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1. Parlamentārā īstenība un sapnis par

vadonību.

Kad ideja ir piepildīta, vēsturnieks pēta tās dzim-

šanu, augšanu un piepildījumu. Kad ideja aprakta —

vēsturnieks atkal meklē tās sākumu, lai labāk būtu

redzams tās gals. Parlamentārisms ir miris — mēs

meklējam tās sabrukuma sākumu, vadonība ir dzimusi

— mēs meklējam tās ideju dīgļus.

Liekas, ka pats nelabais izdomājis parlamentāro
iekārtu, lai būtu divas pastāvīgi karojošas varas —

valdība un parlaments, kas savstarpējā cīņā vienmēr

noved valsti līdz sabrukumam. Kamēr vien pastāvējusi
šī pārvaldes sistēma, tik ilgi arī pastāvējusi cīņa starp

likumdevējas iestādi-parlamentu, (kas nekad nav ap-

mierinājies ar likumdošanas funkcijām vien) un valsts

izpildvaru. Spilgtu piemēru tam dod ari Latvijas par-
lamentārisma īsā vēsture.

Jau Tautas padomes laikā — tā tad pirms liku-

mīgi vēlētās tautas pārstāvniecības darbības sākuma —

radās pirmās nesaskaņas un rīvēšanās starp mūsu

priekšparlamentu un pagaidu valdību. Jau tad partijas
negribēja }aut pagaidu valdībai to rīcības brīvību un

varas plašumu, kas bija nepieciešams zemes atbrīvo-

šanai no ienaidnieku karaspēka un stipras valsts orga-

nizācijas nodibināšanai. Jau pirmajā Tautas padomes

sesijā sociāldēmokrati sāka bombardēt valdību savām

interpelācijām par to, ka valdība nav ļāvusi vaļu ko-

munistiskai strādnieku deputātu padomei un ka nav

atļāvusi visiem ..bēgļiem', kas vien to vēlās, no pa-

domju Krievijas atgriezties Latvijā v. t. t., v. t. t.

Pagaidu valdības galvai Kārlim Ulmanim un viņa
ministriem bija rokas pilnas darba nevien tiešās valsts
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pārvaldes un atbrīvošanas lietās, bet ari parlamentārā
surogāta — Tautas padomes, un tās frakciju uzbrukumu

un intrigu atsišanai. Kaut ari šīs intrigas tos laikus

vēl nebija tik lielas, kā vēlākajās saeimās, tomēr dīglī
tās bija jau tad. Mūsu parlamentāriešu iedomība un

uzpūtība jau tad auga un tiecās uz savu absurdo gala

mērķi —uz absolūto parlamentārismu. Bet gods jā-
atdod toreizējiem valsts vīriem, ka viņi saprata, kurp
ved šis kļūmīgais ceļš, un darīja visu iespējamo, lai

ierobežotu partiju vīru pašiedomlbu — katras valsts

varas lielāko ienaidnieku. Šai ziņā interesanti at-

zīmēt spilgtākos gadījumus no valdības un parlamenta
savstarpējās cīņas vēstures Latvijā, jo tas dara labāk

saprotamu 15. maija akta lielo nepieciešamību un no-

zīmi. 15. maijā beidzās sešpadsmit gadus ilgā divu

valsts varas orgānu cīņa ar valdības uzvaru pār dezor-

ganizējošo partiju parlamentu.

Lai runā tā laika dokumenti.

Artura Krodera vadītā .Latvijas Sargs* 1919. g.
16. augusta numurā bija iespiests zīmīgs raksts .Kāds
sapnis". Anonīmais autors sapnī esot teicis šos vār-

dus: .Suverenās varas jēdzienu drīkst saprast vienīgi
zināmās robežās. Ari suverenā vara nav vara bez

robežām. Arī šī vara ir piespiesta likties vadīties no

skaidrām politiskām domām, un lūk, tas nav saredzams

Tautas padomē .. .
Tautas padomei glaimot būtu

nevietā. Glaimi demoralizē. Nesaudzīgā kritika, uz

kuru ir tiesība Tautas padomei, ir ari valdības tiesība,

un ja valdība no šīs tiesības atkāptos, tā izdarītu

noziegumu pret zemi un pret valsts morālisko

ideju .
.

.

.Valdība varēs uz ārieni un uz iekšēni uzstāties

ar pilnīgu apziņu un tikai tad ari zeme klausīs tās

rīkojumiem. Bet palūkojiet, kas notiek: visās frakcijās
izklaidu domas, visās runās tikai tieksmes pēc šaurām

frakciju uzvarām. Valstiska apziņa un valstiska griba,
kas skatītos pāri par frakciju sētu žogu, izteicas ne-

skaidri un nespilgti daudzās runās."
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Un rakstu beidzot autors saka: .Tautas padome!
Pie robežām stāv asiņains ienaidnieks. Zemes iekšienē

vēl nav nožuvušas asiņu tērces, upuri kapos ir knapi
beiguši savu dzīvi Radi stipru valdību, radi to ar

pašcienibu, bet atdod pašcienību arī valdībai. Ap to

iet ciņa, un ne ap ko citu. Valdība grib būt spēks,
kas ciena pats sevi un līdz ar to arī zemes domas iz-

teicēju — Tautas padomi."

Jūs redzat — šī raksta autors prasa valstij
.skaidru politisku domu", tiesību valdībai kritizēt arī

priekšparlamentu, lai neciestu zeme un .valsts morā-

liskā ideja". Viņš prasa stipru valdību, kas varētu

zemi atbrīvot no ienaidnieka, valdību ar pašcieņu, kas

cieoa arī Tautas padomi. Liekas, ka šo zelta domu

izteicēju vajadzēja uzmeklēt un tam par valstiskām,

patriotiskām idejām parādīt pelnīto atzinību. Liekas,
ka mūsu jauniņiem pašieceltiem sīko partiju .parla-
mentāriešiem" Tautas padomē vajadzēja šīs domas

iekalt savās galvās, kā bērnības gados pagasta skolā

tiem iekala vienreizvienu, vai mazo katķismu ...
Jā,

tā varēja gan likties latviešu patriotiem, bet ne suve-

renās varas apreibušiem un pašiedomigiem parlamen-
tāriem diletantiem.

Vienpadsmit dienas vēlāk pēc ši raksta iespie-
šanas Fricis Menders iesniedza Tautas padomē pie-

prasījumu valdībai par šo rakstu, kurā tiekot (tavu
stulbumu!) diskreditēta Tautas padome. Raksta autors

esot ministrs!

Ar kreiso burtliču palīdzību sociāldemokrāti bija

izspiegojuši, ka šī .sapņa* autors esot K. Ulmaņa pa-

gaidu valdības iekšlietu ministrs Dr. M. Valters. ln-

terpelācija bija vērsta pret viņu. Tautas padome to

pieņēma. Tautas padomes nākošā sēdē — 30. augustā
sociāldemokrātu netaktiskiem starpsaucieniem akotn-

ponējot paziņoja, ka .izpildot iekšlietu ministra Dr.

M Valtera jau agrāk izteikto vēlēšanos atkāpties no

amata, valdība viņa demisiju pieņēmusi".
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K. Ulmaņa pagaidu valdības iekšlietu ministrs

bija pirmais upuris mūsu jauno parlamentāriešu iedo-

mībai. Tai pašā reizē tā bija absolūtā parlamentārisma
pirmā spožā uzvara pār stipras varas tieksmēm, kas

sev blakus necieta neviena cita Dieva.

Pēc dažiem gadiem partiju absolūtisms prasīja
jaunus upurus. Šoreiz tas bija mūsu lielais diplomāts,
Dieva svaidītais valsts vīrs — ārlietu ministrs Zigfrīds
Meierovics. Partiju nezvēram arī šis upuris nebija

par lielu, ja vien tikai viņu iedomātais .prestižs" to

prasa

Tas notika tā.

Z. Meierovica kabineta trīs centra frakcijas mi-

nistri bija demisionējuši, kādēļ saeimas 1924. gada
15. janvāra sēdē paziņoja visas valdības atkāpšanos.
Valdības krizes laikā sociāldemokrāti iesniedza savu

kārtējo interpclāciju kara ministrim Ducenam, pulkv.
Ķūķa lietā un sociāldemokrātiem pakalpīgais saeimas

vairākums pieņēma neuzticības votumu kara ministrim.

Bet tā kā viss kabinets jau agrāk bija atkāpies un

tikai pagaidām līdz jaunās valdības sastādīšanai iz-

pildīja savus pienākumus, tad arī ministru prezidents
Z. Meierovics neatrada par iespējamu pieņemt Ducena

atlūgumos un viņa vietā dot jaunu kandidātu. Šo pa-

ziņojumu nolasīja saeimas 25. janvāra sēdē.

Tas bija uguns pakulās. Sociāldēmokrati pār-
meta Z. Meierovicam satversmes nepildīšanu, turēšanos

par katru cenu pie varas un .augstā nama" gribas

ignorēšanu. Ministru prezidents Z. Meierovics šās

blēņas atspēkoja spīdošā runā. Bet parlamentāriešu
aizvainotai patmīlībai ar to bija par daudz. Tā darīja
brīnumus — parastās mēnešiem ilgās valdības krizes

vietā pirmā saeima tās pašas dienas vakarā sastādīja
jauno kreiso valdību ar V. Zamueli kā ministru pre-
zidentu un ārlietu ministri priekšgalā. Sava iedomātā

prestiža sargāšanai saeima ar vieglu sirdi upurēja mūsu

labāko valsts vīru un diplomātu Z. Meierovicu, un

viņa vietā ārpolitikas vadību nodeva diletantam. Z.
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Meierovica lielās spējas un piedzīvojumi valsts darbā

tādā kārtā palika veselus desmit mēnešus neizlietoti,
kamēr tā paša gada decembrī viņš nāca atkal pie va-

ras. Un viss tas notika jau pirmajā saeimā, kad vēl

parlamentāriešu uzpūtība un iedomība bija knapi
saknes laidusi.

Pagāja vēl daži gadi. .Augstais nams" blamējās
ikdienas un deputāta vārds bija palicis jau palama.
Saeima savu cieņu bija izsaimniekojusi simtprocentīgi.

Pēdējā saeimā ministru prezidents M. Skujenieks jau
atklāti strostīja saeimas bezdarbību, valdības darba

traucēšanu un deputātu iedomību. Viņi sēdot .iz-

plēstām kājām" un domājot lielu valsts darbu strādājot.

.Augstais nams" šo krupi norija, visu šo rūkto pa-

tiesību noklausījās .izplēstām kājām" un vairs ne acu

nepamirkšķināja. Kāds lūzums: iekšlietu ministru M.

Valteru viņi gāza par anonimu rakstu, ārlietu ministri

Z. Meierovicu par patiesiem, delikātā formi izteiktiem

vārdiem, bet Skujeniekam piedeva šo stipro vaļsirdību!
Tā nebija laba zīme — saeimas prestižu vairs ne-

spēja aizstāvēt neviens, tā vairs nemaz nebija.

Ilggadīgais ministru prezidents Kārlis Ulmanis

visvairāk varēs liecināt par to postošo iespaidu, ko

saeimas frakcijas un atsevišķi deputāti savā laikā at-

stājuši uz valdības darbu valsts labā. Ari viņš perso-

nīgi daudzus gadus bija atrauts no tiešā valsts pār-
valdes darba tikai tādēļ vien, ka viņa autoritāte bija

parlamentāriešiem draudoša. K. Ulmanis visvairāk ir

upurēts absolūtā parlamentārisma labā, kā stipras va-

ras iemiesotājs un partiju blakusvaras apkarotājs.

Latvijas pirmā iekšlietu ministra Dr. M. Valtera

pāragro .sapni" par stipru valdību un pirmā ārlietu

minisra Z. Meierovica gājienu pret parlamenta absolūto

varu 15. maijā dzīves tiešamībā pārvētta pirmais mi-

nistru prezidents Kārlis Ulmanis. Šie trīs pirmie rāda,
ka autoritārās valsts varas kodols mūsu valsti bija likts

jau 18. novembrī, un ka tas no veselīgas sēklas par



8

spēcīgu oaolu auga visus šos gadus līdz savam vaina-

gam — 15. maijam.
Vēstures perspektīvā mēs redzam, kā divu varu

cīņas — valdības un neatbildīgā parlamenta, beigusies
ar pirmās uzvaru. Pretējā gadījumā Latvija kā valsts

būtu bijusi tikai īsa laika jautājums, tā nozustu pūļa
bezvarā, jo katra daudzgalvaina vara ir bezvara, un

katrs kolektīvs ir tikai pūlis. Uz pūliskas bezvaras

drupām pacēlās personas — vadoņa vara.

Latvijā bija sācies jauns laikmets.

2. Tauta un vadonis.

Jaunlaiku polītiskā strāva — vadonība ir rakstu-

rīga ar to, ka tā nāk ar vienotas tautas principu. Ar

to vadonība krasi atšķiras no citām valsts pārvaldes
formām. Šim apstāklim piekrīt ļoti liela loma. Nāk-

dami no tautas kā tās gribas un nācijas vēsturisko
uzdevumu piepildītāji, jaunlaiku valsts vadoņi nav

konservatīvi ne sociālā, nedz polītiskā ziņā. Tiem nav

nekā kopēja ar agrāko laikmetu centieniem. Taisni

otrādi — jaunlaiku valsts vadoņiem piemīt sociāls un

politisks radikālisms. Tie iet jaunus ceļus. Neviena

partiju demokrātija Eiropā nav gājusi tik radikālus

ceļus sociālo problēmu kārtošanā, kā to darījuši auto-

ritārās valsts vadoņi. Modernās vadoņu zemēs vadoņu
princips tajā pašā laikā ir arī tautas principa piepil-
dījums. Tauta nodevusi savas pilnvaras vadonim, lai

tas valdītu viņa sun valsts interesēs. Starp tautu un

vadoni jaunajā iekārtā vairs nepastāv politiski mākleri

— partijas, kas bija nezolīdas starpnieces starp tautas

masu un valsts augstāko varu. Tās ļaunprātīgi savā

labā izlietoja lielās pilnvaras, ko tauta vienmēr pie-

šķīra partijām līdz ar vēlēšanu zīmīšu iemešanu urnās.

