņus.

Šo politiku, kā tagad ikdienas lasām vācu dienas

presē, silti ieteic daži fantasti, bet Baltijas junkuri

stagnācijas nozīmē to droši izmanto abpusēji. Šīm

provincēm beidzot jāzaudē savs vāciskais raksturs,

ja 93 vai vismaz 90 procentiem nevācu ir iespējama

taisnīga valdība. Dziļā, iekšējā netaisnība, kas ta-*

gad pārņēmusi visu Baltijas presi, radusjes vienīgi
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no šī ieskata — krievu valdību un vācu tautu vienā

laikā ar dažādu politisku lozungu palīdzību vest pa

nepareizu ceļu. Kā vācu, tā krievu nācionālajai attī-

stībai, ģermāņu un slavu pasaulei, Baltijas vācieši

savā vidus laiku grupējumā var būt tikai smags ļau-

nums, pie kam vaina vispirms Baltijas satversmei. Vai

kāds var tam ticēt, ka latvieši un igauņi labi jūtas,
kamēr vācu feodālu rokās paliek visa vietējā likumn

devība, visa politiskā vara! Visapkārt latviešu un

igauņu zemnieks redz tikai brīvus zemniekus: vai vi-

ņu var nomierināt tukšām frāzēm, ja viņš visā savā

saimnieciskajā dzīvē atkarīgs no vācu zemes īpašl-
nieka? Pat luterāņu baznīca, vienīgi vācu un pie tam

tikai feodālu roku vadīta, nevar zelt, kā to rāda daJ->

žādās (nekrievu) sektas.

Ķeizara vārdam jākļūst par taisnību. Jauniņā*

jumi un pārmaiņas Baltijas guberņām nepieciešamasl,
ja tās grib izmantot savu izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli

un līdzīgi citām zemēm (pat varbūt ātrāk par tām)
attīstīties. Meklenburga un Turcija ir vēl vienīgās!

zemes visā Eiropā, kuras skaisto Baltijas piekrastes

provinču iedzīvotājs varētu apskatīt bez kauna un

nosarkšanas. Lai arī kā izskatās citur Eiropā: visur

tomēr par dažām pakāpēm labāk kā te — pat Meklenr

burgā. Tur vismaz kungi un kalpi runā vienā valodā

un feodālisms apspiež tieši tikai V* lauku iedzīvotāju,
kamēr te cieš 3A lauku ļaužu, desmitreiz lielāks iedzī-

votāju skaits kā Meklenburgas bruņniecības muižās.

Te vajadzētu agrāk panākt zemnieku oikonomisko

neatkarību nekā pārējā Krievijā, kur kungi un kalpi

pieder tai pašai nācijai. Te nav nekādu domstarpību
— krievi un dāņi, zviedri un somi, vācieši un franči

var tagadējo nenormālo stāvokli vienādā mērā nopelt
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Visvairāk krieviem (līdz ar latviešiem un igauņiem)
jāvēlas jauninājumi un reformas Baltijas feodālvalsts

novēršanai, lai tā galvaspilsētas pievārtē, pie apdzī-
votākās ārzemju robežas, pastāvīgi nemazinātu ticību

Krievijas reformām un neradītu ārzemēs nievas par

reformām vispār.

Tikai Baltijas presi tas neskar; tā stāv uz Ārpus-

eiropas, aizvēstures pamata; tur avīžu izdevēji pil-

soņi skūpsta savu feodālo „kungu" rokas gan pilsētās,

gan laukos un dara vairāk, kā liek darīt Tamlīdzīgas
lietas ir jau arī citur bijušas, bet senākos laikos. Jauns

ir tikai tas, „ka starp Baltijas avīzēm" neviena ne-

iedrošinās būt tik liberāla kā citas no Urāliem līdz

Pirenējiem, bet ka visas pilnīgi vienādas ar Ziņām. Tā

ir vieilīgā feodālā avīze pārējā Krievijā, kam tāpēc
arī vācu Baltijas avīzes nekad neuzbrūk, bet vien-

mēr ceļ debesīs, kamēr pārējās, pārāk liberālās (11)
aiz skaidras liekulības nosauc par civilizācijas nācio-

nāli fanātiskajiem ienaidniekiem. (Prūsija un Vācija
visos nācionālos jautājumos izrādītos daudz „fanā-

tiskākas"). Tāpēc arī varēja notikt neredzēts gadī-

jums, ka pēc man 1865. gadā uzveltajiem apvainoju*
miem neviena avīze pret to nepacēla savu balsi, lai

gan, kā esmu pārliecināts 1
,

lielākā daļa lasītāju labi

zināja, ka man nodara nepiedzīvotu netaisnību. Bet

vajadzēja latviešiem iestāstīt to, kam paši ne-

ticēja! Ad maiorem dci gloriamt Lai latvieši un pa-

tiešām liberālie vācieši no savas puses neaizmirst,
ka viņi var vienīgi paši uz sevi paļauties, ja
savā tēvzemē kādreiz vēlas iegūt arī politisku ietekmi.

Piem. lai neviens pārvācināts latvietis, muižnieks vai

lerēdnis, tirgotājs vai mācītājs, skolotājs vai aren-

dātors, vienalga, kas viņš būtu — nākamajā gadā1
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nepasūtina Rigasche Zeitung un no vāciešiem katrs,,

kas var, lai tāpat rīkojas. Pagaidām jāizlīdzas kaut kā.

Šai vienkāršajai, aktīvajai domu izteiksmei būs

liekākas sekas, kā sākumā var likties; feodālisms 19.

gadsimtenī nav neuzvarams.

1867. gada 18. augustā.

K. Valdemārs.

I.

Rigasche Zeitung raksta savā 1867. gada 4. marta

53. numurā ievadā, pārrunādama Maskavas Vēstneša

43. nr. ievadrakstu „Par latviešu un igauņu izceļošanu"
raksta sekošo: „Mēs nevaram par to brīnīties, ja šo

parādību uzskata par mūsu Baltijas sabiedrības dzīves

neveselīguma pazīmi. Mazāk droša Maskavas avīzes

atmiņa, kad runā par pārkāpumiem pret mums. Pē-

dējo gadu K. Valdemāra kunga un grāfa Tolstoja

aģenta Šadeberga organizēto izceļošanu piemin tikai

nedaudz vārdiem kā notikumu, kas kļuvis zināms caur

Rigasche Zeitung. Pilnīgi nepieminēts paliek, ka pēc

mūsu avīzes neapstrīdētajiem ziņojumiem iz-

ceļotāji uz Mogiļevu ir bezkaunīgi pievilti*) un ka

Valdemāra ekspedīcija uz Novgorodu tās organizētā-

jam sagādājusi neslavu latviešu tautā
?

kas viņu līdz

tam godinājusi kā nācionālu varoni."

*) Cik es, nejauši no autentiskiem avotiem esmu dzirdējis

par šo izceļošanu, tad īpašnieks izceļotājiem ceļam un uzturam

izdevis pāri par 2000 rubļiem, naudas summu, ko neprasa pat

atpakaļ. Sīkumus pietiekami nezinu, tomēr no 400 izceļotājiem
tuvu pie 300 palikuši Mogiļevas guberņā, un Vitebskas guberņā
ievāktas ziņas turpmākiem izceļojumiem-
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Lai vārdi «bezkaunīgi pievilti" šoreiz nav man, bet

grāfa Tolstoja 1866. gada jzceļojumam domāti, es aug-
stāk teiktajā tomēr redzu iemeslu sekošajiem paskai-

drojumiem. Nevienam nevar būt mana tagad pusotra

gada ilgā klusēšana kaitīgāka bijusi kā man pašam

un
— mazākā mērā — maniem tautiešiem, izceļotājiem

latviešiem, kam līdzīgi man bija jāpārdzīvo pilnīgi

nepelnīts saimniecisks sabrukums. Ka tam nepievie-

nojās arī pilsoņa goda zaudējums, notiesāšana, par

to es varu pateikties vienīgi diviem apstākļiem: 1) ka

es līdz šim esmu pilnīgi klusējis un mierīgi ļāvis

sev pāri iet, ne vārda neatbildēdams visiem rupjiem

apmelojumiem un meliem, ko izplatīja pēc brīnišķīgi

noorganizētas sistēmas daudzos desmitos iekš- un ār-

zemju avīžu rakstos vācu, latviešu un pa daļai arī

krievu valodā ad maiorem dci gloriam, vācu ele-

menta uzvarai par krievisko; 2) ka man un visiem

sūdzētājiem pilnīgi negaidot tikietekmīga avīze kā Mas-

kavas Avīze 1865. gada 226., 236. un 246. numurāRigasche

Zeitung indīgajos rakstos atrada iemeslu pierādīt ap-

sūdzību iekšējo pretrunu un parādīt, ka te nedomāta

juridiska slepkavība, kāpēc nepieciešama pamatīga iz-

meklēšana. Viena no daudzajām labajām Maskavas

Avīzes negaidītās iejaukšanās sekām ir tā, ka es ta-

gad pēc IV2 gadieml iedrošinos publicēt zemāk mi-

nēto oficiālo dokumentu. 1865. gada vasarā un ru-

denī Pēterburgā notika ļoti vispusīga izmeklēšana

par latviešu izceļošanu no Kurzemes uz Novgorodas

guberņu. Kad to Pēterburgā nobeidza un rezultāts

bija man labvēlīgs, aktis turpmākai izmeklēšanai no-

sūtīja uz Kurzemi. Tur uzdotos jautājumus un svarī-

gākos izmeklēšanas rezultātus es te publicēju vārdu

vārdā pēc oficiālās redakcijas un piemetinu, ka Kur-
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zemē izmeklēšanas laikā patiešām nevarēja būt ne-

kāda labvēlīga noskaņa pret mani, jo īpaši Rīgas vācu

avīze kopā ar tagad mirušo Jelgavas latviešu avīzes,

redaktoru pielika visas iespējamās pūles, lai mani

kā bīstamu Krievijas ienaidnieku diskreditētu un rui-

nētu. Lūdzu daudzās avīzes, kas agrāk piedalījās

pārrunās, vadīdamās no manu pretinieku aizrādīju-
miem (citu aizrādījumu ar nelieliem izņēmumiem jau
arī nevarēja būt), tagad šo manu pirmo atbildi par

tik ievērot, par cik viņu viedoklis to pieļauj. Ultrā

posse nemo ob liga tur. Ka visa šī lieta nav per-

sonīga, bet gan politiska, to mani pretinieki tik ne-

pārprotami uzsvēruši, ka man tur nav neviena vārda

vairs ko teikt.

I Kurzemes guberņas zemnieku izceļošanas lietā

uz Novgorodas guberņu ieceltā izmeklēšanas komisija
pieprasīja, lai izmeklētu:

1) Vai patiešām guberņas sekretārs Valdemārs

no Pēterburgas izplatījis zemniekos nepareizas bau-

mas par paredzamo zemes piešķiršanu bez atlīdzības

un vai šīs baumas bijušas par iemeslu, ka zemnieki

nepieņēma viņiem piedāvāto zemi;

2) Vai patiešām pagājušā 1865. gada sākumā vēro-

jamā Kurzemes zemnieku kustība ir Valdemāra un

viņa aģentu propagandas rezultāts;

3) Vai Valdemārs zemniekiem iestāstījis, ka Julia-

novas muižā ļoti laba zeme;

4) Vai Valdemārs patiešam apsolīja zemniekiem

dažādas privilēģijas;

5) Vai patiešam Valdemāra piesolīto zemi zem-

nieki uzskatīja par noderīgu;
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6) Vai Valdemāra apgalvojums, ka viņa vēstules

Kurzemē aiztur, ir pamatots;

7) Cik eksemplāros izplatīts zemnieku starpā pa-

ziņojums par Juliānovas muižas pārdošanu;

8) Vai Dozenbergs pirmais bijis, kas no galvaspil-
sētas atgriezies, zemniekos izplatījis baumas, ka viņi

ar Valdemāra starpniecību varot iegūt Novgorodas

guberņā dažāda lieluma un labuma zemes gabalus;

9) Vai patiešām zemnieki, Dozenbergam neuzticē-

damies, sūtīja zemniekus Rē valdu un Zēbergu uz Pē-

terburgu, lai pārliecinātos par zemes labumu-

II Kurzemes gubernātors uzdeva Ventspils apriņ-

ķa tiesai:

10) pēc iespējas ievākt Valdemāra un viņa aģenta

izdotās parādzīmes un kvītis;

11) noskaidrot, vai Valdemārs 1863. vai 1864. gadā

bijis Dundagas muižā;

12) sameklēt un konfiscēt Valdemāra vēstules;

13) uzzināt, kādā radniecībā Valdemārs ir ar Rīgas

tirgotāju Rēdlichu;?

14) noskaidrot, kopš kura laika Valdemārs pazīst

Dozenbergu un

15) pārbaudīt, vai Valdemāra vēstules Kurzemē

aizturētas un kas to darījis.

Kurzemes guberņas priekšniecības uzdevumā

Ventspils apriņķa tiesas izdarītā izmeklēšana deva

šādus rezultātus:

ad 1) Šīs baumas izplatījās zemniekos pa daļai

Pēterburgā, pa daļai NoVgorodas guberņā un bija

viens no iemesliem, ka daži zemnieki atgriezās Pē-
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terburgā. Šo baumu cēloni atrast nebija iespējams,

un nav iespējams, ka Valdemārs tas būtu, jo tāda rī-

cība būtu bijusi kaitīga viņa paša interesēm. Par šo

baumu cēlēju varētu drīzāk uzskatīt līdz zemnieku aiz-

ceļošanai Dundagas Baķos dzīvojošo audēju Ernestu

Šteinbergu, kas pēc paša izteicieniem par viņam pienā-
kušo sludinājumu pastāstījis saviem tautiešiem. Daļa
zemnieku izteicās, ka viņi taisni šo baumu dēļ attei-

kušies no nodoma apmesties Novgorodas guberņā un

devušies uz Pēterburgu, no kurienes pēc pašu iz-

teicieniem pret savu gribu atsūtīti atpakaļ dzimtenē.

Daudzi tomēr izteicās, ka viņi tāpēc atgriezušies dzim-

tenē ka Novgorodas guberņā nav paticis.

ad 2) Pagājušā gada sākumā notikušā zemnieku

kustība nekādā gadījumā nav šīs Valdemāra un viņa

aģentu propagandas turpinājums, jo baumas par bez-

maksas zemes piešķiršanu, kas arī domāts ar vārdu

«propaganda", izplatījās vispirms Pēterburgā un Nov-

gorodas guberņā, tā tad jau pēc tam, kad Kurzemes

guberņā zemnieku kustība bija notikusi, kuri toreiz

par bezmaksas zemes piešķiršanu nekā nezināja. Par

šīs kustības sākumu drīzāk varētu uzskatīt Valde-

māra sludinājumu par zemes gabalu pārdošanu Nov-

gorodas guberņā, kas bija ievietots viņa izdotajā Pē-

terburgas latviešu avīzē.

ad 3) Zemnieku pratināšanai nebija nekādu pa-

nākumu; Dundagas muižā zemniekam Zēbergam at-

ņemtajā Valdemāra sludinājumā latviešiem piesolītā
zeme apzīmēta kā laba un sausa.

ad 4) Izmeklēšanā pierādījās, ka Valdemāra kungs
nevien zemniekiem nekā nav apsolījis, bet taisni ot-

rādi — pie viņā nākošos zemniekus centies pārlie-
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cināt, par nepamatoto baumu nepareizumu, it kā iz-

ceļotāji būfu atbrīvoti no rekrūšu pienākumiem un

valsts nodokļiem.

ad 5) Tāpēc lielākā daļa zemnieku vairījās zemi

nosaukt par sliktu un par savas atgriešanās iemesliem

uzdeva vai nu līdzekļu trūkumu, vai arī to, ka viņiem

Novgorodas guberņā neesot paticis. Daži zemi ap->

zīmēja par purvainu.

ad 6) Kurzemes gubernātors bija Pēterburgas iz-

meklēšanas komisijai paziņojis, ka uz zemnieku iz-

ceļošanu attiecīgās Valdemāra vēstules neesot kon-

fiscētas. Izmeklēšanā nepierādījās, ka tādas vēstu-

les būtu konfiscētas, kas arī nemaz nebija iespē-

jams, jo Valdemāra kungam pagājušā 1865. gadā acīm

redzot nebija nekādas sarakstes ar Kurzemes gu-

berņas zemniekiem, ko pierāda zemniekam Zēbergam

atņemtais sludinājums, kas domāts tiem, kas viņam

bija rakstījuši un atbildi nedabūjuši, tos aicinādams

pirkt zemesgabalus Juliānovas muižā. No Domēnu

valdes aktīm par pagasta vecākā Andersona ievē-

lēšanu redzam, ka vietējā priekšniecība patiešām kon-

fiscēja Valdemāra vēstules, kas viņu laikam pamu*

dināja turpmāk nerakstīt tieši zemniekiem, bet gan

stāties ar viņiem sakaros ar sludinājumiem.

ad 7) Šo sludinājumu Ventspils apriņķa tiesa at-

rada Dundagā tikai vienā eksemplārā un pēc tā ap-

raksta jādomā, ka Dundagas muižā tādu vairs nebija.

ad 8) Izmeklēšanā nenoskaidroja, vai Dozenbergs

atgriezās no galvaspilsētas pirmais; bet viņš patie-

šām zemniekiem stāstīja par Pēterburgas latviešu avī-

zē ievietoto ziņu par zemes pārdošanu Novgorodas

guberņā.
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ad 9) Neviens no tiesā nopratinātajiem zemnier

kiem neteica, ka viņi būtu Rēvaldu un Zēbergu sūtī-

juši uz Pēterburgu. Zēbergs pats stāstīja, ka, uz-

zinājis par zemes pārdošanu Novgorodas

sataisījies ceļā, lai pārliecinātos sludinājuma parei-

zumā un ka zemnieki, šo gadījumu izmantodami, vi-

ņam iedevuši naudu Valdemāra kungam; daži viņu

apgādājuši ar ceļa naudu.

ad 10) Tikai ļoti nedaudzi zemnieki, kam bija
Valdemāra kvītis, tās nodeva apriņķa tiesai. Lielā

daļa tās atprasīja, tā kā tiesa bija spiesta pie aktīm'

atstāt vienīgi norakstus.

ad 11) Tiesas nopratinātie zemnieki un Dunda-

gas pagasta tiesa paskaidroja, ka nezinot, ķa Val-

demārs minētajos gados būtu bijis Dundagā.

ad 12) Šinī ziņā apriņķa tiesa apmierinājās ar jau-

tājumu zemniekiem, vai Valdemāra kungs viņiem rak-

stījis. Vēstuļu tomēr nebija.

ad 13) Rīgas policijas pārvaldes 1866. g. 23. febr.

rakstā lasāms, ka Valdemāram tirgotājs Rēdlichs nav

radinieks.

ad 14) Tiesas nopratinātie zemnieki izteicās, ka

Viņiem neesot zināms, vai Dundagas Dzērvju māju

saimnieks Dozenbergs esot pazīstams ar Valdemāra;

kungu.

ad 15) Šinī jautājumā rezultāts attēlots jau 6.

punktā.

Oriģinālu parakstījis Baltijas domēnu valdes rent-

meisfars P. Tveretinovs.

(No Maskavas Avīzes 1867. g. 1. aprīļa 73. nr.)4
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11.

Pēc iepriekšējās Kurzemes apstākļu izmeklēšanas

dokumentu minēšanas, gribu iedrošināties dažu ko

pastāstīt par pašu lietu. Pagājuši divi gadi. Pretinieki

pilnīgi panākuši visu nodomāto — politisku, ma-

teriālu un literāru uzvaru, par cik tas ar meliem izda-

rāms, pie kam es līdz ar vairāk tūkstošiem zemnieku

jau tik daudz esam pārcietuši, ka nekas vairs nav labo-

jams. Tagad drīkstēšu, cerams, iedrošināties publicēt
vismaz svarīgākos faktus, pie tam vienmēr stingri

ievērojot, vai visu teikto arī varu pierādīt.

1863. gadā lēti nopirku pāri par 500 desetīnām

neapstrādātas, bet pa lielākai daļai zemkopībai de-

rīgas zemes Novgorodas guberņā, Nikolaja dzelzceļa

stacijas Lubānas tuvumā, 80 verstes no Pēterburgas.
1863. gada beigās sludināju manis izdotajās latviešu

Pēterburgas Avīzēs šīs zemes pārdošanu visāda lie-

luma gabalos par 15 rubļiem desetinā, pie kam ļoti

rūpīgi minēju visus apstākļus, uzsvērdams, ka pir-

cējam vajag 1000 līdz 1500 rubļu skaidrā naudā, ja

viņš kā Kurzemē grib nodibināt no 30 līdz 35 desetīnām

lielu zemnieku saimniecību. 1864. gada laikā, sevišķi

vasarā, nāca dažādi pircēji, īpaši latvieši, atkārtoti

apskatīja zemi, pamazām nopirka sev pārdodamo ze-

mi un tūliņ sāka būvēties. 1864. gada rudenī piepra-

sījumu skaits tā pieauga, ka nevarēja vairs apmierinā-

ties ar šo mazo gabalu. 1864. gada decembrī ieradās

trīs man sveši zemnieki Zēbergs, Liecenieks un Rēr*

valds no Dundagas muižas, kas iemaksāja pirmo ro-

kasnaudu 2500 rbļ. apmērā ar lūgumu arī viņiem un

citiem zemniekiem, kuru vārdus visus nevarēja no-

saukt, nopirkt zemi, tādu pašu kā līdzšinējā maksas
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un labuma ziņā, jo viņiem pašiem radot kavēkļus pirk-
šanas līguma slēgšana ar krieviem kā arī vēlākā sa-

dalīšana un aplēšana. Man šis priekšlikums jaunajai
latviešu kolonijai likās izdevīgs, uzņēmējiem mate-

riāli lietderīgs, kā arī valsts saimnieciskā ziņā ļoti

noderīgs, jo zināmi zemesgabali gar Nikolaja dzelzi

ceļu, šo nesalīdzināmo nākamības satiksmes ceļu, vēl

arvien ļoti vāji apdzīvoti un latvieši varētu labvē-

līgi ietekmēt krievu zemniekus ar savu rūpīgo darba

veidu, zemi apstrādājot un lopus kopjot, amatus strā-

dājot, ar savu lielo centību un arī mazo svētku dienu

skaitu. Būdams noskaņots pret latviešu un igauņu

masu izceļošanu tālu Krievijas iekšienē, šo 500—600

latviešu nometni pie lielā satiksmes ceļa uzskatīju
arī Vidzemes un Kurzemes zemniekiem par ļoti no-

derīgu, lai būtu atbalsta punkts tirdzniecības uzņē-

mumiem zemes iekšienē, ko šos piekrastes iedzīvotā-

jus jau pati daba spiež darīt, kamēr mājās neiespēja

iemācīties krievu valodu viņiem pilnīgi neļauj izmantot

šo ļoti svarīgo ienākumu avotu. Šinī gadījumā es ļoti

skatījos uz to, lai naudas maksātāji zemnieki pēr-

kamo zemi, kas viņiem bija nākamajā vai pēcnākamai-
jā gadā jāsaņem, paši apsētu un novērtētu. Kad 1865.

gada februārī daudzu pārdošanai piedāvāto muižu

starpā atradās dažas piemērotākas (Juliānova un De-

revo), izdarīju noteiktākus aplēsumus. Pēterburgā ne-

jauši esošajam Kurzemes šī novada zemniekam Do-

zenbergam devu pilnvaru muižu pirkšanas gadījumā
zināmu daudzumu zemes izdot uz zināmiem notei-

kumiem. Pašas muižas pirkšanai vajadzēja vēlāk no-

tikt, bet piedalīgajiem zemniekiem sīkumus paziņot

ar Pēterburgas Avīzēm, lai novērstu jebkuru maldīgu
priekšstatu vai iedomu, kas rodas ar mutvārdu pa*
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ziņojumiem. Turpmāko varu, diemžēl, tikai epizodiski
atstāstīt. Administrācijas rīkojumu pēkšņi piespiests

lielāku zemesgabalu tūliņ pirkt, nopirku daudzo lat-

viešu zemnieku un arī manis apskatīto Derevas muižu

ar 5600 desetinām zemes, no kurām vajadzēja V3

tūliņ, V 3vēlāk padarīt apstrādājamu (ar būvmežu

un muižai saimniecību), 30 verstes no Nikolaja dzelz-

ceļa Čudovas stacijas, Volchovas upes tuvumā, Osku-

jas krastos par 38.000 rubļiem. (Kādu kaimiņos esošu

tikpat lielu un labu muižu neilgi atpakaļ par līdzīgu
maksu bija nopircis kāds krievs). Protams, visu līdz

līguma slēgšanas dienai zemnieku iemaksāto summu

izdevu pirkšanas naudas nomaksai kā arī līguma iz-

devumiem v. c. Atlikušajiem maksājumiem muižu pa

daļai ieķīlāju, pa daļai uzņēmos personīgus sai-

stījumus. Tā kā zemnieki bez kādas kavēšanās bija

iemaksājuši 10.000 rubļu un solījās turpmāko nokār-

tot gada laikā, arī es no savas puses domāju, ka nav

ko šaubīties. Tagad, kad līguma maksājumu termiņi

sen pagājuši, ieķīlāto muižu katru brīdi var pārdot

par smiekla naudu, tā pat tagadējos apstākļos jā-

pārdod. Kad nu viegli saprotams mans un nabaga

zemnieku stāvoklis, tagad šo faktu publicējums, ce-

rams, Baltijas politikai vairs nevarēs kaitēt.

Tūliņ nākamajā dienā pēc pirkšanas līguma no-

slēgšanas 3. aprīlī man administrātīvā ceļā ņēma kat-

ru iespēju gan vārdos, gan rakstos sazināties ar Bal-

tijas latviešiem. No vēstulēm dažiem ietekmīgiem vā-

ciešiem, ko rakstīju šinī grūtajā brīdī, daudz ne-

gaidīju, lai gan, kā izrādījās izmeklēšanas laikā, mā-

cītājs Tilings Talsos manu lūgumu pilnā mērā bija

ievērojis. Šis garīdznieks, citādi man pilnīgi svešs,
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martā paziņoja ar rakstu, ka daži zemnieki viņam stā-

stījuši, ka tūkstoši gribot izceļot uz Krieviju. Marta

beigās un aprīļa sākumā saņēmu daudzus mutvārdu

apstiprinājumus sākumā ne visai ticamajām Tilinga zi-

ņām. Šis garīdznieks vēlāk izdarīja taisnībai patei)-
cības cienīgu pakalpojumu, paziņodams izmeklēšanas

komisijai par savu saraksti ar mani. Daudz centīgāk

Rigasche Zeitung sagrozīja patiesību, ar nolūku ci-

tādi atttēlodama vai noklusēdama manas rakstveida

piesūtītās pareizās ziņas. Vienīgā palīdzība varēja

vēl būt Pēterburgas latviešu avīzes pamācība, ar ko

biju apņēmies naudas iemaksātājiem paziņot visu ne-

pieciešamo, tikko būtu noticis zemes pirkums. Daži

zemnieki bez kāda mana atgādinājuma bija beidzot

atsūtījuši nelielas naudas summas pa pastu vai arī ar

avīzes abonentiem, īpaši tirgotāju Rēdlichu Rīgā. Ti-

kai šī zemniekos pilnu uzticību guvušā avīze bija spē-

jīga noraidīt marta beigās un aprīļa sākumā izplatī-
tās aplamās baumas, ka valdība latviešu zemniekiem,

kas izceļo uz Krieviju, dodot zemi par brīvu un bez

tam lielus naudas pabalstus un daudz privilēģiju. Šīm

baumām vajadzēja pēkšņi samulsināt visu nabadzīgo

strādnieku un kalpu masu, vēl jo vairāk tāpēc ka tu-

vojās 24. aprīlis, kad Kurzemē mainās strādnieki un

arendātori, un pēkšņi izdeva jaunu rīkojumu, ka

katram gribētājam tūliņ izsniedzama pase ceļojumam

un dzīvei. Laikus uz Rīgu (7. aprīlī) cenzūrai nosū-

tīto avīzes numUru ar pamācību, ka nevienam izce-

ļotājam uz Krieviju nav paredzēts ne mazākais valsts

pabalsts, ka pavisam nabadzīgiem ļaudīm nemaz nav

ko izceļot, ka man pārdošanai ir tikai ļoti mazs ga-

baliņš zemes: šis tik ļoti nepieciešamais aizrādījums,



296

kad avīzes numurs no cenzūras ļoti vēlu*) pie-

nāca, bija cenzora svītrāts; nevis atsevišķs vārds vai

nepatīkams teikums, bet gan viss raksts. Pēc tādas

rīcības es tūliņ slēdzu Pēterburgas Avīzes. Jau no visa

še teiktā skaidri redzams, ka dažu personu „Baltijas

politika" valdību un tās ierēdņus pamatīgi un si-

stemātiski vīla. Par laimi tas pierādāms un dod man

iespēju darīt atklātībai pieejamus šos faktus.

Rigasche Zeitung (un, domājams, viena otra cita)
velti cerēja, visu savu literāri politisko karagājienu
tā ievirzīdama, ka man nekad nebūs iespējams, neuz-

brūkot zināmām valsts iestādēm, darīt zināmus šos

notikumus iekšzemē. To es no tā zinu, ka šī avīze,

pēc tam kad es uz it kā laipno pieprasījumu sīki biju

aprakstījis šos notikumus, iespiezdama manu reizē

piesūtīto rakstu ar lielu prieku, nepārtraukti un ar

nolūku vienmēr sagrozīja tos notikumus, par ku-

riem zināja, ka tie acumirklī nav atklājami. Pēc sa-

viem goda jēdzieniem spriezdams un bez kāda fak-

tiska pretpierādījuma biju uzskatījis par neapšau-

bāmu, ka arī noteiktais politiskais pretinieks pēc

iespējas raudzīsies uz šīs liecības patiesīgumu, kad

jautājums skar personīgo godu. Es pie tam biju

aizmirsis, ka ir arī protestantiski jezuīti, kas nav ne-

maz citādi par ordenī apvienotajiem katoliskajiem, un

neaprobežotā ticībā uz netaisnības varu visu no tās

*) Pēterburgas Avīžu cenzūras eksemplāri ar atļaujas atzīmi

sākumā pec cenzūras pārcelšanas uz Rīgu pienāca ātri un re-

gulāri. Vēlāk nekārtīga saņemšana kļuva par paradumu, nedēļām

ilgi nesaņēma eksemplārus; kad bija gajāki raksti, ko iespieda
vairākos avīžu numuros, tad bieži vien I—2 nedēļas vēlāk uz

Rīgu cenzūrai aizsūtītās raksta beigas pienāca ātrāk un tikai

vēlāk sākums.
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sagaida un tāpēc tās uzturēšanai gatavi darīt visu.

Gluži tāpat domā un rīkojas pēc vispārēja ieskata pie

mums no konkurences izslēgtā jau pieminētā katoļu

ordeņa locekļi, un tur, kur viņi darbojas, ar visu

savu nelielo skaitu, vēl tagad dažreiz gūst apbrīno-

jamus politiskus un citus labumus. Valdībai pēdējos

gadus sistēmatiski mēģināja iestāstīt, ka Baltijas gu-

berņās esot bīstama «jaunlatviešu" partija, sastāvoša

no dēmokratiskiem dumpiniekiem, Krievijas ienaidnie-

kiem un revolūcionāro poļu sabiedrotiem. Viņus sa-

valdīt vienīgā iespēja esot, ja valdītājiem vāciešiem

atstātu viņu visu diskrēto varu, un ja iespējams, vēl

pavairotu.

Maija sākumā, bet sevišķi maija vidū un beigās

pa ūdensceļiem laivās un pa dažādajiem zemesceļiem

ieradās tūkstoši pa lielākai daļai pilnīgi nabagu lat-

viešu zemnieku, kas plūda uz Pēterburgu un Nov-

gorodu, Derevas muižā un verstēm tālā apkaimē spiez-

damies piepildīja visas apdzīvojamās un neapdzīvo-

jamās ēkas. Simtiem ar visām ģimenēm vajadzēja!
meklēt patvērumu mežos, lai gan tanī gadā, kā zi-

nāms, līdz pat jūnija vidum bija ļoti vēss laiks. Man,

protams, nebija nekādas iespējas palīdzēt šai negai-

dītajai cilvēku masai, kas pa lielākai daļai bija izceļo-

juši uz labu laimi „uz Krieviju", „uz Pēterburgu". Bez

tam drīz pret mani uzsāktā izmeklēšana, kas lika visu

1865. gadu vasaru būt Rīgā, vēl vairāk aizkavēja. Man

bija iespējams apmeklēt Derevas muižu, bet pilnīgi

neiespējams bija iepazīties ar ļaudīm atsevišķi un

viņiem plašajās muižas robežās pašam ierādīt zemes-

gabalus pareizā vietā. Tādos apstākļos pamazām arī

atsevišķas turīgu zemnieku ģimenes pārņēma pani-*

ka, kas viņus noveda pie izmisuma pilnas rīcības.
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Radās savstarpēja neuzticība, it sevišķi tāpēc, ka bie-

ži nepazīstamu ļaužu pūlī bija saradušies arī Kurze-

mes visļaunākie klaidoņi. Daudzie mēģinājumi Pē-

terburgā iegūt valsts zemi, protams, visi beidzās

sekmīgi; masa pamazām izklīda, pie kam apmēram
300 palika Derevas muižā, daudzi citi meklēja un

atrada darbu un nomas vietas Novgorodas, Pēter-

burgas un Pliskavas guberņā. Vairums tomēr atgrie-

zās Kurzemē, daļa labprātīgi, daļa piespiesti. Tur

viņi, pretēji tam ko gaidīja, pa lielākai daļai (par

sodu) palika bez darba visu gadu un tā pilnīgi iz-

putēja. Skaidros izceļotāju zaudējumus, ieskaitot vē-

lākos zaudējumus Kurzemē (bez nelielas ieceļotāju

daļas iemaksām Derevas muižā) varam droši aplēst

uz 40—50.000 rubļu. Tā ir summa, kas kļūst jo nozī-

mīgāka tāpēc, ka izceļotāji caurmērā bija nabadzī-

gāki par Derevas krievu zemniekiem (lai gan tie ne-

maz nebija turīgi un pie tam vēl tik nesen atbrīvoti

no dzimtbuves).

(No Maskavas Avīzes 1867. g. 13. aprīļa 82. nr.).

111

Jau atstāstītais notikums rāda pietiekami, ka man

šie paskaidrojumi tikai krievu publikai, kam, protams,

gar to nav intereses, labākajā gadījumā var dot

mazu morālu gandarījumu par milzīgu, nepelnītu ma-

teriālu un morālu apvainojumu. Vesela rinda latviešu

avīžu rakstu manā tēvijā mani izsludina par bez-

godīgu viltnieku; pēc nostāstiem es to pa daļai da-

būju dzirdēt. Atbilde no manas puses latviešu valodā

liekas pilnīgi neiespējama, lai gan tagad grūti at-
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rast politisku iemeslu, kas kavētu pēc visa notikušā

vēl darīt zināmu patiesību. Latviešu cenzūra kļuvusi

iespējama tikai Rīgā; latviski-krieviskas un krieviski-

latviskas vārdnīcas nav un tāda, kā liekas, nedrīkst

arī būt, kamēr vien ar tās palīdzību iespējama bez-

personīga, no personīgiem ieskatiem brīva cenzūras

kontrole. īsajā zviedru valdības laikā 17. gadsim-
tenī tie tūliņ izdeva vairākas latviski zviedriskas

vārdnīcas, ar ko valdībai dabīgi kļuva iespējama ļoti
liela ietekme uz tautu. Līdzīga piemēra vairs nav, ka

pēc 150 gadu krievu valdības Eiropas centrā esošu

robežprovinču iedzīvotāju vairumam, miljonam cilvē-

ku, nav vēl tādas vārdnīcas. Tas ir par iemeslu tālu

ejošiem ļaunumiem, ko minēt te nav īstā vieta, bet

kas paši acīs duras, ja izdod simtus tūkstošus rubļu

„krievu valodas izplatīšanai šinīs guberņās". Arī po-

ļiem nav trūcis latviski-polisku vārdnīcu.— Pēterburgas
Avīžu cenzūra sākumā bija man uzticēta,, bet drīz

to pārcēla uz Rīgu. Lai raksturotu pašlaik iznākošo

Baltijas vācu preses orgānu partejību, gribu minēt

tikai to spilgto piemēru, kas krievu publikai jau pie-

ejams Maskavas Avīžu 1865. gada 10. novembra 276.

numurā. Rigasche Zeitung rakstīja (un Revaler Zei-

tung reproducēja), lai vācu publiku šinī izdevīgajā
brīdī uzmusinātu vispārējam sašutumam un at-

riebās kārei, pārskatu par Pēterburgas Avīžu dar-

bību, kur vārdu pa vārdam teikts: „Par latviešu un

krievu elementu brālību ar motto: nāve vāciešiem

Baltijā mēs katrā ziņā nevēlamies nekā zināt, jo

negribam sev paši virvi ap kaklu siet." Lai pierādītu,
ka šī latviešu avīze patiešām sludinājusi vispārēju

nemieru un vāciešu noslepkavošanu, kad tā bija manā

vadībā, tā min sekojošus četrus, acīm redzot ietekmī-
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gākos, piemērus savam pierādījumam ar noteiktu ci-

tēto vietu apzīmējumu. Vispirms, tā apvaino avīzi vis-

pārējā uzmusinājumā pret muižniecību un garīdznie-
cību un saka: ,Ja avīzē (tanī un tanī vietā) *) atklāti

sludina, ka laiks pienācis, kad tie, kas līdz šim valdī-

juši un spīdējuši, dubļos velkami, jo tikai tagad pa-

sauli veidojot", — ja (tanī un tanī vietā) uzstata hipo-
tēzi, ka jaunākās rases ar savu spēku esot aicinātas

līdzšinējās valdītājas uzvarēt un izspiest". — Abas

pārējās vāciski mazāk briesmīgi skanīgās apzīmētās

vietas attiecas uz latviešu avīzes pret dzērumu vērstu

rakstu, otra — kritika par kādu vāju latviešu dzeju **).

Pirmajā no bīstamajiem rakstiem, kas ir bez kādas

politiskās nokrāsas, ko pat arī garīgs ienaidnieks

nemēģinās pierādīt, lasāms pilnīgi tas pats, kas Mas-

kavas Avīzē.

*) Kurzemē dzīvojošie un latviešu valodas pratēji šīs avīzes

lasītāji, lai paši uzšķiļ; Rigasche Zeitung citētās vietas, kā tās

tur minētas: Pēterburgas Avīzes 1862. g. 4. nr. 34. v. t. lp.,
5. nr. 47. un 48. lp., 8. nr. 75. un 76. Ip. un, „Dzirkstele" 49, lp.
Taisni šī gadagājuma Pēterburgas Avīžu eksemplāri pa daļai
latviešu starpā izplatīti, pa daļai — daži — liekas dabūjami pie

grāmatnieka Deubnera Rīgā.

**) Visspilgtāk apspiesto latviešu literatūru raksturo apmelo-

jumi, apsūdzības un uzbrukumi šai avīzei pēc šīs 1862. gada
4. numurā „vēstulniekā" ievietotās kritikas. Kritikai, kufā kāds Vid-

zemes korespondents pārmeta kādam Kurzemes mācītājam vājus

pantus, Rigasche Zeitung par to bez žēlastības uzbruka. Bez

tam mācītāja Šulca Latviešu Avīzē parādījās 4 garj lamu vārdiem

pārpildīti raksti. Galvenais uzbrukuma iemesls bija, ka kritiku varot

pēc garīgas melodijas dziedāt, kāpēc traucējot baznīcu, tikumību,

visu pasaules iekārtu v. t. t. Beidzot Pēterburgas Avīžu 1862. g.

198- nr. kāds Vidzemes zemnieks pierādīja, ka mācītājs Šuics

savā avīzē ļoti bieži izdarījis to pašu noziegumu —
ievietodams*

pēc garīgām melodijām laicīgas un joku dziesmas!
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1) Smagākais Rigasche Zeitung apvainojums skāra

Pēterburgas Avīžu 4. nr. 35. lapp.: Kas zemniekam jā-
zina? Raksts stāsta zemnieku valodā par veco laiku

domu, ka zemniekam nekas nav mācāms. Tad teikts

pa vārdam: „No šā visa skaidri redzams, ka ar lai-

kiem viss grozās, ir gudru vīru padomi. Ko tagad

par labu atrod, reiz tak jāatmet Šodien spīd kā

zvaigzne, rītu mēslos. Bērnu bērni pa tēvu kapu vir-

sām rāpājas." Tālāk teikts, ka pasaule tagad kļū-
stot labāka, sapratīgāka, tāpēc zemniekam tagad
daudz jāzina.

2) Otrs, visbīstamākais no četriem rakstiem (Pēt.
Av. 1862. 47. lp.) nosaukts: „Mūžīgais karalauks" un

ievietots no pazīstamās vācu Gartenlaube (E. Keil,

Leipzig). Tur bez mazākā politiska nolūka pārrunāta

augu un dzīvnieku cīņa, ka vecās ciltis stiprākās
vienmēr nobīda pie malas. Speciāli apsūdzētā vieta

skan: „Uz tādu vīzi dabā visi radījumi pamazām pār-

vēršas un pārlabojas. Vecas, nespēcīgas sla-

kas izmirst un jaunas, mundras nāk viņu
vietā."

Lai pareizi novērtētu Rigasche Zeitung pārdrošību
šo vietu viltojumā, man noteikti jāatgādina, ka Pē-

terburgas Avīzes Kurzemē un Vidzemē bija izplatītas

vairāk tūkstošos eksemplāru un ka to abonēja arī

vairāki simti vāciešu. Gadagājumus palaikam illūstrā-

ciju dēļ iesēja, kāpēc tie atradās daudzu tūkstošu

rokās. Tomēr tik lielisks apmelojums bija iespējams.

To, kas ļoti zīmīgi, pat jieatsauca, pat tad, kad je-

zuītiskais līdzeklis bija savu mērķi jau sasniedzis.

Tāpēc vēl tagad (1867. g.) Baltijā un Pēterburgā vēl

ir daudz cienījamu vāciešu, kas dēļ šiem vienādajiem

un šķietami pareizajiem Rīgas, Rēveles un citu vācu
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avīžu citātiem, kā arī neprazdami latviešu valodu,

cieši tic, ka es savā Pēterburgas
„
jaunlatviešu"

avīzē esot aicinājis pret vāciešiem sadumpoties un tos

iznīcināt. Cerams, šī brošūra piespiedīs viņus drusku

pamatīgāk papētīt. Ja viņi papūlēsies to darīt, tad

atradīs vēl daudz līdzīgu gadījumu, pie tam svarīgu,
kas noteic viņu politisko stāvokli, kurus te visus man

nav iespējams minēt. Gribu arī te minēt manās Mas-

kavas Avīzes 1865. g. Rīgas vēstulēs pārrunātu

gadījumu, jo gribu atgādināt tikai atklātībai jau zi-

nāmus, tā tad neapstrīdamus notikumus. Jelgavas Lat-

viešu Avīzes redaktors, kad 1863. gada 9. jūlijā pub-

licēja jaunu likumu Baltijas guberņām, ar ko zem-

niekiem atvieglināja pasu saņemšanu, to viltoja,
tā ka rezultātā šo saņemšanu vēl apgrūtināja. Ve-

seli paragrāfi bija sistēmatiski sagrozīti un pārstrā-

dāti. Pēc IV2 gadiem, kad Maskavas Avīzes pieminēja

šo gadījumu, viņam bija pārdrošība viltojumu izskai-

drot kā „drukas kļūdu", kas radusies, pārstatot divi

burtus! Šāds likuma viltojums mācītājam (redak-

toram) tālāk neradīja nekādas nepatiksmes.
Varbūt jau šie divi minētie gadījumi (es varētu

viegli vēl daudz citus minēt) pietiekami pierāda zi-

nāmu reformu nepieciešamību Baltijā.

Savos valstspilsoņa centienos un vēlējumos, kā zi-

nāms, neesmu nekad bijis radikāls, partijas vīrs, vācu

tautības pretinieks Baltijas guberņās. Savā pirmajā
latviešu valodā sacerētajā (1852. g. iespiestajā) rak-

stā ļoti cenšos latviešiem (kāda sen miruša humāna

mācītāja vārdiem) ieskaidrot, ka viņiem jāmācās vā-

ciski, jo tas Baltijas skolu iekārtā vienīgais ceļš tikt

pie izglītības. Šim rakstam toreiz, kad neviens vēl

nedomāja par Baltijas guberņu pārvācinājumu, ļoti
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grūti bija izkļūt cauri cenzūrai. Cik ļoti lēnām un

pamazām es pārliecinājos par dažu svarīgu Baltijas
reformu nepieciešamību, to vislabāk pierāda se-

košie jau minētā Jelgavas Latviešu Avīzes redaktora

mācītāja Šulca vārdi, kas lasāmi Kurzemes 1862. g.

sinodes protokolā. Viņš 40. punktā apmēram saka:

„Tas Kungs ir apžēlojies par Kurzemes baznīcu, pa-

sargājis to no atkrišanas (pie krievu baznīcas), kas

mūsu kaimiņu baznīcai Vidzemē bija liels pārbaudī-

jums. Bet mēs vēl neesam pietiekami lūguši, kārdi-

nātājs (acīm redzot velns) neguļ un viņam izdevies

divējādi pārkāpt mūsu slieksnim — baptismā un

šī laika garā." Jaunā Latvija, mūsu attīstības un iz-

glītības kārās lauku tautas vadoņi ne vienmēr at-

rada piemērotu atbalstu, bet gan daudz šķēršļu, grū-
tumu. Jaunā Latvija tāpēc pamazām kļuva neuzticīga

pret muižniecību un garīdzniecību. Tā pulcējās stiprā

partijā un devusi tai enerģisku izteiksmes veidu ar

Pēterburgas Avīzēm v. c. — Uz pirmo acu uzmetienu

liekas vienīgi naīvj, ja progresu un jaunos laikus

tik svinīgi denuncē kā velna darbu, tomēr attīstī-

bas un izglītības kārajiem latviešiem bija jācieš, jo

jauno avīzi šis ietekmīgais, tiešais konkurents,

otras latviešu avīzes redaktors, visas muižniecības, ga-

rīdzniecības un vēl kādas vietējas augstākas instances

vārdā attēloja par ļoti bīstamu. Līdzīgas apsūdzības

kļuva dzirdamas arī drīz pēc Rīgas latviešu avīzes

nodibināšanas (1856. g.), ko tagad visi uzskata par

ļoti nevainīgu. Te man zināma kāda tikko at-

celtā mācītāja D. ļoti enerģiskā apsūdzība. Arī Pē-

terburgas Avīzes, ja vēl ievēro manu miermīlīgo rak-

sturu, nebūtu bijušas nevienam kaitīgas, bet tautas

izglītībai, kā biju nodomājis, ļoti noderīgas. Rigasche
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Zeitung, turpretim, uzskatīja par nepieciešamu taisni

šo nolūku kavēt. Kādā manis uzglabātā rakstā tā

saka, latviešu tauta esot pārāk neattīstīta, „ka tai

arī mazākā izglītības deva ir kaitīga" un ka tāpēc

arī jaunā avīze tāda esot. Tas tomēr netraucēja vēlāk

runāt par neparasti lielo latviešu izglītību, tikko tas

atkal bija izdevīgi. Krievu publika tagad, diemžēl,

nekā noteikta nezina par Baltijas provincēm. Valo-

das palīglīdzekļu tai trūkst, tā tad nav ko kautrēties

vācu apgalvojumu, kamēr par to ir pamatīgi gādāts,
ka neviena latvieša mute mājās nevar runāt.

(Maskavas Avīze Nr. 82.).

IV

Sapratīgam cilvēkam gan nav sevišķi jāapstipri-

na, ka tāds publicējums kā šis nav parastais literārais

strīdus. Laimīgs tas, kam tā kā man nav jāstāsta šāds

stāsts. Laimīgs ir tas latvietis un igaunis, kam Baļ~

tijas prese nevar izdarīt personīgi un politiski iz-

nīcinātājus pārmetumus, ka tautieši viņam uzticas vai

ka viņš ir „krievu draugs". Kopš tā laika, lai arī viņš

būtu pilnīgi mēms un nedarbīgs, viņu pastāvīgi soda

un sāpina, par ko labāk nerunāšu tuvāk» laikus

piedaloties un pa daļai draudzīgi atbalstot daudzajām

Vācijas avīzēm no Berlīnes un Ķelnes līdz Augsbur-»

gai, kamēr nedaudzās krievu avīzes, vielas pārpilnuma
nospiestas, par svarīgāko uzzina tikai ļoti vēlu vai

pat nemaz. 1865. gadā krievu lielā publika ar nejaušu

feļetonista iedomu Balss 313. numurā feļetonā

«Nezināma lappuse Krievijas vēsturē" pirmo reizi da-

būja tuvākas ziņas par notikumiem Vidzemē no 1840.—

1845. gadam. Tas pats bija lasāms O. B. Bogauskaj
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«Lekcijās Ķeizariskajā vēstures un Krievijas senatnes

biedrībā". Vācu publika, turpretim, jau kopš divdes-

mit gadiem bija jau daudzo šī notikuma aprakstu

pārsātināta, kas palaikam sacerēti antikrievu garā.
To kā parallēli katrā ziņā vajag palasīties, ja grib sa-

prast manu nākamo apcerējumu. Otru parallēli var

atrast Ziemeļu Pasta kādā 1865. g. maija numurā. Te

stāstīts par serbu izceļošanu no Austrijas uz Serbiju,
ko Austrija aizkavēja, vienā reizē nogādādama Ser-

bijā vairāk tūkstošu darba nespējīgu dienas zag-

ļu, übagu v. c, tā radot nepārvaramus grūtumus.

Svarīgāka par šīs izceļošanas sīkumiem (Igaunijas
1858. g. un Vidzemes 1841. g. būtu laikam ne mazāk,

pamācīgas) krievu lasītājam liksies vācu preses iztu-

rēšanās un tās secinājumi. Vācu prese (nevien Bal->

tijas) še pārrunātajā izceļošanā ņēma visdzīvāko da-

lību. Tuvāk šīs intereses cēloni uzzinām no sekošā

Berlīnes Nationalzeitung avīzē Revaler Zeitung 1865.

g. 237. nr. ievietotā raksta.

„No kādas Nationalzeitung Jelgavas koresponden-

ces*) ievietosim še beigas. Par jaunlatviešu partiju

*) Nationalzeitung un Kolnische Zeitung — vai ari citas

vācu avīzes, to es nezinu — „izceļošanas" pārrunu laikā 1865.' gada

vasarā saņēma veselu rindu savādu korespondenču par izceļošanu

no Jelgavas, mācītāja Šulca dzīves vietas, un no Rīgas. Par ko-

respondenču autoriem man nebija šaubu, tāpat kā par acīm redzamu

nolūku man ātri nogriezt ceļu apellācijai pie vācu cienītiem laik-

rakstiem pret Baltijas vācu laikrakstu pāri katram samēram ejošiem

nievājumiem un sagrozījumiem. Pēc tam, kad kāds garīdznieks B.

atrada vārdu „jaunlatvieši" un sāka, diemžēl, ne tikai literāro

ciņu pret šiem iedomātajiem vācu un valsts iekārtas ienaidniekiem,

jau minētajā mācītājā Šulcā razdams stipru atbalstu. Kad vācu va-

lodā iznākušais darbs „Zustānde des freien Bauernstandes m
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tur teikts: Šīs partijas atklātu nosodīšanu panācis

pa tam Valdemāra kungs pafs ar saviem izceļošanas
nodomiem. Tos apskatījis Nationalzeitung Pēterbur-

gas un Rīgas korespondents; man tikai atliek kon-

statēt, ka Valdemāra kungs tāpēc zaudējis Baltijas

provincēs katru kredītu. Un patiešām, tādai vispā-
rības interešu izmantošanai savā labā, tādai nežēlīgai
cilvēku tiesību, pie tam savu tautiešu, nicināšanai nav

nekā līdzīga zemes vēstures annālēs! Val-

demāra kunga partijās vadoņa (kas nekad neesmu

bijis) loma tagad izspēlēta. No visām pusēm iedzīts

sprostā un noguris pastāvīgi atbildēt (1865. un 1866.

gadā visiem dučiem, pat simtiem uzbrukumu tikai

reizi īsi atbildējis), viņš tagad norāda uz tiesas ceļu.
Sabiedrības (kādas?) doma pat attaisnotāja sprie-
duma gadījumā viņu vienmēr uzskatīs par vainīgu.

(Kas notiks tad, ja meļu partijai izdosies šo manu at-

bildi pilnīgi apspiest, vai pie Baltijas publikas ļaus

nokļūt tikai pavisam sagrozītā veidā — citādi laikam

gan pat akmeņi runās un arī godīgajam pretiniekam

kļūs skaidrs, ka labu mērķi nemēģina meliem sasniegt.)
Latviešu zemnieks (ko maldināt liekas šo skaistvār-

dīgo melu nolūks), lai arī neuzticīgs un ļaunvēlīgsf

pret muižnieku, ir pārliecinājies, ka no vācu puses

Kurland" (Leipzig bei Hermann Fries 1863), abiem bija pārāk grūts

šķērslis ceļā. Rigasche Zeitung pārņēma šis daļai Baltijas

publikas par paražu kļuvušās cīņas mantojumu. Redakcijai

nav noliedzams nopelns — tā prata par sevi mazus strīdus1 jau-

tājumus padarīt lielus un ievērojumus. Sākumā tā droši vien kal-

poja savam egoismam, lai ļautu spīdēt savai gaismai un cen-

tībai Baltijas speciālajām interesēm. Kam tā patiesībā kalpo-

jusi — cvi bono
— pašlaik nav nosakāms. Cilvēks domā, Dievs

dara — sevišķi politikas jautājumos.
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tādi slazdi viņam nekad nebūtu izlikti: tūkstoši —

caur Valdemāra kungu izceļošanai uz «Krieviju" aici-

nātie un par nabagiem padarītie tautieši, — viņam

atvēruši acis un vācu lietai latviešu starpā sagādā-

jusi uzvaru mūžīgiem laikiem."

Kā tomēr tas bija iespējams, jautās lasītājs, par

cilvēku, kas nevienam personīgi nav ļauna darījis,

izplatīt tādus melus? To paskaidro kāds cits Na-

tionalzeitung 1865. gada 469. raksts par «krie-
viem draudzīgo" jaunlatviešu, īpaši viņu vadoņu Alu-

nāna, Biezbārža un Dinsberģa, sodāmo izturēšanos;

pilnīgi atklāti te pateikts, cik pamatīgi katrs atseviš-

ķais no viņiem sodīts par šo izturēšanos. Tad raksts

stāsta: «bet Valdemārs, oficiālais, visa dvēsele, par

tiešais kustības vadonis, iztika līdz šim bez soda."

Rigasche Zeitung no savas puses piemetina: «Val-
demāra kungs nav atsevišķs cilvēks, viņš ir partijas

vadonis, kas simpatizē krieviem, viņam bija te gan-

drīz neierobežota ietekme uz visu tautu (Ri-

gasche Zeitung 1865. g. 204. nr. ievadraksts)- Lieki

piebilst, ka šis tikai 1865. gada rudenī avīzē ievieto-

tais apgalvojums par mani kā partijas vadoni, par

manu gandrīz neierobežoto ietekmi uz tautu ir pa

daļai «Rigasche Zeitung" izdomājums, pa daļai pār-

spīlējums*), paredzēts tieši tam pašam nolūkam, kā-

*) Taisnības labad jāpiemetina, ka daļai Baltijas vācu tau-

tības iedzīvotāju, liekas, dzīves nepieciešamība visur redzēt šaus-

mīgas briesmas un to tuvošanos saskatīt visnenozīmīgākajos pro-

vinces notikumos. Biežā kajaspeka izlietāšana pret latviešu un

igauņu zemniekiem, jaun latv ie š v un jaun iga v ņu partijas me-

klēšana, daudzu nevainīgu cilvēku, īpaši tautskolotāju, biežā sodī-

šana, ir jaunākajā laikā šādu aklu baiļu pastāvīgas sekas.

Par jaunāko šo aklo baiļu upuri — ja maigiem vārdiem
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dam bija redakcijas ievadrakstā ar 111 apzīmētais,

jezuītiska stilā uzrakstītais pierādījums, ka manis re-

diģētā (resp. cenzētā) latviešu avīze «sludinājusi nā-

vi vāciešiem pie Baltijas jūras", tā tad lai pierādītu,
ka esmu bīstams un pēc iespējas lai panāktu
krievu iestāžu juridisku slepkavību pret mani. Ti-

kai visiem negaidītā Maskavas Avīzes iejaukšanās
mani paglāba no šī likteņa. Es pats pa daļai lab-

prāt, pa daļai nelabprāt*) nekā neatbildēju tiem

milzīgajiem apmelfcjumiem, kas nāca no Rīgas un

Jelgavas un bija ievietoti nevien visās Baltijas, bet

arī Vācijas un krievu avīzēs. Kāda Rigasche Zeir

tung korespondence stāstīja (bet Revalsche Zei-

tung un Rigasche Zeitung par to uzslavētā Balss

to bez kavēšanās arī iespieda), ka es esot ļaudis

nekaunīgi pievīlis, man vēl arvien piederot nabaga
zemnieku nauda un es to viņiem neatmaksā-

gribu izteikties — studentu Pētersonu, tā saucamo jaunigauni,

pašlaik runā baumas. Viņš attālā Krievijas stūri cieš par noziegumu,

t. i. par savām krieviskajām simpātijām Vidzeme, kopā ar biju-
šiem poļu dumpiniekiem, kas, protams, daudz darījuši viņa labo-

šanai! Ja bīstamais jaunigaunis un rusofils Pētersona kungs reiz

atgriezīsies pamatīgi izmācīts, tad viņš kā ruso.fobs būs ļoti pa-

tīkams savas dzimtenes iedzīvotājs un nevien gūs panākumus
ar savu piemēru un mācību, bet arī kļūs vel ļoti ievērojams. Jau-
nais cilvēks var vel karjeru taisīt, ja vien ievēro sava likteņa
mācības. Taisni šis aklās bailes Rigasche Zeitung centusies

visus pēdējos 4—5 gadus ar tādu centību palielināt, kas būtu

kā labāka cienīga bijusi. Nedomāju tomēr, ka tāda sistēma, kas

naidā saceļ visus pret visiem, gadiem ilgi pastāvēdama, varētu

kādu labumu nest, pat specifiskajām baltiešu interesēm!

*) Labprāt, jo gribēju redzēt, cik tālu spēj aiziet apmelojumi,

un nelabprāt, jo man bija absolūti neiespējams darīt pieejamu
manu atbildi tām aprindām, kufās mani tik sistemātiski un ne-

žēlīgi nomelnoja.
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jotl Nekautrīgais melu raksta iesūtītājs māc. Hugen-

bergers laikam pie tam domājās drošs no Baltijas
iestāžu sodiem. Cits latviešu raksts, kā autors bija

Jelgavas latviešu avīzes redaktors māc. Šulcs, par ku-

ra taisnības mīlestību jau runāts un kas bija ievēro-

jams kļuvis ar savām daudzajām iespiestajām un ne-

iespiestajām apsūdzībām pret Pēterburgas Avīzēm,
— aizrādīja, ka tā zeme, kurp es uz Novgorodu «aiz-

vilinājis" zemniekus, esot purvs, neviens ko-

ciņš tur neaugot. Šo nekautrīgo dzejojumu kā

taisnībai visatbilstošāko aprakstu, kā fundāmentālu

pierādījumu Rigasche Zeitung iespieda vāciski,

bet krievu avīze Ziņas krieviski, nerunājot par

atsevišķu latviešu brošūru.

Vēlākam laikam, 1866. gadam, kad vairs nevarē-

ja cerēt uz juridisko slepkavību, pieskaitāmi sekošā

veida raksti dažādos Vācijas laikrakstos. Es citēšu

tikai vienu vietu, kāda tā atrodama ļoti izplatītās
Unsere Zeit 1866. gada jūnija burtnīcas 833. un

834. lappusē. Tur pēc niknām deklarācijām par Bal-

tijas vāciešu apspiešanu Krievijā teikts: „Kāds Biez-

bārža kungs darbojās kā literārs aģents latviešu va-

lodā Baltijā, vācu valodā ārzemēm. Pēterburgas ģe-
nerālkase samaksāja." (Pie teiktā šāda piezīme. Kā

Biezbārža kungam samaksāja un kā atlīdzinā-

j a viņa katrā ziņā gan krievu tautai simpatizētājus

uzskatus, to zina Maskavas Avīzes lasītāji pēc da-

žām 1865. gadā ievietotajām ziņām. 1866. gadā viņš

atgriezās pie savas ģimenes no trimdas lekškrievijā,

ruinēts, nabags, bezizejas stāvoklī, pie kam agrāk

viņš bija turīgs un augstu stāvokli sabiedrībā, pirms

nebija iedrošinājies latviešu valodā Pēterburgā pa-

teikt: latvieši ir slāvi un ir lepni uz tol Šis raksts,
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patiesais viņa nelaimes iemesls vecuma dienās, bija

vienīgais tādā veidā, ko es šinī avīzē kā redaktors

un vēlākais cenzors pieļāvu. Es vairījos katra „ra-

dikālisma" un tāpēc bija jādzird B. kunga un vai-

rāku manu latviešu tautības literāro draugu pārme-

tumi par lēnīgumu un pārāk uzmanīgu bailīgumu.).
Unsere Zeit turpina: „Savu lielāko triumfu jaunlat-
vieši domājās svinam, kad Valdemāra kungs, arī kon-

vertēts latvietis, pierunāja 60—70 ģimenes doties uz

viņam Novgorodas guberņā it kā piederīgajām mui-

žām. Pēc 6—B mēnešiem atgriezās par nabagiem kļu-
vušo izceļotāju atliekas. — — Ar šo sitienu agrāk

lepnie jaunlatvieši bija iznīcināti!" Te lasītājs pēkšņi

uzzina, ka es (un B. kungs) esmu konvertēts, t. i.

pie krievu baznīcas pārgājis, kamēr par to nekad nav

bijusi runa un es esmu labs luterānis kā senāk, tā

arī tagad. Katrs viegli sapratīs, ka tādas ziņas ne-

rodas pašas un ka neviens ārzemēs neievēroja ma->

nu nenozīmīgo eksistenci, ka Rīgas un Jelgavas
melu fabrikas izlietājušas šo ar nodomāto līdzekli

svētīto, ļoti ietekmīgo rīcību, lai mani diskredi-

dētu latviešu luterāņu tautiešu acīs. Ar šīm neskaitā-

majām netaisnībām, bet sevišķi ar 1865. gada rak-

stiem par mani, kurus arī godīgs politisks preti-
nieks nevarēs nenosarcis lasīt, (Maskavas Avīze

jau arī tikai salīdzinādama šo rakstu iekšējās un ārē-

jās pretrunas, 1865. gada atrada to nepatiesīgumu)

Rigasche Zeitung domā ieguvusi lepno panākumu —

manu diskreditē jumu. Savā jaunākajā 89. numurā tā

ļoti enerģiskā tonī prasa no Maskavas Avīzes ie-

vietot tās paskaidrojumu, ka divi mani šī apraksta
trešā turpinājuma aizrādījumi esot nepatiesi; vispirms,

aizrādījums, ka Rigasche Zeitung, kad tai bijis no-
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derīgi, apgalvojusi, ka latvieši esot tik neattīstīti, ka

viņiem kaitējot pat mazākās izglītības drusciņas. (Mi-

nētā vieta ir pirmajā ievadrakstā, kas nolād Pē-

terburgas Avīzes kā ļoti bīstamas un kaitīgas —

1862. g. 187. nr. Par šī patiešām nelabā slavā kļuvušā
raksta autoru un par latviešu valodas pratēju

tā paša gada 227. numurā atzinies redaktors J. Ekarts

pats. To pašu vietu esmu jau 1862. gadā kādā manas1
latviešu avīzes vācu pielikumā pa vārdam minējis;

Rigasche Zeitung atbildēja, tomēr neapstrīdēja
manis teiktā patiesīgumu. Ko gan tai bija darīt?

Avīze toreiz bija pārāk daudzu acu priekšā, tāpat ma-

na interpretācija). Otrs ir mans aizrādījums, ka «Ri-

gasche Zeitung" pūlējusies sagrozīt patiesību, ar no-

domu grozīdama un pa daļai slēpdama to, ko es tai

rakstīju, sīki aizrādot uz visiem lietas apstākļiem.

(Šo punktu redakcija liekais laimīgāk izvēlējusies
kā pirmo, jo publika taču nevar zināt koresponden-
ces tekstu un tā tad nezina, kam taisnība. Bet arī

tā ir tikai izlikšanās, jo šinī rakstā esmu minējis!

tikai gadījumus, kas pierādāmi. Ka es redakcijai
bez pareizi iespiestā 1865. g. raksta esmu piesūtījis

arī vēstuli ar dažādiem datiem, redzams no tiem vār-

diem, ar kuriem tā vēl 1865. gada 204. nr. piemin
vienu no šiem datiem un bez kāda tuvāka paskaidro-

juma publikai pēkšņi sāk: „Kas beidzot attiecas uz ie-

mesliem, kas no autora neatkarīgi un kuru dēļ ne-

varēja publicēt presē brīdinājumu

no vieglprātīgas izceļošanas, tad pietiek ar to, ka šis

brīdinājums bija paredzēts Pēterburgas latviešu avī-

zes 14. numuram. Šis 14. numurs parādījās 1865. g.

22. aprīlī, tā tad tanī laikā, kad izceļotāji bija jau

ceļā. Šī vieta Rigasche Zeitunģ'ā pierāda: 1) ka
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redakcija manu vēstuli pareizi saņēmusi, jo 14. nr.,

kā lasītājs var pārliecināties, nebija neviena vārda,

tā tad par to bija runa bijusi tikai šinī vēstulē.

Rigasche Zeitung lasītāji nekā nezināja pirms šī

orākulam līdzīgā paskaidrojuma. Šī vieta pierāda, ka

2) Rigasche Zeitung taisnību apzinīgi sagrozīja, jo

lielais vairums izceļotāju devās ceļā tikai pēc Jur-

ģiem, t. i. 24. aprīļa; to šī avīze zināja, vai vismaz

varēja to viegli uzzināt."

Šai avīzei, protams, būtu bijis ļoti patīkami,

ja tās Maskavas kollēga vēlamo paskaidrojumu būtu

uzņēmusi bez tālākas uzziņas. Rigasche Zeitung ga-

diem ilgā laikā ir pieradusi gūt savā lasītāju pub->
likā vislielākos panākumus ar tik neizprotami vien-

kāršu, pat pašas atstāstīto faktu sagrozījumu, tā kā

dabīgi arī citā avīzē cer uz tādiem pašiem viegliem

panākumiem. Lūk, piemērs tam. Kad es 1865. gadā,
lai minētajam mācītāja Šulca kunga rakstam nostā-

tos pretim ar līdzīgu autoritāti, Pēterburgas vācu

avīzē ievietoju Novgorodas luterāņu mācītāja Reit-

lingera vēstuli, kur bija frāze: „Ar nožēlu lasīju avī-

zēs gānīšanas par Jums, cienītais kungs, kamēr man

pie Jums novietotie latvieši izsakās, ka esot apmieri-

nāti gan ar zemes labumu, gan arī ar Jūsu apiešanos

ar viņiem — Dievs tomēr, lai tas ir Jums mierinājums

nepelnītās ciešanās — taisnīgi tiesās —" tad Ri-

gasche Zeitung šo vietu tāpat kā visu vēstuli mie-

rīgi iespieda 1865. gada 8. oktobra 233. numurā un

tai bija, nemaz nepieminot šīs liecības svarīgumu,

drosme turpat pateikt, ka simtiem pievilto latviešu es

derīgas zemes vietā esot devis purvājus*). To šī

*) Jāievēro, ko grib panākt ar šādiem sagrozījumiem. Mā-

cītāja Šulca, mana niknākā, ilggadīgā, atklātā ienaidnieka, sniegto
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avīze var darīt, tādus paņēmienus Hetādama, vie-

nīgi ar neparastu drosmi paļaudamās uz parastās avī-

žu publikas izklaidību un neuzmanību; tā patiešām

attieksmē uz tautas masu rīkojas pareizi. Vispār ne-

viena lasītāju publika nespēj arī pie labākās gribas

izprast un izsekot avīžu sistēmatiskajiem sagrozīju-

miem. Katrs lasa pavirši savu dienas avīzi un ļauj re-

dakcijai teikt sīkāku pamatojumu un pierādījumu.

Ja tāda avīze kā Rigasche Zeitung, vienīgais lielais

vācu preses orgāns, savus lasītājus kādu laiku si-

stēmatiski maldinājusi un viņu kaislības pamodinā-

jusi, tad, tikai tad tā var sev atļauties tik atklātu spē-

li ar taisnību, kā tas redzams tikko minētāja pie-

mērā. Pēdējos 4—6 gados Rigasche Zeitung bez

mēra kūdījusi un kurinājusi naidu vāciešos pret krie-

viem un latviešiem, kurus tai patīk par jaunlatviešiem
saukt. Par daudz vajadzētu laika šo jautājumu sīki

pārrunāt, bet ļoti pamācīgi no visām pusēm gan

tas būtu. Cik akli sprieda daļa Baltijas vāciešu par

ziņu, ka pirktā zeme esot nevis izmantojama, bet purvāji, ka

tur pat kociņš neaugot, — šo ziņu mācītājs Šulcs savā latviešu

avīzē sakās saņēmis no viņam agrāk nepazīstama zemnieka Imara.

Pret šo viena vienīgā nepazīstamā latviešu zemnieka ziņojumu

(kur.a paskaidrojumiem mācītāja Šulca pārstrādā jumā

bija tas gods no viņa Jelgavas latviešu avīzes iekļūt Rigasche

Zeitung un krievu Ziņu slejās) pat pilnīgi nepiedalīga vācu

mācītāja paskaidrojumi nav ne mazākās cienības vērti, jo
tie tam runā pretim. Vēl skaidrāka kļūst situācija ar kādu vēlāku

nepublicētu Novgorodas mācītāja vēstuli man, kam viņa vēstules

publicējuma dēļ radušās lielas nepatiksmes! Kādi ap-

stākļi! Ja pat vācu mācītājs Novgorodā nedrīkst dot savu lie-

cību, ja maza vācu partija Rīgā un Jelgavā to nevēlas, ko tad

latvietis drīkst teikt? Dziļāks tikumības pagrimums būs reti sa-

stopams; patiesība un taisnīgums ir tirdzniecības svari.
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latviešiem un viņu lietām Rigasche Zeitung dēļ

(protams, arī aiz citiem iemesliem), esmu kā sāpīgu

pārsteigumu redzējis, kad 1864. gadā Pēterburgā ie-

radās kāds pazīstams un iemīļots mācītājs, ko līdz

šim nebiju pazinis, kas mani tomēr bija ielūdzis pie

kopēja drauga, lai uzzinātu manu politisko un reliģio-
zo noskaņu. Viņš sāka, paskaidrodams, ka savus sprie-
dumus neņemot no Rigasche Zeitung vai citas kā-

das avīzes un pateica visus Rigasche Zeitung (1862.

g. 187. nr.) nepareizos un nepamatotos apvainoju-

mus kā savas domas, kamēr pats kā latviešu

valodas pazinējs viegli būtu varējis salīdzi-

nāt manas avīzes latvisko tekstu ar Rigasche Zei-

tung, tā uzzinot patiesību. Ļoti priecīgs viņš bi-

ja, kad redzēja pierādītu, ka es nevien nevēlos pār-
iet krievu ticībā, bet arī neesmu bijis nekad vācu

ienaidnieks, ar kuriem pastāvīgi esmu bijis un vēl

tagad esmu visintīmākajās attieksmēs. Mūsu politis-
kie uzskati, pie tam svarīgos jautājumos, palika da-

žādi tāpat kā līdz šim. Ja nu tie kungi neuzskata

par vajadzīgu savu spriedumu labot, kam tas tik

viegli iespējams, cik daudz grūtāk tad augstākajiem
krievu ierēdņiem nokļūt pie pareiza, bezpartejiska

sprieduma, ko viņi var gūt vienīgi no šīm polīti-

zētājām vācu aprindāml

(Maijā rakstīts.)

V

Varbūt tomēr ir kāds līdzeklis, ar ko varētu iz-

labot latviešiem, tautas masai pa daļai aiz pārpratu-

miem, pa daļai aiz citiem iemesliem nodarīto milzīgo
netaisnību. Latvieši un igauņi ir vienīgās tautas vi-
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sā milzīgajā Krievijas un Eiropas izplatījumā no

Jaunās Zemes līdz Tajo, kam nav nekāda zemes

īpašuma, kamēr visapkārt viņiem Zviedrijā, So-

mijā, Krievijā, Prūsijā zemniekiem ir īpašumi — vie-

nīgais dabīgais pamats valstīm, kas grib attīstīties.

Latvieši un igauņi tā tad dēļ labdarīgajām refor-

mām pārējā Krievijā jūtas nelaimīgāki kā viņi

bija agrāk, jo tad sev par lielu mierinājumu visos

austrumos redzēja ciešanu biedrus, kam bija tik-

pat grūti kā viņiem. Zemes pirkumi Kurzemē, Vidze-

mē un Igaunijā (uz tik neizdevīgiem noteikumiem,
kā tas reti kur bijis), nekādā ziņā nav piemēroti no-

vērst to neapmierinājuma noskaņu, kas pārņēmusi
tautas masu. Ko tas līdz, ja no 300.000 latviešu un

igauņu zemnieku ģimenēm tagad 2—300 tikušas pie

zemes īpašumiem. Ja arī līdzšinējie 75.000 zemes nom-

nieki būs visi savu zemi nopirkuši (kas pēc taga-\

dējiem Baltijas noteikumiem nav iespējams), šis

neapmierinājums tautā katrā ziņā paliks un pieaugs

ar katru latviešu un igauņu dzīvāku saskari ar

kaimiņu tautām, īpaši ar iekšējām guberņām. Krievijā

tāpat kā daudzās vietās Vācijā, Francijā v. c. lie-

lai daļai zemnieku ģimeņu ir gabals zemes ar bū-

diņu uz tās, ko viņi par savu var saukt. Trijās

Baltijas guberņās pat tad tikai V* zemnieku ģimeņu

iegūtu zemes īpašumus, ja visi līdzšinējie „māju saim-

nieki" būtu nopirkuši savus zemesgabalus. Kalpu stā-

vokļa uzlabojums (vismaz daļas to) iespējams tikai

pie labas gribas — bet kā var sagaidīt šo labo

gribu, vienīgi lai novērstu sociālu neapmierinājumu?

