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PRZEDMOWA.

Zagadnienie Bałtyku niegdyś mocno interesowało wielkich

naszych przodków. Był to okres walki o „dominium maris Bal-
tici", a w walce tej ze zmiennem szczęściem brały udział

Polska, Szwecja, Danja, Moskwa, oraz Zakon Mieczowy, ta for-

poczta niemczyzny.

Dzisiaj, gdy zasada stanowienia o sobie przestaje być świą-
tecznym frazesem, a staje się chlebem powszednim społeczeństw
współczesnych; gdy hasło ekspansji terytorjalnej staje się ana-

chronizmem; gdy z terenów, na których toczyły się niegdyś
zawzięte wojny ludów, ustąpiły najpierw stara Rzeczpospolita
szlachecka i jej główna konkurentka Szwecja, a później wiel-
kie potęgi XIX stulecia, Rosja i Niemcy, a konieczność dzie-

jowa powołała do życia młode samoistne republiki Bałtyckie,
zagadnienie Bałtyckie przedstawia się nam pod innym kątem
widzenia. Podczas gdy sprawa dostępu do morza przy ujściu
Wisły pozostaje dlanas i nadal zagadnieniem najżywotniejszem,
związanem z naszym bytem lub niebytem, kwestja naszych
wpływów w położonych bardziej na północ krajach Bałtyckich
przybiera inne formy: formy ekonomicznego i politycznego
współdziałania z republikami Baltyckiemi w naszym interesie,
w interesie tych nowych tworów państwowych i wreszcie w in-

teresie trwałego pokoju na wschodzie Europy. Współdziałanie
to winno się opierać na szczytnych naszych zasadach: wolni

z wolnymi, równi z równymi.
Ze wszystkich republik Bałtyckich najwięcej może budzi

u nas zainteresowania nasza północna sąsiadka, Łotwa.
Do chęci zaspokojenia tego zainteresowania przez opubli-

kowanie niniejszej pracy przyczynił się w znacznej mierze fakt,
że miałem możność przyglądania się w ciągu lat niespełna czte-

rech stosunkom na miejscu, gdy zostałem przez władze dele-

gowany do prowadzenia w Rydze akcji prasowej.
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Cały okres powstawania młodego państwa niemal z ni-

czego przesunął się przed mojemi oczyma. Gdym przybył do

Rygi, grzmiały jeszcze armaty nasze i łotewskie na polach
Latgalji, na ryskim bulwarze i na przedmieściach stolicy dy-
miły jeszcze zgliszcza domów, zbombardowanych przez Ber-
mondta, na ulicach roiło się od mundurów rozbitej przez Troc-

kiego pod Carskiem Siołem armji Judenicza, a państwowość
łotewska stawiała pierwsze kroki. Gdym w końcu 1923 roku

opuszczał Łotwę, była ona państwem skonsolidowanem, spo-
istem i, jak na trudne warunki, wcale dobrze zagospodaro-
wanem i zorganizowanem.

Społeczeństwo nasze, które dość dobrze znało Rygę
przedwojenną z czasów, gdy nasza młodzież licznie tam wy-

jeżdżała na studja politechniczne, mało wie o Łotwie współ-
czesnej. Polskie prace o krajach Bałtyckich, które się w ostat-

nich czasach ukazały, nietylko nie są wolne od uprzedzeń,
lecz mają charakter wybitnie tendencyjny. Inne prace o Łot-

wie nie są naszemu szerszemu ogółowi znane.Uczeni niemieccy
w swych pracach patrzą na Łotwę, jak nayteren kolonizacyjny,
łotewskie zaś dzieła, zwłaszcza te, które

są specjalnie prze-

znaczone dla zagranicy, mają charakter nieco jednostronny,
jak każda wogóle propaganda. Własne obserwacje, oparte,
między innemi, na bliskich stosunkach ze społeczeństwem ło-

tewskiem, ułatwiały mi należyte ustosunkowanie się do ma-

terjału, z którego korzystałem.
Pracę swą uzupełniłem zarysem historycznym, wycho-

dząc z założenia, że, chociaż państwo łotewskie bardzo nie-

dawno istnieje, naród łotewski jest jednym z najstarszych
w Europie, a dzieje starożytnej ~Liwonji" są w znacznym stop-

niu, wbrew pozorom, dziejami tego narodu.

Wyrażam podziękowanie tym wszystkim, którzy byli mi

pomocni w pracy, a zwłaszcza p. A. Bihlmanowi, szefowi biura

prasowego min. spraw zagr. naŁotwie, dyr. Łotewskiego Urzędu

Statystycznego, p. Posłowi Skujeniekowi, oraz p. Dyr. Kołodziej-
skiemu za danie mi możności korzystania z bibljoteki sejmowej,
obficie zaopatrzonej w dzieła, traktujące o stanie gospodarczym
państw obcych.