Partiju dēmokratijās tautas loma valsts pārvaldē pēc
ikkatrām vēlēšanām līdzinājās nullei, un tā bija fikcija.
Patiesā vara tad atradās partiju rokās, kas ar «tautas



suvereno varu" taisija labus veikalus, nebūt neprasī-
dama tautai pilnvaras. Vadonība un tauta, turpretim,

paliek vienotas nepārtrauktā valsts pārvaldes procesā.
Starp vadoni un tautu zuduši nevien politisko partiju
savtigā starpniecība, bet arī katrs faktors, kas mazināja
tautas tiešo iespaidu uz valsts vadību. Valsts un tautas

principi autoritārās pārvaldes ir savienojušies, un tie

abi ļoti sadzīvo par spīti tam, kā politiskā arēnā stāv

tikai vadonis, bet aktīvā masa itkā nozudusi.

Tas ari citādi nemaz nevar būt .Māksla valdīt

par cilvēkiem", raksta Ziem. Am. Sav. V. bijušais pre-
zidents Huvers ,ir atsevišķu individu īpašība. Tikai

personiba var valdīt par ideju pasauli un pār cilvēku

organizāciju Ja dēmokratija grib nodibināt savu varu

morāles, reliģijas laukā un valsts pārvaldē, tad tai

vajaga izcelt no sava vidus vadoņus. Patiesa vadonība

nevar rasties ne dabiskās izlases ceļā, ne birokrātiskiem

līdzekļiem, bet brīvā spēju, prāta un raksturu sacen-

sibas ceļā. Bet arī šādā kārtā pacēlies vadonis, lai

cik spīdošas būtu viņa īpašības, nevar vest masas pro-

gresa ceļu tālāk, ka to atļauj .vidējā" vienība, ko sa-

stāda tautas masa. Nācijas progress ir individuālo

progresu summa, nācijas sasniegumi ir individu sa-

sniegumu kopsumma. Radīt var tikai persona — va-

donis, bet ne pūlis. Pēdējais spēj tikai just, bet tas

nav apziņas spējīgs. Pūlis ir lētticīgs, tas iznīcina,
posta, neieredz, cerē, bet nekad nerada, neceļ. Viens

no ievērojamākiem psicholoģiskiem novērojumiem ir

tas, kā cilvēks pūlī zaudē domāšanas spējas, un ka

tas tikai jūt. Pūļa pasaule ir emocionālā".

Tādā kārtā tautas masu līdzdalība valsts celtnie-

cības darbā var būt nevis vadoša un noteicoša, bet

tikai līdzdarbojoša, sekmējoša un koriģējoša vadoņa
politikā. Tas nozīmē, kā tautas masa nav beigusi
līdzdarboties politikā, un ka neviens jaunlaiku vadonis

nav izstrīpojis tautu, kā politisku subjektu savā pār-
valdes sistēmā. Masas iespaids politikā palicis ne-

redzams, bet tomēr nenoliedzams. Arī bez parlamenta
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tauta var ietekmēt savu vadoni un bez pārspīlēti demokrā-

tiskam brīvībām pastāvēt blakus vadonim kā varas

faktors. Partiju demokrātijās tautas visasākie un vis-

rupjāk izteiktie protesti, kā zinām, nespēja novērst

panamas un korupcijas, krizes un ļaunprātības, ne-

spējīgus valsts vīrus un tautas interešu smagu pār-
kāpšanu. Par spīti sabiedriskās domas formālai varai,

tā partiju demokrātijās tomēr bija ļoti niecīga, jo par-

tiju līderi raudzījās tikai uz to, lai aiz viņiem stāvētu

majoritāte parlamentā un balsotāji, bet nekāda neat-

kaiīga sabiedriska doma.

Vadonis ceļ valsts un tautas labklājību tādēļ, ka

viņš ir spējīgākais šajā vēstures laikmetā Vadonis

ievēro tautas intereses un neatkarīgo sabiedrisko domu,

tādēļ ka viņš pats ir neatkarīgs. Viņš stāv tautas un

valsts priekšgalā tik ilgi un viņa vadoņa oreols mirdz

tik spoži, cik lielus vēsturiskus darbus tas veic un cik

stipru tas dara tautu.Vadoņa personāvēsture ielējusi tautas

ilgas un centienus, spējas un ticību — nācijas ģenia-
litāti. Kad vadonis runā, tad neskan viena individa

balss un viena cilvēka domas, bet tad runā tūkstots

balsu un dveš vēstures elpa. Ārkārtīgi rupjš un šaurs

materiālistisks uzskats ir tas, ka tautas vadonis rīkojas

politiski mēchaniski, un ka viņu rīcību nenosaka lielāki

tautas un vēstures neredzamie spēki. Krišjānis Val-

demārs, mūsu tautas pirmais vadonis, varēja rasties lat-

viešiem tikai pagājušā gadu simta sešdesmitajos gados,
un mūsu tagadējais vadonis, Dr. Kārlis Ulmanis varēja
rasties 1918. gadā un 15. maijā. Tā ir vēstures liku*

miba, ka tautas vadoņi paceļas tad, kad tie visvairāk

ir vajadzīgi. Ja nepastāvētu šis vēstures likums, tad

jau tautas varētu balsošanas vai kādā citā ceļā vien-

mēr sev grūtos brīžos un labklājības laikos radīt vado-

ņus, cik un kādus vien vajaga. Bet šī likumība, ši

lielā vēstures balva, kas tautām krīt vadoņu un lielu

vīru personās, paceļ viņus uz augstāka pjedestāla. Kā

tādi viņi ari patstāvīgi radot rada kolektīvi, patstāvīgi
ceļot, ceļ nacionāli, patstāvīgi veidojot, veido tautas garu.

10
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Kāda itāļu rakstnieka vārdiem runājot: .Vadonis
ir tas nesavtīgais virs, tā pašaizliedzīgā sieva, kas viss

nododas savējiem. Viņš pazīst ikvienu viņam uzticēto,

un tie pilnīgi uzticas viņam. Viņš katru lietu skaidri

aptver un noteic savos lēmumos. Viņš zina mērķi un

pazīst ceļu. Viņam ir drosme pa priekšu iet. Viņš —

vadonis — ir pietiekoši drošs, lai teiktu : sekojiet man!

Viņam netrūkst sajūsmas, lai visus valgotu pie sevis.

Viņam spēka diezgan, lai tos vestu un spites gana, lai

tos nepamestu. Viņš — vadonis — vēligais un līdz-

jūtīgais. Viņš prasi paklausību, bet pats vienmēr ir

gatavs savējo labā sevi nežēlot. Viņš ir izšķērdīgs ar

saviem spēkiem, un katrā viņa darbā ir klāt viņa kar-

stā sirds. Viņš prasa visaugstāko un pats izdara mak-

simālo. Viņš ir nepielūdzams, jo darbs un uzdevums

to prasa, bet nekad kundzisks, vienmēr godbijības pilns

pret brīvību un personību." Tas ir vadonis !

3. Kad Vadonis runā...

Mūsu tautas vadoni tagad klausās simti tūkstoši.

Pēdējā laikā notikušas vairākas lielas svētku svi-

nības, kā 15. maija tautas vienības svētki, Latgales
atbrīvošanas 15 gadu piemiņas svētki, strādnieku,

pļaujas svētki v. c, kuros vadoni klausījušies desmitiem

tūkstoši, pat simti tūkstots cilvēku. Ja ņemam vērā,
ka vadoņa runa tiek pieslēgta radiofonam, tad klausī-

tāju skaits daudzkārt pavairojas un tie sastāda visu

tautu. Kad vadonis runā, tad viņu steidz klausīties

visa tauta, un nevienā mājā pilsētās un uz laukiem tad

radioaparāti nav izslēgti. Nav tik steidzamu un sva-

rīgu darbu, kuru dēļ varētu nokavēt kādu mūsu iemī-

ļotā prezidenta runu, kad viņš griežas pie savas tautas,

un kad viņa vārdiem runā Latvijas sirds. Saprotama
lieta, ka valdības galvu Dr. K. Ulmani vajaga nevien

dzirdēt runas laikā, bet arī redzēt viņu runājam. Va-

jaga redzēt prezidenta cienīgo sirmo galvu, viņa pār-
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liecības pilnos, noteiktos žestus un dziļā, aizraujošā
ticībā kvēlošās acis, kad vadoņa skats slīd pār simts

tūkstošu lielo aizgrābto klausītāju pulku. Lai pilnīgi
saprastu vadoņa latvisko sirdi, vajaga nevien dzirdēt

viņa atjautīgo humoru, bet arī redzēt tā neizbēgamo

pavadoni — uzvarošo smaidu runas laikā Tādēļ pil*

nīgāko iespaidu no mūsu vadoņa runām vienmēr uzņem

viņa tiešie, tuvākie klausītāji, bet ne tie, kas klausās

ar mikrofona starpniecību. Tomēr arī pēdējie var būt

laimīgi par to, ka vadoņa runas tagad vienmēr dzirda-

mas ari zemes tālākos novados, un pat ārzemēs, kur

tās klausās svešumā izklīdušie tautieši, savus skatus

vērzdami uz dzimtenes pusi, un uz brīdi dzīvodami

līdz tēvijas svētku jūsmā.

Kad vadonis runā ...
Ko sa''a tad.jūsu sirds,

un kādas domas jūs pārņem, klausoties mūsu zemes

pirmajā ? Mūsu priekšā taču stāv vairāk kā lektors,
vairāk kā labs orators, kurš runā par svarīgām valsts

lietām un par tautas uzdevumiem un nākotnes mēr-

ķiem. Mēs redzam valsts darbā nosirmojušu galvu,

Latvijas vēstures veidotāju un tautas pravieti, kas dod

un prasa, kas ziedo sevi un prasa no citiem ziedoša-

nos vispārībai. Mūsu ausis uztver vairāk kā oratora

vārdus, mēs redzam vairāk kā runātāja žestus. Vārdi

var būt jauki un daiļskanīgi, bM dzīvā dvēsele, kas

izskan vēsturiskas, vadošas personības vārdos, ir neat-

darināma, un tā dzīvina ikvienu no tiem simtstūksto-

šiem, kas klausās vadoni nevien savām ausīm, bet ari

sirdīm. Auksts vārds nekā nespēj, tas izskan bez

atbalss un mirst tikko izrunāts, bet lielas personības

dziļākās pārliecības, nodomu un centienu izteicējs vārds

sakustina jaunai dzīvei tūkstošus un simtus tūkstošus.

Šo brīnumu nedara runātāja vārds, to dara vadoņa

personība, to dara vadoņa pārliecības spēks.

Kad vadonis runā... Tad tēvijas mīlestībā iedegas
mūsu sirdis, un mēs paši, nemanot nākam viņa varā,

viņa garīgajā varā. Mēs zaudējam savu .es", un tā

vietā sāk skanēt spēcīgs „mēs\ Mums nav vairs
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atsevišķas gribas un centienu, bet kopējie un vispārīgie.
Un tā tas ir šodien, tā tas bija jau tad, kad vadonis

mūs veda cīņās par tautas brīvību un neatkarību. Lūk,
kāds vecs avīžu raksts no tiem laikiem: .Latvijas
Sarga" 1919. gada 16. jūlija numurā. Tas ir ievērojams
kā pirmais raksts, kas mēģina atminēt tautas vadoņa
Dr. K. Ulmaņa personibas lielo noslēpumu, noslēpumu,
par kuru pats prezidents strādnieku karogu svētku

svinībās zīmīgi teica: .Pēc gada vai pāris gadiem var-

būt būs viens otrs vairāk, kas teiks, ka viņi Ulmani ir

pazinuši un sapratuši, bet es teikšu, ka maz, pavisam
maz būs to, kas Ulmani ir pilnīgi sapratuši." Šī raksta

virsraksts ir .Ulmanis". Tur lasām:

.Grūti raksturot cilvēku. Nedomāju arī, ka tas

ir tas svarīgākais: saprast cilvēku raksturu. Daudz

vairāk ir no svara sajust, kāpēc kāds cilvēks ir mīļš,
dārgs, gaidīts.

Cilvēka raksturs var mainīties, tas var piespiesties.
Nepiespiežama, negrozāma ir cilvēkā viņa dziļākā
būtība, dziļāka un svarīgāka par pašu raksturu, kā

ieskolotu, izveidotu dzīvē.

Šī dziļākā dvēseliskā būtība ir mums — ikvienam,
kas bijis viņam tuvāk — pats augstākais un cienīja-
mākais mūsu valsts politikas vaditājā.

Kas gan viņu nepazīst — viņa vārdu — viņa

spēcigumu un viņa garīgo, rakstura bagāto seju.
Vēl vairāk: kam būtu vēl šaubas, kas nejustu

viņa dvēseli, dvēseli kā cilvēku mīlestības un cilvēku

cienibas izteiksmi un cilvēcības skaidro avotu?

Par viņa raksturu lai spriež, kas salīdzina rak-

sturu īpašibas, grib spriest un prātot, šķiro cilvēkus

pārāk cietos tipos. Tie atradīs pašu labāko, tie atra-

dīs rakstura nosvērtību.

Bet ko sacīt tiem, kas grib ticēt, ka ne raksturs

ir tas, kas savieno cilvēkus, padara tos brīvus un saska-

ņotus, bet gan cilvēcības jūta, dvēseles harmouisms,

ne prāta veidojums un ne prāta doma, bet gan die-

višķīgā dvēseles dziesma?
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Raksturs meklē atziņas, prāta sprieduma. Dvē-

sele neprasa nekā, tā ir apmierināta ar sevi un nejautā,
ko cilvēki saka, tā ir brīnišķīga, lielāka nekā rakstura

veidojums. Dvēseli — apbrīnojamo cilvēka būtību —

ciena sirds, kad tā redz spēcīgo valsts darbinieku, kura

vārdu tagad min katra diena

To mīlē — mīlē ar visu sirsnību.

Mīlē ar neprātību, bez egoisma.
Tas ir un būs viņa spēka avots.