Līdz šim bija parasts ļoti vienkāršā ceļā ar izlūgtā

karaspēka palīdzību, novērst katru neapmierinājumu.
Dr. G. Merķelis uzskaita daudzos gadījumus, kad pa-
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gājušajā gadsimtenī bija jāiejaucas militārai varai.

Zemnieku dumpji 1817. g. Kurzemē, 1841. un 1845. g.

Vidzemē, 1858. g. Igaunijā ir tikai izcilāki militārās

varas izlietāšanas gadījumi; daudz biežāki tādi gadī-

jumi ir atsevišķās muižās un apriņķos. Kopš 1861»

gada dēļ reformām Krievijā un tādu reformu trū-

kuma dēļ Baltijā kazaku pīķis kļuvis par neatņemamu

vācu varas atribūtu, tās simbolu. Šī vara varētu arī

bez durkļa pastāvēt, tomēr tā tagad ir ērtāk,

jo vienas godīgas reformas vietā var dot veselu pusi

gadsimteņa simtiem mazu reformiņu, nedodot pie tam

latviešiem un igauņiem, vienīgiem cietējiem, civili-

zācijas, valsts zinātnes un politikas vienādi neat-

laidīgi prasīto nodrošināto materiālo pamatu, ko

godīgie krievi 1861. gadā bez kāda liela trokšņa de-

va saviem zemniekiem. Ja ir politiska iespēja iz-

tikt bez lielākas reformas, tad izlietās visus līdzek-

ļus, lai no tādas reformas izvairītos. Tiem, par kuriem

var domāt, ka viņiem trūkst izpratnes un pietiekamas

tautsaimnieciskas izglītības, sadabūs pierādījumus un

pamatojumus, ka šinīs Baltijas: guberņās ir vispārē-

jie valsts saimniecības un tautas bagātības likumi,

valsts dzīves dabīgie likumi. Tāpat kā agrāk

parasts, pierādīs, ka tautas bagātība tur labāk pie-

aug, ja tai kārtai, kas tikai patērē, absolūta noteik-

šana par tās kārtas maku, kas ir barotāja. Tāpat kā

agrāk pierādīs Baltijas guberņās, ka tas patiesībā
ir revolūcionārs, valsts ienaidnieks, barbars, nācio-

nāls fanātiķis, kas uzskata par gudriem un tais-

nīgiem 1861. gada 19. februāra likumus, vissa-

pratīgāko krievu likumdevības aktu visā pēdējā

gadsimtenī. Kur šie pierādījumi rādās par vājiem,
tur ļoti gudri pierādīs, ka viss dzimtbūves 600 gadosi
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izveidotais Baltijas provinču privilēģiju, priekšrocī-
bu un uzskatu feodālais aparāts daudz svētāks kā

tāds pat visu citu rietumu zemju vidus laiku aparāts,

ko laika gars sen jau novērsis, lai gan tas formāli,

jeb ja gribam likumīgi, tur bieži bija daudz labāk

pamatots. Ļoti viegli aizies garām savādajam apgal-

vojumam, ka vācieši amatniecībā bez privilēģijām ne-

var konkurēt ar latviešiem un igauņiem, lai gan dau-

dzus miljonus no valsts un arī latviešu un igauņu

maka izlietā šo vācu iedzīvotāju izglītībai, tā ka ti-

kai nedaudzas kapeikas tiem pāri paliek. Mūsu Bal-

tijas vācu avīzes nopels pat vācu tautu, kas ar savu

feodālo aparātu jau sen tikusi galā, apgalvodamas,
ka šis viduslaiku aparāts esot vācu tautas svēts sa-

sniegums, vācu tautas uzvara. Lietu izpratnes trūkums

un arī daži citi iemesli sagādāsl tām dažreiz piekri-
šanu arī vienā otrā krievu lapā. No Vācijas puses!
— tāpat kā attieksmē uz Austrijas slāviem — ti-

kai dažas atsevišķas «radikālas" un „ultrākonservā-
tīvas" balsis uzskatīs par nepieciešamu dot savu tie-

su stingrajam taisnīgumam (es atceros F. Hofmaņa

„Eine deutsche Bitte fur das arme Volk der Esten"

Gartenlaube 1862. g. 21. un 22. nr.; tāpat dažus

Kreuzzeitung izteicienus, dažus mūsu Baltijas muiž-

nieku ultrākonservātīvo izteicienus pret daudziem „li-

berāliem", kas paši tā saucas). Zaudējumu cieš tikai

latvieši un igauņi, kas nav nedz vācieši, nedz krievi.

Vairums mēreno vācu liberāļu, sapņodams par Prū-

sijas un Vācijas dominētāju stāvokli, būs gatavs kat-

ru nosaukt par sociālistisku dumpinieku vai arī krie-

vu partijas reakcionāru darbarīku, vai arī abējādi,
kam drosme un pašuzupurēšanās spēja Balti-

jas vācieša priekšā aizstāvēt latviešu un igauņu brī-
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vo pastāvību un pirmos materiālās un garīgās brī-

vības noteikumus.

Lai teikto nepārprastu, tūliņ piemetināšu, ka es

te runāju — un kā gan latvietis citādi varētu? —

tikai par pirmajiem, visnepieciešamāka-

jiem latviešu un viņu ciešanu biedru igauņu eksisten-

ces noteikumiem. Agrārais jautājums, par ko te runa,

ir visas valsts dzīves conditio sine quanom.

Tie laikam labi domāti skaisti vārdi, ja fon Rūten"

berga kungs savā rakstiņā „Mecklenburg m Kurland"

(Leipcigā 1863. g.) šīs abas zemes, vienādi peldams,
nostata blakus. Kurzemes un abu pārējo guberņu
zemnieku stāvoklis ir daudz grūtāks kā Meklenbur-

gā. Bez tam Meklenburga ir neliels gabals zemes;

muižniecībai pieder tikai zemes mazākā puse (110

kvadrātjūdžu). 120.000 Meklenburgas muižnieku pro-

letāriešiem, kas ir 25 procenti turienes iedzīvotāju

kopskaita, Baltijas guberņās stāv pretim desmitreiz

lielāks tādu pašu proletāriešu skaits, kas ir gandrīz
75 procenti visu iedzīvotāju. Meklenburgā ir tā pati

kopējā kultūras valoda; latvieši un igauņi bez mil-

zīgā vāciešu lepnuma uz zemēm un pilsētā ir vēl

šķirti ar valodām, kuras Baltijas guberņās tik lab-

prāt sauc par „bauru" valodām. To tālāko attīstību

kavēt ir pēdējos gadu desmitos Baltijas preses bē-

dīgais uzdevums. Ne vienmēr bija tā; agrāk bija
vācu cilvēkdraugi, kā vecais mācītājs Stenders' li-

terārā un Dr. G. Merķelis politiskā laukā, kas1 bez!

kādām politiskām blakusdomām centās veicināt šo

Eiropas tautu pāriju apgaismi un tiesisko stāvokli

Kopš 10—15 gadiem fieta kļuvusi citāda. Attīstības,

kaut arī pieticīgākās, veicinātāji, tikko iedrošinās klu-

sumā tālāk darboties, kamēr vācu balsis, kas latvie-
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šus un igauņus, kā viņi teic, „saviem mērķiem" at-

tīsta, drīkst skaļi skanēt un būt Baltijas provinču

balss. Mācītājs Šulcs, kas 1853. gadā Baltijas kalendārā

paskaidroja: labas tautskolas mēs jums, latviešiem, ne-

dosim kā bērnam rokā nedod asu nazi — kļuva
latviešu literārās biedrības prezidents, kas sastāv

gandrīz vienīgi no vācu mācītājiem. Baltijas preses

denuncētāju uzbrukumi Mājas Viesim (tuvāk ap-

skatīti vācu darbā Zustānde des freien Bauernstan-

des m Kurland", Leipcigā 1863. g.) un Pēterbur-

gas latviešu avīzei rāda lietu stāvokli, diemžēl, pā-

rāk skaidri. 1862. un vēlākajos gados Rigasche Zei-

tung sniedza veselu rindu rakstu, lai pierādītu, ka

latviešu valodā nevarot pieļaut patstāvīgu literātūru,

humora pielikumu un taml. lietas. Kādā gada pār-

skatā par lielu nelaimi uzskatīja, ka latviešiem iz-
devies" Pēterburgā nodibināt latviešu avīzi*). Šie

kungi, kam liekas Baltijas guberņu labklājībai tik

nepieciešama latviešu preses apspiešana, tie liek at-

skanēt šādiem sāpju pilniem saucieniem iekšzemē un

ārzemju vācu presē pret krievu valdību, jo tā (1865.

g. decembrī) ar kādu rīkojumu Baltijas vācu presi

pielīdzina pārējās guberņās krievu presei!

Brokhausa Leipcigā izdotā Unsere Zeit 10. burt-

*) Te nebija runa vai nevarēja runa būt par atsevišķām
vietām šinī avīze (vai agrāk Mājas Viesī). Latviešu valodā

sacerētie raksti, kas Baltijas guberņās parādās vācu cenzūrā, lai-

kam gan turienes vāciešiem nevarēs dot iemesla sūdzēties. Lai

nozākātu Pēterburgas latviešu avīzi, Rigasche Zeitung neatrada

nekādu materiālu, citādi tai nevajadzētu ķerties pie te minēta-

jiem izgudrojumiem, kas tai maz goda dara. Ne, te katrā jaunā

atgadījumā vienmēr bija runa par to, kā izglītotajam latvietim (jo

neizglītotais nevar ne ar vienu svešo runāt) muti aizbāzt.
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nīcas 729. un turpm. lapp. ievietojusi acīm redzot no

mūsu Baltijas guberņām saņemtu rakstu, kurā uz to

visniknāko uzbrukts šim rīkojumam un tas attēlots

kā tāds, kas pilnīgi iznīcina visu Baltijas sabiedrisko

dzīvi. Un tomēr, cik gan latvieši būtu laimīgi, ja

Baltijas vācieši viņiem Jautu kaut tikai daļu tās

literārās brīvības, ko viņi ar krievu valdības gā-

dību baudai

Ir iebildumi pret manu kopš gadiem velti loloto

un Rigasche Zeitung jo nikni apkaroto, latvie-

šu un vācu cenzūras pielīdzinājumu, aizrā-

dot, ka latviešu un igauņu valoda esot „bauru" van

lodās, kam tā tad nevajag nekādas attīstības. Brī-

vākā stāvoklī esoša latviešu un igauņu prese Balv

tijā nezinātu ieturēt mēru, kamēr izglītotajiem vā-

ciešiem brīvāks vārds nekaitē. Tomēr visi šie ieskati

ir nevien nepareizi, notikumu atspēkoti, tomēr val-

stij ar katru dienu arvien kaitīgāki un ilgam laikam

neciešami. Latviešu valoda nemaz nav tikai „bauru"

valoda; vairākas muižnieku dzimtas, daudzi mācītāji,

diezgan daudzi skolotāji, ļoti daudzi rakstveži un

ierēdņi ir latvieši. Izglītoto latviešu skaits Rīgā un

Jelgavā vien pārsniedz 20.000. Droši vien tikpat liels

skaits atrodams uz zemēm un šis skaits jauno laiku

ietekmē pieaug ikdienas un daudz lielākā attiek-

smē, nekā tas iespējams vācu mazākai tautībai, kam

pilnīgi trūkst*) lauku iedzīvotāju, pareizas tautas at-

*) Vācu iedzīvotāji var vienīgi no latviešiem un igauņiem

rekrutēties, lai aizpildītu pastāvīgo, ļoti ievērojamo aizceļošanu

uz austrumiem. Mūsdienu civilizācijas nepieciešamās sekas ir lie-

lāks tautību savstarpējs sajaukums, kā to mēs visur redzam.

Tāpēc dabīgi vācu un pārvācinātu Baltijas amatnieku, tirgotāju,

zemkopju v. c. ieceļošana iekšējā un austrumu Krievijā pat pa-
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tīstības dabīgā pamata. Tagadējās vācu avīzes Bal-

tijā ir partijas orgāni vārda visbēdīgākajā nozīmē,

tomēr tās iedrošinās vācu šaurākās partijas intere-

ses uzskatīt par Baltijas guberņas interesēm un se-

vi par to pārstāvēm! Katru acumirkli redzam, ka

tās nedz grib, nedz arī spēj pārstāvēt kopējās
intereses; tikai vienu, tās apsargātajā stāvoklī ļoti

vieglu uzdevumu, šī prese prot meistarīgi izpildīt:
kūdīt vāciešus pret krieviem un latviešiem un pēdē-

jiem par to uzvelt vainu. Ja Baltijas vācu presē („Ge-

orgsstein oder Deutsche und Letten") tā saucamos

jaunlatviešus ar Rīgas cenzūras atļauju attēlo par

poļu revolūcionāriem ar paņēmienu, kas var derēt

tikai 3—4 personām, tad Rigasche Zeitung to iz-

skaidro kā ļoti nevainīgus maldus. Šī avīze lietā

visrupjākos un asākos vārdus, lai nolamātu vācu go-

davīru par to vien, ka viņš iedrošinājies ieteikt vā-

mazām pieaugs, kļūs lielāka, nekā tā bija līdz šim. Ka pārvācinājuma

ietekmei pakļaujami taisni labākie un cēlākie latviešu un igauņu

spēki, to redz katrs, kas vien redzēt grib. Vācu rokās esošajam
latvietim un igaunim nav sava doma par to, vai tas valstij
nāk par labu, vai ne. Bez tam katrs būtu šo nabaga, pil-

nīgi neaizsargāto tautu ienaidnieks, kas tam dotu padomu ne-

mācīties vācu valodu, kamēr tās tikai pa šo ceļu var iz-

glītību gūt. Taisni otrādi, latvietim un igaunim jāmācās vācu

valoda, lai panāktu savu garīgo brīvību, bet krievu — lai kļūtu

politiski, kā valsts pilsonis, brīvs. Tā ir vienkāršā programma,

ko katrs izglītots un neizglītots latvietis parakstīs bez iebildu-

miem, un ko es nekad neesmu noliedzis. Tomēr tik mērenu

uzskatu cilvēkus tagad visvairāk Baltijas guberņās vajā kā vis-
bīstamākos". Kādu cienījamu humānu uzskatu vācieti, kas nesen

pie Šmālera un Pecha, Baucenē, bija izdevis dažas brošūras,

Rigasche Zeitung tik necienīgā veidā nolamāja, kā tas

reti piedzīvots, un ko šī avīze ar tiešu pretinieku gan nebūtu

darījusi. Tas ir saprotams.
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cieni taisnīgumu un mērenumu pret latviešiem un

patiesu samierinājumu ar taisnīgajām, vispārējām

valsts interesēm (Allgemeine Augsburger Zeitung

viņu pieskaitīja izcilākajiem vāciešiem, par atlīdzi

Rigasche Zeitung viņu pieskaita bēdīgākajam vācu

pūlim). Redzam, ka tagadējo vācu iekšzemi nedz cen-

zūra, nedz pieklājības sajūta nekavē izliet savus...

podus uz savu pretinieku galvām. Kad Pēterburgas

latviešu avīzi nodeva Rīgas vācu cenzūrai, drīz no-

nāca pie tā, ka vienkārši katru interesantu rakstu

svītrāja (ka avīzei sākumā nebija kāda kritizējama

virziena, to vislabāk! pierāda augstāk minētie vācu

preses uzbrukumi). Ka tādos apstākļos krievu valsts

latviešu cenzūru vienmēr un neatliekami atstāj vācu

rokās, — šis ļaunuma smagumpunkts spiež pieņemt, ka

noteicējās iestādēs bīstas kāda līdz šim nezināma ļau-

numa no taisnīgas apiešanās ar latviešu presi un

ka tāpēc acumirklim liekas nepieciešama partejiska

un netaisna rīcība. Man liekas tiešais pretstats neap-

šaubāms. Šīs tautības līdz šim apmierinājušās ar tā-

du politisku, materiālu un garīgu tiesību minimu, ka

mazākais tiesību paplašinājums tās jau var un varēs

apmierināt. Visus asākus uzbrukumus vai latviešu

rakstnieku aiz neziņas radušās kļūdas, pat katru

šķietamu šīs iekšzemes, mūsu krievu un vācu pre-

sei pielīdzinātās preses uzbrukumu Baltijas vācu

prese droši vien izsekos ar lielāko uzmanību un

katru vārdu ātri darīs zināmu Baltijas un Pē-

terburgas aristokrātijai. Arī turpmāk Baltijas vācu

prese darbosies, simulēdama rūpes par civilizāciju,

pastāvošo kārtību un labvēlību pret tiem Baltijas pirm-

iedzīvotājiem, kurus tā sauc par „nācionāļiem". Vis-

vairāk vajās taisni tos, kas ar mēru un pietāti attē-
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los Baltijas Krievijai simpatizēfājas galvenās tautas

svarīgākās intereses, kur vajadzīgs tās tieši pārstāt

Baltijas nācionālais fanātisms ir tagadējās vā-

cu baltiešu preses grūti uzaudzēts stāds.

To tagad ar varu oktroē vāciešiem, latviešiem, igau-

ņiem un krieviem. Šo kaitīgo virzienu var novērst

vienīgi latviešu un igauņu prese, kas pēc pastāvo-

šajiem vispārējiem valsts likumiem savā brīvībā pie-
līdzināta krievu un vācu presei un nodota nācio-

nāli krieviski noskaņotu cenzoru tiešai uzraudzībai.

Cik liela nelaime vislegālākajiem centieniem ir ta-

gadējā Baltijas preses organizācijā, to gan vislabāk

rāda tikko attēlotā latviešu izceļošanas vēsture. Lai

tā nelaime, kas šinī gadījumā piemeklējusi tūksto-

šus nevainīgu cilvēku, ar šī notikuma publicējumu
latviešiem un igauņiem drīz kā atlīdzi dotu nelielo

un nepieciešamo politisko tiesību minimu, kas ta-

gadnē neatliekami vajadzīgs, lai katrs izglītots cil-

vēks (kas piespiests neizrāda apātiju vai krievu naidu,

lai tā tiktu laipni uzņemts valdītājā partijā) nebūtu

spiests pagriezt muguru savai tēvzemei un sev ek-

sistenci meklēt valsts iekšienē vai ārpus tās. Tagad
katrs latvietis vai igaunis, tikko ieguvis izglītību, pie-

spiests kļūt par savu tautiešu naidnieku, būt vēl

krasākam „vācietim" pret viņiem, nekā paši vācieši

ir. Ja viņš to nedara, tad viņu drīz no visām pusēm
tur aizdomās, vajā, no vācu preses puses denuncē

kā bīstamu musinātāju un padzen no zemes. Izglī-
totajam latvietim un igaunim jānoliedz tēvs un mā-

te, jāaizmirst savas dabīgās jūtas, lai kā vācietis

varētu savā tēvijas zemē eksistēt. Šī stāvokļa rūg-

tumu, kā tas tieši jūtīgākas, cēlākas dabas cilvēkiem

visvairāk jāpacieš, viegli sapratīs katrs vācietis un
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krievs, ja iedomāsies šinī stāvoklī un ja viņam pie-

tiekami daudz atklātības secināt pareizas konsekven-

ces. Visa Baltijas guberņu satversme un pārvalde ir

līdz šim visumā palikusi tā pati, kāda tā bija dzimt-

buves laikā. Tik ļauni nav nevienā Austrijas pro-<

vincē, pat neattīstītās neizslēdzot. 90 procentiem kom-

paktās igauņu masas ziemeļos un tikpat lielai lat-

viešu masai dienvidos, politiski tikpat nozīmes, ik

kā tās vēl šodien būtu dzimtbuvē. Tām nav ne Vio
nozīmes un svarīguma cik 8 procentiem vāciešu, ku-

ru prese (krievu presi palaikam izsmiedama un nie-

vādama) apgalvo runājam «Baltijas provinču vārdā",

kamēr tā darbojas tikai viena procenta vāciešu vār-

dā un pārējos vazā aiz deguna, kā tas bez 7°/o vā-

ciešu protesta iespējams tikai feodālā iekārtā. Krie-

vu guberņu zemnieku iedzīvotājiem, kas tikai 1861.

gadā atbrīvoti, pat lasīt neprot, jau daudz lielākas

politiskas tiesības, lai gan viņus varētu pārstāvēt iz-

glītotā tautas daļa, muižniecība un pilsētnieki, pašu

tautieši. Vācu prese savā tagadējā veidojumā nevar

un negrib pārstāvēt Baltijas guberņas, to iedzīvotāju
lielā vairuma intereses. Tā rūpējas tikai par parti-

jas interesēm, pa daļai tikai par nedaudzo Baltijas!

iedzīvotāju interesēm, kuriem progresīvā Krievija
daudz nīstamāka nekā agrākā. Lai katram uzskai-

tām būtu savs pārstāvis, tad kaitīgo uzskatu drīz

pārvarēs un tas kļūs nekaitīgs.
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Motto:

Pie tevu zemes dārgās ķeries klāt,

To turi ciet' ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur';

Kā niedra būsi svešā malā tur,

Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.

Šillers (Ausekļa tulk.).

TAGAD UN KĀDREIZ.

Tagadne un tās cīņas, liberālisms un nācienājitāte.

Si vis paceru, para bellum (ja gribi mieru, ga-

tavojies karam) teica agrāk un, diemžēl, vēl arī ta-

gad bieži tā varam teikt. Reiz nu būtu laiks Šo iztei-

cienu, kas ietver sevī domu par lielām armijām, teikt

citādi, — si vis pacem, para pacem. Šī būs mana

turpmākā apcerējuma vadītāja ideja.

Kopš pagājušā gada jūlija gan Eiropas rietumos,

gan austrumos visu uzmanību saistīja lielā kara drāma

Francijā, kur vācu armijai bija negaidīti lieli panā-

kumi, bet franču zaudējumi tādi, kādiem līdzīgus maz

uzrāda viņu vēsture. Tik tagad ļaužu prāti tiktāl

nomierinājušies, ka šos lielos notikumus var ap-

skatīt citādā perspektīvā. Ka vācu tauta uzvaras priekā

gavilē, kam gan tas nebūs saprotams? Kura tauta lī-

dzīgā gadījumā citādi spriestu, citādi domātu? Fran-

cijai jāmaksā kara mesli, kādiem līdzīgus cilvēces

vēsturē neatradīsim. Pēc vācu laikrakstu aplēsumiem

Francijai jāmaksā pat vairāk kā Prūsija izdevusi savai
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armijai 50 gados. Bez tam Vācija ieguvusi skaistas,

senas vācu provinces, varenus cietokšņus, kas nākotnē

Franciju pret Vāciju padarīs gandrīz bezspēcīgu. Šie

ir panākumi pret ienaidnieku, kas šī gadsimteņa sā-

kumā bija pakļāvis pāri pusei Eiropas un ko pēc

1812. g. katastrofas pieveica vienīgi gandrīz visas ap-

vienotās Eiropas valstis kopā.
Šīs uzvaras Vācija, ja nerunājam par Krievijas ļoti

labvēlīgo neitrālitāti, sagādājusi pati sev, sagādājuši

viņas vadoņi. Vācijas vienība, vācu ķeizarvalsts, ku-

ras mērķis —vara pār visu Eiropu — viss tas panākts
pusgadu ilgā karā! Hobenštaufeni uzskatīja sevi par

visas Eiropas virskungiem, un Vācijā svin Barbarosas

troņa atjaunošanu. Tikai nedaudziem tur tādas domas

kā prof. Zībelim, ka Frīdrichs ī Barbarosa neesot

daudz labāks par Napoleonu I. Nevācu profesori gan

domā, ka no Napoleona iekarojumiem pasaule daudz

vairāk guvusi kā no Barbarosas. Pirmais visur reāli-

zējis daudzas svētīgas franču 1789. gada

idejas un tādējādi tautu pakļaušanas ļaunumu zi-

nāmā mērā izlīdzinājis. Hohenštaufenu pēcteči, tur-

pretim, varot būt vienīgi jauno ideju noliedzēji un

viņu iekarojumi vienīgi ar ļaunām sekām cilvēcei, no-

zīmēdami noteiktu regresu, nerunājot par kaut kā-

du atlīdzinājumu. Pret to iebilst citi, arī daži vā-

cieši (protams, es te domāju tikai pilnīgi bezpar-

tejiskus, bet ne pūli, kam visās tautās acumirkļa

panākums ir viņa Dievs), ka prūšu vācu iekarojumi

pielīdzināmi pēc savas nozīmes Napoleona iekaro-

jumiem, ja tie vērsti pret slavu austrumiem Ei-

ropā, kuru kultūru vācu virskundzība varot vienīgi

celt. Es te domāju daudzos avīžu rakstus un bro-

šūras, jā, pat runas ziemeļvācu reichstāgā kopš 1867.
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gada. Te jāmin tikpat kuriozais, cik vācu šovinisma

attīstībai raksturīgais vācu sociāldemokrātu Bebela

un Lībknechta pārmetums grāfam Bismarkam, ka viņš

nepietiekami atbalstot apspiestos vāciešus Krievijā.
Tie laikam tie paši vācieši, par kuriem Balsfs sniedz

šādas ziņas, runādams par krievu armiju:

__ _ v

To starpā
Krievi Cittautieši

_ .

vāci

Kareivji 850/0 150/0 20/0,
Zemākie virsnieki 580/0 420/0 240/0

Augstākie virsnieki 150/0 850/0 580/0

Ģenerāļi 180/0 820/0 740/0

Šinī tabulā vienīgi kareivju procents par augstu,

jo Krievu Invalidā par pēdējo iesaukumu, kurā pa-

visam iesaukti 93446 vīru, lasām, ka bijis:

57707 lielkrievu

26294 mazkrievu un baltkrievu

1795 latviešu

1650 lietuvju
1198 žīdu un tikai

49 vācieši.

Ja raugāmies šinīs skaitļos, kas gan Bebela un

Lībknechta kungam pilnīgi sveši, tad viegli sapra-

tīsim, ka vāciešiem Krievijā šo abu vīru aizgādības!

nemaz nevajag. Drīzāk otrādi. Bet atgriezīsimies

pie Bebela vācu šovinisma dedukcijas. Pēc viņa ie-

skata prūšu skolas gars un junkuru valdība vairāk

ļauna nodarīšot, nekā labuma būšot no tā, ja vācu

valoda, kas lauku ļaužu lielai daļai labi zināma, kļū-

šot oficiālā valoda. Turpretim vācu kultūra, pat uz-

spiesta, esot pati Dieva dāvana visiem austrumiem,

un tās izplatīšanās Vācijai ļoti izdevīga. Tā ir tā

vācu kultūra, par ko runā Berlīnes vadītājas ap-
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rindas un kas tur izpaužas, piem., tādās savādībās,
ka Šillera pieminekļa celšanai Berlīnē desmit gadus
lika ceļā visneticamākos šķēršļus.

Vai tas tiešām tā, par to mums labākais piemērs
franču iekarojumi Vācijā šī gadsimteņa sākumā un

to Sekas Francijai tagadnē.
Aiziesim mazliet pagātnē un pakavēsimies pie šī

gadsimteņa sākuma. Franču revolūcija savā uzva-

ras gājienā bija iznīcinājusi daudz Eiropas vecās kul-

tūras ļaunumu un stiprinājusi franču tautu, kaut gan

neizglītotai tautas masai pēkšņi kā no debesīm no-

kritušās republikas idejas bija pilnīgi nesaprotamas.
Tad sarkanais jakobīnietis, ģenerālis Bonaparts, no-

stājās armijas priekšgalā, vezdams tautu no uzva-

ras pie uzvaras. Ir pilnīgi saskaņā ar cilvēka dabu tas,

ka Napoleonu laimes pārpilnība padarīja neapdo-

mīgi pārgalvīgu un despotisku. Tomēr tādus pašus

«lieliskus" kara darbus, kā 1866/ un 1870. gadā prū-

ši, veica no 1796. gada līdz 1809. gadam arī sākuņiā
militāri neskolotie franči. Viņi, iekarodami daudz

zemju un provinču, tās no pašiem pamatiem pār-

veidojot, radīja daudz labāku tiesisku un sociālu ie-

kārtu nekā iepriekš. Vācijas apgabalos, ko tolaik ie-

ņēma franči, vēl tagad kultūra augstākā pakāpē. Pat

Prūsijai atstātajās provincēs valstsvīri, feodālisma

ideju piekritēji, bija spiesti pašos pamatos grozīt

līdzšinējo kārtību — atcelt dzimtbuvi. Ne jau aiz

laba prāta viņi to darīja, bet pēc avīzē Kreuzzeifung
atrodamiem brīvkunga fon Šteina izteicienu citēju-

miem — vienkārši apstākļu spiesti, lai glābtu val-

sti. Tāpat bija Spānijā, kur feodālie grandi un fa-

nātiskie priesteri cīņā ar jauno Franciju deva brī-

vībai vaļu. Arī Itālijā kopš franču laikiem vērojams
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gara dzīves uzplaukums. Te un Vācijā pa daļai fran-

ču nācionālā lepnuma dēļ, pa daļai arī sakarā ar

jau minēto garīgās dzīves uzplaukumu, radās idejas

par nācijas cienu*), kuru pamazītējā iesakņošanās
abām šīm tautām ļāva tikt pie nācionālās vienības un

neatkarības. Šodien mēs tomēr skaidri zinām, kas

Francijai no tā tika, ka tā — pie tam nenoliedzami

ar vislielākajiem panākumiem — centās izplatīt jauno

kultūru pāri visai Eiropai. Jau 1815. gadā tā dabū-

ja no Eiropas savu algu, atlikušo tagad Vācija iz-

maksā. Neviens karš Vācijā nav bijiis populārāks kā

kayš ar Franciju, un vācietis francī laba nekā neat-

zīs. Vācieši noliedz pat neapstrīdamus vēstures no-

tikumus un faktus, ja tie runā par labu Francijai.

No teiktā varam secināt, cik ļaunus augļus ieka-

rotājam uz ilgu laiku nes iekarojumi, pat tad, ja uz-

varētie, izlaupītie, pazemotie tā vietā saņem augstā-

ku kultūru. Uzvarētās tautas labākie vīri stājas pre-

tim iekarotājiem, un tautas sašutums kļūst liela liesma,
kas izlaužas pirmajā izdevīgajā gadījumā. Jo vai-*

*) Tas pats bija kopš 1848. gada Bohēmijā un citās slavu

zemes, kur vāci stipri uzsvēra savu vācu tautību un arī slāvi, tiem

sekodami, sāka domāt par savu gandrīz aizmirsto tautību. Kaut

ko ļoti līdzīgu, gan mazākā mērā, atradīsim mūsu Baltijas pro-

vincēs, kur pastāvīgā vācietības cildināšana, pat dievināšana tik

uzbāzīgi skanēja ausīs katram izglītotam nevācietim, tā ka šie

intelliģentie ļaudis visur atklātībā uzstājās kā latvieši vai igauņi,

bet nevis kā kaunīgi latvieši vai ģermānizeti vācieši. Te jāsaka,
ka tieši vācieši mācīja viņus savu tautību augsti cienīt. Un ja

viņiem Prūsijas vācieši pastāvīgi skandina ģermānizēties, jo viņu.
tautība neesot nekas, tad viens otrs šādā nenozīmīgā vārdu strldū

varētu teikt, ka taisni latviešiem Baltijā ir viss, proti, tēvzeme,,

vāciešiem tikai tiktāl, cik viņi pieslienas šejienes tautībām un

pakļaujas to un arī Krievijas interesēm.
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rāk pakļautu, iekarotu svešu ienaidnieka provinču,

jo uzvarētājs ir vājāks. Hohenštaufeni vācu ķeizar-

valstij lika bojā iet, kad Vācijas pēdējie dzīvības

krājumi bija izsmelti un zeme gadsimteņiem bija

postaža. Amerikas izlaupīšana 16. gadsimtenī noveda

Spāniju pie übaga spieķa, to pašu Spāniju, kas tik

nesen, mauriem valdot, ar savu centību, nelaupīdama
cita mantu, bija kļuvusi ziedoša valsts./Tikai drusku

mazāk darba centības, tikai drusku
*

vairāk karo-

šanas tieksmju un baudkāres, un tauta zaudē

daudz vairāk savas bagātības, nekā spēj tai dot

citu tautu vislielākās kontribūcijas. Vācijas iedzīvo-

tāji ar savu darbu gadā — lēšot caurmērā 40—50

dālderu uz iedzīvotāja — nopelnī daudz vairāk par

tiem pieciem miljoniem franku (1333 milj. dālderu),
kas Francijai jāmaksā. Šie franki daudz vairāk veici-

tnās tieksmes pēc kara un baudkāri nekā darba gribu

un brīvu attīstību ne tikai Vācijā, bet pat Eiropā. Viss

tas ir smags ierocis pret šovinismu, kura apkampšana
šīs brošūras uzdevums, par cik viņa spēsi to. lebilz-

dami pret franču šovinismu, vācu vēsturnieki un

avīzes kopš 50—70 gadiem gan pašai uzvarētājai tautai,

gan uzvarētiem vispusīgi pierādījuši šī šovinisma ļau-

numu. 1866. un 1870. gadā pēkšņi viss mainās: pēc

šovinistu ieskatiem franču vietu aizstāj vācieši. Tavu

brīnumu! Pēkšņi viss ir meli, nelabvēlība, ko 50 gadus
diženākie Vācijas gari apgalvojuši un pierādījuši. Cik

'gan augstu stāv mūsu civilizācija, cik stingri esam

savos uzskatos!

Pie mums, sevišķi Baltijas provincēs, dabūjamas

gandrīz vienīgi prūšu-vācu avīzes. Austrijas, Šveices

un Amerikas vācu avīzes lasītājs gandrīz neredz, iz-

ņemot vienīgi to tendenciozo, kas atrodams prūšu
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avīzēs. Še īsumā paraudzīsimies, kas teikts dažās lie-

lākās austriešu avīzēs, lai redzētu, kā raugās uz stā-

vokli nepārprotami vāciski noskaņoti neprūšL Citādi

Prūsijai ļoti draudzīgā „Neue Presse" 1871. gada 3.

marta numurā raksta starp citu šādi:

„Valsts (vācu) satversme radusies it kā pa nak-

ti, kara troksnī, bez kādas tautas dalības, un velti

viņa mēģinās to grozīt. Tā ir dzelzs struk-

tūra bez konstitūcijas varas, ar legislātīvu man*

dātu, kas kļūst illūzoriska, tikko savienības padome
tam nostata pretim savu veto. Kādas ir savos pa-

matos pilsoņu tiesības, kādas viņu vēlēto pārstāvju

prerogātīvas? Vai viņiem ir tiesība izšķirīgi lemt

par financēm, nodokļiem, kontrolēt, aizliegt? Zem

Vilhelma uzvaras karoga pulcēsies visi, kas prasa

apstāšanos vai pat regresu laicīgajā un garīgajā

dzīvē, savu priekšrocību paturēšanu, aizgādnību

par skolām, draudzēm. Aizgrābīgi vienoti pulcē-
sies ap troni dienvidu jezuīti, ziemeļu liekvārži,

junkuri un birokrāti. Viņi pulcēsies ap to troni,
kas tiem liekas stiprākais cietoksnis un labākais

ierocis cīņā ar moderno uzskatu un principu tieks-

mēm."

Nākamajā numura:

„Grāfa Bismarka depeša no Versaļas, kas Au-

strijai piedāvā Prūsijas draudzību un kurai Beusts

tik pretimnācīgi atbildēja, uzskatāma, kā visas pa-

zīmes to liecina, par prelūdiju Austrijas ietilpina-

jumam krievu vācu koncertā. Tā, kaut arī grozītu,

pie politiskā apvāršņa redzam konstellāciju, kas

triju ķeizaru savienības veidā modina vienu otru

atmiņu par „svēto alianci".
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Par šo Neue Presse pretiniece Tagespresse, kas

prūšiem un krieviem naidīga, izsakās starp citu

šādi:

„Tā tad Vācijā brīvība aprakta ilgākam laikam.

Satversme radīta kara troksnī, kā pa tumšu, citiem

vārdiem, vācu tauta ir pārsteigta un piemuļķota.

Laikmets, kas Vācijā sekos šai uzvarai, būs jun-

kuru un liekvāržu, dienvidu un ziemeļu jezuītu

valdība. „Neue Presse" liekas gaidām šī stāvokļa

maiņu no Bennigsena, Laskera un vēl citu tam-

līdzīgu kungu brīvības centieniem; no tiem nācio-

nāliem plukatām, kas suniski sajūsminājās par pa-

nākumiem, kas sankcionējuši vācu brāļu karu 1866.

gadā un Austrijas izstumšanu. Cik smieklīga šī ce-

rība, ir tomēr pārāk skaidrs, un vēl smieklīgāka
tā liekas N. Presse slejās, kas tikko apgalvoja,
ka vācu tauta velti mēģinās nokratīt važas,

kurās to iekalusi Prūsija. Vai šādi notikumi mū-

sos lai rada svētku noskaņu? —
— Lhlā, brī-

nišķā vācu tauta Austrijā, kam tēvzeme un brīvība

vienādi mīļa, nezina, ko nozīmē nodevība pie visa,

kas kādai tautai dārgs un svēts, cik kauna pilns

un nekaunīgs tas pazemojums, ko slēpj sevī šie

svētki (vācu uzvarām pār Franciju).

Še citētais bija vajadzīgs, lai jau Austrijas vācu

avīzes rādītu, ka arī vācietis var neatrast iemesla

gavilēm pašreizējā politisko notikumu norisē. Ir da-

bīgi, ka Šveices un Ziemeļamerikas vācu avīzes, dau-

dzas pat Prūsijai labvēlīgas, uz 1870. gada notikumiem

raugās ar daudz lielāku neuzticību*). Ja arī austriešu

*) Lai mūs nemaldina rūpīgums, ar kādu prūšu vācu prese

pašlaik uzskaita izņēmumus no parastās kārtības. Plaši at-
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prese pašlaik brīvāka, t. i. tai brīvība ir mīļāka kā

pašlaik prūšu presei, tad tomēr Šveices un Ziemeļ-
amerikas avīzes daudz brīvākas, jeb citiem vārdiem:

brīvība tām daudz mīļāka. Prūsijā visur skan sākumā

tā apsmietie Bismarka vārdi, ka brīvība ir lukss, ko

tauta sev tikai zināmos apstākļos var atļauties. Po-

litiskā vienība, ko mēs ar prieku vērojam pie mums

Krievijā un pat pie saviem austrumu kaimiņiem ķīnie-

šiem, Vācijā tagad ir augstākā manta, pie tam katras

tautas nākamās brīvības ķīla. Un tas tā ir labi. Mēs,

Krievijas iedzīvotāji, varam jūsties glaimoti, ja Vā-

cijā, kas citādi domājās esam tik ļoti par mums pā-

rāka, tagad vienību vērtē augstāk par visiem citiem

ieguvumiem, brīvību uzskata tikai par nejaušu un

viegli pieciešamu greznumu, bet izcilu politisku ie-

tekmi nostata pāri visam. Nevarētu gan arī neviens

teikt, ka šis tagadējais vācu konservātīvais uzskats

tīstītā prese ļoti labi prot īstā laikā klusēt un īstā laikā

runāt. Kad 1870. gadā izcēlās karš, amerikāņu vācu un

angļu avīzes un vispār visa pasaule simpatizēja pa lielai daļai

Vācijai, būdama naidīga patvaldniekam Napoleonam. Šos uzska-

tus vācu prūšu avīzes, protams, atstāstīja saviem lasītājiem ļoti

rūpīgi. Bet pēkšņi aina kļuva citāda: tikko Parīzē proklamēja

republiku, amerikāņu prese noteikti nostājās tās pusē, un tai,

protams, ar dažiem izņēmumiem, pievienojās arī paris simtu tu-

rienes vācu avīžu. Vācu immigrantiem, kam apnikusi Eiropa, lie-

kas liels gods, ja viņi „vecīgo, despotiski pārvaldīto" Eiropu

nopeļ vēl vairāk kā amerikāņi, atzīdami republiku par vienīgi

pieņemamo valsts iekārtas veidu. Tagad viņiem bija pilnīgi ne-

iespējams ņemt savā paspārnē vācu kasku pret franču republiku.
Kā izlīdzējās Eiropas vācu prūšu prese? Pēkšņi nozuda no tās

slejām visi ziņojumi no Amerikas. Pat lielākām avīzēm, kā piem.

Kolsn. Ztg., Nationalzeitung nedēļām nebija par Ziemeļameriku
vairāk ko ziņot, kā pāris rindiņu par kāda ieročiem piekrauta

kuģa došanos uz Franciju.
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citur nekur pasaulē nebūtu sastopams. Šis uzskats

ir vispārējs un sens, turpretim brīvības mēraukla, ar

ko jaunākā laikā sākam vērtēt pasaules notikumus,

ir vēl zināmā mērā jauna, neparasta parādība. Kas

tādā gadījumā patriotiskajam vācietim ko uztrauk-

ties, ja līdz ar vecā vācu ķeizara augšāmcelšanos no

sava miega pamostas un atkal parādās vecās lēņu
tiesību, bruņinieku, feodālisma ēnas, kas, atskanot

reakcionāru gavilēm, grib pārklāt ar sevi visu Eiropu.
Vai nu pamodušos veco Barbarosu iepriecina visu

Eiropu pārņēmušā žīdu vajāšana, vai arī paredzamie
vācu kungu kara un uzvaras gājieni uz austrumiem, uz

dienvidiem, uz rietumiem un ziemeļiem — tas viss

taču notiek vācu vārdam par godu! Ja vācu žīdu dzej-
nieks Heine kādā dzejolī saka, ka, labi apraugoties,
esot jāsecina, ka Vācijā nemaz ķeizara nevajag, tad

saprotams, kā viņu nicina 1871. gadā. Kopš Francija

pie zemes guļ un pāri jaunveidotajai Eiropai paceļas

Bismarka gars, paldies Dievam, iedomīgo brīvības vil-

totāju neveiklie politiskie centieni, kā 1848. gadā
Frankfurtē pie Mainas, kļuvuši pilnīgi neiespējami.
Uz visiem laikiem šo centienu vietā stājas skaidri

pārdomātie Šprēupes politisko vadoņu politiskie mēr-

ķi. Kas ar viņu varu turpmāk nebūtu apmierināts,

tam taču neviens neliedz uzmeklēt tik viegli sasnie-

dzamo Ameriku, kur viņš tad var savu Heini skandēt.

Par laimi tur vietas diezgan visām Eiropas nemiera

pilnajām galvām. Tur viņi var vai nu pirkt, vai pār-

dot, vai zemi art, vai arī dzelzceļus celt — Eiropas

solidajai kārtībai tas nevar kaitēt. Amerika šinī gadī-

jumā kā patvēruma vieta nederīgiem brīvības jūsmo-

tājiem Eiropai un jo sevišķi Vācijai daudz noderīgākā

par veselu armiju policistu un simtiem cietumu. Fran-
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cijai Kajenna un chroniska asinsnolaišana nebūtu bi-

jusi vajadzīga, ja izceļošana būtu laikus sākusies*
kā tas notikās Vācijā. Vācijas dēli, kopš tā laika,

kad viņus pagājušā gudsimtenī pirka angļu lordi un

pārdeva pašu firsti, lai tie cīnītos ar Ziemeļameriku,
tur apmetušies lielā skaitā ar visām ērtībām un kļu-
vuši pilsoņi. Tagad arī bez politiskiem un reli-

ģioziem iemesliem daudzi simti tūkstošu pat miljoni
vāciešu ar 50 dālderiem ceļa naudas vieglu sirdi var

teikt ardievas savai vācu tēvzemei, lai brīvi no kara

dienesta Amerikā saņemtu augstus atalgojumus,. Ar

to Vācijas un turpmāk, cerams, arī Eiropas politiskais
miers ir uz paaudzēm nodrošināts, reizē ar to arī

vācu vārda slava uz laiku laikiem.

Tā var spriest šīs dienas vācu nācionālliberālis.

Ja pa vecam paradumam viņam sirds drusciņ pa kreisi

jūt, tad jau viņš var sevi mierināt, ka jaunajos ap-

stākļos brīvība Vācijā liekas tikai neiedomājama, bet

nekādā gadījumā neiespējama. Ar konsekvenci un

enerģisku, stingru darbu lielās ārlietu politikas mai-

ņā vācu parlaments gadu desmitos un gadu simteņos

varbūt gūs to politisko nozīmi, kuras tam tagad nav.

Tautas pārstāvība vācu tautai var kļūt nepieciešama

jau iekšējās kārtības dēļ vien, tā beidzot iegūstot

angļu parlamenta nozīmi, ko tas izkaroja tikai pēc

gadsimteņu ilgām cīņām. Pret tādu vērtīgu ieskatu

nav ko iebilst.

Citādā stāvoklī kā vācu nācionālliberāļi ir visi pa

labi un pa kreisi noskaņotie Eiropas nevāci, kas taču

sastata šī kontinenta piecas sestās daļas. Visiem ideā-

listiem un neideālistiem viņu starpā pilnīgi cits vie-

doklis. Kamēr Austrijas, Šveices, Amerikas,, pat Vā-

cijas un Prūsijas vāciešos siakarā ar preses brīvību
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bieži izpaudās naidīga noskaņa pret prūšu panā-

kumiem, šāds uzskats nevāciem pilnīgi dabīgs un tā-

pēc arī vispārējs. Krievu tauta, savā lielā vairumā po-

litiku ar tās aplēsumiem pamatoti atstādama savai

valdībai, pārvērtībās noraugās samērā vienaldzīgi, kaut

gan tai radniecīgajās Austrijas slavu tautās liels uz-

traukums. Pēdējā kara laikā gan daļa Krievijas preses

bija noteikti pret Vāciju, tomēr Krievijā, pretēji rie-

tumu valstīm;, tai nav nekādas nozīmes. Visur

citur, ar ļoti retiem izņēmumiem Skandināvijas *), Itā-

lijas, Beļģijas, Ungārijas un citu valšķu ideālisti sa-

skata lielu regresu Francijas varas atvietojumā ar

prūšu junkurismu. Kara lauri, kas sedz bīstamo, pār-

liecināto reakcionāru galvas, liekas viņiem neizlabo-

jams ļaunums, jo tautas masas vienaldzība, kara pie-

kritēji būs tie, kas liberālajiem Šulce-Dēličiem, Vir-

cboviem v. c. ņems pamatu zem kājām, bet viņu pre-

tiniekiem Vācijā un ārpus tās dos jaunus cīņas iero-

čus. Atstāsim pie malas saujiņu kosmopolītisko ideā-

listu. Pārējiem Eiropā sākušās politiskās pārvērtī-

bas liksies tāpēc sevišķi bīstamas, ka tās uzskatāmas

par vēstnesi nepārredzamiem nākamajiem kariem. Kas

gan kādreiz nav piederējis senajai vācu ķeizarvalstij

no Narovas līdz Tibram, no Ronas līdz Austrijai.
Kādas cīņas, kāda asinsizliešana nenotiks, ja vācu

politikas vadoņi uzskatīs par vajadzīgu savu liberāļu
nomierināšanai sākt aiz robežām iekarošanas karus.

Holande, Šveice, Beļģija bažījas par savu neatkarību,

*) Piezīme. Pēc prūšu patriotiskās preses ziņām „visa
zviedru prese, izņemot vienu vienīgo avīzi Geteborgā, pilna ne-

jēdzīgu uzbrukumu un akla vācu naida" — un tas kopš 1870. gada.
Bet zviedri taču ir ģermāņu nācija, pie tam izglītota, protestan-

tiska un konservatīva.
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Austrija gaida savu sadalīšanu, Itālija jaunus „Romas,

gājienus" (kurus taču ulfrāmontānistu partija jau ta-

gad, 1871. gadā, vācu reichsfāgā proponējusi!*). Ti-

kai Krievija, paļaudamās uz savu neuzvaramo spēku,

izrāda Vācijai tādu uzticības pilnu labvēlību, kādu,

vēstures lappuses šķirstot, reti sastapsim. Par to arī

vācu ķeizars un noteicēji politiķi Prūsijā izsaka savu

visizjustāko pateicību, tā ka, tādām attieksmēm pa-

stāvot, par karu Krievijas un Vācijas starpā nav ko

domāt. No visas pārējās pasaules uz Vācijas pusi

raugās vienīgi neuzticības pilniem skatiem. Vairāk

kā citkārt Eiropas tautu ietaupījumus aprij kara bu-

džets. Simtiem miljonu, ko citādi izdotu civilizācijai,

kultūrai, tagad prasa tās iestādes, kas domātas cil-

vēku nogalināšanai. Te jāmin arī lielie darbaspēka

zaudējumi, kādus prasa vispārējā karaklausība**), kas

zināmā mērā liek mums atgādāties tos laikus, kad

mazās ķēniņvalstis Jūdeja un Isrāēls ar daudziem

simtiem tūkstošu karaspēku viena otrai uzbruka, sim-

tus tūkstošus atstājot kaujas laukā, pie kam kara pa-

nākumi nemaz nebija labāki par tiem, ko vidus laikos

veselām valstīm izcīnīja pulciņš nomātu karakalpu

un bruņām klātu bruņinieku. Sekas vienmēr bija uzva-

*) Katrā ziņā tas noteikti zināms, ka vācu ķeizars vēl šinī

gadā nav nodomājis uzsākt Romas gājienu, lai gan ļoti nožēlo

pāvesta bēdīgo stāvokli Romā. Tas lasāms visās vācu avīzēs.

**) Katrā ziņā tā, piem. Šveicē, prasa vēl mazāk izdevumu kā

regulārā armija un arī mazāk darbam atņemtu roku, jo militārā

apmācība pa lielākai daļai notiek skolas laikā brīvajās stundās.

Tikai dažas nedēļas gadā notiek lielāku karaspēka nodaļu ap-

mācības un šaušanas sacīkstes tautas iepriecinājumam. Bet Švei-

cei, bez šaubām, nesekos ne Vācija, ne cita kāda Eiropas liel-

valsts.
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rētā aplaupīšana un apspiešana šādā vai tādā vei-

dā, vadoņu lielā iedzīvošanās, bet druskas un atlie-

kas pašiem uzvarētājiem un pie tam par cenu — uz-

varētājas tautas patstāvību.
Lielākais cilvēces ļaunums ir kādas nācijas ga-

tavība karam. Tas spiež kaimiņus, bieži velti, arī mi-

litārā ziņā gatavoties. Tas viss izbeidzas tikai tad, kad

kareivīgā tauta, savas uzvaras gūdama, simtās kauju

lējusi savu krietno dēlu asinis, lai tad, kā Vācija pēc

savu kara un iekarojumu kāro Hohenštaufenu valdī-

bas, ilgam laikam nokļūtu visdziļākajā nemaņā un

iekšējā nebrīvībā.

Vecajā derībā lasām par neskaitāmajām cīņām

starp Jūdeju un Isrāēlu; salīdzināsim ar tām nemitī-

gās cīņas grieķu valstiņu starpā kopš Peloponnēsas

kara līdz to pakļaušanai Romai, un mēs redzēsim, kas

draud Eiropai, ja nelaimīgs vēstures pagrieziens tās

valstīs un tautās sakurinās kara liesmas. Šo ļaunumu
nevar novērst ne civilizācija, ne republikas vai mo-

narchijas valsts iekārta, ne varenākās tautas acumirk-

līgā savaldīšanās. Suverēni valdnieki un suverēnas

tautas var, kā to vēsture rāda, izkarot ļoti vieglprā-

tīgus un savās sekās nepārredzamus karus, pie kam

stiprākie to dara savas varas balstīšanai, bet vājākie
— savai neatkarībai. Karš reizē liek izciest visus tā-

dus ļaunumus, kā mēri, choleru, uguns, ūdens trū-

kumu, badu, revolūciju, anarchismu, despotismu. Kopš
1864. gada Vācijai, speciāli Prūsijai, tagad jau trešais

karš. Visi šie kari Prūsijai beigušies negaidīti lai-

mīgi un ir ķīla jauniem, drīz sagaidāmiem kariem.

Par nebeidzamo karu perioda sākumu Eiropā vēl

vairāk liek domāt vispārējais stāvoklis, kas ir tāds,

ka neviens cilvēks, pat neviena vācu avīze netic tam,
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ka vācu-franču 1870./71. gada karš būtu jau nobei-

gums. Šī vispārējā pārliecība varētu arī būt nepareiza,

jo politiski pareģojumi ļoti bieži nepiepildās. Nevar

nevienam ļaunā ņemt, kurš, saprazdams to milzīgo

nelaimi, kas neatvairāmi tuvojas, ir dziļi neapmierināts

par jaunajiem notikumiem, ļaudams par tiem priecā-

ties pūlim. Šis pūlis par politiskiem jautājumiem daudz

nemēdz domāt un briesmas saredz tikai tad, kad tās

jau klāt. Lieta tā, ka prūšu junkuriem vismaz tikpat
daudz iemeslu apspiest savas tautas brīvības cen-

tienus ar daudziem, grūtiem ārējiem kariem, kā tas

bija Napoleonam I un 111. Šis viens argūments ir sva-

rīgāks par visiem pretargūmentiem, kas būtu sameklē-

jami. No tā jāsecina, ka kara iespēja kļūst jo lielāka,

jo vairāk tautā ejošie politiķi un aģitātori sludina

brīvības ideju, lai gan viņiem nav nekādas likumīgas

varas, nedz noteiktas ietekmes, lai tādējādi virzītu

lielo politiku. Pat mazākie centieni pēc brīvības

Vācijā var izsaukt vairāk ļaunuma, nekā to no-

vērst. Kāda nu tādos apstākļos nozīme vācu tautas

miermīlībai, kas pie tam vēl pierādāmai Šī tauta taču

kādā neapzinīgā nojautā Barbarosu sešus gadsimte-

ņus uzskatījusi par svēto, to pašu Barbarosu, ko jau

minētais vācu vēstures profesors Zībels līdzīgi Napo-
leonam I uzskata par lielāko cilvēku slepkavotāju un

ienaidnieku. Nav tomēr mums jāaizmirst, ka šis Na-

poleons, kas Francijai deva ieguvumus un slavu, par

to ņemdams tās dēlu dzīvības un tautas brīvību, ma-

zākais iekarotajās un izlaupītajās zemēs, lika darbo-

ties daudz labākiem likumiem un radīja daudz labāku

kārtību par iepriekšējo. Kā jau teikts, sekas redza-

mas vēl šobaltdien vācu provincēs, kas kādreiz bija

pievienotas Francijai, kur labāki likumi, labāka valsts
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un pašvaldības pārvalde, augstāka kultūra, amatu brī-

vība, zemes taisnīgāks sadalījums. Tas viss daudz la-

bākā stāvoklī par pārējo Vāciju.
Visvairāk Napoleonu nīda un nīst vēl tagad vācu

augstākās kārtas, kurām viņš vispārības labā atņēma

privilēģijas. Nekā tamlīdzīga nedarīja un nebija arī

nodomājis darīt Barbarosa. Svešajām zemēm par to

iekarošanu un izpostīšanu viņš nekā nedeva vietā, un

tā ar pilnu tiesu viņu daudz vairāk nīda par Napo-
leonu. Un tomēr vācu tauta, kam viņš nedeva un

arī negribēja dot ne brīvību, ne labu iekārtu, ne liku-

mus, — savās teikās likusi tam kļūt gandrīz par brī-

vības simbolu. Te lielajiem runātājiem Bismarkām,

Ronam, Moltkem daudz argumentu savām cīņām un

diskusijām ar Šulci-Dēliču, Laskeru un tamlīdzīgiem

kungiem, kas vēlas, lai „ar mēru" karotu, tā vācu

tautai gribēdami iegūt brīvību. Cik viegli viņiem, tikko

tas vajadzīgs, pūlim piekritīgi smejoties, pierādīt, ka

vācu tauta savā būtībā taisni vēlas tādus

valdniekus un iekarojumu karus, kādus izcīnīja tas,

kas līdz 1871. gadam Kifheuzerā dusēja, kura garā nu

beidzot varot un vajagot rīkoties. Par viņu nopelniem

nācionālliberāļus izzobo, un viņiem pašiem jāatzīst, ka

tagad tik bieži minētās Barbarosas teikas jēga ir

nebeidzami vācu karaspēku iekarojumi, pie tam uz

vācu tautas vēlēšanos, kas var arī ļoti pievilties.
Vācu vadoņi varēs taču sev teikt, ka viņi pilda tautas

gribu. Viņiem nebūs pat tikdaudz jāuzmanās kā Na-

poleonam I, kas franču tautai uzspieda savu gribu
un kam vienmēr vajadzēja pierādīt, ka viņš nav uz-

brucējs, bet gan tas, kam uzbrūk. Prūšu vadoņiem
Barbarosas teikas dēļ tādi neiedarbīgi palīglīdzekļi
nebūs vajadzīgi.
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Šādi nevācu drūmie vērojumi ir tie, kas neatvai-

rāmi un paši par sevi groza vācu iedzīvotāju stā-

vokli Eiropas nevācu zemēs. Līdz šim apzīmējumam

„vācietis" bija tikai etnogrāfiska vai lingvistiska no-

zīme, bet ar to nekādā ziņā nesaistījās valsts jēdziens.
Tas ļoti noderēja vācu koloniju dibināšanai Eiropas

austrumos un veicināja vāciešu un to valodas izplatī-

šanos pāri visai zemes loclei. Katra tauta labprāt uz-

ņēma vācieti par pilntiesīgu locekli un nekad ne-

bija iebildumu pret neaprobežotu vācu valodas lietā-

šanu pat nevācu starpā, kā to redzam Kurzemē, Vid-

zemē un Igaunijā. Bet lieta kļūst pilnīgi citāda, ja

būt vācietim nozīmē vai nu piederēt varenai, karei-

vīgi politiskai valstij, vai arī tai ļoti simpatizēt. Tā

var zināmos gadījumos rasties pretruna ar paša tēv-

zemes mīlu, un tam jo vairāk praktiskas nozīmes, jo

lielāka ir karu iespēja, pie tam lielu, asiņainu karu

starp šo Vāciju un to valsti, kurā mīt vācietis, kas

simpatizē Vācijai. Stāvoklis mainās, tīri teērētiski to

apskatot, par ļaunu Vācijai simpatizētā)am vācietim

nevācu zemē. Tas kavē arī vācu valodas tālāko izpla-

tīšanos, uz kuras lietāšanu taču pamatojas nācionālās

prasības. Citādi ir ar tiem vāciešiem, kas politiskajai

Vācijai neizrāda nekādas lielas simpātijas, tai Vā-

cijai, kas nepārredzamu politisku notikumu savirk-

nējumā, tā sakot pa nakti, var kļūt par politisku

ienaidnieku, pret ko jācīnās ar savām asinīm, ciešot

arī materiālus zaudējumus.
Bet vai ir iespējams runāt vāciski, zināt vācu lite-

ratūru, to cienīt, būt pat vācu ģimenes piederīgam un

pie tam izturēties vienaldzīgi pret Vācijas varenumu,

pašam esot nevācu valsts pavalstniekam? Tā varētu

tie jautāt, kas, kā tas bieži atgadās mūsu Baltijas gu-
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berņās, līdz šim lasījuši vienīgi prūšu vācu avīzes,

uzskatīdami to domas un rakstus par pareiziem un

bezpartejiskiem. Bet viņi nedomā par tām katras valsts

īpatajām interesēm, kurām arī viņiem jākalpo, un ka

lielai daļai šo avīžu lasītāju katrā gadījumā jāupurē

savai valstij manta un dzīvība. Lai uz to tūliņ skaidri

atbildētu, m'uļms liekas, ka tas ne tikai iespējami,

bet pat vienīgais un pareizais. Jēdzienu sa-

jukums, kas šinī ziņā vēl šur un tur vērojams, pa lie-

lākai daļai vedams sakarā ar Vācijas pārāk pēkšņo

pārvēršanos politiskā lielvalstī. Par citiem iemesliem

pie gadījuma pārrunāsim vēlāk. Aplūkosim piemē-

rus. No mazākais 70 miljoniem cilvēku, kas runā ang-

liski un pieskaitāmi politiski izglītotākiem un attī-

stītākiem zemes apdzīvotājiem, neskatoties uz Šēks-

pīru v. c, labi ja 30 miljoni simpatizē politiskajai liel-

valstij Anglijai. Pārējie ir neitrāli, vienaldzīgi vai

arī noteikti šīs lielvalsts pretinieki, piem., ziemeļ-

amerikāņi, īri, lielā daļa angļu kolonistu visās pa-

saules malās. Par spāniešiem un portugāļiem Eiropā

un Amerikā sakāms tas pats. Neviens to negrib sa-

prast, ka kopēja valoda un cēlums tūliņ rada arī

kopējas politiskas intereses. Un tomēr mi-

nētajām trim tautām sevišķi daudz bijis iemesla un

vajadzības par to pārdomāt. Protams, arī Šveices

vācietim, ziemeļamerikānim ne prātā nenāk vēlēties

Vācijas politisko vienību. Turpretim, pilnīgi sapro-

tams, ja vācietis Vācijā vēstulēs un avīzēs izsaka

vēlēšanos, lai vācieši, lai tie būtu Amerikā vai citur

kur, savas personīgās un arī jaunās dzimtenes in-

tereses pēc iespējas atstātu novārtā, pat kļūtu no-

devēji, lai tā centrālvalstij rastos labums. Bez ego-

istīgām interesēm taču nav neviena valsts un ne-
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viena cilvēku sabiedrība. Savādi. Šilleram un Go-

tem, piem., Prūsijā nav bijis atbalsta; viņi nekad

nav jūsmojuši par politiski vienotu Vāciju, drīzāk

par pretējo. Un tagad katram, kas lasa šos klasiķus,

jābūt kultūras ministra Mūllera piekritējam — tā ir

jaunākā nācionālliberāju loģikai
Šo svarīgo tematu nevaram pilnībā apskatīt; to,

piemērojoties apstākļiem un vajadzībai, izdarīsim

kādā citā vietā. Atliek tikai jo dziļi nožēlot
a

ja,

kaut arī īsam laikam, atkal pasaulē cilvēki viens otru

kā pirms gadu tūkstošiem tautības dēļ iznīcinātu, ja
katra tauta tikai sevi uzskatītu par vienīgo civilizēto,

vienīgo pilntiesīgo, izredzēto, bet visas citas par bez-

tiesīgiem barbariem, par kuru labklājību nav daudz

jārūpējas, jo tās taču maizi, ūdeni, debesis un ze-

mi citādiem vārdiem apzīmē kā mēs. Gadsimteņiem
vāci un franči Šveicē, Francijā, Beļģijā v. c. dzī-

voja draudzīgi kopā; abu nāciju krietnie, centīgie

un uzcītīgie cilvēki bija savā starpā daudz tuvāki

nekā savas tautas dienaszagļiem un nekrietniem cil-

vēkiem. Tagad atjaunotā nācionālliberāļu mācība, kas

likās sen jau aprakta, saka, ka pretējais ir taisnība

— ka sveša tautība zemāk stāv par katru pašu tau-

tas visnevērtīgāko locekli. Krievijā par laimi šīs bī-

stamās mācības izplatīšanās līdz šim nav gaidāma;
lai arī cik zema mūsu civilizācija, tādai iespējai tā

tomēr par augstu. Un tāpēc zema un augsta stā-

vokļa krievam nav nekādas skaudības, ja simti un

pat tūkstoši pie mums ir izcilās militārās, civīlā die-

nesta vietās, cienījami privātajā dzīvē, un ja pie tam

viņu uzvārdi nemaz krieviski neskan. Vai nav vien-

alga, vai kāds saucas Mūllers vai Meļņickis, Šmits vai

Kuzņecovs vai Kalējs, ja vien viņš uzticams Krievijas
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interesēm un no visas sirds veicina apstākļa uzla-

bojumu savā tēvijā, nevērtēdams un nešķirodams cil-

vēci pēc ārējām pazīmēm, pēc tā, kādiem vārdiem

apzīmē ūdeni un maizi, tikumu un netikumu. Katrs

pie mums, kam par to interese, zina, ka simtiem

augsti stāvošu personu ar vāciskiem uzvārdiem, pie-

derīgi evaņģēliski luterticīgajai, krievu, katoļu baz-

nīcai, ir labi un enerģiski krievi, kā, piem., bijušais

ģenerālgubernātors Kaufmanis Viļņā. Viņi droši vien

tikpat labi krievi, kādi ir labi vācieši un prūši fon

Godbielskis, grāfs Purtaless, Savinjī, van der Heidts,

Moltke, un kādi bija labi franči Napoleona 111 lai-

kā Šneiders, Hausmanis, Ūrichs, Burbaki un citi.

Jocīgs un kuriozs ir nedrošais apgalvojums, kas

nāk no tiem vāciešiem, kas pa daļai nesen ieradu-

šies Krievijā, neprot krievu valodu, nelasa tā tad

krievu avīzes, bet pēc vācu avīžu tendenciozajiem
citātiem atļaujas spriest par krieviem un viņu parti-

jām. Te laikam arī meklējams dzirdētais spriedums

par to, ka „Msskavas Avīzes", „Balss" un citu avīžu nā-

cionālais fanātisms krievu tautas zemākos slāņus reiz

novedīšot pie tā, ka no visa, kam vācu vārds, ne-

palikšot nekas pāri. Ir interesanti novērtēt šo sprie-

dumu. Šim nolūkam lasītājam varētu noderēt šāda

mēraukla: 1. Minētās avīzes ir dārgākās Krievijā.
15 rubļus gadā neizdod pat katrs turīgs muižnieks

vai tirgotājs jau tāpēc vien, ka šī lasīšana prasa

zināmu vispārēju izglītību. Krievu tautas pērnāka-

jiem slāņiem" tomēr trūkst ne tikdaudz naudas un

zināšanu kā vienkāršās prasmes lasīt 2. Krievu avī-

zes bez izņēmuma, bet sevišķi jau minētās lielākās,
ir simtkārt apgalvojušas, ka ne vārda skaņa vai tau-

tība — Krievijā dzīvo kāds simts tautību — bet
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gan lielās krievu tēvzemes mīlestība, darbība tās la-

bā liecina par krievu patriotu. Tas tīri labi var sauk-

ties kaut Kaufmanis vai Mūllers, bet tomēr būt daudz

labāks patriots par kādu citu, kam uzvārds beidzas

ar tīri krievisku galotni -ov vai -jev. Kas, tā tad,

prot lasīt avīzes, tam nevar būt šaubu par to, ko

tās saka. 3. Kas attiecas uz neizglītoto tautas ma-

su, kas runā tikai krieviski un pat neprot lasīt, tad

būtu interesanti zināt, kā tā varētu atšķirt vācu vār-

dus no simta pārējo Krievijas nevācu un nekrievu

tautību vārdiem, pat ja viņai kaut vispār būtu skaidra

kļuvusi starpība starp vāciem, portugāļiem, frančiem.

Vērā ņemot lielo Krievijā dzīvojošo tautību skaitu

un visai pasaulei pazīstamo krievu rakstura iecie-

tību un labsirdību, pie mums nācionāla fanātisma

pamošanās daudz grūtāk iespējama kā kaut kur ci-

tur Eiropā. Citādi tas ir Vācijā. Tur nācionālo garu

modināja šī gadsimteņa sākumā cīņai pret frančiem,

bet vēlāk to atkal apspieda. Visu laiku tomēr opo-

zicija un literāti šim garam neļāva apgurt, līdz ka-

mēr mūsu dienās Bismarkam ienāca prātā pēc Kavūra

parauga Itālijā šo spēku izmantot Viduseiropas po-

litiskās konstellācijas pārveidojumam. Vai šī tagad

pilnīgi atraisītā nācionālā pašapziņa kādreiz varētu

novest pie tā, ka Vācijā vajātu katru cilvēku, kam

franciski skanīgs vārds — to mēs nezinām, bet tam

arī neticam. Katrā ziņā tur tas tomēr drīzāk iespē-

jams nekā, piem., vācu vajāšanas Krievijā, jo vācu

nācionālliberālās avīzes nav tik uzmanīgas kā līdzī-

ga virziena avīzes Krievijā. Pat tautā plaši izplatītā

„Gartenlaube" gadiem ilgi mums ziņoja par Leipcigai

tuvajiem čechiem, viņu barbarismu, reliģiozo fanā-

tismu un citāni šausmīgām lietām. Bohēmijas vā-
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ciešus, turpretim, attēloja par kultūras glābējiem.
Tas tīri savādi izklausījās 1867. gadā, kad visas avī-

zes pēkšņi ziņoja, ka čechi ļoti enerģiski pieprasī-

juši neļaut apmesties Bohēmijā no Venēcijas padzī-

tajiem austriešu jezuītiem, piedraudēdami pat pār-
iet luterticībā. Tanī pašā laikā luterticīgie vāci rū-

pīgi izvairījušies no ikkatra protesta. Un tie pro-

testantiskajai „Gartenlaube" ir civilizācijas glābēji no

fanātiskajiem ultrāmontānajiem čechiem! Ja tas pirms
1866. un 1871. gada varēja notikt pie zaļā preses

koka, kas gan tad nevarēs notikt pie izkaltušā nā-

cionālliberālā koka, īpaši, ja Vācijai pēkšņi liktos

nepieciešami Krieviju nopelt! Šādi novirzieni mums

laikus jāievēro, lai paturētu spēju veselīgam sprie-
dumam. Starp citu, 1871. gada aprīlī kāds ievad-

raksts avīzē „Augsburger Allgemeine Zeitung" (kas,
kā zināms, vienmēr mēdz uzņemt rakstus pilnīgi

pretējus vienu otram) šādā ļoti interesantā veidā

izsakās par čechu garīdzniecības stāvokli. Šīs vācu

avīzes domas vairāk kā viena iemesla dēļ gribam
darīt zināmas arī saviem lasītājiem.

„Kad pec simtgadu nāves miega pagājuša gadsimteņa

beigās un šī gadsimteņa sākumā sāka pamazām mosties čechu

nācionālā apziņa, pie tās šūpļa kā uzticamākais un ilgu
laiku vienīgais kopējs stāvēja čechu klēriķi. Valodas atlie-

kas un nacionālās paražas daudzmaz dzīvas bija tikai attā-

lākajās un nabadzīgākajās draudzēs. Gandrīz vienīgie tau-

tai palikušie čechu pieminekļi bija lūgsnu grāmatas un je-

zuītu ķecerības iznīcināšanai lielā skaitā izdotie traktāti. Bib-

liotēku putekļos bija aprakts tas, kas bija palicis no nacio-

nālās literātūras pec ķeceru un grāmatu vajāšanas. Vācu un

franču bija visu izglītoto valoda, vācu un latīņu valoda sko-

lās. Tikai no baznīcu kanceles un nolaistajās tautskolās pa-

mazām kļuva dzirdama čechu nācionālā valoda. Par čechu

valodu, ko uzskatīja par mirušu un izbijušu, neinteresējās
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ne ģermānizētais un ģermānizetājs ierēdnis, ne latīnizētājs!

zinātnieks, ne amatnieks, kas ikdienā bija spiests runāt vācu

valodā. Vienīgi priestep — cēlušies pa lielākai daļai no ze-

mākajiem tautas slāņiem un pie tiem kā dvēseļu gani un

skolotāji aizgājuši atpakaļ — interesējās par nācionālo va-

lodu un atrada laiku gar to nodarboties, pie tam vēl bieži

ari tikai izpriecas deļ. Tā redzam garīdzniekus cenšamies

atdzīvināt valodu, ko pat lielākais tās pratējs, abats Dobrovskis,

uzskatīja par mirušu un pētīja ar anatoma interesi. Pamazām

talkā nāca skolotāji un tautas rakstnieki. Bet līdz 1847. ga-

dam nācionālā propaganda bija kleriķu darbs, un skanīgākie
vārdi jaunradītajā literatūrā, kā Vinarickis, Kollars (prote-

stants), Jablonskis, pieder garīdzniecībai.

Svarīgākais nācionālās propagandas virzulis, protams, bija

atmiņas par slaveno pagātni, reminiscenču kults, kas sākumā

fantastiski izpušķoja pirmo pasakaino vēstures periodu ar Kro-

ka, Libussas un Olastas tēliem. Koniginhofas rokraksta at-

rašana vērsa uzmanību uz tuvāk stāvošo periodu, kad no-

tika cīņas ar tatāriem un vāciem, un deva ierosu mek-

lēt pierādījumus pašu kultūras un tiesību vēsturei. Tas viss

vel bija nevainīga lieta un nerunāja pretī Sedlnicka „īstā
austrieša" jēdzienam. Bet ļauni piemēri bojā labus tikumus:

no Francijas pūta asi vēji, kas, neraugoties uz visiem aiz-

sardzības līdzekļiem, pūta pa visām šķirbām, un nemiers pār-

ņēma pēc vācu austriešiem ari čechus. No teiksmainā Ola-

sta un Libussas viņi pārgāja pie reālās jaunās vēstures, un

nacionālais kults tagad koncentrējās trijās figūrās: Husā, Šiškā

un Georgā fon Podiebradā. Nāca skaistās dienas, kad radās

ticība, ka tautas apvienosies zem brīvības karoga, kad go-

dināja ticības un reize arī politiskās brīvības cīnītājos, die-

nas, kad Lenaus, Hartmanis, Meisners kopā ar čechiem ap-

dziedāja reformatoru husu un aklo husitu vadoni.

Te pēkšņi nacionālajiem kleriķiem bija jāredz kas ļoti

nepatīkams. Kustība, ko paši bija izaudzinājuši, draudēja vēr-

sties pret viņiem pašiem. Rāmais strautiņš bija kļuvis par

straumi, un tagad bija jāizvēlas — vai nu pagriezt tai mu-

guru, vai ļaut sevi līdz aizraut. Čechu klēriķi izšķīrās par

pēdējo — gribot negribot viņi gāja līdz. Vai nu čechu
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priesteri to darīja aiz aplēses vai klusā cerībā mierīgākos lai-

kos visu atkal ievirzīt vecajā gultnē, Vai arī sekodami va-

renajai nacionālajai sajūsmai, tas nav šinī gadījumā svarī-

gākais. Mūs interesē tas, ka garīdzniecība palika cieši sai-

stīta ar nacionālo kustību, kas arvien vairāk simpatizēja

husitismam. Tā dziedāja pa tam svētas dziesmas, kultivēja
svēto stāstus, bet turējās pa straumei, kas reisēm plūda

jau pāri. Augstākajās aprindās radās pārsteigums, kaut arī sa-

prata, ka ir izdevīgi caur kleriķiem rēgulēt nacionālo kustību.