Autor.

Warszawa, w kwietniu 1925 r.



ROZDZIAŁ I.

Kraj i ludność.

Terytorjum. W myśl pierwszych trzech artykułów
konstytucji łotewskiej, Łotwa jest (od 18 listopada 1918 roku,
t. j. od dnia proklamacji) niepodległą rzeczpospolitą demokra-

tyczną, w której władza zwierzchnia należy do narodu łotew-

skiego, a której terytorjum, składające się z czterech prowincji,
zawiera się w granicach, ustalonych przez traktaty między-
narodowe.

Granicę z Rosją ustalono traktatem ryskim 11 sierpnia
1920 roku, a przeprowadzono w terenie w roku 1923. Granicę
z Estonją ustalono wyrokiem rozjemczym angielskiego pułkow-
nika Tallenta w Wałku w 1920 roku, a przeprowadzono w te-

renie w końcu 1923 roku na podstawie układu w Tallinie

(Rewlu). Granicę z Litwą ustalono również polubownie w ro-

ku 1921 wyrokiem prof. Simpsona. Granica z Polską nie została

dotychczas ustalona żadnym układem, wiążącym oba państwa.
W obecnym stanie rzeczy granice Łotwy mają 1690 kim,

długości, z czego na wybrzeże przypada 494 kim., na granicę
z Estonją — 347 kim., z Rosją — 269 kim., z Polską —

93 kim.

i z Litwą — 487 kim.

Łotwa jest położona pomiędzy 55°40'30" a 58°5'22" pół-
nocnej szerokości i pomiędzy 20°58'4" a 28°14'30" wschodniej

długości geograficznej. Terytorjum Łotwy obejmuje65.791,4kim2

.

Jest więc Łotwa większa od Danji, Estonji, Szwajcarji, Holandji,

Belgji i Albanji, a niewiele ustępuje Austrji powojennej.
Łotwa składa się z czterech prowincji: Kurlandji

(Kurzeme), Livlan d j i *) (Vidzeme), Zemgal j i (Zemgale)
i Latgalji (Latgale).

*) Ściślej mówiąc, południowej Livlandji. gdyż północna część

dawnej Liylandji z Dorpatem stanowi etnograficzne estońskie terytorjum,

należące do Estonji.
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Kurzeme oznaczapo łotewsku ziemię Kurów (starożytne-
go plemienia pochodzenia fińskiego, niegdyś tu zamieszkałego).
Vidzeme

—
środek ziemi, Zemgale — koniec ziemi, Latgale zaś

— koniec Łotwy.
Sam kraj mieszkańcy tej ziemi łotysze (latvieszi) nazywają

Latw ij a franc. Lettonie, niem. Lettland).

Starożytna nazwa polska Inflanty stanowi zlatynizowaną
formę wyrazu Livlandja (Livlandja = kraj Liwów). Pod histo-

ryczną nazwą Inflanty Polskie rozumieć należy Latgalję, która

do 1772 roku należała do Polski, pod nazwą Inflanty Szwedz-

kie — Livlandję. Nazwa Inflanty Polskie (Polskaja Liflandja)
jest ostatni raz urzędowo wymieniona w Zbiorze praw rosyj-
skich w tomie XIX. Obecnie wyszła z użycia. Czasem jeszcze
szlachta polska w Latgalji dla oznaczenia swego dzielnicowego'
pochodzenia używa wyrazu „Inflantczyk".

Geografja fizyczna. Na Łotwie przeważają
młode formacje geologiczne. Dawniejsze pokłady zdarzają się
tylko w formie erratycznej. Nie brak czerwonego piaskowca,
w pobliżu zaś dużych rzek przeważają dewońskie wapienie.

Bogactw przyrodzonych Łotwa posiafla niewiele. Niema

węgla kamiennego (jak niektórzy uczeni twierdzą, są na Łotwie

niewyzyskane pokłady węgla brunatnego). Bogate pokłady
torfu stały się w ostatnich czasach przedmiotem intensywnej
eksploatacji. Największe bogactwo Łotwy stanowią lasy.