Kāpēc to sacīt? Vaj nesacītais nav svētāks, tālāks

ikdienai, kā vārdos izteikts? Un kaut ari. Kaut arī

vārdi būtu lieki. Vērojot savus spēkus, gribas ikvienam

jautāt: vai gļēvi neslēpjam pārāk laba un sirsnīga
savās krūtīs? Cik maz mēs sakām savam no tā, ko

patiesi gribētos teikt, cik bieži roKa apstājas nesatvē-

rusi drauga roku. Tāpēc ari pārāk maz sirsnības mūsu

priekos un bēdās. Kāpēc salauzt auksto ledu, kas

iekalis mūsu jūtas ?

Mazāk cienības, mazāk aukstā, nenozīmīgā sa-

biedriskuma un vairāk sirsnīgu jūtu — vienkāršu, ne-

slēptu, brīvi izteiktu.

Šīs jūtas runās arī citādi mūsu valsts darbā, nekā

tīri politiskais prāts, un tās aizdedzinās vēl neskaitāmi

daudz spulgu liesmu. Šīs jūtas ir tās, kas plūst pre-

tim mūsu valdības vadītājam : tās neprasa pēc rakstura,

tās meklē tīro uu sirsnīgo cilvēcību.

To domāja vakar, kad atskanēja viņa vārdi Tautu

padomē, kāds jūtu cilvēks."

Tagad, pēc sešpadsmit gadiem, varam atsegt ari

augšā minētā raksta autoru Tas ir ministru prezi-
denta palīgs neatkarības cīņu laikā un tagadējais sūt-

nis Varšavā Dr M. Valters.

Un šais lielajās dienās, kad vadoņa vārdu ik-

dienas min visa tauta, un ari svešumā viņu apbrīno,
mēs atkārtojam Dr. M. Valtera vārdus:

.Dvēseli, apbrīnojamo cilvēka būtību — ciena

sirds, kad tā redz spēcīgo valsts darbinieku, kura vārdu

tagad min katra diena.
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Ta mīlē — mīlē ar visu sirsnību.

Mīlē ar neprātību, bez egoisma.
Tas ir un būs viņa spēka avots."

Kad vadouis runā, mēs jūtam tīro un sirsnīgo

cilvēcību, kas plūst no viņa personības. Arī ikviens

no mums tad nāk tai lielajā gaismas lokā, ko šī va-

došā personība apgaismo. Un līdzi viņam arī mūsu

dvēseles sāk skanēt pilnīgāki, un mēs jūtam spēkus
augam un gribu rūdamies, lai kalpotu Latvijai, lai

ietu to ceļu, pa kuru mūs ved vadonis.

Kas dzirdējis prezidenta dzīvinošos vārdus, kas

dedzis līdzi viņa sajūsmā, kas vērojis viņa lielo celt-

niecības darbu, tas nekad vairs nepaliks remdens

tautas lietai. Tas arī turpmāk būs uzticīgs sekotājs
vadonim un lielā laikmeta nenogurstošs līdzgaitnieks.

Un vadoņa runas tad ir kā uguns liesmas, kas

atkal un atkal iededzina mūsu sirdis jaunajai Latvijai
— mūžīgai Latvijai.

4. Satversmes principi.

Mūsu vecās satversmes pamatā bija likti trīs

galvenie principi — internacionālais, demokrātiskais

un kolektīvais. Pēc mūsu agrākās satversmes gara un

burta latviešu tautai, latviešu kultūrai un latviešu va-

lodai bija gluži tādas pašas tiesības un pienākumi
valstī, kā žīdu, vācu, krievu un poļu minoritātēm.

Mūsu satversmes atziņā Latvijas valsts nav dibināta,
lai aizsargātu, nostiprinātu un veicinātu latviešu tautas

gadu simteņu vecās tiesības uz dzimto zemi, un lat-

viešu kultūru no Austrumeiropas nomales stūrīša pa-

celtu veco kultūrtautu augstumos. Nē — latviešu

tiesības uz šo zemi mūsu satversmē nebija deklarētas

lielākas, nekā tam nejaušam ieceļotāju baram, kas ve-

cās krievu caristes un lielās krievu revolūcijas nedienās

bija atnesti šurp no austrumiem. Dēmokratisko vien-

līdzību nu reiz tā saprata, ka piecus gadus ilga no-



dzīvošana bez pienākumu un upuru nešanas jaunajā
valstī, dod tādas pašas tiesības zemē, kā iedzimtai

tautai, kas paaudžu paaudzēs še strādājusi un cinī-

jusies. Mūsu agrākā satversme gan deklarēja Latviju
kā demokrātisku republiku, bet ne kā nacionālu lat-

viešu valsti, kur latviešu tautai, kultūrai un valodai

būtu bijušas kaut par matu platumu lielākas tiesības

nekā ienācējiem — austrumu žīdiem, krieviem, poļiem
un vāciem. Mūsu pirmajiem politiķiem un parlamen-
tāriešiem galvās bijusi Kerenska revolūcijas putra, bet

ne skaidras latviešu valsts vīru smadzenes, un satversmes

kūmās nav stāvējuši Juris Allunans, Kronvalda Atis un

Auseklis, bet Menders un Diibins. Šis satversmes sa-

pulces internacionālais vairākums neradīja latviešu

nacionālu valsti, bet internacionālo Bābeles torni, un

šajā tautību dēmokratiskajā .vienlīdzībā* viņi domāja
atraduši sociālās un nacionālās taisnības pēdējo vārdu!

Ak, svēta vientiesība!

Un raugi — šis internacionālais princips mūsu

valsts agrākajā satversmē sabruka. Jūs varat izstaigāt
latviešu zemi no austrumiem līdz rietumiem, no zie-

meļiem lidz dienvidiem, un neatradisat latvieša, kas

varētu samierināties ar tādu stāvokli, kāds latvju tautai,
valodai, kultūrai un latvietības idejai bija ierādīts in-

ternacionāli demokrātiskās Latvijas satversmē. Šis in-

ternacionālais princips ir svērts un par vieglu atrasts.

Kamēr vien Latviju apdzīvos pašapzinīga latvju tauta,
tik ilgi latviešu tiesību apziņa nekad neatzīs vienlīdzīgas
tiesības uz zemi un kultūras valdonību ar sevi tautību

mistrojumam, kas šurp atnests mūsu vēstures nebal-

tajās dienās. Šis aplamais, marksisma princips zem

demokrātiskas maskas bija likts mūsu satversmes pa-
matos, tādēļ ari nebrīnīsimies, ka ēka, kas uz tā bija
celta, sagruva, un nekad vairs agrākajā veidā neat-

jaunosies, kamēr neliks jaunus pamatus. Tie var but

vienīgi — latviešu nacionālās varas princips, latviešu

valodas un kultūras valdonības princips — latvietības

ideja.

16
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Bez šis internacionālās un aplami saprastās tau-

tību dēmokratiskās vienlīdzibas dogmas, mūsu vecā

satversme cieta vēl arī no kolektīvā resp. koleģiālā

principa. Visa vara partijām saeimā, nekādas varas

valdībai vai vienai personai! Dēmokratiska ir tikai

daudzgalvaina kolēģija, viens ir — monarehs!

Saprotama lieta, ka arī tā tipiska marksistiska

domāšana. Ja nu reiz pate tauta, kā divi miljoni liela

masa, nevar tieši valdīt, tiesāt un izdot likumus, un ja
tai šis funkcijas jāuztic citiem, tad taču ir skaidrs, ka

100, 10 vai 1, kam tā uz laiku nodod savu suvereno

varu, še nespēlē nekādu lomu. Ja viens ir «ķeizars",
tad šie 10 vai 100 arī ir ķeizari! Muļķu ķeršanai jau
var daudz ko iegalvot, bet veselā prātā spriežot,
jāatzīst, ka vadonības un koleģiālais pārvaldes principi
ir vienādi demokrātiski vai nedēmokratiski. Starpība
še ir tikai tā, ka 100 vīru kolēģijas aparāts ir pārāk

smags un nederīgs ātrai un sekmīgai rīcībai — šīs ir

vadoņa priekšrocības. Tai ziņā ir pilnīgi dibināts sa-

kāmvārds: .dumjš kā komisija". Katrs par sevi šīs

komisijas locekļi var būt gudri un godīgi, bet visi

kopā tie būs nespējīgāki par visvājāko šīs komisijas
locekli. Tā ir parastā personības un bara izšķirība,
ka pirmā ir aktīva, noteikta, ātras un saprātīgas rīcības

spējīga un politiski radoša, kamēr bars ir nenoteikts,

gļēvs un radīt nespējīgs.

Visa pasaules politiskā vēsture ir apstiprinājums
vadošas personas ģēnijam un pūļa nevaribai. Valstis,
kas devušas vadošai personībai iespēju pacelties tautas

priekšgalā, palikušas stipras un bagātas, bet kas to

ierobežojušas — ir nīkuļojušas. Pasaules lielākās un

vecākās dēmokratijas kā Anglija, Ziemeļamerika Savie-

notās Valstis, Skandināvijas valstis, kurās lielākā vai

mazākā pilnībā izcelts spējīga vadoņa princips, bet ne

daudzgalvaina komisiju būšana, vēl šo baltu dienu

tādā mērā nepazīst politiskas krizes, kā vulgārās krie-

�iski-žīdiskās dēmokratijas. Arī šis koleģiālais princips
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neizturēja vēstures provi un lidz ai internacionālo visu

tautību .vienlīdzības" postulātu 15. maijā krita.

5. Personība — radītājs.

Viens no mūsu aizejošās, vecās paaudzes ticibas

postulātiem bija neticība personības vadošai lomai

vēstures notikumos. Saimnieciskie apstākļi, mēchaniska

cēloņu un seku kopsakarība, materiālo spēku, dzelzs-

likumība, kurā cilvēka apzinīgā griba un vadoša roka

maz ko var grozīt, — lūk — ceļš, kuru iet tautu po-

litiskā un sociālā attīstība. Tā domāja vakardienas

paaudze un tāda bija viņas sabiedriskā ticība — ideo-

loģija. Tas bija vēsturiskā materiālisma uzskats Ne

gudri valdnieki, nedz ģēniji nevarot nekā daudz

ietekmēt šo cilvēces vēsturiskās attīstības procesu, ku-

ram ciešas jo ciešas robežas nospraudusi visuvarenā

ekonomiskā struktūra, un cilvēka gars esot tikai šis

ekonomikas virsbūve. Personība, liela, vadoša perso-
nība bija viņu mācībās padarīta smieklīga. Kas gan

par nerru ir šis Napoleons! Ja viņam pirms izšķirošās
kaujas nebūtu piemetušās iesnas, tad Eiropas liktenis

būtu savādāks. Tā viņi zobojās. Un ja Kleopatras
deguns .. .

v. t. t, v. t. t.

Bet vēsture smagi atriebj vēsturisko patiesību

nievātājus. Paaudze, kas nāca ar mācību par saimnie-

cisko spēku un masu visuvarenibu vēstures notikumos,
un vadošai personībai negribēja piešķirt nekādas lomas,

tagad piedzīvojusi savas ticības pilnīgāko sabrukumu.
Šī mācība Eiropā tagad ir sista. Un kas to sitis?

Viņu pašu nonicinātais personības vadošais garsl
Vismaz divas pēdējās paaudzes vēsturiskos va-

roņus tērpa nerru drēbēs un pielūdza masas, stichiskas,
nevadītas masas un ekonomisko apstākļu fetišu. Lat-

viešiem šādus uzskatus sāka potēt jaunstrāvnieki pirms
četrdesmit gadiem, un to turpināja visu laiku viņu

pēcteči — sociāldēmokrati. Tā bija savdabīga fata-
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lisma mācība, pēc kuras atziņām gudrākais cilvēks ir

tas, kas nemēģina ietekmēt tautu vēsturisko gaitu ar

apzinīgu gribu un vadoņu roku, bet ļauj tai iet likteņa
un apstākļu iepriekš jau nosprausto ceļu.

Mūsu vecā paaudze šo mācību pieņēma kā ticību.

Līdz 1918. gada 18. novembrim, — un arī pēc tam

mēs apzinīgi vairījāmies vadošas personības, kuras

mūsu apziņā parasti tēlojās kā despoti Kā masas

dievinātāji un vadošas personības nīdēji, mēs taisījām
mūsu veco satversmi, un to pārsātinājām šim neauglī-
gām dogmām. Tas bija jo savādāki, kā taisni revo-

lūcijās lielākās masu kustībās, spilgti izceļas vadošu

personību nozīme. Tagad taču gandrīz visi atzīst, ka

viens no galveniem 1905. gada revolūcijas neveiksmes

cēloņiem bija vadības trūkums. Un ikviena masu

kustība ir liela, varena ua aizraujoša tikai tad, kad to

vada lielas personības. Vislielākie momenti tautas

masu dzīvē — karš un revolūcijas — ir arī lielākais

vadoņu laiks. Statika vēl ir domājama bez vadoņa,
bet dinamika nepavisam nē. Tikai kustībā, — nacio-

nālā, politiskā vai sociālā — Īsti parādās vadošas per-

sonas milzīgā loma, un no tās lielā mērā tad ari at-

karājas viss viņas liktenis. To apstiprina arī mūsu

jaunākā vēsture.

Latvijas atdalīšanās no Krievijas bija nacionāli-

revolucionārs akts. Šī revolūcija bija sekmīga patei-
coties tautas varonībai un priekšzīmīgai vadībai. Mūsu

brīvības ciņu vadoņi — Dr. Kārlis Ulmanis un ģenerālis
Balodis nebija nenozīmīgs faktors šajā lielajā tautas

kustībā, kas izšķīra mūsu likteni, viņi nebija skaida

trakojošā jūrā, bet stūrmaņi, kas cieši savās rokās tu-

rēja kuģa stūri un novadīja mūs mierīgā ostā. Un
kurš gan teiks, ka mēs to pašu būtu sasnieguši, ja
šī stūre 1918. līdz 1920. gados būtu, piemēram, torei-

zējo sociāldēmokratu vai tral. rokās ? Ir taču Gruzijas
piemērs.

Tas pats notika arī mūsu nākošā svarīgākā vē-

stures posmā — 15. un 16. maija liktenīgās dienās.