Tomēr nebija nepamatotas arī bažas par pašām avīm, un

bija jāatzīst, ka tās pa daļai pamatotas, jo jauno ga-

rīdznieku galvās jau perinājās domas par čechu liturģiju,
nacionālo baznīcu un citām tamlīdzīgām šaubīgām lietām. Un

tā augstā hierarchija nonāca savādā stāvoklī: no vienas pu-

ses, klēriķu piedalīšanās nacionālajā kustībā bija ļoti izde-

vīga, no otras — viņi tā paša iemesla dēļ bija pastāvīgi

pārraugāmi un viņus uzskatīja par neuzticamiem.

Dabīgais pretstats bija vācu klēriķi. Te nebija sagai-

dāmas husitu tendences, uz viņiem varēja balstīties, vajadzības

gadījumā pat izlietāt par pretindi. Un tā ne tikai augstā-

kajai hierarchijai vien tas bija skaidrs, ka uz nacionālajiem

kleriķiem, neraugoties uz to nopelniem, nevarēja paļauties
un ka viņi jau kļuva pat ķecerīgi, kurpretim vācu klēriķi, ne-

šaubīgi savā ticībā, bija labs ierocis jebkurai baznīcas reak-

cijai. Noteicēju aprindu mīluļi bija vācu domkungi, kamēr

čechi vienā otrā ziņā, piem. pabalstus saņemot savai li-

teratūrai, bija pabērnu lomā. Un, patiešām, vācu klēriķos kļu-

va redzami simptomi, kas likās pilnīgi apstiprinām šo uz-

skatu. Nevienai nacionālai draudzei nebija tādu panākumu,

kā, piem., vācu priesteriem ar jaunavas Lādes brīnumu mā-

ņiem Georgsvaldē — viņu kases pildījās, lai arī pretvērtībā

bija vispārējā nicināšana."

Tiktāl „Augsburger Zeitung" raksts, kas starp
citu skaidri rāda, kurā pusē Bohēmijā vairāk katoļu
bigoterijas un ultrāmontānisma tieksmju. Mūsu vācu

avīžu lasītājiem jāzina tādi piemēri no tālām zemēm;
(un Bohēmija no mums katrā ziņā ir tālu) un jā-



351

prot tos izmantot, lai pareizi vērtētu vācu avīžu zi-

ņojumus par Krieviju. Ja atceramies, ar kādu cienu

Luters vienmēr runājis par Husu, tad mums jau kā

luterāņiem augsti jācienī čechu tautas garīgie cen-

tieni. Te jāpiemetina, ka Mārtiņu zosi (slaviski vai

čechiski gus) 10. novembrī mēs notiesājam patiesībā

Husu pieminēdami, jo ar šādu savādu vidus laiku pa-

ņēmienu Luters gribēja, lai nezustu šī diženā mor

cekļa piemiņa.

Ziemeļu un centrālās Krievijas, bet īpaši Balti-

jas provinču ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ vācu avīžu la-

sītāji savu lasāmo dabū pa lielākS daļai no Prū-

sijas. Lasītāji Dienvidkrievijā bieži avīzes saņem no

Austrijas. Ja mēs rakstītu šiem lasītājiem, tad po-

litisko notikumu svarīguma dēļ būtu pacentušies vi-

ņiem vieglākai spriešanai pēc iespējas noskaidrot

ziemeļvācu viedokli. Būtu relātīvi labākajā gaismā

attēlojuši Visvācijas pamatotās intereses un izredzes,

vēlējumos un cerības, kas tur saistās ap Prūsiju kā

lielvalsti. Tagad tas, protams, nav mūsu uzdevums,

jo to izpilda visas mūsu vācu avīzes, kuru svarīgā-
kie avoti taču ir prūšu vācu avīzes, lai gan pietiekami

skaidrs, ka tās sava politiskā viedokļa dēļ nekādā

ziņa nevar būt bezpartejiskas. Šinī virzienā tā tad

par katru no mūsu lasītājiem tik labi gādāts, ka

mēs viņam varam tikai pakalpot, pieminēdami kaut

nedaudz pretinieku vārdus. Ir zināms, ka tam, kas

ir bezpartejisks, patīk abās pusēs noklausīties. Bet

ka Krievijā dzīvojošie vāci ir pilnīgi bezpartejiski,
vai arī tādi var būt un tādiem viņiem jābūt — tas

ir neapšaubāmi. Lai par daudz par to še nerunātu,

apskatīsim, ko teicis par vispārējo stāvokli 30. ap-

rīļa Vīnes avīzes „Tagespresse" 118. nr. rakstnieks
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Gustavs Rašs. Nevarēdams pievienoties tik pilnska-

nīgiem un spēcīgiem izteicieniem, kādus lietā jau-

nākajā vācu nācionālliberāļu un pretinieku žurnāli-

stikā, kā to prasa kara noskaņas pilnie laiki, esmu

apcerējumu saīsinājis.

„Kas ir prūšu sērga?

Gustava Raša.

Ar tautu slimībām ir tāpat kā ar cilvēku. Tās

parādās uz kādu laiku un atkal pazūd. Lepras un

melnās nāves slimība mums zināma tikai no vē-

stures; tagadnē to vairs nav, bet to vietā radu-

šās tādas slimības, kādu senajos un vidus laikos

nebija. Lielvalšķu sērga savā īstajā izskatā parā-

dās vispirms Spānijā. Spāniešu ķēniņi to māk-

slīgi pamodināja spāniešu tautā, to baroja, kopa»

izaudzināja lielu, lai ar slavas kāri, laupīšanu, ie-

karojumiem, ar bagātību iegūšanu apslāpētu tau-

tas brīvības centienus; lai aragoniešu un kastiliešu

brīvības mīlestību apslāpētu uzvaru slava. Vi-

si Spānijas kari un iekarojumi Indijā, Āfrikā un

Amerikā vērtējami no šī viedokļa. Šodien liel-

valsts sērga spāniešu tautā pilnīgi zudusi. Tas

brīvības gars, kas sākumā bija, spāniešos atkal

pamodies. Bet neapdzīvotās lejas, neapstrādātās

auglīgās zemes milzīgās platības, kur tikai pa-

raugāmies, ir šausmīga liecība tam, kā Spānijā

gadsimteņus plosījusies lielvalsts sērga. No tā itā-

ļu tauta ir pasargāta. lemesls tam nav itāļu in-

dividuālās īpatības, bet gan tas, ka šī zeme

gadsimteņiem bija sadalīta. Franču lielvalsts sēr-
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gas radītājs ir pirmais Napoleons. Viņam bija tie

paši mērķi, kas spāniešu ķēniņiem — republikā-
niskos brīvības centienus franču tautā apslāpēt
ar „gloire". /Vacu~ tautai, Vācijai lielvalsts sērgas
ēra ir jauns laikmets. Šim laikmetam tikai pieci

gadi. Tas sākās 1866. g. ar prūšu sērgu. No prū-
šu sērgas kopš vācu franču kara kaujām visā

Vācijā radusies lielvalsts sērga. Mākslīgi asinīs

un kauju ugunīs radītai, kā kādreiz Spānijā un

Francijā, tai būs, bez šaubām, tāda pat norise.

Eiropas koalicija reiz tai raks briesmīgu kapu,
varbūt daudz briesmīgāku par to, kur guļ ap-

bedīta spāniešu un franču lielvalsts sērga.j
Kas ir AljsTJielu^^u^nT prūšu avī-

zes kopš neilga laika vairākkārt nodarbojušās ar

šīs tautu politiskās slimības izpētīšanu, bet nav

noteikušas pareizu diagnozi, pareizāk sakot, nav

gribējušas to darīt. Slimais nekad pareizi neno-

vērtē savu slimību. Tas ir jau pašas slimības bū-

tībā. Kāda liela Vīnes avīze nesen gribēja šīs

slimības cēloņus izsecināt kopš Vīnes marta die-

nām. Tas nav pareizi! Prūšu sērga pamatojas prū-
šu tautas būtē kopš Frīdricha II un Austrijas

kariem, kuru rezultāts bija Silezijas iekarošana,

jeb kā tagad teiktu — aneksija. Tā izaugusi fran-

ču 1813., 1814. un 1815. gada starp

tautu epidēmijām prūšu sērga parādījās tikai 1866.

gadā pēc prūšu kara ar Austriju. Tā ir Bismarka

politikas mākslots radījums, pielāgots prūšu tau-

tas individuālitātei ar viltīgu nodomu — apslāpēt
tās brīvības idejas, kas pamodās tautā 1865.

un Mēģinājums izdevās. Bohēmijas

kara asiņamajos kaujas laukos pacēlās prūšu sēr-
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gas miasma. Sešdesmit sestā gada otrā pusē Prū-

sijā sacenzdamās plosījās cholera un prūšu sēr-

ga. Vācu tautas dzīvē nu bija parādījusies Vā-

cijā līdz šim nepazīta jauna tautu epidēmija. No-

saukumu šai jaunajai tautu slimībai esmu atradis.

Šo slimību, kas toreiz plosījās Prūsijā un ko nī-

da dienvidvācu tautas, es nosaucu par prūšu sēr-

gu. Man par lielu nožēlu kopš tā laika prūšu

sērga kļuvusi vēsturiska slimība.

Visas Bismarka politikas uzvaras kopš četriem

gadiem izaugušas no prūšu sērgas. Prūšu sērga

jau iesēdusies arī Laskera un Tvestena galvā, kad

viņi pēc kaujas pie Sadovas, piemērojoties apstāk-

ļiem, dibināja nācionālliberālo partiju. Prūšu sēr-

ga dzina urrākliedzējus Bismarka nometnē, kam

viņi pirms kara ar Austriju katru dienu landtā-

gā sauca pretim paroli: „Šai ministrijai neviena

dāldera un neviena karavīra!" No dzelzs un asins-

polītikas visniknākajiem ienaidniekiem nācionāl-

liberāļi pēkšņi bija pārvērtušies to pašu principu

pielūdzējos, kurus tie trīs gadus ar riebumu bija

ministru dotācijas pēc Austrijas

IFara, icfemnitātes likums izdevumiem pretēji bu-

džetam, ir votējis prūšu sērgu. Pēdējos četros

gados visiem pret brīvību vērstiem valdības priekš-
likumiem prūšu sērga sadabūjuši vairākumu.

Prūšu sērga ir katras aplēses, katras tā sau-

camās reālpolīfikas pamatā. Tā ir bijusi nācio-

nālliberālismam motivējums visnekrietnākajam uz-

skatam, ka principi upurējami lietderīgumam. Prū-

šu sērga cēlusi atkalgodā, uzspodrinājusi un ap-
_

veltījusi renegātus. ser|a ir

līdz nejēgai pārņēmušās lielvalsts tendences pir-
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mā stadija. No tās cēlusies iekarojumu kāre, kas

dēmokratijas pašnoteikšanos kājām min. Te mek-

lējams jēdzienu un ideju sajukums, kas Vācijas

vienību redz prūšu militārajā despotismā, kas upu-

rē šai vienībai politisko un pilsoņu brīvību. Mēs

gribam lieli kļūt, ir tagad visu urrākliedzēju pa-

role, kas saka, ka brīvība ir pārspīlētu ideālistu

fantāzija. ( Prūšu sērga ir šīs paroles īstais mo-

tīvs, kas kļūst par uzrakstu tam zārkam, kur tau-

ta apbedī savu brīvību. Prūšu sērga ir viltīga
slimība. Gadiem ilgi tā paiet kādam garām, viņu

neaiztikdama, bet pēkšņi kādā neuzmanītā stun-

dā tā uzbrūk pārsteigdama, lai nogalinātu.! Sa-

vos pētījumos par prusu sērgu esmu sini ziņa

piedzīvojis ļoti savādus gadījumus. Romānu rakst-

nieks Kārlis Frencels nopeļ franču republiku, ap-

met Gambetu un Delekluzu dubļiem savā „Na-

tionalzeitung" feļetonā. Šī avīze rakstura trūku-

mā un Bismarka slavinājumā var sacensties ar

„Kolnische Zeitung". Pats Frencels pie tam līdz

1868. gadam bijis radikāls republikānis. Laimīgi

viņam pagāja garām pirmais prūšu sērgas epi-

zods, vācu brāļu karš. Bet tad prūšu sērga to

pārņēma it kā pa nakti. Ādolfs Štārs, Fannija
Lēvalda vācu brāļu kara laikā bija no prūšu sēr-

gas pasargāti. Vēl 1866. gadā viņi abi man ar

lielāko rūgtumu izteicās par šo briesmīgo karu.

Oktobrī kādā apciemojumā Štutgartē Morics Hart-

manis man stāstīja, ka Ādolfs Štārs un Fannija

Lēvalda, cauri braukdami uz Itāliju, viņam sarunā

likušies stipri prūšu sērgas inficēti. Man viņa do-

mas likās neiespējamas. Bet vēl tanī pašā dienā

man rokās nokļuva „Nationalzeitung" feļetons, ku-
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rā Ādolfs Štārs attēloja savu uzturēšanos Štut-

gartē, slavināja Bismarka asins un dzelzspolītīku
un švābus sauca par „muļķiem un ēzeļiem", jo

tie tad, „kad no debesīm maize līst, nezinot ka-

rotes atrast." Šādus nelāgus slimības gadījumus
es varētu dučiem konstatēt "*)

Tiktāl Gustavs Rašs. Lai cik nepatīkama viņa iz-

teiksme, īpaši vārds prūšu sērga, tomēr nav nolien

*) Piez ī m c. Lai šai Gustava Raša kunga indei dotu ari tū-

liņ nepieciešamo pretindi, palasīsim citādi nekonsekventā, bet ar

taktu vadītā „Kladderadatsch'a" 1871. g. 11. jūnija 27. numurā

atrodamo rakstiņu, kas tik spilgti attēlo ātro šovinisma pieau-

gumu Vācijā:

„Krietnu viru samierināšanās.

(Maza fābula.)

Kādreiz brālim Jonatānam uzbruka laupītāji; viņš sauca

pēc visiem saviem draugiem, bet neviens negribēja to glābt.

Viņš redzēja gan Džonu Bullu, ko bija domājis savu labāko

draugu, laupītājam zelta ieročus sniedzam. „Fui," viņš tei-

ca, „kāda nekrietnība! To es nekad nepiedošu!" Un, patie-

šām, šis cēlais pāris kopš tā laika dzīvoja lielā naidā, lai gan

bija daudzi izlīguma mēģinājumi. Tā pagāja viens otrs

gads. Te abi redzēja, ka Miķelim, viņu svainim, tikpat

ļauni klājas, ka laupītājs tam mežā uzbrūk. Katrs pa sānu

ceļiem klusu aizlīda pie tuvās upes, un pēkšņi lielā izbrīnā

abi ieraudzīja sevi viens otram pretim stāvam. Pirmajā acu-

mirklī viņi nokaunējās, bet kad redzēja, ka nākuši dot laupī-

tājam ieročus, tad apmierinājās. Jonatāns aizkustināts teica:

„Tev taisnība! Kāpēc bārties? Piedot ir kristīga cilvēka pie-
nākums." Un lūk! Abi krietnie viri mīļi apkampās. „Es

taču teicu" uzrunāja biedru sajūsminātais Džons Bulls, kad

draudzība par jaunu bija slēgta: Mēs vienmēr bijām viens

otra cienīgi!

„Kladderadatsch" tā tad pamāca savus vācu lasītājus, ka

ne tikai franči, bet ari angļi un ziemeļamērikāņi ir ļoti ne-

krietnas tautas.
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dzams, ka viņš daudzās vietās, tā sakot, notēmē naglai

uz galvas un mūs atbrīvo no nepieciešamības situāciju

sīkāk pārrunāt. Kā lasītājs redz, mēs apstākļu no-

vērtējumam liekam skanēt tikai vācu balsīm. Mēs

varētu minēt līdzīgus spriedumus lielā skaitā pat no

prūšu galvaspilsētas, tā ka neviens domātājs lasītājs

nevar mums pārmest vācu naidu un to arī nedarīs.

Mēs jau nepeļam vācu tautu pašu, kas 1870.—71. g.

vispār tāpat domā un rīkojas kā franči pirms 60

gadiem. Mēs nepeļam arī nācionālliberāļus, kuriem

ātri bija jāizšķiras būt āmuram vai laktai, un kas

izvēlējās pirmo. Pa lielai daļai viņi to darīja vislabā-

kajā nolūkā līdzi strādāt un domāt, lai vēlāk „kad

viņu stunda būs nākusi", ar jo lielāku sparu pārstātu
mieru un brīvību. Ir taču zināms diplomātijas prin-

cips — pat visneizdevīgākajos apstākļos nepalikt ar

apvainotu seju sāņus, bet gan draudzīgi kopā spriest

ar uzvarētājiem pretiniekiem, šinī gadījumā ar „Kreuz-

zeitung" vīriem un kara slavas kāro tautas masu.

Jājautā tomēr, vai pēc šī principa var rīkoties tie,

kam kā tautas pārstāvjiem jāstāv par principiem un

uzskatiem un ar tiem jāuzvar vai jākrīt. Kas apstākļu

spiests atsakās no principiem un uzskatiem, tā cil-

vēka stunda nenāk nekad, nevar nekad nākt; tā do-

mā vismaz citi, kas nevēlas pāriet nācionālliberāļos.

Pagaidām liekas, it kā viņiem būtu taisnība. Kur

tad tauta lai ņem principus un uzticību tiem, ja tās ga-

rīgie vadoņi zaudē paši savus principus, gluži kā

franči pēc pirmā Napoleona uzvarām. Liela daļa vācu

dienas avīžu taisni rupji un nemitīgi lamājas par fran-

čiem, kas būtu piedodams varbūt vienīgi tad
?

ja tie

būtu uzvarējuši un ar Vāciju augstprātīgi apgāju-

šies. Tas vācu tautā vēl vairāk mazina principu vēr-
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ti un taisnības un likumības sajūtu. I Kamēr nebūs

iznīcināti bezpartejiskie vēstures darbi, tikai nezinā-

tājs varēs noliegt, ka par lielu daļu savas kultūras, par

savu politisko un pilsonisko attīstību vāci var pa-

teikties frančiem.! Tik neapgāžamu faktu priekšā šī

nemitīgā uzvarētāja lamāšanās par uzvarēto kaitē ne

franču, bet vienīgi vācu tautai — jo tādējādi pēc

vienlīdzības principa visi vācu kaimiņi austrumos ir

atbrīvoti no jebkuras pateicības par saņemto kultūru.

Šos laikus taču visiem vienādas tiesības. Kas tad ne-

zina, ka vāci un franči pa lielai daļai vienas cilts.

Protams, lielā daļa Prūsijas, Meklenburgas (dāņa
Moltkes dzimtene) un daļa Saksijas karalistes ie-

dzīvotāju jāpieskaita ģermānizētiem slāviem. Ja nu

tagad vācu tauta pēc savas dabas tik ļoti paceļas

pāri franču tautai, kā viņu avīzes diendienā lie-

līdamās stāsta, tad tam par iemeslu ir nevis vā-

cu, bet gan nevācu — slavu un prūšu latviešu

cēlums. Tā mazākais liek spriest loģika. Tāpat

Francijā veselas franciski runājošas provinces pie-

der ģermāņu, tāpat kā Vācijā vāciski runājošas (arī
Bismarka dzimtene Pomerānija) slavu ciltij. Šis vā-

cu asins un tautas rakstura slavinājums, salīdzinot

ar franču, ja tas nav apzināti glaimi mums, austru-

mu kaimiņiem, ir ne tikai nehumāna, bet arī nezināt-

niska un vācu tautas interesēm tieši kaitīga parā-

diba.f lie, kas musu dienas visiem speķiem cenšas kara

fūriju uzpūst briesmīgā, visai Eiropai draudīgā lies-

mā, tiem, protams, nav nekā labāka ko darīt, kā at-

kal atdzīvināt vecās teorijas par labām un sliktām

cilvēku rasēm Eiropai Kas tomēr daudz maz ko zina

vēstures, tas nevarēs

noliegt, ka pāri deviņām desmitdaļām Eiropas ie-
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dzīvotāju tik tuvu rada, ka par dabīgām rakstu-

ra dažādībām nemaz nevar runāt. Tagadējais tau-

tību sadalījums pēc valodu izplatījuma, kā jau Hum-

bolds to saka, ir vismazāk pareizais. Tā tad valoda un

cēlums nedod iemesla mums, eiropiešiem, nonāvēt

vienam otru un arī vispārējo attīstību. Vēl mazāk

attaisnojama vēlēšanās iegūt labu satversmi un val-

dību ar iekarojumiem, t. i. brāļu kariem Eiropas tautu

starpā. Ir taču zināms, ka vidēji lielām valstīm, kā

Šveicei, Beļģijai, Holandei, Saksijai v. c. un pat Ham-

burgai vai Brēmenei, vai arī tik mazai valstiņai kā San-

Marino var būt ļoti laba satversme, ziedoša rūpnie-

cība, cienīti, turīgi un izglītoti iedzīvotāji. Un tas

lielo tiesu tā arī ir, pie kam lielā valstī, pat tik lielā

kā Ķīnā, ne vienmēr viss tik labā stāvoklī, kā par

šo debesu ķeizara zemi varbūt domā viens otrs aiz-

pomerānietis. Mums, krieviem, gan nepienākas no-

liegt lielvalsts labās īpašības, un mēs to arī nedarām.

Arī vācu tautai mēs labprāt novēlam, lai tā beidzot

sāk savus apstākļus pēc mūsu parauga pamazām la-

bot. Tikai te starp citu jāpiemetina kā teorētiski

skaidra lieta, ka tauta, kas mazās valstiņās sadalīta,

nav pratusi radīt labu satversmi, lielā valstī labāk to

pat lai nemēģina.
ātri rit. Varbūt tas, ko te tagad rakstu, un

ko daudzi lasītāji uzskatītu par vāciem naidīgu, pēc
dažiem mēnešiem tam pašam lasītājam liksies tik

ikdienišķs kā patiesība, ka sniegs ir balts un nakts

tumša. | Raksturīgi, ka „Gartenlaube", kas ar lielu
J

' raksta masām un nesen vēl dziedāja slavas

dziesmas karam, skaistajai nākotnei, pēla frančus un

bezgalīgi slavināja vācu tikumus — pēkšņi šī gada

18. numurā ievietojusi Makša Ringa rakstu par Jā-
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kobu Venedeju, kas pilnīgi citādā garā sacerēts. Da-

žas vietas še pieminu.

,Jākobs Venedejs, dzimis 1805. gadā, miris ne-

sen, bija viens no krietnākajiem vāciešiem, cietis

par brīvību, nenogurstošs cīnītājs par taisnību un

likumību, kas kā vīrs un kā sirmgalvis bija pa-

licis uzticīgs saviem jaunības ideāliem un līdz

pēdējam elpas vilcienam par tiem cietis un cī-

nījies." — «Viņš, vecais buršs, kas mīlēja tēvijas

brīvību pat vairāk par tās vienību, katra mihV

tārā despotisma pretinieks, 1870. g. karā bija lie-

lā neziņā. Kā vācu patriotam viņam bija jāvēl
uzvara saviem brāļiem, bet kā dēmokrats viņ§

nevarēja arī noliegt savas liberālās simpātijas. Šī

pretruna lauza viņam sirdi un bija dīglis viņa

nāvei."

Cik laimīgi, te man jāpiemetina, ir tik daudzi ma-

zāk cēli vācieši kā Venedejs! Viņi nav ne iedomājušies,

kāpēc pagājušā gada notikumi kādā vācieša sirdī va-

rējuši radīt dvēseles cīņas. Bet paklausīsimies, ko

„Gartenlaube" vēl saka:

„Šinī garā Venedejs ievietoja Vīnes „Neue freie

Presse" (ko jau esmu minējis, un kuyai Venedejs
kādu laiku bija Berlīnes korespondents) rakstu

„Vae victoribus" (Vai uzvarētājiem!), kas radīja
lielu ievērību. Autoru, savas tautas labāko un go-

dīgāko dēlu, fanātiskais pūlis sauca par nodevēju.

Viņš devās uz Štutgarti un no turienes uz savu

lauku māju Oberveilerā. lekšķīgi salauzts, viņš

strādāja vēl uzcītīgāk kā jebkad, lai savējos pa-

glābtu no draudīgā trūkuma. Bet viņa manus-

kriptus redakcijas un izdevēji norai-
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dīja, jo viņš neprata rakstīt pret savu

labāko pārliecību. Atbildēdams bijušo domu

biedru smieklīgajiem apvainojumiem par viņu kā

Bismarka (??!) algādzi, viņš kādam pazīstamam!

žurnālistam raksta: „Kam kalpodams, es rakstu?

To taču Jūs zināt! Un ja Jūs gribat zināt, cik tas

ienes, tad varu Jums nosūtīt Freiburgas lombarda

kvīti par JēUas buršu konventa dāvāto sidraba

cukura trauku un mūsu sidraba karotēm. Es ar

lepnumu kalpoju savam kungam, kas slikti mak-

sā, un esmu viņam ar lepnumu visu mūžu

pojis."

Tiktāl „Gartenlaube", kuras rakstus par Venedeja
universitātes gadiem, apcietinājumu prūšu špionu dēļ,
literāro un politisko darbību 1848. g. parlamentā

Frankfurtē pie Mainas — kā še neattiecīgus neminēšu.

Garlībs Merķelis, pagātnes cīņas.

Pēc šī īsā mūslaiku notikumu apskata pievērsīsi-

mies kādam citam, tikpat cēlam kā Venedejs, vācu

brīvības cīnītājam, Vidzemes mācītāja dēlam Mer-

ķelim. Viņš dzimis 1769. un miris 1850. gadā, nepazina

nācionālus aizspriedumus tāpat kā visi vācu un katras

citas kultūrtautas izcilie gara darbinieki. Tikai tā vi-

ņam bija iespējams vācu jūgā apspiesto latviešu un

igauņu brīvībai tik daudz darīt, ka nevienu vācieti

kopš septiņisimt gadiem nevaram ar viņu salīdzināt.

Nesaprasts un savu provinciālo ciltsbrāļu nīsts, viņš

tikai šaurā draugu pulciņā atrada dombiedrus, kas

lika aizmirst nožēlojamo tagadni. Šiem saviem cilts-

brāļiem Merķelis ar savu 18. gadsimteņa franču fi-
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lozofu lektīru bija garīgā ziņā aizsteidzies priekšā

vismaz par veselu gadsimteni. Ko gan visu nav darī-

juši viņa pretinieki ar savu apbrīnojamo lielīšanas un

pelšanas mākslu, lai vēlākās paaudzes viņu pilnīgi

aizmirstu; kaut gan ir zināms, ka pietika ar viņa klāt-

būti Baltijas provincēs, lai liktu mērenākiem kļūt ma-

zākais visniknākajiem kliedzējiem par apgānītās cil-

vēces garīgo un fizisko kalpību. Tas sakāms pat

par pēdējiem Merķeļa mūža gadiem (līdz 1850. g.), kad

viņa rokas izcilākai literārai darbībai bija saistītas.

Pat viltīgs slavinājums — jau minētā iemesla dēļ —

bija viņa pretiniekiem labs ierocis — viņš taču bija
miris un nekaitīgs, un pie tam lielījot Merķeli drīzāk

varēja aizmirst, nekā nopeļot. Jegors fon Zīverss

savā grāmatā „Vācu dzejnieki Krievijā" gan ie-

vietojis sava tagad arī jau mirušā dēla rakstu par

G. Merķeli. Šo pakalpojumu tik ievērojama vīra

piemiņai mēs tomēr nevaram pārāk augstu no-

vērtēt. Svarīgākie ir Samsona fon Himmelstjerna,
vēl Merķelim dzīvam esot, teiktie drošie vārdi ie-

vadā viņa vēsturei „Gesehichte der Aufhebung der

Leibeigenschaft m Livland", kas iznāca 1838. ga-

dā kā „Inland" pielikums. Te viņš atzīst, ka Mer-

ķelim svarīgākie nopelni dzimtbuves atcelšanā. To

dara vīrs, kas ilgu laiku bija Vidzemes bruņnie-
cības priekšgalā un pie tam panāca Vidzemes zem-

nieku atbrīvošanu no viņu zemes īpašuma par labu

muižniekiem, ko pat ļoti konservātīvais Ernsts fon

Nolkens savā 1858. gadā iznākušajā brošūrā apzimēja

par „liberāliem māņiem". Kas gan te nesaredz

Samsona smalko diplomātiju pēc iespējas ārēji izlī-

dzināt lielo starpību starp viņa «liberālajiem", poli-

tiski viltīgajiem „māņiem" un patiesi humānajiem Mer-
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ķeļa prasījumiem. Samsions laikam gan būs devis ie-

rosu kādam anonimam «Vidzemes 18. gadsimteņa
vēstures" tēlotājam («Baltische Monatsschrift", 1868.

gada decembrī) uzstatīt vairāk kā pārdrošo hipotēzi,
ka Merķelis, nepazīdams oikonomiskus jautājumus *),

veicinājis zemnieku atbrīvošanu no zemes, kas viņiem,

vismaz Vidzemē, 1804. gadā bija atzīta par īpašumu.

Merķelis savā slavenajā grāmatā «Latvieši" 331.—

338. lp. (1800. g. 2. izdevumā), cik skaidri vien iespē-

jams, izsakās, ka Baltijas apstākļu reforma sākama

ar zemnieku zemes īpašuma tiesību likumīgu noteik-

šanu, kā tas uz ķeizara pavēli notika 1804. g. Vidzemē,

tāpat 1808. g. Prūsijā, 1861. gadā visā Krievijā. Ne-

raugoties uz to, drošais apgalvojums par „Merķeļa

paviršo ideālismu" lielai daļai jaunāko baltiešu rakst-

nieku tik patīkams, ka viņi to jo bieži atkārto. Tā kā

Merķeļa raksti tagad tik grūti dabūjami, es drošības

labad minētās vietas citēju burtiski. Uzskaitīdams po-

zitīvos līdzekļus, kādiem panākams Baltijas zemnieku

stāvokļa uzlabojums, Merķelis savu «Latviešu" 336.

lappusē saka: «Vajadzētu sākt ar muižā padarā-

mo klaušu revīziju (Merķeļa retinājumi), 337.

lp. — „Nav jāuzliek jaunas klaušas, bet gan atceļa-

mas tikko uzliktās netaisnās." — „Vajadzētu noteikt,

ka 1. muižas kungs nevienu zemnieku saimnieku ne-

varētu padzīt no viņa zemes un mājas; 338. lpp. —

«3., ka viņš nedrīkstētu nekādā gadījumā patvaļīgi

paaugstināt klaušas un nodevas, pat bez zemnieku pie-

*) Piezīme. Merķeļa laika pretinieki, protams, atrod viņā

bezgala daudz vislielāko trūkumu: grieķu valodas nezināšanu,

vājo latiņu valodas prasmi, gaumes un sabiedriska takta trūkumu

un taml. lenaidniekam taču vienmēr daudz šādu nepiedodamu
vainu.
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krišanas negrozīt." Ar šiem citējumiem pietiks, lai

nešaubītos par Merķeļa domām.

Mēs klusējam par neskaitāmiem zaimiem, ko Mer-

ķelis saņēmis no visām pusēm*). Mēs pat labprāt pa-

*) Piezīme. Vesela rinda Mērķēja pretinieku, īpaši jaunā-

kajā laikā, domā tīri pareizi, ka Merķeļa piemiņai daudz nevarētu

kaitēt, ja viņam vel tagad, pec 70 gadiem, pat ar vislielāko žulti

pārmet, ka viņš cīnījies par dzimtbuves atcelšanu. ŠI sajūta
likusi Merķeļa cīņām par taisnību un tiesu sava laikā vācu li-

teratūrā būt par viņu zaimu objektu. „Merķelis bijis tik

vienpusīgs, ka nav sapratis, bet pat nonievājis
lielākos vācu ģēnijus Goti un Šilleru" — šai frāzei,
kas pietiekami pierādīta, pec šo kungu domām, jāiznicina Merķeļa

piemiņa. Nekādā gadījumā, mani kungi, varam atbildēt. Jūs šau-

jat gājām, jo citādi Jūs varētu Prūsijas Fndrichu II uzskatīt par

garīgu nulli, jo viņš neatzina neviena sava laika vācu literāta un

vispār neticēja vācu tautas izglītības spējām. Tāpat Jūs varētu

nosaukt par tukšiem pļāpām zinātnes varoņus Humboldu un Arago
tikai tāpēc vien, ka pirmais laikā nebija sapratis telegrāfu, bet

otrs dzelzceļu praktisko nozīmi. Pie tam Merķelis Šilleram nemaz

nav uzbrucis, bet Gotem pārmetis to, ko pamatoti viņam

pārmetuši ari Borne un daudzi citi. Ir tiesa, ka Merķelis sa-

vos literārajos spriedumos visur ar nepielūdzamu konsekvenci ie-

stājās par taisnību, tiesu un cilvēku labklājību. Pēc Jūlija Ekarta

(„Die baltischen Provinzen Russlands", Leipcigā, 1868. g., 175.

Ipp.) kā «brīnišķīgs censlis" bieži uzbrucis nevien vācu roman-

tiķiem vien, kā vidus laiku tumsības cīnītājiem. Voltēru vērtējis

augstāk par Šilleru, jo pēdējais tolaik ar savu spalvu daudz ma-

zāk bija darījis pasaulei kā pirmais. Visu mūžu Merķelis centies

būt vairāk kā mākslinieks, jo viņam cilvēces celtnes drošais pa-

mats, pie kā pats līdz cēlis, bija svarīgāks par tā nokrāsošanu

no mākslinieka rokas. Ja kas tomēr domā, ka ar šiem «atklā-

jumiem" var Merķelim kaitēt, tas ļoti viļas. Merķelis bija ce-

ļotājs mūziķis, nebija F. Lists vai kas tamlīdzīgs. Viņš bija

tiesnesis, kas visūr tiesāja uzskatu trūkumu, tomēr daudz neru-

nādams par nespējīgajiem vai cilvēkiem ar krietniem uzskatiem.

«Bet māksla ir pati sev; tās morāle, derīgums ir nejaušas blakus-
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ejam garām Dītricha un Jūliusa Ekarta tendencioza-

jiem rakstiem mēnešrakstā „Baltische Monatsschrift".

Cik bāli un nenozīmīgi šie mirušā lauvas uzbrukumi,

salīdzinot ar agrākajiem! Man priekšā vesela grāma-

lietas," uzsauc Merķelim —
it kā viņš to noliegtu!! Bet Merķelis

kā kritiķis bija taisni šo «nejaušo blakuslietu" nepielūdzamais
tiesnesis. Ņemsim dažus spilgtus piemērus. īsts, entūziasma pilns
mākslas cienītājs attaisnotu kabatas zagli kā ļoti labu māksli-

nieku savā arodā; Merķelis to jo smagāk notiesātu, jo šī māksla

«nejauši" apdraud cilvēces labklājību. Protams, te taču Merķelis

rīkojas ~ļoti vienpusīgi kā barbars, kam nav īstas mākslas iz-

pratnes". „Bezgaršīgi" viņš Gotes aristokrātisko „Māksla ir pati

sev, ir pati sev svarīgākais, tās labums vai ļaunums blakuslieta"

pārvērš plebejiski humānajā „Māksla ir cilvēcei". Bet tur nekas

nav darāms, jeb citiem vārdiem: jādabū tiesneši no pasaules

prom. Cits piemērs: „Preussische Jahrbūcher" izdevējs profesors
Treičke reiz rakstīja par mūsu Baltijas vācu muižniecības ciet-

sirdīgo izturēšanos pret nevāciskajiem latviešiem un igauņiem.

Jūlijs Ekarta kungs, savas literārās karjeras nodibināšanai, viņam

oponē, visai lielīdams mūsū Baltijas muižniecību. Tie ir vārdi,
kam viņš pats droši vien netic, jo katrā ziņā pazīst Baltijas ap-

stākļus labāk, lai arī cik maz viņš būtu interesējies par mūsu

zemnieku stāvokli. Merķelis šādu izturēšanos būtu uz to asāko

nopēlis. Jūlijs Ekarts, turpretim, jūtas nevainīgs visos līdzīgos

gadījumos, kad viņam jāliecina pilnīga nepatiesība, jo, izmēģinā-
damies tik svarīgajā karjeras taisīšanas mākslā, viņš viegli var

pāriet tādiem sīkumiem, kā morāle, taisnība v. c. Tas pats

J. Ekarta kungs pārtulko lielu daudzumu krievu preses rak-

stu, nododams tos grāmatu tirgotājiem un baltiešu un nebal-

tiešu lasītājiem kā patstāvīgus pētījumus par Krievijas vēsturi un

iekšējo stāvokli. Merķelis būtu par to sašutis. Ekarts to nesa-

prot, kāpēc jeb ari saprot tikai vienu, ka viņam laikus

jāsedzas ar Merķeļa dzīves aprakstu.

No cik daudz viedokļiem, pilnīgi pamatotiem, bet tomēr pašā
būtībā atšķirīgiem, gan nevar vērtēt lielu viru, dzejnieku, māksli-

nieku, karavīru, valstsvīru darbus! Lai godinātu Sillera piemiņu,

apvienojušies vācu tautas simti tūkstoši (bet sākumā Šilleru daudzi
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tina, kas sarakstīta pret Merķeli ar nosaukumu «Para-

dīzes dārzs Garlībam Merķe-im", izdota Ķelnē 1806.

gadā. Te prozā un dzejā izdevējs, kā rādās Bal-

tijas muižnieks, 104 lappusēs sakopojis vienīgi lāstus

un nekaunības pret Merķeli, pa daļai tādas, ko

tagad esam paraduši dzirdēt labi ja no bezkaunīgāka-

nesaprata). Tie nedaudzi desmit tūkstošu, kas speciāli Gotem uz-

ticīgi, tomēr teic, ka Šillers stāvot tālu zem Gotes. Pamatoti ir

visi viedokļi, bet sevišķi pamatots ir (daudziem ļoti neērtais)
Merķeļa viedoklis. Tēlniecības, dzejas, kaj-a, valsts «mākslu

par sevi" vērtēt ir bieži tīrais neprāts, pilnīga vienpusība.
Nav svarīgi, cik vērtīgs bija Merķelis kā kritiķis. īstā viņa nozīme

ir kā latviešu un igauņu brīvības apustulim.

Bieži pārmet arī, ka Merķelis, īpaši vēlākajos gados, izrā-

dījis satiksmē ar cilvēkiem nepanesamu arroganci un bijis pilns

neizmērojamas iedomības. Mēs neesam viņu pazinuši, bet viņa
stāvoklis pret laika biedriem ir pilnīgi skaidrs. Nav brīnums, ka,

neredzēdams cilvēkus, kā bāris uzaugdams tēva klasiskajā biblio-

tēkā, jaunais Merķelis nav bijis visai veikls un elegants. Kad viņš

pusgadsimteņa bija izcīnījis neaprakstāmas drošsirdības pilnu cīņu

par cilvēka tiesībām, bieži visneizdevlgākajos apstākļos, kad vienu

otru reizi nebija cerību, tad ienaidnieki, kas viņu aplenca, viens;

otram uzgavilēdami, visu viņā citādi iztēloja, aizkāra un apvainoja.

Jā tādā stāvoklī Merķelis kādreiz bijis ciets un ass, tad tam

mēs varam ticēt. Totnēr
ne mazākā mērā tas nemazina mūsu cienu

pret viņu; taisni otrādi — viņš jau tad nebūtu cilvēks, bet kāda

neizprotama būte bijis, tad viņš nebūtu paraugs citiem cilvēkiem.

Un ja viņš, tik daudz cietis, tik daudz darījis, reizēm draugiem,
dom\i biedriem un labsirdīgiem pļāpām sarunas karstumā būtu

uzsaucis Šillera Fiesko vārdiem: „Es esmu izdarījis to,

ko tu tik uzgleznojis esi!" kas gan viņam varētu ļaunā

ņemt!! Ko gan varam iebilst, ja kautrīgiem, saniknota ienaidnieku

pūļa sabaidītiem draugiem viņu drošināšanai un saviem ienaid-

niekiem par lielu nepatiku to rakstos apliecina, ka viņam patiešām
ir rakstnieka un arī dzejnieka spējas! Ja paraugāmies Merķeļa
darbā Vanems Imanta, tad redzēsim, vai Merķelim trūcis augstu
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jiem važoņiem (piemēram, krievu). Pierādījumam, lai

neapvainotu apmelojumā, un lai arī spalva pretojas

to rakstīt, dažas vietas apskatīsim. Lūk: nr. 43. līdz

46. lpp.:
„Arrogant und aufgeblasen —

— — Wird das Platte Dir Garlieb
—

Merk' Elender, was ich sage!

Als die Mutter Dich empfangen,

FCleiner Mann aus Fabelzeiten,

Hat ein — voll Liisternheiten

,Sich mit einer — vergangen.

Von den Letten kamst Dv Lette,

Wolltest dich m Deutschland putzen,

Doch sie vvussten Dich zu stutzen

Walztest Dich im schmutz'gen Bette.

Allen bist Dv zum Gespotte,
Edelleute willst verschwatzen

Aergerlich beim Grossen, Rechten.

Nichts verstehst Dv, Ailes weisst Dv" etc.

83. lpp.:

„Blumen auf dem Altar der Grazien."

49. lpp. Merķeli apzīmē par skribentu, kas „savā

avīzē „Der Freimūthige" par skaidru naudu katram

uzbrūk, katru apvaino un ne bez pūlēm esot izvairījies

personīgas pārmācības". Tā tad nabaga dzimtļaudis,
kas nez* vai vispār ko zināja par literātūru un tās no-

zīmi, Merķeli piekukuļojuši 11! Bet viņu mocītāji, kas

dzejnieka spēju, kā to viņa ienaidnieki uzskatīja kādu laiku par

vajadzīgu apgalvot. Merķelim taču vienmēr bija jāpaļaujas pašam
uz saviem spēkiem. Neviens viņu nesedza no aizmugures; viņš

bija klints bangojošā jūrā.
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naudu skaita miljoniem — tie taču nevienu nepieku-

kuļot

59.—74. lappusē lasāma „latviešu Horātijam"
veltīta gara parodija, kas, kā 75. lpp. teikts, Berlīnē

dabūjama vara grebumā par 8 sidraba grašiem. „Tur
attēlots viņš — kā īss, resns, uz skolas sola uzlikts

vīrs, kam par nopelniem jūtami uzskaita un kas vi-

ņam, liekas, nemaz nepatīk (vāciski: was ihm Gar

lieb nicht zu sein scheint), jo viņš ļoti žestikulē

rokām un kājām."

81. lappusē atrodami vidzemnieka „Th. S. 319."

memuāri (pēc provinces paražas „vidzemnieks", «kur-

zemnieks" nozīmē muižnieku, laikam gan tāpēc,

ka zemnieks nemaz nav cilvēks, bet pilsonība iet muiž-

nieku pavadā). Šis vidzemnieks prasījis kādam «māņ-

ticīgam valodniekam", „ko viņš domājot par vārdu

Merķelis". Vidzemniekam ļoti gribējies „dzirdēt sava

slavenā tautieša Merķeļa raksturojumu". Atbildi

viņš saņēmis šādu: „Es gan nepazīstu šo vīru, tomēr

grūti ticams*), ka kādam cilvēkam būtu šāds vārds,

un ja arī, tad viņam jābūt strīdīgam, nekaunīgam un

pretīgam cilvēkam, jo visā vācu valodā vārdam „Mer-

kel" atskaņa atrodama vienīgi vārdā „Ferkel" (sivēns).
Bez tam, pārstatot burtus, dabūjam vārdu „Ekel"

(riebums) un „Rekel" (lempis). Beidzot, ja kāds

mani uzrunātu Herr Merkel (Merķeļa kungs), tad

man vienmēr liktos, it kā teiktu: Herr, leck er michj

(kungs, laizi mani), kas katrā ziņā man būtu ļoti ne-

patīkami." Un tā joprojām.

*) Piezīme. Pret šī vira neticību, pec mūsu domām, ne-

būtu ko iebilst, jo vienmēr ar vislielāko uzmanību jāuztver tas,

ko stāsta šāds barons Miinchhauzens un «vidzemnieks".



369

Tamlīdzīgas lietas zināmās „smalkās aprindās* lai-

kam uzskata par asprātīgām. Interesanti tikai to re-

dzēt, cik bailīgi visā šinī rakstiņā cenšas izlikties,
it kā viss tur rakstīts vienīgi sašutumā par Merķeļa

gaumes trūkumu, kritizējot sava laika literārās pa-

rādības. Jo: (91. lp.) „Merķelis vienmēr izzina, kādam

literāram (būs gan domāts — politiskam) virzienam

kāds pieslienas, it kā literātūra būtu politisks angļu

parlaments."

Cienīgā grāmata 104. lappusē nobeidzas šādiem

vārdiem:

Nicht dass der Deliquent ( — Merkel) huma-

ner werde,

Nein, dass das Volk sein Schicksal moge sehen,

Drūckt man ihm auf die Stirn, den heissen

Stempel."

(„Nevis lai notiesātais (Merķelis) humānāks kļūtu,

Nē, lai tauta redzētu viņa likteni,

Viņam uz pieres uzspiež karstu kauna zīmogu.")

Jā, diezgan Merķeli apzīmogojusi un apmelojusi šī

cilvēku un cilvēcības draugu suga. Par to un par savu

īsto uzbrukumu nolūku liecina šis rakstiņš, kas citē

vēl daudz tā laika sēnalu literātūras grāmatu no-

saukumu un lappušu. Dziļdomīgais 17 lappušu ievads

taču runā par „nekrietno, pagrimušo Merķeli", izpētī

viņam pat sirdi un nieres ar zinātnes precizitāti.

„Drīz viņš rādās briesmīgs, drīz ākstīgs un smie-

klīgs, bet vienmēr nicināms, gan kā brīvības un cil-

vēka cienās apustulis, gan kā kritiķis, gan mākslas

tiesnesis, kas visu, ko radījusi vācu māksla un centība,

aptraipa, viegli jokodamies un neglīti zobodamies. Vi-

sur viņš saviem zobiem apgrauž visu, kas cēlu
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( ) cilvēku nopelns. Un to viņš dara savos

rakstos, kas tikpat liecina par muļķību kā par ne-

ziņu". „ledomība", „pašlabums", „tīra muļķība", «ļaun-

prātība", „velnišķa tieksme kaitēt un samaitāt" —

tādus dzenuļus šausmīgajā Merķelī atradis, uzzinājis

un pierādījis anonimais autors. Svarīgākais dzenulis

tomēr bijusi skaudība. Tāpēc Merķelis, ļoti plān-

veidīgi rīkodamies, vispirms uzrakstījis grāmatu „Let-

ten", lai „sev iegūtu jūtīgas dvēseles" „kā Herostats"

bet nu gan diezgan. Tagad pēc šiem ļoti pama-

tīgajiem anonimā muižnieka atklājumiem, ļausim viņa

tik labi aprakstītajam briesmonim Merķelim pašam
runāt un, proti, kādā mazā, dzejiskā rakstiņā, kas

saucas „Vanems Imanta «latviešu teika", iznācis 1802.

gadā un veltīts Krievijas ķeizaram Aleksandram I.

Šim rakstiņam jau tāpēc vien liela vēsturiska nozīme,

ka pēc vispārēja ieskata tas lielā mērā ietekmējis 1804.

gada agrārreformu Vidzemē. Pārrunas par agrārre-
formu patiešām arī sākās, tikko parādījās šis Mer-

ķeļa rakstiņš, un mūsu jau minētais anonimais au-

tors laikam raksta pirmajā karstumā, kad nelaimīgā

agrārreforma jau bija izdarīta. Jāpiemetina vēl, ka

Merķelis, šis drošais cīnītājies par cilvēka tiesībām

un cilvēces labklājību, stingrais principu vīrs, ilgus

gadus visniknākā kārtā apkaroja Napoleonu I. Visu

laiku no 1796. līdz 1850., savam nāves gadam viņš,

turpretim, lai gan desmit gadus Vācijā dzīvodams, ne

reizi nav naidīgi uzstājies pret Krievijas tautu vai tās

iekārtu. lemesls mums pilnīgi skaidrs, jo, būdams

patiess radikāls, Merķelis saprata, cik milzīgi daudz

vēl vajag mierīga darba lielajā austrumu valstī, lai

iedzīvotāji tiktu pie izglītības un pirmajiem veselīgas
attīstības pamatiem. Rietumvalstīm derīgie un var-
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būt arī nepieciešamie politiskie eksperimenti Merķe-

lim tāpēc likās kas pilnīgi neiespējams un drausmīgs

Krievijai, pašam pie tam labi zinot valsts iekārtas ele-

mentus savā Vidzemē. Viņš zināja, ko nozīmētu muiž-

niekam, ko pilsonim, ko zemniekam jaunie vārdi: pro-

vinču patstāvība un autonomija, konstitūcija un taml.

Vēl Aleksandra I valdības laika otrā pusē, tā tad

tā saucamajā reakcionārajā periodā, Merķeļis no Viņa

Majestātes dabūja mūža pensiju 300 rubļu apmērā.

Svarīgākais iemesls pensijas piešķiršanai bija viņa

1820. gadā iznākušais darbs „Die freien Letten und

Esten". Ļoti žēl, ka Merķeļa manuskripti, kas pēc
dēla izteicieniem sastatot desmit sējumus, nav līdz šim

iespiesti. Kur pašlaik šie manuskripti atrodas, mums

arī nav zināms. Kad šo rindiņu rakstītājs savā Leip-

cigā 1862. g. Brokhausa izdevumā iznākušajā darbiņā

„Baltisches namentlich livlāndische Bauernzustānde"

ieminējās par to pieminekli, kas reiz latviešiem un

igauņiem Merķelim ceļams*), viņa dēls teica, ka pēc

*) Piezīme. Pirms 12 gadiem, 1850. gadā, iecienītais Lie-

pājas tirgotājs Hagedorns, turienes plaukstošās krājaizdevu kases

dibinātājs, šis iestādes 25. gadu jubilejā gribēja par to runāt.

Viņš bija sagatavojis runu par to, ka tieši Merķelis viņu vienmēr

mudinājis dibināt šo svētīgo iestādi, tas „M erķelis, kam

latvieši un igauņi pec simtgadiem cels piemt-

ne kl i". Bet Hagedorna muižnieku kārtas draugi, pec viņa paša

vārdiem, bija tā sašutuši, ka nodoms bija jāatmet. — Bez Hage-

dorna ārpus Rīgas botu minams vel tikai viens Mērķēja draugs

— nel. mācītājs Jannaus Laisā pie Tērbatas, kura darbībā izpaudās

Merķeļa gars; starp citu viņš savā draudzē nodibināja 20 taut-

skolas. Viņš ierosināja ari 3 skolotāju semināru dibināšanu, bet

šo projektu muižniecība ar pateicību ievietoja savā landtāga ar-

chlvā. Liekas, ka Merķeļa draugi bija reizē ari krietnākie viri

Baltijas provinces.
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viņa domām labākais piemineklis tēvam būtu neie-

spiesto darbu izdošana.

Pagaidām vajadzētu par jaunu iespiest jau ie-

spiestos Merķeļa rakstus, kas tagad tikai ar grū-

tībām vairs dabūjami un kuros tik daudz moša gara

un noteiktības, ka arī nākamās paaudzes ar patiku

gar tiem kavēsies. Mūsu nenozīmīgajā Baltijas lite-

rātūrā nekā tamlīdzīga neatradīsim.

lepriekšējās lappusēs daudzu vietā vienam

anonimam muižniekam bija iespēja izteikt jaukos vār-

dos savu taisnīgo sašutumu par nekrietno Merķeli,

viņu pamatīgi apklājot dubļiem. Tagad mans uzde-

vums še pievienot tāda izcila Vidzemes muižnieka

spriedumu par Merķeli, kāds bija nel. R. I. L. Sam-

sons fon Himmelstjerns. Viņa žurnāla „Inland" 1838.

gada pielikumā iznākušā darba „Historischer Ver-

such ūber die Aufhebung der Leibeigenschaft m den

Ostseeprovinzen" ievadā lasām šādas rindas:

„Mēs atceramies — neizsakāmo izjūtu, ko ra-

dīja mūsos to cilvēku draugu raksti, kam sirdij
tuvs bija zemnieku stāvoklis Baltijas provincēs.

Dažus no šiem rakstiem neievēroja. Dažus saņēma

ar tādu naidu, kas gan liecināja par bailēm no

ugunīgiem vārdiem attēlotās patiesības, bet ne-

vis par autora nolūku neizpratni vai viņa spēju ne-

atzīšanu."

„Savādi, ka starp pēdējiem jāmin nevis kādi ne-

krietni skribenti, kas mīl visu ko attēlot citādi,

bet gan Dr. Merķeļa kungs."

«Apsūdzību un cīņu laiks ir pagājis, un nevie-

nam vairs nepārmet viņa politiskos vai patriotiskos
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uzskatus un spriedumu par Merķeli*). Cik man zi-

nāms, tad nav ko bīties pārmetuma (Samsons lai-

kam jūt, ka viņš uzkāpis uz degošām oglēm), jo,

atskaitot vienu otru iespējamu iebildumu, atklāti

atzīstam,. ka Dr. Merķeļa kungam ir lieli nopelni
zemnieku stāvokļa uzlabošanā. Viņš runāja aizrau-

damies, bet taisnību. Šī aizraušanās bija centieni

pēc labiem darbiem (tas Samsonam iespiests reti-

nātiem burtiem) un tāpēc nevien piedodama, bet

pat pilnīgi attaisnojama. Ja Dr. Merķelis nebūtu

runājis ar to aizraušanos, kas iejūsmināja tikpat

viņa vārdus kā sirdi, tad, droši vien, viņam būtu

tāpat klājies kā priekšgājējiem. Līdzīgi tiem vi-

ņu nebūtu ievērojuši, nebūtu dzirdējuši. Viņa at-

klātā valoda 1796. gadā iznākušajos „Letten" dažā

labā jauneklī radīja svētīgus uzskatus nākotnei."

„Šos manus individuālos ieskatus lasot, mana

publika var viegli redzēt ar kādu uzticību un,

ļaunākā gadījumā, arkādu resignāciju (— —)
es tagad viņam dodu rokās šo apcerējumu. To iero-

sināja vispirms augstākas instances vēlējumies —;

vēlāk likās, ka būtu labi šo darbu iespiežot padarīt

pazīstamāku."

Tiktāl Samsons, kas ar šīm rindām cēlis netikai

Merķelim vien, bet arī sev cienīgu pieminekli. Es jau

„•;'*) Piezīme. Laipnais lasītājs šinīs vārdos būš izdzirdis tā

vira milzīgo nozīmi, kam latvieši Katlakalnā pie Rīgas 1869. gadā

viņa simtajā dzimumdienā cēluši pieminekli, bet drīz, kā viss lie-

cina, cels ari citus — gan ar ziedojumiem, gan godalgām par

Merķeļa cienīgu humānu darbību literatūrā. Tikai tā Merķelim
tiks tas gods un ciena, ko šis aizsaule aizgājušais patriots, cil-

vēku draugs un rakstnieks, pārpilnam bija pelnījis, bet ko līdz

šim viņam tik nepamatoti liedza.
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gan agrāk aizrādīju, ka taisni Samsons rūpējās par

zemes atņemšanu latviešiem, bet neaizmirsīsim, kādā

laikmetā un kādā stāvoklī viņš to darīja.
Bet Jūs, mūsu dienu jaunekļi, kas sajūsmināties par

taisnību, lasīdami šīs rindiņas varbūt pirmo reizi,

pēc Samsona apcerējuma gaišajām pusēm un ano-

nīmā autora nekrietnībām izpratīsit lielo Merķeļa no-

zīmi, tās varenās literāri politiskās cīņas, ko viņš

izcīnīja un to drosmi, kas šīm cīņām vajadzīga, pat

neatliekami nepieciešama. Man gribētos Jums ausī

šādus vārdus ierunāt: indīgi apmelojumi un nikna

vajāšana ir gods un nevis kauns katram, kas cīnās

par cilvēku labklājību un, lai Dievs dod, arī Jums.
Mēs taču visi ticam reliģijai, pēc kuras Kristus kā

cēlākais cilvēks bija reizē arī visvairāk nievātais un

vajātais. Tādas hēroiskas ticības cienīgi esam vie-

nīgi tad, ja spriezdami par vīriem, kas darbojas at-

klātībā, nevis klausāmies draugu vai naidnieku vār-

dos, bet gan raugāmies, ko viņi dēļ kopējās labklā-

jības cietuši un izcīnījuši
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RES PARVAE CRESCUNT.

Baltijas un pārējās vācu avīzes, lai lasītājus iepa-

zīstinātu ar krievu tiesu iekārtu, tik daudz rakstī-

jušas par Ņečājeva procesu, ka labāk par to nerunāt.

Kopš gadiem visi krievu literārie izdevumi atreferē

saviem lasītājiem saistīgās tiesas lietas vai nu pil-

nīgi, vai pa daļai. Kas interesē atsevišķas provinces,

pilsētas un apriņķus, to sīkāk apraksta palaikam tikai

turienes avīzēs, galvaspilsētas presē tikai atkarībā no

tā, par cik var modināt vispārēju interesi. Par Bal-

tijas un Pēterburgas vācu presi ar gandarījumu jā-

saka, ka kopš franču prūšu kara, ar dažiem izņēmu-

miem, tā par vāciešiem, krieviem, latviešiem un igau-

ņiem raksta daudzpusīgāk un ar mazāk aizspriedu-

miem, nekā tas bija daudzus gadus. Kaut tas tā vēl

ilgi būtul Tagad šīs avīzes sniedz daudz ko no krievu

avīzēm pareizi pārtulkotu, kas agrāk vai nu nemaz

nenotika, vai arī ļoti tendenciozi.

Kāds process, ko šī gada sākumā Pēterburgā at-

klāti, lai gan ne zvērināto tiesā, iztiesāja, liekas vā-

cu baltiešu presē, ļoti saīsināti un tikai garām-

ejot aprakstīts, lai gan tam zināmā mērā lokāls

raksturs. Lai mēs būtu, cik vien tas iespējams,

objektīvi, paraudzīsimies, ko raksta par šī procesa

cēloņiem krievu Pēterburgas avīze, kas vienīgā krie-

vu avīze, par ko varam teikt, ka tā stāv tālu no

krievu nācionālā virziena. Tā bieži polemizē ar krie-

vu «Maskavas avīzi" un «Balsi*pārmetot tām nai^



376

dīgu izturēšanos pret vāciešiem un poļiem. Šinī avīzē,

kurai pašai tā tad šo naidu nevaram pārmest, 1871.

gada 23. marta 82. numurā atrodam šādu korespon-
denci no Rīgas:

,Jūsu avīzē bija jau runa par latviešu delegā-

ciju, kas bija devusies uz Pēterburgu, un par tās

neveiksmi. Nevien sabiedrībā, bet arī žurnālisti-

kā par to izplatītas nepareizas ziņas, un tāpēc
nebūs lieki, ja Jums īsi, bet pēc patiesības, pa-

stāstīšu par delegācijas nosūtīšanu uz Pēterbur-

gu un par latviešu preses likteni.

Kad 1870. gada pavasarī Vidzemes muižnie-

cības landtāgā parakstīja pazīstamo muižniecības

adresi, latviešu zemnieki ļoti vēlējās saimnie-

ciskā un tiesu ziņā pielīdzināties valsts krievu

guberņu zemniekiem. Vidzemes zemnieks ilgojas

pēc tās neatkarības, kas ir pārējiem valsts zem-

niekiem. Viņš arvien cer, ka valdība arī uz Bal-

tijas provincēm attiecinās tās svētīgās reformas,

kas Krievijā jau reālizētas. Bet Baltijā tiesas un

administrācija ir vēl pilnīgi vienas kārtas rokās.

Tādos apstākļos bieži vien likuma garantētā per-

sonas brīvība un neaizkaramība izrādās māņi.

Baltijas guberņu zemnieki šo stāvokli līdz šim

pacietuši, cerēdami, ka arī viņus reiz skārs labda-

rīgās reformas.

Baltijas guberņās un vācu presē sākās aģitā-

cija par Vidzemes muižniecības adresi, kurā tā

savus neticamos prasījumus izteica visas zemes —

tā tad arī latviešu un igauņu — vārdā. Redzot

šādu rīcību, latviešos dabīgi pamodās griba pro-

testēt pret to, ko prasīja un vēlējās viņu vārdā.
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Viņiem tas likās dabīgi savu lūgumu nolikt pie

troņa kāpēm, ja to var darīt arī Baltijas muižnie-

ki*). Šo nodomu tūliņ izpildīja. Apmēram 15 pa-

gasta vecākie sapulcējušies nolēma projektēt un

rediģēt adresi. Šo adresi izplatīja pa visu zemi,

un pēc divām nedēļām 200 pagastu ar vairāk kā

200.000 iedzīvotāju bija to parakstījuši. Katrs

pagasts bez tam pēc valdes lēmuma visa pa-

gasta vārdā izgatavoja savu adresi. Adreses pa-

gasta valdes protokolēja, un pagasta valžu locek-

ļi tās parakstīja, pievienodami zīmogu. Vietējā

priekšniecība konfiscēja vairāk par pusi šo ad-

rešu un tās iznīcināja. Pēc tam centās visu šo

adrešu lietu uzskatīt par atsevišķu aģitātoru dar-

bu. Šie mēģinājumi tomēr bija velti un šī gada
janvārī Pēterburgā ieradās delegācija ar 52 ad-

resēm, kas reprezentēja 50.000 iedzīvotāju. Tās

bija nekonfiscētās un neiznīcinātās adreses. Es

Jums nestāstīšu sīkumos par delegācijas atraša-

nos Pēterburgā, tikai divos vārdos gribu piemeti-

nāt, ka tai atņēma adreses un ieteica, cik ātri

vien iespējams, atgriezties. — — Delegācijai bija
jāatgriežas bez kādiem panākumiem." — —

Šis raksts, ko tālāk netulkošu, jo tas būs zināms

no sekojošā procesa apraksta, cenšas beigās krievu

lasītājam pierādīt, ka tikai pārpratuma dēļ adrese

nav pieņemta, un ka delegācija nekādā gadījumā nav

nedz ko nelikumīgu darījusi, nedz prasījusi. Tikai,

*) Te avīzes redakcijai šāda piezīme: „Tāda doma Vid-

zemes zemniekos, protams, varēja rasties; tomēr viņi laikam

domājuši tikai par pašu adreses iesniegšanas faktu, bet ne par

rezultātiem, kādi bija šim bruņniecības mēģinājumam".
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pēc manām domām, rakstā nepareizi teikts, ka de-

legācija nekā nav panākusi. Protams, tā varēja lik-

ties korespondentam un vēl vienam otram, kas tū-

liņ bija gaidījuši diez* kādus rezultātus no šīs l?t-

--viešu pagastu uzstāšanās. Vērā liekams arī tas, ka

muižniecības adresei pagājušajā gadā tūliņ nebija vē-

lamo panākumu. Politiskās lietās, kur katrs solis

jo rūpīgi apsverams, iepriecinātāji rezultāti nav tū-

liņ kā gatavi āboli no kokiem plūcami.
Šo latviešu adresi katra krievu galvaspilsētas avī-

ze ir vismaz reizes desmit, divdesmit pārrunājusi,

pie tam bieži itin sīki un pamatīgi. Nevienam, kas

lasa avīzes, nevarēja palikt neskaidra Baltijas iedzī-

votāju vairuma noskaņa. Vai tad varam teikt, ka ne-

kas nav sasniegts, ja mums acu priekšā tik milzīgs

rezultāts, kas ilgākam laikam nemaz nevar palikt
bez sekām? Delegātiem Pēterburgā nav ne matiņš

aizkārts, izņemot rakstu avīzē „Nordische Presse",

kas bija par iemeslu turpmāk apskatāmajam pro-

cesam. Mums nav iemesla domāt, ka augstākās ap-

rindās Baltijas provinces, būtu piemirstas, jo dažas

nedēļas pirms latviešu delegācijas ierašanās Pēter-

burgā divi svarīgi, pat ļoti svarīgi reformu likumi

dabūja visaugstāko apstiprinājumu. Ar vienu likumu

visu triju provinču katras kārtas pilsonim piešķirtas
tiesības būt par dzirnavu īpašnieku; otrs paplašina

nemuižnieku tiesības Baltijas provinču iestādēs un

bez tam sola Baltijas muižnieku tiesību re-

vīziju. Lai arī cik mazas un neievērotas ir latviešu

un igauņu tautas intereses, tās tomēr aug. Jau zemāk

aprakstītā sūdzība pati par sevi liecina par to.

Pēterburgas krievu aprindās interese par latviešu

delegāciju bija ļoti liela, un kad „Nordische Presse"
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(kuras vadība parasti gan bijusi diezgan taktiska)

ievietoja rakstu pret delegāciju, viens no Krievijas

ievērojamākajiem advokātiem, tieslietu profesors Spa-

sovičs, pats piedāvājās bez kāda honorāra uzturēt

sūdzību pret šo avīzi.

Turpmāk lasītāji iepazīsies ar procesa gaitu jo

sīki, jo daži blakusapstākļi tam rada sevišķu interesi.

Lai procesa atstāstījums būtu pilnīgi bezpartejisks,
tad Spasoviča apsūdzības runas būs lasāmas pēc

„Balss", kas, protams, latviešu adresei simpatizē, bet

aizstāvības — pēc pretinieku avīzes „Neue Dorptsche

Zeitung", kas pareizi atstāstījusi tikai šo procesa da-

ļu. Tiesnešu starpā nedzirdēja sevišķi krieviski ska-

nīgu vārdu. Priekšsēdis bija prezidenta palīgs kņazs

Keikuatovs, locekļi: Miloveckis un grāfs
Borchs. Krievu avīzes žēlojās, ka priekšsēdis četras

reizes pārtraucis Spasoviču, bet „N. Dorptsche Z.'\

ka Spasovičs pastāvīgi centies runāt par politiku.

Sēde notika 29. aprīlī Pēterburgas apgabaltiesas
3. nodaļā bez zvērināto piedalīšanās un beidzās ar

apsūdzēto attaisnojumu. „Neue Dorptsche Zeitung'* iz-

sakās, ka Spasoviča runu neievietojot tāpēc, ka tā

nedz ar formu, nedz ar saturu sevišķi neizceļoties.
Mēs te varam būt vienis prātis. Spasoviča kungs,

acīmredzot, ciktāl viņam bija vārds dots, bija vien-

kārši atstāstījis notikumus un tos novērtējis. Par

aizstāvi Fossu mēs nekādā gadījumā nevaram teikt

to pašu. Viņš uzstata morāles principus, kas ļoti

uzkrītoši, un kurus Spasovičs, liekas, beigās dažiem

zīmīgiem vārdiem arī pareizi novērtējis.
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Kada latviešu sūdzība.

„Sedi atklājot, sekretārs nolasīja sūdzētāja Vītola piln-
varotā Spasoviča sūdzību pret avīzes „Nordische Presse"

redaktoru Vilhelmu Lindesu, kas skanēja šā: „Sakarā ar 1870.

gada pirmajā pusē vispadevigi iesniegto muižnieku adresi pa-

turēt Baltijas provinces muižnieku privilēģijas, latviešu tautības

Vidzemes zemnieki ar daudziem pagastu iedzīvotāju parak-
stiem sacerēja adresi, kas taisni pretēji muižnieku prasījumiem
lūdza tiesu iekārtu pec 1864. gada 20. novembra likuma un

zemes pārstāvību, piedaloties visām kārtām. Lai gan vie-

tējā policija konfiscēja daudziem parakstiem klātos šis

adreses eksemplārus, līdz valdībai tomēr nokļuva 50.000

parakstu. 1871. gaad janvāri Pēterburgā ieradās Vid-

zemes zemnieku delegācija, kuras sastāvā bija pieci pagasta
vecākie: Kārlis Vītols, Kārlis Biķis, Klāvs Golveris, Dāvids

Zvirgzdiņš un Jēkabs Brastiņš. Viņus pieņēma iekšlietu mi-

nistrs un Viņa Majestātes kancelejas 3. nodaļas priekšnieks.
Adresi viņi iesniedza. Sakarā ar to „Nordische Presse" 1871.

gada 18. numurā parādījās anonims raksts, kas zobojās par

adreses rašanos, saturu un tās rezultātiem. Presei ir pilna
tiesība pārspriest tādu vispār saistlgu jautājumu kā adrese,
to atzīt vai ari nopelt. „Nordische Presse" raksts, turpretim,
sniedzas pāri kritikas robežām, mezdams ēnu uz adreses per-

sonīgo raksturu un iemesliem, nostatot to kā finanču darījumu,
kas dodot dažām personām ļoti labus ienākumus, lai uzla-

botu savus materiālos apstākļus. Adreses autorus rakstā no-

sauc par «rūpniecības bruņiniekiem", kurus krieviski varētu

saukt par „prohoģimci i naduvali". No visiem, kas piedalījās
adreses sacerējumā un nodošanā, minēts vienīgi mans klients

Vītols, kas patiešām rosīgi darbojies adreses lietā. Bez tam

augstāk minēto izteicienu Vītols var uzskatīt vienīgi par ap-

vainojumu un apslēptu aizrādījumu, bet ka adrese no viņa

puses ir vienīgi naudas lieta, lai sagādātu līdzekļus eksistencei

— par neslavas celšanu. levērojot visu aizrādīto, es kā Vī-

tola pilnvarotais norādu uz sodu lik. 1.539 p. piezīmi, pamato-

joties uz 1.044 panta, kā pret „Nordische Presse" atbildīgo
redaktoru Vilhelmu Lindesa kungu, tā ari pret raksta autoru,

ja to tiesa atzītu. Abus apsūdzu par neslavas celšanu
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manam klientam Vītolarm Es lūdzu prokurora kungu

ļaut lietai risināties likumīgā gaitā, kā tas norādīts krimināl-

likumu 511. pantā. Šai sūdzībai pievienots: !• Spasoviča kunga

pilnvara; 2. miertiesneša protokols par nenotikušu izlīgumu;
3. avīze, kurā raksts iespiests; 4. šī raksta tulkojums krievu

valodā; 5. vispadevigā zemnieku adrese ar 50.000 parakstiem
un 6. Viņa Ķeizariskajai Majestātei adresēts raksts, ko pieci

pagasta vecākie iesniedza Pēterburgā."

Pilnvarotais Spasovičs lūdza nolasīt „Nordische Presse"

18. numura ievietoto rakstu un lūdza atļauju pamatoties uz

sūdzībai pievienotajiem dokumentiem, sevišķi uz adresi un

V. Ķ. Majestātei adresēto rakstu.

Pilnvarotais Foss nekā neiebilda pret Spasoviča kunga

prasījumu un lūdza nolasīt raksta tulkojumu, tikai ne Spaso-
viča kunga, bet to, kas atrodas pie lietas. Bez tam viņš
nodeva Nordische Presse 60. numurā iespiesto rakstu ar

tā tulkojumu.

Pilnvarotais Foss. Mans klients vēlas nosaukt 18. numurā

iespiestā raksta autoru — tas ir Heubela kungs, kas še piedalās
sēdē un, ja Spasoviča kungs to vēlas, ar tiesas atļauju var

ieņemt vietu uz apsūdzēto sola.

Pilnvarotais Spasovičs. Es to vēlos.

Pēc tam Heubela kungu uzaicināja ierasties pie tiesas

galda.

Prezidents (Heubela kungam). Jūs esat dzirdējuši «Nor-
dische Presse" redaktora paskaidrojumu un ari sūdzētāja piln-
varotā izteikto vēlēšanos, lai Jūs par iespiesto rakstu sauktu

pie atbildības. Sūdzībā minēts tikai „Nordische Presse" re-

daktors, lai gan tur aizrādīts, ka arī autoru, ja viņš pazīstams,

apsūdz. Pret Jums tomēr nav tiešas sūdzības, un šinī gadī-

jumā Jūs varat tiesai paskaidrot, vai Jūs vēlaties, lai šinī

sēdē izspriež sūdzību pret redaktoru Lindesu jeb ne, jo Jums
tiesība prasīt, lai vispirms būtu iesniegta likumīga sūdzība

un pie miertiesneša izdarīti izlīguma mēģinājumi.

Heubela kungs. Es ūzņemos atbildību. Es vēlos.

Prezidents. Vai Jūs ievēlaties izmantot iespēju samierinā-

ties pie miertiesneša? (Klusums). Vai Jums nav neērti, ka

neesat varējuši sagatavoties aizstāvēties?
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Heubela kungs. Es biju miertiesas sede, un tā kā zinu,

ar kādiem noteikumiem Vītola kunga pilnvarotais grib izlīgt,
tad es nevēlos to darīt.

Prezidents. Vai nejūtaties kaut kā aizkārti, aicinot Jūs

pie tiesas aizstāvēties bez sagatavošanās, pie kam pret Jums
nav iesniegta tieša sūdzība?

Heubela kungs. Nē.

Prezidents. Vai Jūs tādā gadījumā nevarētu ieņemt savu

vietu?

Heubela kungs apsēdās apsūdzēto solā.

Tad Heubels atbildēja prezidenta jautājumiem, ka esot

godpilsonis un „Nordische Presse" līdzstrādnieks un vēloties

par aizstāvi Fossa kungu.

Tad tulks nolasīja krievu valodā tulkoto „Nordische Presse"

18. numurā iespiesto rakstu, kas šā skan *):

Jau pirms vastlāvja visā klusumā un pa lielai daļai aiz

kulisēm norisinājās traģikomēdija, kam pēc ilga sagatavojuma
beidzot vajadzēja norisināties. ŠI traģikomēdija saucas «lat-
viešu adrese". Darbīgās personas pēc to uzdevumiem ir da-

žādas. Prologs sākas kādā latviešu novadā Vidzemē. Te iz-

dara finanču darījumu, kas ļoti šiem laikiem piemērots — adre-

ses sacerēšana lūguma iesniegumam. Šis paņēmiens ir laik-

metīgs un ļoti izdevīgs iztikas līdzekļu iegūšanai dažiem šau-

bīgiem cilvēkiem, kuru saimnieciskie apstākļi sabrukuma stā-

vokli. Parakstu tikpat bagātīgs skaits, cik ienākumi bija lieli.