Łotwa stanowi część wschodnio-europejskiej niziny. Wzgó-
rza rzadko przewyższają 200 metrów. Najwyższy punkt Łotwy

wynosi 314 metrów wysokości. Pagórkowaty charakter posiada
Kurlandja. Największe wyniosłości znajdują się w pobliżu rzeki

Gauja (Aa Livlandzka) i na wschód od tej rzeki. Okolice rzeki

Gauja w pobliżu Ziguldy (Zegewoldu), ze względu na malowni-

czość, znane są oddawna pod nazwą Livlandzkiej Szwajcarji
i ściągają wielu turystów. Wzgórza Latgalji, położone wśród

pięknych lasów rta wschód od linji kolejowej Dyneburg —
Rze-

życa, nadają tej dzielnicy bardzo malowniczy charakter. Krajo-
braz Łotwy nigdzie nie jest monotonny i swą różnorodnością
nęci oko turysty.

Morze w pobliżu brzegów łotewskich jest płytkie. Tak np.

w ryskiej zatoce w nielicznych tylko miejscach dno morza jest

głębsze od 50 metrów. Tylko w pobliżu Kurlandji na otwartem

morzu w odległości 50 kilom, od brzegu morze dochodzi do

100 metrów głębokości. Dodać tu należy, że sama nazwa mo-

rza — Bałtyk — jest pochodzenia łotewsko-litewskiego (bałts
po łotewsku znaczy biały).

Łotwa jest krajem jezior. Pod tym względem może kon-

kurować niemal z Finlandją. Z licznych jezior, dochodzących
do tysiąca, powierzchnia czternastu przewyższa 10 kilom2

.
Największe z nich jest jezioro Lubańskie na pograniczu Latgalji
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i Livlandji (88,3 kim2), zwane na dawnych mapach „mare Lv

banicum". Ze wszystkich dzielnic łotewskich Latgalja jest naj

Wybrzeże
morza

Bałtyckiego.

bogatszą w jeziora. Ulubionem miejscem przechadzek ryżan
jest położone koło samej Rygi piękne jezioro Kisz (Stint-See).
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Z jezior kurlandzkich najwięcej historycznych wspomnień bu-

dzi jezioro Uzmaiten (Usmas ezers). Na jednej z wysepek tego

jeziora bronił się w XVIII wieku wojskom rosyjskim Maurycy

saski, niefortunny kandydat do tronu kurlandzkiego.
Z rzek łotewskich największą jest D ź w i n a (po łotewsku

D a u g a v a), która ma około 1.200 kilom, długości, a w tej licz-

bie 367 km. na terytorjum łotewskiem. Dźwina jest ukocha-

Widok Rygi od strony Dźwiny.

ną rzeką łotyszów, sławioną przez nich w licznych starodaw-

nych pieśniach ludowych. Basen Dźwiny ogarnia 85.400 km-.

Przeciętna szerokość Dźwiny wynosi 170 — 320 metrów, zaś

w pobliżu Rygi — 550—700 metrów.

Dźwina nie na całej przestrzeni zdatna jest do żeglugi,
gdyż pomiędzy Stockmanshofem (Plavinas) a Kokenhuzen

(Kokneze) szybki prąd i nagłe spadki czynią żeglugę bardzo

niebezpieczną. Rząd rosyjski ze względu na konkurencję Rygi
dla Petersburga mało się starał o podniesienie spławności rzeki.

Mało też uczyniono dla zabezpieczenia okolic od powodzi, czego
dowodem katastrofa dyneburska podczas ruszenia lodów w ro-

ku 1922, oraz powódź, która w r. 1924 nawiedziła Rygę oraz

jej okolice.

Do pięknych dopływów Dźwiny należy rzeka E w s t (Ai-
yiekste), tudzież Og e r (Ogre).

Kurlandję przepływają Aa Kurlandzka (po łotewsku

L i e 1u p e *), połączona z Dźwiną niedaleko ujścia do morza

jedną ze swych odnóg, oraz Wenta, wpadająca do morza pod
miastem Windawą (Lielupe ma 125, Wenta—300 kil. długości).

') Wyraz łotewski Lielupe oznacza „wielka rzeka".
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W okolicy Majorenhofu Lielupe płynie równolegle do morza

w odległości % kilometra od morza.

Na północ od Rygi wpada do morza G a u j a (Aa Livlandz-

ka), biorąca początek u jeziora Alokste na wysokości 203 me-

trów nad poziomem morza. Gauja przepływa uroczą Szwajcarję
Livlandzką. Tam na wzgórzach, położonych po obu stronach

rzeki, wznoszą się ruiny starożytnych zamków krzyżackich:
Zegewold (Sigulda), Cremona (Krimulda) i Treyden (Toreida).