Še vēl vairāk, kā 18. novembri parādījās nacionālo

vadoņu loma valsts dzīvē. Partiju laikmets ar savu

noliedzošo izturēšanos pret personīgu vadību atkāpās

pēdējās priekšā. Pirmajā momentā, kad sastapās bez-

veidīgā masa ar apzinīgu nacionālu vadību, kapitulēja

vājāka — bezveidība. Un kaut arī liela loma laikmeta

pārvērtībās piekrita tiem bēdīgiem .ekonomiskiem ap-

stākļiem", kurus bija Latvijā radījuši partiju viri, tad

tomēr jaunā iekārta mūsu zemē varēja nodibināties

tikai noteiktu autoritātu vadībā. Šajā iekšējā nacionāli-

revolūcionārā aktā vairāk, kā jebkur apstiprinājās vē-

stures varoņu loma tautas likteņos. Apstiprinājās tas,
ko mūsu vecās, radikālās inteliģences paaudzes četr-

desmit gadu laikā negribēja atzīt. Tauta tikai kā

nacionāli apzinīga un vadīta vienība spēj piepildīt
savus vēsturiskos uzdevumus

.. .
Nav nekādu pre-

iešķību starp tautu un tās vadību, ja katram tautas

loceklim ierādīta pienācīga vieta, un ja tie viens otru

papildina. Vecām kultūrtautām vēstures gaitā nodibi-

nājusies šāda tautas un vadības vienība, un izpaužas
valstiskās tradicijās, pietātē, varas cienīšanā, tāpat, kā

no otras puses — tautas interešu un tiesību respektē-
šanā. Jaunajām politiskajām vienībām tas viss vēl

jāizkopj. Neizveidotas nācijas ir kā rūgstoša mikla,

kas vēl met anarķisma un nihilisma burbuļus. Tie

daudzkārt turēti par progresiviem un dēmokratiskiem,
bet patiesībā ir verdzibas gara atliekas. Neviena tauta

pasaulē vēl nav devusi tik maz Cezaram kas pienākās,
kā latvieši. Mēs savā nesenā pagātnē nemaz laicīgas
varas neesam atzinuši, un arī gars pār mums valdījis
tikai savā sliktākā veidā — dogmā. Brīvs nacionāls

gars, kas stāv ciešā saskaņā ar tautas un valsts vadību,
tas vēl mums jāieaudzina. Liels negatīvisms, kriticisms

un vēl lielāka lišķlba nav brīva nacionāla gara pa-

zīmes. Bet Šo īpašību mūsu tautā vēl netrūkst.

Trūkumi mūsu raksturā pa daļai izskaidrojami ar

vadības trūkumu nesenajā pagātnē. Mēs nevarējām
turēties pretim tiem postošiem spēkiem, kam bijām
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padoti. Tagad apstākļi grozījušies uz labu, — mēs

varam apzinīgi veidot arī tos pamatus, uz kuriem turas

ikviena stipra valsts — apzinīgu nacionālu raksturu.

Mēs neaudzināsim vairs latviešus — apstākļu pro-

duktus un nespēcīgas rotaļlietiņas dzīves plūdumā, bet

pašapzinīgus, brīvus un varonīgus raksturus, kas stāda

tālus mērķus, kam ir spēks un drosme par tiem sākt

lielo dzīves cīņu.

6. Jaunās Latvijas sabiedriskie pamati.

Mūsu presē ir apgaismoti tie politiskie cēloņi,
kas noveda valsti pie autoritārās iekārtas nodibinā-

šanas, bet vēl nemaz nav iztirzāti jaunās pārvaldes
ceļu sagatavotāji sociālā dzivē. Šiem pēdējiem tomēr

piekrita izšķirošā loma. jo vienīgi uz Latvijas jaunās
sociālās iekārtas pamatiem varēja pacelties un nodibi-

nāties arī jaunā politiskā sistēma.

Tautas padomes platformā, kas palika arī saistoša

pagaidu valdības darbībai, bija kāds zīmīgs pants.
Tas deklarēja, ka sociālā iekārta Latvijā lidz Satversmes

sapulces sanākšanai paliek negrozīta. Šis noteikums

bija nevien sociālā pamiera noslēgšana uz laiku, bet

arī pilsonības nodrošināšanās pret kreisā spārna sociā-

lizācijas tieksmēm, kas 1918. gada beigās bija drau-

došas nevien Austrumeiropā, bet arī rietumos. Liktenis

bija lēmis, ka nopietnas sociālizēšanas briesmas Lat-

vijā tomēr nebija ne pirms, ne pēc Satversmes sa-

pulces sanākšanas, bet gan otrādi — kapitāliskās
saimniecības sistēmas nostiprināšana ar jaunu agrār-
iekārtu.

Jau pirms Satversmes sapulces sanākšanas un

tās izdotā lielā agrārreformas likuma pagaidu valdība

bija iesākusi muižu sadalīšanu bezzemniekiem, un

līdz ar to likusi pamatus mūsu jaunām agrārattiecībām.
Satversmes sapulce šai virzienā gāja konsekventi līdz

galam un ar lielo zemes reformu lika pamatus tai agrār-
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iekārtai, kas mūsu apstākļos nozīmēja jaunu sociālu

attiecību ua jaunas sociālas iekārtas nodibināšanu. No

velti bailēs gaidītā sociālisma še, zināms, nebija ne

vēsts, bet gan taisni otrādi — tika radīts jauns spēcīgs
saimnieku slānis, kas drīzi vien pieteica savas tiesības

arī politiskā laukā.

Sociāldēraokrati laikam vismazāk saprata to vi-

ņiem un visai ..demokrātiskai" iekārtai liktenīgo soli,
kas bija sperts ar muižu sadalīšanu bezzemniekiem.

Tāpat kā 1905. gadā, arī tad viņi iedomājās visu so-

ciālo jautājumu svaru tikai pilsētās, un neievēroja, ka

lielā agrārreforma kā privātkapitālistisko attiecību no-

stiprinātāja uz laukiem sagrāva viņu pašu un viņu
līdzgājēju politisko būdu. Viņi neredzēja, ka uz muižu

un lauku proletāriāta drupām paceļas jaunā sociālā

iekārta Latvijā, kas drīzi vien nosviedīs no sevis ari

tai nepiestāvošo partijdēmokratijas iekārtu. Ja viņi to

būtu sapratuši, tad tie nekādā ziņā nebūtu pielikuši

savu roku lielās agrārreformas izvešanā (ko tie bieži

pēc tam sev pierakstīja par lielu nopelnu), bet būtu

stāvējuši vai nu par agrāko agrāriekārtu (muižniecību)
vai ari par Pētera Stučkas komūnām. Kā vienā, tā

otrajā gadījumā, tiem būtu palikusi lauku proletariāta
masa, un pilsonībai nebūtu nākušas klāt tik stipras

rezerves, kā jāunsaimnieki.

Mēs neesam materiālistiskā vēstures uzskata pie-

kritēji, bet tomēr varam atzīt, ka ikvienai sociālai

iekārtai atbilst sava pelītiskā iekāra Nevar būt, ka

kapitālistiskai sociālai iekārtai varētu būt sociālistiska

politiska vadība, vai arī otrādi. Jauni augoši sociāli

slāņi vienmēr agri vai vēlu ir pieteikuši arī savas

politiskās tiesības un atraisījušas savus politiskos
spēkus. Partijdēmokrati uz isu laiku šos jaunos augo-

šos spēkus, ko atraisīja lielā agrārreforma, bija iejūguši
savā (jaunsaimnieku) līderu privātpolītikā. Bet jau tad

tālredzīgākiem bija skaidrs, ka šie spēki pāraugs savu

šauro partejisko vadību un nometīs viņus lidz ar visu
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aplamo politisko iekārtu, kuru tie aizstāvēja. Tas, kā

zināms, notika nakti no 15. uz 16. maiju.

Mēs negribam še vēl uzsvērt to lielo lomu, kādu

jaunsaimnieki-aizsargi kopā ar vecsaimnieku atvasēm

un citiem nacionāliem spēkiem godam veica 15. maijā.
Būtu vienpusīgi šo vispārējo nacionālo kustību iz-

tulkot ar kādas šķiras nozīmi. Bet še nepieciešami
ideoloģiskās skaidrības labā reiz par visām reizēm

uzsvērt, ka partijdēmokratija bija vecās sociālās (agrār-)
iekārtas politiskā .virsbūve", un ka tā bija sveša tai

Latvijai, kura dzima pēc mūsu lielās zemesreforraas.

Sociāldemokrāti, kreisie pilsoņi un visi, kas pielika
savu roku mūsu radikālai agrārreformai, tai pašā laikā

lika pamatakmeni arī mūsu jaunajai politiskai iekārtai

— autoritārai valsts pārvaldei. Saprotama lieta, ka

viņi to nedarīja būdami pie pilna politiska prāta, tā

tad arī bez kādiem nopelniem, bet viņiem arī še izgāja
tāpat kā tai unteroficiera sievai, kas pati sevi izpēra.
Nacionālā pilsonība un vecā zemniecība labi zināja, ka

agrārreformas radītais slānis ir viņu nākamais sa-

biedrotais, un ka kopā ar to viņi iedzīs pēdējo naglu
nevien sociālisma, bet arī tam pakalpīgā pusbrāļu —

partijdēmokratisma zārkā. Nepagāja ilgs laiks no

agrārreformas izvešanas, kad 15. maijā jaunā sociālā

iekārta ieguva sev piemērotu jaunu politisku iekārtu.

Še lieki būtu uzsvērt tās bēdas, ko sociāldemo-

krāti un kreisie pilsoņi piedzīvoja jaunsaimnieku sētās.

Sociāldēmokratu iespaids sabruka uz laukiem tikpat

pēkšņi, cik ātri nostiprinājās mūsu jaunsaimniecības.
Arī kreisie (centra) pilsoņi bija spiesti meklēt sev

jaunus pievilkšanas lozungus, un šai nolūkā zaimoja

pat nacionālus un reliģiskus svētumus. Neviena ne-

audzēta, nevienam nemanot izauga jaunā sociālā

iekārta, un līdzi tai zeme brieda ari politiskām pār-
vērtībām. Kas apkaroja absolūto parlamentārismu,
veco satversmi, partiju korupciju, nespējīgas valdības

v. t t, tas, bez šaubām, ir veicinājis jaunās iekārtas

atnākšanu. Bet nākošais vēsturnieks vislielāko godu



še atdos nevis šiem .fašisma" aģitatoriem, bet gan
viskarstākiem demokrātiem un visuzticigākiem vecās

satversmes sargiem — vecajiem partiju pilariem. Ne-

vien ar savu kolosālo muļķību un noziedzību, bet

galvenā kārtā ar agrārreformu viņi paši neapzinādamies
radījuši saimniecisku un sociālu pamatu, uz kura

15. maijā izplauka arī politikas zieds.

Satversmes sapulce pieņēma lielo agrārreformas
likumu 1920. gada pavasari, bet satversmes likumu

divi gadus vēlāk. Ja ņemam vērā, ka mūsu satversme

vispilnīgākā veidā iemiesoja sevī veco partijsistēmu,
un ka agrārreformas radītā iekārta un sabiedrība bija
faktiski šis iekārtas .uzspridzinātāji", tad iznāk,
ka šai iekārtai kaps bija izrakts jau pirms šūpuļa
kāršanas.

Vadonības laikmeta radītājiem jāatdod gods, ka

viņi vaļējām acīm vērojuši lielās pārgrozības Latvijas
sociālā dzīvē pēdējos gados un no šīm pārveidībām
istā laikā taisījuši drošu un konsekventu slēdzienu.

Viņi nodeva aizmirstībai politisko iekārtu, kas bija
dzimusi pavisam citos apstākļos, un nodibināja jaunu
valsts pārvaldi — piemērotu mūsu jaunajiem ap-

stākļiem. To darījuši visi lieli reformātori visos laikos

un visās tautās.

Būtu vienpusīgi domāt, ka jaunā Latvija nākusi

tikai ar jaunu politisko iekārtu un ka tās vienīgais
uzdevums ir agrākās greizās politiskās līnijas iztaisno-

šana. Ir jau tiesa, ka šī politiskā programa ieņem

ļoti redzamu vietu atdzimstošās Latvijas uzbūves darbos,

un ka arī uz ārieni tas parādās ļoti spilgti, jo veco

valsts institūtu vietā radīti jauni un agrākās darbības

metodes atmestas, to vietā nākušas citas. Viss tas

pilsoņiem ir skaidri redzams, un viņi ļoti labi uztver

lielo starpību starp agrāko un tagadējo iekārtu.

Bet dzīve nesastāv vienīgi no ārējās čaulas vien,
un tāpat valsts dzīves rāmis — politiskā forma, dots

tikai priekš tam, lai to piepildītu ar jaunu saturu.

Tautas locekļu un slāņu savstarpējās sociālās attiecības
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un mušu kultūras centieni ir kodols, kas, kopa ar po-
litisko sistēmu, turpmāk veidos mūsu nacionālo seju
un gala rezultātā parādis sasniegumu tam dzijām na-

cionālam procesam, kas Latvijā sākās nakti no 15. uz

16 maiju.

Ja jau tikai politiskā iekārta būtu bijusi mūsu

agrākās dzīves vienīgais jaunums, tad jau šodien mums

nekas vairs nebūtu ko darīt, — jo šie Jaunumi tagad
ir laboti. Nē, — mūsu nenormālās sociālās attiecības

tāpat postīja tautu un vienīgi uz tām politiskās partijas
varēja novest valsti tik dziļi purvā. Par spīti tam, ka

karš, revolūcijas un mūsu lielā agrārreforma Latvijā
bija stipri nolīdzinājusi sociālās plaisas, antagonisms

starp pilsētām un laukiem, starp strādniekiem un pil-

soņiem, un, tavu brīnumu! — starp veciem saimnie-

kiem un jaunsaimniekiem — bija ļoti liels, tā kā par
sociālo mieru mūsu zemē nevarēja nemaz runāt.

Mākslīgi meklēja un kultivēja sociālas, saimnieciskas

un pat profesionālas pretešķības, lai uz grupu interešu

«aizstāvēšanas" pamatiem partijām būtu kāds darbības

pamats un vēlētāju balsis. Visspilgtākais piemērs bija
mūsu lauki. Latvijas lielo agrārreformu ne bez pamata

dēvēja par Latvijas saimniecisko un sociālo satversmi.

Šīs reformas nepieciešamību radīja nevis savi saimnie-

ciski cēloņi, bet sociālas un nacionālas dabas motīvi.