Parakstu skaits ir ap 30.000. Tas, kas iešanas mākslā nav

tālāk ticis par skaitīšanu, nesapratis, ka viņa priekšā ļoti

ievērojams koeficients. Kam izdosies kontrole? Papīrs ir pa-

cietīgs un Vidzemes zemnieki, paldies Dievam, nevienu reizi

vien parakstījās, kad viņiem solīja zelta kalnus. levads, Pē-

terburgā sākts, Maskavā aplausus guvis, bija pabeigts; trupa
devās uz Pēterburgu, lai palielinātu savu personālu. Trūka

jautras personas, kas nodeklamētu prologu. Te tā parādās

*) Tā kā, diemžēl, mums nav pie rokas „Nordische Presse"

18. numura, tad raksts jāpārtulko no „Balss". Vācu baltiešu

avīzes pierādīja šoreiz pietiekami takta, lai šo rakstu neiespiestu.
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„Balss" izskatā allegoriskā tērpā. Netrūkst ari intrigu aktieru

starpā. Tā savā starpā intriģē direktors, kam varoņloma, un

jautrās lomas tēlotājs. Prologā aktieriem izlūdzas publikas lab-

vēlību, bet viņiem nav pamata lūgt to, ko vēlēties nav ie-

mesla. Tomēr līgumu noslēdz. Kas ir piekrāptais krāpējs? Pa

tam sameklē visu nepieciešamo, adreses iesien un izgrezno

zelta burtiem. Sākas pirmais cēliens. Darbības vieta — viesnīca

Pēterburgā. Darbīgās personas — latviešu vadonis Vitolds ar

pavadoņiem. Adreses nodod un pievieno aktīm. Vitolds, tāpat
kā senais zemgaļu vadonis ar to pašu vārdu, nezina sabie-

driskās dzīves prasījumus *). Starp citu, viņš nezina, ka tas,

ko lūdz, gan labāk jāzina kā pēc dzirdēšanas vien. Viņa

pavadoņi vēl mazāk par to informēti **)•

Par adreses rašanos un tās sacerējuma veidu vēl mazāk

zināms. Divi stundas nepārtraukti pierādīdami savu neziņu,
Vitolds ar pavadoņiem nozūd no skatuves un pirmo reizi

saprot, ka ir zaudējuši. Pirmais cēliens beidzies. Seko inter-

medijs un atkal spēle aiz skatuves. Aktieri cenšas viens otru

drošināt, lai gan viņiem bail spuldžu gaismas. Viņi gatavi
tēlot otrā cēlienā, un ja vajadzīgs, ari trešajā. Kā viņiem tēlo-

jums izdevies, to redzēsim vēlāk, un tad nāks epilogs."

Tad nolasa „Nordische Presse" 60. numurā iespiestā rak-

sta krievu tulkojumu, pie kam paskaidro, ka 18. numura rak-

•) Patiešām, autora kungam visai respektējamas vēstures zi-

nāšanas! Līdz viņa rakstam visa pasaule no profesora līdz kvar-

tānim vai tertiānim ģimnāzijā domāja, ka Vitolds ir lietuvju kņazs.
Tikai elementāro skolu zemākā klase par to dažreiz bija neziņā.

**) Piezīme. Vītola kungs, kā man ziņots, ir turīgs un

izglītots saimnieks, kas ar sekmēm mācījies ģimnāzijā, tā tad

pats nevarētu uzrādīt vēstures neprasmi līdzīgu jau minētajai.
Neslavas celejs to, protams, nezināja. Par lielu nepatiksmi vienam

otram jautātājam nevien Vītola kungs, bet ari citi delegāti pec

aculiecinieku izteicieniem ļoti labi zināja, ko viņi lūdz. Proti, viņi

aizrādīja uz pašu piedzīvotiem, taisni neticamiem gadījumiem Bal-

tijas tiesās, kas ar visu savu smagumu guļas tikai uz latviešiem

un igauņiem, bet Baltijas vācu pilsonim tikai nemanot liek sevi

just.
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sta autors nemaz neesot domājis to Vitoldu, kas bija ieradies

Pēterburgā, lai iesniegtu adresi.

Pilnvarotais Spasovičs. Tiesnešu kungi, „Nordische Presse"

š. g. 18. numurā ir ievietots raksts, kurā kariķētā veidā ap-

rakstīti patiesi notikumi, bet no piedallgām personām minēta

tikai viena, proti Vitolds. Vidzemes guberņas Valmieras ap-

riņķa Kauguru pagasta vecākā vārdā es iesniedzu sūdzību

par apvainojumu. lekām apstājos pie raksta, lai man vispirms

ļauts pierādīt, ka mans Vītols un rakstā minētais Vitolds ir

tie paši. To pierādīt nav grūti — vispirms, Vītols un Vitolds

ir tas pats personu vārds, kas vēlāk kļuva par uzvārdu. Vitolds

ir lietuvju, bet Vītols latviešu vārds. Abu šo vārdu starpība

ir apmēram tāda kā starp poļu Krajevski un krievu Krajevskij,
kur pēdējam tikai pievienots j. Otrām kārtām, neviens cits

Vītols vai Vitolds nav piedalījies adrese, bet tikai tas, kas

ar citiem četriem pagasta vecākiem Biķi, Golveru, Zvirgzdiņu
un Brastiņu bija ieradušies Pēterburgā. Trešām kārtām, ja
vēl pastāvētu šaubas par aprakstītās personas identitāti ar

manu klientu, tad šīs šaubas pilnīgi novērš tas, ka šinī rak-

stā aktieru trupas vadītāju salīdzina ar teiksmaino zemgaļu

vadoni un varoni, kam tas pats vārds. Zemgaļi ir latviešu

tautas nozarojums, un leišiem patiešām ir eposs, kurā ap-

dziedāts varonis Vitolds. Šāds eposs ir pazīstams ar nosau-

kumu Vitolaranda jeb „Dziesma par Vitoldu". Tāpēc man

jākonstatē, ka Vītols ar d pievienojumu ir identisks Kauguru

pagasta vēcākam. „Nordische Presse" raksts par latviešu ad-

resi to attēlo smieklīgu, kas, protams, vēl neiet pāri literārās

kritikas robežai. Patiešām, prese var katru notikumu sabiedrībā

apskatīt vai nu nopietni, komiski vai ari ar jocīgu pieeju.

Varēja rakstam pievienot pat vinjeti ar adresē piedalīgo per-

sonu attēliem. Viss tas ir atļauts, bet nevar gan nevienu no-

lamāt nepieklājīgiem izteicieniem, kādu apvainot negodīgā dar-

bībā, ja viņš nav vainīgs. Man liekas, ka „Nordische Presse"

rakstā ardomas i viens i otrs. Vispirms, rakstā lietāts vārds,
ko es uzskatu par lamu vārdu: „rūpniecības bruņinieks". Šis

apzīmējums ir franču chevalier d'industrie tulkojums, un to

nekādā gadījumā nevar krieviski pārtulkot. „Balss" to pār-

tulko ar „viltnieki" (njiyTbi), krievu „Pēterburgas Avīze" ar

„klaidoņi" (npoxoflHMu;bi); varētu teikt arī „blēži"
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Tomēr visi šie vārdi neizsaka to, ko apzī-

mējums «rūpniecības bruņinieki". Tas apzīmē cilvēku pēc iz-

skata džentlmeni, kavalieri, pieklājīgu ārieni, kas iespiežas labā

sabiedrībā, izlietā visādus paņēmienus, pieviļ, izvelk no kar

batām makus un tā joprojām. Es domāju, nevar būt šaubu,
ka šis apzīmējums ir apvainojums un nonievājums. «Nor-
dische Presse" tomēr pie tā neapstājas, bet gan pasaka,

kāpēc tā apzīmējusi šādā vārdā latviešu adresē piedallgās

personas. Izskaidrojums ir vēl ļaunāks par apzīmējumu. Pēc

«Nordische Presse" šo viru amats, sacerot adreses, ir iz-

devīgi finanču darījumi, no tiem labi nopelnīt un bez pūlēm
uzlabot savu satricināto saimniecisko stāvokli. To varam ie-

domāties tikai divējādi: vai nu, ka ienākumus viņi gūst no

pieviltajiem zemniekiem, un tad viņi ir tas, ko mēs savā sa-

biedrības dzīvē saucam par «asinssūcējiem". Man liekas, ja
kādu bez pamata nosauc par «asinssūcēju" vai arī raksturo

kā tādu, tad tā nav nevien nolamāšana, bet ari neslavas

celšana; te jau vairs nerunā par negodīgu rīcību, bet par

veselu dzīvi, kas ir netikumīga un negodīga. Valdītājs senāts

pagājušajā gadā Kurkina (221. nr.) procesā nolēma, ja kārtīgu
sievieti nosauc vārdā, ko raksta ar burtu m..., tad te jau
ir neslavas celšana, jo viņu apvaino negodīgā dzīvē, šinī ga-

dījumā ir tāpat. Otrs «rūpniecības bruņinieku" izskaidrojums
ir vēl ļaunāks. Ja šie rūpniecības bruņinieki, par kujiem runā

«Nordische Presse", savus līdzekļus nav dabūjuši no zemnie-

kiem, tad viņi tos dabūjuši kur citur, tad viņi ir algoti,
lai aģitētu, un viņi aģitē, jo ir piekukuļoti. Visiem ir zināms,
ka te parādījusies poļu, zviedru, vācu intriga: kāpēc vācu

avīzes lai tāpat nerīkojas. Kāpēc lai nerunā par krievu in-

trigu, kas iziet no Pēterburgas un Maskavas? Es ticu, ka

sabiedriskam cilvēkam nevar būt lielāks un sāpīgāks apvai-

nojums, kā viņu nosaukt par uzpirktu un piekukuļotu. Tas vēl

ļaunāk, kā apvainot negodīgumā privātās lietās. Ari šādi

iztulkots tā tad vārds rūpniecības bruņinieks, kā «Nordische
Presse" to saprot, ir neslavas celšana. Man jāpiemetina, ka

rakstā minēts rūpniecības bruņinieks, nenosaucot personu, bet

tā paša raksta beigās, 32 rindiņas no frāzes, minēts vārds

Vitolds vai Vītols, kā intereses es pārstāvu, un aprakstīta

viņa rīcība. Spriežot pēc tās pašas avīzes 60. numura raksta,
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ko te mans parts iesniedza, man liekas, ka viņš centīsies

pierādīt, ka 18. numurā ar apzīmējumu «rūpniecības bruņi-
nieks" domāts cits un ka «rūpniecības bruņinieks" ir persona

par sevi un. mans klients Vītols atkal persona par sevi. So

paskaidrojumu laikam iesniegs tiesai. Tas atrodams «Nor-
dische Post" 60. numurā, bet es domāju, ka šim paskaidro-

jumam nav pamata. «Nordische Presse" varbūt patiešām do-

māja savu apzīmējumu ņemt atpakaļ, tomēr redakcija ap-

vainojumu vairs nevar labot. Ja grib kādu apzīmēt par

rūpniecības bruņinieku, un tad, kad tas izdarīts, šo apzīmē-

jumu ņem atpakaļ, tad apvainojums paliek, lai arī ne pilnā

mērā. Tāpēc, es domāju, nevar ticēt «Nordische Presse" ap-

galvojumam, ka šis apzīmējums «rūpniecības bruņinieks" ne-

attiecoties uz Vītolu. Lai pierādītu, ka tas tā, es vēlētos,
lai mani pretinieki pateiktu, kas tad īsti ir šie rūpniecības

bruņinieki? Nosaukts vienīgi Vitolds vai Vītols. Tādā kārtā

katrs lasītājs, pat tas, kas apstākļus zina, šos vārdus attieci-

nās tieši uz viņu, neatrazdams neviena cita vārda, izņemot
Vitoldu vai Vītolu. Ja mani pretinieki zina, kas ir šie rūp-

niecības bruņinieki, tad es viņus lūdzu to darīt, un tas ir

ari viņu pienākums, tos nosaukt. Ja rakstā būtu minēti visi

pagasta vecākie, tad šī sūdzība būtu kollektlva. Es tomēr lūdzu

nosaukt nevis jocīgos vai izdomātos un nemaz neeso-

šos vārdos, bet gan īstos. Tā kā tas nav iespējams, jo
nosaukta tikai viena persona, tad laikam gan nevarēs teikt,

ka ir domāti vācu rakstnieki Sch. vai fon Boks. Vēl viens

veids būtu šāds: es lūdzu pamatīgāk apskatīt rindas starp

apzīmējumu «rūpniecības bruņinieks" un vārdiem, kur Vī-

tolu redzam kā darbīgo personu. Man šķiet, ka te vijas

vesels tikls saišu, kas saista apzīmējumu «rūpniecības bru-

ņinieks" ar Vītolu, tā ka nevar būt cits domāts. Lai to pie-

rādītu, lūdzu tiesas atļauju apskatīt chronoloģiskā kārtībā

visus uz. šo lietu attiecīgus faktus, lai konstatētu patiesību,

kāda tā bija. Pie tam varu apsolīt, ka — lai gan pārrunā-

dams politisku notikumu par latviešu adresi — tikai tik daudz

par to runāšu, cik nepieciešams, Vītolu aizstāvot; citiem vār-

diem — es neuzdrošināšos pieskarties politikai. Par visām

lietām
— man jārunā par to, ko raksts noklusē, bet kas pa-

tiesībā pastāv. «Nordische Presse" attēlo latviešu adresi, it
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kā tā nebūtu nekas cits kā aģitācija... Patiesībā latviešu ad-

rese parādījās kā atbilde jeb sekas kādai citai, kas mums

zināma kā muižniecības adrese. Šis abas adreses stāv savā

starpā ciešā un nopietnā sakarā. Otru adresi izsauca pirmā.
Tās rašanās šāda: es pieturos tikai pie faktiem, tos nenovēr-

tējot. Baltijas guberņās ir liela šķelšanās, vispirms, kārtu

un, otrkārt, nācionālā ziņā.
Prezidents. Lūdzu pieturēties pie tā, kas tieši attiecas uz

Vidzemes muižniecības un latviešu zemnieku adresi un neuz-

kavēties pie faktiem un darbiem, kam sakars ar tām partijām,

kas, pēc Jūsu domām, tur pastāv.

Spasovičs. Atļaujiet man vismaz pateikt, ko zemnieki pra-

sīja un kāpēc viņi to prasīja. 1870. gada janvāri Rīgas

landtāgā iesniedza Vidzemes muižnieku adresi, kas lūdza to,

ko saucam par autonomiju, vietēju pašvaldību, ari ticības

brīvību, vācu valodas lietāšanu administrācijā. Visu to pa-

matoja uz vēsturiskiem precedentiem, vēstures tiesībām, bet

tā kā šo guberņu zemnieki ļoti naidīgi pret muižniecību,
tad viņi katru tās vārdu saprot citādi, un tā arī muižniecības

adresē teikto citādi uztvēruši. Vārds „autonomija" zemnieku

valodā (nespriedīšu, vai pamatoti jeb ne) saucas „feodālisms".
Zemnieki ir domājuši, varbūt ari bez iemesla, ka autonomija
būs tā, kas viņiem uz visiem laikiem atņems vienību ar val-

sti, tiesu iekārtu, zemsti, kas stiprina saites ar valsti.

Tad viņi nolēma iesniegt pretēju lūgumu un lūdza divi lietas,
kas adresē minētas — pirmkārt, jaunās tiesas uz tiem pašiem

pamatiem kā pārējā Krievijā un, otrkārt, zemstes, piedaloties
tanīs visām kārtām. Viņi iesniedza no savas puses lūgumu,
bet muižnieki no savas. Šai adresei bija daudz parakstu, kuru

skaits pēc pašas „Nordische Presse" sasniedza 30.000. Var-

būt bija arī mazāk parakstu, bet tie izteica lielas daļas ie-

dzīvotāju vēlēšanos un gribu. Valmieras apriņķī un arī citur

pagastu vecākie un rakstveži vāca ...

Prezidents. Par adreses sacerēšanu tiesas izmeklēšanā nav

radies neviens apstāklis, pēc kā varētu secināt to, ko Jūs.

Tā kā izšķirīgajām debatēm jābalstās uz tā, ko dod tiesas

izmeklēšana, tad es Jūs lūdzu palikt tās robežās.

Spasovičs. Parakstus adresei vāca. Tas ir tas, ko „Nor-
dische Presse" sauc par Pēterburgā un Maskavā pasākto un
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aplausus guvušo priekšspēli. Tas ir vācu aizrādījums uz to,
ka adrese neesot labprātīgi sacerēta un bez kādas vajadzī-

bas, bet ka neredzama roka Pēterburgā un Maskavā šo lietu

vadījusi un panākusi, ka šo adresi uzraksta. Kad paraksti

bija savākti, zemnieki adreses nodošanai izvēlējās delegāciju
ar Vītolu priekšgalā. Pārējie delegācijas locekļi bija manā

sūdzībā jau minētās personas. Delegācija devās uz Rīgu un

no turienes uz Pēterburgu. Par to, kā notika adreses no-

došana, «Nordische Presse" visādi tenko, kāpēc pēc iespē-

jas jānoskaidro, kas aiz šim tenkām slēpjas. Pec šīm ten-

kām grupa aktieru devās uz Pēterburgu. Grupas priekšgalā
ir direktors, ko nosauc par Vītolu, jo vienādība mana klienta

Vītola un rakstā minētā Vitolda starpā ir neapšaubāma. Tad

teikts, ka viņi nokļuvuši Pēterburgā un kādu meklē, kas

ieteiktu publikai, un ka beidzot esot atraduši kādu, kas to

darīs un, pēc avīzes vārdiem, teiks «prologu". Šī persona

ir «Balss". «Balss" ir ielūgta, bet pa tam notiek intrigas.

Raksta vārdi ļoti nesaprotami. Tad teikts, ka aktieri nemaz

nerūpējas par publikas labvēlību, par ko Balsij" jārū-

pējas. Aktieru gribas izpildīšanai «Balsij" trūkst valodas.

Beidzot pēc ilgām svārstībām noslēdz līgumu; bet nu jau-

tājums, kas ir piekrāptais krāpējs. Es velētos, lai mans parts

man teiktu, vai es maldos jeb ne. Es tomēr domāju, ka te

aplinkus aizrādīts uz «Balss" uzpirkšanu no latviešu pu-

ses, kas gribēja konkrētus pierādījumus labvēlībai, un tos

nesaņēmis, ziņoja tikai par latviešu ierašanos, neminot šis

ierašanās iemeslu. Patiesībā ir noticis sekošais, un tāpēc es

lūdzu ko no «Balss" 20. numura nolasīt, tā paša datuma

numura, kad parādījās «Nr. Pr." raksts. Latviešiem ierodoties

Pēterburgā, par ko «Balsi" bija īss, bet nepilnīgs un ne-

precīzs aizrādījums. Kad šī piezīme bija parādījusies, kāds

no latviešiem iesūtīja «Balsij" rakstu, lai šīs kļūdas izla-

botu, un uz tā es balstos. Tāpēc vārdus «līgums ir slēgts"
un «kas ir piekrāptais krāpējs" nevaru citādi saprast, ka

Vītols, ticēdams, ka «Balss" bez atlīdzības kalpos latvie-

šiem, tomēr bijis spiests maksāt un savās aplēses maldījies. Vai

tāds priekšnoteikums iespējams! Uz kā tas pamatojas? Latvie-

šiem nav pašu avīzes. Ja Maskavas un Pēterburgas prese viņus

atbalsta, tad tas notiek vai nu politisko simpātiju, vai ari cil-
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vēkmilestibas dēļ. Es tagad apskatīšu tās 32 rindas, kas

šķir apzīmējumu «rūpniecības bruņinieks" no vārda Vītols. Sls

32 rindas runā par tām pašām personām, kas ir prologā un

pirmajā cēlienā. Tagad ir tikai pirmais cēliens, bet var sekot

beidzot ari otrs un trešais un ari epilogs. Kāds tad ir šis

viens cēliens? Latviešu delegāciju ielūdz, paņem no vigiem
adresi un ieliek archlvā. Viņi tik maz zina, ka pat nezina

ko grib. Ar to viņus atlaiž. Atjaujiet tagad izdibināt pa-

tiesību un karikatūru nostatīt pretim patiesībai. Patiesībā no-

ticis sekošais: Latvieši bija pie virspolicijmeistara kunga, tad

pie ģenerālgubernatora kņaza Bagrationa-Muchranska, tad pie

iekšlietu ministra un beidzot pie grāfa Šuvālova un, patiešām,

viņiem visur neveicās: viņiem nelaimējās nokļūt pie Viņa Ma-

jestātes. Audiencē pie grāfa šuvālova...

Prezidents. Tas neattiecas uz lietu.

Spasovičs. Man, protams, nav pierādījuma, bet šis ap-

stāklis ļoti svarīgs.

Prezidents. Es Jūs lūdzu palikt noteiktas robežās.

Spasovičs. Tādējādi raksta pēdējais teikums nav nekas

cits, kā izsmiekls par to, ka latvieši nekā nav panākuši un

tukšām rokām atgriezušies mājās. Man liekas, ka šis izsmiekls

ir vismaz nepiemērots un necienīgs, jo mērķa nesasniegšana
vēl nedod iemesla smiekliem. Latvieši taču nesmējās ari par

Vidzemes muižnieku adresi, ar ko, ja ne vēl vairāk, tad vismaz

tikpat neveicās. Es domāju, ka visi šie paskaidrojumi, kas

nepieciešamības dēļ bija īsi, pārliecinās tiesu, ka «Nordische
Presse" rakstā domātas tās personas, par kūjām es runāju —

Vītols un viņa pavadoņi. Ir skaidrs, ka tieši viņi ir «rūpniecības"

bruņinieki, ka viņi, kā ši avīze saka, no šīs adreses gūst
naudu un grib sagādāt līdzekļus bezbēdīgai eksistencei. Man

liekas, te iemesla diezgan sodīt par neslavas celšanu «Nor-
dische Presse" redaktoru un raksta autoru. Es ceru, ka sods

būs nevien taisnīgs, bet nāks par labu ari literātūrai. Kā zi-

nāms, mūsu literātūrai ir preses brīvība, proti, katrs var brīvi

pārrunāt sabiedrības jautājumus un izteikt savu pārliecību.
Bet lai šai brīvībai patiešām būtu ari augļi, nepieciešams, lai

strīdi par sabiedrības jautājumiem nekļūtu personīgi, lai strl-

dētājies neapmestos dubļiem. Neviens, kas piederīgs zinā-
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mam virzienam, zināmai partijai, nedrīkst savu pretinieku no-

saukt nepieklājīgiem vārdiem, kas varētu kaitēt viņa godam.

Tā, piem., nevar Vītolu nosaukt par algādzi vai uzpirktu aģi-
tatoru. Tāpēc es avīzi nesaucu par Baltijas baronu samaksātu

orgānu, jo tā aizstāv viņu intereses. Tāpēc esmu pārlieci-

nāts, ka tiesas spriedums sargās Vītola politisko reputāciju,
ka jau bieži tiesas spriedumi savā aizsardzībā ņēmuši privātu

reputāciju un privātu dzīvi.

Aizstāvības runu sniegšu pēc „Neue Dorptsche Zei-

tung". Tā tad:

Fossa kungs saka: Uzņemos «Nordische Presse" atbil-

dīgā redaktora Vilhelma Lindesa kunga un līdz ar to šinī sēde

otra apsūdzētā godpilsoņa Heubela aizstāvību, kas apsūdzēti

par Kauguru pagasta vecākā Vītola kunga apvainošanu un

neslavas celšanu viņam. Līdz ar to nedomāju, ka esmu uzņē-

mies būt privātas personas nolamātāju aizstāvis, lai tā runātu

par labu sabiedriskai neslavas celšanai un apvainojumiem. Preses

jautājumos, mani kungi, privātu personu tiesības un intereses

pret redaktoru un rakstu autoru uzbrukumiem garantētas ar

diviem noteikumiem. Vispirms, kādas avīzes rakstā nedrīkst

būt izteicieni, kas sabiedrībā uzskatāmi par apvainotājiem iz-

teicieniem, un, otrām kārtām, neviens nedrīkst otram neslavu

celt, t. i., apvainot rīcībā, kas ir pretēja goda likumiem. Tāpēc

es domāju, ka šinī gadījumā tiesai nav ko spriest, vai tā pār-

liecība un uzskati, ko izteicis raksta autors, ir pareizi vai

nepareizi, vai raksts vienam paticis vai otram — ir iespējams,
ka dažiem nemaz nav paticis, — bet gan vai šinī rakstā ir

izteicieni, kas, no vienas puses, uzskatāmi par lamāšanos un ne-

piemērotiem vārdiem, no otras — par neslavas celšanu. Spaso-
viča kungam tas, ko viņš grib, jāpierāda ar neslavas celšanas

un lamāšanās (zloslovije) konstatējumu pret viņa pilnvaras

devēja Vītola kunga personu. Aizstāvis paskaidroja, ka Spa-
sovičs vārdu «rūpniecības bruņinieks" identificējis ar «krāpnieku".
Tā likums gan esot viņa puse, bet iztulkojums neesot pareizs.
Vācu izteiciena «rūpniecības bruņinieks" raksturīgā pazīme esot

tā, «ka ar to saprot darbību likuma robežās, kapec šinī vārdā

nekādā ziņā nav pārmetuma". Seko šī vārda sīkāka definī-

cija, pec kuras «rūpniecības bruņinieks" ir persona ar zināmām
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ja ne teorētiskām, tad praktiskām mākām un tādejādi ar

gudrību un veiklību prot gat ārkārtējus, bet neaizliegtus la-

bumus. Tādā zinā vārds «rūpniecības bruņinieks" izteic zināmā

mērā pat glaimus, domādams gudru, izveicīgu viru, kas apstā-

kļus veido pēc sava prāta. Katrā ziņā, ja ari ne glaimīgs, šis

vārds neesot tāds, kas apvaino. Aizstāvis min gadījumus Pēter-

burgas dzīvē, kā «galīgas izpārdošanas", «izlozes pašam par

labu", kuru sarīkotāji tāpat, ja vien vēlētos, varētu piederēt

pie «rūpniecības bruņinieku" ordeņa.

Pēc tam, kad aizstāvis Fossa kungs bija pakavējies pie

«rūpniecības bruņiniecības", viņš sāka pārrunāt jautājumu par

neslavas celšanu. «Mani kungi, man nav saprotams, kur Spa-
soviča kungs saredz neslavu. Viņš redz neslavas celšanu no-

rādījumā uz to, ka dažas personas blakus adreses sacerējumam
reizē domājušas par iinanciāliem darījumiem un guvušas
no tiem labumu. Man liekas, ka tas nav negodīgi, ja kāds no-

darbojas ar financiālām lietām, cenšas kādu labumu gūt. Ar

financiāliem darījumiem nodarbojas visi. Viens kļūst drēbnieks,
otrs advokāts (skaļi smiekli publikā, kamēr «Balss" saviem

lasītājiem tikai «smieklus" vien sniedz), trešais beidzot kļūst
ierēdnis — un visi tie ir finanču darījumi, visi cenšas te kādus

labumus gūt, un tur taču nav nekā noziedzīga, nekā neliku-

mīga. Kas attiecas uz to, ka Vītola kungs — ja taisni viņš
rakstā domāts — saņēma atlīdzību par savām pūlēm adresi

sacerot, tad tur nav ko pārmest. Viņš nopūlējies, kā

daudzi citi, vispārības interesēs, vel jo vairāk tāpēc, ka 50.000

parakstus savākt nav nieka lieta. Protams, parakstītājies ne-

dzīvo kopā vienā ciemā, viņi dzīvo varbūt dažādās guberņās.

Viņš tā tad bija spiests braukt šurp un turp, un viņš par

to jo mazāk var ļaunoties tāpēc, ka pats teicis, ka esot

bez kādiem līdzekļiem. Mums jau ir gan zināmi gadījumi,
kad par miertiesnešiem ievēlētas personas atteikušās no pienā-
cīgā atalgojuma, kas tomēr nav obligāti katram jādara. Tā

ir Ipata noblese, kam vispirms nepieciešami pietiekami līdzekļi,
kamēr Vītola kungam tādu nemaz nav. No «Nordische Presse"

tāpēc nevar prasīt Vītola kungu atzīt par cilvēku ar sevišķu
noblesi. Man liekas, ka šinī ziņā Spasoviča kunga attēlojumā

varam saredzēt kaut ko līdzīgu tirannijai vai despotismam,
ja pārkāpums ir tas, ka mani klienti nav atzinuši Vītola
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kungu par cilvēku, kas par kopēju vajadzību kārtojumu neņem

nekādu atlīdzību." Aizstāvis tālāk pie trešā jautājuma, ciktāl

apvainojums, ja tāds rakstā atrodams, pierāda, ka «Nordische
Presse" rakstā nekā tāda nav, ko Spasoviča kungs domājās

esam. Tāpat bez pamata esot apgalvojums sūdzībā, ka avīze

bez adreses kritikas vēl metot ēnu uz adreses sacerētājiem.
Par to tomēr avīze neesot atrodams ne vārdiņa, bet runa esot

vienīgi par parakstu vākšanu, kas ir pavisam kas cits. Pro-

tams, katrs, kas jautājumu apskatīs bezpartejiski, atzls.ka

tik lielā uzņēmumā ļoti viegli var misēties, jo tas taču notiek

vel nenozīmīgākos gadījumos. Šinī gadījumā, kad jāsavāc

50.000 parakstu, grūti iedomāties, ka viss lietas labai veikšanai

būtu varējis notikt bez kādiem pārpratumiem. Ja nu tas tā,

tad jāprasa: kur tad te kas teikts pret Vītola kungu? Visā

ievadā Vītola kungs nemaz nav minēts. Viņš parādās tikai

pirmajā cēlienā, kur teikts: „pirmā darbības vieta — vies-

nīca Pēterburgā; darbīgās personas — latviešu vadonis ar

pavadoņiem". Tālāk Vītola kungs nemaz vairs neparādās,

par viņu nemaz vairs nedomā nedz ievadā, nedz runājot par

tām personām, kas nosauktas par «rūpniecības bruņiniekiem".

Vienīgi teikts, ka daudzas personas no parakstu vākšanas

guvušas labumu un pie tam ko nopelnījušas. Tas ir viss, uz

kā balstās sūdzība pret maniem klientiem." Attieksmē uz

«Balsi", par ko Vītola kunga pilnvarotais saka, ka «Nor-
dische Presse" min par tā saistībām ar delegāciju un novēr-

šanos no tās, aizstāvis nevar atrast pat ne mazāko norādi.

«Vienīgais teiciens, uz kā varētu balstīties Spasoviča

kungs", teica viņš «ir frāze: «kas ir piekrāptais un kas krā-

pējs?" Es domāju, ka ši frāze, tanī iedziļinoties, ir pilnīgi

skaidra. Vārdā «piekrāpts" nav nekādas neslavas". Piemē-

ram, ja «Balsi" iespiests: pēdējais šīs drāmas cēliens nori-

sināsies cietumā un darbīgās personas būs «Nordische Presse"

redaktors un raksta autors — tad es varu teikt, ka viņš pie-

krāpj pats sevi un ka tas nav neslavas celšana man." Aiz-

stāvis, vēlreiz uzsvērdams, ka Vītola kungs pec lietu būtības

nevar runāt par neslavas celšanu sev, secina: Katrā ziņā vaja-

dzēja būt svarīgam tam apstāklim, ka tikko atklātībā būtu

nokļuvuši uzskati par «Nordische Presse" rakstu, kas līdzīgi

Spasoviča kunga uzskatiem, redakcija pret tādu izskaidro-
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jumu protestētu. Tad paskaidrotu, ka nekad nav domāts Vī-

tola kungs, bet tikai nedaudzās, gan zemi vērtējamās, per-

sonas, kas parakstu vākšanu padarījušas par savu personīgu

labumu. Se, pec manām domām, ir motīvi, kas attaisno ma-

nus klientus, un es atļaujos tiesu lūgt, viņus atzīt bez vainas."

Tiktāl „Neue Dorptsche Zeitung'*. Nākošo atstā-

stīšu pēc „Balss".

Tad runā Spasoviča kungs un starp citu paskaidro, ka

tos vārdus, kas aizstāvim neliekas apvainojums, viņš nevē-

lētos dzirdēt ne sev, ne savam pretiniekam domātus. Viņa
morālā pārliecība nesaskanot ar aizstāvja mo-

rālo pārliecību. Pēc viņa domām, neesot nekas peļams,

ja cilvēks šādā vai tādā veidā gūstot naudu dzīves iztikai.

Bet te nu ir starpība, jo ir mākas un darbi, par kuriem var

naudu ņemt, bet ari tādi darbi, par kuriem nekāda nauda nav

ņemama. Lai iedomājamies, piem., ministru, kas ņem naudu

no citām valstīm, vai tiesnesi, kas saņem naudu no partiem.
Pec aizstāvja teorijas to visu var attaisnot,
bet ir tomēr lietas, kam kauna traips nav noņemams. Vītols

ir tādā stāvokli. Kaut gan viņš ir vienkāršs zemnieks, pagasta

vecākais, tomēr viņš ir tāda pat amatpersona kā ministrs

un tiesnesis, un viņa godam jābūt tikpat neaizkaramam. Mes

iznicinām amata personas un godīga cilvēka reputāciju, mez-

dami enu uz- viņa godīgumu, sacīdami, ka viņš darbojas pa-

tlgos nolūkos, ka visu dara par naudu, lai gūtu līdzekļus bez-

bēdīgai dzīvei, ka viņš ir piekukuļojis un pats piekukuļots.

Pec debatēm uzdeva 5 jautājumus. Divi jautājumi: vai

redaktors Lindess ir vainīgs neslavas celšanā un nolamāšanā.

Divi tādi paši uz Heubelu attiecīgi, kā ari jautājums, kāds

sods piemērojams apsūdzētajiem.

Pēdējais izrādījās lieks. Tiesa apsūdzētos, par vainīgiem ne-

atzidama, attaisnoja.

Kad „Neue Dorptsche Zeitung" ļoti vienpusīgi ar

dažādām nicīgām piezīmēm bija aprakstījuši šo
„
Vī-

tola procesu", cits nekas nepareizās lietas izpratnes
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novēršanai neatlikās, ka publicēt visu lietas gaitu,
visu procesu.

Krievijas tiesiu reforma*

Kas attiecas uz atklāto un mutvārdu tiesas gai-
tu vispār, tad jāsaka, ka tā Krievijā izrādījusies —

pretēji visam, ko varēja sagaidīt — nevainojama. Tā-

dējādi pārspēts tas, ko jaunās reformas pretinieki gai-

dīja, pat attīstības draugu cerības un to starpā arī

slavofilu. Slavofili uzskata slavu tautas raksturu par

sevišķi izcilu, un tāpēc daudzi neslavi tos zināmā

mērā pielīdzina Eiropai naidīgiem aziātiem. Jūlijs
Ekarts savā no krievu žurnāliem norakstītajā darbā

„Jungrussisch und altlivlāndisch" 86.-87 lpp. kon-

statē, ka pat „Ivans Aksākovs, slavofilu avīzes «Die-
na" redaktors, šaubījies par jaunās tiesas iekārtas liet-

derību, atsaukdamies uz tās pašas tautas neattīstīto

stāvokli, ko taisni viņš pārāk dievina un bija paradis
slavināt kā katras politiskas varas un gudrības pirm-
avotu." Izrādās, tā tad, ka Aksākova kungs šo

tautu vēl nav pietiekami dievinājis! — jo „krie-

vu zemnieka un sīktirgotāja nespēja tiesu spriest,

vienaldzība pret privāto īpašumu un tā aizkaršanu"

tomēr nav pierādījusies. Arī „zemnieku partejība vi-

sos gadījumos, kad kaislības pamodušās un neiespēja
tad no viņiem gaidīt stingrus spriedumus" ir tikai

izņēmums un nav biežāk sastopams kā izglītoto ap-

rindās.

Mevar, protams, arī nekādā gadījumā teikt, ka

zvērināto tiesu spriedumi vienmēr būtu pareizi. Tas

pats sakāms par tiesām, kas izmeklē sīkākas lietas

un spriež bez zvērinātiem. Taisni otrādi — ir pat
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pilnīgi un arī pa daļai nepareizi spriedumi, bet tie ar

visiem motīviem nokļūst atklātībā, kur tos pārrunā

avīzes, uzbrūk un kritizē. Tā publikas taisnības iz-

jūta netieši varbūt vēl vairāk gūst kā no neievēro-

tiem, taisnīgiem spriedumiem.

Ar visiem atsevišķiem trūkumiem, tomēr ar kat-

ru dienu vairāk kļūst redzami tie labumi, ko dod

atklāta un mutvārdu tiesāšana un pilnīga kārtu vie-

nādība.

Vairāk vēl par tieslietu reformu parunāsim citā

vietā. Tagad lai ir ļauts pakavēties pie cita atklātības

orgāna — krievu preses.
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NO KRIEVU DIENAS PRESES.

Slavofili ja, tautu pašuzslava.

Jau kopš vesela gadudesmita temats «Sirds-

apziņas un atziņas brīvība" ir viens no iemī-

ļotākiem krievu presē. īpaši I. S. Aksākova izdotās

avīzes «Diena" no 1863.-65. g. un ~MosW 1867„

vēlāk «Moskvič", minamas kā izcilas ticības brīvī-

bas pārstāves. Ar lielu dedzību, kāda var būt tikai

īstai reliģiozitātei, šīs avīzes centās pierādīt sirdsap-

ziņas brīvības nepieciešamību un apbrīnojamo grieķu
ortodoksās baznīcas*) attīstību zem brīvības karoga.
Pēc tam tās atbalstīja visi ievērojamākie krievu lite-

rārie izdevumi, vismaz gandrīz neviens atklāti ar spal-

vu neapkaroja. Nekas nelikās kaitīgāks reliģiozo jūtu

tik nepieciešamajam stiprinājumam tagadnē kā polici-

jas un vispār laicīgās varas atbalsts baznīcai. Te pat

visīsākos vārdos nav iespējams minēt kaut svarīgā-

kos iemeslus, ko viņi uzskaitīja ugunīgās runās

par savu mīļāko tēmatu. Ko V. fon Boka kungs kopš
1867. gada savā «Livlāndische Beitrāge" teicis par ti-

cības brīvību, nekādi nav pielīdzināms tam, ko la-

sām krievu avīzēs. Fon Boka kungam laikam nav tās

pārliecības apziņas un siltās reliģiozās izjūtas, kas

tik sevišķi īpata viņa krievu tautības priekšgājējiem

un laika biedriem.

*) Kā tādas baznīcas, kas savā apustuliskajā tīrībā vislabāk

uzglabājusies un vienmēr bijusi pasargāta no papistu un citu

rietumu sektu ķecerībām — — — tādas ir viņu domas.
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Divi momenti sevišķi iezīmīgi šinīs reliģiozajās
debatēs. Vispirms tas, ka krievu augstākā un vis-

augstākā garīdzniecība tās nemaz nenosoda un ne-

pel. Otrkārt, ka sauciens pēc baznīcas reformām at-

skan no slavofilu aprindām, par kurām vācu literātūrā

pietiekami bieži teikts, ka tās vistālāk stāvot Eiropas

kultūrai. Taisni šī pēdējā apstākļa pēc gribu saviem

lasītājiem sniegt vācu tulkojumā rakstu, kas nāk no

šīm aprindām, ir nesen rakstīts, un kas ļaus pašu

acīm redzēt un pilnā mierā pārbaudīt, cik lielā mērā

atšķiras slavofilu uzskati no citiem Rietumeiropas uz-

skatiem. Dažreiz liekas, ka tikpat liels Eiropas kultū-

ras ienaidnieks ir tas, kas pastāvīgi skandina par

vācu izglītību, vācu garu, vācu v. t. t, v. t. t, kā

tas, kas vārdiņa „vācu" vietā ieliek vārdiņu „slavu",

nejauši pie šīs tautas piederēdams, šo tautu sevišķi

labi pazīdams un jau no bērna kājas to uzskatīdams

par tādu, kam visas īpašības sevišķi labas. Jauno laiku

svarīgākie prasījumi un centieni visur atgriežas. Ti-

kai ietērps dažāds, gribētos teikt, piemērots tam kli-

matam un gadalaikam, kurā kādas tautas kultūras

dzīve pašlaik atrodas. Protams, šis tērps ir ārējais,

tas, kas mums visvairāk acīs duras. Ir liela nerātnība,

lai gan ne slavofilu izgudrota, savu tautu izvirzīt uz

citu konta. Viņiem varētu vienīgi pārmest, ka ne-

bija pietiekami droši, vai nejutās pietiekami stipri, šai

vecajai Eiropas nerātnībai pieteikt karu.

Vācu lasītājs, raudzīdamies „slavu draugu" rakstos,
lai atceras, ka vācu literātūrā gan simtreiz būs la-

sījis par vācu uzticību, vācu godīgumu, bezpartejību

un tā joprojām, kamēr pretējo — „vācu neuzticību"

nez vai pāris reižu būs kur atradis. Katrs taču zina,

ka labi cilvēki un noziedznieki, uzcītīgie un dienas-
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zagļi tā puslīdz vienādi sadalīti starp visām tautām*).

Katrs taču arī zina, ka nav vēl nekad bijusi kāda

vācu pilsēta, pat ciems, kur kopš seniem laikiem visi

vācieši būtu bijuši uzticami, godīgi, uzcītīgi, un ka,

no otras puses, tas pats būtu bijis krievu, angļu,

spāņu, franču, latviešu vai igauņu novados. Kā Vā-

cijā, tā nevācu zemēs ir apvidi un vietas, kur laikiem

sevišķi daudz godīgu, uzcītīgu ļaužu, bet citur visādu

apstākļu dēļ dienas- un kabatas zagļu skaits sevišķi
liels. Valoda, ko šie ļaudis runā, katrā ziņā tam vēl

mazāk par iemeslu kā tērps vai viņu bārdas, vai

matu krāsa. Franču un angļu prese savu tautu gandrīz
vēl vairāk cildina.

Šo rindiņu autors, 1868. gadā īsu laiku uzturēda-

mies Anglijā sastapa kādu ļoti centīgu un uzcītīgu

no tautas nākušu jaunu angli, kas angļu tautas literā-

tūru, tā sakot, jau bija aprijis un bez tam, lai pelnītos

kā tulks, bija iemācījies runāt vāciski, franciski un

spāniski. Cik mazas un niecīgas, salīdzinot ar angļiem

un „viņu jaunāko koloniju" — amerikāņiem, likās

šim jauneklim visas citas tautas! Tāpat kas ir arī ar

pļāpīgo franču pašuzslavu, kas ļauj viņu tikko pa-

ciestos zaudējumus un sakaušanu uzskatīt par pelnītus
Lai arī cik tas pareizi, ka gan atsevišķu cilvēku,

gan veselu tautu pašuzslava smird, ir tomēr gadījumi,

kur tā atļauta — proti, pašaizsardzības gadījumos.
Neviens neļaunosies uz krietnu cilvēku, ko ar nepatie-
siem lieciniekiem un piekukuļojamiem tiesnešiem grib

*) Vel nekad kāds nopietns vācu zinātnieks nav uzstatījis sev

smieklīgo uzdevumu pierādīt, ka vācu starpā notiek mazāk visāda

veida briesmīgu noziegumu, kā citās nevācu tautās, jeb ka vācu

jezuīts labāks balsts nejezultam kā nevācu jezuīts, vai ari ka

vācu radikāls vairāk piekrīt konservatīviem principiem kā nevācu.
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notiesāt pie kauna staba, ja viņš tiem un publikai
uzsauks: es esmu godavīrs, es esmu labāks par Jums!

Jo skaļāk viņš to darīs, jo vairāk mēs viņu cienīsim.

Katrs sapratīs apspiestu tautu, kas cīņā pret zai-

motāju apspiedēju, kā nel. Arnds, Roteks, visiem

spēkiem centās modināt pašu tautas pašcieņu. Mēs

priecājamies, un katrs krietns tautas draugs to dara

un tādā gadījumā dzied līdz Arnda dziesmas par

vācu uzticību, krietnumu, spēku v. t. t. Mēs taču

zinām, ka vācietis Merķelis savā teikā par Vanemu

Imantu vispirms cenšas atkal radīt cienu pret viņa

pārstāvētām tautām, modināt tanīs pašcieņu.
Tā nu viegli saredzamas tās robežas, līdz kurām

atļauta cilvēku un tautu pašuzslava, un kur tā jau

nav vairs cildināma, kur tā, vācu sakāmvārdā runā-

jot, smird. Ja pašuzslava nav pašaizsardzībai domāta,

bet uzbrukumam, citu apspiešanai, tad tā pēkšņi zau-

dē visu labo un kļūst peļama.

Slavofili domā, ka viņi nokļuvuši pašaizsardzī-
bas stāvoklī, tāpēc vispirms cenšas savos slavu lasī-

tājos radīt pašpaļāvību. Tāpēc lielais pretstats, kas

vācu lasītājam sākumā liekas ļoti nepatīkams, kad

viņš Krievijā lasīdams tikai vācu rakstus par vācu

uzticību, pēkšņi redz, ka arī citi savā tautā saskata

vairāk labu un cēlu īpašību kā pārējās. To dzird

un lasa katrs lasītājs tik labprāt, ja tas teikts par

viņa paša tautu, bet ļoti nelabprāt par citām, se-

višķi par konkurētājām kaimiņu tautām.

Krievu un vācu prese par Baltijas jautājumiem.

Krievu „Maskavas Avīze" 1871. gada 136. numurā

raksta:
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„Pirms kāda laika „Balss" publicēja datus

par nācionālo sastāvu krievu armijā. Šie dati rāda,

ka liela daļa krievu augstāko virsnieku, īpaši ģe-

nerāļu, ir nekrievi vai pat ārzemnieki, pie kam

„vācieši" pirmajā vietā. Tas izsauca iebildumus

krievu «Pēterburgas Avīzē", kas tulkojumā lasāmi

Berlīnes avīzē „Kreuzzeitung". Šie iebildumi ļoti no-

pietni un taisnīgi un tos mēs ar patiku redzam

konservātīvajās aprindās tik iecienītā un izplatītā

avīzē. Ar lielu prieku uzzinājām no „Kreuzzeitung",
ka krievu armijā nevien neliels procents ārzemnie-

ku, bet viņu pat nemaz nav. Pēc šīs avīzes domām,

katrs, kas Krievijai zvērējis, ar to jau kļuvis krievs.

Šī lapa lielajā daļā personu, kas ar vācu uzvārdiem

un luterticīgi būdami kļuvuši pazīstami krievu li-

terātūrā un zinātnē, civilajā un militārajā dienestā,

nesaskata vāciešus. Tādā veidā „Kreuzzeitung" at-

sakās atzīt cēlumu un ticību par tautības pazīmi,

bet par mērauklu ņem politisku piederību. Mēs

no savas puses, kā zināms, esam vienmēr bijuši

pārliecināti par šīs uztveres pareizumu un esam

vienmēr izteikušies pret nelāgo uzskatu, ka krievu

valsts pilsoņi sastata neatkarīgu un savā starpā

svešu tautu aglomerātu. Vienmēr esam cīnījušies

pret šiem rupjiem un fanātiskajiem maldiem, kas

vārdu „krievs" uzskata par līdzvērtīgu vārdam

«pareizticīgais". Tāpat arī vienmēr ar vārdu

„krievs" nav domāts slaviskais cēlums. Vienmēr

esam apgalvojuši, ka krievu pavalstnieki ar to arī

eo ipso ir krievi. Vārdu „krievs" attiecināt tikai

uz krievu cēluma cilvēkiem būtu jau tāpēc vien

neprāts, ka krievu tautas cilts nemaz nav. Ir sla-

vu cilts, vācu cilts, bet par krieviem apzīmē tautu,
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kas vēstures notikumu gaitā izveidojusies no da-

žādiem elementiem, to starpā arī vācu.

Mēs atkārtojam, ka bija ļoti patīkami atrast

„Kreuzzeitung" slejās mūsējiem tik līdzīgus izteik-

tus uzskatus. Un mūsu prieku nemaz nemazina

tas, ka minētais uzskats šai avīzei ir pilnīgi jauns.

Vēl nesen „Kreuzzeitung" līdz ar veselu baru citu

avīžu prasīja Baltijas „vācu" patstāvību un ru-

nāja par vācu apspiedējiem „krieviem". Lielā par-

tija, ko pārstāv „Kreuzzeitung", nevien atbalstīja

ar tādu sirsnību par krieviem nosaukto pavalst-
nieku atsvešināšanos, bet rūpējās lai šī atsveši-

nāšanās vēl pastiprinātos. Atšķirība ticībā un ciltī,

ar ko pēc visjaunākajiem „Kreuzzeitung" uzska-

tiem tautības noteikšanai nepietiek, vēl nesen no-

derēja par likumīgu pamatu nācionāli politiskai

autonomijai. Jaunie vienības aizstāvji vēl vakar

sludināja šķiršanu un antagonismu krievu valsts

sastāvā. „Kreuzzeitung" spērusi jaunu soli svešā

ceļā, un nav liela nelaime, ja šis solis nebija spe-

rams bez neērtībām un svārstībām! Tā saka:

„Mēs nožēlojam, ka mūsu raksts, kas pamatojas

uz loģiku, piedzīvojumiem un nācionālu politiku,

nav parādījies vienā no lielākajiem un izplatītāka-

jiem krievu preses orgāniem, kāpēc tam var būt

tikai neliels lasītāju skaits." Mēs to vēl jo vairāk

tāpēc nožēlojam, ka lasītāju masa Krievijā nav pie-

tiekami izglītota, lai sevī veidotu pārdomātu sprie-

dumu, lai visu, ko tai sniedz, nesaņemtu par skaid-

ru naudu. Lai kā orākulam neticētu modernajiem

preses orgāniem, kam vairāk polemizēšanas spēju

kā nopietnas vēsturiskas Un polītiskas izglītības
un kas savai publikai nesniedz to, kas vajadzīgs
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vai derīgs, bet gan tikai to, ko tā prasa. Pūlis reti

grib sev derīgo; tam patīk glaimi, patīk tas, kas

ierosina nācionālo lepnumu, lai arī šo pašu par

sevi teicamo un likumīgo lepnumu saviļņoja ti-

kai ar miglas tēliem. Uzskatīt Krievijas Baltijas

provinču iedzīvotājus par nekrieviem būtu tikpat

loģiski, kā atrast starpību starp lielkrieviem, maz-

un baltkrieviem. Tā speciālizējot, varam viegli pie

tā nonākt, kā īstenā Krievija paliek tikai Maskava

un tās apkārtne — niecīga grupa tagadējiem Krie-

vijas 70 miljoniem! Tāpat būtu, ja, līdzīgi skaitot,

Prūsijas visus poļus, žīdus uzskatītu par neprū-

šiem, vai Austrijā par neaustriešiem visus tos, kas

neapdzīvo Austrijas erchercoģisti. Ar tādu skai-

tīšanu un tādām tabulām nenonāksim pie cita re-

zultāta kā nācionāla naida vienas un tās pašas

valsts saimē."

Acīm redzot „Kreuzzeitung" te kādu apvaino

un liekas, ka tā ir pašas „Kreuzzeitung" agrākā
darbība. Sākumā šī avīze mūsu Baltijas piekrastes

priviliģētās kārtas, runādama par to tiesībām uz

īpatu stāvokli krievu valstī, uzskatīja par vācu

tautas sastāvdaļu. Tad tā nebija nopietnas vēs-

turiskas un politiskas izglītības augstu-

mos, kas mums par lielu prieku tagad sasniegts.

Uz zemākas pakāpes stāvēdama, no kuras tā ta-

gad laimīgi izkļuvuši, „Kreuzzeitung" tā tad agrāk

vienā un tanī pašā politiskā saimē radīja nācionālo

antagonismu, sarūgtinājumu un pārpratumus, un,

acīm redzot, saviem lasītājiem, Vidzemes un Igau-

nijas muižniekiem, nesniedza to, kas derīgs, bet

gan to, kas patīkams. Agrākai „Kreuzzeitung" at-
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tieksmei pret mūsu Baltijas provinču jautājumiem

ir visas tās pazīmes, ko tai tagad ienācis prātā

attiecināt uz „lielām modē nākušām krievu avī-
- ti

zem.

Tagad, uzņēmusies aizstāvēt krievu nācijas vie-

nību, «Kreuzzeitung" vēl īsti nesaprot savai stā-

vokli un nenoskaidro, kur tai šinī jautājumā mek-

lēt sabiedrotos un kur pretiniekus. Aiz veca pa-

raduma tā polemizē ar to krievu preses daļu, ar

ko tagad apvienojas, bet ar ko līdz šim dzīvoja
naidā. Mēs jauno iesācēju nevērtēsim pārāk stin-

gri, jo tas vēl nespēj īsti iejusties savā lomā.

Pietiek aizrādīt uz to, ka tagad ne tikai «modernie
krievu preses orgāni" prasa, lai visus mūsu robež-

provinču iedzīvotājus, krievu pavalstniekus, atzītu

arī par krieviem. Beidzot, jāierobežo to krievu

aizspriedumi, kas citus savas valsts pilsoņus uz-

skata par svešiniekiem, ārzemniekiem. Tas pats at-

tiecas uz tiem vāciešiem, kas šiem aizspriedumiem

deva vielu, prasīdami sev īpatas eksistences tie-

sības valstī, kas ir naidīgi valsts attīstībai un re-

formām un neiederas valsts vienībā."

Tiktāl krievu «Maskavas Avīze", Skaidrības la-

bad paklausīsimies bez kommentāra, ko par tikko

pārrunāto tematu saka Berliner Nationalzeitung.

Šai lapai 1871. gada 31. maijā no Pēterburgas raksta:

«Vācu tautības un ārzemnieku skaits virsnieku

un ģenerāļu starpā armijā nemaz nav tik liels kā

«Balss" min un kā atreferējusi lielākā daļa ār-

zemju avīžu. «Balss" laikam skaitījusi visus vār-

dus, kas neskan nācionāli, un tikai tā aplēsusi mil-
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zīgi augsto nekrievu procentu. Bez Baltijas pro-

vincēm visā Krievijā ir milzum daudz citādi ska-

nīgu vārdu, kuru nesēji tomēr ir caur caurim krievi

un nejūt ne mazākā sakara ar Baltijas provinču

vāciešiem. Tie ir to ārzemnieku pēcteči, kas vai-

rāk kā pirms 150 gadiem devās Krievijas iekšienē,

tur saradojās ar tīrasinīgām krievu ģimenēm, pie-

ņēma krievu ticību un pilnā mērā identificējās

ar nācionālajiem virzieniem. Viņus praktiski uz-

skata tāpēc par pilnīgiem krieviem, un palaikam
tie vāciski tikko prot. Daudzi no viņiem pat nā-

cionālāki par īstajiem krieviem un tiem pansla-
vistu starpā liela nozīme, kā piem. Hilferdingam

(šejienes panslavistu labdarības komitejas prezi-

dentam), Orestam Mulleram un citiem. Pierādī-

jumam, cik maz krievu armijā patiesi krieviska ele-

menta, varam minēt tikai to, ka vācu valodu virs-

nieki un ģenerāļi prot tikai mazā mērā. — Opo-

zicija pret vācu elementu kā tādu pie tam no-

teikti mazinās, un tāpēc pilnīgi nepamatoti kaut

ko vēl vienmēr ievērot, kas teikts par «īgnu-

mu, naidu un bailēm." Patiesībā Krievijā ir tikai

trīs vīri, kas vāciešus nemīl — Katkova, Krajevska

un Trubņikova kungs, kas vada «Maskavas Avīzi",

«Balsi" un «Biržas Avīzi. Apstākļi tomēr tā

mainījušies, ka šinīs kungos, ja viņi grib par vā-

ciešiem lamāties, neviens neklausās. Lielā publi-
ka vairs nevēlas polemiku pret vāciešiem, tai jau

pilnā mēra pietiek. Noguruši būt saucēji tuks-

nesī, minētie kungi kļūst maigāki, un Katkovs

pat tik acīmredzami, ka nesen sakarā ar kādu

vācu pateicības dievkalpojumu Maskavā («Mask.

Av." 101. nr.) sāk uzmesties par vācu labvēli un
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aizgādni. Viņš aizrāda, ka svinībām bijis stingri

reliģiozs raksturs, ka reliģiozais priēks par atkal

iestājušos mieru Eiropā ir katra krievu pavalst-
nieka cienīgs.

Krievu «Maskavas Avīze" par jaunlatviešu centieniem.

Liekas, ka kāds labs draugs tā saucamos «jaun-

latviešu" centienus šai lapai tikko denuncējis kā bī-

stamus un valstij kaitīgus. Citādi nav saprotams 1871.

gada 58. numurā iespiestā ievadraksta tonis. Raksts

skan šā:

«Mēs dzīvojam negaidītu notikumu laikā. Vai

lasītāji zina, kas attieksmē uz nācionālo politiku

ir bīstamākais jautājums Krievijā? Vai Krievija

zina, no kuras puses tai draud separātisms, kā ap-

spiešanai enerģiski jāsāk rīkoties? Teiks: poļu jau-

tājums, bet tā jau veca lieta, par ko neviens vairs

nedomā. Poļu jautājuma jau nemaz nav bijis, ti-

kai ultrākrievu partija tādu izdomājusi. Jūs do-

mājat: vācu jautājums Baltijas provincēs... Sar-

gaities! Nedomājiet nekā tamlīdzīga, aizveriet acis

un aizbāziet ausis. Tāds jautājums nav bijis un

arī nekad nevar būt; to izdomājuši tikai dēmagogi

un kommūnisti. Nu, kas tad ir visbīstamākais jau-

tājums? Jūs nekad neiedomāsities, kur ir bries-

mas Krievijai, ja parastā veidā noritēs Jūsu domu

gaita. Bet darait to neparastā veidā, nerūpējieties

par to, kas acu priekšā, Jaujiet veselajam saprātam

klusēt un — Jūs atradīsit vēlamo. Jautājums, kas

prasa ļoti enerģisku rīcību, ir latviešu jautā-

jums.
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Kurzemes un Vidzemes guberņā dzīvo tauta,

kam nekad nav bijis savas politiskas organizā-

cijas, kas agri nokļuva no Vācijas nākošo bruņoto

ienācēju varā, pārvērzdamās viņu vergos. Verdzība

pasargāja latviešus no ģermānizācijas un tagad,

ieguvuši krievu pilsoņu stāvokli un atklāti uz-

stādamies, latvieši apgalvo, ka Baltijas provinces
neesot vācu. Latvieši ir tik bezkaunīgi naivi, ka

neatzīst Baltijas vāciskos pamatus. Viņi negrib būt

Vācijas dēli, lai arī cik tas būtu izdevīgi — viņi

grib būt latvieši un balstās savas tautas kopības

sajūtās. Vai tāds latvieša jautājums nav bīstams?

Nav tas svarīgi, ka latviešu tautībai nav nekādu

separātisma elementu, ka latvieši simpatizē Krie-

vijai, un ka viņi, pareizi saprazdami savas vajadzī-

bas, prasa, lai krievu valoda arī viņu dzimtenē

ka valsts valoda būtu noteicēja. Arī tas vēl nekā

neizsaka, ka viņi pēc tā tiecas, lai būtu zem tiem

pašiem likumiem, kas visai Krievijai. Taisni tāpēc

(tā domā Rīgā) viņi rada bīstamu jautājumu, pret

ko nopietni jāuzstājas. Rīgā nodibinājusies latviešu

literārā biedrība un, lūk, Katnera, Boka un Šir-

rena mācību piekritēji, kas grib krievu valdībai

noliegt citādi ar sevi runāt kā vāciski, tagad aiz-

rāda valsts varai uz nabaga latviešu biedrību kā

uz kaut ko bīstamu. Ir tiesa, savā šaurajā darbības

apjomā, latviešu biedrība neapstrādā vis vācu, bet

gan latviešu valodu un tīra to, atmezdama ģer-
mānismus. „Furst" vietā latviski tagad saka „Knes"

un „Weichsel" vietā „Wisla'' un tā tālāk. Jaunlat-
vieši rīkojas vēl bīstamāk: izdomā jaunus vārdus

un ar tiem atvieto no vācu valodas aizgūtos vecos.

Vai tas nav pietiekams pierādījums separātisma
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virzienam, pret ko uzsākama enerģiska vajāšana?
Vēl vairāk: Rīgā nodibināts latviešu teātris, kas

izrāda arī krievu skatuves gabalus, latviski tulko-

tus vai oriģināla valodā. Šis ļaunums kļuvis tik

liels, ka nevien Rīgā, bet arī citur latviešu starpā

radusies interese par drāmatiskiem priekšnesu-
miem. Vai tā nav skaidri saredzama ļaunprātība?

Kāpēc latvieši netēlo vācu gabalus?

Ja lasītāji spriedīs no parastā viedokļa, tad

viņi teiks, ka mūsu nācionālās politikas dēļ lat-

viešu tautības attīstībā nav nekāda ļaunuma, bet

ka, vērā ņemot Baltijas provinču sevišķo stāvokli,

vēl par to jāpriecājas. Pēc parastā ieskata latviešu

centieni rada valni pret ģermānizāciju, kas Krie-

vijai atsvešina Baltijas provinces. Šis valnis gan

bez atbalsta nav pietiekami stiprs, jo tur viss,

nesastopot nekādus šķēršļus, strādā ģermānizāci-

jai: skolas, administrācija, pilsētas, turienes ari-

stokrātija, garīdzniecība. Dzimtās valodas skaņas

cilvēkam ir patīkamas. Agrāk katrs latvietis, kas

tikai drusku prata pļāpāt vāciski, gribēja būt vā-

cietis. Tagad ir ne tikai simti, bet pat tūkstoši iz-

glītotu latviešu, kas pamatīgi prazdami vācu va-

lodu, tomēr atsakās noliegt savu tautību. Bet šo-

dien neder parastie cilvēku uzskati: tie taču ne-

saskan ar Kattnera, fon Boka, širrena kungu uz-

skatiem. Labi tam, kas spēj neparasti domāt! Ta-

gad vajag simpatizēt visa tā apspiešanai, kas pre-

tojas visam vāciskam, kas tiecas pie krievu tautas

un meklē glābu vienībā un saskaņā ar to. Jā,

mums pat par to jāpriecājas krievu valsts un krie-

vu nācionālās politikas labad. Krievijā pamodusies
nācionālā politika. Tā jānodibina ar kaut ko dc-
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Rīgu: latviešu apspiešana ir tāda derīga nodarbe.

Tas tūliņ gan krievu politikai rādītu labu ceļu, gan

latviešus, kas savu dzimteni negrib redzēt vācisku,

vestu pie saprāta."



TĒVU ZEME UN

VISPĀRDERĪGAIS
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ŠĪS BURTNĪCAS lEVADAM.

Lai mani nepārprot, mans nolūks nav attēlot Krie-

viju un tās apstākļus rožainās krāsās, pie tam Krie-

vijas Baltijas provinces atstājot ēnā. Mans uzde-

vums pēc iespējas no savas puses darīt visu, lai dažā-

dajās valsts daļās gaisma un ēna būtu pareizi sa-

dalīta. Es ļoti labi zinu, cik neizglītota ir Krievijas
iekšienē tauta un zemākie pilsonības slāņi, un nevienu

mirkli nedomāju visu to citādi attēlot vai tā sekas

slēpt. Kas attiecas uz Baltijas provinču un pārējās

valsts salīdzinājumu vispār, tad netikai nesen Vol-

demārs fon Boka kungs, bet daudzi citi pilnīgi sagro-

zījuši patiesību. Tas ir tik lielā mērā izdarīts, ka pa-

tiesības draugam cits nekas neatliek, kā pretī stāties

nekrietnajiem apmelojumiem, kas pēdējos gados mil-

zīgā daudzumā izplatīti pa daļai ar avīžu rakstiem,

pa daļai ar Baltijas provincēm domātām brošūrām.

Brīnumlietas, piem., stāstītas Baltijas un vispār

vācu lasītājam par krievu aklo nācionālo fanātismu,

vai arī vismaz runāts par to sakarā ar krievu jaunākā
laika avīzēm, pie kam tad krievu «Maskavas Avīze"

vienmēr nostatīta pirmajā vietā. Negribu te iedziļi-
nāties pašā būtībā, bet tikai minēt vienu faktu. Kad

šo rindu rakstītājs 1867. gadā saviem daudzajiem ap-

melotājiem šīs avīzes 82. nr. atbildēja par Kurzemes

zemnieku izceļošanu uz Novgorodu, tūliņ pašā sā-

kumā skaidri un gaiši teica sekošo: (vēlāk vāciski
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iespiests brošūrā ~Die Lettenauswanderung nach

Nowgorod im J. 1865 ").

„Savos valstspilsoņa centienos un vēlējumos nekad ne-

esmu bijis radikāls, partijas virs, nekad vācu pretinieks

Baltijas provinces. Taisni otrādi: savā pirmajā 1852. g.

iespiestajā latviskajā rakstā esmu Joti centies, lai latvieši sa-

prastu, ka viņiem jāmācās vācu valoda

un t. t."

Tālāk es saku, tā tad 1867. g. jau minētajā bro-

šūrā ~Lettenauswanderung" 41. lappusē vār-

du pa vārdam:

„Tas būtu šo nabaga, neaizsargāto tautu ienaidnieks, kas

tām gribētu dot padomu nemācīties vācu valodu,

kamēr šis tautas citādā ceļā nevar tikt pie izglītības."

Šo atklāto vārdu dēj mani par bīstamu vai ne-

patriotisku nav uzskatījuši ne «Maskavas Avīze", ne

«Balss", ne, cik, zināms, kāda cita krievu avīze.

Taisni otrādi. Liekas, ka šis fakts katram bezparte-

jiskam lasītājam pietiekami skaidri rāda, kur meklē-

jams un atrodams fanātisms.



413

ELZASA UN IGAUNIJA.

Š. g. „Revaler Zeitung" 154. numurā stāsta vienu

otru saistīgu lietu par valodu jautājumu Elzasā,

citēdama kādu Dienvidvācijas avīzi.

„Mums visiem zināms, ar kādu neatlaidību elzasieši turas

pie vācu valodas, un franču rakstnieki bieži žēlojušies, ka pie
austrumu robežām dzīvojot pāri miljonam franču, kuru mātes

valoda esot vācu. Ne puse, bet laba viņu ceturtā

dala tikai drusku protot franciski, bet puse nemaz.

Kopš pirmās franču revolūcijas nav rimušies mēģinājumi ar

nacionālo valodu izspiest šo idiome allemand.

Kad vācu tautības iedzīvotājiem uzspieda franču valodu

kā vispārēju darījumu valodu, bija visvisādi jācenšas iedzī-

votājiem šo valodu iemācīt. Visas tās neērtības, kas radās

franču valodas neprasmes dēļ, būtu novedušas pie franču va-

lodas kā vienīgās, ja vien nebūtu visur bijusi tāda pretestība.
Mazākais ļaunums bija atlaišana no oficiālajiem amatiem un

no zvērināto tiesām. Lai iedomājamies ļaudis tiesas, īpaši
krimināltiesas priekšā. 1870. gadā sesijas laikā apmeklēju trīs

sēdes un katru reizi apsūdzētais un liecinieks runāja vāciski,

kāpēc bija nepieciešams tulks. Ar pilnu tiesību kāds franču

rakstnieks par šādām tiesas sēdēm izsakās: „Nav vārdu, lai ap-

rakstītu apsūdzētā morālās ciešanas, kad viņš noklausās ap-

sūdzībā, aizstāvības runā, visās debatēs, nesaprazdams vairāk

nekā, kā vienā otrā vietā savu vārdu."

Un tomēr tagad notiek liela aģitācija par franču valodu kā

oficiālo darījumu valodu. Izglītoto šķira (classe ēclairee) pa
9/io domājas esam franciski izglītota un tāpēc negrib nekā

zināt par vācu valodu. Katrā ziņā izglītotie elzasieši prot vā-

ciski tikpat labi kā neizglītotie, un ja ari ne, tad vāciski

viņiem iemācīties tomēr vieglāk nekā viņu līdziedzīvotājiem

franciski."
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Te „Revaler Zeitung" tā tad, līdzīgi modernāka

virziena dienvidvācu avīzei, prasa lai izglītoto mazā-

kums, pat ja tas ir 25°/o no visiem iedzīvotājiem un

8/9 no visiem izglītotiem, vispārības labā mācītos vai-

rākuma valodu, kas būtu arī iestādēs oficiālā valoda.

Vajadzības gadījumā varētu pat piespiest to darīt.

Kā redzams, „Revaler Zeitung" te vienā lēcienā no-

kļuvusi uz dēmokratijas bāzes, tālu pārspēdama visu,

ko kāds jaunlatvietis vai jaunigaunis pat sapnī nera-

vētu iedomāties. Igaunijā, piem., ir tikai 6—B proc.

vācu valodas pratēju, no kuriem labi ja viens procents

neprastu igauniski. Tā tad tiesību piešķiršana igau-

ņu valodai 25 reiz vairāk pamatota, jo te tikai 1%,

bet Elzasā 25°/o neprot vairākuma valodu. Kā augstāk

aizrādīts, Elzasā bez jau minētajiem 25% citi 25%

franciski runā nepilnīgi, apmēram tā, kā daļa pār-

vācināto latviešu un igauņu prot vāciski. Tā tad tikai

50% elazasiešu neprot franciski un tomēr pēc „Re-
valer Zeitung" jaunajiem stingri dēmokratiskajiem pra-

sījumiem majoritātei jāizspiež minoritātes valoda, jo šis

ļaunums nav novēršams, kā tas ir novados ar daudz

valodām. Jāievēro arī, ka tiem 25%, kas prot tikai

franciski, būs jāiemācās nevis civilizētā augšvācu va-

loda, bet literātūrā maz sastopamais elzasiešu

dialekts, kas literātūras valodas runātājam gan-

drīz nesaprotams.

Mēs atceramies lasījuši, ka „Berliner National-

zeitung" pārrunāja mūsu Baltijas valodu jautājumu
sakarā ar zvērināto tiesām, atzīdama, ka par tiesu

valodu dabīgi jābūt vairākuma valodai. Tikai vaja-

dzētu rūpēties, lai Rīgā, Rēvelē un citās (nedaudzās)

vietās, kur dzīvo lielākā skaitā latviešu un igauņu
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valodas nepratēji krievi un vāci, ievērotu šo tautību

intereses, kas brīvākā tiesu iekārtā labi iespējams.

Šāds uzskats pirms 4—5 gadiem likās ļoti cildi-

nāms un mērens, taisnīgs un izpildāms. Tikko at-

stāstītās „Revaler Zeitung" domas, turpretim, ir daudz,

daudz radikālākas. Tur teikts, ka „visi sapratīgi

prasījumi pilnā mērā apmierināti", ja Elzasas iestā-

dēm pārejai uz vācu valodu dod 3 gadu laika. „Re-
valer Zeitung" tas liekas pilnīgi pareizi, ja franciski

runājošie iedzīvotāji, gandrīz visa intelliģence un 25°/o

no visiem iedzīvotājiem, drīkstēs iestādēs runāt tikai

vāciski, jo tas taču notiek tālajā Elzasā. Katram to-

mēr papriekšu jāmēž savu durvju priekšā — pašā Rē-

veles pievārtē dzīvo kompakta iedzīvotāju masa, kas

95—98% vāciski nemaz neprot, bet kas, izņemot pa-

visam nenozīmīgās pagasta tiesas, citu iestāžu kā vācu

nemaz nepazīst. Visvienaldzīgākajam vērotājam ir

skaidrs, ja „Revaler Zeitung" attieksmē uz tālo Elzasu

ir tik ultrādēmokratiska un konsekventa, tad arī kāds

karstasinīgs jaunlatvietis vai jaunigaunis var uz to

balstīties un atsaukties. Tad viņš var prasīt Igauni-

jai, Vidzemei un Kurzemei triju gadu termiņu to va-

lodu lietāšanai, kas neapšaubāmi ir attiecīgo zemju
valodas — attīstītajai, somu valodci radniecīgajai igau-

ņu un latviešu valodai. Augstākās iestādēs varētu

būt par oficiālo krievu valoda. Tad plašajām aprindām

par lielu atvieglinājumu no mākslotās oficiālās triju

valodu zemes Baltija pārvērstos divu valodu zemē:

krievu-latviešu un krievu-igauņu, kamēr tagad ir krie-

vu-vācu-latviešu un krievu-vācu-igauņu provinces un

apriņķi. Nebūtu lielo grūtumu, ko rada daudzās va-

lodas tiem, kas prot tikai savu provinces valodu.

Tagad latvietim vai igaunim pilnīgi nelīdz nedz vācu,
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nedz krievu valodas prasme. Visās vietējās Baltijas
iestādēs noteicēja ir vācu valoda, centrālajās valsts

iestādēs — krievu. Kāds zemnieku iestādēs latviski

vai igauniski rakstīts protokols vidējām iestādēm tul-

kojams vāciski, bet senātam, valstspadomei, ministri-

jām v. c. — krieviski. Ar divkārtīgu tulkošanu daudz

vairāk attālinās no pirmteksta kā ar vienreizēju. Tas

būtu liktenīgi, ja „Revaler Zeitung" būtu ierosinājusi
šos svarīgos jautājumus, pie tam vēl tik saistīgā veidā.

Pēterburgā un citās pilsētās mēs pārliecināmies

uz to labāko, ka vācu valoda nemaz necieš, ja tai

nav par atbalstu neaistētiski garlaicīgais krievu-vacu

kancelejas stils. Kaut arī izdarītu šādu iestāžu refor-

mu, vācu valoda latviešu un igauņu starpā vēl vairāk

izplatītos kā tagad. Vācu valodas balsti Baltijas pro-

vincēs ir: vācu muižnieki, kas sabiedrībā ir noteicēji

un kas kopš 150 gadiem krievu valsts dienestā aug-

stos amatos kļuvuši bagāti vai vismaz tikuši pie lie-

las labklājības; vācu pilsētas, Vācijas tuvumā un visu-

pirms vācu ieceļošana, kas turpmāk paredzama pat

vēl lielāka kā līdz šim. Nav jāaizmirst arī vācu lite-

ratūras ietekme, kam krievu literātūrā ar savu dros-

mes un enerģijas pilno attīstību vēl ilgi nevarēs

būt līdzvērtīgs konkurents. Tādējādi vācu valoda,

pat pamazītēja tās attīstība, nākamībai pietieka-
mi nodrošināta. Tāpēc nav pamata šīs valodas

nākamības nodrošinājumam no vācu valodas nepratēju

lielās masas prasīt tik lielus upurus, kādi būtu jā-

nes latviešiem un igauņiem, ja paturētu vācu iestādes.

To laikam „Revaler Zeitung" gribējusi atgādināt. Krie-

vu valsts interesēs ir krievu valodas izplatīšanās. Šīs

intereses ir tiktāl saskanīgas ar latviešu un igauņu

interesēm, ciktāl šīm tautām vēlama krievu valoda
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gan kara un valsts dienestam, gan arī tirdznie-

cības un citiem sakariem ar plašo valsts iekšieni.