Około granicy estońskiej płynie Salace (Salisj.
Z rzek łotewskich Dźwina nadaje się do komunikacji tylko

od ujścia do Uexkull (Ikskile , Lielupe na przestrzeni Diina-

miinde
—

Mitawa
—

Bauske aż prawie do granicy litewskiej,
Wenta od miasta Windawy przy ujściu aż do Goldingen, Salis —

na niewielkiej przestrzeni. Na dalszej przestrzeni rzeki te na-

dają się bardziej do spławu drzewa niż do komunikacji).
Klimat Łotwy, jak nakraj, położony między 55" a 58° sze-

rokości geograficznej, jest dość łagodny, zwłaszcza w Kurlandji,

gdzie oddziaływa Golfsztrem w dość silnym stopniu. Łotwa

ma klimat morski, z wyjątkiem Latgalji. której klimat niewiele

się różni od klimatu sąsiednich dzielnic rosyjskich. Pomimo

niewielkiej odległości geograficznej, temperatura Lipawy różni

się od temperatury Rygi. W Lipawie niema ani wielkich upa-

łów, ani wielkich mrozów: w lecie jest tam chłodniej, niż w Ry-
dze, a w zimie znacznie cieplej. Port lipawski, w przeciwień-
stwie do ryskiego, nigdy prawie nie zamarza.

O temperaturze Łotwy daje nam pojęcie następująca ta-

blica, sporządzona dla Lipawy, Rygi i położonego najbardziej
na północ Wolmaru, (zdała od morza).

*) Najlepiej wymawiać i pisać Lipawa, a nie Libawa, jak to się

czyni pod wpływem niemieckim. Lipawa (po łotewsku Liepaja), pochodzi

od lipy (po łotewsku: liepa), a nie od legendarnego Libona, o którym wspo-

mina nasz Długosz, ani od Liwonów.

Miejscowość

I
styczeń kwiecleu

Temperatura

lipiec październik

Przecięt-

na

o

'5 3
■a ~

Se*
roczna

l.ipawa )

Ryga

Wolmar.

—3,5

—5,2 1

-66

4,3

5,6

3,7

16,8

18,0

17,4

8,3

6,8

6,0

6,5

6,0

100

120

5,1 132
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W Latgalji temperatura jest bardzo zbliżona do tempera-

tury Wolmaru, w zimie jednak, wskutek większego oddalenia od

morza, są mrozy sroższe. Tak np. Lucyn ma średnią temperatu-

rę styczniową — 8,1, gdy Wolmar — 6,6°.

Różnica między maximum a minimum temperatury wy-

nosi dla Rygi 23,2", a dla Lipawy 20,3", podczas gdy dla

Moskwy 29,9°, a dla Berlina 19,8°, a zatem klimat Łotwy bar-

dziej zbliża się do morskiego, gdyż temperatura jest bardziej po-

dobna do temperaturykrajów środkowo-europejskich, niż rosyj-
skich. Wiatry wschodnie dają się jednak często bardzo we

znaki.

Opady są dość znaczne, zwłaszcza w pobliżu zatoki oraz

w Kurlandji: najobfitsze w lipcu i sierpniu. Roczna ilość opa-
dów (w milimetrach) w Lipawie 646. w Rydze — 591, w Gulbe-

ne (Schwanenburg—na wschodzie Łotwy)—s49.
Klimat łotewski umożliwia uprawę pszenicy, żyta, jęcz-

mienia, owsa,
lnu i t. p. Sadzi się bardzo wiele drzew owoco-

wych, a nawet w Kurlandji są czynione próby kultury winnej.
Klimat naogół jest zdrowy i korzystnie wpływa na ludność

(o czem dalej przy statystyce ludności). Zdfowy wygląd miesz-

kańców nietylko na wsi, lecz i w większych skupieniach, rzuca

się w oczy. W Rydze, dzięki blizkości morza (16 km.), oddycha
się ożywczem powietrzem, zwłaszcza podczas wiatrów zachod-

nich.

Ryskie wybrzeże morskie (Rigas Juhrmala), czyli tak zwa-

ny Strand, bardzo popularny u nas przed wojną, czego dowo-

dem, że gościł zawsze w lecie wielu Polaków, dzięki połączeniu
trzech czynników zdrowotnych: wody. piasku i lasów sosno-

wych, cieszy się zasłużoną sławą, jako miejscowość klimatyczna.
Z innych miejscowości leczniczych wymienić należy Wecaken

na prawym brzegu Dźwiny, przy ujściu jej do morza, oraz głośne
źródła siarczane w Baldohn i Kemmern.