Mēs sadalījām vācu muižnieku iatifundijas ne tādēļ,
ka tās maz ražoja lauksaimniecības produktus un ka

tās sevi saimnieciskā ziņā neattaisnoja, bet gan tadē),
ka septiņdesmit procentēra lauku iedzīvotājiem-bezzem-
niekiem pretim stāvēja skaitliski niecīga muižnieku

grupa. Šo lielo sociālo plaisu nolīdzināt bija mūsu

agrārreformas galvenais mērķis, vēl vairāk tadē], ka ši

plaisa tajā pašā laikā bija arī nacionāla. Lielā sociālā

un nacionālā netaisnība, kas valdīja agrāk uz laukiem,
bija visu nemieru cēlonis un tādēļ nekāda brīvība,
miers un stabilu apstākļu nodibināšanās nebija domā-

jama pirms jaunas, taisnīgākas agrariekārtas radīšanas.

Bet tikko sāka dzīvē izvest šo lielo sociālo izlīdzinā-



šanas likumu, šo pretešķību nolīdzinājumu, kad partiju
mākleri bija klāt un meklēja jaunas plaisas uz laukiem.

Radās jaunsaimnieku, sikgruntnieku, sīkzemnieku un

zvejnieku partijas, kas dzina ķili starp vecajiem un

jaunajiem lauku saimniekiem. Jūs esat sevišķa saim-

nieciska grupa, — viņi teica, — ar sevišķām interesēm

un jums maz kas kopējs ar vecsaimniekiem. Kas gan
tās varēja būt par sevišķām interesēm, ja viens grunt-
nieks savu māju bija iekopis trīsdesmit, četrdesmit

gadus agrāk, nekā otrs, un ja vienam bija sešdesmit

un otram simts pūrvietas zemes, — to neviens ne-

prasīja.

Saprotama lieta, ka jaunās Latvijas sociālā struk-

tūra ir dibināta uz mūsu tautas sociālo viengabalainību,
sociālo slāņu apvienību un sakausēšanu, bet ne šķel-
šanu. 15. maija sociālā politika atmetusi visas jaun-
saimnieku un vecsaimnieku nesaprašanās un stādījusi
vienotas zemniecības mērķi vienotā latviešu tautā. Vēl

vairāk, no šīs vienotās latvju zemnieku saimes nav

izslēgti arī laukstrādnieki, kurus jaunās Latvijas vadī-

tājs K. Ulmanis un valdiba uzskata nevis par lauku

proletāriešiem, bet gan par zemniekiem, kas stāv plecu
pie pleca lauksaimniekiem kopējā darbā un pienā-
kumos- Jau savas sabiedriskās darbības sākumā K.

Ulmanis piegriezis lielu vērību laukstrādnieku stāvokja
uzlabošanai. Viņš ieteica jau tad .padarīt laukstrād-

nieku dzīvi vieglāku un patīkamāku, tad tiem būs

lielāks darba prieks un viņi nebēgs no zemes".

Ar taisnīgu un lietpratīgu rīcību un plašu sociāl-

politisku skatu jaunās Latvijas vadoņi ķērušiem pie
mūsu dzīves pamatu pārkārtošanas. Arī pilsētas viņi
nav izlaiduši no sava redzes aptoka, lai gan tām ir

un, jādomā, arī paliks uz priekšu mazāka loma Lat-

vijas dzīvē, nekā laukiem. Tik cieša vienība starp
pilsoņiem un strādniekiem sociālā laukā, kāda pastāv
mūsu zemniecībā, gan laikam nekad nebūs panākama,
bet stāvokja uzlabošanās jau arī še novērojama un

nākotnē tas var vēl lielākā mērā uzlaboties. Jo visas

26



27

mūsu sociālās pretcšķības kopsummā nebija tik lielas

un asas, kā to mākslīga uzpūšana un sakurināšana ar

šķiru naida sludināšanu. Marksisms bija naidīgs ne*

vien darba devēju šķirai, bet ari pašam darbam. Tas

nemācīja milet darbu kā visu vērtību vienīgo avotu,
bet to nicināt, kā sociālās atkarības radītāju.

Mūsu vecās skolas sociālpolītiķi nesaprata aug-

stāko, vienojošo saišu, kas vieno darba darītājus, vai

tas ir uzņēmējs, vai izpildītājs, viņi nepazina ari va-

ronīgās gribas pārspēt darbā un dzīvē lielās pretešķības
ar to bagātību, ko materiāli un morāliski dod veiktais

darbs. Viņi saprata tikai sociālo atkarību lāstu, bet ne

saimnieciskās jaunradīšanas svētību.

Jaunās Latvijas sociālā doma nes mūs uz to

pilnību, kuru spēj sasniegt ne viena šķira, ne individs,
bet tautas nacionālā un sociālā kopība. Viss, ko ra-

dījis cilvēces technikas progress, un ko devušas mums

jaunās sociālpolitiskās atziņas, jaunās Latvijas vadoņi
var izlietot visu ražotāju grupu labā, tās taisnīgi sa-

dalot. Ministru prezidentam Dr. K. Ulmanim ir dziji iz-

kopta sociālās taisnības izjūta Jau valsts proklamē-
šanas aktā — 1918. gada 18. novembri — viņš jaun-
dibinātai Latvijas valstij sprauda ideālu — .būt
taisnības valstij, kurā nedrīkst būt ne apspiešanas,
nedz netaisnības" To pašu viņš un ministrs A.

Bērziņš vairākkārt uzsvēris pēc 15. maija, un ka tie

nav vārdi vien, to pierāda valdības rīkojumi strādnieku

algas nepazemināšanā, darba apstākļu uzlabošanā un

citādi. Divdesmitā gadu simteņa valsts politikā strād-

nieki ieņem redzamu vietu, un visi lieli valsts vīri par
vienu no galveniem uzdevumiem tagad tura strādnieku

jautājuma nokārtošanu. Autoritārai valdībai tas ir arī

vieglāk iespējams, nekā partiju dēmokratijās, jo arī

privātā saimniecība zaudējusi savu pārvaldes raksturu.

Tagad ari rūpniecības un finanču magnāti padoti valsts

varai, un viņi vairs nevar atsaukties uz savas — saim-

nieciskās pasaules suverenitāti. Saimnieciskais liberā-

lisms ar ta augsto principu — valsts varas neiejauk-
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šanos saimnieciskā dzīvē — miris. Nāvīgu dūrienu

tam deva jau dēmokratiskais laikmets — un autoritārā

valsts iekārta tikai saņēma ta chaotisko mantojumu un

arī formāli iznicināja ta suverenitāti.

Mūsū nākotne dibināta uz to lielo iekšējo pār-
grupēšanos un sociālo pārveidošanos, kas jau notiek

un ari turpmāk notiks visā Latvijas dzīvē, tiklab pil-
sētās, kā uz laukiem. Mūsu lielās nākotnes cerības

dibinātas uz mūsu dzīves jauno saturu, uz tās pašas
būtības atjaunošanu, kurā politiskā forma spēlēs palīga
lomu. Mēs neesam formalisti un dogmatiķi, — mēs

redzam dzīvi tās reālā plūdumā, un ciešā saskaņā ar

tās patiešām vajadzībām celsim Latvijas valsts un

tautas labklājību. Tad mēs varēsim teikt, ka esam

dzīvojuši un strādājuši nevien šai dienai, bet visiem

laikiem.

Mēs būsim strādājuši Latvijas mūžībai.

7. Aktīvā kultūras cīņā.

Ministru prezidentam Dr K. Ulmanim bagātā
mērā piemit laikmeta gara izjūta, svarīgāko nzdevumu

uztvere, kas raksturo visus lielus valstsvīrus, un kas

krasi tos atšķir no nedzīviem teorētiķiem politikā. Lai

atceramies tikai Kultūras fonda nodibināšanu. Šo ideju
deva ministru prezidents Dr. K. Ulmanis un viņš to arī

Tealizēja. Ne viņa vaina bija, ka šis svētīgās domas

radītais lielais kultūras institūts savā pastāvēšanas
laikā, partiju varas laikos, pilnā mērā neattaisnoja ta

dibinātāja un sabiedrības cerības. Bet pasākuma pa-

matdoma bija lieliska — dot jaunu, spēcīgu dzīves

strāvu mūsu nacionālās kultūras dzīvei un tās rado-

šiem gariem zinātnē, mākslā un literatūrā. Un šai

idejai vēlāk radās atdarinātāji arī mūsu kaimiņu tautās,
nezdami svētību ari viņu kultūras dzīvē. Tas tikai

apstiprina to, ka šī sēkla kritusi auglīgā zemē un ka

ta turpmāk dos vēl bagātākus augļus.



Pēdējā laikā valsts vadonis iemetis jaunu
dzirksteli mūsu sabiedrībā, kas iedegusies jau spožā
liesmā un izvērtusies par dižu kultūras pasākumu.
Tas ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa .Draudzīgais
aicinājums" ziedot lauku skolām grāmatas, gleznas,
mūzikas instrumentus. „Tamdēj atminēsimies visi

katrs savu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu

veco skolu" — saka ministru prezidents. .Simts, divi

un trīssimti, tagad dzīvē savās vietās nostājušies,
droši vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal

atpakaļ savai vecai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko
mūsu tautas gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu

tiem, kas tagad mēri ceļu uz šīm skolām."

.Stāsimies tūlit pie darba un vēl šo pavasari,
bet katrā ziņā pirms 15. maija, katrs atminēsim savu

pagastu, savu jaunības dienu biedrību, savas bērnības

skolu. Tā rīkodamies, mēs īsā laikā brīnumus izda-

rīsim kultūras celšanas darbā."

Ministru prezidents Dr. K. Ulmanis nav maldījies
savā tautā — mūsu sabiedrība viņa draudzīgam aici-

nājumam paklausījusi un sakustējusies lielajā kultūras

darbā. Jau pirmajās dienāsatsaucās daudzi, un starp tiem

daži pat ar pārsteidzošu un slavējamu devību. Tā .Rīgas
Audums" īpašnieks R. Hiršs izremontējis Vējavas pa-
matskolas ēku. Simtiem latu un simtiem grāmatu nāk

no tiem, kas .tagad dzīvē savās vietās nostājušies" un

atcerējušies savus gaismas avotus — tālās lauku skolas.

Mums liekas, ka Latvijā nebūs tādu lauku skolu, kura

no saviem agrākiem audzēkņiem nekā nesaņems. Tei-

camais darbs aizrāvis visu sabiedrību Rīgā un citās

pilsētās un dod jaunas kultūras spēka rezerves latvju
paaudzei, kas slāpst pēc gaismas.

Kā ievērojama parādība minama ta, ka sabiedrības

simpātijas izpelnījusies sevišķi viena skola — Bērz-

muižas pagastu skola, kurā savu pirmo izglītību smēlies

Latvijas valsts nodibinātājs un atjaunotājs Dr. K. Ul-

manis. Tai drīz vairs netrūks neka, ja ta saņemtu
tikai vienu pilienu no simpātijām, ko bauda viņas

29



30

kādreizējais audzēknis tautā, ari tad ta būs bagātākā
skola valsti!

Mūsu kultūrai un izglitībai valsts jau ziedojusi.
Bet ikviens liels kultūras darbs prasa sabiedrības dzī-

vāko līdzdalību un atsaucību. Nav tiesa, ka latviešu

sabiedrība būtu kūtra kultūras darbā, ne, tai tikai

trūcis vadoņa, kas ietu pa priekšu un vestu sabiedrību

sev līdz Visa mūsu kultūras vēsture ir lieciniece tam,
ka idejiski centieni krietnu vīru vadībā nav zemē pa-
likuši bez sekmēm. Atslābums sākās tikai tad, kad

mums trūka ideāliem bagātu vadoņu un cildenu pa-

raugu.

Ministru prezidenta draudzīgais aicinājums izved

mūsu sabiedrību aktīvā kultūras cīņā. Tas liek mums

apzināties pienākumus pret tautu un tās jauno paaudzi.
Tas konkrētā veidā auž tautas kopības audus gara

dzīvē un stiprina saites starp pilsētu un laukiem, starp
izglītotiem un tiem, kas vēl tikai izglītības alkst, starp
veco paaudzi un mūsu jaunātni. Ministru prezidents
ar savu draudzīgo aicinājumu un priekšzīmi uzsācis

izglītota latvieša „iešanu tautās". Ta ir jauna kultūras

politika, kas konzekventi tālāk turpināta citās nozarēs,

spētu atdzemdināt jaunam garam mūsu veco pilsonību
un dažā labā ziņā arī garā veco inteliģenci.

Ministru prezidents devis smagu triecienu latviešu

sabiedrības lielākam lāstam — gara kūtrībai, gļēvulīgai

pašapmierinātībai un materiāliskam egoismam, un

ta vietā licis aktīvu kultūras darbu vispārīgā mērogā.
Vai var maz būt šaubu, ka tas dos bagātu ražu mūsu

kultūras druvā un apaugļos garīgus tuksnešus. Mums

liekas, ka prezidenta K. Ulmaņa ievadītā kultūras kam-

paņa dos tikpat lielu svētību ziedotājiem, kā ziedojumu
saņēmējiem: pirmos ta izvilks no gara kūtrības nacio-

nālā dzīvē, bet pēdējiem pavērs jaunus gara gaismas
avotus.

Kultūras sabiedrības nodibināšanai un izveido-

šanai ceļš, ko rādījis ministru prezidents Dr. K.

Ulmanis, ir vienīgais, Mums jāiet tas līdz galam !
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8. Ideja un dogma.

Idejai un dogmai ir šis tas kopējs, bet vēl vairāk

tās viena no otras atšķiras. Abas tās nāk no garavalsis

un abas sprauž mērķi apvienot un disciplinēt cilvēkus

kopējā darbībā, vienādā domāšanā un jušanā. Kā

ideja, tā dogma cenšas no cilvēku neskaidro domu un

sajūtu chaosa radīt harmonisku vienību, nolīdzina lo-

ģiskās pretrunas un konstruē garīgu celtni, kuras

formai jāapbur skatītāja acis un jāpaceļ cilvēka dvēsele

apskaidrotības augstumos. Ideja un dogma ir garīgas
māsas, kas izraudzījušās vienu un to pasu pielūgšanas
objektu un kas cīnās par to ārēji vienādiem līdzekļiem.
Pavirši lūkojoties dogmai ir pat savas priekšrocības,

salīdzinājumā ar ideju: pēdējā ir kā fragments, kā

uvertira. kā līdz galam neizteikts vārds, turpretim, dogma
ir vairāk nobeigta un savās daļās pilnīgāka gara disci-

plina. Ideja ir sākums, bet dogma — nobeigums.