Tomēr nevaram prasīt no latviešiem un igauņiem,
kam nav pašiem nekādas noteikšanas, lai viņi

pilnīgi padotos vienai no šīm kultūras valodām,

lai tāpēc viņus sodītu kā musinātājus. Tā tad latvieši

un igauņi turpmāk tāpat kā tagad gūs savu izglītību,
iedami pa to ceļu, kas viņiem tieši paveras. Spējīgais
latvietis un igaunis labi zinās, ka sasniegt to, ko

sauc par augstāko izglītību un ka studēt viņš var

kā vācu, tā arī krievu valodu prazdams. Ar kuru va-

lodu viņš to panāks, atkarāsies no apstākļiem un

arī no izredzēm, ko dod zinātnieka karjērai vai nu

viena, vai otra valoda. Frīdrichs Lielais, kas visas

savas uzvaras (arī pār frančiem) guva ar vācu kara-

spēku, vēl pirms simt gadiem neatvairāmi ticēja, ka

vācu literātūrā, kultūra, vai arī kā lai to sauktu, ne-

kad nevarēs mēroties ar franču. Tagad, varbūt iz-

ņemot dažus fanātiskus frančus, neviens vairs tam

netic. Jau 25 gadus pēc Frīdricha Lielā nāves ne-

viens šinī ziņā vairs nepievienojās viņa domām. Ko

gan tā tad varam tagad noteikti pareģot par krievu

literātūru, kultūru, izglītību un c? Ir iespējams, ka

tās plauks, bet droši apgalvot mēs to nevaram, jo ir

pietiekami daudz spēku, lai to aizkavētu ilgākam lai-

kam. Šie tomēr ir latvietim un igaunim pilnīgi vien-

aldzīgi jautājumi. Vispirms taču mūsu dienās visu

tautību speciālistiem un labi izglītotiem cilvēkiem bez

savas jāprot arī citas valodas. Neviens nopietns cil-

vēks arī nevar par to šaubīties, ka nevien angļu,
franču un vācu, bet arī spāniešu, itāļu, ungāru, čechu,

zviedru, dāņu, krievu un poļu literātūrai tik daudz

zinību krājumā, ka pat centīgākais savas tautas zi-
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nātnieks nevar tās veikt un piesavināties* īsā laikā par

kopēju mantu kļūst nevien Darvina, Arago, Hum-

bolda pētījumi un visu virzienu izcilu zinātnieku dar-

bi; pat tas, kas teiksim, ievērojams somu vai igauņu

filoloģijā vai dzejā, neticami ātri nokļūst pie citām

tautām un to pētniekiem. Par to nenogurstoši rūpē-

jas arī mazāko tautu nācionālā godkāre, zinātnieki

savā speciālitātē, profesionālā literāta, tulkotāja, uz-

ņēmīgā grāmatnieka, avīžu un žurnālu vērīgā acs, ku-

riem neviens svarīgs jaunums nevar palikt nezināms.

Tā tad katram zinātniekam jāzina, vai viņš, vi-

sai cilvēcei kalpodams, savus pētījumus publicē la-

tīņu, vācu, franču vai krievu, somu un — lai lasītājs

nenobīstas — pat igauņu un latviešu valodā. Hum-

bolds, starp citu, vairākus savus darbus sarakstījis

franču, citus latīņu valodā.

Ja nu viss tas attiecināms uz stingri zinātniskiem

darbiem, ko gan tad lai sakām par vispārējiem iz-

glītības līdzekļiem — dažāda veida skolas grāmatām,
tautas literātūru v. t. t, vēl nekultivētās tautās! Nav

noliedzams, ka vispārīgai attīstībai būs tikai kalpots,

ja vēl nepietiekami izglītotai tautai izveidotu iestāžu

un skolu valodu literātūru ar visām tās nozarēm, par

cik to prasa šīs tautas acīmredzamā vajadzība un pil-

soniskā attīstība. Tāpēc latviešu vai igauņu tautības

izglītots skolotājs labi darīs, rūpēdamies par skolas

un citām grāmatām savai tautiņai. Tomēr, nez vai

būtu kāds labums, ja viņš daudzajiem tūkstošiem jau

esošu vācu skolas grāmatu vēl pievienotu dažas citas.

Lasītājs redz, ka esmu centies visu apskatīt un uz-

svērt, lai cik vien labi iespējams, aistāvētu „Revaler

Zeitung" radikālās teorijas. Pilnā mērā tomēr nav

iespējams pacelties līdz šīs avīzes radikālismam. Ar



419

saviem secinājumiem nonākam vienīgi pie tā, ka va-

jadzības gadījumā varētu vienu procentu Igaunijas

iedzīvotāju piespiest iemācīties igauniski, nesot šo upu-

ri iedzīvotāju vairākumam. Varētu arī pamazām esto-

nizēt skolas un iestādes, kam būtu neatsverams labums

plašajām tautas masām. Ja Igaunijā un vispār Bal-

tijā tāpat kā Elzasā 25% prastu tikai izglītoto va-

lodu un 25% daudzmaz, tad pieturēdamies pie mē-

reniem principiem, nevarētu runāt par spaidiem pret

tik lielu izglītotu minoritāti. Stingri dēmokratiski jau-

tājumu apskatot, tomēr arī šādā gadījumā mēs nonāktu

pie tādas pašas konsekvences. Baltijas provincēs par

laimi tas nemaz nav nepieciešams. Tur Igaunijā un

Vidzemes igauņu daļā vismaz 97—98 procentu prot

igauniski, bet Vidzemes dienvidos un Kurzemē, pat

Rīgu ieskaitot, mazākais 95% prot latviski. Vācu va-

lodu pilnīgi vai pa daļai Kurzemē prot labi ja 20%,

Vidzemē tikko 15% un Igaunijā varbūt tikai 10%.

Kopā tas no 2 miljoniem iedzīvotāju sastata daudz

mazāk par 300.000 cilvēku, 12 līdz 15 procentu no

iedzīvotāju kopskaita. Krievu valodas kaut viduvēju

pratēju ir vēl daudz mazāk: pa visām trim guberņām

viņu būs labi ja 100.000 jeb 5 procenti. Tuvākā nā-

kamībā taču vajadzētu reiz notikt labvēlīgiem pār-

grozījumiem Baltijas provinču tiesu iekārtā, kāpēc nav

varbūt lieki šīs skaitļu attieksmes minēt aproksimā-

tīvi pārliecībā, ka tās saskanēs ar īstenību. Baltijas

provincēs krieviski labi prot patiesībā tikai kādi 70—

80.000 cilvēku, no tiem ne vairāk par 10—20.000 lat-

viešu, igauņu un vāciešu. Te jāpieskaita gan daži des-

miti tūkstošu to, kas skolās mazliet iemācījušies krie-

viski, vēlāk to pašu pa daļai aizmirsdami. Ir arī vai-

rāki simttūkstoši latviešu un igauņu zemnieku, kas da-
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žas frāzes zina krieviski, ko iemācījušies no krievu

garnizonu karavīriem.

Tā tomēr pretiniekiem var rasties laba izdevība

runāt par pārkrievināšanu un radīt baltiešu lasītājā

sašutumu, pie kam tādā gadījumā laimīgā kārtā nav

vajadzības pēc pamatīgāka un vispusīgāka atspēko-

juma. Šinī neapskaužamajā stāvoklī neredzu citas iz-

ejas, kā vārdu pa vārdam citēt kādu acīm redzot pil-

nīgi lietišķu korespondenci, kas atrodama Berlīnes

~Nationalzeitung" 1871. gada 15. novembra 535. nu-

murā. Šinī korespondencē lasāms sekošais:

„Kā zināms, Baltijas provinču lauku iedzīvo-

tāji sastata lielumlielo daļu visa iedzīvotāju kop-
skaita un nekādā gadījumā nepieder pie ģermāņu
cilts. Vācieši šinīs provincēs gan ir izglītotie, bet

tomēr tikai minoritāte, kopā ar vāciski runājošiem

šaubīga cēluma iedzīvotājiem skaitā tikai 150.000.

Šiem pretim stāv gandrīz 2 miljoni vietējo pirm-

iedzīvotāju, puse somu cilts, puse latvju-leišu
cilts, kas runā latviski. Tieši vācietim neceļas
nekāds ļaunums, ja viņš prot krieviski. Krievu va-

lodas prasme nevar kaitēt nedz mūsu Baltijas tau-

tieša solīdajiem uzskatiem, nedz viņa intellektuā-

lajam vai praktiskajam krietnumam. Līdz ar to

Baltijas vācietim labas izredzes nevien Baltijā, bet

visā plašajā Krievijā rast sev dzimteni un ļaut
savam krietnumam nākt par labu arī daudziem

citiem. Pavisam cita lieta ir ar 2 miljoniem igau-

niski vai latviski runājošu zemnieku. Viņiem nav

kārtu privilēģiju un viņu abās valodās daiļāk iz-

teikties nemaz nav iespējams. Bez tam starp abām
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valodām tāda starpība, ka viena valoda otras no-

vadā pilnīgi nesaprotama. Latviešu un igauņu tau-

tības zemnieks, neprazdams kultūras valodu, pa-

liek vienkāršs zemnieks, pie tam arī tikai tur, kur

runā viņa valodā. Tikai nu rodas jautājums, kura

no abām kultūras valodām, ko viņam piedāvā, ir

labāka — krievu vai vācu? Abas viņam pilnīgi sve-

šas, abas vienlīdz grūti iemācāmas, bet abas sava

praktiskā labuma pēc pilnīgi dažādi vērtējamas.

Ja latviešu vai igauņu zemnieks iemācītos vāciski,
tad viņš varētu saprasties Rietumeiropā, ja viņam

gadītos tur nokļūt. Nevaram tomēr iedomāties,

ka latviešu vai igauņu zemnieks Vācijā dabūtu

nodarbi vai arī iestātos vācu armijā. Bez tam par

sevišķi retu laimes gadījumu jārunā, ja Baltijas

provincēs kādam latvietim vai igaunim palaimējas
labāka karjēra. Kārtu princips tur izpaužas tik

lielā mērā ne aiz tiesiskiem vai nepotiskiem ie-

mesliem, bet gan tāpēc, ka paražas un audzināša-

nas dēļ vācu cēluma bērniem labākas izredzes uz

karjēru, ko arī mēdz izmantot. Tādos apstākļos
latvietim vai igaunim, ja viņš arī prot vāciski, nav

citas izejas, ka būt zemes arājam vai arī kalpotā-

jam — karjēra, kas viņam iespējama arī bez vācu

valodas. Līdz ar drīz paredzamo vispārējo kara-

klausību zemniekam vācu valoda nelīdz itin nekā.

Bieži gadījies nožēlot latviešu vai igauņu rekrūšu

neapskaužamo stāvokli vienīgi krievu valodas ne-

prasmes dēļ.
Krievu valoda latviešu un igauņu zemniekam

nevien ļoti noderīga karadienestam, bet ar tās pa-

līdzību viņš var visā Krievijā darboties dažne-

dažādās nozarēs, tur iegūstot sev jaunu dzimteni,
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ja zemes trūkums viņu piespiestu savu veco dzim-

teni atstāt un doties Krievijas iekšienē. Krievu

valodas krietni un spējīgi skolotāji Baltijas pro-

vincēs tagad nepieciešami, jo citādi latviešu vai

igauņu zemniekam ņemta iespēja jebkad uzlabot

savu sociālo stāvokli un katram centīgam cilvē-

kam iespēja darbā likt savu intelliģenci. Pie tam

nemaz nevaram teikt, ka Baltijas provinču zem-

niekus spiestu ar varu mācīties krieviski. Jau 1842.

gadā parādījās ukazi, kas skaidri aprādīja, kādi

labumi krievu valodas prasmei. Kopš tā pagājis

veselas cilvēku paaudzes laiks, bet ne vācu va-

loda, nedz zemnieku valodas nav cietušas no tā.

Tas visu ko pierāda, tikai ne krievu valodas uz-

spiešanu ar varu."

Tiktāl „Nationalzeitung", kurā, tāpat kā pārējās

avīzēs, bieži atrodam pilnīgi citādus rakstus. Tanīs

Baltijas iedzīvotāju milzīgā vairuma dzīvības un eksi-

stences jautājumi ir atbīdīti otrā vietā, ja runā par

vācu minoritātes sīkumainajām, bieži pilnīgi nepa-

matotajām prasībām. Tas tāpēc, ka vācu avīzes ievie-

to visu, ko tām piesūta. Katrā nopietnā gadījumā
mēs tomēr redzētu, ka Vācija pietiekami izglītota, lai

pilnīgi pareizi un bezpartejiski novērtētu īsto stā-

vokli mūsu Baltijas provincēs un cienītu Baltijas tau-

tu intereses. Tagadējā kultūrai naidīgajā Baltijas žar-

gonā gan par „Baltijas provinču ienaidnie-

ku" sauc katru, kas pēc iespējas necenšas kājām mīt

latviešu un igauņu svarīgākās intereses. Baltiešu

lietas draugs, turpretim, ir tas, kas visu to spē-

jīgs darīt vieglu sirdi. Nevar tomēr apgalvot, ka šis

žargons jau būtu vispārējā lietājumā. Tomēr bēdīgi
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diezgan, ka tas tagad nokļuvis arī literātūrā, ieņem-

dams tur tādu vietu, kāda nemaz nebija domājama
un iespējama pirms 50 gadiem, kad dzīvoja Merķelis

un viņa draugi, kuru starpā bija arī muižnieki. Pēc

šī žargona citētais „Nationalzeitung" raksts un katrs

tam līdzīgs tad nu gan ir caur oaurim „naidīgs Balti-

jas provincēm", lai arī kāds būtu tā autors. Tik tālu

lieta jau nonākusi, ka Krievijas vāciem naidīgās avī-

zes: „Balss", Biržas Avīze*krievu „Maskavas Avī-

ze" ir vairāk vāciskas kā jau minētais žargons, ja

„vācietim būt" apzīmē humānitāti, krietnumu —

mūsu tagadējās kultūras pasaules pamatelementu.
Katram labvēlīgi domājošam cilvēkam gan Baltijā, gan

ārpus tās, vajadzētu uzskatīt par savu pirmo un sva-

rīgāko pienākumu iznīdēt šo neglīto Baltijas Meklen-

burgas žargonu, tad atklātības gars paceltos mazākais

uz tās pakāpes, uz kuras agrāk bija. Tas varētu lab-

vēlīgi ietekmēt pārējo Krieviju, kamēr tagad mēs cita

nedzirdam, kā peļam lielās austrumvalsts labākās un

nepieciešamākās reformas, lai gan tās nepieciešamas

nevien pašas Krievijas, bet arī rietumu tautu un valš-

ķu dēļ. Ar šiem ti nepieciešamajiem pārgrozīju-

miem vācieši Krievijā tikai iegūtu, jo tur tik daudz

darba izglītotiem darbiniekiem, bet maz darbaspē-

ka, kas bez Širrena -Boka un citu blakus do-

mām spētu visus savus spēkus veltīt vispārības
labumam. Kā spilgtu piemēru šādai darbībai va-

rētu minēt Jekaterinoslavas guberpas Aļeksandro-

vas apriņķa Ņeskučnoje ciemā dzīvojošo baronu

Nikolaju Aļeksandroviču Korfu. Paldies Dievam, ir

vēl simts citu tamlīdzīgu piemēru, lai arī visi nav

tik izcili un visā valstī pazīstami. Barons N. A.

Korfs jūtas pilnīgi krievs. Viņš krievu avīzēs par
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vienu otru novecojušu prūšu muižniecības para-

žu ir tik asi un griezīgi izteicies, ka vienīgi vācu

vārds un muižnieka titulis paglāba viņu no tā, ka

visas mūsu baltiešu avīzes, pat mazāko — Liepā-

jas — ieskaitot, viņu neapzīmogoja par nekrietnāko

no visiem „vācu ienaidniekiem". Šis „vācu ienaid-

nieks" (pēc jaunā baltiešu žargona) ir taismi tas, kasi

laikam gan Krievijā ar vislielākajiem panākumiem par

to rūpējas, lai pa vienīgo iespējamo morāles ceļu

Jedami, vācieši tur iegūtu cienu. Lai paliek nemi-

nēta viņa darbība literātūrā un zemstē. Parau-

dzīsimies, ko viņš darījis un ko vēl tagad dara paš-

laik svarīgākajā — tautskolu — jautājumā. Kā

Dinters un Pestalocijs viņš visu sevi veltī cēlākajam

uzdevumam, kādu varam iedomāties: tautskolām. Vi-

sas apriņķa tautskolas ir viņa aizgādībā, skolēni un

skolotāji viņu pazīst personīgi, smeldamies viņa uz-

mudinājumos spēku un iedvesmu tālākām darbam. Bet

ar to vēl nav viss pateikts: viņš raksta rokasgrāmatas

tautskolām, pamācības šai lietai labvēlīgajiem, bet

neinformētajiem provinču landtāgu locekļiem. Pagā-

jušajā gadā šim nolūkam paredzēto rokasgrāmatu pār-
deva 4 mēnešos 5000 eksemplāru skaitā. Viņš izdod

arī skolas gāmatas, domātas pašiem mācību pirm-

sākumiem. Grāmatu saraksts kādā darbā norāda, ka

viņš visvairāk izmanto vācu paidagogu darbus, tā

tad nav atsvešinājies no vācu literātūras, vācu tau-

tas gara.

Vīri, kas šādā virzienā un ar šādu nopietnību dar-

bojas patiesās attīstības labā, ir piedauzības akmens

tām avīzēm, kas cienī baltiešu žargonu. Šie „pār-

krievinātie vācieši" ir tie, no kuriem nekad pietie-

kami nevar brīdināt, jo vācietis taču, par cik viņš
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iemācās krieviski, „par tik zaudē no sava vāciskā

krietnuma un tikumiem." Viņi taču jo vairāk der par

„kultūras nesējiem" Krievijā, jo mazāk kaut ko zina

vai cenšas zināt par krievu valodu vai Krievijas valsts

iekārtu!

Bailes no pārkrievinājuma Baltijas provincēs savā

būtībā ir vienīgi liekulība, jo neviena vācu tautas

grupa nevairās laist daudzus savus locekļus uz Krie-

viju, kur tie taču labprātīgi padodas pārkrievi-

nājuma briesmām. Tā tad no pārkrievinājuma cenšas

pasargāt nevis sevi un pašu dēlus, bet gan nabaga

jērus, latviešus un igauņus. Šī mīlestība un rūpes par

pašu bērniem nozūd tās bezgalīgās mīlestības priek-
šā, kas viņos ir pret latviešiem un igauņiem. Ak bal-

tiešu liekulībai lepriekš citētais „Nationalzeitung"
raksts mums izpļāpāja svarīgāko: ar vācu valodu, iz-

ņemot retus gadījumus, latvieši un igauņi pašu zemē

nevar cerēt uz ievērojamām vietām; viņi var būt rakst-

veži, kalpi, pavāri. Krievu valodas prasme, turpre-

tim, ļauj viņiem, lai arī ārpus Baltijas provincēm,

izmantot savas pilsoņu tiesības. Tāpēc šīs savādās

rūpes, šī skaļā aizgādība par latviešiem un igau-

ņiem, lai viņi neciestu sāpes, ko nemaz nejūt un

kuras viņu aizgādņi smiedamies katru dienu ļauj ciest

saviem dēliem. Pa tam latvieši un igauņi no Pa-

langas līdz Narvai vienbalsīgi var stāstīt par daudz

jūtamākām sāpēm, kādas tik kompakts cilvēku dau-

dzums necieš nedz Krievijā, nedz pārējā Eiropā. Sa-

līdzinot ar šiem trūkumiem, valodai vispār nav tās

nozīmes, kādu tai Baltijas provincēs pilnīgi neva-

jadzīgā kārtā piešķir. Piemēram, Īrijā vispār pie-

ņemtā valoda ir angļu, bet īru un angļu pretestības

ir palikušas agrākās. Šīs pretestības zūd vienīgi zū-
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dot arī nepiemērotiem likumiem un sociāliem trū-

kumiem. Katrā ziņā, gadsimteņa laikā tautas vai-

rumā, nezudīs ne latviešu, ne arī igauņu valoda, lai

arī kādas būtu teorijas par vai pret šo valodu pa-

stāvēšanu. Arī skolas un oficiālā valoda īsajā gad-

simteņa laikā nesalauzīs to vis inertia, kas ir tik

lielām tautas masām, kādas ir latvieši un igauņi.

Kā piemēru varētu minēt pārvācinājumu Prūsijas Lie-

tuvā, kur skolas un iestādes, pietiekami sagatavotas,

jau kopš gadsimteņa cenšas nobīdīt nelielu tautas

grupu, kam nav pašai pat savas literātūras. Nerau-

goties uz visu to, vismaz Ņemanas upes ziemeļos,

Klaipēdas apgabalā, zemnieku vairums runā lietuviski.

Jāatzīst tomēr, ka drīz pārvācināšana būs paveikta
un ka to tikai kopš 1817. gada konsekventi izdara

ar tautskolu palīdzību v. c. Jāpadomā arī par to, ka

igauņu, latviešu un Krievijas lietuvju pastāvēšana pa-

redzama daudz ilgāka. Viņi, vispirms, ir daudz lielākā

skaitā, bez tam nevaram iedomāties, ka šīm tau-

tām sagaidāms vesels gadsimtenis vai pat divi tik

konsekventa pārkrievinājuma vai pārvācinājuma.
Šī drošā iz redze uz tikilgupastāvēšanu

ir vairāk kā pietiekams pamats, kā man liekas, lai

katru šīs tautas locekli uzmudinātu un morāli ietek-

mētu darīt visu iespējamo savas valodas un literā-

tūras attīstības veicināšanai.

Varam pieņemt arī, ka šīs valodas reiz zudīs, bet

kad? To mēs neviens nezinām, un to varētu noteikt

tikai ar lielu daudzumu dažādu pieņēmumu, kas tikpat

labi var kā arī nevar piepildīties. Pasaules valstī Ro-

mā runātā latīņu valoda neilgā pusotra tūkstoša ga-

du ilgajā laikā kļuvusi par mirušu valodu. Uz tās

drupām gan izveidojušās īpatās itāliešu, spāniešu, por-
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tugāļu, franču, angļu, valachu valodas. Nelielās basku

tautas valoda tomēr uzglabājusies ilgāk. Ja nu tas

tā, tad mums teorētiski paliek neskaidrs un neno-

teikts, kurai valodai liktenis paredzējis ilgāku mū-

žu — vācu vai latviešu. Te es domāju augšvācu va-

lodu, kas, kā piem. krievu valoda, nebalstās uz plaši

izplatīta tautas dialekta. Tāpēc šai valodai, tāpat kā

latīņu, nav droša pamata, kamēr tautskolas gadsim-

teņu ilgajā darbā nebūs izloksnes galīgi iznīdējušas.
Satiksmes līdzekļu attīstība, kas nemitīgi iet uz

priekšu, prasa nevien kopēju svaru, mērus, naudu, bet

vairāk kā jebkad agrāk — arī kopēju pasaules va-

lodu. Ja nu jāizlemj pēc kādas valodas runātāju skai-

ta, tad pirmā vieta, bez šaubām, pienākas ķīniešu

valodai. Tālu aiz tās seko angļu, krievu, vācu, tad

franču vai spāniešu valoda. Pēdējai ar savu tuvumu

citām latīņu valodām, lielisko pareizrakstību, latīņu
burtiem varbūt visu citu Eiropas valodu starpā pie-
nāktos tiesība būt pasaules valodai. Par to izteicas

„Magazin fur Literatur des Auslands" raksta autors.

Varbūt ikdienas augošā vajadzība panāks pirmām kār-

tām tikai kādu pasaules rakstu vai zīmju va-

lodu, kāda jau, piemēram, ir skaitļiem, mūzikai, arī

tēlegrafam. Kaut kas līdzīgs ir arī stenografijā, kas

ļoti ātri izplatās. Šinī gadījumā, kā pareizi pirms pāris

gadiem kāds lingvists aizrādīja avīzē JLeipziger Illu-

strirte Zeitung", priekšplānā ar saviem pārmērīgajiem

prasījumiem nostatāmi ķīniešu domu izteiksmes veidi:

vienu un to pašu apzīmējumu debesīm, gaisam, zemei,

lietum, sniegam, saulei dažādās tautas saprastu, ti-

kai, tāpat kā tagad skaitļus, dažādi izrunātu. Visas

izglītotās pasaules valodas šīs domu izteiksmes va-

renajā ietekmē drīz kļūtu par dialektiem, par ku-
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riem vairs gan neatmaksātos nācionālā fanātismā iz-

liet simtu tūkstošu, pat miljonu civilizētu cilvēku asi-

nis.

Tieši Eiropas mazākās valodas, ja viņu tautu civili-

zācija pietiekami augtu, kopā ar nedaudzajiem tālo

austrumu spēkiem būtu centīgākās pasaules valodas

idejas veicinātājas. Ja šī pasaules valoda arī sākumā

lietājama tikai šaurā apjomā, piem. nepieciešamo ko-

merciālo jēdzienu apzīmējumiem, tam maza nozīme, jo

laiks ātri vien dara savu. Viegli iespējams, ka šo cēlo

uzdevumu liktenis būs paredzējis mazākām valodām

un izglītotām tautām. Skaidri saredzams, kāpēc tieši

tās ar sajūsmu un sparu varētu pēc tā censties, kamēr

lielo valodu grupu dalībnieki šinī jautājumā var iz-

turēties aukstasinīgāk. Pēc pasaules valodas, kaut arī

sākumā stipri nepilnīgas, piem. tirdzniecības saka-

riem, daudz vairāk tiecas izglītotais un pie tam par

savu valodu sajūsminātais grieķis, ungārs, vallachs,

serbs, čechs, dānis, zviedrs, soms, igaunis, latvietis,

lietuvis,. polis, portugālietis, holandietis nekā anglis,
francūzis un vācietis, kuri var darboties jo plaši visā

pasaulē arī bez šī palīglīdzekļa. Tā tad nevaram ap-

galvot, ka mazākas valodas būtu bez augstākas mi-

sijas cilvēcei un tādas arī paliktu, kā nevaram arī

teikt, ka tās ir dumpinieku un stūrgalvju mākslīgi
izdomāts laika kavēklis. Tās, turpretim, ir tikpat piln-

tiesīgs, svēts un cienījams cilvēces civilizācijas ele-

ments kā lielāko tautu valodas un svētākās intereses.

Daži nevainīgi aizrādījumi.

Par katru tautu varam teikt, ka tie viņas locekļi,

kas visvairāk lielījās ar savas tautas nopelniem, palai-
kam vismazāk grib vai var darīt šo nopelnu pavairoša-
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nai. Viņi pārtiek no dažu nedaudzo krietno tautas

dēlu nopelniem, no kuriem drīz vairs nekas pāri

nepaliek. Šillers, Gote, Humbolds, Ritters, Baltijas

provincēs Stenders, Merķelis nekad nav lielījušies
ar savas tautas nopelniem, jo, lai to darītu, viņi bija

par daudz cēli. Arī tagad, 1871. gadā, viņi to neda-

rītu. Paklausīsimies tagad sekošo:

„Nordische Presse" saņēmusi no Kurzemes šadu korespon-
denci:

„Nordische Presse" 246. numurā pārrunāta kāda „Russi-
sche Welt" Tērbatas korespondence. Tas noticis divējādi: Bal-

tijas skolu politikas mērķis neesot turienes tautu valodu iz-

spiešana, bet gan to izkopšana, un ka tieši Baltijas vācieši

bijuši tie, kas nodibinājuši Baltijas tautu literātūru. — Šiem

lietišķajiem aizrādījumiem lai ir ļauts pievienot dažus rak-

sturīgus piemērus, kas lai pierādītu, ka patiešām nav ko bai-

dīties tautas pārvācinājuma. Vispirms jāatzīmē tas, ka Bal-

tijas tautskolās mācības gandrīz bez izņēmuma ir bezmaksas,

vienalga, vai tās uztur draudze vai muižnieks, vai ari abi kopā.
Bez maksas māca visus priekšmetus, tikai Kurzeme par vācu

valodas stundām skolotājs saņem atsevišķu atalgojumu, šis

mācības bez tam notiek augstākajā klase, kur skolēniem jau
ir latviska priekšizglītība. — Tas gan pietiekami pierāda, ka

tie, kas Baltijā radīja un vadīja skolas, nekad nav domājuši

par tautas valodu maiņu. Viņi domāja vienīgi par izglītību
un nekad nebūtu spējuši atņemt tautai tās dārgāko mantu —

valodu. Ari visu laiku un visu tautu vēsture būtu viņus

mācījusi, ka savu tautību var gan zaudēt svešā apkārtne

atsevišķs cilvēks, bet ne vesela tauta, lai tā arī piederētu

pie zemes zemākajiem slāņiem. Skolas mācības valoda nekad

nevar izspiest tautas valodu, kuras pastāvība atkarīga vienīgi

no tā, kā runā ģimene." —

Visā Ziemeļvācijā un Prūsijā, kā zināms, vācu

iedzīvotājiem bija drosme un griba vecajiem prū-

šiem, pomerāņiem, v. c. nevien viņu valodu ierobežot,

bet pat pavisam atņemt. Kāda savā agrākā rakstā
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krievu „Maskavas Avīze" pilnīgi skaidri pasaka, ka

vāciem bijusi tiesība to darīt, jo prūši, pomerāņi, poļi

v. c. tagad esot pilntiesīgi lielās vācu tautas locekļi,

kamēr pretējā gadījumā viņi būtu kā mazas nevācu

tautas ar savu valodu tikai veģetējušas un prūšu

valsts nebūtu ieguvusi to stāvokli, kāds tai ir. Ko

nu lai sakām par augstāk minēto slavināto baltiešu

humānitāti? Mēs zinām, ka visur, kur dzimtbuve bija

visbargākā, dzimtkungi centās paturēt valodas sienu

savā un savu vergu starpā, cenzdamies to pat no jauna

radīt. Tā šiem kungiem radās sveša konversācijas
valoda, lai būtu redzama plaisa starp kungiem un

kalpiem, plaisa, ko daba, diemžēl, nebija radījusi. Visu

to saku, lai mēs saprastu, ka nevaram uzskatīt par

barbariem vācus Ziemeļvācijā, frančus Elzasā, zie-

meļamerikāņus v. c. Bet tagad paklausīsimies tālāk:

„Baltijas provinču vācieši tomēr darīja vel vairāk, kā

dibināt tautskolas — radīja pirmo latviešu literātūru. Vācieši

bija tie, kas pirmie apgādāja blbeles tulkojumu, izdeva pir-

mo latviešu vārdnīcu un avīzi, un kas gan nezina par vācu

radītajām igauņu un latviešu literārajām biedrībām, kuru dar-

bība ari bija pilnīgi vācu rokās. Vecākais latviešu rakstnieks

gan bija Indriķis Latvietis. Viņš tomēr savu darbu rakstīja

latīniski, jo tanī laikā latviešu valoda vel nebija rakstu valoda.

Ja tagad latvieši un igauņi var rakstīt savā valodā, tad par to

viņiem jāpateicas vāciem, kas devuši skolas un latviešu un

igauņu literatūras sākumus. Ja kādā zeme ir divi valodas,

tad augstākā kultūras pakāpe esošā izdarīs dabīgu atrakciju,
dos zemei Ipatu raksturu, jo zinātne un zinātniska izglītība

nevar atrauties no tās ietekmes. Tas tomēr nekavē vietējās
tautas valodas tālāko attīstību un nevar būt ari par iemeslu

iedzīvotāju nācionālai šķirošanai vai pat pretestibām abu da-

žādo valodu grupu pārstāvju starpā. Kur septiņsimt gadu
dzēsuši rases nevienādības divu pašā sākumā dažādu tautu

starpā, tur nevarētu runāt par citām pretestlbām, kā tām,
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ko visās zemes un valstis rada dažādais izglītības līmeņa

augstums un ari sociālās plaisas. Masu starpā ir latvieši, kas

kā zinātnieki ir zemes lepnums, vai ari kā muižnieki, tirgotāji

un rūpnieki veicina zemes labklājību, pie kam neizglītoti cil-

vēki, būdami vācu tautības, ir no viņiem atkarā. Kas tad

te rada nācionālās pretestības? Un kā viena vai otra valoda

varētu tās ietekmēt vai radīt?"

Ka pirmo rakstu autori ir vāci, tas ir tiesa. Hu-

mānitātes nozīmi vislabāk redzam Somijā, kas ar

visu savu nelabvēlīgo stāvokli neauglīgajos zieme-

ļos, tomēr augstākā civilizācijas pakāpē kā Bal-

tijas provinces, kuru stāvoklis daudz izdevīgāks. So-

mija nav arī izbaudījusi dzimtbuves jaukumus. Os-

kars Kīnics savā Baltijas provinču vēsturē saka, ka

Baltijas iekarotāju nežēlība visspilgtāk parādās ie-

karotās zemes aristokrātijas vai nu pilnīgā iznīci-

nāšanā vai arī pakļaušanā verdzībā līdz ar visu pā-

rējo tautu. Tas bija tāpēc darīts, lai šai tautai turp-

māk nebūtu līdzjutēju augstākās aprindās, lai nebūtu

tiesnešu, dzejnieku un rakstnieku no pašu vidus. Ko

O. Kīnica kungs sauc par lielāko cietsirdību, tur

mūsu korespondentam liekas lielākā labsirdība — ka

vācieši bija un tikai tie varēja būt, kas pirmajiem

zemes iedzīvotājiem izgatavoja lūgsnas. Šo lūgsnu
saturs šaušalīgs, Vienīgais grēks, ko «lielkunga" mie-

sīgais un arī garīgais vergs varēja sūdzēt, bija tas,

ka viņš vergodams slepus kurnējisl

Kas attiecas uz latviešu jaunākā laika literātūru,
tad jāuzsver, ka jau 1850. gadā Jelgavas mācītājs

Šulcs kādā draudzīgā apkārtrakstā mācītājiem izteica

savas skumjas par to, ka latvieši savā literātūrā jau

pārspējuši vāciešus, kam sekas varot būt latviešu ga-

rīgā emancipācija, kas kļūstot arvien vairāk acīmre-
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dzama un pret ko nepieciešami steidzami pretsoļu

Mācītājs Šulcs ar savām drūmajām domām katrā ziņā

nebija izņēmums, kādi patiesībā bija Merķelis un ve-

cais racionālists Stenders. Šulcs bija patiešām viens

no nopelniem bagātiem latviešu literātūras veicinā-

tājiem, tikai, protams, pēc saviem ieskatiem. Cik

nesalīdzināmi vairāk attīstīta ir latviešu literātūrā

kopš 1850. gada, lai arī oficiālā lietājumā latviešu va-

lodu nemaz vairāk nedzird un lai gan izglītotais, tā-

pat kā neizglītotais latvietis ir gandrīz svešinieks sa-

vā dzimtenē, lai arī vēl daudzi izglītoti latvieši neap-

zinās to morālo pienākumu, ko viņiem uzliek tik ilgi
novārtā atstātās tautas apgaisme. Vecā Baltijas pa-

raža sevi uzdot par „vācieti" bija un arī palaikam vēl

tagad ir pilnīga atteikšanās no savas tautas.

Augšā teiktais varbūt dod pareizo mērauklu, lai

spriestu par to, kā tauta pati rūpējas par savu literā-

tūru un kā citi par to gādā. Kam dzīva fantāzija,
var labi attēloties līdzīgu ainu Vācijā, ja viņš iedomā-

jas, ka Napoleonam I būtu laimējies dibināt pasaules

Valsti, un ka viņš būtu padzinis visus vācu literārus,

bet turpmāk frančiem uzdevis rūpes pacelt vācu li-

terātūras līmeni.

Nevaram zināt, kādā nolūkā minētais korespon-

dents devis savus paskaidrojumus, bet likās tomēr

nepieciešami šos paskaidrojumus no savas puses tu-

vāk fiksēt, jo te runa par jautājumiem, kas katru

acumirkli atkal var uzpeldēt.
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AUDIATUR ET ALTERA PARS.

Kāds raksts izdevējam.

' Pārvācinājuma virziens Baltijas provincēs, kas ar

katru dienu pieņemas spēkā un nekautrībā, ir visjau-

nākā laika parādība. Pirms dažiem gadu desmitiem

vēl nepārejama bija plaisa starp latviešiem (igauņiem)

un vāciešiem, pie kam Baltijas feodālā oligarchija

savā bruņnieciskajā neatlaidībā stāvēja sargvietā. Šad

un tad no vācu literātu vidus atskanēja balsis, kas

sauca pēc saprāta, pēc humānitātes un taisnības pret

vietējo tautas masu, pret kuru pieturējās pie obskuran-

tisma un feodālisma sistēmas. Šīm balsīm pienākas

gods un nopelns vairāk par visiem citiem, tāpēc ka

tās nepieļāva, lai nonāktu pie tā, ka Baltijas zemēs

jēdziens vāciskums kļūtu identisks ar nācionālistu

garīgo un fizisko kalpību. Bet ko gan šie patiešām

krietnie vācu cilvēkdraugi uzskatīja par labāko abām

verdzinātajām tautiņām? Tūlītēju nācionālās robežas

nojaukšanu, steidzīgu pārvācināšanu? Kas gan būtu

dabīgāks kā šis pieņēmums, caur ko šīm tiek"

smēm Baltijas provincēs varētu rast zināmu iz-

skaidrojumu un attaisnojumu! Tā tomēr nav. To laiku

tautas draugi nebija mūsu dienu vācu publicisti. To-

reiz vācu intelliģences reprezentantus nebija skārusi

ar savu labo ietekmi uz veselīgo cilvēka saprātu un

taisnības izjūtu gloire, nacionālā lielummānija, «tieks-

me uz austrumiem" un citas cēlas lietas. Toreiz vēl

nezināja to veicinātāju spēku, kas ir denācionālizā-
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cijai priekš kādas tautas attīstības un brīvības. To-

reiz vēl nebija atrasta specifiskā „vācu" kultūra, un

vācu tautības tautas draugi tanīs laikos vēl bija tik

nespēcīgi domāt labi ar visiem un atklāti pateikt,
ko viņi domā. Patiešām, šie cilvēki mazliet atšķiras
no mūsu dienu Baltijas vācu publicistiem, īpaši ja

viņi ļauj savai gaismai spīdēt pār latviešu (igauņu)
dzīvi, viņu interesēm, vēlēšanos un centieniem.

Bet paklausīsimies kādā no to laiku vīriem —

Lestenes mācītājā Vatsonā, kas gan nav tik daudz

cietis un darbojies kā Dr. Merķelis, kā darbība pie-

nācīgi aplūkota mana darba pirmajā burtnīcā. Vat-

sons sarakstījis par latviešu cilti vairākus krietnus

zinātniskus apcerējumus. Savā rakstā „Ueber den let-

tischen Volkstamm, was ffir Volker zu demselben ge-

horten und welche Lānder dieselben bewohnten" viņš

pastāsta sekošo:

„Sāpīgi dzirdēt izglītotus un zinātājus vīrus

izsakāmies, ka latvieši tikai tad kultūrā tikšot uz

priekšu, kad viņi atteikšoties no savas valodas

kas ir tik skaista un lokana un kam ir pat pārejo-

šiem un nepārejošiem darbības vārdiem savas for-

mas, ko varam teikt tikai par nedaudz citām va-

lodām. Es nevaru atturēties, nenorakstījis te kādu

vietu no ,Jenaer Literaturzeitung" 1818. gada 58.

numura, kur, runājot par prūšu lietuvju bībeli,

teikts: „Lietuvju valodu nevajadzētu vis novārtā

atstāt un apspiest, bet gan rūpēties par tās attī-

stību, jo katra tauta tikai ar savu valodu var

dzīvot spēcīgu un veselīgu garīgu dzīvi. Te no-

nākam pie bēdīgiem secinājumiem. Valodu ap-

spiest nozīmē iznīcināt Dieva radību. Bet vai te
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nav vācu nācijas vaina? — Vai tā nav apspiedusi

vendu un prūšu tautu un vai lietuvjus negaida
tas pats liktenis?"

„Tāpat saka Hegevičs „Neue Sammlung klei-

ner historischer und literārischer Schriften" (Al-

tona 1809), oponēdams Fichtes apgalvojumam

„ka vācieši nekad neesot traucējuši citu tautu mie-

ru", sekošo:

f nebija ķeizari, tie bija vācu privātuzņē-

) | mumi, ar kuru palīdzību gadsimteņiem apkaroja
II un beidzot pakļāva Itālijas un Baltijas jūras pie-

■ krastes tautas. Nē, te vācietis nevar teikt: Kungs,
es Tev pateicos, ka neesmu tāds kā spānieši Amer

rikā, angļi Austrumindijā. Kāda balss viņam uz-

sauks: Tu biji tāds kā viņš, kad tu vēl to

varēji, Prūsijā, Kurzemē un Vidzemē.". , ~— -

Vatsons nobeidz savu apskatu šādiem vārdiem:

„Kad pirmās vēstures māceklis paceļas pāri

kastu garam un pašlabumam, kļūdams pasaules

pilsonis, kas Jēzus Kristus garā uzskata visus, cil-

vēkus par debesu tēva bērniem, tā tad saviem

brāļiem un māsām, kad tāds tagad redz pie mums

bēdīgo lietuvi tumšā tērpā uz pilsētu kunga la-

bību vedam, katra labāk apģērbta pretimnācēja

priekšā, kas viņu uzrunā, noņemam cepuri no sa-

vas apcirptās galvas, muguru jo dziļi saliecot, kad

viņš par to domā, ka šis cilvēks pieder pie tautas,

kuras dēli bija Ringolds, Mintauts, Ģedimins, Oļ-

ģerts, bet par visām lietām Ķeistutis ar savu dēlu

Vitautu — šie varoņu varoņi; kad tas padomā, ka

viņš pieder pie tās tautas, kuras varoņcilts bija

bojā gājušie jatvingi, tad skumjas viņu pārņem,

domājot par tautu likteņu maiņām un par likteņa
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bargo roku, kas gadsimteņiem ilgi gulējusi uz lat-

viešu tautas. Tomēr ar visu to viņš iedrošinās ti-

cēt, ka šīs apspiestās tautas var cerēt uz labāku

un laimīgāku nākotni, kopš Aleksandrs La-

bais un Lielais lielai daļai latviešu jau nodro-

šinājis personīgo brīvību, bet atlikušai daļai ga-

tavojas to darīt. Patiešām, viņš latviešiem uzlēcis

kā spoža zvaigzne, pašiem vēl to nemaz neiz-

protot un nezinot. Ja Kalliope reiz greznos viņa

sarkofagu ar zvaigžņu vainagu, kas atmirdzēs vis-

tālākajā nākamībā, tad latviešu atbrīvošana no

dzimtbuves un viņu valsts pilsoņu stāvokļa no-

drošinājums būs viena no spožākajām zvaigznēm

šinī vainagā. Lai svētīts viņš un viņa darbs!

— To pašu gribētos teikt par visiem tiem patiešām

cēlajiem cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi un pēc la-

bākās apziņas darbojušies līdz! — Bet lai svē-

tīts arī to cilvēku darbs, kam lemts piepildīt šo

lielo nodomu. — Viņiem pienākas vācu ģēnijs, lai

nomazgātu to kauna traipu, kas kopš Baltijas zem-

ju pakļaušanas klāj citādi neskarto vācu slavas

mirdzumu. Ko vācieši apgrēkojušies Itālijā, tas

sen jau izpirkts. Kaut tie, kuru uzdevums uzlabot

latviešu stāvokli, kuru uzdevums ar tautskolām

veicināt viņu kultūru, kaut tie šo jauko pasākumu
uzskatītu par veca, bet svēta parāda dzēšanu, kas

latviešiem maksājams, to darīdami ar mīlestību.

— Kaut tas arī patiešām notiktu Aleksandra garā

un pēc viņa gribas!"
Tiktāl Vatsons. Katrs, kam nav sveša bumānitāte,

taisnīguma izjūta, sapratīs latviešu dzejnieku, mācī-

tāju Hugenbergeru (arī kāds to laiku vācu vīrs),

kad tas, uzzinājis par Vatsona nāvi «Latviešu Avī-
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žu" 1826. gada 16. numurā ļāva atskanēt šādiem

skumjiem vārdiem:

„Eij mana gaudu dseesmiņa,
Nes ari tu to siņu,
Ka tehwu semes asara

Irr biruse par wiņu."

Brihvvsemneeks.

Pēc šī laipnā raksta, kas spilgti apgaismo vairākas

svarīgas še apskatītā jautājuma lappuses, gribētu da-

žu ko atgādināt. Šīs otras burtnīcas ievadā minētais

1852. gadā Liepājā iespiestais pirmais K. Valdemāra

raksts radās visvairāk tāpēc, lai citētu kādu sva-

rīgu vietu slavenā Stendera dēla 1805. gadā latviešu

valodā iespiestajā rakstā, kurā, droši vien vishumā-

nākajos nolūkos, bija ieteikts latviešus pārvācināt.

Tos laikus latviešiem vienīgā iespēja atbrīvoties no

pusbrīvā stāvokļa, vismaz kā atsevišķiem individiem,

bija vācu valoda. Visi tie Baltijas vācieši, kuru vislie-

lākā vēlēšanās bija šīs atkarības mūžīga pastāvēšana,

centās, cik vien valsts iekārta pieļāva, to kavēt. Tā-

pēc arī nesen mirušais latviešu literāts Spāģis savā

1860. gadā Leipcigā izdotajā pirmajā brošūrā „Die

Zustānde des freien Bauernstandes m Kurland" se-

višķi pārmeta to, ka kavē latviešiem pārvācināties.

Ap 1852. gadu Krievijā nebija paredzamas reformas,

un nevarēja būt runa par kādu ietekmīgu Kurzemē

krievu liberālo domu. Pie tam ievērojami liberāļi

Vācijā, kā piem. Roteks savā pasaules vēsturē, ap-

galvoja esam dzirdējuši, ka krievu valodā nemaz ne-

esot vārda, kas apzīmētu brīvību.

Kopš tā laika stāvoklis radikāli mainījies. Man

sākumā negribējās savām ausīm ticēt, kad vācu stu-
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diju biedri, kas 1856.—58. gados Tērbatā cītīgi dzie-

dāja vecās brīvības dziesmas un bija tā saucamie li-

berāļi — man teica: «progresīva, liberāla Krievija

mums daudz draudīgāka par tagadējo," 1850.—70. ga-
dos Širrena, Ekarta v. c. vadītā vācu prese katram

pierādīja skaidri un gaiši, ka vācu interesēs esot jeb-
kuras attīstības trūkums Baltijas provincēs un Krie-

vijā. Viena cerība vēl bija: Vācijas prese 1860.—65. ga-

dos vienmēr noraidīja tādus baltiešu apgalvojumus.

Tāpēc arī latviešu un viņu draugu tanī laikā izdotās

daudzās brošūras ar savām žēlabām apellēja pie vā-

cu liberālās domas. Vēlāk Vācijā arvien lielāku ie-

tekmi guvušais nācionālliberālisms arī šo cerību at-

ņem, jo tagad vairs daudz nepēti, bet tūliņ pievieno-

jas katra ārpus Vācijas dzīvojoša vācieša domām un

ieskatiem, lai arī cik viņš būtu feodāls vai netaisns.

Tanī pašā laikā, balstoties uz tālu ejošām reformām,

Krievijas presē radies stingri liberāls virziens, kam

pietiekami daudz konsekvences, nopietnības un iz-

turības, lai tam pilnā mērā uzticētos. Izglītotie lat-

vieši un igauņi, kas aiz sevis neredz nekā cita par

verdzību un aizbildnību, nevar citādi, kā cildināt li-

berālo attīstību. Vācu presei ar tās tūkstoškārt at-

kārtotajiem apgalvojumiem, ka stagnācija un vācie-

tība ir tas pats, tādos apstākļos viegli tic. Latvieši

un igauņi ar savām cerībām labākai nākotnei pievēr-

šas no vācu valodas krievu valodai. Ja valsts humā-

niem līdzekļiem izmanto šo stāvokli, tad tagad Bal-

tijas provinces viegli iespējams — relātīvi — pārkrie-
vināt. Šādus nodomus sevišķi vajag veicināt mūs-

dienu Baltijas vācu preses vienprātībai, aizstāvot lat-

viešu un igauņu aizbildnību.

Tagad dažus vārdus par «Zeitung fur Stadt und
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Land" 246. numurā iespiesto ievadu ar titulu „Na-

tionale Bestrebungen".

Kā svarīgākais tur lasāms sekošais:

Vēl nav neviena latvieša, kas pienācīgi izglītots. Kas

tādi ir un saucas latvieši, tie paši sevi maldina. Savu iz-

glītību viņi guvuši vācu, krievu vai kādā citā, tikai ne lat-

viešu kultūrā. Tā kultūras dzīve, kurā viņi uzauguši, tos

pilnīgi uzņēmusi sevi, lai viņi saka ko grib. Ir aplamība

teikt, ka viņi vienā laikā ir latvieši un izglītoti, jo nav

latviešu izglītības. Tāpēc ir aplamība un pilnīga pretruna censties

tautai vai atsevišķiem tās locekļiem palīdzēt izkļūt no zemākās

izglītības pakāpes, nelietājot citu valodu kā latviešu. Mēs

lūdzam kādu no tiem kungiem, kas tagad vārdos un rakstos

ar vienādu sparu cīnās par tautas izglītību un par latviešu

valodu tautskolās kā vienīgo, iedomāties, kādā viņi atrastos

stāvoklī, ja, paturēdami savu izglītības līmeni, pēkšņi varētu

lietāt vienīgi latviešu valodu, ja nevarētu lasīt nevienu vācu,
nevienu krievu vai citu kādu svešā valodā sarakstītu grā-

matu, nevarētu runāt ne ar vienu vācieti, krievu vai citu nelat-

vieti, vienu vārdu sakot, ja viņiem pēkšņi visa garīgā barība

būtu gūstama, vienīgi satiekoties ar latviešiem un latviešu lite-

ratūrā.

Lai arī mēs vēlamies redzēt pieaugam latviešu izglītību,

mēs tomēr esam pārliecināti, ka pat visniecīgākais pamats

patstāvīgai latviešu civilizācijai pilnīgi neiespējams. Tā kā

pašlaik par to nav runa, tad par to arī nestrīdēsimies. Gribētos

tikai tos kungus, kas par to sapņo un sapņodami ar savu

skatu un spriedumu paceļas pāri tagadnei ar tās prasījumiem,

lūgt drusku padomāt par sekošiem jautājumiem un orientēties:

1) Vai kāda tauta var būt apmierināta savā kultūras

dzīvē, ja tā patstāvībā, izplatījumā un dziļumā stāv zem

kaimiņtautu kultūras?

2) Vai varam iedomāties, ka mazai, miljonu lielai tautai

būs pietiekami daudz radītāja spēka, lai citu, lielu kultūr-

tautu starpā patstāvīgi veidotu savu kultūras dzīvi, kā

līdztiesīgai nostājoties citām tautām blakus?

3) Vai vienu miljonu liela tauta var samaksāt civili-

zāciju?
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Kas godīgi atbildēs šiem jautājumiem, zaudēs cerību pa-

visam mazu tautu patstāvīgas nācionālas civilizācijas iespējai

un mazāk drūmi noraudzīsies latviešu bērnos, kas tautskolā

bez latviešu valodas mācās vēl ari citu ko. Šā vai tā, bet ar

latviešu valodu vien nekāda izglītība nav sasniedzama.

Patiešām, man ļoti jāsaņemas, lai tādām runām

nopietni atbildētu, bet es tomēr to darīšu. Šī, cerams

iesūtītā raksta autors, redz zināmu skaitu «izglītī-
bas augstumos" esošu latviešu (laikam tos 50—109 vī-

rus, kas nobeiguši ūniversitātes un tā tad ir līdztie-

sīgi kārtas piederīgie). Tos viņš tēvišķīgi aicina pie

sevis un, no augšas raudzīdamies, vēl pamāca. Viņa
savādā teorija tomēr neapgāžami pierāda, ka nemaz

nav izglītības augstumos esošu vāciešu, angļu, fran-

ču, krievu. Vismaz tos viņš neskaita līdz, kas izglī-
tības labād mācījušies latīņu, grieķu vai arī jaunās
valodas. Tikai tas, kas studējis mums pilnīgi nepa-

zīstamus priekšmetus: vā:isko latīņu valodu, vācisko

grieķu valodu, vācisko matēmatiku, vācisko ķīmiju,
fiziku v. c. ir «izglītības augstumos" esošs vācietis,

kas nav dzirdējis neviena nevācu vārda. Pat izrunā-

dams nevācu vārdu «kultūra", viņš neglābjami zu-

dis vācu kultūrai. Cik man zināms, ir tikai viena

kultūra, viena matēmatika, ķīmija v. t. t, kuru attī-

stībā pēc iespējas piedalās dažādās tautas un indi-

vidi, no tās uzņemdami cik grib un spēj. Pat daiļ-

literātūra, kas taču nešķirami saistīta pie tautas va-

lodas, nav īpašums, kas pieder šai tautai vien. To,

ko Šillers no grieķiem guva, viņi savkārt patapināja

no agrākās mums vairs labi nezināmās orienta kul-

tūras, to pēc iespējas patstāvīgi attīstīdami.

Pieņemsim, ka autors patiešām būs pārskatījies
savos izteicienos un citu domājis kā teicis. Neviens



441

to ikdienas avīzei nevar ņemt nopietni vēl jo sevišķi

tāpēc, ka Baltijas provincēs pēc vecas paražas tik

bieži runā par vācu izglītību, bet domā vispārējo.

Vecajos, pieticīgajos laikos tam bija „vācu izglītība",
kas prata vācu valodu. Tagad, kad arī ikdienas

dzīvē izglītību un kultūru daudz stingrāk vērtē, katrs

sapratīs, ka mēcbaniski iemācīties vācu valodu vēl

nenozīmē būt izglītotam un nevar runa būt par kul-

tūru. Gadās bieži vien, ka latvieši, kas daudz lasa, bet

vāciski neprot, ir izglītotāki par (gan nedaudzajiem)

Baltijas vāciem bez skolas izglītības, kas bieži muti

vien atpleš, klausīdamies kāda latviešu saimnieka stā-

stā par jaunākajiem notikumiem Itālijā un Meksikā,

par kuriem viņš tikko izlasījis pēdējā „Mājas Viesa"

numurā. Protams, vācu un blakus tai arī krievu va-

loda vieglāk ļauj iegūt augstāku izglītību kā lat-

viešu un igauņu valoda. Tomēr izglītoto latviešu un

igauņu un viņu vācu un krievu tautības dombiedru

uzdevums tautas masai ceļu pie izglītības viņas

pašas valodā padarīt līdzenu un pēc iespējas viegli

ejamu.

Tagad par „Zeitung fūr Stadt und Land" trim jau-

tājumiem. Uz pirmo gribētos atbildēt ar apstiprinā-

jumu, ja vien es zinātu, par kā apmierinājumu ir runa.

Vismaz daudzus muižniekus redzam apmierinātus ar

latviešu un igauņu zemo kultūras līmeni. Mēs re-

dzam, ka šis apmierinājums pastāv jau gadsimteņus
un ka tanī dalās arī „augsti izglītoti" cilvēki. To pašu

apmierinājumu redzam arī lielajā daļā zemnieku, un

liekas, ka tagad apmierinātie nemaz nebūtu neapmie-

rināti, ja piem. caur latviešu literātūru tautai vai-

rāk kā tagad atvieglotu ceļu pie izglītības. Kas to-

mēr nav apmierināts ar nelielo šejienes literātūru un
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valodu un kam ir līdzekļi un patika, lai mācās vāciski,

krieviski, franciski, angliski, latīniski un grieķiski,
kā to tagad mēdz darīt latvieši un igauņi līdzīgi ne-

latviešiem un neigauņiem, kam ar savu mātes va-

lodu vien nepietiek. Tam nav nekādas nozīmes, ja ma-

zajās tautās, kas dzīvo lielo vidū, relātīvi lielāks ir to

škaits, kas nodarbojas gar svešām valodām.

Otrā jautājumā redzam atkal apbrīnojamo, lai gan

neapzinīgo jēdzienu sajukumu, kas nez vai citur būs

vēl tāds sastopams kā Baltijā. Latviešiem un igau-

ņiem dod kuriozo uzdevumu patstāvīgi un vieniem

pašiem veikt tikpat lielisku kultūrdarbu, kādu vei-

kušas pārējās pasaules tautas kopā daudzos gadu-
tūkstošos. Nē, mani kungi, kultūra pieder kā ko-

pēja manta tieši visām tautām un katram atsevišķam
individam kā neatņemams īpašums. Nav neviena, kas

varētu pieteikt-īpašnieka tiesības uz tās neizmēroja-

mām bagātībām. Šinī ziņā vecbaltiešu uzskati pilnīgi

nepielaižami. Katrs latvietis, vācietis, krievs, katra

tauta drīkst un var ņemt nomā no šī kopējā īpašuma

tik daudz, cik tas taisni ir iespējams, apņemoties, cik

vien varēdama, šo svēto mantu vairot vispārības labā.

Cik daudz latvietis, igaunis, vācietis, krievs uzņēmis

no šīs kopējās, atsevišķam cilvēkam pilnā mērā ne-

kad neveicamās mantas, tik daudz ir viņa un viņa
tautas īpašums. Atsevišķu individu īpašums summā

dod tautas kultūru. Mazā tautā ar nelielu literātūru,

salīdzinot ar lielām tautām, kam bagāta literātūra,

šī summa zināmos apstākļos var būt nevien tikpat

liela, bet pat vēl palielināties. Ko līdz šī bagātība

daudzajiem miljoniem franču zemnieku, kurus garīdz-
niecība kavē kļūt pie tik labas izglītības, kāda piem.

ir zemniekiem Dānijā, Serbi jā v. c? īsi sakot, latviešu
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un igauņu vairums ar savām valodām var sasniegt

ļoti augstu kultūras pakāpi, pie kam viņu literātūrai

nemaz nav jābūt tik bagātīgai kā franču, vācu v. c.

Tie 30.000 svešvārdu, bez kuriem nevar iztikt ne-

viena liela tauta, pieder arī viņiem kā kopēja manta,

tikko to grib izlietāt. Tāpat kā vāciešiem, arī viņiem

nevajag izgudrot jaunus vārdus fizikai, ķīmijai, sinum,

kosinum v. c. Latviešu un igauņu kultūrai tik-

pat labi nav nepārvaramu šķēršļu, kā nav «patstā-

vīgas" kultūras nevienai civilizētai tautai, izņemot vie-

nīgi ķīniešus. Jo vēlāk kāda kultūra sākas un jo

augstāki tās mērķi, jo mazāk patstāvīgai tai jābūt

un tā var būt, jo labāki balsti rodami visu tautu

kopējā darbā. Tāpēc veco ēģiptiešu, indiešu, grieķu,

ķīniešu kultūra relātīvi ļoti patstāvīga, franču un

angļu kultūra patstāvīgāka par vācu, bet krievu un

Ziemeļamerikas daudz nepatstāvīgāka par vācu kul-

tūru.

Trešais jautājums ir: „Vai viena miljona tauta

var samaksāt civilizāciju?" Te atbilde vienkārša: jā.

Zandviču salu iedzīvotāji, kuru skaits tikko 70.000

cilvēku, pirms neilga laika vēl neattīstīti un tā tad

nabagi mežoņi, kas pirms mazāk kā gadsimteņa noga-

lināja Kuku, varējuši samaksāt civilizāciju. Viņiem

tagad ir jau vairākas avīzes un tādi civilizācijas augļi,

par kādiem latvieši un igauņi tikai sapņo — tiesās un

iestādēs pašu valoda. Bet par cik gan ātrāk civili-

zāciju nesamaksās miljonu liela tauta, kas jau Va-

nema Imantas laikā bija mazāk mežonīga un ko

kopš septiņiem gadsimteņiem padara arvienu civi-

lizētāku, bagātāku un laimīgākul Tomēr joki pie ma-

las — tas prieks nemaz nav tik dārgs, kā izliekas.

Grāmatas v. c, kas nepieciešams civilizācijai, salīdzi-
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not ar citu, ir loti lēti līdzekļi. Pašlaik latviešu tauta

droši neizdos uz galvas vairāk kā 10 kapeikas gadā

par grāmatām, kas miljonam latviešu kopā iztaisa

100.000 rubļu. Tas pats miljons par drēbēm, turpre-

tim, izdod 5 rubļus uz galvas, tā tad 50 reizes vairāk;

par ēdienu pa 15 rubļiem, kopā 15 miljonu jeb 150

reizes vairāk. Viņi ietaupa varbūt I—21—2 miljoniem gadā,

kas patiesībā būtu ļoti maz. Tauta ikgadus maksātu

lielajiem muižniekiem IV2—2 miljona mazāk, ja arī

Baltijā būtu noteikta obligātā māju pārdošana kā pā-

rējā Krievijā. Neviens nešaubīsies, ka jau simttūk-

stoš rubļu gadā par grāmatām vairāk izdodot, pa-

nāktu lielu uzplaukumu skolas, avīžu un citā izglī-
tības literātūrā, j a vien par to painteresētos piemē-

roti vīri, cilvēku un izglītības draugi. Ja tas nenotiek,

tad arī daudz lielākā un bagātākā tautā valdniece

būs virorum obscurorum literatūra. Bez tam nevie-

na tauta saviem varoņiem un civilizācijas nesējiem

nesamaksā viņu milzīgos nopelnus. Bezdievja Šillera

nopelni ar to vēl nav samaksāti, ja pēc vairāk kā des-

mit gadu vilcināšanās viņam Žandarmu tirgū Ber-

līnē atklāj pieminekli, teicot runas un dziedot viņa

garam pilnīgi pretējas dziesmas. Vai latvieši var sa-

maksāt Merķeļa nemirstamos nopelnus? Ko viņi da-

rīs šī vīra piemiņai, tas tikai vairos labklājību tagad
un nākotnē — Merķelis par savu darbu saņēmis

vienīgi rūgtumu. Bez tam ir daudz pareizāk, ja tie

nedaudzie, kam nepieciešams konversācijas leksikons,

iemācās svešās valodas, nekā to uzlikt tautai par vi-

ņas izglītības sine qua non pienākumu. Kas attiecas uz

iespiesto rakstu (skolas grāmatu, avīžu) lētumu, tad

jau tagad redzam, cik latviešiem, igauņiem un somiem

var būt lētas avīzes. Bez tam zinām no piedzīvoju-
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miem, ka palaikam skolas grāmatas un avīzes vis-

vairāk noder tanīs novados, kur tās sarakstītas.

Austrumprūsijai domāta tautskolas mācībgrāmata
ne visai piemērota Bādenei, Nassavai vai Hannoverai.

labāka vienmēr ir vietējā, tāpat kā vairāk patīk pašu

novada avīze. Lokālavīžu skaits Vācijā ir ap 1000, un

laikam gan tās vairāk lasa par lielajām avīzēm, kurām

nav lokālā kolorīta. Vēl mazāk noderētu Hannoveras

vai Nassavas tautskol'' grāmatas vai avīzes igauņu

zemniekiem, ja tie arī visi prastu vāciski. Redzam

taču, ka nelielajam Tērbatas, Pērnavas un Rēveles

vāciešu skaitam ir pašu avīzes; tā tad tās ir nepie-

ciešamas un par tām var samaksāt lai gan varētu

apmierināties arī ar Vācijas, Rīgas un Pēterburgas
vācu avīzēm. Lai latviešu un igauņu tautas masa

prastu vāciski, tad tai tomēr būtu jāizdod savs «Mā-

jas Viesis", „Perno Postimees" un skolas grāmatas,

kaut arī vācu valodā.

Jau vienmēr pievienodamies kosmopolītu princi-

piem to labākā nozīmē (ir arī kosmopolītisms tā-

pat kā nācionālisms ļaunā un visļaunākajā nozīmē;

pat jezuīti saucas par kosmopolītiem), šinīs pārrunās

neesmu aizmirsis to sevišķo labumu, ko lauku iedzī-

votāji valsts, garīgā, tirdzniecības un tiesību dzīvē

gūst no lielajām valodām. Bet šis labums tagad liek

daudz vairāk domāt par krievu nekā vācu valodu. To

saprot arī pati tauta visur ļoti labi un katrā gadījumā
to skaļi izteic, ja tik tā daudz maz ir attīstīta. Valsts

un tirdzniecības labumus latvieši un igauņi acīm re-

dzot var sev piesavināties tikai ar krievu valodas

palīdzību.

Vēl viena lēse. Ja viens miljons latviešu daudzmaz

labi gribētu iemācīties vāciski, t. i. tikai valodu pašu,
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tad viņiem vajadzētu mācīties vienu gadu, tā tad

izdot par uzturu, apģērbu, skolu v. t. t. ik pa 30 rub-

ļiem, kopā vismaz 30 miljonu, pie tam savai kultūrai

maz, bet valsts ziņā nekā neiegūstot. Par daudz ma-

zāku summu kā šī kapitāla procenti — 2 miljoni gadā
— latvieši varētu sev iegūt nevien labākos palīglī-

dzekļus izglītībai latviešu valodā, bet arī pašu izglī-
tību jo ievērojami veicināt, pat lielā mērā attīstīt.

Savu valodu paturēt un izveidot tautsaimnieciski tā

tad ir ļoti izdevīgi. Tomēr, lai nerastos garīgs sastin-

gums, pēc iespējas jārūpējas, lai mācītos citas valodas.

Ar šīm pilnīgi atklātajām un labi domātajām, ne

tikai šai dienai vien paredzētajām pārrunām ceru, ka

esmu savu tiesu darījis Baltijas valodu jautājuma mie-

rīgai uztverei. Mana parole kā vienmēr ir: Si vis pa-

cem, para pacem. Katrs strīdīgo jautājumu un pa-

tieso interešu pārskatāms attēlojums ved pie miera.

Ne bez iemesla daudzi labi Baltijas patrioti bīstas

garīga sastinguma Baltijas tautskolās, ja tur mācītu

tikai latviešu un igauņu valodā. Viņi domā pie tam

par drūmo pagātni un nedaudz gaišāko tagadni —

par latviešu tautskolu zemo, bet igauņu vēl zemāko

stāvokli, kur māca vienīgi tautas valodā, pie kam

bieži vien skolotājs saņem gada algu tikai 10 līdz 50

rubļu, kamēr vienkāršākais strādnieks bieži saņem

vairāk. Viņus iebaida daudz kas: atmiņas par to, ka

vēl nesen «izglītības augstumos" esoši krietni vācu

vīri pārmeta izglītotajiem tautskolotājiem, ka tie lasa

labas vācu skolas grāmatas, nopeltos vācu klasiķus,
Šilleru v. c; aizdomas, ka varētu rasties sabiedrotie,

kas prasītu izslēgt vācu, krievu, citiem vārdiem katru

valodu, kas ved pie izglītības, pie kam krievu skolu

literātūrā būtu pavisam nepiemērots atvietājums vā-
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ciskajai. Bet šīs bailes ne vienmēr skar īsto priekš-
metu. Latvieši, igauņi un arī krievu tauta, ņemot vērā

savu pagātni, var vienīgi tiekties pēc attīstības.

Te ir drošākā ķīla svaigas, veselīgas literātūras uzzē-

lumam, kā sākums nevienam nepaliks nepamanīts.
Pie tam vācu valodai un literātūrai, ko māca un runā

nevien Baltijā, bet arī Krievijas valsts skolās un aug-

stākajā sabiedrībā, arvien būs sava dzīvinātāja ie-

tekme. Valodā nav to cilvēku vara un spēks, kas vē-

las sastingumu. Jāievēro vispirms arī tas, ka tagadējā
vācu prese pilnīgi atklāti aizstāv pēc iespējas lielu

sastingumu, bet krievu prese prasa jo ātru attīstību,

pie kam iepriekš nav pasakāms, kad izbeigsies šis

pretstats, kas, protams, nav labvēlīgs vācu valodas

izplatībai. Krievu valdība un krievu žurnālistika

ir tālu no tā, lai prasītu neiespējamo — izspiest vācu

valodu no Baltijas provincēm. Svarīgākais ir katrai

valodai precīzi un bezpartejiski noteikt un piešķirt

pienācīgās tiesības. Mēraukla var būt vienīgi stingrā

taisnības izjūta, kas tagad noteicēja visās izglītota-

jās zemēs, bet tā nav vis meklējama nācionālās kaislī-

bās, senmantotos aizspriedumos un nodzeltējušos per-

gamentos. Neviena pati no visnepieciešamākajām re-

formām Vācijā un visā Rietumeiropā nebūtu bijusi

iespējama, ja par svētiem uzskatītu šos nodzeltējušos

pergamentus. To Širrena v. c. kungi paši labi zina,

bet

„Viņi slepus bauda vīnu,

bet ūdeni tie sludina ar smīnu."
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NACIONĀLAIS JAUTĀJUMS VĀCIJĀ.

Šī darba pirmajā burtnīcā, nodaļā «Tagad un kād-

reiz" apskatīju diezgan sīki jaunākā laika politiskās

parādības, pie tam pieturoties pie uzskatiem, kas sa-

stopami daudzkārt arī Vācijā un tieši labvēlīgos cil-

vēkos, kas pilnā mērā uzticīgi attīstības idejām. Arī

„Augsburger Allgemeine Zeitung" (1871. gada 293. nr.

pielikums), kam piesūtīta mana pirmā brošūra, kā

liekas no naidnieku puses, to uzskata par «šķie-
tami bezpartejisku, labvēlīgu un tādu, kas

domāta veselīgajam cilvēka saprātam", to-

mēr «autors neesot nekas cits kā vāciem naidīgo krie-

vu avīžu «Maskavas Avīzes" un «Balss" sekundants."

To šai avīzei laikam gan pastāstījis piesūtītājs, jo

kā gan tā citādi varētu to zināt?

Šīm pārrunām pašlaik būtu maz kas pievienojams.
Varam priecāties par centību vācu valsts uzbūvē,

kustību ticības izveidojumā, īpaši katoļu augstāko ga-

rīdznieku neticamo ietiepību, kas piespiež pat Mūļ-

iem pievienoties progresam. Tomēr noskumdina do-

ma, ka mierīgo attīstības gaitu vienā acumirklī var

pārtraukt nelaimīgie kari, visu padarīto izpostīt un

pie tam, ka viss tas var notikt, pretēji visām tautu

miera tieksmēm.

Šimbrīžam, tā kā vielas daudzums tālākām novir-

zēm neļauj laika, atļaušos citēt kādu tās pašas avīzes

šī gada pirmajā pusē iznākušu rakstu, pievienojot

tam dažus paskaidrojumus.



449

Valoda un valšķu robežas.

Kad 1844. gadā parādījās Vācijā valodu karte, tad vel

nebija iedegusies Šlezvigā Holšteinā valodu ciņa; arī daudz-

valodu Austrijas monarchijā dažādās tautas dzīvoja diezgan

miermīlīgi un vēl mazāk domāja no mūsu puses apveltīt

Francijas vāciešus ar vācu valšķu savienības svētībām. Tikai

dāņu pārgalvība atņemt saviem vācu tautasbrāļiem nevien do-

kumentētās tiesības, bet pat valodu, lika vācu tautas aizvai-

notajam pašlepnumam sajust savu pārākumu par to aklo poli-

tiķu partiju, kas iedomājās varam Eiropas valšķu aizsardzībā

nesodīti izsmiet Vāciju. 1878. gadam vajadzēja dāņu apspie-

dējiem gan rādīt, ka Vācija bija cieši apņēmusies šo vācu

provinču tiesības aizstāvēt arī ar ieročiem, ja likumīgos prasī-

jumus neievērotu. Dāņiem vajadzēja saņemt vēl vienu pamā-

cību, lai tie zinātu pienācīgi novērtēt Vācijas un Dānijas spēku

samēru, un beidzot viņi bija spiesti atteikties no šīm vācu

provincēm.

Līdzīgā kārtā 1878. gada notikumi ierosināja prūšu pro-

vincē Pozenē austrumu valodu robežas noskaidrošanu un ofi-

ciālu apstiprinājumu. Vācijas valsts no savas puses būtu lab-

prāt atteikusies no ietiepīgo poļu ietilpinājuma, ja nebūtu

izrādījies, ka nepievienojot vienas vai otras tautas daļu, ro-

beža nemaz nav nosakāma. Abu tautu interesēs bija labāk

poļiem dot vācu pilsoņu tiesības un privilēģijas, nekā vācus

nodot poļu resp. krievu valdībai, kas neatzīst tādu tiesību

vienlīdzību, bet savus neslavu pilsoņus apspiež nevien valodas,
bet arī ticības ziņā."

Tā tad krievu valdība neslavu pilsoņus va-

lodas un ticības ziņā vairāk apspiež kā Vācija! Ticību

un valodu mēs nekādā ziņā nevaram sajaukt. Kopš
seniem laikiem Krievija pazīstama kā zeme, kur re-

lātīvi liela ticības brīvība. Piemēram, galvaspilsētasl

Pēterburgas galveno ielu grezno dažādu konfesiju

dievnami. Krievijā, paldies Dievam, neiesloga kā pirms

5—6 gadiem Spānijā protestantus cietumā, neaizliedz

būt augstākos valsts amatos citu konfesiju piederī-
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giem, kā tas pirms neilga laika noticis Zviedrijā.
Mūsu laikiem piemērotu baznīcas reformu gan Krie

vijā vēl nav (par krievu preses uzskatiem šinī jau-

tājumā esmu jau izteicies). Vienādā tempā vispār

neattīstās visas valstis. Ļoti lielās valstīs dažreiz ir

lielas grūtības, lai novērstu vecos uzskatus vienā otrā

jautājumā. Nav taču, piemēram, vēl pie mums at-

celsts vecais kalendārs. Kas attiecas uz valodu tie-

sību apspiešanu, tad, izņemot varbūt Turciju,

Krievija vienmēr bijusi un ir arī vēl tagad vistālāk

no tā, lai to izdarītu. Pirms 160 gadiem Krievijā,

piem. Vidzemē un Igaunijā, vācu īpašumā atrada tik-

ko Vio visas zemesplatības; 5/6
Vidzemes piederēja

valdībai un liela daļa privātīpašnieku bija zviedri.