Przez Strand ryski i przez
Kemmern przechodziła w latach

1915—1917 linja bojowa. Miejscowości, położone nad Strandem,

a mianowicie: Bilderlingshof (Bulduri), Edinburg, Majorenhof,
Dubbeln, Karlsbad (Melużi) i Assern, ucierpiały jednak bardzo

niewiele i albo nawet wcale. Kemmern zostało zupełnie znisz-

czone i teraz się odbudowuje. Zakład kąpielowy w Kemmern

otwarto jednak już w 1922 roku.
Chociaż w Łotwie brak gór, jednak wyżej położone miej-

scowości, zwłaszcza w Livl. Szwajcarji, mają wszelkie szanse

stania się stacjami klimatycznemi. W Zegewoldzie oddano sta-

ry pałac Krapotkina (obok ruin zamkowych) dziennikarzom ło-

tewskim dla urządzenia w niem miejsca wypoczynkowego i wie-

le osób odzyskuje tam zdrowie.

Fauna Łotwy ma charakter środkowo-europejski. Zda-

rzają się jednak, szczególnie na wschodzie kraju, dziki, rysie.
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wilki (dużo zwłaszcza namnożyło się ich
po wojnie), a nawet

rzadko niedźwiedzie.

Flora przypomina środkowo -europejską zwłaszcza na

zachodzie. Botanicy (jak Engler) zaliczają Łotwę pod względem
botanicznym do bałtyckiego okręgu prowincji sarmackiej
obszaru środkowo-europejskiego z charakterystyczną cechą tej

prowincji: leśnym klimatem. Na swych granicach, północnej i

wschodniej, Łotwa stanowi przejście do północno-europejskiej
prowincji obszaru podbiegunowego. Brzoza karłowata (Betula
nana) została w ciągu stuleci wyparta z Łotwy przez inne ga-
tunki drzew.

Wśród lasów Łotwy, stanowiących 28% całej jej po-
wierzchni (około 1.820.000 ha), przeważają iglaste. Z drzew

najwięcej jest sosen potem idą świerki {21%,), dalej
brzozy (15%), olchy i osiny {!%,), wreszcie dęby i jesiony (l°/

0
).

Ludność. Rdzenni mieszkańcy całego niemal terytor-
jum Łotwy, Łotysze, stanowią w kraju absolutną większość.
Według statystyki urzędowej 1920 roku (z czerwca) stanowili
oni 1.161.404, t. j. 12,16%, całej ludności kraju.

Łotysze są pochodzenia indo-europejskiego (aryjskiego) i

razem ze starożytnymi Prusami, których przodkowie ongi za-

mordowali apostoła narodów północy, Wojciecha, a których
w XVII wieku niema już ani śladu, oraz z Litwinami stanowią
odrębną bałtycką gałęź ludów indo

- europejskich.
Oprócz Łotyszów, Łotwę zamieszkują Niemcy, Żydzi, Po-

lacy, Rosjanie, Białorusini, Litwini i Estończycy. Wspomnieć
tu można o niewielkiej grupie etnicznej Liwów (pochodzenia
fińskiego), wypartej przez Łotyszów na północ Kurlandji i dziś

wymierającej. Liwowie zamieszkują jedynie północny cypel
Kurlandji. W 1920 roku było ich nie więcej, niż 831. Od ich

imienia pochodzą nazwy historycznego kraju, jak Liwonia, Liv-

landja.
Za podstawę statystyki biorę dzień 14 czerwca 1920 roku,.

t. j. datę spisu ludności. Dane te już wkrótce po dokonanym

spisie musiały uledz uzupełnieniu, gdyż nie włączone zostały do

statystyki gminy powiatu iłłuksztańskiego, które wówczas

(przed bolszewickim najazdem) należały do Polski, oraz obwód

przydrujski, wówczas, przed zawarciem pokoju łotewsko
- ro-

syjskiego, okupowany przez armję czerwoną. W ciągu roku

1920 i 1921 ma się wciąż do czynienia ze wzmożoną reemigracją,
która zmienia obraz statystyczny ludności kraju. Wybory ko-

munalne 1922 roku dały powód do rewizji stanu ludności w kra-

ju, i pozwoliły do pewnego stopnia uzupełnić dane 1920 roku,

cyfry jednak, na nich oparte, z wyjątkiem miast, nie mają żad-

nej naukowej wartości.

W czasie pisania powyższej książki odbywał się nowy

spis ludności, a mianowicie w dniu 10 lutego 1925 roku, w myśl
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uchwały sejmowej, nakazującej co 5 lat urządzać podobne spi-
sy. Rezultaty tego spisu nieprędko będą szczegółowo opraco-

wane i dostępne dla publiczności. Te jednak cyfry, które są,

już dziś znane, podaję do wiadomości.