Ik viena liela garīga kustība sākas ar kādu jaunu,

spēcīgu, aizraujošu ideju. Kultūras vēsture nepazīst
vēl neviena liela darba, ne pozitīva, nedz negatīva, kas

nebūtu pastrādāts kādas idejas vārdā Katram darbam

un ik vieuam cilvēka solim pamatā ir kāda ideja. Jo

lielāka ir šī ideja, jo spēcīgāk ta saviļņo tautas un jo
lielākas ir tai sekas. Cilvēka mīlestības ideja, ko pa-

saulei nesa Jēzus Kristus, ir tik pat liela, cik liels ir

Šis idejas iedegtās kristīgās gaismas spēks. Tautas un

tēvzemes mīlestības ideja, ko pauž visdažādāko veidu

nacionālisms visās zemēs, ir tik pat mūžīga, cik mū-

žīga būs tautu esība zemes virsū. Un pacifisma ideja,
kas cilvēcei pauž mūžīgā miera valstību, ii tik pat ne-

mirstīga, cik dabīgas ir miera ilgas ciņu un naidu

pārņemtām tautām un cilvēkiem. No dievišķās un

cilvēcīgās mīlas tieksmēm, kas mīt ikviena kultūr-

cilvēka dvēselē, visu reliģiju nodibinātāji, kā no

būvmateriāla veidojuši garigas celtnes — reliģiskas un

filosofiskas sistēmas No tautas un tēvzemes mīlestības

dabīgā instinkta visi nacionālistu vadoņi un ideologi



kā no pamatelementiem cēluši pasaules uzskatus un

radījuši patriotiskas tautas kustības. Un tā ik viena

ideja apvieno, disciplinē un harmoniski saskaņo juce-

klīgo cilvēka dvēselē, kas tur neapzinīgi vai pusapzinīgi
snauž kā pasīvs elements. Ideja šos snaudošos cilvēka

un tautas spēkus uzmodina un padara aktīvus. Tas

pats cilvēks, kas vakar mīlēja savu tautu, bet tai nenesa

nekādus upurus, nacionālās idejas uzmodināts un

iedvesmots, šodien iet par tās brīvību un labklājību

pat nāvē. Bez idejas viņš bija gļēvs, ideja to pār-
vērtusi varonī. Kādēļ? Tādēļ, ka ideja viņam devusi

dzīves saturu un mērķi, bez tās viņš nav vairs cilvēks,
— viņam ši ideja jāpiepilda līdz galam.

Cilvēka garam vienojoša, disciplinējoša ideja ir

tikpat nepieciešama, kā upei gultne. Ari visneattīstī-

tākās tautas nav bez gara disciplīnas, arī tām ir sava

vienojoša ideja, kaut vai primitivākās reliģijas veidā.

Jo augstāk kultūrā ceļas kāda tauta, jo lielākas tai

paliek slāpes pēc augstākas idejas. Latviešu tauta

tikko bija atsvabināta no dzimtbūšanas, kad ta meklēja
un atrada jaunu ideju, kas to pacēla uz kultūrtautu

pakāpes. Ta bija tautības vai tēvzemes ideja. Ja

Kronvaldam, Auseklim un visiem mūsu modinātājiem
trūktu šīs idejas, kas gan būtu palicis pāri no viņiem,
no viņu darbiem un no mūsu tautas? Tautības ideja
iededzināja snaudošo latvju zemnieku tautu spēcīgā

cīnītāju pulkā par tautas brīvību, tiesībām, izglītību un

labklājību. Ta deva mums spārnus, kas pacēla latvju
tautu mantas, varas un gaismas augstumos un izglāba
mūs no drošas bojā ejas. Tautibas ideja bija dzīvības

avots, ta bija Debess rasa izkaltušai zemei. Cik liels

bija šīs idejas spēks, var redzēt no tam, ka trīsdesmit

gadu laikā Latvijas materiālā un garīgā kultūrā nekas

nav darīts ārpus tautiskās idejas Mūsu rakstniecība

un māksla, avižnieciba un biedrības, politika un saim-

niecība, — viss kalpoja vai izauga no šis jaunās,

spēcīgās tautiskās idejas. Viss spirgtais un mo-

šais, kas latvju zemē tad bija, nāca no tautībnie-
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kiem, no tiem, kas paši dega un citus iededzināja
nacionālisma idejā.

Bet ideja ir kā spožs dārgmetāls, kas grib, lai to

laiku pa laikam no jauna uzspodrina. Ideja ir kā

bulta, kas grib, lai to uzšauj arvien augstāk, ideja ir

kā šķēps, kas notrulināts necērt un kas grib, lai to

arvien uzasina. Noturēt kādu ideju pirmatnējā spo-

žumā, augstumā un asumā, — to katra paaudze ne-

spēj. Un tad nāk idejas grimšanas laiks Gadi iet,
apstākļi mainās, bet reiz mesta ideja netiek laikam

līdz, un tad arvien lielāka paliek plaisa, kas šķir ideju
no sava laika. Tad sākās veģetēšanas laiks, ideju
neauglibas laiks un pēc tam ari — bezideju laiks.

Ideja ir nemanot mirusi. Vēl to visi neredz un nejūt,
bet nemiers ceļas arvien lielāks, jo cilvēka garam
trūkst vienojošā cementa, — ideja, kas to agrāk turēja
kopā, palikusi bezspēcīga. Gara kūtrība tam nav

spējusi dot jaunas vielas un nav atradusi burvības

vārdus, kas spētu uzmodināt snaudošo tautas garu
Nav jauna ideju nesēja, nav jauna pravieša. Un tad

atplūdu laikmeta paaudzes vājais gars krīt kārdinājumā
idejas dārgmetālu atvietot ar nevērtīgu skārdu. Tās

idejas vietā kaldina dogmu, kurai ir it kā visas idejas

ārējās īpašības, bet trūkst paša galvenā — dvēseles.

Dogma ir mirusi ideja, kas savu laiku pārdzīvo-
jusi. Dogma līdzinās idejai tikpat, kā iebalzamēta

mūmija dzīves priekā starojošai jaunavai. Dogma ir

kā izbāsts putns, kura spalvu krāsa un ķermeņa forma

gan ir jauka, bet kuram trūkst paša galvenā — dzī-

vības. Kā izšķirt ideju no dogmas? Gadu skaitļi še

nemaz nekrīt svarā. Ir idejas, kas nenoveco tūkstots

gados un kas mūžam gūst jaunu spēku, un ir dogmas,
kas jau īsā laikā nāvē cilvēka garu. Arī dogma cen-

šas disciplinēt cilvēka garu, bet tā to nomāc, tāpēc, ka

pati ir nedzīva. Dogma nemeklē jaunas atziņas,
bet konservē vecās mācības Dogma ir ortodok-

sāla, tā nespēj saprast mainīgo dzīvi. Dogma
radīta vairāk savai iekšējai konstrukcijai, bet



tā netiecas uz cilvēka dzīvo garu. Dzīve bēg no

dogmas.
Spilgtākais piemērs dogmas lomai latviešu kul*

tūras vēsturē ir sociālisms. Sociālisma ideja tikai isu

laiku aizrāva latvju jaunātni. Saciālisma ideja bija
ierosinoša tikai dažus gadus. Tā ātri vien pārvērtās

dogmā. Ko Marks un Kautskis reiz teicis — tas latviešu

sociālistiem bija daudz svarīgāks par to, kas latviešu

strādniekam vajadzīgs? Tikai nenogrēkoties pret kla-

siskā sociālisma doktrinu, — pret dzīves tiešamību

varēja grēkot, cik patīk 1 Turēt augstu bauslību, bet

pašiem nedomāt nemaz. Un raugi, — viss spirgtais
un veselais, kas bija latviešu tautā, novērsās no sociā-

lisma. Ideja deva latviešiem Raini un Jāni Asaru, bet

sociālisma dogma — nokāva katru garu. Tā nav ne-

kāda nejaušība, ka pēc Jāņa Asara nāves ceturtda)
gadu simteni sociālismam neradās neviens pirmklasīgs
ideologs, publicists vai žurnālists. Šo tukšumu neva-

rēja aizpildīt sociāldemokrātu kliķes banālie jokdari
Grēviņš — Orientācijs, Liepiņš — Dolārs un Dreifelds

— Čoms. Latviešu sociālisms idejiski bija miris jau
tad, kad no tā nedzīvā celma neizauga neviena jauna
atvase. Saciālisma ideja jau pašā sākumā pārvērtās dogmā,
un tā bija šīs kustibas garīgā nāve. Nekāds balsu vai-

rums pēc tam šo mirušo dogmu nespēja padarīt dzīvu.

Ideja ir kā dārgmetāls, kas laiku pa laikam jā-

spodrina. Tā ir kā šķēps, kas jāasina. Spodrināsim,
asināsim latviešu nacionālisma spožo ideju, lai tā kā

uz ērgļu spārniem augšup nestu dvēseli.

Mūsu jaunā paaudze kas veidojusies pēckara
laikā, nevar nemaz iedomāties to garīgo, psīcholo-
ģisko lūzumu, kam bijusi jau agrākus laikus padota
mūsu vidējā un vecākā intelliģences paaudze. Tikai

pēdējā, kas jau savā laikā pārdzīvojusi vienu lūzumu,
visā pilnībā var aptvert to pārveidību, kas pašlaik no-

risinās mūsu acu priekšā, un kam tagad padota arī

latvju jaunā paaudze. Un šī pārveidība apņem daudz
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vairāk, nekā politisko un sociālo dzivi. Tā ietekmēs
visu mūsu garīgo un materiālo pasauli un dos jauna-
jam laikmetam jaunu seju, tāpat, kā partijdēmokratijas
laikmetam bija sava īpatnēja seja.

Partiju laikmets spieda personību reālizēties sa-

biedrībā un masā. Individs pats par sevi tad nebija
liela vērtība, tas nebija gandrīz nemaz vērtība, bet to

viņš ieguva tikai tad, ja to apaugļoja masas piekrišana
— idejiska vai organizatoriska vienība ar to. Visas

sabiedriskās un garīgās strāvas, kam bija pretējs vir-

ziens, panīka, visas lielākās un spilgtākās personības,
kas nebija pratušas vai arī gribējušas iegūt masas

simpātijas, bija nobīdītas sāņus. Triumfēja tie —

daudzreiz roizerāblas personības, — kas prata spēlēt
uz pūļa instinktiem un bija palikuši viņu tulki. Masa

pārauga personību, sabiedriskā kultūra — induvidu-

ālismu, — centrā palika organizēta vai neorganizēta
masa, bet ne personība. Pēdējās centrifūgālie spēki
manāmi vājinājās un pastiprinājās centrbēgošās ten-

dences. Nevis liela sevī nodziļiuāšanās un individuālā

radīšana raksturoja aizgājušo kultūras laikmetu, bet gan
liela izklaidība, paviršība un svaidīšanās bija tā neat-

ņemamā sastāvdaļa. Centieni pēc iespējas ātrāk reāli-

zēties masā neļāva personībai garīgi nodibināties —

to pusgatavu jau ierāva organizātoriskā darbā. Tā

palika kulturāli zaļa un negatava.
Ar šo iepriekšējā laikmeta pārspīlēto sabiedri*

skumu un demokrātismu un radošās personības vājumu
izskaidrojami latvju mākslas un literatūras samērā ne-

lielie sasniegumi republikas laikmetā. Plūdoņa
n

at-

raitnes dēla" tips, kas visus savus spēkus ziedo, lai

tiktu zinātnes un mākslas kalnā, bija izzudis no mūsu

sadzīves. Tā vietā bija stājies politiķis ar karjērismu
kā dominējošo pamatstrāvu. Kultūras krize mums

sākās tad, kad personību noniecināja un tā vietu ne-

ieņēma vis sabiedriskais ideālisms, bet personīgais
karjērisms. Kamēr tauta upurēja ideāliem un dzīvoja
atbrīvošanas cīņu patriotismā, tik ilgi vēl mēs kāpām
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kalnā, kritiens lejup sākās tad, kad ideālisms un

centrbēgošie spēki iznīcināja to vienīgo un mūžam

radošo personību, bez kā ikviena tauta un kultūra

pārvēršas gļēvā bezspēcīgā ļaužu masa.

lepriekšējam kultūras laikmetam bija daudz cē-

loņu, kas neļāva veidoties spēcīgām personībām, bet

gan spieda dzīties pēc masas piekrišanas. Pats svarī-

gākais no tiem bija viļinājums tikt_ valsts
_

vadības

priekšgalā. Jaunajā kultūras laikmeta, kas sācies pēc

partiju obigarchijas bojāejas, šīs iespējas tādā ceļā
vairs nav. Masa uz saviem pleciem vairs nevar pacelt
valsts vadoņus, dēmagoģiju dzīt, partejiski aģitēt un

organizēt masu politiskiem mērķiem vairs nevar. Nav

šaubu, ka tas uzspiedīs pavisam jaunu zīmogu visai

mūsu sabiedrībai, pirmā kārta intelliģencei un jaunātnei.