Tagad, turpretim, vācu īpašumā ir 7/8
visas zemes-

platības, pie kam vācieši no visa iedzīvotāju skai-

ta sastata tikai 6—7%. Bez tam visās Baltijas valsts

skolās un valsts iestādēs visur noteicēja ir vācu va-

loda. Te tā tad par savas valodas apspiešanu varētu

žēloties vienīgi igauņi, latvieši un krievi, bet nekādā

gadījumā vācieši. Lietuvā, poļu kundzībai beidzoties,

poļu valoda bija daudz mazāk izplatījusies kā vē-

lāk krievu valdības laikā — jo valdība līdz šim ne-

maz neievēroja savas intereses valodu jautājumā.

Bet cik spilgta atšķirība ir Francijā un Vācija!

Kā tas nu nākas, ka šos pilnīgi neapšaubāmos
faktus citādi labi informētā vācu prese kops dau-

dziem gadiem sistēmatiski ignorē un vislabāk attēlo

pilnīgi pretēji — ka pat vācu valodu vajā, kuras izpla-

tīšanai arī ārpus Baltijas provincēm krievu valdība

pat vairāk dara kā jebkura cita?

Par to vel jo vairāk jābrīnās, ja tie paši rakstītāji,
kad viņiem vien tas ienāk prātā, līdz ar Voldemāru
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fon Boku.paskaidro, ka Krievijā augstāko politiku,
kara lietas, garīgo dzīvi pilnīgi vada vācieši. Šo vā-

ciešu pēc V. f. Boka datiem Gotas kalendārā 1867.

gadam starp 1064 augstākiem ierēdņiem ir ne mazāk

par 281 jeb 26 procenti, pie kam visaugstākie amati

ir gandrīz bez izņēmuma viņa rokās. Šie precīzie dati

liecina, ka vācieši Krievijā tā tad paši sevi bez žē-

lastības apspiež, vajā, apspiež arī ticības ziņā, pārkrie-

vina, nobīda pie malas, apvaino. Palaikam saka: kas

krustu nes, vispirms pats sevi svētī; te tomēr jā-

konstatē vēl nekur nebijušais: varas nesēji apspiež

un vajā paši sevil Tādai gandrīz neiedomājamai apla-
mībai Vācijā, kā liekas, tomēr tic, citādi taču par

to pastāvīgi nerakstītu vācu avīzēs. —

Diezgan skaidri dati liecina par to, ka šī gandrīz
nekur nebijušā anomālija radusies aiz mūsu augstāko

aprindu vienaldzības pret to, ko ārzemju prese vispār
saka par Krieviju vai arī par to noklusē. Šīm aprin-

dām tā tad lielākā vaina. Tā kā ārzemju prese par

Krieviju rakstīja tik daudz apzinīgu vai neapzinīgu

nepareizumu, to pēdējos gados ievēroja arvien mazāk.

Krievu avīzēs gan bija šiem rakstiem atrodamas at-

bildes, ko palaikam nelasa neviens lielo vācu avīžu

korespondents Pēterburgā, Rīgā v. c. Tas tomēr ru-

nā pretim mūsu lozungam. Si vis pacem, para pacem,

jo pārpratumi ir īstenais tautu nesaskaņu cēlonis,

kam arī bez kara var būt ļaunas sekas. Tāpēc tiešais

mūsu uzdevums tagad būs apskatīt šos smieklīgos
un kaitīgos pārpratumus pēc iespējas spilgtā gaismā,
kas arī turpmāk arvien vairāk un vairāk būs pats

svarīgākais.

Līdzīgas nesaskaņas dažādo tautību starpā parādījās art

Austrijā, kopš tur mēģināja tautai dot satversmi ar tanī
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paredzētām tiesībām. Patvaldība var apvienot vienā valsti vis-

dažādākās tautas — jo mes taču zinām, ka Romas pilsēta

kādreiz pārvaldīja visu tolaik zināmo pasauli. Turpretim da-

žādas tautas, ja tām satversme dod brīvību un tiesības, tikai

tad turēsies kopā, kad pašas sapratīs, ka svarīgāka ir ar

viņu apvienību gotā patstāvība nekā daudzvalodu valdība un

skaudība pret vadītāju tautu. Tāda tautu apvienība var pa-

stāvēt tikai tad, ja atsevišķās sastāvdaļas viena otru atzīst

par līdztiesīgām un ir pietiekami sapratīgas, lai labprātīgi

uzņemtos ierobežojumus, kas nepieciešami stiprai centrālai va-

rai, kuras aizsardzība taču vajadzīga katrai atsevišķas valsts

sastāvdaļai.

Vācijā Napoleona panākumu ietekme jau 1814. gadā radās

pārliecība, ka visas Vācijas apvienošanai pilnīgu patstāvību

guvušajām atsevišķajām valstīm jāuzņemas zināmi ierobežo-

jumi. Tomēr vajadzībai atbilstošu vienību nespēja radīt nedz

vācu valšķu savienība, kam nebija nekādas attīstības spējas,

nedz tautas centieni 1830. un 1848. gadā, nedz arī apvieno-
šanas mēģinājumi, ko izdarīja ķēniņi Erfurtē, Austrijas ķei-

zars Frankfurtē un mazākie valdnieki Vūrcburgā.
Šo savienību tagad redzam kā „dzelzs un asins politikas"

rezultātu, kas nekādā gadījumā neatbilst vācu tautas taisnī-

guma sajūtai. Tomēr vācu tautai, atsevišķām valstīm deva tie-

sību piedalīties kopējās valsts pārvaldē un tāpēc notikušo

atzina nevien atklātības doma, bet arī brīvi vēlētie Ziemeļ-

nācijas pārstāvji. Cerams, ka tam pievienosies ari dienvidvācu

ciltis un valdnieki, jo pēc visiem notikumiem paredzams ilg-
stošs, miers. .

Citādi liekas veidojamies apstākļi Austrijā. Tur kopējo
valdību negribēja ne čechi, ne ungāri, ne itālieši un pat slāvi.

Viņi pa daļai pieļāva tikai tādas iekārtas veidu, kur katra

no šim tautām cerēja būt pārāka par citām. Austriju no vien-

mēr sāpīgās retas, ko tai sagādāja itāļu zemju piederums,
laimīgi atbrīvoja ar tikpat sāpīgām Un asiņainām operācijām

Napoleons 111, pie kam ar to necieta nedz vara, nedz labklā-

jība. Apvienotās Itālijas pievilkšanas spēks būtu Dienvidalpu

provincēs vienmēr radījis nemierus un vienmēr vajadzētu kara-

spēka un naudas to apspiešanai, kas nebūtu atsvēris iegūtos
labumus. Ja turpretim ungāri, čechi, slāvi daudzmaz spētu pa-
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reizi novērtēt savu stāvokli, tad viņi saprastu, ka pat vislab-

vēlīgākajā gadījumā — viņiem dodot visas pieprasītās tiesī-

bas — nelielās tautas nevarētu pastāvēt Eiropas lielvalšķu

starpā. Ungāru ir pieci līdz seši miljoni, čechu trīs līdz četri,

poļu Galicijā divi līdz trīs miljoni, bet lielvalšķu iedzīvotāju
skaits ir trīsdesmit līdz četrdesmit miljoni. Šīs tautas var pa-

stāvēt un attīstīties, ar savām autonomajām tiesībām ietilpda-
mas lielākā kopībā. Tādu stāvokļa izpratni un pašierobežo-

jumu tagadējās partiju attieksmes vēl neļauj sagaidīt, un tāpēc

tām visām vēl būs viens otrs rūgts un nepatīkams pārdzīvo-

jums. Ja Austrijas monarchiju izdotos uzspridzināt, tad tās

tautām nāktos saprasties nevis ar septiņiem līdz astoņiem

miljoniem vācu pilsoņu, bet gan ar vācu valsti, kam 40 līdz

50 miljonu iedzīvotāju. Austrijas valdībai nevajag padoties

grāfa Beusta sapņojumiem, bet gan atcerēties ķeizara Krem-

zirā doto paskaidrojumu, lai, pareizi novērtējot kopējās in-

tereses, ar ilgstošu savienību balstītos uz vācu valsti. Tad šai

valdībai drīz vien būs pietiekama vara, lai uzliktu savām

pārak iedomīgajam provincēm tos ierobežojumus, bez kufiem
nav domājama valsts vienība un pat pastāvība."

Čechu vadoņi Rīgers un Palackis paši ir izteiku-

šies, ka viņiem pāri visam esot Austrijas patstāvība.
Šī gada sarunas liecina, ka viņi negrib traucēt ne-

vienas Austrijas tautas attīstību, bet arī paši negrib
Bevi ļaut traucēties. Nav ko šaubīties par Austrijas
slavu tautu mērenu pašierobežojumu. Nevaram to-

mēr brīnīties, ja viņi tur, kur ir neapšaubāmā vairā-

kumā, negribētu zemes pārvaldību atstāt citiem, bet

gan pieprasa paši sev. Šveices piemērs rāda, kā viena

otru netraucēdamas, blakus dzīvo valsts vienībā

vienotas vācu, franču un itāļu tautas. Slāvi domā

tagad, kāpēc tad tāpat nevarētu būt arī Austrijas

monarchijā? Austrijas vācieši tomēr katrā.'ziņā
grib valdīt, īpaši pār paklausīgajiem slāviem.

Salīdzinot ar šim mazākām tautām, varētu likties savādi,
ka Francijas apspiestās vācu provinces maz vai pat nemaz
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nav pretojušās savas tautības apspiešanai. Tas tomēr kļūst
saprotams, ja iedomājamies, ka tanī laikā, kad šis provinces

ieņēma franči, vācu valsts tās pameta. Ar laiku vācu provinces
labāk jutās kā slavenas un varenas valsts sastāvdaļas nekā

vecuma nespēka nomāktajā „Vācu nācijas valstī". Vācu tau-

tai bija pareiza nojauta nekad šinīs par franciskām kļuvušās

provincēs netaisīt propagandu par Vāciju, kamēr tās pašas

politiskie apstākļi bija neapskaužami. Tas nenotika pat tad,
kad Napoleons 111 uzstatīja nācionālo principu, t. i. prasījumu,
ka valodu robežām jākļūst arī valšķu robežām. Napoleons te,

acīm redzot, domāja par Pjemontu un nemaz neuztraucās par

to, ka šis princips varēja kļūt par divasmens zobenu — at-

ņemt Elzasu un Lotringu. Viņš pat ļāva atskanēt nekaunīga-

jam franču saucienam pēc Reinzemes provincēm līdz pašai

Reinai, kamēr draudi kļuva par darbiem un kamēr pats ķeizars

ar visu savu armiju nokļuva vācu gūsta."

Francija ar Napoleonu 111 Itālijai un Vācijai pa-

celdama nācionālo jautājumu, izņēmusi kastaņus no

karstām oglēm un pati pie tam krietni apdedzinā-

jusies. Neatkarīgās Itālijas atjaunošana katrā ziņā ir

Eiropai nozīmīga gan politiskā, gan ticības ziņā. Au-

strijas-Italijas pārvaldītājas — augstā kultūra, par

ko „Āugsburgas Allgemeine Zeitung" 1860. gadā tik-

daudz stāstīja, ilgā laikā nav spējusi tur valsts ie-

kārtā un ticības ziņā radīt tos iepriecinātājus apstāk-

ļus, kādi sastopami tagad. Kāds pamats šai avīzei pēc

visiem aprakstītajiem notikumiem, domāt, ka relātīvi

vācu varu ierobežojot, koncentrējot vairāk tīri vācis-

ciskās provincēs, kopējam labumam būtu citi re-

zultāti?

Vācijas attīstība pamodušās nācionālā jautājuma

dēļ būtu vēl vairāk acīmredzama, ja reizē nebūtu

zēlusi arī „asins un dzelzs politika", kuras sekas

mēs vēl tagad nemaz nevaram pārredzēt. Mēs zinām

asins un dzelzs politiku, kāda tā bija 1618.--48. un
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1801.—1812. gadam, bet ne to, kas ir dzelzceļu un

lielo valsts aizņēmumu laikmetā.

Kādas sekas būs nācionālajam jautājumam Au-

strijā un Turcijā, to nevaram tagad paredzēt, tikai

tur tā nesīs labumu ne tikai moldovalachiem vien.

Tā saucamajā nacionālajā principā pirmajā acu uzmetienā

ir kaut kas pievilcīgs, un tam ir arī savs vēsturiskais pama-

tojums. Valodas robeža ir pašos sākumos bijusi arī valsts

robeža, un tauta ir tā, kas dabīgi veido valsti. Nomādu

tautās nez vai gadīsies, ka dažādas tautības ciltis veidotu

vienu valsts vienību. Citādi ir, kad ciltis kļūst iemitīgas, pie
kam tad svarīgs ir arī zemes ģeogrāfiskais stāvoklis un robežu

aizsardzība. Vispār, tāpēc jau seno laiku ienācēji apmetušies

dabīgās robežās, tomēr vēlākā tautu staigāšanā dažreiz palika

daļa uz vietas, kas tad bija spiesta pievienoties vai padoties

spēcīgākiem kaimiņiem. Tā ar galveno tautu vienu valsti

veido — Francijā baski un bretāņi, Beļģijā valoņi, Anglijā

valīzi, Vācijā vendi un čechi, Ungārijā bez madjāriem dažādas

slavu ciltis un arī rumāņi. Francijā, Beļģijā un arī Vācijā šim

tautām ir vienādas tiesības ar pārējiem valsts pilsoņiem un

tās var justies vairāk vai mazāk mājīgi. Valodai te nav lielas

nozīmes, jo bieži taču vienas un tās pašas valodas dialekti

ir tik atšķirīgi no rakstu valodas, ka tā vēl tikai skolā kļūst
/.ināma. Kur sastopas dažādu valodu novadi, tie labprātīgi

apvienojas, lai veidotu lielāku apvienību, kā piem. tas bija

Flandrijā un Brabantā un vēl tagad ir Šveicē. Nav taču no-

liedzams, cik svarīgi valsts vienībai un ērti valsts valdībai,

ja visi pilsoņi runā tanī pašā valodā, ir tās pašas ticības un

apdzīvo / dabas veidotu un sevī noslēgtu valsts territoriju.

Ja nu mēs pavaicājam vēsturei, vai šādās valstīs ar to ir

veicināta valsts un garīgās dzīves attīstība, tad par atbildi

saņemsim noteiktu: nē. Spilgts pierādījums šai atbildei ir Spā-

nija. Tās ģeogrāfiskais stāvoklis ir labāks kā jebkurai citai

Eiropas valstij. Tās romāņu iedzīvotāji, sajaukdamies ar ģer-

māņu iekarotājiem, jau pēc dažām paaudzēm iznīcināja viņu
valodu. Maurus un žīdus, kas bija citas ticības, padzina, pro-

testantus iznīcināja inkvizīcija. Spānijas ķēniņš kā Romas vācu
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ķeizars pārvaldīja pusi Eiropas; viņa zemes saule nenorietēja.
Bet vai savas daudz slavētās vienības deļ, fanātiski cenzda-

mās visas valsts daļas padarīt spāniskas un katoliskas, Spā-

nija nav pagrimusi gan garīgi, gan savā darba rosmē, vai

tā nav tagad bezsamaņas stāvoklī? Itālijai neklājās labāk, lai

gan tā no pārējās Eiropas bija mazāk noslēgta kā Spānija.

Abām tautām nebija pieejams nekas tāds, kas varētu iero-

sināt, un tāpēc tās iekšēji un ārēji kļuva bezdarbīgas un ne-

varīgas. Tās uzpurināja naidīgā saskare ar ārzemēm, ciņa ar

protestantismu un arī 19. gadsimteņa jaunajām idejām. Un

kur katolicisma ideālismā ieturētās mācības gan guvušas vis-

vairāk panākumu? Bez šaubām, tas noticis Vācijā un Anglijā,

kur Romai nebija iespējas uzspiest ne ticības vienību, ne

latīņu valodu, ne savu māņticību. Šiem piedzīvojumiem vaja-
dzētu mums likt šaubīties par to, vai mācība par tautu val-

stisku atšķiršanu būtu vienīgi pareizā. Kā ģimenes tiecas pēc

augstākās vienības, radīdamas ciltis, un tās savukārt tautas,

tā tautām jāapvienojas lielā tautu saimē — ganāmpulkā,
kam viens gans. Tas notiks jo ātrāk, jo biežāk šīs tau-

tas sava ģeogrāfiskā stāvokļa, ticības vai valsts piederības

dēļ nāk tuvākos sakaros ar cilvēkiem, kas citādi runā un citādi

domā, tā sākdami viens otru cienīt un iepazīdamies viens ar

otru. Tā radīsies pārliecībaj ka katrai tautai savas īpatības

un trūkumi, un ka katrs tādā sadzīvē var tikai iegūt. ŠO uz-

skatu apstiprina nesenie notikumi Romā, kur augstie prelāti

no katoliskajām Reinas zemēm uzskatīja visus protestantus
bez izņēmuma par bezdievīgiem cilvēkiem, kam nav sirds-

apziņas. Tanī pašā laikā, gan bez panākumiem, Vācijas un

Ungārijas bīskapi centās pierādīt pretējo un izteica domas,

kas ļauj cerēt, ka ar laiku patiešām atzīs savstarpējās vien-

līdzības tiesības."

Te atrodam daudz nopietnu un skaistu domu, ko

uzklausot augstākās iestādes būtu novērsušas daudz

nelaimes. Lielā konfesiju dažādība nekavē Ziemeļ-

amerikas Savienotajām Valstīm ar katru dienu kļūt
varenākām. Amerikā brīvprātīgi un bez piespiešanas

senātā, kongresā v. c. runā tikai vienu valodu, pie
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kam katram ir vēlētāja tiesības. Tas viss, protams,
veicina valodu sakusumu.

„Mums, vāciešiem, tāpēc nav ko skumt, ja valsts robežas

nesaiet ne ar valodas, nedz ticības robežām. Ļaunumus, kas

no tā ceļas, pilnīgi atsver ierosa, kas rodas, novērojot tu-

vāk mūsu politiskos un konfesionālos pretiniekus, tos bezpar-

jiski vērtējot un tā arvien tuvāk nākot patiesībai. Šos ļau-

numus pilnīgi novērsīsim tikai tad, kad poļi un čechi poli-
tiskā un katoļi ticības ziņā apzināsies, ka vienādo tiesību lieg-
šana mums — jo tas ir pretlikumīgi — galu galā nāks viņiem

pašiem par ļaunu."

Ir zināms, ka katoļi ticības jautājumos arī Vā-

cijā noliedz vienlīdzību, un „Augsburger Allgemeine

Zeitung", kas iznāk katoliskajā Bavārijā, par godu

jāsaka, ka tā šo faktu atklāti atzīst. Pilnīgi jauns
mums ir tas, ka čechi un poļi nav par politisku vien-

līdzību. Par čechiem esmu jau sīkāk rakstījis. Kas

attiecas uz poļiem, tad pietiek aprunāties ar pāris
šīs tautas locekļiem, vienalga, no kura apvidus, lai

dzirdētu, ka poļu tautu kā tādu Prūsijas Polijā

apspiež daudz vairāk kā Krievijā. Vai tad tāds vispār
zināms fakts varētu būt maldi vai gadījums? Katrā

ziņā tad jānoklausās abās tautās, lai varētu spriest

par atšķirību abu uzskatos.

„Ja nu tagad novelkama robeža starp Franciju un Vā-

ciju, tad, bez šaubām, ievērojama valodu robeža, valsts ro-

beža gāja tālu pāri tai — bet izšķīrējs tomēr būs

ģeogrāfiskais stāvoklis un citi vietas apstākļi, kas pavairo
drošību. Vogezu kalnu grēdas, ūdensrobeža starp vidējo Mo-

zelu un Māsu, dienvidos ūdensrobeža starp Zilu un Dubsu —

tā ir robeža, kas Vācijai nepieciešama viņas drošībai, un no

kuras mēs, cerams, neatteiksimies, ja ari tāpēc vajadzētu

pievienot Vācijai dažus franču apgabalus."

Diemžēl, šie notikumi ir nepietiekami, ja pieaug

lielas, feodāli pārvaldītas tautas kara kāre, kas ie-
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rosu guvusi milzīgā kara laupījumā un negaidītos

panākumos, lai uzsūktu kaimiņu un pamazām arī sa-

vu mantu un asinis. Vairāk par šiem noteikumiem,

pēc manām domām, pret lielāko cilvēces

karu, varētu līdzēt skaidrība starptautiskajās tiesībās,

taisnībā un netaisnībā. Vācu literātūrā, protams,

pirms nācionālliberālisma kopš 1866. g., bija tā, kas,

kā zināms, visvairāk bija veicinājusi skaidrību

starptautiskajās attieksmēs visā civilizētajā pasaulē.

Šo skaidrību bieži aptumšoja angļu un arī franču

nācionālais egoisms. Tāpēc būtu jo bēdīgāk nākamībai,

ja šinī jautājumā nācionālliberālisms vājinātu vācu

intelliģences lielo spēku un tā netieši visur izbīdītu

pirmajā vietā karu. Kad novājinās citu tiesību iz-

pratne, tad tam neizbēgami seko karš, tāpat kā mag-

nētam pielīp dzelzs.

Veicināt tautu sadursmes ar nācionāliem un va-

ras jautājumiem, postīt tādējādi tautas labklājību un

apturēt katru attīstību, to vienprātīgi vēlas tie cil-

vēki, kam patiktos klusums zinātnē un progresa vietā

regress. Krimas karš Eiropai maksāja pāri par 1500

miljoniem dālderu, nule notikušais franču-vācu karš

nebūs bijis lētāks. Un šie cilvēki gūst neticamas uz-

varas. Pirms gadsimteņa pilnīgi iznīcināja je-

zuītu ordeni, pirms 65 gadiem pāvesta varu, tagad
atkal visa pasaule cīnās pret šīm varām, un liberāļi

priecājas par katru, pat mazu uzvaru pār tiem! Tī-

rajā politikā nav citādi. Mūsu laikos attīstības ap-

draudējums ļoti iespējams. Kas cieši stāv uz saviem

pamatiem, lai raugās, ka viņš nenokrīt.
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VALODU SALĪDZINĀJUMI.

Valodu salīdzinājumi, pēc manām domām, taga-

dējā brīdī varbūt ir cilvēcei visieteicamākā nodarbe,

kad tautas politiķi — valsts politiķi par laimi vēl

nē — uzskata par savu uzdevumu radīt plaisas starp

Eiropas iedzīvotājiem tāpēc vien, ka vieni no tiem

nejauši runā vācu dialektos, citi slavu. Nesen kāds

ievērojams franču zinātnieks ne bez pamata vērsis

franču publikas uzmanību uz to, ka abu Prūsijas pro-

vinču, Pozenas, Silēzijas, Brandenburgas, Pomerāni-

jas, Meklenburgas iedzīvotāju vairums nemaz neesot

vācu cēluma. Prūsija saucoties pēc nevācu, Fran-

cija pēc vācu cilts vārda. Ar to izskaidrojama, no

vienas puses, franču humanitāte, bet no otras pu-

ses
— tā barbariskā mežonība, ko 1870. gadā parā-

dīja Francijā iebrukušie karaspēki, kas teicās karojam

vācietības vārdā. Tā tad cilvēku humanitātes vai bar-

bariskas mežonības cēlonis ir nevis literātūrā, civi-

lizācija un augstākā vadība, bet gan vienīgi asinis!

Un vai Austrijas iekšējie nemieri balstās uz ko citu

kā asins dažādību? Protams, nē. Čechu tautas li-

terātūrā ir augstākā attīstības pakāpē, brīvdomīgāka
kā Bohemijas vācu*), bet tomēr ~intelliģentākājiem"

*) Kad 1867. g. Bohemijā radās tā saucamais jezuītu jau-

tājums, tad tas bija skaidri redzams: veseli apriņķi čechu zem-

nieku paskaidroja, ka jezuītu pielaišanas gadījumā viņi pāriešot

protestantismā, kamēr vācieši Bohemijā nekur atklāti neprotestēja.

Tādi fakti vairāk sver par tūkstošiem avīžu rakstu.
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un „brīvdomīgākajiem" vāciem katrā ziņā un ne-

pieciešami jāvalda pār slāviem gan Bohe-

mijā, gan ārpus tās. Latviešu slavu asinis, kas Ziemeļ-

vācijā nešaubīgi pārsvarā, daudziem tagad liekas

īstais vācu kodols, kam pakļautajām senvācu ciltīm

vienkārši jāklausa. Tās pašas asinis tomēr atrodam

arī Austrijā, Bobemijā, un arī Kurzemē un Vidzemē.

Šis jēdzienu sajukums skaidri mums rāda, ka po-

litiskajām partijām valoda un asinsradniecība ir labi

lozungi, pie kam zinātni tie atstāj pie malas, līdz

ko tā neder viņu mērķiem un nav piemērota, lai vei-

cinātu tautu naidu un vienas tautas apspiešanu caur

otru. ;

Vislabākie iebildumi šiem partiju vīriem ir aizrā-

dījumi uz to, ka dažādas tautas mūsu dienās runā

vienā valodā — daļa vācu franciski, liela daļa slavu

un latviešu vāciski. Tāpēc naids slavu, vācu un

franču starpā ir pilnīga nejēdzība un pretruna pati

par sevi, kas iespējama tikai tad, ja zinātni pilnīgi

atstājam novārtā.

Kā pierādījumu daudzām jau šinī un pirmajā burt-

nīcā teiktājam gribu minēt dažus citējumus no „Bal-

tische Monatschrift" 1871. g. ievietotā Dr. Artūra

Amelunga izcilā raksta „Die Darwinsche Tbeorie und

die Spracbwissenschaft." Tur nevien ar lietpratību

pierādīts, ka neviena valoda savai tautai nav dabzi-

nātniski iedzimusi, bet parādīta arī valodu ātrā at-

tīstība, īpaši vācu literātūras valodas. Klausīsimies

tagad pašā autorā.

Nekad par virpār pieņemtu teoriju nav uzskatīta doma

par dažādo valodu rašanos no kopējās pirmvalodas. Par cik

šī pirmvaloda bija nepieciešama pētījumos, par tik to arī at-
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zina, tā tad zināmos valodu nogrupējumos, kas savā starpā liekas

tuvu radniecīgi. Vēl neviens valodnieks nav mēģinājis visas pa-

saules valodas atvasināt no vienas pirmvalodas, tās ietvert

vienā. kopējā ģenealoģiskā tabulā. Etimoloģiski salīdzinot, ne-

kad nevarēs gūt skaidrību, jo atsevišķās daļas tik tālu viena

no otras, ka trūkst jebkādas bāzes salīdzinājumam. Ja gri-

bam nokļūt pie vispārīgas teorijas, kas vairāk aptvertu nekā

personīgus ieskatus, tad būs jāpamatojas uz piedzīvojumiem,
ko gūstam pētījot atsevišķas valodu grupas.

Bezgalīgajā valodu dažādībā parādās visādas lldzīguma un

nelīdzlguma pakāpes. Vienas liekas vairāk radniecīgas par otrām.

Ļoti tuva radniecība ir starp augš- un lejasvācu dialektu. Tos

palaikam nemaz par valodām neapzīmē, bet gan par atse-

višķas valodas dialektiem, kamēr vācu, franču, krievu jau uz-

skata par atsevišķām valodām. Pēc kādas mērauklas tad varam

spriest vienā gadījumā par valodas, otrā par dialekta atšķirību?

Palaikam, pie tam bieži tīri neapzinīgi, spriež pēc tā, vai viens

saprot otra runu, ja arī ne bez zināmām pūlēm, tad tomēr

bez mācīšanās. Tā tomēr katrā ziņā ļoti nedroša mēraukla.

Jo kur tad nosakāma sapratnes grūtumu robeža? Te jāpieme-

tina, ka atsevišķi indivīdi šinī ziņā ļoti dažādi noskaņoti:
vienam vieglāk, otram grūtāk saprast kādu dialektu. Lai arī šis

pētījumu materiāls nedod zinātniski precīzu mērauklu, tad

tas visumā pietiekams, lai attaisnotu paražu, pēc kuras at-

šķiram valodu no dialekta. Izejot no šī parastā, katram zi-

nāmā atšķirības veida, redzam jau pašos dialektos dažādas

pakāpes. Starp vidzemnieka un tirolieša dialektu tik liela at-

šķirība, ka viņi savā starpā gandrīz vairs nevar saprasties.

Starp Vidzemes un Igaunijas vāciešu dialektiem atšķirība tik

maza, ka iebraucējs no tālākiem Vācijas novadiem to nemaz

vairs neuztver, lai gan vietējiem tā liekas pietiekami liela.

Abu šo dialektu kopējās īpatības pret viņējo liksies tik acīm-

redzamas, ka nelielo atšķirību nemaz nemanīs. Tāpat vid-

zemniekam grūti ievērot maincieša un darmštatieša, drezde-

nieša un leipcigieša dialektu atšķirību- Reinzemnieks vai zaksis

to ievēro viegli. Starp šīm vismazākajām un vislielākajām
dialektu atšķirībām ir daždažādas starppakāpes un pārejas.
Ritprūsijas iedzīvotāja valoda mūsējai tuvāka kā elzazieša, ari

kā kurzemnieka. Kā vienas un tās pašas valodas dialekti nav
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vienādā mērā savā starpā radniecīgi, tā arī dažādo valodu

atšķirība ir dažāda. Holandiešu valoda vācu valodai līdzīgāka
kā franču, tā itāļu vairāk kā krievu, bet tā čechu valodai vairāk

kā vācu. Tas viss pamatojas uz salīdzinājumiem, ko var

izdarīt bez kādiem zinātniskiem pētījumiem katrs šo valodu

praktisks pratējs. Zinātniski rūpīgi vārdu krājuma un grama-

tikas sistēmas pētījumi un salīdzinājumi var vēl tālāk izse-

cināt šo radniecības attieksmi. Tie lielajā daļā Eiropas un

daļā Āzijas valodu — pretēji visām pārējām pasaules valodām

— atrod zināmas kopējas pazīmes, kas vienkārša vērotāja

acij nav saredzamas. Šinī grupā, ko sauc par indoģermāņu (tas
ir vācu zinātnieku apzīmējums, citu tautu zinātnē tās sauc par

indoeiropiešu valodām. Tulk.), no tagad dzīvajām Eiropas va-

lodām ietilpst visas, izņemot basku, turku, ungāru, igauņu,

somu, laplandiešu, vairākas valodas, ko runā Ziemeļkrievijā; no

Āzijas valodām armēņu, peršu un Priekšindijas dialekti. Šinī

grupā pēc valodu tuvuma ir atkal savi tālākie sagrupējumi.

Svarīgākie ir grieķu, romāņu, ķeltu, ģermāņu, leišu, slavu,

irāņu un indiešu, no kuriem katrs šavkārt aptver vairākas

valodas, kas tālāk sadalās dialektos un izloksnēs.

Katrs indivīds savu valodu veido pēc savas sociālās vie-

nības, ģimenes, cilts, nācijas parauga, un tā dzīves ritumā

saistītā cilvēku grupā katra nākamā paaudze savu valodu

iemācījusies no iepriekšējās. Tā pāri indivīdam rodas kontinui-

tāte, kas pēc savas iedirbes līdzinās organiskai iedzimtībai.

Šinī kontinuitātē tomēr vērojama pamazām, bet nepārtraukti

iedarbīga variācija, kas aug no paaudzes uz paaudzi.

Variācija iedarbojas katrā laikā, lai arī rezultāti kļūst redzami

tikai pēc ilgāka laika. Starp mūsu dienu vācu valodu un to,

ko runāja vēctēvu laikā tikko jaušama starpība. Astotā gad-

simteņa valoda, turpretim, tik lielā mērā atšķiras no mū-

sējās, ka iemācāma kā pilnīgi jauna valoda un sākumā tikko

manām kādu līdzību. Mums tomēr ir iespēja soli pa solim izse-

kot valodas attīstības gaitai līdz pat mūsu dienām. Starp paau-

dzēm starpība tik niecīga, ka tikko atšķirama. Gala re-

zultāts ir lielā diference. Ņemsim kā piemēru dažus vācu vār-

dus no astotā gadsimteņa. Līdz sešpadsmitajam gadsimtenim,

kad vācu valoda visumā bija apmēram tāda kā mūsu dienās,

šie vārdi pārdzīvojuši šādas pārvērtības: farleosames, far-
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liosames, farliosam, farliosan, farliosen, far-,

for-, verliesen, verlieren (pirmā daudzsk. pers.); vai

hrorjantero, hruorj antero, ruorjantero, ruoran-

tero, ruorentero, ruorentere, ruerentere, rūerentēr, riierender,
rūhrender (genet. plur.); vai sconistemo, sconisteme, sconistem,

schonistem, schoenistem, schoenestem, schonstem (dat. masc);
vai gatruetos, gatruetos, gitruetos, gitruetes, getruetes, getrue-
test, getrauetest (2. pers. sing. praet.). Starppakāpes nav izdo-

mātas, bet pierādāmas dokumentāri. Pārejas patiesībā vēl daudz

mazākas, kā tas pēc šīs tabulas redzams. Vārdi no senākajiem
laikiem mums zināmi tikai pēc to rakstības, ne pēc izrunas; bet

rakstība nekad nav pilnīgi līdzīga dzīvajai valodai. Ja reiz

Metā kādu zināmu rakstības veidu, tad izrunai pamazām pār-

veidojoties, jau Helā mērā jāatšķiras, kamēr beidzot groza

parasto rakstību, lai to saskaņotu ar izrunu. Tā vācu valoda

raksta vēl tagad: Spiess, Bier, schier, fliessen, lai gan izruna

Spiss, Bir, schir, flissen (kā mir, dir). Kad musu rakstību

sāka lietāt, tad patiešām izrunāja Spi-ess v. t. t. ar diviem

šķirtiem vokāļiem. Cik daudz nemanāmu modifikāciju, ilgstošu
klusu svārstību starp agrāk parasto izrunu un tagadējiem jau-

ninājumiem, kamēr tie guva pilsoņu tiesības!

Pastāvīgā, vienmērīgā variācija vērojama nevien skaņu iz-

runā, bet arī gramatikā. Tā sākumā zināmu verbu kate-

goriju konjugēja pagātnē šādā veidā: ich fand, plur. wir fun-

den; ich sang, wir sungen; ich band, wir bunden. Tikai vēlāk

sāka blakus lietāt citas formas: wir fanden, wir sangen. Pēc

zināmām svārstībām Mētājamā paliek pēdējā forma. Citas ka-

tegorijas verbu tagadni konjugēja šādi: ich briche, wir brechen;

ich isse, wir essen; ich triffe, \vir treffen; ich fichte, wir

fechten v. t. t. Daudzus sievieškārtas substantīvus deklīnēja
citādi kā pārējos: die Kraft, genet. sing. der Krāfte; die Burg,

der Burge; die Hand, der Hānde; die Noth, der Nothe. Dažiem

vīrieškārtas substantīviem sākumā nebija genetīva galotnes -s:

der Vater, des Vater; der Bruder, des Bruder; der Mann, des

Mann. Pamazām, rodoties šādiem pārveidojumiem, vācu gra-

matika beidzot savos pamatos kļuvusi citāda.

Bez atsevišķo skaņu un gramatikas kārtulu maiņas, pa-

stāvīgā valodas variācija manāma arī vārdu nozīmes maiņā.

Arī te šis process norit pamazām. Piem., mūsu vārdam ~krank"
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sākumā nebija šīs nozīmes; tanī nozīme lietāja vārdu

Krank nozīmēja schlank, dūnn, schmāchtig. Tā, piem., teica

ein krankes Rohr, d. h. ein dunnes, schwaches Rohr. Pamazām

tas pieņēma nozīmi gering, vvenig, un tā varēja teikt: grosse

Liebe und krankes Leid, tas nozīmē: viel Freude und vvenig
Leid. Tāpat: er zeigte kranke Furcht, t. i. er zeigte vvenig

Furcht, er furchtete sich nicht. Bez tam šis vārds dabūja no-

zīmi: vvertlos, elend, jāmmerlich. Ja to gribētu lietāt taga-

dējā nozīmē, tad vajadzētu teikt: am Leibe krank vai: an der

Gesundheit krank. Tikai vēlāk vairs nelietajā dažādās blakus

nozīmes, un krank lietāja tieši siech nozīmē. Cits pamācīgs

piemērs ir adverbs: sehr. Tas nozīmēja sākumā: vervvundet,
verletzt; teica, piem., jemanden sehr machen, d. h. ihn ver-

vvunden. Tad tas dabū schmerzlich un betrūbt nozīmi, bet ar

paskaidrotāja nokrāsu; piem.: ich bin am Herzen sehr, d. h.

ich bin am Herzen vervvundet. Vēlāk saka vienkārši: mir išt

sehr, d. h. mir ist vvehe. ja šo adverbu savienoja ar kādu

adjektīvu vai verbu, tad tas varēja tikai tāds būt, kas pie-

skaņojams šai pirmatnējai nozīmei. Tā tad varēja teikt: sehr

unangenehm, bet nekad: sehr angenehm; tāpat: sich sehr freuen,
bet gan: sehr weinen, jo īstā nozīme ir: schmerzlich unange-

nehm, schmerzlich weinen. Pamazām sāk šādu vārdu savienot

ar adjektīviem un verbiem, kam nav nekāda sakara ar ange-

nehm vai unangenehm der Empfindung: sehr hoch, sehr weich

sich sehr, vvundern, un tā vārds pieņēma nozīmi gevvaltig,

heftig. Sākumā te vienmēr vajadzēja. domāt par mazliet jocīgu

pārspilējumu,līdzīgi kā mēs šodien sakām: fabelhaft gross,

sich ungeheuer vvundern. Beidzot šis vārds jau pilnīgi abstrakti

apzīmē jebkuras īpašības augstu pakāpi. Tā tad varēja teikt:

sehr gut, sehr lieb, pie kam . sākumā ļoti izjuta izteiciena pār-

spīlējumu, kā, piem., sakot: sehrecklich schon, gevvaltig klein.

Redzam, ka arī te valodas variācija iet savu lēno, bet nepār-

traukto gaitu. Noietais ceļš beigās tomēr ļoti tāls.

Attiecināsim še konstatēto uz indoģermāņu valodu dažā-

dībām, tad iedomāsimies arvien katru tuvāk radniecīgu valodu

grupu radušos no kādas iepriekšējas valodas kopības, šī pir-

matnēja kopa tomēr nebija tik tālu izplatīta kā tagad. Tā in-

divīdu skaita un ģeogrāfiska izplatījuma ziņā nebūs bijusi
lielāka par katru atsevišķu radušos dialektu, jo labiem satiksmes
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lldzekUem trūkstot, nevarēja būt tālu izplatījusies. Tad varam

secināt, ka ļoti agrā laikā visā Eiropā bijušas tikai piecas pa-

visam mazas pirmciltis: grieķi-Itāļi, ķelti, ģermāņi, leiši

un slāvi. Vai lai iedomājamies tās. ģeogrāfiski izolētas, ar lielām

starpām šķirtas? Tas liekas neiespējami. Tad vēl agrākā laikā

Eiropā būtu bijusi tikai viena vienīga cilts — rietumarieši. Vai

tad visa pārējā territorija bija pilnīgi neapdzīvota? Tas liekas

vēl neiespējamāk. Tas mums norāda, ka no valodām, kas radu-

šās daloties, vairākas gājušas bojā. Vēl kas cits liek tāpat

spriest. Ja valodas arvien būtu regulāri diferencējušās, no

pirmvalodas rodoties jaunām un tā joprojām tālāk, tad nevien

Eiropas valodu skaits būtu bijis daudz lielāks, bet arī visma-

zākie dialekti visā Eiropā būtu bijuši vienādos atstatumos, vei-

dojot nepārtrauktu virkni. Tomēr starpība starp jebkuru franču

dialektu un kādu ītaļu daudz lielāka kā Francijas un Itālijas

atsevišķo dialektu starpā. Tāpat ģermāņu un vecās grieķu-

ītaļu valodas savā starpā daudz vairāk atšķijas kā grieķu
valoda no latiņu vai vecā augšvācu no rietumgotu. Te jā-

pieņem, ka viena vai vairākas, starppakāpes izmirušas,

jāsecina, ka tanī laikā, kad tagad izplatītās ģermāņu valodas

bija tikai mazi pirmvalodas dialekti, tādu dialektu bijis daudz

vairāk, nekā to liecina tagad dzīvās vācu, holandiešu, dāņu,

zviedru un angļu valoda. Tāpat kad grieķu-ītaļu, ķeltu, ģer-

māņu, leišu un slavu riltsvalodas katra bija tikai mazi rie-

tumariešu valodas dialekti, vajadzēja būt lielākam skaitam tādu

rietumariešu dialektu nekā tie pieci, no kuriem radušās tagadējās

Eiropu valodu grupas. Beidzot, arī tanī laikā, kad rietumariešu

un austrumariešu valoda bija tikai indoģermāņu pirmvalodas

dialekti, bijuši vēl daudz citu indoģermāņu dialektu. Tikai

Šie divi tālāk attīstījušies, no kuriem radušās visas Āzijas un

Eiropas indoģermāņu valodas. Pārējās zudušas. Jo agrāk kāda

starppakāpe zudusi, jo lielāka ir plaisa, kas rodas tagadējā
valodu sistēmā. Ģermāņu dialektam izmirstot, zudusi tikai viena

valoda, rietumariešu dialektam — valodu grupa, indoģermāņu
dialektam — valodu nozarojums. Tik' daudzu agrāko valodu

bojā ejas liecinieces ir izolētās valodas, t. i. tās, kas nepieder
nevienai mums zināmai valodu grupai. Tā basku . valoda pilnīgi

atšķiras no visām indoģērmāņu valodām, to starpā būdama

pilnīgi izolēta. Te jādomā par kādas izmirušas valodu gru-
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pas atliekām, kas uzglabājušās nomaļā kalnu stūrī. Tas pats

ir ar etnisku valodu. Romiešu un grieķu klasiskajā senatne

Eiropā būs bijis daudz vairāk tādu izolētu valodu. Par atsevišķu
valodu bojā ejas iemesliem esmu jau agrāk runājis. Tas ir tikai

gleznaini teikts, ja runājam, ka valoda izmirst; nav nepiecie-

šams, ka zināma tauta izmirst, ja vien tā zaudējusi savu īpato
valodu.

Parastais valodu iedalījums ir izolētājās, aglutinētājās un

fleksiju valodās, pamatojoties uz dažādo vārdu veidojumu.

Jaunāka, zinātniski pareizāka ir šteintāia klasifikācija, kas

vispirms izšķir valodas ar formu un bez formas. Šis iedalījums

pamatojas uz valodu spējām ar skaņām skaidri izteikt nevien

dažādo priekšstatu materiālo saturu, bet arī loģisko sakaru,

kas pastāv šo priekšstatu starpā. Šī spēja, protams, ļoti dažāda

un tāpēc sīkākam iedalījumam vajag īpašas mērauklas, štein-

tāls vērtē pēc konsekvences, kas pastāv subjekta un predikāta
attieksmē. Šī attieksme gramatikā ir svarīgākā, jo uz tās

dibinās valodas spēja precīzi izteikties. Valodas, kam šīs at-

tieksmes nav, nav spējīga saprotami izteikt visvienkāršāko

empirisko spriedumu. Tā var vienīgi priekšstatus vienu otram

blakus nostatīt, bet ne tos saistīt spriedumā, jo abu priekšstatu

savstarpējās attieksmes īpatais veids nav apzīmēts. Formu va-

lodām Šteintāls pieskaita tās, kam subjekta un predikāta attieks-

mei ir pilnīgi noteikts, konsekvents apzīmējuma veids un kas

šo attieksmi nekad neatstāj neapzīmētu. Bezformas valodām

viņš pieskaita visas pārejās, kas subjektu un predikātu vai nu

nekad neapzīmē vai arī nekonsekventi. Valodas ar formu

tā tad ir indoģermāņu, semītu, senēģiptiešu un ķīniešu. Visas

citas mums zināmās pieder pie valodām bez formas. Šī iedalī-

juma principa lielā vērtē mūsu mērķim ir tā, ka tanī reize ir

izteikts arī attīstības princips. Tālākais bezformas valodu ieda-

lījums pamatojas, vispirms, uz tā, vai katrs atsevišķs vārds

ir vienzilbīgs, nemainīgs, skaņu komplekss, vai arī tam

pievienojas zināmas kustīgas, mainīgas, sastāvdaļas, kas priekš-
stata saturu dažādi raksturo, bet kuras bez tam vēl lietā kā

patstāvīgus vārdus. Pie pirmajām pieder, piem., Aizindijas va-

lodas, pie otrām lielākā daļa pārējo bezformas valodu. Saturu

noteic dažādi: satura noteicējas zilbes vai nu ir aiz vārda,

kā Altāja Urala valodās, vārda priekšā, kā polinēziešu, vai
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ari pašā vārda vidū, kā Amerikas valodās. Tas pats sakāms

ari par valodām ar formu. Ķīniešu valodā visi vārdi vienzilbīgi,

gramatikas attieksmes izsaka ar vārdu kārtu un akcentu.

Citās formas saturu izsaka šādos dažādos veidos: semītu va-

lodās ar vārda vokāļa iekšējo maiņu, ēģiptiešu — ar pat-

vaļīgu gramatikas elementu pievienojumu, bet indoģermāņu

valodās, mainot lokāmās galotnes.

Ar šo mazumu manam uzdevumam pietiks. Kas

attiecas uz pašlaik savā pārvērtības posmā esošo lat-

viešu valodu, tad starp citu jāpiemetina, ka tanī lie-

kas esam lielā skaitā zviedru um kā

arī somu un daži mazkrievu izteicieni no senākiem

laikiem. — Te būtu ko pētīt.
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SKOLOTĀJU ALGAS.

Amerikā iznākušais ,Journal of Educatlon" uz-

rāda Savienoto Valšķu 17 statiem šādu tautskolu

(public schools) skolotāju caurmēra mēnešalgu:

Mēnesī saņem:

Skolotāji Skolotājas
Stati Dolāros Rubļos Dolāros Rubļos

apm. apm.

Arkanzasa 80 110 60 80

Kalifornija BU/3 110 62*/, 85

Konnektikuta 58»/* 80 29i/4
40

lilinoisa 422/6 60 32*/T 45

Indiāņa 37 50 282/5
40

Jova 36**/*6 50 271/7 35

Kanzasa 37*/14
50 29 40

Luiziāna 112 150 76 105

Mene 32 45 14 20

Mērilenda 43 60 43 60

Mesečuzeta 772i/25
105 309/io 40

Mičigēna 473/5
65 24V3

35

Minneseta 33% 45 29 11/25
40

Missūri 383/6 50 29Vs 40

Nebraska 34i/2 45 33s/6
&

Nevada 1183/4
160 92i/7

125

Ņūhemšira 37i/a
50 213/5

30

Ņujorkas stātā skolotājiem un skolotājām caurmēra mēnešalga
ir dolāri — 85 rubļi, pilsētā alga mazliet augstāka. Pēc tabulas

spriežot, skolotāji saņem par 30—50 procentiem augstāku algu nekā

skolotājas, kuru skaita ziņā, kā zināms, ir daudz vairāk. Algas
rietumos augstākas kā austrumos.

Nevādas un Luiziānas stati nav ņemami vērā, jo te laikam vēl

nenormāli apstākļi, t. i. skolas pastāv tikai turīgākajiem, jo citādi
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nav izskaidrojamas lielās algas. Citiem statiem dabūjam mēneš-

algas caurmēru: skolotājiem 48 dolāru jeb 65 rubļus, bet skolo-

tājām 33 dolārus jeb 45 rubļus. Jau 1860. gadā Ziemeļamerikas

Savienotajās Valstīs bija ap 200.000 tautskolu. Pēc šiem datiem

redzams, kāpēc Ziemeļamerikā tautas izglītība tieši tikdaudz prasa,

cik Eiropā izdod armiju uzturam.

Ņujorkas stats ar saviem 4 miljoniem iedzīvotāju, kas skolu

ziņā nemaz nestāv pirmajā vietā, gadā skolām izdod pāri par

10 miljoniem dolāru, tā tad pāri par 3 rubļiem uz katru iedzī-

votāju.

Salīdzinot ar Prūsijas tautskolām, redzam, ka tur

skolotājs saņem caurmērā mēnesī apm. 15—20 dāl-

deru jeb 20 rubļus. Skolotājas Prūsijā sastopamas

visai reti. Amerikā bez tam ticības mācība nav obli-

gāta un mācības laiks ievērojami īsāks (4—6 gadi) kā

Prūsijā (8 gadi). Arī vācu novērotāji atzīst, ka ame-

rikāņu skolēns gūst daudz vairāk tiešām vajadzībām

un tālākai pašnodarbei derīgu māku. Tas sevišķi

spilgti parādās prasmē vārdos izteikt savas domas,

likumu zināšanā un plaši izplatītajā avīžu lasīšanā, kuru

Amerikā ir 5000, Vācijā 1500, Anglijā gandrīz 1500.

Skolu izdevumus sedz pa lielai daļai nekustamu īpa-

šumu un ienākumu nodoklis, pie kam ienākums zem

300 dolāriem nav apliekams ar nodokli. Šīs ziņas

man sniedza Amerikas konsuls Pēterburgā. Prūsijā
skolu izdevumus sedz palaikam draudzes. Bez tam

jāmaksā arī skolas nauda (Amerikā ne). Prūsijā
skolā jāmācās obligāti, Amerikā ne; tomēr abās

valstīs izglītību gūst gandrīz visi bērni. Par

trūcīgiem gādā draudze. Relātīvi vismazāk izglī-

toto, ja nerunā par dienvidu statu melnajiem, ir

lielākajā zemes pilsētā Ņujorkā (tā tad pretstatā

Eiropai), kur katru gadu ierodas simtiem tūkstošu ie-

ceļotāju no Eiropas. Mesečuzeta ir izglītotākais stats.
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Amerikā tautas izglītība aug no gada gadā, Prūsijā

tikai pilsētās. Uz zemēm kā sekas daudz pārrunāta-

jam 1857. gada skolu likumam un skolotāju trūku-

mam (ar izceļotājiem dodas prom arī daudz skolo-

tāju) novērojama tikai nožēlojama tautskolu nīkša-

na. („Nationalzeitung" 1871. gada 371. un 373. nr.).
Valsts piemaksa prūšu tautskolām ļoti maza, apmē-

ram 1 miljons dālderu 3 miljoniem vecās Prūsijas

skolēnu, kamēr skolas nauda bija 4—6 miljoniem dāl-

deru (Gneist: Selbstverwaltung der Volksschule).
Skolas naudas maksa un skolotāju algošana ar paš-

apstrādājamu zemi Amerikā atcelta, pirmā — lai ne-

vajadzīgi neapliktu nodokļiem daudzbērnu ģimenes,
otrā — lai nekavētu skolotāju nodoties savam tie-

šajam darbam.

Bet mūsu Baltijas provinces? Tā kā nav pietie-
kamu datu par skolotāju algām, tad došu manis paša

muižās iegūtos, kad 1860. gadā apceļoju Baltijas pie-

krasti. Pēc šiem datiem Kurzemē 41 piekrastes mui-

žām ar 46.259 iedzīvotāju bija 16 tautskolu. Ēku

vērtē 10.280 rubļu jeb arī 670 rubļu par skolas namu.

Skolotāju alga starp 50—200 rubļiem gadā. Kop-

ienākumi 1840 rubļu jeb 115 rubļu gadā, 10 rubļu

mēnesī par skolu. Uz 2900 iedzīvotājiem tikko viena

skola. Pēc „Rigasche Zeitung" 1871. gada 261. nr.

datiem 1861. gadā visā Kurzemē bija 309 tautskolu

ar 13.000 skolēniem, bet 1870. gadā — 336 ar 16.700

ziemasskolēniem, kas skolā mācās tikai dažus mēnešus,

pat tikai nedēļas. Skolu skaits 10 gados pavai-
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rojies par 10 procentiem, ta tad tikko turas1 līdz

tautas pieaugumam.

Vidzemē 1860. gadā latviešu daļā 23 pie-

krastes muižās ar 19.000 iedzīvotājiem bija 8 skolas

4590 rubļu vērtē, caurmērā 570 rubļu, skola 2400 ie-

dzīvotājiem. Skolotājiem bija ienākumi 20—330 rub-

ļiem gadā, kopā 1480 rubļu, 185 rubļu gadā, 15 rubļu
mēnesī caurmērā. Igauņu Pērnavas apriņķī 13 mui-

žās ar 16.000 iedzīvotāju bija 13 skolu. Skolas ēku

vērtē 2827 rubļu. To starpā viena skola 1000 rubļu

vērtē, citas 47, 60, 90, 100—300 rubļu par skolas

namu. Skolotāju ienākumi 30—150 rubļu, kopā 812

rubļi jeb 62 rubļi gadā, 5 rubļi mēnesī. Sāms a 1 ā,

par ko man ļoti pamatīgi dati, 81 piekrastes mui-

žās ar 33.798 iedzīvotājiem bija ne mazāk par 85

skolām — uz 400 iedzīvotājiem viena. Skolas namu

vērtē 2915 rubļu jeb 34 rubļu par namu caurmērā.

Šos skolas namus vajadzētu redzēt, lai to pavisam
uzskatītu par iespējamu: liela daļa skolu bija no-

vērtēta uz 20—30 rubļu un ar pilnu tiesību. Kopējie

skolotāju ienākumi bija 1016 rubļu jeb 12 rubļu par

skolu gadā, vienu rubli mēnesīl Te skola vi-

sumā bija palikusi tur, kur tā bija pirms 170 Ja-

diem, kādu to bija radījis zemnieku draugs un tāpēc

Širrena un citu nopeltais ķēniņš Kārlis IX. Tomēr

gandrīz katram bērnam tur agrāk bija un arī tagad
ir iespēja tikt pie skolas mācības. Kaut kāds klibs kalps
ziemā reizi vai divas nedēļā dod stundas, par to

palaikam saņemdams 2—5 rubļu gadā algas un brī-

vu dzīvokli skolas namā. Jaunus cilvēkus iesaukuma

gados atbrīvo no kara dienesta.

Igaunija 1860. gada 100 piekrastes muižas ar

70.252 iedzīvotāju bija 44 skolas — viena uz 1600
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iedzīvotājiem. Vērtē •— 15*020 rubļu, 341 rubļu par

namu. Skolotāju ienākumi 2927 rubļu jeb 66 rubļu

par skolu gadā, 5V2 rubļu mēnesī caurmērā.

Visus šos oficiālā ceļā iegūtos datus, tik vēl sī-

kākus, esmu publicējis jau 1863. gadā ,Jūrniecības1
Žurnāla" 10. numurā.

Lielai tiesai Baltijas skolu ir arī zeme, kāpēc sko-

lotāji ir vairāk lauksaimnieki nekā sava amata da-

rītāji.

Vidzemes skolu priekšnieks tūliņ pēc Ūlmaņa aiz-

iešanas 1856. gadā sāka publicēt lieliskus ziņojumus

par skolu stāvokli. Starp citu pilnīgi bez kāda pa-

mata viņam igauņu daļas skolēnu skaits pēkšņi pie-

auga div- un trīskārtīgi. Pēc šiem ziņojumiem 1856.

gadā visā Vidzemē bija pavisam 521 draudzes sko-

la: 62 latviešu daļā, kas droši vien nav mazāk izr

glītota, 459 igauņu daļā, bet 1870. gadā 811 - 272

latviešu, 539 igauņu daļā. Šie fiktīvie dati par sko-

lām un skolēniem nedod nekā noteikta, kamēr nav

faktisku un skaidru ziņu par skolotāju algām, sko-

lu ēkām, par skolas mācību ilgumu v. c. Sāmsalas

zemnieku zēns, bijis savā skolā, palaikam nav gudrāks

par latviešu zēnu Kurzemē, kas skolā nemaz nav

bijis. Abi var dziedošā tonī bez kādas izpratnes no-

lasīt savu lūgsnu grāmatu. To tomēr jau sen var arī

muhamedāņu zemnieks Kazaņas un Orenburgas gu-

berņā, tāpat katoliskais lietuvis Lietuvā. To spej pat;

nedaudzie latvieši Polijas Vidzemē, kam sacerēta īpaša

neliela literātūrā.

Kopš 1860. gada, pēc mazāk pārspīlētiem Kur-

zemes ziņojumiem spriežot, Baltijas tautskolās nekas

nav grozījies. Uzskaitītajiem datiem tāpēc seviš-

ķa nozīme, ka tos man pēc tā laika paražas snie-
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dza bez kādiem piedomājumiem. Tagad citi paņēmieni

cienā: avīžu raksti un quasi statistikas pierāda, ka

Vidzeme Vācijai tautas izglītības un skolu ziņā jau

ļoti tuvu. ~Zeitung fur Stadt und Land" 222. numurā

pierāda pat ar skaitļiem, ka Vidzeme ar tautskolām

(Vidzemes Arkādija ar skolām, kas palaikam līdzinās

Sāmsalas skolām) esot izglītotākais Vidzemē

jau esot pārspējusi Vāciju un ka Veravas apriņķis

(II), jo tur taču uz katriem 198 vīriešiem esot viena

skola, bet visā Vidzemē tikai uz 297. Baltijas publi-
cistu sadzejojumi tā sagrozījuši īstenību, ka Ber-

līnes „Kreuzzeitung" (1871. g. 254. nr.) uzskata par

nepieciešamu caur kādu Pēterburgas korespondentu

aizsargāt klusu ziedošo vācu tautskolas vijolīti pret

pārāk straujo tautskolu uzzelšanu Vidzemes Vera-

vas apriņķī. , s
Kreuzzeitung" raksta: Jūs sakāt gan,

ka 3 Baltijas provincēs ir 1969. skolas, jeb uz 914

iedzīvotājiem viena. Drezdenē, kas varbūt izglītotākā
vieta Vācijā, ir tikai uz 1054 iedzīvotājiem viena

skola*). Tālāk nevainīgais korespondents turpina pā
vārdam tā: „Lai arī es mūsu brāļiem pie Baltijas jū-

ras pievienojos, ka viņi mv m s tālu priekšā, to-

mēr tam es nevaru pievienoties, ka igauņu un lat-

viešu skolas izglītība būtu augstāka par Drēzdenes

iedzīvotāju izglītību."

Tas taču atklāts skandāls?

Vai varētu kāds iedomāties, ka baltiešu lielība

kādreiz būtu cēlonis avīzes jjKreuzzeitung"tik no-

pietni domātam attaisnojumam. Bet ja pat Rīgā ne-

*) Katrā ziņā šī Drēzdenes skola ir trekns lops, bet Veravas

Sāmsalas — nabaga baznīcas pele. Simt pelēm tomēr nav vēl

viena lopa vērtēs.
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zina par Veravas un Tērbatas skolu stāvokli, kā tad

lai to zina „Krauzzeitung" redakcijā?
Salīdzinot daudzos skolēnus Veravas, Tērbatas

un citos apriņķos ar somiem, kas skolā nav bijuši, tad

pēdējie kulturāli stāv augstāki. Viņi lielā skaitā abonē

avīzes, tās tā tad lasīdami un saprazdami, kamēr

igauņu un arī lietuvju lielais vairums apmierinās, la-

sīdami lūgsnu grāmatas.

Vidzeme, kur patiešām ir 200—300 labu vai diez-

gan labu tautskolu Cimzes un Ulmaņa (pirms 1856.)

nopelnu dēļ, ir skolu ziņā katrā ziņā priekšā Kur-

zemei un Igaunijai. Šinīs 200—300 skolās māca gan arī

vācu valodu, vai nu kā vienīgo jeb arī starp citu.

Kā tagad redzam, tad skolas kultūras līmenis neatka-

rājas no valodas, bet gan, vispirms, no skolotāju

algām. Attiecīgi algojot skolotājus, latviešu un igau-

ņu valoda izrādīsies vairāk kā pietiekama relātīvi ļoti

augstai tautas vairuma apmācībai, kamēr daži tūk-

stoši skolēnu mācās vāciski un krieviski, pie tam

ļoti pareizi darīdami. Bet ja skolotāja gada alga ir

tikai līdz 30 rubļiem*), kamēr vienkāršs dienasstrād-

nieks vairāk dabū, ne igauņu, ne latviešu, nedz arī

vācu un krievu skolas mācība nekam nederēs.

*) Piezīme. Starp augstāk minētājām Sāmsalas piekrastes
muižu 85 skolām 1860. gadā bija: 4 skolas bez kāda skolotāja

ienākuma, 7 pa 2 rubļi, kopā 14 rubļu gada ienākuma, 4 skolas pa

3 rubļi, 5 pa 4, 4 pa 5, 6 pa 6, 2 pa 7, 7 pa 8, 18 pa 10 rubļiem

v. 1.1. Augstākie ienākumi bija 200 rubļu vienā, 50 rubļu nākošajā

un 32 rubļi trešajā labāk apgādātajā skolā.



475

KORESPONDENCES.

I

Kāds lielgruntnieks Vidzemē, mūsu pirmās burt-

nīcas abonents, prasa tuvākus paskaidrojumus par

tur minētajām tiesībām visu kārtu personām celt dzir-

navas un būt par to īpašniekiem, par ko viņš līdz tam

nekā neesot zinājis. Viņam un citiem apmēram lī-

dzīgā stāvoklī esošiem lasītājiem īsumā varam pa-

skaidrot, ka par to diezgan pamatīgi informē „Ri-

gasche Zeitung" 1871. gada 63., 64. un 65. numurā.,

63. numurā ar tādās lietās parasto nenoteiktību pa-

stāstīts, ka Vidzemes landtāgs nolēmis atcelt

muižnieku dzirnavu tiesības Vidzemē, Kurzemē un

Igaunijā! 64. nr. turpretim pilnīgi pareizi pateikts,

pamatojoties uz „Valdības Vēstnesi", ka muižniecība

rūpējusies par to, lai bruņniecības muižu īpašniekiem

paturētu tiesības kā vienīgiem celt ūdensdzirna-

vas un būt to īpašniekiem. 65. numurā lasām, ka 63. nr.

raksts neesot bijis „pilnīgs un precīzs" (ļoti pareizi).
Tur atrodam arī kādu avīzei piesūtītu rakstu ar pār-

metumiem par tādiem pārsteidzīgiem nepareizumiem

Baltijas presē, kamēr tā ikdienas debatē ar krievu

presi par daudz sīkākiem jautājumiem. Šo rakstu iesū-

tījis laikam kāds muižnieks (bezpartejiski un tais-

nīgi domājoši muižnieki ir droši vien visur sastopami,

tā tad arī Vidzemē), citādi tik „ļaunprātīgs un mēl-

nesīgs" raksts būtu noraidīts. — Pēc visa tā „Reva-
ler Zeitung" daudz vēlāk savā 24. numurā, pārru^
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nādama manu brošūru, stipri pārmet, ka neesot pie-

vienojies „Rigasche Zeitung" 63. nr. izteiktajām do-

mām! īsti baltisks pamatīgums!

Droši vien, pa tam Kurzemes, Vidzemes un Igau-

nijas guberņu avīzes būs publicējušas šo praktiski
tik svarīgo likumu arī latviski un igauniski. Par to

lasītāji lai paši pārliecinās. Agrāk bija citādi. Kad

1863. gadā Baltijas provincēm izdeva īpašu likumu, ko

toreizējais oficiozs „Nordische Post" kādā ievadā ap-

zīmēja par milzīgu panākumu, Kurzemes guberņas
avīze to izsludināja tikai vāciski. Latviski šo likumu

izdeva Latviešu literārās biedrības prezidents mā-

cītājs Šulcs šīs biedrības avīzē, kurai bija vismaz

oficioza raksturs (1863. gada 22. augusta 34. nr., 203.

lapp.). Šis likums bija publicēts ar tādu grozījumu, ka

svarīgākais —

pases nevar liegt visas valsts robežās,

ja izpildīti daudzie un dažādie prasījumi; līdz 30

verstēm attāluma nevajag nekādu pasu - bija iz-

teikts vienkārši tā: tikai 30 veršķu attālumam

var izsniegt pases! Kad toreiz aizliegtās Pē-

terburgas Avīzes" atkal sāka iznākt un sakarā ar

daudzām sūdzībām šo likumu iespieda pareizi, pagāja

apmēram gads, kamēr Šulca lapā parādījās puslīdz

pareizs, ar nolūku neprecīzs likuma tulkojums. Pēc

loti ilga laika šī lapa deva Baltijas zemnieku iestādēm

šādu paskaidrojumu: tās abi likumu tulkojumi —

tātad pilnīgi nepareizais un puslīdz derīgais —esot vē-

rā liekami! Varam iedomāties to sajukumu, kas tad

izcēlās zemnieku iestādēs, bet arī to, ka patvaļīgai

pasu izsniegšanai tagad bija brīvas rokas! Un tieši

šo patvaļu novērst bija taču šī Pēterburgā tik sla-

vētā likuma vienīgais uzdevums. Lai kaut ko darītu,

šo rindu rakstītājs lietu būtību visos sīkumos pa-
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ziņoja vairākām krievu avīzēm, kas tad visu to vai-

rākkārt pārrunāja*), Baltijas vācu prese visam tam

pagāja garām pilnīgi klusēdama, tā ka tās lasītāji

nedzirdēja ne vārdiņa. Tas ir gadījums starp simtiem

līdzīgu. Turpretim katru reizi sīki ziņo, kad kādā

krievu avīzē, rakstot par Baltiju, ieviesusies kāda

iespieduma kļūda, kāds mazs, pavisam nenozīmīgs

nepareizums.

Tas ir vecais, līdzšinējais Leiputrijas zemes pa-

ņēmiens runāt par «taisnību un tiesu", par „Balti-

jas interešu aizstāvību", bet patiesībā domāt un aiz-

stāvēt tieši pretējo vai bieži pat nedomāt nekā. Pār-

runas par dzirnavu likumu, salīdzinot ar Šulca paņē-

mieniem, jau ir mazs solis uz priekšu. „Revaler Zei-

tung" un „Rigasche Zeitung" domas jau iepriekš mi-

nētas. Pilsoniskā „Zeifung fūr Stadt und Land" to-

mēr paskaidro, ka muižniecība bijusi par dzirnavu

privilēģijām vienīgi tāpēc, ka „neesot likuma ceļā

nokārtota ūdens lietāšana". Kāda vācu pilsoniska, ne

Baltijas, avīze no tā būtu secinājusi tieši pretējo,

ka laba likuma trūkumu Baltijas muižniecības iestā-

des izmanto par labu varenajiem un par ļaunu pil-

soņiem un zemniekiem. Tomēr šinīs tik piemēra pēc

minētajās pārrunās par jautājumiem" re-

dzam jau progresu, kas vienu gadsimteni netraucēti

turpinādamies, novedīs pie tās pašas brīvdomības,

kāda jau tagad vērojama Vācijas vācu un Krievijas

*) Piezīme. Šīs avīzes nesaudzē ļaunus pārkāpumus ari

savās mājās, Krievijas iekšienē, bet nosoda tos visasākiem vārdiem,

kamēr Baltijas vācu prese pašu ļaunumus grib ārstēt ar cukur-

udeni, t. i., ja tā vispār kaut ko grib. Jāšaubās, vai tas ir pa-

reizais ceļš; man liekas, ka katrs laikam atzīs krievu ārstēšanas

un labošanas paņēmienus.
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krievu avīzēs. Pēc tam mēs nemaz nepolemizējam
ar personām, piem. avīžu redaktoriem. Ir zināms, cik

bieži viņi mūsu uzskatiem slepus pievienojas, tomēr

atklātībā uzbrukdami. Ir saprotams arī, ka pieturoties

pie tādiem cukurūdens paņēmieniem, vislabāk do-

mātie argūmenti viņiem jāsāk ar uzbrukumiem mums.

Bet šinīs apstākļos viņiem vajadzēs atzīt, ka mani

raksti aizpilda ļoti jūtamu robu un ka ir trūkumi,

kuru ārstēšanai mūsu plāksteris nevarētu būt lieks.

Es te jau arī nerunāju bez kādiem ierobežojumiem,
kā to dara krievu un vācu avīzes savos apstākļos.
Pēc savas labākās gribas un iespējas es nevienam

vairāk neuzbrūku, kā tas nepieciešams man svētai

lietai.

II

Kāds abonents Vidzemē prasa, kā beidzot varētu

radīt dažas augstākas latviešu un igauņu mācības

iestādes, kur šīs lokālās valodas varētu izkļūt no

šaura loka, kurā tās tagad mākslīgi iekļautas, lai

attīstītos un arī lai varētu veicināt igauņu un lat-

viešu attīstību. Vai līdzekļi nebūtu dabūjami privātā

ceļā, ar vākšanu?

Atbilde. Turīgie un pa daļai bagātie Baltijas
vācu iedzīvotāji gadā no valsts kases vācu skolām

trijās guberņās saņem 400.000 rubļu. Bez tam Rīga
un citas pilsētas uztur vēl citas vācu mācības iestādes,

bet pa lielākai daļai no pilsētas budžeta, kas atkal ir

nevis privāti līdzekļi, bet gan sabiedriski, ko sagādā
visi vācu, latviešu un krievu tautības iedzīvotāji. Pat

šie bagātie iedzīvotāji veselus gadsimteņus ar novē-

lējumiem varējuši dibināt tikai nedaudzas skolas; ar
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labdarīgiem nesliem pavisam maz panākts. Trīs Bal-

tijas guberņas būtu drīz gandrīz bez vācu skolām, ja
krievu valdība tām atrautu savus bagātīgos līdzekļus.
No vācu skolām, par kurām nav gādājis nekāds Nīšta-

tes līgums, paliktu tikai nožēlojamas atliekas. Cerē-

sim, ka izglītības ministrija reiz ievēros latviešu un

igauņu neapskaužamo stāvokli. Darbosimies šinī vir-

zienā nenogurdami gadu gadā, jo citas palīdzības

mums nav ko gaidīt. Mazām summām, ko iegūst vā-

cot, koncertos v. t. t, pēc manām domām, ir tikai

netieša nozīme — lai vērstu uzmanību uz patieso
stāvokli. Šos līdzekļus līdz pēdējai kapeikai vaja-
dzētu izlietāt latviešu literātūras pacelšanai, pie tam

īpaši rakstiem par valodas attīstību un vēsturiskiem

darbiem, kam pagaidām nav sagaidāms pietiekams

lasītāju skaits. Ar literātūras palīdzību, ja netrūkst

piemērotu patriotisku spēku (un tādi vairojas ik-

dienas), ar nedaudziem simtiem rubļu var vairāk pa-

nākt valodas un tautas attīstības labā kā ar tikpat
daudziem desmitiem tūkstošu rubļu kādai augstākai
skolai.

Tālākajam jautājumam, cik var izmaksāt gadā aug-

stāka mācības iestāde, var īsumā atbildēt, ka valstij

Krievijas ūniversitātes gadā prasa 200—400.000 rubļu,
liceji un ģimnāzijas no 10—60.000 rubļu, apriņķu sko-

las no 1000—5000 rubļu gadā. Te man jāaizrāda uz

1865.—66. g. izdotajiem oficiālajiem izglītības mini-

strijas datiem.

Latviešu un tāpat igauņu apriņķa skola (kur pie-

plūdums gan katrā ziņā būtu ļoti liels), izmaksātu

tikpat daudz, sākumā laikam pat drusku dārgāk, jo

būtu pārvarams viens otrs jauns grūtums. Tas pats
sakāms par latviešu vai igauņu lauksaimniecības
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skolu, kurus iekārtojumu gari no valsts nevaram sa-

gaidīt pēc ļoti bēdīgajiem piedzīvojumiem Vecsmār-

dē Kurzemē, kur tāda valsts mācības iestāde kopš
20 gadiem, neraugoties uz tās sākumā publicēto lie-

lisko programmu, nīkst aizmirstībā. Tādas iestādes

iekārtojumam starp citu Kurzemes muižniecības ro-

kās ir apmēram 20.000 rubļu liels kapitāls — bijušā

Dundagas skolotāja Sokoloviča dāvinājums. Labi sa-

protam, ka šādu iestādi dibināt, protams, Baltijas
muižniecības interesēs, bet tās zelšana gan būtu grū-
ti paredzama.

: 111
%

'

Kāds Pēterburgas abonents prasa, cik liels ir Vid-

zemes arkls un ko nozīmē zemes dāldera vērtē;

Te īsumā varam atbildēt: Arkls ir mūžīgi nezināms,,

mainīgs, jaunākā laikā ātri sarūkošs mērs, bet dāl-

ders ir astoņdesmitā daļa no tā. Šo mēru 1687. gadā*)
sāka lietāt zviedru valdība zemnieku aizsardzībai. Šī

mēra aizvietājums ar moderno desetinu bez kāda aiz-

rādījuma nemaz nav ieteicams, jo desetīnai ir tā vaina,

arī zemi pārdodot, palikt vienmēr vienā lielumā. No

tā taču neviens neatsākās, jo tas ir iespējams. Kurzemē

un Igaunijā aplēš pēc moderniem, nemainīgiem mē-

riem, desetiiiām, pūrvietām, un tomēr pārdod bez

visa tā zemi, cik vien dārgi tas iespējams - tā tad

pilnīgi tāpat kā Vidzemē. Vācijā morgeni, jucherti
v. c. ir noteikti mēri.

*) Piezīme. Arkls bija zemnieku zemesgabals 1000 dālderu:

vērtē, kas kungam nekad nedeva vairāk par 60 dālderiem gada
ienākuma. 1 dālderis toreiz tā tad bija 60. daļa arkla un 1 grasis.
90. daļa zemes mēra dāldera.
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IV

No Augškurzemes mums kāds kungs ziņo, ka

Ilūkstes apriņķa 22 pilsoniskie muižu īpašnieki
lušies no latviešiem" un savas uzcītības, taupības

un labākas saimniekošanas dēļ arī tur labi iztiek,

kur muižniecība, neraugoties uz savām pārmērīgajām

privilēģijām, tikko spēj veģetēt. Šo ziņotāju sauksim

par Ivanu Gavrilovu, jo šāds krievu vārds mūsu uz-

ticamajam ziņotājam tomēr būs zināms aizsargs. Ar

šiem „pilsoņiem un zemniekiem" augšā minētā ie-

mesla dēļ privileģētie tad nu arī apejoties ar pienā-

cīgu asumu, Savstarpīgi radniecīgajiem muižniekiem

(kā vienīgais izņēmums kāds fon X..., godavīrs) pie-

der visi sabiedriskie amati. Pilsoniskajam muižas īpaš-

niekam tad vai nu jāklusē par visnejēdzīgākajām

ļaunprātībām un patvaļu, jeb arī — pie viena radi-

nieka jāapsūdz otrs. Seko stāsts par to, kā 1863. g.

kādu pilsonisku muižas īpašnieku H..
.

kāds zemnieks

pilnīgi bez pamata apsūdzējis par it kā 300 rubļu

«nolaupīšanu". Sakarā ar to šim muižas īpašniekam

bijis jāiztur vārda pilnā nozīmē kāda muižniecības

tiesneša vadīts vairāk simt vīru karagājiens, pie tam

viņš vēlāk tomēr nedrīkstējis sūdzēties. Tanī pašā

gadā kādam pilsonim E... patiešām nolaupīti 11.000

rubļu, pie tam viņam pašam vēl uzbruka, bet tad tas

pats tiesnesis neesot izrādījis ne desmitdaļas ener-

ģijas, jā, pat personīgi nemaz nepainteresējies par

šo lietu. Ja nu pilsonība atrodas tik nepatīkamā stā-

voklī, tad varot jo spilgti iedomāties zemnieku bez-

tiesīgo stāvokli. Starp citu kāds tiesnesis kā piln-

varnieks pārvaldot ne mazāk par 8 muižām, cits kāds

3. No tā rodoties viņiem ļoti patīkamais stāvoklis, ka

zemniekiem kā senajos jaukajos dzimtbuves laikos
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pie pašu kungiem par tiem pašiem jāsūdzas, pat ne

pie tuvākiem radiem, kā tas citādi Baltijas provin-
cēs parasts. Raksts beidzas vārdiem: „Lai Dievs pa-

sarg', ja valsts mums nedos krievu miertiesnešus, ku-

riem te nav nekādu piekritēju un tuvinieku, un ja

šos tiesnešus vēlēs no baroniem! Sakait: kā var šo

Jaunumu novērst un kā mēs varētu kļūt pie bez-

partejiskiem krievu miertiesnešiem, kas nav

Šejienieši? — jo viss apriņķis, izņemot baronus, cietīs,

ja kāds šejienes barons būs miertiesnesis."