Aby zdać sobie sprawę z dzisiejszego stanu liczebnego
ludności na Łotwie, trzeba sięgnąć nieco wstecz, do czasów

przedwojennych. Aż do wojny liczba ludności w kraju bezu-

stannie wzrastała, zwłaszcza w wielkich miastach, pod wpły-
wem szybkiego rozwoju przemysłu. Wojna wyludniła cały kraj,
a raczej grały tu rolę nie tyle bezpośrednie działania wojenne,
ile wypadki polityczne, z nią związane. Do takich zaliczyć na-

leży przymusowe wywożenie w głąb Rosji (a nawet na Syberję)

przez władze rosyjskie ludności niemieckiej i po części łotew-

skiej, następnie ucieczkę ludności przed bolszewikami, wreszcie

w końcu roku 1919 emigrację żywiołów niemieckich, skompro-

mitowanych wobec państwa łotewskiego udziałem w akcji
zbrojnej Bermondta lub też nie mogących się wogóle pogodzić
z istnieniem samodzielnego państwa łotewskiego. Emigracja
napływowego rosyjskiego żywiołu urzędniczego i wojskowego
gra tu też pewną rolę. f

Począwszy od 1920 roku, mamy jednak do czynienia ze

zjawiskiem reemigracji. Reemigracja dotyczy przeważnie lud-

ności łotewskiej, wracającej do swych siedzib (z wyjątkiem pe-

wnego dość znacznego procentu ludności, która chciała po-

zostać w Rosji i tworzy tam łotewskie organizacje komunistycz-

ne, agitujące przeciw własnemu państwu), apo części ludności

polskiej i litewskiej, która przed wojną mieszkała na Łotwie

i ma wskutek tego wszelkie widoki nabycia tam prawa obywa-
telstwa.

Oprócz reemigracji, która się już zakończyła, na wzrost

liczby ludności wpływają normalne stosunki pokojowe, jakie
wreszcie w kraju zapanowały. Daleko jednak dzisiaj jeszcze
do przedwojennej normy, zwłaszcza w miastach, które były nie-

gdyś ogniskami zamarłego dziś przemysłu.
Wzrost, następnie upadek i ponowny wzrost ludności w

sześciu największych miastach łotewskich uwypuklają nam na-

stępujące cyfry (dla lat poprzednich cyfry te podane są ściśle,
podczas gdy cyfry tegorocznego spisu iudności są podane w

przybliżeniu do tysiąca):
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Wzrost ludności od 1800 roku nietylko w miastach, lecz

na całej Łotwie uprzytomniają nam następujące cyfry:

Dla uprzytomnienia sobie znaczenia rozsegregowania lud-

ności według dzielnic dodam, że rubryka ~Livlandja" obejmuje
również stolicę państwa Rygę iże z 65.791,4 km2, stanowią-

cych terytorjum łotewskie (w dniu 31. XII. 1920 przed układem

granicznym z Litwą tylko 65.684,7 km 2) przypada na Livlandję
z Rygą 22.814,4 km2, na Latgalję—ls.s9o,3 km2

, na Kurlandję
— 14.208,5 km2 i na Zemgalję — 13.178,1 km2.

Jak widzimy, największy spadek liczby ludności przypada

na okres lat 1914 - 1920 (wojna i walka o władzę w państwie),

największy wzrost ludności na okres 1897 - 1914 (rozwój wiel-

*) Zaraz po ukończeniu spisu 1925 r., rezultaty jego zostały w wielu

miejscowościach zakwestionowane, jak np. w Lipawie, gdzie, jak sie oka-

zało, urzędnicy nie obeszli wielu domów. W Lipawie ludność żądl po-

nownego spisu. Narzekania na niedokładność można uważać za słuszne,

gdyż normalny przyrost ludności na Łotwie kazałby oczekiwać w 1925 roku

cyfr o wiele wyższych. Trudno np. uwierzyć, aby w Lipawie od 1922 roku

ludność się zmniejszyła.

1800 j 1840 | 1861! 1881 1897 | 1914 | 1920 j 1922 j 1925*)

(yneburg
ipawa
litawa

.

Izeżyca. .

li
. 27.813 169329 282.230 520.000 181.443 270.0001337.700

— 11.361 22.825 — 69 975 105.700 28 938 36.473 42.0"0
•. ' 4.506 10.992] 9.970 29.611 64.489 94.f<00 50.311 79.497 61.000

.
I 9.395120.321 22.735 28.531! 35.131 45.700 19.364 23.785 28.000

1.167 1.873 3.701 5 872 7.127 26.000; 8.000 15.100 16.000

, | — 1.091 3 371 — 10.795 22.800 9.965 — 12.500

Dzielnice

Rok Razem

fc
Livlandja jLatgalja Kurlandja: Zemgalja

1800

1863

1897

1914

14.VI 1920

31 XII 1920

1925

166.232

j 516.847

753.730

j 1.107.600

594.017

649.400

?