Jaunais kultūras laikmets dabūs jaunu seju, kam būs

maz kā kopēja ar vakardienu. Ir skaidrs, ka šī seja

vairs nebūs daudzgalvainā masas seja, bet personības

seja, individuālisms. Koncentrācijas laikmets sācies

nevien valsts politikā, bet arī mūsu gara dzīve. Sa-

drumstalotās valsts varas centrā'.izešanas procesam

līdztekus ies ari personas garīgā koncentrēšanas. Mums

nebūs vairs iespējas un gribas savu enerģiju un laiku

ziedot neauglīgām politiskām cīņām, bet mums gribot

negribot vajadzēs koncentrēties pašiem sevī. Mēs

varēsim atkal pilnīgāki izkopt tās individuālās spējas»

kas mīt mūsu dvēselē, un ziedot tai Mūzai, kurai katrs

no mums radits. Dēmokratiskas masu politikas sa-

brukuma pirmās sekas būs latvju intelliģences, jau-

nātnes un visas aktīvās sabiedrības politiskā demobili-

zācija. Un tā kā vairs nav spēku, kas varētu tos

vienot jaunās plašās sabiedriskas organizācijās, tad

sabiedriskās tieksmes mazināsies un pieņemsies in-

dividuālisms. Latvju vidējai un vecākai paaudzei ari

šī parādība nav vairs sveša — mēs esam jau pirms

valsts neatkarības iegūšanas dzīvojuši, strādājuši un

radījuši individuālisma svētuguns apspīdēti. Lai_ cik

liela loma tad piekrita mūsu biedrību kultūrai, ta to-
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mēr bija samērā maza pret to individuāli radošo darbu,
ko veica latvieši. Skolās mēs bijām labākie skolnieki

starp citām tautām, darbā labākie strādnieki starp ci-

tiem, pienākuma pildīšanā apzinīgākie no visiem. Šai

laikmetā veidojušies raksturi, plaukušas personības un

radīta latvju modernā nacionālā kultūra Visa latvju
pagātne mūs spiedusi nodziļināties sevī un bez citu

palīdzības pašiem vien sasniegt tālus ideālus. Pēc

pārmērīgas nodošanās sabiedriskām cīņām, mēs atkal

atgriežamies izejas punktā — individuālajā radīšanā.

Saprotama lieta, ka spēcīgās nacionālās un ide-

jiskās strāvas, kas saviļņojušas nevien latvju tautu, bet

visu Eiropu, būs sabiedriskums veselīgā samērā ar

individuālismu. Nav domājams, ka tas varētu radīt

jaunu paviršības un sekluma laikmetu, kādi iestājās

pēc mūsu nacionālās atmodas pagājušā gadu simta

astoņdesmitajos gados un pēc atbrīvošanas cīņām dē-

mokratijas laikmetā. No tā visvairāk vajadzētu vai-

rīties, un neļaut pie mūsu nacionālās svētuguns katram

iededzināt savu pīpi tas būtu nacionālās kustības

gals. Kā ikvienam radošam darbam un idejiskai strāvai

jānāk no lielas un spēcīgas personības, tā ari jauniem
nacionāliem centieniem. Līdzīgās kustības Vakareiropā
tam devušas apstiprinājumu Lai nedomājam, ka tautai

kalpot var tikai aģitējot — mums jāapzinās, ka liels
radošs darbs ir labākā propaganda un sevis piepildī-
šana un izglītošana, sevis realizēšana darbā un gara

dzivē dod tautai tās mūžigās vērtības, kas paliek no

paaudzes uz paaudzi. lepriekšējā kultūras laikmeta

(pareizāki gan to dēvēt par nekultūras laikmetu) nāves

grēks jau bija tas, ka tanī personība — vāja, neiz-

veidota un pavirša personība .ziedojās" tautai un

valstij. Gala iznākumā nebija pakalpots ne vienam,

nedz otram. Šis laikmets aiziet mūsu kultūras vēsturē

ar izķēmotu personību un gļēvu sabiedrību.

Masu apžilbināšanai ir doti vārdi, daudzreiz tukši

vārdi. Kultūru ceļ tikai liels darbs. Ja kaut kur at-
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zināt — darba trūkumu tur sedz vārdi.

Jauno kultūras laikmetu mēs gribam ievadīt lie-

liem radošiem nacionāliem darbiem, kur briva perso-
nība izteiktu sevi visā pilnībā. Kā nacionālisma idejas

apgarots individuālisms — spēcīgas personības vei-

dotājs un tautas rūdītājs — šis laiks lai ir gatavs
visādā veidā būt pilnīgāks un bagātāks par aizgājušo.
Lai tomēr sabiedriskās un personīgās tieksmes savie-

nojās ciešā saskaņā, un lai tas atrisina visas tās lielās

kultūras problēmas, kurām pagājušais laikmets pagāja

nevērīgi garām. Jaunradošā nacionālā darbā mums

jāpierāda, ka ejam uz priekšu. Mūžam uz priekšu —

nepārtrauktās kultūras un ideju cīņās.

10. Septiņpadsmit gadi.

Septiņpadsmit neatkarības gadi pagājuši — mēs

ieejam astoņpadsmitajā. Cik bagāts laikmets lieliem

notikumiem, dižiem vadoņiem! Kādas nemirstīgas
slavas tas vaiņagots ! Apskaužama paaudze, kas dzī-

vojusi un cīnījusies tam līdz, un kas palīdzējusi no-

svērt vēstures svara kausus uz tautas brīvības un lab-

klājības pusi!
18. novembra svinīgo valsts pro-

klamēšanas aktu. Latvija ir brīva, latvju tauta

ir neatkarīga I Pagaidu valdība ar ministru prezidentu
Kārli Ulmani priekšgalā stājas pie valsts pārvaldes
aparāta organizēšanas, pie izpostītās zemes atjauno-
šanas un bruņotā spēka dibināšanas. Vēl vācu oku-

pācijas vara nav beigusi valdīt, vēl tā ar nedomā to

beigt, kad K. Ulmaņa pagaidu valdībai jāsāk ciņa pret
iebrukušo sarkano armiju. Vai pēc septiņpadsmit ga-

diem varam maz iedomāties tās grūtības un tās pār-
cilvēciskās pūles, kas bija jāpieliek valdībai, lai 18. no-

vembra brīvības deklarācija nepaliktu par ienaidnieku

apsmieklu? Bez naudas un bez pārtikas, bez armijas
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un bez iespējas armiju organizēt un apgādāt — lūk,
apstākļi pēc 1918. gada 18. novembra. Tikai vācu

okupācijas varas dēj pagaidu valdībai 1918. gada pir-
majās dienās bija jāatstāj Rīga, jo vācu sabotažas un

pretestības dēļ nebija iespējams laikā noorganizēt
aizsardzību. Lielinieku iebrukums zemē ir viņu
nopelns.

Arī Liepājā pagaidu valdībai jācīnās ar tām pa-
šām grūtībām kādas bija Rīgā. Tikai vēl lielāka pre-

testība, vēl labāk organizēta spītība, vēl naidīgāki
nolūki nostājās pret mums Bet šī jaunās Latvijas
pagaidu galvas pilsēta — Liepāja, jau ir valsts at-

dzimšanas šūpulis, mūsu brīvības rīta blāzmas nesēja.
Nacionālās armijas kodols jau ir — mazs, bet varonīgs
karavīru pulciņš kas sava pavēlnieka pulkveža O. Kal-

paka vadībā nepazīst briesmu un šķēršļu. Ir radīts

jau arī valsts pārvaldes aparāts ar spējīgiem darbi-

niekiem. Cik šis administratīvais aparāts bija labs,
tam liecību nodod šie septiņpadsmit pagājušie gadi —

tas palicis tāds pats, kāds dzima pirmajā laikā. Tas

izturējis vēstures pārbaudījumus, kara un miera laikos,
tas bijis labi veidots. Liepājā pagaidu valdība nodi-

bina arī pirmos sakarus ar ārvalstīm — Lietuvu, Igau-

niju, Zviedriju, Angliju, Franciju v. t. t. Tas deva

zināmu politisku un morālisku atbalstu mūsu brīvības

cīņām Kaut arī ne visas cerības uz ārvalsts palīdzību
attaisnojās, tomēr arī sasniegtais bija vērtīgs ieguvums
grūta brīdī.

Un tad sākās spožākās lapas puses Latvijas ne-

atkarības cīņu vēsturē — lielais herosima laiks.

Latvijas bruņotie spēki, pulkveža Kalpaka vadībā

3. martā pārgāja uzbrukumā un guva panākumus.
Virzoties uz Saldus ceļu, mūsu nodaļas sastapās ar

vācu dzelzdivizijas daļām, viena otru noturēja par

ienaidnieku un sāka apšaudīties. Šīs pārpratuma cīņas
rezultātā mūsu nacionālā armija 5. martā pazaudēja
savu pirmo varonīgo vadoni — pulkv. Kalpaku, stu-
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denti rotas vadoni — kapt. Grundmani, virsi. Krievu

un leitn. šrinderi. Tas bija liels zaudējums mūsu

topošai armijai. Pulkv. Kalpaka pēdējie vārdi bijuši,
lai viņa vietā stājas pulkv. J. Balodis, vēlākais Latvijas

armijas virspavēlnieks. Nelaiķa vēlēšauās piepildījās —

viņa vietā nāca pulkv. J. Balodis.

Mūsu armija jaunā vadoņa vadibā turpināja sek-

migi uzbrukumu un guva panākumus. Mūsu armija

ieņēma jau Jelgavu, tuvojās Rigas atsvabināšauas

stunda.

Bet šo pirmo uzvaru prieku aptumšoja vācu sa-

zvērestība pret K. Ulmaņa pagaidu valdību 16. aprīlī.
Jau februārī viņi mēģināja sacelties (Striķa afēra), bet

to laikā atklāja 15. aprīlī vācu kareivjiem izdevās

atbruņot visus latviešu sargu posteņus un tanī pat
dienā Pfeffera kareivji mēģināja uzbrukt Pagaidu val-

dības kuģim „Saratova v

.
16. aprīļa rītā Pfeffera bataljons

uzbruka latviešu jaunformējamo spēku štābam, nošāva

staba ziņnesi un arestēja jaunformējamo spēku priekš-

nieku, kapt. Albertu Baumani, visus virsniekus un 700

kareivjus. Tanī pat dienā Liepājā ieradās arī landesvēra

triecienu bataljons Hansa Manteifela vadībā. Pēc pus-
dienas vācu karaspēka daļas un triecienu bataljons
Liepājā uz ielām izstādīja ložmetējiem bruņotus poste-
ņus un sāka ieņemt valdības iestāžu ēkas. Ministru

prezidentam K. Ulmanim un vienam no ministriem

izdevās atrast patversmi Anglijas misijā, divi ministri

pārgāja uz kuģi ..Sarātavu", kuru apsargāja Anglijas

karakuģi. Pārējos ministrus, kuri tanī laikā atradās

Liepājā, un dažus augstākos ierēdņus arestēja. Bez

tam bija uzdots aizturēt Liepājas pilsētas komandantu

uu vēl citas personas. Pēc lielām grūtībām vāciem

izdodas nodibināt .Latvijas valdību" ar Andrievu

Niedru priekšgalā, kurš faktiski ir tikai maska vācu

militārai varai. Valsts nekrietnajā nodevībā vēl pieda-
lās Dr. Vankitis kā .kara ministrs", Kupčs, Borkovskis

un citi. Arī Sabiedrotie iejaucās un prasīja no Vācijas,
lai tā sodītu Golcu kā Pagaidu valdības gāšanā.
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aizkavēja Rīgas ieņemšanu, jo vācieši negribēja ātrāk

piedalīties izšķirošā cīņā pret sarkano armiju, kāmēr

viņiem nav pilnīga noteikšana zemē un viņu impeira-
listiskiem nolūkiem pakalpīga valdība. Viņi neļāva to

veikt arī latviešiem, līdz Niedra deva vāciem iespēju ar

Latviju rīkoties kā ar kara laupījumu. Kad Pagaidu
valdība bija gāsta, vāciešiem vairs nekas nebija pretim

Rīgas atsvabināšanai. 21. maija rītā iesākās uzbru-

kums Rīgai. Pēc iepriekšējā plāna bija paredzēts, ka

uz Rīgu latvju un baltvācu daļas ies jauktās kolonās

kopīgi, bet nonākot pie Dzilnu mājām pienāca majora
Fletchera virsštabā pavēle, kura uz Rīgu pa Rīgas-
Kalnciema leju sūtīja vienīgi vācu landesvēra daļas,

turpretim latvju daļām bija jāvirzās uz Piņķiem Slokā

palikušais otrais Cēsu bataljons kapt. Pūriņa vadībā

iesāka apspiest Bolderājas virzienā lielinieku pulku.

Atkāpjoties pēdējam pie Piņķiem iznāca nikna cīņa ar

tur pienākušo pārējo plkv. J. Baloža karaspēku Rīgu

ieņēma 22. maijā un izdzina kommunistisko .Latvijas

Padomju valdību" ar P. Stučku un J.Daniševsku priekšgalā.

Tajā pašā laikā ziemeļu Vidzemē bija noorgani-
zēta latviešu armija, kas kopā ar saviem cīņas bie-

driem — igauņiem uzsāka Vidzemes atsvabināšanu.

Varonīgās kaujās mūsu ziemeļarmija un partizāņi at-

spieda lieliniekus atpakaļ. Bet vācu armijas nodevīgās
rīcības dēļ mūsu ziemeļarmijai un igauņiem vajadzēja

pārtraukt lielinieku vajāšanu — vāci virzījās pret lat-

viešiem un igauņiem, pret atsvabināto ziemeļu Vid-

zemi. Vēsturiskās 22. jūnija kaujās vācus pilnīgi
sakāva. 3. jūlijā noslēdza Strazdmuižas pamieru, pēc
kura noteikumiem vācu karaspēkam bija nekavējoties

jāizvācās no Kurzemes. 6. jūlijā Rigā ienāca uzvarē-

tāji — Ziemeļlatvijas karaspēka latvju daļas, kurus

iedzīvotāji saņēma ar gavilēm. Še atklājās vācu no-

darītās massu slepkavības un laupīšanas, kas šausmīgo

apmēru ziņā pilnīgi līdzinājās lielinieku terroram, kas

valdīja Rigā un Latvija Padomju varas 5 mēnešu laikā.
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8. jūlijā ar vēsturisko kuģi „Saratovu* Rigā
iebrauca ari K. Ulmaņa Pagaidu valdības ēkai Valde-

māra ielā bija nepārtraukta ovāciju un ziedu jūra.
Tauta svinēja savas galvas pilsētas atsvabināšanas svēt-

kus, sava vadoņa atgriešanos.

1919. gada 8. oktobri vācieši trešo reizi sacēlās

pret Latvijas brīvību un simts pirmo reizi parādīja savu

Īsto dabu. Viņi lauza pamiera līgumu un sāka uzbru-

kumu Rfgai. Tas bija fon der Golca pēdējais Latvijas

iekāpšanas mēģinājums, un vācu ceribu sabrukums

austrumos.