Patiešām, šis jautājums vairāk *kā citi liek par

sevi domāt. Te mums pašiem jārod padoms gan no

lasītājiem, gan īpaši no Baltijas vācu preses, kas

taču pietiekami bieži apgalvojusi esam vācu pilso-

nisko interešu pārstāve. Par pārdrošo apgalvojumu,

ka tā esot arī latviešu un igauņu interešu pārstāve,

labāk nerunāsim, lai nerastu pārsteidzīgu analoģiju

ar nule aprakstīto zemnieku tiesāšanas kārtību Augš-

zemē. Nav vajadzīgs ar tālu ejošiem atklājumiem pa-

darīt šīs preses stāvokli grūtāku, tomēr varētu no

tās gan vēlēties nevis nenozīmīgus vārdus, bet

nopietnu šādu jautājumu pārrunu. Ja tas šai pre-

sei savas ādas sargāšanai liekas nepieciešami, lai tā

mūs apmelo, denuncē pie katra vācu lasītāja, cik vien

tai patīk! Kas mums par to? Tomēr darīt gan kaut

ko vajadzētu, lai atrisinātu daudzos nenokārtotos Bal-

tijas jautājumus. Vai tad vācu prese grib atstāt krie-

vu presei visu paliekamo un ilgstošo slavu, ka

tā cīnījusies par neatliekamām reformām? Šo nepie-

ciešamību jau sen saprot Baltijas muižniecības ap-

gaismotākā daļa un visai zemei un pašiem par godu
būtu to arī izdarījuši, ja vien vācu presē būtu ma-

nāms daudz maz cēlu jūtu un nodomu. Ja arī muiž-
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niecības korporācijās vairākums jāsagatavo, pierunā-

jot un morāli pārliecinot, varam būt pārliecināti, ka

atsevišķi baltiešu muižnieki jau tagad darbojas šinī

virzienā dauplz enerģiskāk kā Baltijas prese.
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RES PARVAE CRESGUNT.

„Rewaler Zeitung" savā 1871. gada 211. numurā, pār-
runādama manu pirmo burtnīcu, sevišķi pārmet to,

ka es tādu notikumu kā Vītola procesu esmu ņēmis

par piemēru, lai pierādītu, cik laba jaunā Krievijas
tiesu iekārta. Vītols taču zaudējis, kas pēc mana ne-

pārprotamā norādījuma esot netaisni, kāpēc arī tas

nederot manam nolūkam šīs tiesas nostatīt labvē-

līgā gaismā. Lai izlabotu savu „Revaler Zeitung" no-

pelto vainu un šīs krievu tiesas tomēr jo labvēlīgi
attēlotu, atstāstīšu še procesa nobeigumu pēc „Balss"
1871. gada 13. novembra 314. numura. Tur lasāmsl

sekošais:

Pēterburgas avīzē „Nordisehe Presse" bija raksts par

to, ka spēlējot traģikomēdiju ar nosaukumu „Latviešu adre-

se". Dažas darbīgās personas tā nosauc par „rūpniecības

bruņiniekiem", kas parakstus vākdami, vēloties uzlabot sa-

vas neapskaužamās finances. Par latviešu vadoni tā min Vī-

tolu ar pavadoņiem. Pagasta vecākā Vītola pilnvarotais Spa-
sovičs Pēterburgas apgabaltiesā iesniedza pret „Nordische
Presse" redaktoru Lindesu un raksta autoru Heubelu sūdzību

apvainojumā un apmelojumā. Apgabaltiesa, apskatot lietu sī-

kumos, uzskatīja par nepieciešamu vispirms izšķirt jautāju-

mu, vai rakstā minētais izteiciens „rūpniecības bruņinieks"

un negodīgā rīcība tieši attiecas uz sūdzētāja Vītola personu.

Lai to noskaidrotu, nepieciešams pakavēties pie raksta, kas

devis iemeslu Sūdzēt Lindesu un Heubelu. Šo rakstu izska-

tot, izrādās, ka tam divi daļas. Pirmo daļu sauc par pro-

logu; tur aprakstīts, kā sacer adresi un vāc parakstus. Tas

notiek pa daļai Vidzemē, pa daļai Pēterburgā. Darbīgās per-
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sonas sauc par „rūpnieclbas bruņiniekiem", reizē ar to minot

arī iemeslus, kas viņus pamudinājuši sacerēt adresi. Iztei-

cienā „rūpniecības bruņinieks" un rakstā minētajā negodī-
gajā rīcībā sūdzītājs saredz apvainojumu un apmelojumu, kas

attiecas uz Vītolu. Šī raksta otrā daļā, ko sauc par pirmo
cēlienu, pagasta vecākais Vītols parādās kā darbīgā persona,

nosaukta Vitolda vārdā, kura darbība attēlota ļoti nelabvē-

līgā gaismā. Lai gan šinī aprakstā zobojas par Vītola ne-

prasmi uzņemtajā lietā, tomēr te nav nedz apvainojuma, nedz

apmelojuma, kā to attieksmē uz šī raksta daļu atzīst arī

sūdzētāja pilnvarotais. Tādā gadījumā, lai pieņemtu, ka ar

„rupniecības bruņinieku" domāts Vītols, vispirms, jāpierāda:
vai nu tas, ka viņš piedalījies adreses sacerēšanā un pa-

rakstu vākšanā vai arī ka prologa un pirmā cēliena perso-

nas— kas pirmajā daļā nosauktas par „rūpniecības bruņi-

niekiem", bet otrā — pareizā vārdā par Vītolu ar pavadoņiem
—ir vienas un tās pašas. Lai gan pilnvarnieks Spasovičsi

savā sūdzībā apgalvo, ka Vītols „šinī adresē no sākuma līdz

beigām piedalījies ar vislielāko rosību", tomēr šis paskaidro-

jums izrādās nepamatots, jo to neapstiprina sūdzētāja fak-

tiski pierādījumi, kāpēc tam nevar būt īsta pierādījuma spē-

ka. Aiz šī iemesla Vītola piedalīšanās adreses sacerēšanā

un parakstu vākšanā jāuzskata par nepierādītu. Runādams

par to, ka pirmās un otrās daļas darbīgās personas ir vienas

un tās pašas un ka tāpēc apzīmējums „rūpniecības bruņinieks"
attiecas arī uz Vītolu, lai gan par viņu runā tikai otrā daļā,

sūdzētāja pilnvarotais pierādīja neapstrīdamo pirmās un ot-

rās daļas sakaru, no kā nešaubīgi izrietot, ka šinī rakstā

domātas tās pašas personas — Vītols ar saviem pavadoņiem

un. ka ar vārdu ~rūpniecības bruņinieki" apzīmēti viņi un

neviens cits. Pamatīga raksta pārbaude lika apgabaltiesai

spriest pilnīgi pretēji. Raksta pašā sākumā teikts: „Darbī-

gās personas („Latviešu adreses" izrādē) ir dažādas atsevišķos
drāmas cēlienos." No tā redzams, ka autoram nebija no-

lūks viņa aprakstītajos dažādajos cēlienos attēlot tās pašas

personas; citādi taču nebūtu bijis nekādas vajadzības pie-

rādīt, ka dažādajos cēlienos bijušas dažādas personas. Ka-

mēr autors atstāsta notikumu, par ko runā raksts, viņš pir-

majā daļā (prologā) rāda personas, ko nosauc par „rūp-
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niecības bruņiniekiem", attēlodams viņus kā veiklus, gudrus

cilvēkus, kas labi prot savu lietu un to dara tikai pašu inte-

rešu labā, bet nevis rūpēdamies par zemniekiem, kurus cen-

tās ievilināt, solīdami zelta kalnus. Otrā dajā (pirmajā cē-

lienā) darbīgo personu raksturi pavisam citādi. Vītols ar sa-

viem pavadoņiem nostatīts diametrāli pretējā gaismā. Raksts

pārmet Vītolam un viņa pavadoņiem, ka viņi nekā nezina

tanī lietā, par ko lūdz un par ko „uzzinājuši tikai pēc dzir*-

detā". Šie pēdējie vārdi rāda pietiekami labi, ka personas, kas

par šo lietu zina tikai pec dzirdēšanas, nevar piederēt pie tām,
kas šo lietu būtu ierosinājušas un ietekmējušas citas perso-

nas. Ja salīdzinām prologā darbīgās personas ar Vītolu un

viņa pavadoņiem, tad nekādā gadījumā nevaram secināt, ka

pirmās un otrās daļas personas ir vienas un tās pašas. Šis

uzskats rod apstiprinājumu pašā rakstā, kur tūliņ pēc aiz-

rādījuma, ka adreses saturs deputācijai zināms tikai pēc dzir-

dēšanas, teikts: adreses rašanās un sacerēšana ir visiem zi-

nāma. Lai gan šī frāze rakstā ir viena pati kā starpteikums,
tomēr viss, kas teikts priekš un pēc šīs frāzes, attiecas tikai

uz Vītolu un viņa pavadoņiem un tāpēc jāpieņem, ka šinī

frāze lietātais vārds „visiem" attiecas uz viņu un viņa pa-

vadoņiem. Ja Vītolam nav zināma adreses rašanās un sa-

turs, tad ir saprotams, ka nedz „rūpniecības bruņinieks",
nedz „Nordische Presse" rakstā aprakstītā rīcība attiecas uz

Vītola personu, jo abi ir tikai pirmā raksta daļā (prologā),
kas apraksta vienīgi adreses rašanos un saturu. levērojot

minēto, tiesa pārliecinājusies, ka pirmajai raksta daļai (pro-

logam) nekā kopēja nav ar otru daļu; katrā daļā minētas

savas personas un tāpēc apvainojums un apmelojums, kas

pec sūdzētāja pilnvarotā domām ir saskatāms pirmajā daļā,
neattiecas uz Vītola personu, par ko runa tikai otrā daļā.
Tāpēc tiesa uzskata par lieku izšķirt jautājumu, vai Rūpnie-
cības bruņinieka" un aprakstītājā rīcības veidā ir apvaino-

jums un apmelojums, jo jautājuma vienādai vai otrādai iz-

šķiršanai nav nekādas tālākas ietekmes uz Vītola pilnva-
rotā sūdzību, kura personība, pēc raksta domām spriežot,

nav nekādā sakarā ar minētajiem „rūpniecības bruņiniekiem".

Tāpēc tiesa A. Lindesu un Heubelu attaisnoja.

Pec tam Vītola pilnvarotais iesniedza apellācijas sūdzī-
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bu, uz ko apsūdzētie palātai iesniedza attiecīgu rakstu. Sē-

dē lietu nolasīja Šaehova kungs. Mutvārdu paskaidrojumus
sniedza: no sūdzētāja puses H. Spasovičs un H. Foss kā

apsūdzēto aizstāvis.

Pilnvarotais Spasovičs starp citu paskaidroja, ka apga-

baltiesas lēmums novedot pie diviem jautājumiem. Viens, ko

tiesa nav izšķīrusi: vai „rūpniecības bruņiniekā" un viņu

darbībā saskatāms apvainojums un apmelojums; otrs, tiesas

neizšķirtais jautājums ir, vai ar šiem rakstā attēlotajiem

niecības bruņiniekiem" un viņu negodīgo rīcību domāti Vī-

tols un pavadoņi. Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad tā

atrisinājums, lai gan nav tiesas izlemts, palātai, ja tā ot-

ram jautājumam dos apstiprinātāju atbildi, neradīs grūtumus.

Nevarēs gan noliegt, ka „rūpniecības bruņinieks" nav lamu

vārds; rūpniecības bruņinieks ir tikai pieklājīgs apzīmējums

palaidnīgiem cilvēkiem un viltniekiem. Ka tas vienmēr tā

bijis un ka pati „Nordische Presse" to par tādu uzskata,
redzams no tā, ka gan šī avīze, gan arī apgabaltiesa te

domā nelabu darbu apzīmējumu. Patiesībā, saka sūdzētājs,
kādu personu var nostatīt vēl ļaunākā apgaismē, nekā „Nor-
dische Press" to dara. Vispārējā raksta doma ir vispirms tā,
ka Vidzeme ir vienkārši zemnieki, kas nekā nezina un kat-

ram dod savus parakstus, īpaši tad, ja viņiem par to kaut ko

apsola. Otrkārt, esot kāds spēks, kas rakstā nav tuvāk no-

teikts, bet par ko pateikts, ka tas piedalījies izrādē, ka šis

spēks Pēterburgā intriģējot, lai izsauktu latviešu kustību. Kā

abu spēku starpnieki parādās zemnieki un ļaudis, kas par

šo lietu interesējas, lai pildītu savas kabatas un uzlabotu fi-

nances, kāpēc arī savāc parakstus. Pie tam viņi tik neap-

tēsti, ka pat nevar atbildēt jautājumam, kāds ir adreses sa-

turs. Spasoviča kungs domā, ka tādā rīcībā nav smagāka ap-

vainojuma, tikko tas skar cilvēku, kas darbojas atklātībai,
lai viņš arī cik nenozīmīgs vai pieklājīgs būtu. Vītols! ir pa-

gasta vecākais, zemnieku interešu pārstāvis, kam par tiem

jārūpējas, bet parādās tikai kā „rūpniecības bruņinieks". Viņš

paraksta un iesniedz adresi, kūjas saturs latviešu lūgums

pēc 20. novembra tiesu un zemkopības reformām, lietām,
kas ļoti labas un sevišķi tautai ļoti derīgas. Kamēr adrese

pēc tās satura rūpējas par zemniekiem, rakstā tai piešķir pavi-
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sam citu nozīmi, kas pilnīgi var iznīcināt visus atklātības

darbinieku nopelnus: viņš neesot pēc savas gribas, bet kā

algādzis darbojies, viņš esot tumšs cilvēks un nezinot pat

adreses saturu. Tā attēlo personu, ko nosauc par Rūpnie-
cības bruņinieku". Jā palāta otru jautājumu izšķir ar ap-

stiprinājumu, tad nav tālāku šaubu, ka Rūpniecības bruņinieks"

urt viņa darbība ir smags apvainojums. Jautājumu, vai pa-

gasta vecākais Vītols ir šis Rūpniecības bruņinieks", šis al-

gotais parakstu vācējs, apgabaltiesa izlēma ar noliegumu, pirm-

kārt, tāpēc, ka neesot pierādīts, vai Vītols piedalījies adresē

un, otrām kārtām, tāpēc ka starp Rūpniecības bruņinieku"

un Vītolu neesot nekāda tieša sakara. Kas attiecas uz pirmo

jautājumu, tad sūdzētājs nezina, kādi pierādījumi vēl va-

jadzīgi, kas apliecinātu, ka Vītols piedalījies adresē. Adresi

parakstījuši pieci pagasta vecākie, no kuriem Vītols ir pir-

mais. Viņš ir arī tas, kas ierodas deputācijas priekšgalā,
kas bija lasāms visās avīzēs. Spasoviča kungs norāda uz

pieciem lieciniekiem, kurus aicināt un iztaujāt viņš bija lūdzis

tiesu palātu. Tomēr šo lūgumu viņam aiz tā iemesla norai-

dīja, ka palāta esošos pierādījumus atzina par pietiekamiem,
lai redzētu, ka Vītols piedalījies adresē; tas ir arī pilnīgi

skaidra lieta. Kas attiecas uz otru jautājumu, tad sūdzētājs
redz pilnīgi saskaņu starp Rūpniecības bruņinieku" un Vī-

tolu. Spasovičs to pamato starp Citu no rakstā atrodami

aizrādījuma, ka traģikomēdija notiek Vidzemes latviešu daļā
un tad aktieri dodas uz Pēterburgu, kur notiek drāmas pir-

mais cēliens. Frāzei: Darbīgās personas ir dažādas dažādajos
drāmas cēlienos ir cita nozīme — spēks, kas izsaucis adresi,

neguļ un to ieroci, ko satvēris, pie malas met, lai citu ņem-

tu, tikko pirmais izrādījies nederīgs. Šinī gadā ieradušās

šīs personas, citu gadu sapulcinās citas, Pirmās daļas vārdi,

kas rūpniecības bruņiniekus attēlo ķā savas lietas pratējus,

nedomā izteikt, ka viņi prot attiecīgo lietu, bet gan, ka

viņi prot rast līdzekļus, ievākdami parakstus. Beigās Spa-
soviča kungs paskaidroja, kā attieksmē uz avīžu rakstu ne-

varot piemērot to iztēles veidu, kādu civīltiesa izlietā kādā

civillietā; ja to tā saprot, kā visi literāru ražojumu lasī-

tāji to saprot, tad tam pavisam cita ietekme. Raksts at-

tēlo tumšu personību negodīgus darbus, no kuru vidus pa-
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ceļas atsevišķa persona. Viņu nosauc vārdā un visi dubļi,
visi apvainojumi, kas atrodami rakstā, attiecas uz viņu. Ja
rakstu tā apskata, tad apsūdzētie, bez šaubām, uzskatāmi

par vainīgiem apvainojumā un apmelojumā.

Apsūdzēto aizstāvis, zvērinātais advokāts Foss, paskaid-
roja, pa daļai ne visai labā krievu valodā, starp citu, ka

apgabaltiesas lēmums tādējādi izšķirīgs, ka attaisno viņa aiz-

stāvamos. Daudz svarīgāks šis spriedums tanī ziņā, ka ap-

gabaltiesa (Ļ i. trīs bezpartejiskas personas, kam piedzī-

vojumi un juridiskas zināšanas), izlasījusi rakstu un iepazinu-
sies ar lietas atsevišķiem momentiem, secinājusi, ka tur nav

nedz apvainojuma, nedz apmelojuma; aizstāvja kungs pieņem,

ka arī palāta to pašu lems. Lai oponētu Spasoviča kungam,
aizstāvis prasa: Kas zināja Pēterburgā, ka Vītols piedalījies
adresē? Pagasta vecākais Vītols ir. nenozīmīgs cilvēks, bet

„Nordische Presse" ir Pēterburgas avīze, kam nav nekāda

iemesla vajāt tik pieklājīgu atklātības darbinieku. Rakstā teikts,

ka daži aiz personīgām interesēm piedalījušies adresē...

Te aizstāvis izdarīja gandrīz nesaprotamas machiņācijas.

Viņš pierādīja, ka Vītols juties apvainots tikai tāpēc, ka ci-

tas personas, kas šinī „Nordische Presse" rakstā katrā ziņā

grib saskatīt apmelojumu, viņu uz to pamudinājušas. Pie-

rādījumam aizstāvja kungs min divi lietas: vispirms, pēc tam

kad atrada, ka ar, Rūpniecības bruņiniekiem" domātas vairā-

kas personas, kas piedalījušās adreses sacerējumā, ierodas

Vītols un paziņo, ka jūtās ši raksta apvainots; otrkārt,

pēc tam, kad rakstā runāts par Rūpniecības bruņinieku"

paputējušām financēm, Vītols paskaidro, ka arī viņa naudas

apstākļi nelabvēlīgā stāvoklī. Pēc aizstāvja kunga runas lie-

kas, it kā Vītols tikai citu spiests juties apvainots.) Protams,

aizstāvja kungs turpina, neviens nevar zināt, ka viņa mate-

riālais stāvoklis patiešām nav labs. Kriminālsūdžību iesniedzot,

neuzskatu par vajadzīgu paskaidrot, vai līdzekļi ir vai ne.

Ja tādu paņēmienu lietā, tad tam jābūt vienīgi, lai; līdzinātos

s,rūpnieclbas bruņinieku" tēlam, kas atrodams rakstā. Tad

aizstāvis, savu pretinieku argumentāciju analizēdams, saka:

„Man liekas, ka tādiem sofismiem var atbildēt vienīgi ar klu-

sēšanu." Runājot par Spasoviča kunga apgalvojumu par „rūp-
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niecības bruņinieka" un Vītola līdzību, aizstāvja kungam liekas,,
ka tas asprātīgi izdomāts. Beidzot viņš pretinieka runā sa-

skata rakstā sastopamo apstākļu sajaukumu. Kas attiecas uz

apvainojumu, viņš secina, ka tad to nenoliegs, ja palāta at-

zīs, ka tas attiecas uz Vītolu, bet apmelojuma gan te nav.

Pilnvarotais Spasovičs atbildēja, ka viņš tāpat varot sa-

cīt, ka viņa pretinieka argumenti sofistiski. Kāpēc gan Vīto-

lam vajadzēja šo lietu sākt? Ja viņš būtu klusējis, neviens

nebūtu par to zinājis. Aizstāvis saka, ka Vītols te esot iera-

dies un lai līdzību padarītu pilnīgu, paskaidrojis, ka viņa

apstākļi ir ļoti nelabvēlīgi. „Es to pilnīgi noliedzu, saka

Spasoviča kungs, Vītols nevienam nav nekā tamlīdzīga pa-

teicis. No kā zina mans pretinieks par Vītola apstākļiem?

Viņš nav nevienam lūdzis pabalstu: viņš dzīvo pieticīgi, ap-

mierinās ar to, kas viņam ir, un nav ne no viena ko aizņev
mies." Par Vītolu kā mazu putnu, bet „Nordische Presse"

kā lielu avīzi, runādams, Spasovičs saka, ka mēs nemaz

nevaram iedomāties, cik lielā mērā tāds raksts kā šis Vid-

zemē panāk savu mērķi. Krievu Pēterburgas prese ar lielu

līdzjūtību runā par šiem ļaudīm, lai arī cik viņi būtu nie-

cīgi un tādas apsūdzības viņiem (Vidzeme) dārgi maksā.

Vītols nav liels putns, bet viņam par godu jāsaka, ka viņš

sācis cīņu ar tādu milzi kā „Nordische Presse"- Kas attiecas

uz aizstāvja domām, ka šos „rūpniecības bruņiniekus" ne-

apvaino kriminālos darbos, tad Spasoviča kungs atkārtoja

apgabaltiesā teikto. „Lai Dievs dod, ka Jūs nekad nesauc par

Rūpniecības bruņinieku"; vismaz es sev nevēlos neko tam-

līdzīgu."

Pēc aizstāvja kunga atbildes diskusijas beidzās

un tiesa aizgāja spriest, pēc tam kad bija uzdoti pieci

jautājumu punkti. Tiesas rezolūcijā raksta autoru Heu-

belu notiesāja uz trim dienām cietumā, bet redak-

toru Lindesu uz trim dienām arestā virssardznē; bez.

tam abiem piesprieda 50 rubļu naudas soda.

Tiktai process, kas nu, cerams, uz visiem laikiem

izbeigts. Kas attiecas uz jauno, liberālo krievu tiesu



491

iekārtu, kas kā visi cilvēku veidojumi, pat pilnīgā-
kie, maldās, tomēr pilnīgi stāv uz visas izglītotās

pasaules pamata, tad man un lielai dajai mūsu la-

sītāju, diemžēl, reti nākas Baltijas vācu presē sa-

stapt siltākus vārdus un mudinājumus par labu šai

iekārtai, vēl jo vairāk tāpēc, ka te nav runa par

krievu vai vācu tautību, bet gan tikai par pilnīgāku
tiesu iekārtu.
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BALTIJAS AVĪŽU KRITIKA PAR MANA DARBA

PIRMO BURTNĪCU

Savā pirmajā viscaur obiektīvaļā burtnīcā neesmu

uzbrucis nevienai Baltijas vācu avīzei. Tās tomēr,

izmantodamas savas ikdienas iznākšanas priekšrocī-
bas pret darbu, kas iznāk burtnīcās, piespiedušas mani

aizstāvēties un arī attēlot viņu rīcības paņēmienus.
Tā kā klusēšana varētu rast pārpratumus, tad es at-

bildu te reizi par visām reizēm, pie tam neesmu no-

domājis turpmāk ielaisties nevajadzīgā polemikā, kas

var būt patīkama tikai nedaudziem lasītājiem, bet vē-

lama vienīgi ienaidniekiem. Arī še pēc iespējas centī-

šos neatmaksāt līdzīgu ar līdzīgu, t. i. neuzbrukšu

saviem ienaidniekiem personīgi, bet gan vienīgi viņu

principiem. Tikai tā varēs pakalpot lasītājiem. Ne-

gaidīti un, liekas, nepelnīti asie uzbrukumi pirmajai

burtnīcai nevarēja palikt bez savas ietekmes uz otru

burtnīcu.

Man jāatzīstas, ka tikai piespiests un ne labprāt
rakstu šo nodaļu. Ir vienmēr daudz ļaužu, kam patīk
literātu savstarpēja apkarošanās. Tie ir tādās pro-

vincēs, kā piem. Baltijas, kas visai Eiropai par izbrīnu

paturējušas gandrīz pavisam negrozītu feodālo ie-

kārtu un šo nenormālo stāvokli arī kādu laiku var

cerēt paturēt, izlietādamas izmisuma līdzekļus un pa-

ņēmienus, kā piemēram pāvests vidus laikos. Jo stip-

rākus izteicienus literāti lietā, jo labāk, jo liekas

taču, ka iespiestais vārds ar to zaudē savu ietekmi,
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pārrunājot reformas, principus, vietējos iekārtojumus
un vispār cilvēku un tautu labklājības jautājumus.

Vislabāk feodālajām un tām pakļautajām aprindām
patīk, ja literāti izlamājas kā tirgus sievas, tā sevi

izslēgdami no izglītoto sabiedrības. Bet baltiešu avī-

žu uzdevums, kā tās dažreiz nemaz neslēpdamas at-

zīstas, ir taču vispirms patikt un kalpot šīm feodāla-

jām aprindām. Daudz ko mēs varam, gribēdami būt

taisnīgi, tādā nodarbē saprast. Tā redzam, ka no

avīzēm „Rigasche Zeitung", „Re v ale r Zei-

tung" un „Zeitung fūr Stadt und Land", kas

ievados pārrunājušas manu rakstu, lamājušās tikai

„Rigasche Zeitung" un ~Revaler Zeitung", pirmā lie-

tādama izteicienu par „pilnīgi slimām smadze-

nēm" („Rig. Zeitung" 201. nr.). Nevaru iet šo lamā-

šanās ceļu, palikdams uzticīgs principam, lai pre-

tiniekam būtu tas gods ar šādiem stipriem izteicieniem

sevi izslēgt no izglītoto sabiedrības. Šai avīzei va-

rētu gan arī sniegt daudz labāku un stiprāku piemēru,

citējot pa vārdam sekosās Berlīnes „Volkszeitung"
š. g. 30. septembra numurā atrodamās rindas:

~Ultrāmontānistu dusmas un īgnums par veckatoļu kon-

gresu parādās „Donauzeitung" rakstā ar nosaukumu „Pa r

alus kong re.su". „Donauzeitung"pašlaik ir partijas
oficiozs Bavārijā. Veckatoļu kongresu un tā dalībniekus no-

lamā puiciskiem izteicieniem. Kongresu sauc par „smieklīgu

orģiju", par dalībniekiem teikts, ka tiem bijušas „sejas, kas

āriešu rases goda pēc būtu konfiscējamas". Tā pati avīze

šinīs dienās iespiedusi šādu teikumu: „Visa rinda šo oficiālo

cūku rej uz mums ar tādu niknumu, ka pat viņu siekalas

jau izžūst."

Tas taču skan daudz spēcīgāk un mundrāk, tas

patiešām sirdsiepriecinājums partijas biedriem. Ja nu

„Riģasche Zeitung" tuvākā laikā ņemtu šo Donavas
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avīzi sev par paraugu, tad tā šo baltiešu vajadzību

apmierinās daudz labāk kā tagad. Mēs taču, pēc

„Rigasche Zeitung" domām, esam vienā otrā ziņā

veckatoļi.

Varētu pārrunāt arī kādu citu tās pašas avīzes

pārmetumu, ka manas „smadzenes nav kārtībā". Ti-

kai divi lietas te fatālas. Vispirms, šī avīze kopš pāris

gadiem visiem saviem pretiniekiem, lai tie būtu kādi

būdami, uzbrūk vienmēr tādā pašā veidā. Otrām kār-

tām, „Rigasche Zeitung" lasītājiem liekas, ka tieši

sai avīzei piemīt minētais trūkums jo lielā mērā,

gan pārrunājot politikas jautājumus, kas tai grūti

veicami, gan arī citos gadījumos. Tādos apstākļos šī

avīze var pateikties, ja tam visam paeju ātri garām. —

Bet visvairāk jābrīnās, ka tā neatrod manā darbā

nekāda sakara un par to ļoti ļaunojas, jo pašai gudrī-
bas liekas tik daudz, ka var pamācīt pretinieku kā

rakstīt, bet pie tam neatrod trūkumus un vainas

rakstos, kur tie patiešām ir. Katrs lasītājs zinās rak-

stus (to starpā gandrīz visus žurnālus un avīzes),

par kuriem ar pilnu tiesību var teikt to pašu, kā

piem. par J. Ekarta rakstiem par Baltijas provincēm.

Bet vai tam liela nozīme, ko pārmet? No feodālā

baltiešu viedokļa taču katrs kristīgais vai nekristī-

gais jābrīdina tādu darbu pirkt, un tas taču ir

svarīgākais. „Revaler Zeitung" š. g. 211. numurā saka:

„Raksts „Kāda latviešu sūdzība" apraksta pagasta vecākā

Vītola lietū pret Nordische Presse. ledale, kūr nina par

latviešu delegāciju Pēterburgā, Valdemāra kungam liekas patīk
uzskatīt par latviešu delegācijas panākumu pēdējā Vid-

zemes landtāga lēmumus par brīvo dzirnavu būvi

un nemuižnieku pasīvajām vēlēšanu tiesībām landtāga ama-

tiem."
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No tā «Revaler Zeitung" uzticīgs lasītājs var

mācīties, ka Vidzemes landtāgs ar savu lēmumu at-

cēlis dzirnavu būvju aizliegumus nevien Vidzemē,

bet arī Kurzemē un Igaunijā (tikdaudz šai avī-

zei jāzina šīs zemes vēsture, lai tam ticētu). Ko līdz,

ka «Rigasche Zeitung" drīz pēc likuma apstiprinā-

juma gan negribēdama, bet tomēr diezgan sīki pār-

runāja, ka apstiprināts gan pilnīgi cits, ne šis Vid-

zemes muižnieku lēmums, kas gribēja nodrošināt no

1860. g. aiz pārskatīšanās radušās privilēģijas svarī-

gāko — ūdens dzirnavas muižniecībai — kā speciālu

privilēģiju, bet no 1860. g. aiz pārskatīšanās piešķirta-

jām, muižniecībai nevajadzīgajām tiesībām uz vēja

un tvaika dzirnavām atteicās. — Šis gadījums met

spilgtu gaismu uz muižniecības privilēģiju svētumu

kā tādu, gan arī uz to, cik lielas spējas Vidzemes mūs-

dienu muižniecībai uzupurēt dārgi iegūtās priekšrocī-

bas.

Rēveles vēstures pētniece tādus sīkumus neievē-

ro, kas tai nav patīkami. Tā izpētī mana darba pir-

mo burtnīcu un tad izsaucas: «aprobežotais alus fi-

listrs". Šis izteiciens ir dziļā dvēseles harmonijā ar

~Donauzeitung" „alus kongresu".
īsi pirms tam, lai manu vainu pēc iespējas palie-

linātu, „Revaler Zeitung" izdarīja „atklājumu", par

ko te katrā ziņā jārunā, jo visās Baltijas avīzēs tas

lespiests. Kāds krievu valodas skolotājs Ivanovs bija

pirms īsa laika Tērbatā miris, un „Rīgas Vēstnesis

bija ievietojis par viņu atsaucīgu nekrologu, ko at-

zīstos nelasījis. Šis skolotājs bija agrāk Pērnavā ģim-

nāzijā mācījis krievu valodu. Paklausīsimies tālāk.

„Šinī laikā «Maskavas Avīzē" parādījās ko-

respondences no Pērnavas, kas īpatā veidā, ko
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pēc „Maskavas Avīzes" ar vairāk vai mazāk

izv c i c ī gi pat ap in āt v m an i er i pārņēma arī

citas krievu avīzes, apskatīja Pērnavas un Bal-

tijas notikumus. Protams, nevarēja iztikt bez tā,

ka provinces pilsētiņas iedzīvotāji, nepazīdami zi-

nāmu krievu avīžu techniku *), nemeklētu viņu vi-

du mītošo rakstu autoru. Ak labā, nevainīgā, idil-

liskā, Baltijas Arkādija Pērnava, kādu slavu tev

sagādā „Revaler Zeitung!" Aizdomas (sic!) vēr-

sās pret Ivanovu, kas varēja būt vienīgā personība,
kas ko tādu spētu. Dzimis Maskavā, laimīgos savus

dzīves gadus viņš bija nodzīvojis ārpus Baltijas.

Baltijai viņš piederēja, studēdams Tērbatā. Pēc

dzimtenes viņš vienmēr ilgojās. Arī īvanova po-

litiskās simpātijas vairāk vērsās uz Maskavu un

neļāva iedzīvoties Baltijas apstākļos, bet Ivanovs

nebija spējīgs to izdarīt, ko par viņu domāja, viņš

nebija ķengu rakstu autors."

Pēc manām domām, „Pērnavas vēstulēs" nebija
nekādu ķengu. Katrs lasītājs tur varēja saredzēt siltu

pieķērību tēvzemei, no kuras Vidzeme ir tikai daļa.

Objektivitāti no „Revaler Zeitung" sagaidīt ir tas

pats, kā prasīt augstākās viršanas mākslas prasmi

kādā lauku skolā. Tas sevišķi sakāms par nevācu

rakstiem, ko vairums lasītāju nevar pārbaudīt. Pa-

šai šai avīzei pilnas slejas izteicienu, kas droši aiz-

*) „Kad pastāvēja avīze, „Inland", tad tādus rakstus datēja

„no Aizputes", tā kādreiz ne bez humora teica profesors Sirrens

avīzē „Dorpater Tagblatt", pārrunādams kādu avīzē ,jDiena" no So-

mijas iesūtītu rakstu. Vai tad tādas avīzes kā „Inland", „Dorpater

Tagblatt v. c. nekad nebūtu nokļuvušas Pērnavā? vai Baltijas

avīzēm „pārskatīšanās" privilēģija atļauta tikai Aizputes rak-

stos." ■ \
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gūti tirgū, un, protams, arī mana darba pirmā burt?

Nīca ar tiem bagātīgi apveltīta. Tomēr tai netrūkst

drosmes apgalvot, ka es savā pirmajā burtnīcā „esot

pēc patikas izlamājies par Baltijas muižniekiem". le-

priekš jau runājām par «Revaler Zeitung" rupjiem

svarīgu vēstures notikumu sagrozījumiem, pat ja tie

datējami pavisam vēl nesen. Bet cik lepna šī avīze,

kad tā tiesā kādu pretinieka avīzē atrastu nepareizu
vārdiņu vai frāzi 1 Kāda vērtē var būt šādas avīzes lie-

cībai? Tomēr noklausīsimies līdz galam komiskajā

Ivanova „goda glābā".

„Saviem skolēniem Ivanovs apliecināja savu ne-

vainību. Viņš atklāti protestēja pret to avīzēs.

«Maskavas Avīze" lasīja viņa protestus un viegli
būtu varējusi viņu paglābt no neērtā stāvokļa,
bet tikai pavīpsnāja par to un klusēja. Tā Iva-

novs līdz pēdējai mūža dienai daudziem rādījās

divdomīgā gaismā."

Jāatzīstas, tā liecība, ko «Revaler Zeitung" tī-

ri negribot izraksta savas Maskavas pretinieces

labajai slavai un taisnīgumam, ir patiešām nedzirdēta.

Lai iedomājamies: Godavīrs Ivanovs, dzīvodams Bal-

tijas Arkādijā Pērnavā, četrus gadus diendienā sa-

viem līdzarkadiešiem nemitīgi apliecina, ka viņš nav

rakstījis zināmos rakstus, bet neviens tam netic. Kā-

pēc? Tāpēc ka Arkādija četrus gadus atrodas nepār-
trauktā uztraukuma stāvoklī, jo galvenā arkādiešu

avīze «Revaler Zeitung" saviem lasītājiem pastāstī-

jusi, ka austrumos dzīvojot tik melīga tauta, kādu

otru saule vēl neesot apspīdējusi. Šī saule tāpēc

nosarkstot, tanī zemē ikrīfus uzlēkdama un uz Pēr-

navu nākdama. Šinī zemē iznākot avīze vēl lielāka



498

par «Pernauer Wochenblatt", tā melojot vēl vairāk

par saviem lasītājiem. Šī avīze — ak nedzirdēta bez-

kaunība.l — esot ievietojusi vairākus rakstus „no

Pērnavas", kuru saturs, protams, tīrie meli. Tad

pēkšņi pasludināja: ja «Maskavas Avīze" šī neizsakā-

mā mēle apstiprinātu Ivanova izteicienus, tad visi

tūliņ tai ticētu, ticētu tam, kam neticēja, ievērodami

Ivanova tūkstoškārtīgos apgalvojumus. Visus ar-

kadiešu avīžu apgalvojumus par «Maskavas Avīzes"

melīgumu tūliņ aizmirstu, jo neviens nevarētu šau-

bīties par šīs avīzes vārdu pareizumu.

Kā redzam, «Revaler Zeitung" ir gigantiska, glāb-
dama «Maskavas Avīzes" godu, kas tai labāk izdodas

kā Ivanova goda glāba. Tā beidz savu rakstu šā-

diem teikumiem:

«Tagad zinām no drošiem avotiem, ka visus

šos rakstus sacerējis Maskavā kāds vīrs, kasv

septiņus gadus pirms tam dažas dienas atpūtas

ceļojumā uzkavējies Pērnavā! Tik daudz lai ir

teikts patiesības noskaidrošanai. Zināmu krievu

dienas avīžu raksturojumam šis notikums gan ne-

sniedz nekā jauna."

„Nordische Presse", arī šo rakstu atstāstīdama, vēl

piemetina: «No savas puses varam teikt, ka „Pēr-

navas vēstules" avīzē «Maskavas Avīzes" sacerējis —

Valdemāra kungs."

Tā tad nu vainīgais rokā! Četrus gadus apvai-

noja tanī pašā vietā dzīvojošu godavīru, ka viņš rak-

stījis ceļinieka vēstules, kas pirms septiņiem gadiem
tur uz dažām dienām bijis. Vēstules, kuru kaitīgumu

nekas nepierāda spilgtāk kā aizrādījums, ka šīs vē-

stules krievu presē radījušas īpatu veidu pārrunāt
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«Baltijas un Pērnavas apstākļus." Aiz vēstulēm nu

slēpjas šo rindiņu rakstītājs, kam nespēcīgā «Rigasche

Zeitung" tūliņ jau pierāda «slimu un neskaidru sma-

dzeņu aparātu, loģikas trūkumu," pie tam kad tikko

šī darba pirmā burtnīca vislielākajā steigā izskatītai

Ja Baltijas lasītājam viss tas jāuzņem vienā paņē-
mienā par pareizu un ticamu, tad tas ar laiku patie-

šām var pārkairināt un vājināt viņa ticību.

«Maskavas Avīze", arī runādama par šo komisko

apvainojumu, ļoti nožēlo, ka Ivanovs, kā liekas Pēr-

navas vēstuļu dēļ bijis spiests atstāt Pērnavu un

pārcelties Tērbatā*). Tā tomēr tāpat kā citas Baltijas
avīzes neuzskata par savu pienākumu nosaukt visu

savu rakstu sacerētājus, vai nosaukt, kas šos rak-

stus nav rakstījuši — tādi Pērnavā vien varētu

simtiem pieteikties.

Atstāsim arī šo starpgadījumu tagad pie malas.

Par savu darbu man jāpiemetina, ka «Maskavas Avī-

ze", pie kuras es pēc «Rigasche Zeitung", kā zi-

nāms, vairs nestrādājot, kādā ievadā paskai-

dro, ka es varot tikai lepoties par dažu baltiešu avīžu

uzbrukumiem. Šai daudz lasītajai avīzei ir pasaules
slava un arī ārpus Krievijas tā atzīta par vienu no

uzmanīgākajām un taktiskākajām avīzēm, kamēr ne-

daudzie baltiešu lasītāji izvairās savām avīzēm sagā-

dāt tādu pašu slavu. Ja tā, tad liekas, ka minētie trīs

baltiešu ievadi pagaidām nav pietiekami pierādījuši

*) Nav mums zināms un būs gan jāizpētī pec pilsētas chro-

nikas, vai Aizpute ari savus vācu valodas skolotājus padzina,
kad avīze „Inland" parādījās slavenie raksti „no Aizputes". Tas

būtu gan darāms, jo Aizpute taču ir vel mazāka par Pernavu.
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manas pirmās brošūras nepareizumu. Man liekas, au-

toritāte nostatāma pret autoritāti un vērtējama, ja

vispār jābūt autoritātei, bet ne paša pārbaudei*). Tas

te jāsaka, lai varētu aizstāvēties. Kas attiecas uz

«Maskavas Avīzes" it kā vāciešiem naidīgo noskaņu, tad

atceros «Rigasche Zeitung" 1866. gadā kādā ievadā

lasījis, ka tie esot lieli maldi Katkovu uzskatīt

par vācu ienaidnieku. Tas pilnīgi pareizs apgalvo-

jums, tikai man te vēl jāpiemetina, ka abi šīs avīzes

redaktori daudzējādā ziņā tik ļoti simpatizē vācietībai,

ka izklausās gandrīz izsmiekls, dzirdot viņus nosau-

cam par vācu ienaidniekiem, tanī pašā laikā neno-

saucot katru patstāvīgi vadītu vācu avīzi par krievu

ienaidnieku. Vienu gan prasa šī konservātīvā krie-

vu avīze: katram Krievijas pilsonim Krievijas inte-

reses augstāk jāstata par katras citas, katras sve-

šas valsts interesēm.

«Rigasche Zeitung" liekas pagadījies laimīgs ķē-

riens, tīri nevainīgi stāstot, ka Merķeļa Vanems Iman-

ta esot viens no šī latviešu slavētā rakstnieka vā -

j ākajiem darbiem. Ļoti labi būtu, ja «Rigasche

Zeitung" šinī uzskatā ar savu autoritāti spētu pār-

liecināt kaut mazu daļu savu lasītāju, jo pārējie avī-

zei pievienosies bez kādas lielas domāšanas, nemaz

Imantu nelasījuši. Tā tad mūsu baltiešu draudzenes

vēlēšanās saprotama ļoti labi. Pārsteidz tikai drosme

kādam iestāstīt, ka Merķelis tieši vājāko savu darbu

būtu iesniedzis savam tik ļoti cienītajam ķeizaram
Aleksandram I — pie tam vēl ar vislabākajiem pa-

nākumiem! Patiesībā arī tas nevarētu mūs pārsteigt.

*) Piezīme. Tikai vēlāk uzzināju, ka atzinīgus rakstus

par manu brošūru ievietojusi arī „Balss", krievu „Biržas Avīze" v. c.
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Tikai ar pietiekamu daudzumu drosmes var veikt bē-

dīgo uzdevumu darboties tumsībai, kur vien tas iespē-

jams, un to vēl pie tam uzskatīt par vācu tautas

cienīgu nodarbi. Laikam gan cienījamā redakcija pirms
šī teikuma uzrakstīšanas būs izlasījusi tās «sapratī-

gās" dāmas vēstules, kas «nevarējusi beigt smieties"

pēc Šillera Zvana dziesmas lektīras. Un nu šī redak-

cija grib ar minēto dāmu sacensties drosmē un sa-

pratnē. Bet ak! — kas gan tādā gadījumā ticēs «Ri-

gasche Zeitung"! Arī domās nepatstāvīgs cilvēks ap-

raudzīsies citur. Laiki reiz nu ir kļuvuši pilnīgi citādi.

Vēl pirms dažiem gadiem kāds no baltiešu nopietna-

jiem «vēstures pētniekiem" varēja izdarīt svarīgo at-

klāsmi, ka Merķelis projektējis Baltijas zemniekus

atstāt bez zemes. Tam pievienojās visas baltiešu die-

nas prese* kas tādos gadījumos vienmēr cieši kopā
turas un visdrošsirdīgākajam izgudrotājam vij lau-

rus. Krievu prese šinī, kā arī daudzos citos gadījumos

bija tā, kas uzņēmās aizstāvēt nākamības priekšā šī

īsti vāciskā vīra godu. Tagad nebūs grūti to pašu

darīt, pat ja kāds varētu pateikt, ka Merķelis

savu grāmatu Vanems Imanta sarakstījis pilnīgā ga-

rīgā sabrukumā. Pie tam šiem kungiem nav kauna

sevi uzskatīt par vācu tautības un vācu goda aiz-

stāvjiem! Paldies Dievam, mēs vāciešus un vācu tau-

tas intereses labāk pārzinām un raugāmies uz tām

no augstāka viedokļa, nekā mūs to var mācīt bal-

tiešu pseudopravieši. Vācu tautas patiesās intereses

droši vien nav citādas kā visai pārējai cilvēcei. Meli

un jezuītiska uztvere katram krietnam vācietim pa-

šos sirds dziļumos tikpat pretīgi kā katram tikpat

krietnam nevācietim. Mums vācu tauta ir cilvēces

daļa, kam ir visas cilvēces trūkumi un tikumi
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tāpat kā kurai katrai citai tautai. Rūnāt par vācu naidu

tāds pats neprāts kā par krievu vai franču naidu.

Atkarībā no laika un apstākļiem katras tautas vai-

rākumā uzliesmo gan cēlākās, gan viszemākās kais-

lības; pie kam pirmās veicina tikai nedaudzi, tur-

pretim pēdējās ļoti daudzi. Nepaļaujoties pesimis-

mam, nav ko šaubīties, ka katrā tautā, tāpat kā vācu

tautā, uzvarēs tomēr pirmie nedaudzie. Šinī cīņā

izšķiras svarīgākās tautas intereses, kādēļ arī vie-

nu vai otru momentālā uzvara nevar būt mums

vienaldzīga.

Protams, kā vienas vai otras tautas piederīgiem,
mums nekad nav jābūt tīriem kosmopolītiem; pilsoņu

pienākumi to nepieļauj, un te nav arī ko iebilst, jo

nepareizi saprasts kosmopolītisms var novest ļaunā
sabiedrībā. Kosmopolīti taču ir nevien pasaules la-

bākie domātāji, bet, piem., arī jezuīti ir kosmopolīti.
Vācu tautības pilsoņu simpātija pret vāciešiem pilnīgi

dabīga un teicama, tāpat kā katra vācu pilsoņa pienā-

kums ir censties vācu valsts labā, kam viņš pieder.
Bet ja nu vācietis pieder pie krievu valsts? Tad šāda

simpātija savai tautai jau laikus stingri jāierobežo,
citādi atliek vienīgi bezgalīgie nācionālie kari, kas

neka nevar izšķirt, bet gan vienīgi izpostīt civi-

lizāciju. Jo vairāk vāciešu dzīvo Austrumeiropā citu

tautu starpā, jo kaitīgākiem jākļūst tādiem nācionā-

liem kariem. Tā tad pie mums vācu patriots nav vis

tas, kas nemeklē un neatrod simpātijas svešai vācu

valstij, bet gan tas, kas laikus tādas sev ierobežo.

Rīgas „Zeitung fūr Stadt und Land" nesen pilnīgi at-

klāti izteicās, ka attieksmē uz vācu patriotismu ne-

esot nekādas izšķirības starp Vācijai vai Krievijai pie-

derīgo vācieti. Bet vai tad arī nebūs nekādas izšķirī-
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bas, kad kādu dienu Vācijas avīzes saks runāt par

karu ar Krieviju?

«Rigasche Zeitung", pārrunājot mana darba pir-

mo daļu, domājās atradusi labu cīņas līdzekli, ap-

vainojot mani ne vairāk ne mazāk kā nihilismā. Kad

pirms kādiem 15 gadiem izglītoto latviešu starpā ra-

dās domas par latviešu literātūras izveidošanu, pre-

tinieki viņiem ātri vien atrada toreiz ļoti bīstamo

«jaunlatviešu" nosaukumu, kas par tā apzīmētiem lat-

viešiem viegli varēja rast aizdomas valsts iestādēs. Šim

vārdam šos laikus vairs nav ietekmes; turpretim vārds

nihilists, kā «Rigasche Zeitung" to labi zina, ļoti

noderīgs pretiniekiem, kam citādi nevar piekļūt. Žēl,

ka «Rigasche Zeitung" pilnīgi maldās un ar saviem

paņēmieniem vienīgi izvirza priekšplānā jautājumu,
kam citādi labprāt būtu pagājis garām. Laimīgā kārtā

esmu brīvs no tā rūgtuma, ko manī «Rigasche Zei-

tung" tik labprāt gribētu radīt; es arī nenosodu tik

daudz kā minētā avīze. Ja jautājumu apskata sīki un

pamatīgi, tad valsts dzīvē par nihilistu var nosaukt

katru, kas grib, lai valsts iekārtā kaut ko reformētu,

grozītu, labotu, kaut tās būtu vai ielu spuldzes galvas-

pilsētā. Šaurākā nozīmē nihilists ir tas, kas grib at-

celt kādu valsts likumu, tā vietā nekā cita neliekot.

Tad slavenais «Anglijas civilizācijas vēstures" autors

ir nihilists, apgalvodams, ka jauno laiku svētīgākās

reformas radušās atceļot vecos, nederīgos likumus

un iekārtojumus, to vietā neradot nekā jauna. Kopš

Turgēņeva Krievijā par nihilistu sauc tādu, kas no-

liedz gandrīz visus valsts un cilvēku sabiedrības pa-

matus. Kas nu noliedz vairāk krievu valsts pama-

tus —

es vai «Rigasche Zeitung" ar tās dombiedriem?

Tas ir jautājums, kas šīs lapas ierosināts, būtu vērts
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tuvākas izmeklēšanas. Mana vēlēšanās ir — un tas

ir arī manas brošūras uzdevums — samierināt krievu

un Baltijas vācu lasītāju, tāpat uzsvērt valsts in-

terešu solidaritāti visās Krievijas daļās, tā tad arī

mūsu Baltijas provincēs. Baltijas vācu prese, turpre-

tim, vēlas pēc iespējas Baltijas provinces atšķirt no

Krievijas. Tā prot katram lasītājam, krievu va-

lodas nepratējam, ar tendencioziem izrakstiem un

sagrozījumiem krievu presi padarīt tik nīstamu, ka

izlīdzinājums nemaz nav iedomājams. Attieksmēs starp)

krievu vairākumu valstī un vācu minoritāti Baltijas

provincēs ir jau pietiekami daudz sarūgtinājuma, un

vienotā valstī tik nepieciešamais samierinājums pil-

soņu starpā iespējams vienīgi tad, ja ir vēlēšanās to

darīt. Kā katrā sarūgtinātā strīdū, arī te katra puse

apgalvo, ka tai taisnība. Šinī gadījumā, zināms, tikai

stiprākajām taisnība, t i. vājākajam jāpiekāpjas; citas

izejas vienkārši nav. Jau Muhameds teica, velti kalnu

pie sevis saucis: Ja kalns nenāk pie pravieša, tad pra-

vietim nepieciešami jāiet pie kalna: krievu milzenis

rādās esam tas kalns, pie kā baltiešu praviešiem gri-

bot negribot būs jāiet. Jo tam vācu vairākumam, kas

ir ārpus Krievijas, tikpat maz nozīmes, kā lielajam

angļu skaitam Ziemeļamerikā attieksmē uz Angliju,
vai Amerikas spāņiem uh portugāļiem attieksmē uz

Spāniju un Portugāli. Bieži viņi Eiropas angļiem,

spāņiem un portugāļiem daudz naidīgāki par valstīm,

kur dzīvo pilnīgi svešas tautas. Ko dara baltiešu pre-

se, lai būtu iespējams valstiski nepieciešamais

samierinājums? «Rigasche Zeitung" savā 227. nr. ie-

vadā kādā vājā brīdī ļoti jauki un pareizi saka sekošo,

kas gan domāts ne tai pašai, bet citiem, sevišķi

pretiniekiem:.
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„Kas gribētu salīdzināt, kā notiek polemika starp avīzēm

šaipus un viņpus robežām, tūliņ duras acis kāda savāda še

parasta cīņas veida īpatība, pie kam polemizē avīzes, kam

to dažādo valodu dēļ ir ari katrai savi lasītāji,
ar ko viegli iespējama netaisnība pret pretiniekiem un nepatie-
sību izteikšana saviem lasītājiem. Ja par vienas avīzes rakstu

citā ir protests, tad bieži vien diskusijās izzūd fakti, un tās

palaikam beidzas ar to, ka avīzes savstarpēji apmainās rupjī-

bām, publikas priekšā viena otru generaliter notiesādamas.

Nav šaubu, ka tādējādi nav kalpots nedz taisnībai, nedz ari

kādām partiju interesēm. Tā ir vienkārši nepietiekami attīstītas

publicistikas pazīme, kam nav vel vajadzīgās cienās izjūtas."

Ļoti jānožēlo, ka šī avīze tik pareizus ieskatus,

kādus te redzējām, pati nemaz neievēro. Šīs frāzes

bija vajadzīgas vienīgi kāda raksta ievadam pret

«Balsi", kas pēc «Rigasche Zeitung" teicis, ka «Zei-

tung fūr Stadt und Land" esot ultrākonservātīvu ļau-
žu radīta, ārzemju vācu konservātīvi feodāla avīze."

«Rigasche Zeitung" ņem savu kaimiņieni ar īsti kri-

stīgu lēnību un maigumu sava aizsedzē, acīm re-

dzot domādama, ka tai vairāk ticēs kā viņas kaimi-

ņienei. Jauko ievadu, kas nepārprotami atzīst, ka

vaina abās pusēs, izmanto pēc tam tikai, lai krie-

vu presei vienīgai uzveltu visu vainu. Baltieši ir

tik rafinēti, ka pat mana darba pirmajā daļā atro-

damais raksts «Par sirdsapziņas brīvību" avīzei «Zei-

tung fūr Stadt und Land" gan pilnīgi saprotamu
iemeslu dēļ nav paticis. Tādi raksti baltiešu politi-

ķiem, protams, nevar būt patīkami, jo rāda vācu lasī-

tājiem, ka Krievijā tāpat kā citur bez fanātiķiem ir

arī cilvēki, kas zina cienīt cilvēces augstākās vēr-

tēs, un ka vācietim tur visur ir līdzjutēji. Tās viss

runā pretim Baltijas avīzēs ik dienas atrodamajām

tendenciozajām ziņām. Acīm redzama ir Baltijas vā-
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cu preses tieksme radīt un veicināt naidīgu pretstatu

ar pārējo Krieviju, pie tam tādā asumā, ka jāatmet

katra cerība uz samierinājumu. Tādiem centieniem,

domāju, neatradīsim labāka apzīmējuma par nihilis-

mu, kopvalsts noliegumu, ciktāl tas atkarājas

no atsevišķām privātpersonām. Šis nihilisms gan ir pil-

nīgi citāds kā tas pazīstamais sarkanais nihilisms,

ko sludina daži karstgalvji Krievijā un kas izplūst ne-

kad nepiepildāmos sociālisma sapņos par baznīcas,

valsts, laulības, privātā īpašuma un daudz kā cita at-

celšanu. Ciktāl šis sarkanais nihilisms vispār var

valstij kaitīgs kļūt, par to nespriedīsim, jo jautāju-

ma novērtējumam trūkst nepieciešamo datu. Baltijas

zilais, bet ne sarkanais nihilisms, turpretim, mums ļoti

labi pazīstams, jo tam nav jāslēpjas tumsā kā sarka-

najam, bet tas atklāti no visiem jumtiem runā uz

visu pasauli. Fon Boka, Širrena un līdzīgās ārzemēs

iespiestajās brošūrās šis nihilisms runā daudz skai-

drāku valodu, kas arī pilnīgi saprotams: tur pilnīgi

atklāti sludina un pareģo drīzu Krievijas sabrukumu.

Visas šīs brošūras baltiešu aprindās nevien izķer ar

vislielāko interesi, bet, kas vēl daudz nozīmīgāk, —

neviena vācu avīze neiedrošinās vai arī negrib nopelt

šīs brošūras, kamēr pret tām sarakstītās bieži no-

peļ un nokritizē ar vislielāko asumu.

Man liekas, ja nu valstij vajadzētu veltīt nopietnu

vērību kādai nihilisma formai, tad vienīgais būtu

šis zilais, baltiešu nihilisms zināmu blakusapstākļu

dēļ, kuru uzrādīšana nemaz neprasa lielu pūļu, kā

piem.: Eiropas pašreizējais stāvoklis, Baltijas provinču

stāvoklis, to šķiršana no pārējās valsts nācionālā un

reizē ar to arī valodas un ticības ziņā un tā joprojām.

Negribu tomēr tālāk iedziļināties, lai nebūtu jā-
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atkārto tie asie izteicieni, kas par to tik bieži atro-

dami krievu avīzēs. Es darbojos mieram, ne karam,

gan avīzēs, gan arī sabiedriskajā un valsts dzīvē, un

labprāt nelietāju asus izteicienus, lai aizstāvētos ar

tiem. Anglijā, kur politiskās diskusijas pa simtiem

gadu katram izprastas ar visu savu labumu un ļau-

numu, pat radikālais un toriju lords sabiedrībā viens

pret otru izturas tik pieklājīgi, it kā piederētu vienai

partijai. Tāpat politiskajām debatēm gan vārdos, gan

rakstos viņi vienmēr atrod vissaudzīgākos izteiksmes

veidus, kas pie tam attiecas tikai uz pašu lietu, bet

nevis uz personām. Pie mums, turpretim, ļoti saudzīgā

valodā sacerētu brošūru, kuras autors ir Vācijā dzi-

mis un dzīvo Kurzemē. «Rigasche Zeitung" savā ie-

vadā trekniem burtiem nosauc par «jaunu ķengu rak-

stu pret Baltijas provincēm." Te domāts «Medita-
tionen zur Forderung der Eintracht zwischen Russen

und Deutschen m den baltischen Provinzen Russ-

lands." Pret ievērības cienīgiem pretinieku iebildu-

miem ir tikai divi cīņas veidi: vai nu tiem personīgi

neslavu ceļot, nosaucot par vājprātīgiem, sajukušiem,

vai arī iet mammai sūdzēties — laikus atrodot savu

pretinieku novērtējumam tādus apzīmējumus kā jaun-

latvietis, nihilists v. c. Šo rindiņu rakstītājs no visiem

vislabāk zina, cik daudz viņam agrāk pirmais no šiem

apzīmējumiem raižu un rūpju sagādājis, kamēr tas

ieguva mūsdienu nekaitīgo nozīmi un beidzot pavisam

izgāja no lietājuma. To izbeidza lietāt īpaši kopš

tā laika, kad kāda krievu avīze saviem lasītājiem šo

vārdu šādi centās izskaidrot: katru latvieti, par ko

ir aizdomas, ka viņš jauns, vecie ģermāņi vajājot.

Mēs labprāt un ar prieku varam atzīt, ka vācu bal-

tiešu prese personālo un citu pārmaiņu dēļ sākusi
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daudz pareizāk atstāstīt atsevišķus krievu avīžu rak-

stus. Man ir loti vērīgā acs tam nedaudzajām, ko šīs

avīzes labprātīgi darījušas attīstības labā; salī-

dzinot ar krievu presi, redzam, ka tas tomēr ir vēl

ļoti maz. Tagadējais stāvoklis nemaz nepieļauj Bal-

tijas vācu dienas avīzēm visos jautājumos pret krie-

vu presi tā uzstāties kā vel pirms nedaudz gadiem.
Mana 1867. gadā iespiestā brošūra „Die Lettenaus-

wanderung nach Nowgorod und die baltische deutsche

Presse" sniedz tuvākas ziņas par neseno pagātni. J.
Ekarta kungam, uz ko tur svarīgākais personīgi at-

tiecas, šinī gadījumā nebija laimīgās iespējas manis

teikto noliegt vai sagrozīt kā agrāk «Rigasche Zei-

tung" redaktora laikā. Atsevišķā brošūrā es teikta-

jam esmu pēc iespējas arī minējis avotus. Brošūras

iznākšanas laikā būdams ārzemēs, viņš nebūtu varējis

atbildēt. Viņš tomēr atbildēja kā toreizējais «Ri-

gasche Zeitung" korespondents, pie tam ļoti īsi un

vispārīgi: neesot vērts atbildēt šādai garlaicīgai
brošūrai. Viņam tā tad nebija vērts atsaukt pret

mani vērstos nedzirdētos apvainojumus jautājumos,

kam vajadzēja izšķirt manu būt vai nebūt un kas

pie tam apskatīja labu tiesu Baltijas vēstures. To ap-

stiprinājuši simtiem toreizējo iekš- un ārzemju avīžu

rakstu. Viņam neizdevās panākt pret mani tik ļoti

gribēto summāro tiesas procesu, juridisko slepkavī-
bu. Nebija nekādu panākumu viņa apgalvojumiem,
ka es esot visnekrietnākais zaglis, nekaunīgs krāp-

nieks, un ka to varot pierādīt (acīm redzot tikai vi-

ņam zināmi) simtiem liecinieku, kamēr par mani pati

no sevis iestājās krievu „Maskavas Avīze", Šī avīze,

kas man līdz tam bija pilnīgi nezināma, teica uz visu

to savu spēcīgo brīdinātājas vārdu: Uzmanaities, „Ri-
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gasche Zeitung" cenšas pēc juridiskas slepkavības;
mēs spriežam pēc tās rakstiem, ir nepieciešama bez-

partejiska, nevis summāra izmeklēšana. Uz maniem

stingri pamatotajiem aizrādījumiem par viņa rīcību

Ekarta kungs uzskatīja par «garlaicīgu" pat atbil-

dēt, it kā te būtu kāds nenozīmīgs literārs strīdus.

Tagad, ak brīnums, J. E. kungs avīzē «Rigasche Zei-

tung" atbild manām pirmās burtnīcas nedaudzajām

rindām, pārmaiņus pēc norādīdams uz to, ka es esot

pavisam nenozīmīgs rakstnieks. Tas pats vīrs, bū-

dams «Rigasche Zeitung" redaktors, šīs avīzes 1865.

gada 204. nr, runāja par manu «gandrīz neierobežoto

ietekmi uz veselu tautu", jo tāds apgalvojums bija ļoti

izdevīgs summārajai tiesas izmeklēšanai. Neuzskatu

par vajadzīgu pēc visa notikušā tagad viņam tūliņ

pakalpīgi un sīkumos atbildēt. Man ir citi uzdevumi

un vienīgi jānožēlo, ka, spriežot pēc atbildes, Ekarta

rokās nokļuvuši Mērķēja atstātie darbi. Līdz šim

bija liels brīnums par Ekarta kunga pēkšņajām stu-

dijām Baltijas pirmvēsturē, ko varēja vērot dažāda-

jos Viņa pēdējā laika speciālajos rakstos. Tagad par

to vairs nav ko brīnīties.

Šai brošūrai nodomātā telpa, diemžēl, jau sen pie-

pildīta, kāpēc esmu spiests te pārtraukt, lai vismaz

pāris vārdos vēl pārrunātu par citiem jautājumiem.
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BALTIJAS JAUTĀJUMI VĀCIJAS PRESĒ

«X olni s c h c Zeitung" 1871. gada 20. decembra

352. numurā ievietojusi ļoti pamācīgu ievadu par «In-

trigām Vidzemē". No tā Baltijas vēstures pazinējs var

mācīties, ka dažās «enerģisku" Baltijas politiķu ap-

rindās (to ietekmes apmēri pašlaik nav zināmi) pie-

ņemts par dziedīgu pazīstamais Baltijas paņēmiens

visiem ļaunumiem — visas tautas nopēršana. Tagad

liekas meklē pēc iemesla un gadījuma, lai lietātu šo

radikālo līdzekli. «Gartenlaube" 1862. gada 21. un 22.

numurā pazīstamais vācu rakstnieks Frīdrichs Hof-

manis ievietojis lielisko rakstu «Kāds vācu lūgums

nabaga igauņu tautai". Te vācu publika visos sīkumos

labi redzēs, kā laiku pa laikam, pēc īsākiem un garā-
kiem starpbrīžiem, Baltijas provincēs, tautas mieri-

nājumam lietā šādus paņēmienus. Šis ļoti vienkāršais

radikālais līdzeklis bieži vien ilgākam laikam novērš

visas sūdzības par latviešu un igauņu zemes trūkumu,

netaisnām tiesām v. c. Uzreiz, apklust visas skaļās

žēlabas. Jāpaiet tāpēc vispirms gadiem, lai izrādītos —

ka tas un tas enerģiskais baltiešu politiķis ar visiem

saviem labajiem nodomiem maldījies. Maldīties taču

ir cilvēcīgi. — Augstāk minētais «Kolnische Zeitung"
ievads raksta, ka Vidzemē tagad vācu zemes īpaš-

nieku izskaušanai noslēpumainā savienībā apvieno-

jušies valdība, jaunlatvieši, zemnieki, citiem vārdiem,

visi. Kāds Vidzemes barons Krūdeners esot atklājis
savādāko no visām sazvērestībām.
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Šis barons Krūdeners pēc «Kolnische Zeitung"
vārdiem „tikko publicējis apcerējumu par privilēģijām

Vidzemē, kas satur „Kolnische Zeitung" ievietoto

«dumpīgo rakstu". Šis raksts, protams, runā par

muižniecības un tās īpašumu iznīcināšanu. To sace-

rējuši pēc «Kolnische Zeitung" un laikam arī pēc

man nezināmā Krūdenera raksta domām, vispirms, kā

galvenie ļaundari visi jaunlatvieši, t. i. latvieši,

par kuriem ir aizdomas, ka tie jauni; citas aizdomas

neviens mirstīgais pret viņiem nevar sameklēt. Tad,

otrām kārtām, maskaviešu partija — vecajā,
3/t tagadējās aptverošajā Krievijā dzīvojošie 50 mil-

joni cilvēku; cita «maskaviešu partija" nevienam nav

zināma. Trešām kārtām — krievu valdība, kas

ja arī nav tieši piedalīga, tad vismaz notālēm šim

darbam simpatizējusi. Šinī «Kolnische Zeitung" «dum-

pīgajā rakstā" bez visa cita ir vēl šāds apgalvojums:

«Visā Vidzemē mūsu saimniekiem ir uzteikts, (H) un

mēs (tā tad kalpi) tagad esam (kas gan tagad va-

rētu būt mainījies kalpu stāvoklī?) pielīdzināti žī-

diem un čigāniem." Žīdiem, kas apdzīvo pilsētas un

pavisam nedaudzajiem čigāniem pilnīgi cits stāvoklis

un nodarbes veidi kā latviešiem, tā ka «dumpīgais
raksts" patiešām rādās neparasti mistisks, un vairāk

kā jāšaubās par to, ka sacerētājs ir kāds, kas pazīst

Vidzemi. Bet lai tas paliek. Katrā ziņā enerģiskajam

politiķim, ja citu palīgu trūkuma dēļ viņš bija spiests
rakstu pats sacerēt, bija skaidrs, ka krievu valdībai

pēc šāda «Kolnische Zeitung" ievada savas nevainības

pierādījumam cits nekas neatliek, kā jaunlatviešus

nodot summārai tiesāšanai. Savādi! Kopš izgudrota
rakstu māksla, vienmēr rakstītas draudu vēstules. Ne-

viena zeme, neviena pilsēta, pat pilsētiņa nav bijusi
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brīva no tā. Līdz šim vēl pietika ar naktssarga asprā-

tību, lai aizsūtītu anonimu draudu vēstuli pilsētas

burgomistram, kurpniekzeļļa — principālam, padzītā

kalpotāja savam kungam vai kundzei. Reti bija ga-

dījumi, kad ciema vēstuļu rakstītājs būtu piemirsis

draudēt ar noslēpumainām sazvērnieku un atriebēju
bandām. Vienmēr sacerētāji un saņēmēji bija
rināti ar šiem gara ražojumiem. Vidzemē pirmo rei-

zi pasaules vēsturē, vienas draudu vēstules sacerējumā,

piedalās miljoni! īstie sazvērnieki, turpretim, gudrie

un patiešām bīstamie nekā neuzraksta; viņi sazinās

vārdiem.

Kas var pateikt, ka Krūdeners ar saviem privilēģi-

ju prasījumiem būs vienīgais, kas cenšas panākt sum-

mārus līdzekļus pret nabaga latviešiem un igauņiem.

Bet prasītās privilēģijas droši vien tikpat svētas cil-

vēcei kā jau iepriekš minētās „aiz pārskatīšanās ra-

dušās" dzirnavu privilēģijas. Ak laimīgā Meklenbur-

ga Vācijā, cik laimīga tu esi, salīdzinot ar mūsu Bal-

tijas Meklenburgu! Tur kungi un kalpi runā tanī

pašā Valodā, tiem ir tā pati literātūrā, tur ir daudz

pilsētu, ziedoša kuģniecība, neviena liela vācu tauta

piekrizdama nelasa par tavu feodālo kungu svētajām

tiesībām un par sodāmo zemes arāja tārpa nepaklau-
sību. Bet šis tārps vismaz lokās, kad tam uzmin!

Svarīgākais tomēr tas, ka Hamburga ar saviem iz?

ceļotāju kuģiem tev tik tuvu, kuri katru, kam daba.

liegusi specifiski meklenburgisku uztveri, ātri aizved

uz zemi, kur pa daļai vācu valoda un vācu tikumi.

„Kreuzzeitung" sava 297. nr. pielikumā ievie-

tojusi garu korespondenci no Ņujorkas. Te sīki atstā-

stīts ziņojums kādā amerikāņu sapulcē par Evaņ-

ģēlija Aliances delegācijas piedzīvojumiem ticības»
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brīvības ziņā pagājušā vasarā Krievijā vispār un se-

višķi latviešu un igauņu zemēs. Intimās «Kreuzzei-

tung" un prūšu valdības attieksmes nav nevienam ne-

zināmas. Tas pats sakāms par krievu un prūšu val-

dības savstarpējo draudzību. Tas bija tā tad draudzī-

bas pakalpojums, ko „Kreuzzeitung" mums parādī-
jusi ar savu minēto rakstu, un tā to arī var uzska-

tīt, vēl jo vairāk tāpēc, ka no tā redzams, cik lielu uz-

ticību amerikāņi izrāda krievu valdības gudrībai un

humānitātei. Minētajā amerikāņu sapulcē 1871. gada
20. novembrī, kas notika taisni dienu priekš krievu

lielkņaza Aleksēja Michailoviča ierašanās Ņujorkā,

piedalījās vairāki no ievērojamākajiem Amerikas vī-

riem, piem. Borze, Fjelds v. c. No teologa Dr. Adam-

sa vārdiem, kas pēc „Kreuzzeitung" teicis, ka te „runa

esot par iebaidīto Baltijas provinču luterāņu svētāko

mantu", minēšu šādu vietu: «Baltijas apstākli ir tik

sarežģīti, ka nez vai kāds tos labi un pamatīgi zina,

Anglijas ministru prezidents nesen teicis, ka Anglijā
esot tikai divi vīri, kas to zinot — viņš un vēl viens.

Pēdējam nevarot visai ticēt, bet viņš pats esot visu

piemirsis".

Šie vārdi liecina par to, cik nepieciešams mana

darba izdevums, jo rāda, ka mūsu Baltijas apstākļi

gūst vērību pat rietumu valšķu ievērojamu politiķu
acīs. Žēl, ka nav iespējams izdot speciālu brošūru

Evaņģēlija Aliances vajadzībām, lai no luterāņu,
bet reizē arī latviskā un igauniskā viedokļa īstā gais-

mā parādītu šo jautājumu, par ko ārzemēs sajūsmi-

nās un droši vien sajūsmināsies vēl ilgi tik daudz

krietnu un ticīgu vīru. Pagaidām aizrādīšu tikai uz

vienu — jautājuma kodolu politiskajā ziņā. Balti-

jas ultrāfeodālie ticības brīvības (0 aģitātori vien-



514

mēr jo rūpīgi noklusēs, ka Baltijas luterticīgā baz-

nīca ar visu tās iekārtu ir pilnīgi Baltijas feodālās

muižniecības rokās un padevīgā kalpībā. Bez visa

tā nebūtu iedomājams nedz arī iespējams viss šis

feodālisms savā tagadējā veidā un varētu pastāvēt

vismaz viena avīze vācu valodā, kas liberālismā vi-

sumā līdzinātos krievu valdības uzskatiem iekšzemes

jautājumos vai arī kurai katrai krievu vai Vācijas
vācu avīzei. Krievijas valsts baznīca pēc savas iekār-

tas, turpretim, nekādā gadījumā nevar nokļūt Bal-

tijas muižniecības atkarībā. Tas, kā teikts, ir visa šī

jautājuma kodols, ciktāl tas specifiski baltisks. To

Evaņģēlija Aliance nevarēja ne zināt, ne paredzēt,

jo pirms mana darba parādīšanās pie tās nevarēja

nokļūt neviena latviešu vai igauņu luterāņu izteiktā

doma vai vārds. Nevis igaunis tas ir, bet viņa

kungs (f. Boks), pēc kura vienpusīgajām ziņām

Evaņģēlija Aliance šodien spriež un pēc kā tai jā-

spriež, kad tā Ņujorkā svinīgās sapulcēs runā par

«apspiesto sirdsapziņu Baltijas provincēs" un kad tā

tieši priekš krievu lielkņaza ierašanās „lasa ar šaus-

mām ziņas par vācu valodas aizliegumu Baltijas pro-

vinču tiesās, skolās un baznīcās un ka Tērbatas ūni-

versitāte pārcelta uz Viļņu" v. t. t.