151.500

261.323

501.623

646 100

497 350

521.000

530.000

307.280

462.818

339.8451 334.189

410.200! 388.100

282.453! 222.311

305.800) 251.300

? ' ?

725.012

1.240.988

1.929.387

2.552000

1.596.131

1.727.500

1.840.000
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kiego przemysłu) oraz 1920
-

1922 (reemigracja). Później przy-

rost ludności dokonywa się w daleko wolniejszem tempie.
Podział ludności Łotwy według płci na podstawie spisu

ludności z czerwca 1920 roku przedstawia się jak następuje:
mężczyzn 721.927, a kobiet 874.204. Podział według wieku
oraz płci unaocznia następująca tablica:

Według wyznania było w czerwcu 1920 roku na całej
Łotwie:

Katolików 375.227

Luteranów 914.409

Protestantów innych wyznań 9.697

Staroobrzędowców 73.310

Prawosławnych 138.803

Innych wyznań chrześcijańskich 1.153

Żydów 79.626

Innych wyznań niechrześcijańskich 199

Niewiadomego wyznania 3.707

Ogółem 1.596.131

*) Tak mala liczba mężczyzn w tym wieku ttomaczy się rezulta-

tami wojny. Tem się również tłomaczy, że liczba dzieci w wieku do lat 9 jest

mniejsza od liczby dzieci w wieku od 10 - 19 lat:

0—4 lat

M. |

5-9

K.

10—19 20-29 30—39

M. J K.

30—39 I 40—49

I M. | K.Męż. | Kob. M. K. M. | K.

I *H
52.03150.694 80.340 81.127 167.185 179.220

73.555|
136.753 82.670 112.807 97,257 105.833

50-59 60—69 70—79 80-89 i więcej [Wiek nieznany

M. K. "| M. K. M. K. M. K. M. I
K. M. K.

77.581 88.133 541.99 661.65 25.012 35.644 8.112 12312 1808 2971 2.168 2.473
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W interesującej nas z wielu względów Latgalji stosunek

ten przedstawia się jak następuje:

Katolików 292.707

Luteranów 31.053

Prawosławnych 79.587

Staroobrzędowców 61.405

Żydów 30325

Innych wyznań oraz nieznanych 2.273

Ogółem 497.350

Latgalja jest więc dzielnicą wybitnie katlicką, co się
tłomaczy historycznym jej rozwojem.

Porównajmy teraz podział wyznaniowy powojenny z

przedwojennym pod względem procentowym:

1897 r. 1920 r.

Luteranów 59,1 57,29

Innych protestantów 0,5 0,61

Katolików 20,2 23,51

Prawosławnych 8,6 8,70

Staroobrzędowców 4,1 4,59

Innych wyznań chrzęść. 0,0 0,h7

Żydów 7,4 4,99

Innych wyznań niechrześć. 0,1 0,01

Niewiadomych wyznań 0,0 0,23

Podział pod względem narodowości w czerwcu 1920

przedstawia się jak następuje. *).

w %

Łotyszów 1.161.404 72,76
Niemców 58.113 3,64

Rosjan 124.746 7,82

Białorusinów 75.630 4,74

*) Rocznik statystyczny łotewski nie zawiera danych co do naro-

dowości dla pogranicznych okręgów Przydrujska i Pytałowa, gdzie ze

względu na okupację rosyjską nie dokonywano spisu ludności Wszystkie

48.075 osoby zaliczono donieznanych. Dzieło Skujenieka „Latvija", za-

wiera jednak te dane, oparte na administracyjnych dochodzeniach, z na-

tury rzeczy dających mniejszą rękojmię dokładności od normalnego spisu.

Daję je jednak, nie mając do kwestionowania tych cyfr ścisłych podstaw.
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Żydów 79.644 4,99
Polaków 54.567 3.42

Litwinów 25.588 1,60

Estończyków 8.769 0,55

Innych 3.841 0,24

Nieznanej narodowości 3.829 0,24

Ogółem 1.596713 l 100,0

Porównanie liczebności poszczególnych narodowości przed
wojną i po wojnie daje następujące zestawienie:

Danych dla 1914 roku nie podaję, gdyż są one hypotetycz-
ne i nie oparte na dokładnym spisie. Niemieccy badacze dla

1913 i 1914 roku posiłkują się danemi fantazyjnemi, chcąc wy-
kazać wielką liczebność niemieckiego żywiołu. W tablicy rzuca

się w oczy zanik żywiołu niemieckiego po wojnie oraz wzrost

stosunkowy liczby Łotyszów w państwie.