1919, gada 11. novembra pilnā uzvara par ienaid-

nieku pulkv. J. Baloža vadībā un tam sekojoša Kur-

zemes un Latgales atbrīvošana noslēdz mūsu varonības

laikmetu. Miers ar Vāciju un Padomju Krieviju to

noslēdza arī formāli.

1920. gada 1. maijā sanāk Satversmes Sapulce.
Tās lielākais un labākais darbs ir 1920. gada 16.

septembra agrarlikums, kas nokārtoja mūsu

svarīgo zemes jautājumu un nostiprināja latviešu zem-

nieku zemes tiesībās. Šo milža darbu nevar beigt
slavēt, un ta svētīgās sekas mūsu zemei nav īsās

rindās nemaz aprakstāmas.

Satversmes sapulces otru svarīgāko darbu nevar

nosaukt par laimīgu vai apmierinošu. Dzīvē jau pie-
rādījusi cik tā nepiemērota bija mūsu tautai. Nav

pieklājīgi par mirušiem runāt ļaunu — tādēļ miers

vecās satversmes pīšļiem! Kā intensīvas diplomātiskas
darbības panākums 1921. gada 26. janvāri nāk Latvi-

jas dc jure atzīšana, bet kā liels neatvietojams zaudē-

jums — Zigfrīda Meierovica traģiskā nāve 1925. gada
augustā.

Pagājušie septiņpadsmit gadi bijuši nevien cīņas
gadi, tie bijuši ari darba gadi. Atjaunotas nevien iz-

postītas tautsaimniecības nozares, bet radītas arī pavi-
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sam jaunas. Napoleons savās atmiņās nelepojās ar

daudzajām lielajām uzvarām kaujas laukos, bet gan

ar, ka viņš savā tēvijā izbūvējis šosejas, radījis cukur-

rūpniecību un izdevis labu likumu kodeksu. Arī Lat-

vijas valsts nodibinātāji un pirmie cīnītāji var būt lepni
uz jaunbūvētām šosejām, dzelzceļiem, izbūvētām ostām,
jaunradīto cukurrūpniecību, atjaunoto lauksaimniecību,
kuģniecību, eksportu, nodibināto stabilo naudas un

kredita sistēmu, izvesto agrārreformu, ar ārvalstīm no-

dibinātām attiecībām, ar mūsu universitāti un citām

mācības un mākslas iestādēm v. t. t., v. t. t. Tas ir

tik liels darbs, kuru nekad nevar par zemu novērtēt.

Var tikai apbrīnot mūsu tautas neizsmeļamos darba un

enerģijas avotus, kas devuši visu to, bet vēl caur ag-

rāko partiju lideru nemākulīgo rīcību milzu bagātības
aizpludinātas neceļos. Ja tās vēl būtu nākušas radošā

celtniecības darbā, tad Latviju mēs tagad nepazītu.

Valsts izpildu vara šajos septiņpadsmit gados vei-

kusi lielu celtniecības darbu To stipri traucēja partiju

parlaments. Ciņa starp šīm divām varām beidzās ar

vadonības uzvaru. Tas notika neaizmirstamajā 1934.

gada 15. maija dienā.

Pēdējie pusotra gadi pielīdzināmi mūsu valsts

herosima laikam. Vadonība atjaunojusi tautas vienību,
latviešu varu un kultūras valdonību, devusi jaunu dzī-

vību mūsu tautsaimniecībai. 1919. gada ideāli piepil-
dīti, varoņu testaments izpildīts. Brīvības piemineklis,
kas tagad stalti paceļas, izteic 18. novembra un

15. maija nemirstību, latviešu tautas un Latvijas valsts

saules mūžu.

Dievs, svētī Latviju I

11. Brīvības ideja.

1931. gada 18. novembri Brīvības piemineklim
lika pamatus un šī gada 18. novembrī to svinīgi at-

klāja. Četru gadu ilgais sajūsmas pilnais darbs vai-

ņagots spīdošām sekmēm — Brīvības piemineklis
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uzcelts, un tas stalti paceļas pāri sirmās Rīgas namiem,

svētīdams brīvās valsts galvas pilsētu un mūsu zemes

visus novadus. No šī brīža Rīgas krāšņums un tautas

lepnums ir Brīvības piemineklis, kura celšanā piedalī-

jusies visa tauta, un kam līdzīga nav Baltijas jūras

piekrastē un vēl tālākās zemēs. Lielais mākslinieks,

kas šo nemirstīgo monumentu veidojis, spēku un cēlo

ideju Brīvības piemineklim smēlis varoņu zemē, varoņu

tautā, brīvajā latvju tautā, — tikai tā var izskaidrot

to gara dižumu, ko tas pauž un vēl paudis gadu
tūkstošiem.

Brīvības piemineklis celts mūsu tautas iekarotās

brīvības cildināšanai, un tās izkarotajiem par godu
un slavu. Brīvības piemineklis izteic latvju tautas

gadu simtu ilgo cīņu par nacionālo brīvību, mūsu

senču brīvības ilgas, mūsu dzejnieku brīvības sapņus,

mūsu varoņu brīvības cīņas un visas latvju zemes

brīvības domas Brīvības piemineklis izteic brīvās

latvju tautas darbus, ko tā veikusi paaudžu paaudzēs,
nekad neaizmirzdama brīvības ideālu. Un Brīvības

piemineklis pauž varoņtautas dzclzgribu un svēto ap-

ņemšanos sargāt iekaroto brīvību līdz pēdējam elpas
vilcienam, dzīvot un strādāt tās izkopšanai un no-

stiprināšanai.

Kādas dziļas latviskas domas apgarojušas Brīvī-

bas pieminekļa autoru — mākslinieku K. Zāli, kas

tagad iekarojis sev nemirstību ar šo tēlniecības meistar-

darbu! Jau Brāļu kapu pieminekļa idejā un veido-

jumā parādījās viņa ģeniālie vilcieni, tagad tie no

jauna apstiprināti ar dižo Brīvības pieminekli!

.Ķēžu rāvēju* grupa, 1905. gada kustība, strēl-

nieki un neatkarības cīņu varoņi — viņi pauž tautas

grūtās brīvības cīņas. Bet citas grupas izteic mūsu

gara brīvību-koklētājs, zinātne, ģimene v. t. t. Un

pāri visam paceļas Brīvības tēls ar augstu paceltām
trim zvaigznēm — latvju zemes novadu simboliem.
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Kad latvietis tuvojas dižajam Brīvības piemi-
neklim, viņu pārņem svētsvinīgas jūtas. Lūk, latvju
tautas senilgotās, karsti kārotās, grūti iekarotās brīvības

simbols! Lūk, gaišais tēls, kas izniris no dzelmes

pusnaktī, kuru ilgu pilnām acīm sen gaidījuši labākie

latvju dēlil Vai ir kāda latvieša sirds, kas nenotrīsēja
tajā svinīgajā 18. novembra brīdī, kad stalto piemi-
nekli atklāja, un kad tas brīvai tautai parādījās visā

savā spožumā un idejas dzijumā?

Brīvība!

Par brīvību latvietis domāja svešu kungu gaitās,
un brīvības sapņi spārnoja mūsu tautas pirmos
modinātājus.

.Ko raksti, dziedātājs? Es liesmās didu

To spalv' uz sav' un savas tautas kaunu,
Kas savu brīvību sev neizkaro."

Tā vairāk kā astoņdesmit gadus atpakaļ dziedāja
latviešu tautas agrais cīrulis — pirmais brīvais gars —

Juris Alunāns. Tu, brīvais gars, ari tavu mūža dusas

vietu tagad svētī Brīvības tēla augsti paceltās rokas!

Tavas tautas kauns nu ir nomazgāts — latviešu zeme

ir brīva, brīva mūža mūžos!

.Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku par

tēvzemes mīlestību, nekādu prieku saldāku par brīvības

prieku 1" Tā pravieša ticībā un aizrautībā latvju tautai

sludināja Kronvalda Atis. Tu, karstā patriota sirds,

šodien Brīvības piemineklis tev atbild: ,Mēs turam

tēvzemes mīlestību par svētāko, mūsu saldākais prieks

tagad ir brīvības prieks!"

.Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtis man atdzīvo brīvības gars."

Tā sešdesmit gadus atpakaļ dziedāja brīvākais

no brīvajiem, straujākais no straujajiem, lielākais brī-

vības sapņu audējs no visiem, kas bijuši pirms un

pēc viņa — Auseklis.
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Un arī tev, lielais sapņotājs, 18. novembris un

15. maijs sūta pateicības un godbijības apliecinājumus
par tavām drošajām brīvības domām, par tavām smel-

dzošām brīvības ilgām, par taviem tālajiem, dižajiem
brīvības sapņiem un brīviem dieviem. Nekad vel Lai-

vijas kalnājos un Latvijas lejās nav valdījis tik spēcīgs
brīvības gars kā tagad. Tavi sapņi kļuvuši īstenība,

tava dzeja bijusi pravietiska! Brīvības pieminekļa
koklētājs turpina tavu brīvo dziesmu un nekad to ne-

beigs. Dievi bijuši tev un tavai tautai labvēlīgi —

viņi uzklausījuši tavas svētās lūgšanas, tavu lielo himnu

latvju tautas brīvībai.

Un tad — Brīvības dieves pakājē es iedomājos vēl

citas svētlaimīgas sejas, kas staro priekā par Latvijas
brīvību. Tie ir sabiedrisko «ķēžu rāvēji" — zemnieku,

strādnieku un citu tautas slāņu atsvabinātāji no svešā

jūga — Garlībs Merķelis, Krišjānis Valdemārs, Spagu
Andrejs, Jānis Asaris ar savām lielajām domām par
brīvo latviešu zemnieku, par brīvo strādnieku, par
brīvo tautu. Un arī Lāčplēša gara atdzemdinātāji tautā

— Pumpurs un Rainis tur stāv goda vietā. Un sim-

tiem citu cienījamu vīru, kas domājuši i atvijas brīvības

domu, kas cīnījušies brīvības cīņās, kas upurējuši sevi

visu brīvībai Revolūciju asiņainajā mutulī, bēgļu sveš-

niecības gados, trimdā un it visūr latvietis savā sirdī

glabājis brīvības ideju, un tai nesis tik smagus upurus,
kā reti kāda cita tauta pasaulē. Šī ideja spilgti, jo

spilgti izteikta Brīvības piemineklī un dara to dižu.

Un tad nāk_ brīvības idejas piepildītāji — Latvijas
brīvvalsts izkarotaji. Tā ir varoņu paaudze ar dižiem

vadoņiem, kas savus vārdus nedzēšamām zīmēm ierak-

stījuši tautas sirdī un mūžības grāmatā Pirmais valsts

ministru prezidents Kārlis Ulmanis, varonīgās armijas
virspavēlnieki — plkv. Kalpaks, ģen. J. Balodis un

citi spoži vārdi dod laikmetam savu nevīstošo mir-

dzumu. Venta, Daugava, Gauja un Lielupe nes ne-

seno dienu slavu un nekad nebeigs skalot varoņasinīm
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«vētītos krastus. Brīvības saule viņiem mirdzēja pieres,

brīvības gaismu tie nesa savā sirdī un brīvības ideju

viņi piepildīja saviem šķēpiem Kad_ 18. novembri

krita Brīvības pieminekļa apsegs, tad mūsu galvas dziļi,

dziļi noliecās pieminot un turot svētus kritušos brī-

vības cīnītājus. Ko paaudžu paaudzes bija lolojušas,

to mūsu varoņi piepildīja, ko gadu simti bija seguši,

to viņi izcēla gaismā — Latvijas saules mirdzošā

gaismā Slava, slava varoņiem !

Tu gaišais Brīvības tēls, kas pacēlies pāri sirmās,

latviskās Rīgas namiem un savam augstu paceltajam

zvaigznēm trauci mūžībā! Tu latvju zemes un tautas

brīvības simbols — laicīgās un garīgās brīvības pau-

dējs ! Pie Tavām kājām čalos darba troksnis un dienas

trauksme, bet Tava galotne dzīvos mūžības telpā. Tu

pirmais rītos sveiksi saules lēktu un pēdējais nesīsi

ardievas saules rietam. Tu esi kā pirmais gaismas

stars un pirmā dziesma tautas Brīvībai. Tevi vērojot

mūsu skati no zemes celsies augšup, augšup un

mūsu domas meklēs Latvijas zvaigznes vietu pasaules

telpā. Arvien spožāku vietu, arvien lielāku mirdzumu,

arvien lielāku apbrīnotāju pulku 1 Un Tavu līniju

harmonija mūsu dvēselēs nesīs senilgoto mieru, sa-

derības un vienprātības garu — ar ko latvju tauta

kļuvusi liela, stipra un brīva.

Kamēr vien Baltijas jūra apskalo Latvijas zemes

krastus, tik ilgi tautas taka uz dižo Brīvības piemi-
nekli nekad neaizaugs. Latvju tauta ar šo monumentu

atkal un atkal pierādījusi, cik augstu tā tura brīvību,

cik dziļi tā ciena brīvības ciņu varoņus, cik brīva ta

ir laicīgā dzīvē un savā gara. Latviešu tauta savā

garā nekad nav bijusi nebrīva — to pauž mflsu lie-

lākais, nemirstīgais gara piemineklis — tautas dainas.

Un mēs mūžam paliksim brīvi gara un visas attiecības —

sociālā un nacionālā dzīvē. Brīvības gars, cik to dziļi

sapratuši Alunāns, Kronvalds, Auseklis un citi latviešu

tautas garīgie vadoņi, nekad nav musu zemi atstājis



un ir no Latvijas nešķirams. Un šo brīvo garu, šo

mūsu tautas dvēseles sastāvdaļu, mūsu dzīvību un

būtību tagad pauž arī Brīvības piemineklis. Pie viņa

pakājes latvju vīri ies spēku smelties, un mūsu jau-
natnei tas rādīs Latvijas gaišo reju zvaigžņu telpa.

Mūžīgās Latvijas gaišo ceļu — brīvības un labklājības
svētīto ceļu.

Nolieciet galvas Brīvības tēla priekšai Latvju
nacionālais ģēnijs še runā un latviešu tūkstošu gadu
ilgas un cīņas. Nolieciet galvas 1
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