Baltijas ticības jautājumu sīkākai apskatei vēl

vairāk pamata dod jau iepriekš minētā «Augsburger

Allgemeine Zeitung" izturēšanās, kas, pārrunādama
mana darba pirmo burtnīcu, atsaukdamās uz kādu

nesen Vācijā iznākušu brošūru par ticības jautāju-

miem Vidzemē, bez kāda tālāka pamatojuma uzveļ
man atbildību par visu valdības rīcību un darbību.

Ko teiktu, ja es uzskatītu norādījumu uz Prūsijas

izglītības ministru par pietiekamu, lai katram vācu
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patriotam aizbāztu muti? Jeb vai, mani apzīmējot

par „vāciem naidīgo avīžu «Balss", «Maskavas Avī-

zes" līdzstrādnieku", domā šīs avīzes un arī Krievijas
liberālo domu? Tā ir arī patiešām liberāla arī ticības

jautājumos un ne mazumu atšķiras no Vācijas domas.

Man taču negribēs pārmest «krievu patriotismu" kā

tādu tikai tāpēc vien, ka tas iespiestā veidā Vācijā

tik reti sastopams? lespiesto vācu patriotismu pie

mums sastopam ļoti bieži un bez kādas izbrīnās.
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RĪGAS PILSĒTAS SATVERSME.

„Zeituhg fur Stadt und Land" 1871. g. 16.

decembra 292. numurā ievietojusi vairākus krievu pil-
sētu iekārtas noteikumu tulkojumus, dažus pie tam

izlaizdama, un domā, ka man jāseko tās un citu avīžu

paraugam, nepārrunājot nemaz šo mūsu pilsētu dzī-

ves kardinālo reformu. Esmu pilnīgi citās domās.

Man pārāk skaidrs, kā Baltijā pārrunā kādu jautā-

jumu un kā noklusē. Ko līdz Baltijas pilsētu iedzī-

votājiem tulkojumi, kas laikus nekļūst zināmi, jo

šejienes dienas avīzes tos pienācīgi nepārrunā? Tau-

tai jāzina krievu iekārtas statūts, lai tā zinātu pa-

reizi novērtēt Rīgas pretprojektu. Tas 1871. gada de-

cembrī Pēterburgas avīzē „Nordische Presse" ļoti

pamatīgi, domājams autentiskas konservātīvas spal-
vas aprakstīts. Varam iedomāties, kādā garā tas iz-

darīts. Šī Rīgas projekta aizstāvis rīkojas pilnīgi tā-

pat kā toriju vadonis Dizraeli, pravietiski brīdinā-

dams vēlēšanu tiesības prasītājus no „lēciena tum-

sā". Krievu noteikumi pilnīgi iznīcinot (ak šaus-

mas!) pilsonību, tikai iznīcināto balss nesaprotamā

kārtā paliekot. (Lai nu kāds gleznotājs to cienīgi

attēlo!). Bet kā tam līdzēt? Tīri vienkārši: ņem krie-

vu ultrādēmokratiskās pilsētu iekārtas ļaunos prin-

cipus, padara tos neapšaubāmi vēl ļaunākus, pro-

tams, izliekoties, ka to dara nolūkā labot. Augstāk
minētā moderno jauninātāju iznīcinātā pilsoņa bē-
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dīgi; klīstošā «tikai balss" dabū tūliņ atkal savu no-

zīmi. Krievu iekārtā nodokļu maksātāja namsaimnie-

ka, tirgotāja, amatnieka balss ir šo nodokļu izlietā-

šanas kontrolei. Te tomēr domāts administrācijai
dots solījums (II) izpildīt savus pilsoņu pienāku-
mus un tiesības — par apmierinājumu tai pašai admi-

nistrācijai, kas nīst kontroli. Cik savādil Tad jau va-

jadzētu būt pilntiesīgiem tiem, kas sola maksāt pil-
sētas nodokļus, bet nevis tiem, kas tos patiešām mak-

sā. Tagad tālāk. Pēc krievu iekārtas pilsētas galvu

un valdi — uprāvu — vēl 4 gadiem; viņus tomēr var

vēlāk atkal ievēlēt, ja vien pilsēta, t. i. deputātu sa-

pulce tos uzskata par cienīgiem palikt savos ama-

tos. Rīgā līdz šim burgomistrs un rāte valdīja gan-

drīz suverēni, pieaicinādami līdzvaldībā tos, kas bija

viņiem vēlami un patīkami (laba pilsētas izdevumu

kontrolei). Tagad nobijušās rāte savā projektā vēlas

«tikai divpadsmitgadīgu ievēlēšanas lai-

ku ar pensijas tiesībām pēc pilnvaru beig-
šanās". Jā, tas patiešām ir skaidri! Bet kāpēc šo

visļaunāko grozījumu? Administrācijas kon-

trole (vienīgais, kam visas pasaules pilsētu satvers-

mēs ir nozīme) atsevišķiem pilsoņiem un nealgota-

jiem pilsoņu deputātiem jau tā ir grūta diezgan, kā

to redzam Maskavā, Pēterburgā v. c. Kāpēc tad Rīgā
kontroli tik ļoti apgrūtināt un nemaz vai gandrīz ne-

maz kontrolējamam ierēdnim vēl beigās izmaksāt mūža

pensiju? Te dzirdam atbildi, ka Rīgas nodokļu mak-

sātājiem esot mazāk patriotisma un intelliģences kā

kaut kuras pirmās labākās vācu vai krievu pilsētiņas

pilsoņiem, kur ar 4 gadīgu ievēlēšanu tīri labi iztiek

bez kādām pensijām. Kas tam visam tic, lai maksā

pāris dālderu vairāk! Ak publika, atsakies no kon-
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troles, tad: „wird die kranke Zeit geheilt und jung

die alte Welt."

Neaizmirsīsim, ka krievu vai vispārējā pilsētu ie-

kārta ir pietiekami konservātīva. Krievijā vienu otru

reizi dzird pārmetumus par konservātīvo noteikumu,
ka pilsētas galva ir reizē vēlēšanu sapulces, domes un

administrācijas priekšsēdis un vadītājs. Tas viss to-

mēr novēršams ļoti viegli, kolīdz rodas piedzīvojumi
šinī ziņā. Jo vairāk līdzības pilsētu satversmēm, jo

grūtāk tanīs var ieilgt dažādi trūkumi*). Kad vecā

Katrīnas II pilsētu iekārta bija tikai 12 gadu spēkā
bijusi, 1796. gadā veco (tagadējo) Rīgas satversmi va-

rēja atjaunot tikai ar varu, pret vācu vairākuma

gribu. Un tomēr vecā vispārējā satversme bija daudz

nepilnīgāka par tagadējo, ko tikpat labi var saukt

*) Piezīme. Tikai tur, kur vispārējos likumus vienādi lie-

tā pret ļoti daudziem, visā savā pilnībā izveidojas tiesību jēdzieni.
Gribu te minēt kādu Baltijas piemēru. Turienes literātu aprin-
dās ļoti labprāt runā par mazā tirgotāja un amatnieka materiāli ne-

apskaužamo stāvokli, un ka tiem morāles jēdzieni sveši. Ko

redzam īstenībā? Mazajam tirgotājam ir vienāds mērs visiem,

un viņš vai nu nemaz, vai arī tikai reti no tā novēršas. Ja viņš
šo novēršanos gribētu atklāti aizstāvēt, pret viņu saceltos vesela

sašutuma vētra. Bet ko tad pārstāv augstāk citētais literāts kā

Nordische Presse korespondents ? Viņš prasa relātīvi vienādus

maksājumus visiem Rīgas iedzīvotājiem,, tirgotājiem, amat-

niekiem v. c, bet nevienādu dalību pilsētas tiesībās! At-

sevišķos, apslēptos gadījumos neattīstītākajam pilsētas budžeta māk-

tajam jau tā viņa tiesības ierobežo. Liels panākums būtu jau tas,

ja to nevarētu atklāti un bez kādas kautrības aizstāvēt. Kad vis-

pārējā pilsētu iekārta to dara tik viegli iespējamu, vajadzētu dot

katram Baltijas sīkpilsonim pilnas tiesības, un pilsētas tiesiskos

un saimnieciskos jautājumus izlems vel labāk kā līdz šim. Visos

modīsies interese. Tagad to pilnīgi iznīcina par ļaunu kopējam
labumam.
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par krievu, vācu vai angļu, jo tās vienīgais nolūks

nodrošināt cilvēcīgas tiesības.

Tikai patiešām ļaunprātīgs cilvēks varētu

pēc šiem maniem spriedumiem teikt, ka esmu Rīgai
naidīgs, vai arī pēc citām šī darba piezīmēm, ka esmu

naidīgs Baltijas provincēm vai atsevišķajām tās kār-

tām. Aizstāvot jauno, labāko, man rodas lieli gan ma-

teriāli, gan citi zaudējumi, bet pretinieki savai dar-

bībai gūst vienīgi labumus. Kas vairāk upurējis savai

Baltijas dzimtenei — salīdzinot ar viņa vājajiem spē-

kiem — kas vairāk mīlestības tai zināmā mērā kā

ar savam asinīm ir apliecinājis, lai met pirmo akmeni

uz mani. Tikai tam (un tādi katrā ziņā ir) ir tie-

sība, ja viņš aiz tīras pārliecības ir mans preti-

nieks. Šinī gadījumā ir daudz tādu sava stāvokļa*
nodarbes, cēluma, tradīciju, apkārtnes dēļ ļoti kon-

servatīvi noskaņotu pretinieku. Tiem, lai arī citus

uzskatus aizstāvēdams, es neliedzu savu cienu ne-

vienu mirkli, jo arī mani ietekmējušas studijas, no-

tikumi, tautība v. c. Pašapzinīgais un tukšais kon-

servatīvisms un liberālisms ir man vienādā mērā līdz

pašiem dvēseles dziļumiem pretīgi, un es domāju, ka

tiem nav tiesību uzbrukt cilvēkiem, kas cīnās par

savu pārliecību.
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PIEZĪMES.

«Valdības Vēstneša" 1872. gada 2. un 6. nr. ar

Visaugstāko apstiprinājumu ievietoti statūti latviešu

jūrskolām Užavā un Pilsberģē, t. i. 4 un 7 jūdzes
dienvidos no Ventspils. Šīm iestādēm būs apmēram
1500 rubļu gada ienākumu (tā tad summa līdzīga
50.000 rubļu kapitāla procentiem), tikdaudz cik ma-

zākām apriņķa skolām. Skolotāji būs apriņķu skolo-

tāju pakāpe, mācīs par velti latviešu valodā, pie kam,

protams, mācīs arī krieviski lasīt, rakstīt v. t. t. Skolas

pārzina kroņa pagasti paši, kas nolēšas ar guberņā-
toru. Pilnīgi pēc pirmā projekta. Te nu atkal radu-

šas divi augstākas latviešu skolas, kas var un kam

vajag spraust sev augstākus mērķus. Kaut kriet-

nākie latviešu skolotāji uzskatītu par savu svēto go-

dalietu šīs skolas, cik vien viņu spēkos, celt uz aug-

šu, lai darītu godu Kurzemes gubernatora kunga pro-

tekcijai, kas te atkal reiz cēlis pieminekli savai dar-

bībai apgaismes laukā, ko, cerams, jau tuvākajā laikā

pienācīgi zinās novērtēt. Viņa valstsvīra skatam un

enerģijai izdevies Kurzemi ar tās jūrskolām padarīt

par priekšzīmi visai Krievijai un līdz ar to par Bal-

tijas provinču Austrumeiropas Holandi. Viņu morāli

atbalstījuši Kurzemes maršals un citi humāni muiž-

nieki bez aizspriedumiem. Panākumi šai ziņā būtu

varbūt bijuši lielāki par tagadējiem, ja Baltijas pub-
lika laikus zinātu manus daudzos rakstus par jūrnie-

cības un jūrskolu jautājumiem «Maskavas Avīzē" ar
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tās svētdienas pielikumu, tāpat vairākus speciālus
rakstus un daudzās brošūras krievu valodā.

Jau Arensburgai valsts piešķirtā ikgadu budžeta 2000 rubļu

apmērā būtu Sāmsalas apstākļos pieticis 5 jūrskolām, pie kam

krietnus igauņu skolotājus dotu tuvējā Ainažu skola. Tā igauņu

tautskolām butu daudz līdzēts un nabadzīgajiem, bet jūrniecībā se-

višķi krietnajiem visas salas iedzīvotājiem, zvejniekiem, pa-

rādīts vienīgais pareizais ceļš pie labklājības un bagātības. Cik

bēdīgi, ka Sāmsalas iedzīvotāji ir gandrīz nabadzīgākie Krievijā,
bet ar jūrniecību varētu kļūt turīgi, pat bagāti, pie tam vēl iegūstot

visas Krievijas pateicību! Sīkāk par to var palasīties manos krievu

rakstos. Sirsnīga pateicība baronam fon Zasam Sāmsalā, kas iz-

rādījis savas simpātijas šai lietai!
—

Igaunijā īss aizrādījums «Valdības Vēstnesī" liek

cerēt par drīzu jūrskolu dibināšanu Rēvelē, Baltijas
ostā un Hapsalā. jakobsona kungs — kas pārtulko-

jis dažus manus jūrniecības darbus igauņu valodā —

aizrāda kādā rakstā par paredzamu jūrskolas dibi-

nāšanu kādā Igaunijas piekrastes muižā. — Pēter-

burgas guberņā zemste nolēmusi rūpēties par šādām

jūrskolām. Valsts jaunajām jūrskolām izdod jau sum-

mas, kas pārsniedz 100.000 rubļu pamatkapitāla pro-

centus. Tie te un Vidzemē, skolām labvēlīgi attīsto-

ties, var pat divkāršoties.

Pie 478.—480. Ipp. iespiestas atbildes piezīmējams:

Visu teikto uzturēdams spēkā, no paša sākuma esmu intere-

sējies par dibināmo igauņu augstāko „Aleksandra" skolu, bet

vēl tagad man jāšaubās, vai nepieciešamo naudu varēs savākt ar

ziedojumiem, ja nepalīdzēs viens otrs turīgāks tautietis ar saviem

novēlējumiem. —

— Ja lauksaimniecības skolu Vecsātos, ko uztur ar jau mi-

nētā Sokoloviča novēlējuma līdzekļiem un ar ko tik bēdīgi piedzī-

vojumi, būtu izredzes padarīt darba spējīgāku, par ko man nekas

gan nav zināms, tad te viegli latviešu un muižniecības kopējo in-

terešu labad varētu atrast izejas punktu latviešu augstākās lauk-

saimniecības skolas dibināšanai.
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Skat. 471. lapp. — Par zviedru ķēniņa Sāmsalā pirms
180 gadiem dibinātajām, tagad panīkušajām skolām man prieks

aizrādīt, ka arī no citas puses pašā pēdējā laikā pareizi attē-

lots to stāvoklis, par ko man savā laikā daudz materiāla sniedza

tagad mirušais Roņu salas superintendents fon Šmits. Tas, cerams,

atbrīvos mani no pārmetumiem par vācu kultūras nonievāšanu.

— Diezgan dzīva polemika izcēlusies divās latviešu avīzes

par Valkas tautskolotāju semināru Vidzemē, kas tik daudz darījis

latviešu un pa daļai arī šī apgabala igauņu apgaismei, cik vien

tas pašreizējos apstākļos bijis iespējams. Kurzemes latviešu sko-

lotāju seminārs pie tam palaikam palicis neminēts, laikam gan

tāpēc, ka no turienes labi zināmu iemeslu dēļ nav tik skaidru

datu. Kātrā ziņā Kurzemes seminārs gan savā gribā, gan darba

izpildījumā stāv tālu zem Vidzemes semināra. Igaunijā, kā dzir-

dams, skolotāju jautājums esot vēl bēdīgākā stāvoklī. To visu

te esmu teicis nepareizu uzskatu novēršanai plašākās aprindās.

— Indriķa Alunāna izdotās latviešu grāmatiņas „Tautas Saim-

niecība, no J. Allunan 1867." ievadā, •7. un 8. lappusē, kur ap-

rakstīta arī Jura Alunāna dzīve, ir daudz nepareizumu. Patiešām,

Alunāns izstājās (1862. gada janvārī vai februārī) no Mežu aka-

dēmij is, neklausīdamies visu savu Pēterburgas paziņu atrunās,
kuri gan nezināja īsto iemeslu — īpatu slimību. Pēc tam viņš

pilnīgi bez līdzekļiem dzīvoja pie viena no šiem paziņām. Lai

viņam dotu darbu un iespēju pelnīt, radās nodoms izdot Pē-

terburgas Avīzes, kura reālizējumā Alunāns daudz nevarēja lī-

dzēt. Kad 1862. gada maija beigās piešķīra koncesiju, visiem

avīzes draugiem par lielām izbailēm Alunāna veselība bija jau

tādā stāvoklī, ka viņam steidzami bija jādodas uz zemēm, kur

viņš ari palika līdz vēlam rudenim. Kad avīze 1862. gada 1.

jūnijā sāka iznākt, J. Alunāna kungs, protams, nemaz nebija

Pēterburgā, kur viņš atgriezās tikai ap 1862. gada oktobri, gan

drusku veselāks kā pirms tam; 1863. gada sākumā viņš aizceļoja
uz Kurzemi. Alunāna līdzdarbība avīze tā tad bija ļoti nenozī-

mīga. No viņa rakstiem 1862. g. iespiesti tikai šādi: Pēterbur-

gas avīžu 2. numurā 13. lp.: Pasti krievu zemē; 14. lp.: Govju

mēris; 13., 18., 21., 23. nr. agrāk sacerētie Politiskās oikonomt-

jas raksti (124. lp.: Kapitāls, 194. Polītīga ekonomija, 223. Man-

ta, 244. Vērtība); 21. nr. 223. lp.: Par latviešu valodu un bez.

tam liela tiesa paskaidrojumu šai pusgadā lietātājiem svešvār-
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diem. Tas ir viss. Tuvākās ziņas varētu sniegt D. C, D. O.

un citi Pēterburgā un arī rosīgākie līdzstrādnieki: Barons,
kas no pirmā sākuma intensīvi līdzi darbojās, vēlāk visspaidīgā-

kajos apstākļos vadīja avīzi viens pats, tā ka no viņa patiešām

atkarājās tās pastāvēšana. Bez Barona varētu vēl minēt Fride-

mani, Ollmani un citus. Es no savas puses domāju, ka ar teikto

pietiek.

— „Patīgos nolūkos autors sacerējis savu grāmatu" — tā

daudzi domā, kas šādā veidā grib iznīcībai nodot tādus darbus kā

šis, it kā būtu negods pelnīt savu maizi ar godīgu darbu, kas

pie tam vēl veicina taisnības uzvaru. Tomēr maizi pelnīt ar

vācu rakstiem par Baltijas reformu vēl nav iespējams, jo pircēju
skaits ir pārāk mazs. Cenzors valstspadomnieks Blagoveščenskiss
Rēvelē man deva 1861. gadā līdz uz ārzemēm iespiešanai savu

grāmatu „Der Este und sein Herr", kas iznāca 1862. gadā pie
Gertnera. Honorārs pastāvēja no 25 brīveksemplāriem, ko au-

tors par savu naudu lika labi iesiet un Pēterburgā par brīvu iz-

dalīt. Un tomēr mēs abi lasījām pēc šī darba parādīšanās avīze

„Revaler Zeitung": autors taisot lielisku veikalu; viņš Igauniju tā-

pēc esot tik pamatīgi nopēlis, ka gribējis kļūt bagāts. Līdz šai

dienai neviens neatbildēja uz šiem uzbrukumiem: autoram vaja-

dzēja palikt anonimam. —

Rakstu „Baltische namentlich livlāndische Bauernzustande" ie-

spieda pie Brokhausa 1862. gadā 2000 eksemplāros, kad papīram,

iespiešanas izdevumiem v. c. bija piesūtīti skaidrā naudā 90 dālderu

= 100 rubļu. Pirmajā gada ceturtdaļā pārdeva neparasti daudz,

proti 1000 eksemplāru; daži simti eksemplāru vel tagad guļ ne-

pārdoti. Autors, lai gan panākumi bija relatīvi lieliski, par savām

pūlēm saņēmis 8 līdz 10 rubļu, sīki aplēšot, vēl mazāk. —

Spāģis savas lielās grāmatas „Zustānde des freien Bauernstandes

m Kurland" 2. daļu (1. daļa bija pavisam maza brošūra) sace-

rēja pa daļai manā dzīvoklī, un pats to 1863. gadā izdevu. Šīs

grāmatas dēļ autors cieta vairākus simtus zaudējumu, bet ša

rindiņu rakstītājs 100 rubļu.
Grūti ticams, ka fon Rūtenberga kungam viņa Baltijas vē-

sture, tāpat brošūras „Meklenburg m Kurland", „Edelmann und

Bauer" būtu financiālā ziņā ko citu devušas. —

Manu „Vaterlāndisches" 1. burtnīcu iespieda 2000 eksemplā-

ros, lai turpmākām paaudzēm paliktu stāsts Vanems Imanta?
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dažus simtus eksemplāru bez atlīdzinājuma piesūtīja Maskavas

vācu avīzes abonentiem. Nez vai maz drīzumā segsies izdevumi par

iespiedumu, papīru, nosūtīšanu — gandrīz 400 rubļu apmērā.

Tas pats ir ar 1200 eksemplāros iespiesto otru burtnīcu. Pie tam

no dažiem grāmattirgotājiem naudu var iekasēt tikai pēc gadiem.

Ja ar vācu rakstiem grib darboties Baltijas reformu labā, tad

nevar runāt nevien par peļņu, bet pat ne vismazāko rakstnieka

honorāru. Cita lieta, protams, ja pārrunā lielu zemju refor-

mas šo zemju valodās. Vācu valoda nav Baltijas zemes

valoda, bet gan privileģēto, reformu pretinieku un vācu pil-

soņu valoda, kam nav intereses gar lauku apstākļiem. — —

Kad iznāks šī darba treša burtnīca, nav vel nosakāms.

— „Es Jūsu vietā būtu krievs ar vislielāko

pašapziņu", teica Prūsijas princis Frldrichs Kārlis krievu Mas-

kavas avīzes redaktoram Katkovam, ko Baltijas vācu prese tik

bieži nosaukusi par ultrākrievu. Ja prūšu princis patiešām būtu

Katkova vietā, tad tai pašai presei viņu vajadzētu apzīmēt par

„ultrāultrākrievu". — Bez tam princis teica: „Vācija vēlas drau-

dzību ar Krieviju; Vācijas un Krievijas intereses nekollīdējas ne-

kādā gadījumā. Ja Vācija nav ar ko apmierināta, tad vienīgi
ar pārāk stingro robežu noslēgšanu un pārmērīgajiem tirdzniecī-

bas ierobežojumiem lielo tarifu dēļ. Kas tur darāms? 2ēloties

par to nevienam nav tiesību." Tie ir vārdi zelta vērts, arī Bal-

tijas lasītājiem. Ne tāpēc, ka tie prinča teikti, bet gan tāpēc,
ka tie izsaka svarīgu patiesību, labi apzīmēdami politisko stā-

vokli. 1

— Sevišķi stingri centralizēto valšķu fiziskā un morālā vara

pār iedzīvotājiem var ari visdrošsirdīgāko un kareivīgāko tautu

padarīt īsā laikā nekareivlgu, pat nevarīgu un gļēvu, kā frančusi

Napoleona 111 laikā. Tas notiek tad, kad valdības vienīgās rū-

pes ir ļaut vaļu neaprobežotam konservatīvismam un padarīt

neiespējamas pakļauto tautu tieksmes pēc brīvības. Šo pēdējo gan

ne vienmēr panāk, kā to pierāda mūsdienu Ķīna un senā Persija.

Jo labāk tomēr panāk otru neparedzēto rezultātu, ka saujiņas

angļu, franču, ziemeļamerikāņu priekšā bēg ķīniešu pulki, un

milzīgas persiešu armijas atkāpjas nedaudzu tūkstošu grieķu priek-

šā. Gļēvumu nerada augošā tautas bagātība un izglītība (angļi
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un ziemeļamerikāņi caurmērā daudz bagātāki par ķiniešiem), bet

gan tādi valdības paņēmieni, kuru dēj Napoleonu 111 apbrīnoja
kā viltīgāko diplomātu Eiropā. — No mūslaiku Makiavellija au-

dzēkņiem tā tad tam valsts vīram ir izredze uzvarēt partiju, kas

prot Austriju aizvilināt uz Šlezvigu Holšteinu, lai tur „ko-

plgi samītu revolūcijas čūsku!"

— Kārlis Fogts Wiener Tagespresse 1871. gada 31. decembra

361. numurā atgādina vācu tautai uz jauno gadu, ka tā pagā-

jušajā gadā ar savu uzvaru, diemžēl, izcīnījusi sev reakciju (tā-
pat notika arī ar uzvarētājiem frančiem šī gadsimteņa sākumā).
Fogts turpina: vienības valsts nav lētāka, bet dārgāka kā jeb-
kurš cits valdības veids; tagad pieaugs daudz lielāka kā agrāk

ierēdņu, policijas, karavīru patvaļa ar visām tās nelaimīgajām
sekām; vismaz nākamajos trijos gados mazākais 80 miljoni iz-

glītotāko Eiropas iedzīvotāju — vācu un franču — sauciens: vai-

rāk ieroču! vairāk kareivju! pārskanēs visus citus saucienus. —

Es no savas puses varu piemetināt, ka jau tas vien, ka citai

valstij nodod 5 miljardus, ir no kosmopolītiski tautsaimnieciskā

viedokļa nepieļaujama lieta, pat tad, ja — kā šinī gadījumā —

šo naudu neizlietā bruņošanai, jauniem postījumiem, jaunām asa-

rām, jaunām līķu kaudzēm. Un kas tagad Vācijā nācis pie varas?

Ne jau izglītotākās zemes, zakši un bādenieši, nē! — bet gan

zemākas vācu kultūras pakāpes pārstāvji. — Pomerānijas junkurs

ar savu kalpu. Ir jau arī ļaudis, kam taisni šis apstāklis liek

gavilēt. Katrā ziņā, kā liekas, centrālā Eiropa tagad ilgākam
laikam atgriezusies pie agrāko gadsimteņu uzskata, kad mierīgo

darbu un kultūras attīstību vērtēja, izejot no tā, par cik tas

viss derīgs cilvēces svarīgākajai nodarbei — karam.

— Ārpusungārijas Austrijā starp 20 miljoniem dzīvo nepilni
6 miljoni vācu. Tie grib, pirmkārt, katrā ziņā paturēt savu

varu pār vairāk kā 14 miljoniem nevācu, bet, otrām kārtām,

arī konstitūciju un brīvību — pilnīgi nesavienojamas lietas. Līdz

šim citu pārvaldītie un tāpēc arī pieticīgie 14 miljoni slavu grib

tikai pilnīgi vienādas tiesības visiem. Tāpēc vācu avīzēs viņus

tagad nosauc par brīvībai naidīgiem, liekulīgiem feodāļiem, un

tautības, valodas un zemās kultūras dēļ pat izsludina pār tādiem,

kas nav spējīgi brīvi būt. To pašu, pat tiem pašiem vārdiem

un frāzēm, pirms 10 gadiem teica neatkarības prasītājiem itā-

liešiem vācu ofiozās avīzes ar saviem piekritējiem. Un lūk! šo-
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dien Itālijas konstitūcija ir tiešamība, bet Austrijas tikai ārējs
mirdzums. Neizglītotais, fanātiskais, liekulīgais, vieglprātīgais itā-

lietis tālu pārspējis nopietno, augsti izglītoto, politiski piedzī-

vojušo vācu austrieti. Līdzīgi bija tad, kad ungāri prasīja neat-

karību un pēc ilgām cīņām to panāca. Tagad notiek tā pati

cīņa ar čechiem un slāviem. Valdītāji vāci politisko vienaldzību

gatavi dot vienīgi poļiem, bet ne Krievijai draudzīgajiem čechiem,

jo jāveicina vienīgi Krievijai visnaidīgākie elementi. sie nedau-

dzie, bet pareizie dati pietiekami paskaidro lasītājam Austrijas

jukas.



527

DAŽI VĀRDI PAR JAUNO TAUTAS

APGAISMESMINISTRIJASKRIEVISKI-LATVISKI -

VĀCISKO VĀRDNĪCU.

Neikena-Ulmaņa jaunās latviski-vāciskās vārdnī-

cas liktenis spilgti rāda, cik grūti tādā stāvoklī eso-

šai tautai kā latvieši palīdzēt tikt pie visnepiecie-
šamākiem izglītības līdzekļiem. Pirmais daudz maz ie-

vērības cienīgais šim nolūkam domātais darbs bija

Langes 1777. gadā Jelgavā iespiestā vārdnīca „Voll-

stāndiger deutschlettischer und lettischdeutscheir

Lexikon nach den Hauptdialekten Liv- un Kurlands

bearbeitet von Jacob Lange", kam pirmajā daļā ap-

mēram pusmiljons, bet otrā 35.000 burtu*). Kad šim

*) Langes leksikons ir patiešām diezgan ievērojams darbs un

Stenderam bijis ļoti noderīgs viņa paša pamatīgajam darbam.

Pēc Langes ievadā sniegtajām ziņām, 1739. un 1740. gadā, stā-

joties pie sava darba analītiskā apstrādājuma, bijuši viņam vie-

nīgi šādi priekšteči: Nollers, kas pagājušajā gadsimtenī uz

dažām loksnēm izdevis mazu vokābulu grāmatu četrās valodās —

zviedru, poļu, vācu un latviešu; Mancelis, kas ap

to pašu laiku bija izdevis mazu grāmatiņu latviskām sarunām,

ar attiecīgiem vokābuliem; jau 18. gadsimtenī — Elvera Liber

memorabilis, „kas tomēr bijis tikai sintētisks un dialektā,

kas runāts tikai Rīgas apkaimē."

Daudz maz informētam lasītājam jābrīnās, ka noklusēts Sten-

dera 1761. gadā izdotajai Jaunajai latviešu grammatikai pievie-

notais diezgan ievērojamais leksikons ar apmēram 260.000 bur-

tiem. Līdzīgā kārtā Stenders sava 1789. gadā izdotā lielā lek-

sikona ievadā tikai garāmejot piemin „pilnīgo" Langes 1777. gada
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darbam bija sekojis pilnīgāks Stendera leksikons

1789. gadā, 55 gadus vēlāk, 1844. gadā, Latviešu Lite-

rārā biedrība izsola 1000 rubļu godalgu jaunai, laikam

piemērotai vāciski-latviskai un latviski-vāciskai vārd-

nīcai, kas bija nepieciešama nevien latviešu skolām,
bet arī jaunākiem vācu teologiem. Un tomēr bija va-

jadzīgi 28 gadi, kamēr šo kliedzošo vajadzību ap-

mierināja. 1855. gadā divi Tērbatas latviešu studenti

—- vēlākais mācītājs Neikens un šo rindu rakstītājs
— pārrunāja latviešu skolas grāmatu trūkumu un

uzmeta plānu latviski-vāciskai vārdnīcai, pieaicinot

talkā izglītotos Kurzemes un Vidzemes tautskolotā-

jus. Abu nodoms vēlāk izrādījās neizpildāms, un Nei-

kens, kam vēlāk kā mācītājam bija maz laika, tikai

īsi pirms savas nāves 1866. gadā darbu gandrīz pa-

beidza; vismaz toreiz tā ziņoja. Tad darba pabeig-
šanu un izdošanu uzņēmās nopelniem bagātais, tikko

atpūtā aizejošais bīskaps Ulmanis, labs latviešu valo-

das pazinējs un pratējs. Tagad avīzes ziņo, ka šī dar-

ba pirmā latviski-vāciskā daļa nākamajā gadā parādī-
šoties iespiedumā.

Līdz šim bija jau arī vēl šur tur atrodami nove-

cojušies leksikoni, īpaši Stendera, kas varēja apmie-

rināt visnepieciešamākās — īpaši vācu teologu —

leksikonu, to blakus nostatīdams Elvera jau minētajam darbam.

— Langes leksikonu iespieda —
cik tas savādi — Vidzemes

igauņu daļā Augšpālē, īpašnieka majora fon Lau'a pilī, viņa

spiestuve un par viņa naudu. Laus bija iekārtojis īpašu spie-
stuvi latviešu un igauņu grāmatām. Pēc pils nodegšanas, atli-

kušo dalu uz Lau'a lēses iespieda Stefenhāgens Jelgavā. — Sten-

dera lielā leksikona iespiedums bija iespējams ar to, ka Kurze-

mes bruņniecība viņa un iespiedēja Stefenhāgena lūgto avansu

—- 1000 Alberta dālderu — darba autoram uzdāvināja.
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vajadzības. Skolēniem vācu valodas iemācīšanos pa

daļai atvieglo jau minētie leksikoni, pa daļai te ne-

minēti vokābulu krājumi, arī daudzi Spāģa, Neike-

na, Kronvalda v. c. skolai domāti palīglīdzekļi. ī>a

daļai liels palīgs ir tas, ka vācu valoda ir noteicēja
visas muižās, tāpat pilsētās un pilsētiņās un tāpēc
visur bieži dzirdama un viegli pieejama. Ar krievu

valodu ir pavisam citādi — nav neviena leksikona,

mazāki palīglīdzekļi skolām arī vēl pa lielākai daļai

sarakstāmi, kamēr labu skolotāju un krievu valodas

pratēju Kurzemes un Vidzemes iedzīvotājos tikpat
ka nav.

Šādos apstākļos es 1866. gadā sāku interesēties

par pavisam mazu krieviski-latvisku rokas leksikonu,
kas pat cenzūrai*) nepieciešams un ko varētu izdot

*) Bezpartejiskam latviešu rakstu novērtējumam caur krievu

cenzoriem stāv ceļā ārkārtēji šķēršļi, jo tikai daudzie vācu tau-

tības ierēdņi prot latviski, bet krievi tikpat kā nemaz. To es

pats smagi izjutu „Pēterburgas Avīžu" pirmajos mēnešos, bū-

dams to cenzors, kad avīzes konkurents un galvenais apsūdzē-

tājs, Latviešu Literārās biedrības priekšsēdis mācītājs Šulcs ar

tādās reizēs vienmēr labvēlīgā mācītāja Bīlenšteina atbalstu, pa-

cēla savu nedzirdēto apsūdzību, kuras norakstu pirms iesnieguma

dabūju caur nezināmas rokas piesūtītu. Ko no šīs biedrības pre-

zidija var sagaidīt valodas ziņā, to esmu jau agrāk aizrādījis. Gribu

tikai piemetināt, ka 1867. gadā pat tik visai svarīgais ķeizara
vārds „novovveģenije" bija tulkots ar „izskaidrojums". Šo tul-

kojumu pēc tam par neaprakstāmu izbrīnu visiem latviešiem un

latviešu valodas pratējiem vēl avīzē Rigasche Zeitung aizstāvēja

par pareizu. Uz kādu krievu Maskavas Avīzes piezīmi, ka tas

esot nedzirdēts vārda viltojums, Jūlijs Ekarta kungs kādā ko-

respondencē no Vācijas atbildēja ar savu parasto drosmi: visu

Latviešu Literāro biedrību varot uzstiept kaut uz trešās pakā-

pes moku sola, un tomēr tai neizdošoties šo (vienkāršo, droši

vien, katrā iedomājamā valodā pārtulkojamo) vārdu pareizāk iz-



530

Tautas apgaismes ministrija. Man attiecīgā vietā

aizrādīja, lai es interesējoties tikai par pilnīgu, stingri

zinātnisku leksikonu, tā tad par tādu, kas būtu lī-

dzīgs Vīdemaņa igauniski-vāciskajai vārdnīcai, kas ne-

iesieta maksā 7V2 rubļu un ko iegādāsies nedaudzi

mācītāji, bet nekādā gadījumā tautskolu audzēkņi.
Šādam darbam būtu „krievu nelaime" (nel. Tērbatas

profesora un ilggadīgā cenzora Širrena iemīļots iz-

teiciens) — proti, neveicinot krievu valodas izpla-
tīšanos latviešos, nesalīdzināmi dārgāk maksāt, prasot

pie tam mazākais veselu gadudesmitu laika tā veik-

šanai. Tad no nekompetentas krievu, bet ļoti kompe-

tentas citas puses ieteica latviskos vārdus rakstīt krie-

vu burtiem: tā leksikona derīgums būtu līdzīgs nullei,

ko katrs sapratīs, kas zina latviešu, viņu valodas un

diezgan attīstītās literātūras stāvokli, daudzos grūtos

leksikona uzdevumus, un kas vispār kaut ko saprot

par leksikāliem darbiem. Akadēmiķis Vīdemanis sa-

vas jau minētās vārdnīcas ievadā ļoti pareizi no-

vērtē grūtumus, ko rada latvisku un igaunisku vārd-

nīcu sastatīšana. Viņš pat atsakās no vāciski-igau-

niska leksikona apstrādājuma, jo daudzi igauņu vārdi

vēl savā nozīmē neesot pietiekami precīzi, pie tam

sastopami dialektos, pēc savas formas un nozīmes

dažādi dažādos novados. Tiešā pretstatā Vīdemanim

tāpat ļoti centīgais un izglītotais valodnieks Stenders

pagājušajā gadsimtenī domāja latviešiem vāciski-lat-

visko daļu sastatīt gandrīz divkārt tik plašu kā vai-

rāk novārtā atstāto latviski-vācisko. Tikko, lielu lek-

skakirot. — Ja visu to tā var atklāti iedrošināties, cik viegli tad

katru nepatīkamu „jaunlatviešu" rakstu apzīmogot par augstākā

mērā bīstamu, ja vien tas vajadzīgs!
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sikonu sarakstot, kā tas šinī gadījumā nepieciešami,

jāatstāj šaurais vecās latviešu baznīcas v. c. literā-

tūras vārdu aplis, sākot lietāt pa daļai pilnīgi jau-

nus jēdzienus, nonākam uz nedroša pamata, no kā

gandrīz katrs baidās. Ar to izskaidrojams līdzšinējais
latvisko un igaunisko vārdnīcu trūkums! Ja nu šiem

vārdiem dotu vēl pilnīgi jaunu ietērpu krievu bur-

tiem bez divkāršojuma un garumzīmēm — tad ra-

stos latviešiem un krieviem daudzkārt nesaprotams

leksikons, kas neveicinātu ne jau minēto „krievu ne-

laimi", nedz kādu citu nopietnu nolūku. Vārdnīcai

vispirms jābūt par labu tulku. Kas nezina šī uzde-

vuma grūtumu, lai labāk apdomājas, vai dot vēl kādus

blakusuzdevumus.

Neapšaubāmi, ka ari vel neiespiestajai Neikena un Ulmaņa vārd-

nīcai (kuras izdevējiem daudzējādā ziņā būs vairāk ērtību kā man

— kaut vai neierobežotā papīra lokšņu skaita deļ) būs savas

kļūdas, no kurām brīvi nav pat pilnīgākie — palaikam maz lie-

tātie — lielu tautu leksikoni. Piemēram, N. Lenštrema jaunāsl
krieviski-vāciskās vārdnīcas ievadā 8. un 9. lpp. lasām par dau-

dzām kļūdām, kas esot „pilnīgajā" Pavlovska vārdnīcā. Viņš
būtu viegli varējis minēt vel daudz vairāk tādu kļūdu, tāpat

kā citi viņa vārdnīcā. Jaunajai trīsvalodu vārdnīcai ir 21/4
mil-

jonu burtu, Stendera vāciski-latviskajai, pie tam plašākajai daļai,
tikko 11/» miljona. Šis skaitlis tomēr tolaik varēja būt daudz pil-

nīgāks kā 2V4 miljona uz trim valodām sadalīti, ar visu telpu taupī-

šanu, tagadējo laiku un tuvākās nākamības paaugstinātajiem

prasījumiem. Un tomēr vislielākā pateicība jāizsaka par šo Tautas

apgaismes ministrijas dāvanu, kas pa daļai nākusi par labu arī lat-

viešu literatūrai, jo līdz šim nebija nekā.
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Krievijas tautskolas no tautsaimniecības viedokļa (3.-28. lpp.).

9lufflanbi393olteii'd)ulen, »om »oif*ttnrtbfcbaftlid)cn Btanbpunftbetraditct.

31. lpp. 16°. Brošūra bez vākiem. Beigās paraksts S. OSSotbemar uq

piezīmes: („Slus JNfe 170., 171., 174. v. 179. bev 6t Seti
be3ont>erš abgebrucft). 3um ©rucf. erlaubt: 6t. ben

19. Sluguft 1861. Senfor Obertt. 93ucbbrucferei ber s?atfertid)en
ber OOBtffenfeboften. Tulkota bez izlaidumiem.

Baltijas, īpaši Vidzemes zemnieku stāvoklis (29.-68. lpp.).

Oriģināla titulu sk. titullapas atveidā (30. lpp.). 45, (3 baltas) lpp.
B°. Tulkota bez izlaidumiem. — Par šo grāmatu izdevējs savā

plašajā, ar autora biogrāfiskiem datiem v. c. ziņām papildinātajā

katalogā piezīmē:
~...

Preiss 8 Ngr. Der Verfasser ist unbe-

kannt" („Vollstāndiges Verzeichniss der von Firma F. A. Brock-

haus m Leipzig seit ihrer Grūndung... bis... Jahre 1872 verleg-

ten Werke." Lpz. 1872—75, sk. 783. lpp.). Vai grāmatas iespiedējs

patiesi pēc desmit gadiem nezināja iespieddarba pasūtinātāju un

savu komisionāru, jeb vai tas noticis sakarā ar Valdemāra de-

nuncēšanu Baltijas un Vācijas presē Novgorodas lietā?

Pēc Valdemāra paša liecības (sk. 523. lpp.) brošūra iespiesta

2000 eks., samaksājot 90 dālderus = 100 rbļ. Pirmajā gada

ceturtdaļā pārdoti 1000 eks. Tomēr materiālie panākumi esot

niecīgi: pelnīti B—lo rbļ., varbūt vēl mazāk.

Brošūra, pret kuru vēršas Valdemārs, saucas „Ueber Dienst-

botenverhaltnisse m Livland von B. G. von Griinewaldt." (Riga.
1861. Druck der Livlandischen Gouvernements-Tvpographie. 2 nen.

un 12 lpp. 8°). Tās priekšvārdos, ko Valdemārs atlaidis nost,

autors paskaidro, ka savu rakstu nodevis „Baltische Monatsschrift"

redakcijai, bet saņēmis to atpakaļ, jo raksta „tendence neesot sa-

vienojama ar mēnešraksta viedokli". Atskaitot priekšvārdus, Val-

demārs Grūnevalda brošūru iespiedis m extenso. — Barons Got-

lībs fon Grūnevalds dzimis 1826. g. Vidzemē, ir Kastrānes, vē-

lāk Rāmuju muižas īpašnieks, arī Cēsu zemes tiesas asesors, vēlāk

draudzes tiesnesis, no 1863.—69. g. dzīvojis štutgartē, kur ari

miris 1869. gadā.
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Rīgas vēstules (69.-222. lpp.): Paaccicia irac-bMa. B.'MocKßa.

B-h ypiHB6pcHTeTCKOHTHīiorpadnn (KaTKOB-b h KoMn.) 1863 (sic!) 79

lpp. B°. (Vāka atveidu sk. 70. lpp.). Titullapas otrā puse atzī-

mēts: „H3Tb No. No. 29, 79, 81, 82, 85, 87, 90, 97 h 98. Moc k.

B-baom."

Baltijas mācības iestādes un krievu valoda (223.-275. lpp.).

Oriģināla tituli sk. titullapas atveidā (224. lpp.). 64 lpp. B°. Uz

titullapas un vāka uzlipināta zīmīte: KoHtpH/ieHijiajībHO. Titullapas
otrā pusē atzīme: no paenopnaceniK)IvĪHHHCTepctbh

HapoflHaro Īlpocß-fenļeHiH. Grāmatas beigās autora iniciāls: (krie-

vu) B (tā parakstīti arī citi Valdemāra raksti krievu presē).
Pirmraksta fragmenti vācu valodā — Valsts archīvā, Valdemāra

papīros.

Šo brošūru pazīst gan speciālās bibliogrāfijas (kā Vinkelmarja),
bet nenorāda uz Valdemāru kā autoru. Latviešiem šis darbs kļuva

pazīstams tikai pēc revolūcijas, Krievijas iekšlietu ministrijas ar-

chīvā. Retā grāmata Latvijā pieder tikai Valsts bibliotēkai un

Olava fondam. Par to rakstījis Līgotņu Jēkabs Burtniekā

1932. g. Nr. 1 („Krišjāņa Valdemāra Baltijas skolu politika").

Latviešu izceļošana uz Novgorodu 1865. gadā un Baltijas
vācu prese (277.-324. lpp.). Oriģināla tituli sk. titullapas atveidā

278. lpp. Bezvāku brošūra VIII -|— 45 lpp. B°. Vācu brošūra ir

krievu „Maskavas Avīzes" 1867. g. 73. (1. apr.), 82. (13. apr.)
v. c. numuros iespiesto rakstu (.JlepeceJieme JiaTbiniefi bi> Hob-

ropo/īCKjno rvoepmio h PusKCKaa ra3eTa") tulkojums.

Novgorodas lieta 1865. g. Valdemāram sagādāja personīgas

ciešanas un nelaimes un arī nozīmīgi ietekmēja vēlākās dzīves

gaitas.

Vācu preses kampaņa sākās jūnijā Pēterpilī, knr Berlīnes

„Nationalzeitung" korespondents ziņoja savam laikrakstam par Kur-

zemes izceļotāju likteņiem, visu vainu uzveļot Valdemāram un

izceļošanai piešķirot politisku nozīmi. Dedzīgās prūšu avīzes rak-

stus atreferēja un papildināja „Rigasche Zeitung" un „Revaler

Zeitung", to ziņas atkal krievu „Balss" un „Latviešu Avīzes".

Jaunu sparu uzbrukumraksti ieguva ar emigrējušā Ziemupes va-

gara Jāņa Imara tendenciozo stāstu, ko mācītāja Šulca redakcijā

iespieda „Latviešu Avīzes" un no tām
— vācu laikraksti. Val-

demārs varēja izteikties „St.-Petersburger Zeitung" slejās, dažas
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viņa vēstules (vēstuļu izgriezumus) iespieda arī „Rigasche Zeitung",
kas ar saviem kommentāriem šos paskaidrojumus izlasīja savā garā

Bez Imara „Latviešu Avīzēs" sevišķi bezkaunīgiem vārdiem Val-

demāram uzbruka kāds Sternmanis.

Lai avīžu materiālus dotu rokā arī tiem, kam uzbrukumraksti

būtu varējuši paskriet garām, E. Plates firma sakopoja galvenos
latvieši: rakstus un vācu korespondences un Valdemāra vēstules

„Rigasche Zeitung" redakcijai īpašā grāmatiņā „Kurzemnieku pār-

iešana uz Novgorodu 1865. gadā", kam motīvs — no visas sirds

pārliecināt latvieti: „paliec iekš zemes un uzturies ar pieticību!"

Uzbrukumi Valdemāram vācu avīzēs pamazam norima tikai

gada beigās.

„Mājas Viesis", lai gan Plates izdevums, norobežojās no no-

melnošanas darba. Kad Richards Tomsons jautāja, kālab „Mājas
Viesis" visā kņadā ieņēmis ūdeni mute, tad Leitāns atbild, ka

Imars pie viņa nav bijis, bet gan kāds dundadznieks Gruntmanis,

ko viņš neņēmis nopietni. Viņam liekoties, ka, vai nu stāstītāji

nav nemaz nokļuvuši līdz galam, vai ir bez naudas, vai „sliktās"

zemes vietā redzējuši tikai sniegu un ledus kārtu. 300 cilvēku

tak nometušies Valdemāra īpašumā un jūtoties labi. Arī Imars

neesot pateicis, ka zeme slikta. Un ja tā — kāpēc pirkuši cūku

maisā? Neesot tak grēks sludināt zemes pārdošanu v. t. t.

Kad Valdemāra paskaidrojumi „Maskavas Avīzē" iznāca vācu

izdevumā, tad viņa draugiem bija iespēja gandarīt apvainojumus

jaunajā latviešu avīzē „Baltijas Vēstnesī"- Tur 86. un 87. nu-

murā rakstā „Latvieši Novgorodas guberņā" atreferēta Valdemāra

brošūra un 101. numurā kāds —a— piemetina „Vēl kāds vārds

latviešu Novgorodas aiziešanas lietā".

.Tēvu zeme un vispārderīgaīs. I daļa (325.—408. lpp.)- Oriģi-
nāla tituli sk. titullapas atveidā (326. lpp.). 255 lpp. 16°. Uz 2.

un 3. vāka ,Valdemāra un viņa kundzes grāmatu saraksts un

aizrādījums, ka atklāta parakstīšanās uz pirmajām četrām „Vater-

lāndisches und Gemeinnūtziges" daļām (kopā 2 rubļi, atsevišķi
50 kap.). Uz 4. vāka satura rādītājs. Pēc tā grāmata sadalīta trīs

galvenās daļās (rakstos), kas savkārt satur atsevišķus rakstus,

proti:
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1) Jetzt und Sonst (Tagad un kādreiz):
a) Die Gegenwart und ihre Kāmpfe, Libe-

ralismus und Nationalitāt. šeit tulkots bez

izlaidumiem (Tagadnes cīņas, liberālisms un nācio-

nālitāte, 327.—361. lpp.).

b) Garlieb Merkel, Kāmpfe der Vergangen-
heit. Tekstā šī virsraksta nav. Šeit raksts uzņemts
bez izlaidumiem (Garlībs Merķelis, pagātnes cīņas,
361.—374. lpp.), izņemot beigu piezīmi, kas attiecas

uz nākamo rakstu.

c) Wannem Ymanta, eine lettische Sage von

G. Merkel. Leipzig 1802. No jauna iespiežot (teksts
nav grozīts, izlaista vienīgi velte Aleksandram I) Mēr-

ķēja grāmatu „Vanems Imanta", Valdemārs gribējis da-

rīt pazīstamu šo reto darbu (sk. tālāk b). Merķeļa
darbs šeit nav no jauna tulkots (to tulkojis A. Bū-

manis 1905. g., 1923. g. 2. izd.; A. Ķēniņš un A.

Birkerts 1907. g.; L. Skalbe 1905. g., 1924. g. 2.

izd.; A. Grēviņa 1936. g.).

d) Erklārung Merkel s. Ar atsevišķu apakšvirsrak-
stu nodalītas Merķeļa piezīmes pie „Vanema Iman-

tas". Tās atrodamas A. Būmaņa tulkojumā un šeit nav

uzņemtas.

2) Res parvae crescunt. šī nodaļa satur trīs rakstus,
no kuriem pirmajam nav sevišķa virsraksta. Tā tulkojums
atrodams šeit bez izlaidumiem (375.—379. lpp.), izņemot

ievadu, kas paskaidro „Vanema Imanta" uzņemšanu Val-

demāra grāmatā.

Pēc ievadraksta nodalījumam „Res parvae crescunt",
bez virsrakstiem tekstā nāk:

a) Eine lettische Klage (Kāda latviešu sūdzība,

380.—394. lpp.) — Vītola lietas atreferējums pēc avī-

zēm bez Valdemāra piezīmēm- Tā kā Vītola lieta aiz-

ķerta citos rakstos, tad prāvas atreferējums tulkots

bez izlaidumiem.

b) Die russische Justizreform (Krievijas tiesu

reforma, 394.-395. lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.
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3) Aus der russischen Tagesliteratur (No krievu

dienas preses, 396.—408. lpp.):

a) Slavophilie, Eigenlob der Volker (Slavo-

filija, tautu pašuzslava, 396.-399. lpp.). (Tekstā šī

apakšvirsraksta trūkst.) Šeit raksts tulkots bez iz-

laidumiem.

b) Ueber Gewissensfreiheit. Raksts nav tulkots.

c) Russischeund deutsche Journalistik iiber

baltische Fragen. (Krievu un vācu prese par

Baltijas jautājumiem, 399.—405. lpp.). Tulkots bez

izlaidumiem.

d) Die russ. Mosk. Ztg. ūber junglettische

Bestrebungen (Krievu Maskavas Avīze par jaun-
latviešu centieniem, 405.—408. lpp.) — tulkots bez

izlaidumiem.

Pēc Valdemāra paša aizrādījumiem (523. sek. lpp.) „Vater-
lāndisches und Gemeinnūtziges" iespiests 2000 eks., samaksājot
400 rbļ.

Tēvu zeme un vispārderīgais. II daļa (409 —531. lpp.): Vater-

lāndisches und Gemeinnūtziges. Von C. Woldemar. 2. Heft. Mos-

kau, Kais. Universitāts-Buchdruckerei (Katkoff & Co) am Strastnoi

Boulevard. 1871. 352 lpp. 16°. Uz 2. un 3. vāka Valdemāra un

viņa kundzes grāmatu saraksts. Uz 4. vāka satura rādītājs (tas
rakstus nesadala nodaļās, kā 1. sējumā). Raksti ir šādi:

1) Zur Einleitung dieses Heftes (Šis burtnīcas ie-

vadam, 411.—412. lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.

2) Die russische Stādte-Ordnung, kas sastāv no

ievada, likuma teksta, likuma pielikuma un beigu pie-
zīmēm. Šeit nav uzņemts. Raksts iznācis ari atsevišķā no-

vilkumā (sk. 547. lpp.).

3) Das Seevvesen m der Polvtechnischen Aus-

stellung zu Moskau. Raksts iznācis ari atsevišķā
novilkumā. Šeit nav uzņemts.

4) Aus der russischen Journalistik — firsta V. P.

Meščerska vēstules žurnālā „Krievu Vēstnesis" līdz ar Val-

demāra ievada piezīmēm, šeit nav uzņemts.
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5) Elsass und Estland, satur divi rakstus:

a) ar augšējo titulu (Elzasa un Igaunijā, 413—428. lpp.) un

b) Ein paar harmlose Zurechtstellungen

(Daži nevainīgi aizrādījumi, 428.—432. lpp.)- Abi rak-

sti tulkoti bez izlaidumiem.

6) Audiatur et altera pars (Zuschrift an die Heraus-

geber), 433.—447. lpp., Brīvzemnieka raksts ar Valdemāra

piezīmēm. Tulkots bez izlaidumiem-

-7) Nationalitātsfragen m Deutschland (Nacio-
nālais jautājums Vācijā, 448.-458. lpp.)- Tulkots bez iz-

laidumiem.

8) Sprachvergleichungen (Valodu salīdzinājumi, 459 —

467. lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.

9) Schullehrer-Gehalte (Skolotāju algas, 468.-474.

lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.

10) Correspondenzen (Korespondences, 475-—483. Lpp.)-
Tulkots bez izlaidumiem.

11) Res parvae crescunt (484.—491. lpp.) — Vītola pro-

cesa turpinājums tiesu palātā.

12) Baltische Zeitungspolitik ūber das erste

Heft dieses Schriftchens (Baltijas avīžu kritika

par mana darba pirmo burtnīcu, 492.—509. lpp.)- Tulkots

bez izlaidumiem.

13) Baltische Fragen m der Journalistik
Deutschlands (Baltijas jautājumi Vācijas presē, 510.

—515. lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.

14) Die Rigasche Stadtverfassung (Rīgas pilsētas

satversme, 516.—519. lpp.). Tulkots bez izlaidumiem.

15) Notizen (Piezīmes, 520—516. lpp.). Tulkots bez iz-

laidumiem.

16) Ein paar Worte ūber das neue russisch-let-

tisch-deutsche W6rterbuch des Ministe-

riums der Volksaufklārung (Daži vārdi par

jauno Tautas apgaismes ministrijas krieviski -latviski -
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vācisko vārdnīcu, 527.—531. lpp.). Tulkots bez izlaidu-

miem.

Pēc paša Valdemāra aizrādījumiem (524. lpp.) „Vaterlāndi-
sches und Gemeinnūtziges" otrais sējums iespiests 1200 eks. Turpat

arī aizrādījums: „Kad iznāks šī darba trešā burtnīca, nav vēl

nosakāms".

„Mājas Viesī" ievietotas divi recenzijas par Valdemāra darbu:

1871. g. 39. nr. par pirmo daļu (autors : Tr) un 1872. g. 10. nr.

par otro daļu, (Tr—d). Autors nav nosakāms, bet Brīvzemnieks

tas nav, kā Unāms (Brīvzemnieks, 250. un 251. lpp.)

Šai rakstu sējumā nav ievietotas dažas Valdemāra grāmatas.
Tās pieskaras tikai Krievijas lietām. Šos darbus minēsim chro-

noloģiskā kārtībā un īsi atreferēsim:

Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schulanstalten

des Kaiserlich Russischen Ministeriums der Volksaufklārung. Nach

officiellen Quellen bearbeitet von C. Woldemar. Erste Ausgabe. —

Fur das Jahr 1865. St. Petersburg, 1865. Buchdruckerei von Frie-

drich Assmann. VII, 271 lpp. B°.

Šī grāmata ir faktiski trīs sējumu darba pirmā daļa, ko Val-

demārs veica Tautas apgaismes ministrijas uzdevumā un kuras

nolūks bija iepazīstināt Vakareiropas lasītājus ar Krievijas izglītības
lietām.

a) Pirmā daļa ar augšējo titulu. lepriekšējās piezīmēs
autors aizrāda uz krievu īpašvārdu transkripciju, statistiskā ma-

teriāla inkonsekvencēm un iespieduma kļūdām. Tālāk sniegts īss

pārskats par Tautas apgaismes ministrijas vēsturi, ministrijas bu-

džetu 1865. gadam, valsts līdzekļiem izglītībai no citu resoru sum-

mām, ministrijas iekārtu, tai padotajām zinātniskām iestādēm un

skolu iecirkņiem. Tad sniegti plašāki apraksti un skaitļu dati

par ministrijai piederīgām zinātniskām iestādēm (zinātņu akadē-

miju, Pulkovas observatoriju, ķeizarisko bibliotēku v. t. t.), un

ministrijai padotajām zinātņu biedrībām, valsts Universitātēm, ģim-

nāzijām v. c. augstākām un zemākām skolām un izglītības iestādēm

Krievijā vispār. Pielikumā atreferēti noteikumi par valsts die-

nesta kārtību ministrijā, sniegts izvilkums no Tērbatas universi-

tātes satversmes, ūniversitāšū ūn ģimnāziju budžeti un referāts

par iegūstamiem zinātniskiem grādiem Krievijā.
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b) Otrā daļa: Uebersicht der Thātigkeit des Russisch-

Kaiserlichen Ministeriums der Volksaufklārung und der ihm unter-

geordneten gelehrten und Lehranstalten m den Jahren 1862, 1863

und 1864. Aus dem Russischen ūbersetzt. St. Petersburg. Ge-

druckt bei R. Golicke und Rottgert & Schneider. 1865.. 332 un

pielikumam 375 plus 2 nenumurētas lpp. B°. Vāka tituls: Bei-

trāge zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schul-

anstalten des Kaiserlich Russischen Ministeriums der Volksauft-

klārung nach officiellen Quellen bearbeitet von C. Woldemar. —

II Theil. Uebersicht der Thātigkeit dieses Ministeriums v. t. t.

Grāmata apskata ministrijas iestāžu darbību no 1862.—64. g.
un sniedz attiecīgus statistiskus v. c. datus.

c) Trešā daļa: Wortlaut und Erlāuterung der neuesten

Statuten und Etats der unter dem Ministerium der Volksaufklārung
stehenden Universitāten und Gvmnasien sovvie eines Reglemēnts
ūber die Volksschulen. (Mit einem Sachregister fūr aile drei

Theile). St. Peterburg. Gedruckt bei Rottger & Schneider, New-

ski-Prospekt Nr. 5. 1866. (8), 445 lpp., 1 tabula. B°. Vāka tituls:

Beitrāge zur Geschichte und Statistik... 111. Theil. Wortlaut und

Erklārung v. t. t.

Grāmatas priekšvārdi parakstīti Pēterburgā 1866. g. 15. martā.

Arī grāmatas beigās (427. lpp.) iespiests: „Im Druck beendet

am 15. Mārz 1866." — Grāmata sadalīta trīs nodaļās — Universi-

tātes, ģimnāzijas, proģimnazijas un tautskolas. Tā sniedz liku-

mus (ukazus), kas regulē šo trīs izglītības iestāžu tipus, un sta-

tūtus un štātu sarakstus, kas izdoti uz šo likumu pamata. Seko-

jošās piezīmes, kas dažā vietā garākas, dažā īsākas (visīsākās

pie tautskolu reglamenta) grib illūstrēt, kā teikts arī priekš-

vārdos, motīvus, kas mudinājuši likumdevējus viņu darbā. —

Piezīmes pie Universitāšu normālstatūta — „In Betreff der nenen

Universitāts-Statuten", kā to aizrāda zvaigznīte, iespiestas jau mi-

nistrijas žurnālā 1863. g. augusta burtnīcā QKypHajrt MnHHCTep-

CTBa HapoAHaro līpocß'femeHifl 1863. g., 119. sēj., I nod. 22.—75. lpp.
atrodams ūniversitāšū likūms un normālstatūti, bet II nod. 333.—

404. lpp. minētās piezīmes „ITo noßO,ay HOBaro yHHßepcHxeTCKaro

ycTaßa", bez autora atzīmēm). Piezīmes atreferē Kiervijas ūniver-

sitāšū sākumus un to reformas, uzskaita vecā 1835. gada statūta

trūkumus, atstāsta jaunā statūta izstrādāšanas gaitu un dažādos uz-

skatus, konstatē jaunos principiālos grozījumus, sniedz dažādus sta~
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tistiskus datus par studentiem un apskata studentu organizēšanās,

lekciju naudas v. c. problēmas. Taisni šais pēdējās 20 lappusēs kom-

mentātors ielicis daudz savu novērojumu. Piezīmes nobeidz zīmīgs

vēstījums, ka jaunajos statūtos Universitātēm dota zināma autono-

mija uņ brīva attīstības iespēja, bet ūniversitāšū panākumi atkarā-

šoties no skolotājiem un studentiem.

Gandrīz tikpat plaša ir nodaļa par ģimnāzijām un proģim-

nazijām. Arī šīs nodaļas piezīmes („In Anlass des neuen Gym-
nasial- und Progvmnasialstatuts") agrāk iespiestas ministrijas žur-

nālā 1864. g. decembra burtnīcā (pats likums un statūti 124. sēj.
I nod. 44.-85. lpp., piezīmes „110 HOBaro ycTasa rHMHaain

h nporHMH i3ift".Turpat IV nod. 1,—99. lpp. bez autora paraksta).
Piezīmes tādā pašā garā kā iepriekš iepazīstina ar jaunā ģimnāzijas
statūta izstrādājumu, principiem un viedokļiem, kommentē un no-

vērtē statūtu, sniedz statistisku datu illūstrācijas uņ piezīmes no-

beidz ar Aleksandra II vārdiem (pēc Krimas kara miera līguma)

„Taisnība un žēlastība valda tiesās, un ar jaunu spēku visur at-

tīstās dziņas pēc izglītības".

Nodaļa par tautskolām ir visīsākā. Arī tautskolu reglāmenta
kommentārs („Im Betreff des neuen Reglements fūr die Elementar-

Volksschulen") iespiests ministrijas žurnāla 1864. g. septembra
burtnīcā (likums un reglaments 123. sēj. I nod. 38.-47. lpp.

un piezīmes „110 n080,0,y Houaro nojiOHieiria o HaHajibHMX'i> napo/r-

--hbikijy*nīJīHiii,ax'k", bez paraksta. Līdzīgi turpat IV nod. 29.—46. lpp.

iepriekšējām piezīmēm, arī šeit referāts par tautskolu attīstību

Krievijā, attiecīgo likumdevību, principiem v. t. t. Noslēgumā,
autors sevišķi izceļ labu skolas un lasāmgrāmatu trūkumu un

skubina labāk noorganizēt grāmatu izplatīšanu, lai grāmatu sū-

tot 1000 verstes, kā tas konstatēts, tās cena nedivkāršotos.

Grāmatu noslēdz sistemātisks reģistrs visiem trim „Beitrāge
zur Geschichte und Statistik" sējumiem-

No šī sējuma 389-—427. lpp. izdarīts atsevišķs novilkums, kam

titulis: „Reglement der russischen Volksschulen vom 14. JuII
1864 nebst Erlāuterungen". 39 lpp.; bez vāka. Beigās atzīme:

Separatabdruck aus den „Beitrāgen zur Geschichte und Statistik

der Gelehrten- und Schulanstalten des Kais. Russ. Min. der VolkS-

aufkl." Buchdrackerei von Rottger & Schneider, Nevvski-Pros-

pekt Nr. 5.
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Lielāko tiesu šinīs grāmatās sakopotās ziņas smeltas no Tau-

tas apgaismes ministrijas žurnāla. Valdemāra uzdevums būs bijis
tās tikai sakopot un event. vel pārtulkot (par Barona līdzdalību

sk. tālāk). To rāda ari atzīme otrā sējuma titullapā. Mūs se-

višķi varētu interesēt, kas sarakstījis trešajā sējumā resp. minētā

ministrijas žurnālā piezīmes pie jaunajiem universitāšu, ģimnā-

ziju un tautskolu statūtiem. Nav izslēgts, ka tas ir Valdemārs.

Ministrijas žurnālā iespiestie paidagoģiskie un zinātniskie raksti

ir ar autora parakstiem. Varbūt nebija ērti, ka blakus Krievijā

pazīstamo zinātnieku vārdiem, kas redzami kā šī žurnāla līdz-

strādnieki, jaunos likumus novērtē raksts ar samērā neievēro-

jama ierēdņa parakstu. lespējams arī, ka šinīs piezīmēs izteikts mi-

nistrijas viedoklis un ministrijas uzdevumā to izdarījis Valdemārs.

Šādi oficiālie raksti ir bez autora paraksta. Varam tikai konsta-

tēt, ka raksts uzrāda Valdemāra stila pazīmes un zīmīgs ir

ģimnāzijas likuma piezīmju noslēgums.

Par trešo sējumu atrodamas recenzijas šādos žurnālos: Ma-

gazin f. d. Literatur d. Ausi. Hrsg. von J. Lehmann Bd. 34:

1865. g. Nr. 29 un 37 un Bd. 35: 1866. g. Nr. 26 un Oester-

reichische Wochenschrift fur Wissenschaft, Kunst und offentli-

ches Leben 1865. g. Nr. 43.

No „Zur Geschichte und Statistik" daži dati iespiesti Pēter-

burgas Avīzēs", piem.: „Pēc ļaužu apgaismošanas ministrijas ziņām

1864. g. pavisam mācījās" (1865. g. 10. nr.), „Pārskats par ģim-

nāzijām Baltijas guberņās 1864. gadā" (1865. g. 16. nr.) un

„Pārskats, cik studentu pavisam 15. septembrī 1864. gadā visās

Krievuzemes Universitātēs bija" (1865. g. 17. nr.). Pielaižams,

ka ari „Pēterburgas Avīžu" 1864. g. Nr. 36 iespiestais anonimais

raksts „Likumi priekš jaunām ļaužu skolām Krievu zemē" pieder

Valdemāra spalvai.

Valdemāram pa daļai palīdzīgs bijis arī Barons. Savās atmi-

ņās (Kr. Barona Atmiņas, sak. L. Barone, 1924. g., 78. lpp.)
Barons stāsta, ka pēc „Pēterburgas Avīžu" apstāšanās viņš mē-

ģinājis dabūt vietū Gačinas bāru namā, bet velti. Tad „caur

Valdemāra gādību dabūju uz kādu laiku darbu Tautas Apgais-
mošanas Ministrijā. Ministrs Golovins izdeva drukāt plašus pār-
skatus par savas ministrijas zinātniskām un skolu iestādēm un

viņu darbību pēdējos gados, šos pārskatus, kas sarakstīti krievu
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valodā, viņš vēlējās darīt pieietamus arī ārzemju zinību vīriem

un lika tos tulkot galvenās Eiropas valodās. Man uzticēja pagatavot

tulkojumu vācu valodā un lasīt korrekturu, viņus drukājot. Iz-

nāca drukā trīs biezas grāmatas šādu tulkojumu. Bez tam man

bij tulkojami daži ministra projekti, piem. statūti par tautas sko-

lām, kādu Krievijā vēl gluži trūka, projekts dibināt Baltijas gu-

berņās jaunas ģimnāzijas ar krievu mācības valodu, vai arī pār-
vērst dažas līdzšinējās vācu ģimnāzijas par krieviskām v. c." Pēc

Barona izteicieniem iznāk, ka īstais „Zur Geschichte und Sta-

tistik der Gelehrten- und Schulanstalten" tulkotājs ir Barons.

Russlands Stadte-Ordnung vom 16. Juli 1870. Von C. Wol-

demar. (Preis 30 Kop.) Moskau. Kais. Universitāts-Buchdrucke-

rei (Katkoff v. Co) an Strastnoi Boulevard. 1871. 2 nen. un 72

(2 baltas) lpp. 16°. (Titullapas atveids 547. lpp-)- Cenzūras at-

ļauja 1871. g. 9. novembrī. Atsevišķs novilkums no „Vaterlān-
disches und Gemeinnutziges" II daļas (5.-77. lpp.), papildināts ar

2 lpp. plašiem priekšvārdiem.

Piezīmējam, ka vācu avīžu nosaukumus neesam tulkojuši —

tie iespiesti orīģinālrakstībā. Krievu avīžu nosaukumi viscaur tul-

koti. Vācu rakstos Valdemārs krievu avīžu nosaukumos nav bijis
konsekvents: dažus transkribējis (piem. „Goloss"), dažus tulko-

jis, pie tam viscaur nav ieturēts viens un tas pats tulkojums.
Tā kā nav ērta ne transkripcija, ne arī krievu orīģinālrakstībā
latviešu rakstu starpā, tad krievu avīžu nosaukumi tulkoti:

„Balss" — .Tojioc-b".

„Biržas Avīze" — „EHpsKeßbiH B'BAOMOCTH".

„Diena" — ~/JeHb".

„Jūrniecības rakstu krājums"— „MopcKofi CfJopHHK'b".

„Krievu Vēstnesis" — „PyccKift B'BCTHHK'b".

„Maskavas Avīze" — „MocKOBCKia B"Baomocth".

„Maskavas Vēstnesis" — „MocKOßCKifi B'Bcthhk'b"

(krievu) „Pēterburgas Avīze" — „C.-neTep6yprcKia B"Bjīomocth".

„Pēterburgas Vēstnesis" — „C.-lleTep6yprcKiH B'BCTHHK'b".

„Rīgas Vēstnesis"
— ..PnacciriH B'Bcthhk'l".

„Ziņas" — ..B-ECTb".

„Ziemelu Pasts"
— „C'BBepHafl IIo^Ta".
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PAR ILLŪSTRĀCIJĀM

Kr. Valdemārs (atsevišķa lapa aiz titullapas). O. Noriša orī-

ģināllitografija.

Grāmatas „Baltische, namentlich iivlandische Bauernzustānde"

titullapa (30. lpp.)- Samazināts atveids.

Grāmatas„PHmcKia nncbMa" vāks (70. lpp.). Samazināts at-

veids.

Grāmatas ~os't 3aße,a;eHiax'b llpnSajīTificKaro

Kpan st OTHomeHiH ki> pyccKOMy H3biKy" titullapa. Sama-

zināts atveids. Nav redzama uzlipinātā atzīme „KoH(pHfleHiri-

ajībHO".

Grāmatas ,»Die Lettenauswanderung nach Nowgorod 1865 und

die baltische deutsche Presse" titullapa (278. lpp.). Samazināts at-

veids.

Grāmatas „Vaterlāndisches und Gemeinnutziges" I daļas ti-

tullapa (326. lpp.). Atveids oriģinālā lielumā.

Kr. Valdemārs un zemnieki (atsevišķa lapa aiz 288. lpp.).

O. Noriša oriģināllitografija. Sižets ņemts pēc D. Grintāla at-

miņām („Jūrniekā", 1910. g. Nr. 39): Ap 1860. g. Dundagas

īpašnieks uzspiedis kādiem 60 zemniekiem- zvejniekiem smagu no-

mas līgumu, ko tie nav spējuši pildīt, kāpēc padzīti no mājām. Lai

dabūtu taisnību, zemnieki gribējuši sūtīt savus delegātus, bet

Baltijas iestādes tos apcietinājušas. Lielā ugunsgrēka dēļ, ko tova-

sar piedzīvoja Pēterpilī, apstājās arī tie ziedojumi, kas pēc Val-

demāra uzaicinājuma „St.-Petersburger Zeitung" slejās, ienāca cie-

tušo zemnieku labā.

Šādā grūtā brīdī Dundagu pārskrējusi ziņa, ka kāds augsts

Pēterpils kungs braukšot gar Kolkas ragu. Pasta stacijā viņam

sagatavoti zirgi. Ļaudis devušies bariem uz turieni un lūguši

robežsargus (strandreiterus) aizmest kādus vārdus un, kā aculie-

ciniekus, apliecināt augstajam kungam, kāda netaisnība tiem no-
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darīta. To tie apsolījušies ari darīt, bet tikai tad, ja gaidāmais
nav no Baltijas kungiem, jo šiem sava āda ari esot jāsargā.
Kad nu gaidītais ieradies, zemnieki nokrituši ceļos. „Augstais

kungs" — Kr. Valdemārs, kas apceļojis Baltijas jūrmalu jūrniecī-
bas apstākļu pētniecībai, bijis tā pārsteigts, ka brīdi palicis bez

valodas. Tad tas teicis, lai ceļoties augšā un viens lai stāstot, ko

vēlas. Tikko strandreiteri dzirdējuši, ka Pēterburgas kungs runā

latviski, tie, domādami to esam Kurzemes baronu, manījušies

prom. — šī Valdemāra sastapšanās ar padzītiem dundadzniekiem

fiksēta O. Norīša litogrāfijā.

Grāmatas „Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und

Schulanstalten des Kaiserlich Russischen Ministeriums der Volks-

aufklārung" titullapa (542. lpp.). Samazināts atveids.

Grāmatas „Russlands Stādte-Ordnung" titullapa (546. lpp.).

Oriģinālā lielumā.
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