*) Czytelnik niewątpliwie zauważył, że wszystkie cyfry tej kolumny

nie odpowiadają -cyfrom wyżej zestawionego wykazu, lecz są od tamtych

cokolwiek niższe. Tlomaczy się to tem, że nie obejmują one ludności

Przydrujskiego i Pytałowskiego okręgu. To pominięcie w zestawieniu jest

koniecznem, gdyż dla 1897 roku danych cyfrowych dla tych obwodów

niepodobna było dostarczyć; stanowią one części przedwojennych powia-

tów, dla których istnieją tylko dane sumaryczne.

1897 r. 1920 r.

Narodowość

Liczba % Liczba

Łotyszów . . .
Niemców

....

Rosjan
Białorusinów

.

.

Polaków
....

Żydów
....

Litwinów
....

Estończyków . .
Narodów, innych

nieznanej . . .
oraz

1.318.112

120 191

152 681

79.523

65.056

142.315

26 033

17.990

68,3

6.2

7,9

4,1
34

7,4

1,4

0,9

1.159.396

> 58.097

91.477

66 194

52.244

79.368

25.538

8.701

74,9

3,7

5,9

4,3

3,4
5,1

1,6

0,6

7.486 0,4 7.041 0,5

Ogółem .

1.929.487 100,0 1.548.056* 100.0
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Dla Latgalji, najbardziej różnolitej pod względem naro-

dowościowym dzielnicy, mamy co do narodowości jej mieszkań-

ców następujące urzędowe dane:

Rok 1920: Liczba %

Łotyszów 265.901 53,46
Niemców 780 0,16

Rosjan 98 385 19,78
Białorusinów 66.981 13,47
Żydów 30 331 6,10
Polaków 30.313 6.10

Litwinów 1.185 0,24

Estończyków 342 0,07

Innych narodowości 620 0,12

Nieznanej narodów. 2.512 0,50

Ogółem . 497.350 100,00

Dodać tu należy, że do cyfr powyższych nie wchodzą Po-

lacy z iłłuksztańskiego, gdyż powiat iłłuksztański należy nie do

T atgalji, lecz do Zemgalji.

Interesujące są zestawienia co do stolicy państwa, Rygi.
Tu dokonywano częściej spisów ludności. Spisy te pozwalają

bardziej, niż gdziekolwiek indziej, uwydatnić cofanie się żywio-
łu niemieckiegona rzecz łotewskiego, podczas gdy u innych na-

rodowości daje się zauważyć pewne wahanie, co unaocznia ta-

blica, umieszczona na str. 18.

Z zestawienia widać, oprócz stałego zmniejszenia procen-

tu ludności niemieckiej, stałe zwiększenie procentu ludności

łotewskiej, jak również Żydów- Liczba Rosjan wykazuje tenden-

cję do zwiększania się po 1897 roku, pod wpływem rusyfikator-
skiej polityki, poczem zmniejsza się raptownie po wybuchu woj-

ny i w związku z nią. Liczba Polaków i Litwinów w Rydze wy-

kazywała przed wojną-zwłaszcza tych pierwszych-stałe tenden-

cje do zwiększania się, w związku zarówno z rozwojem przemy-

słu, jak i większą łatwością znalezienia rządowych, choćby niż-

szych posad w krajach Bałtyckich, niż w swej ojczyźnie. Po woj-
nie obie te przyczyny istnieć przestały. Wielu Polaków i Litwi-

nów wraca do swej ojczyzny.

Z zestawienia ludności całej Łotwy jednocześnie pod

względem narodowościowym i wyznaniowym wynika, że wśród

Łotyszów jest 73,0% luteranów, 22,3% katolików (głównie w

Latgalji), 3,7% prawosławnych i 1,0% innych wyznań.
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Ludność
Rygi.

Ogółem. nieznanych
.

Innych

oraz,

Litwinów.
.

Polaków• Estończyków Żydów... Rosjan.
.

. Niemców.. Łotyszów.
.

Narodowość
102

590. 2.513 872 5.254 25.772 43.980 24.199 Liczba
1867
r.

100,0 2,4 0,8 5,1 25,1 42,9 23,6 %

169

329 1.620 3.197 1.565 14.222 31.976 65.775 49.974 Liczba
1881
r.

100,0
!

1,9 0,9 8,4 18,9 39,4 29,5 *

1,0

28\230 2.045 6.362 13.415 3.702 16.922 45.452 67.286 W127.046
|

Liczb
a

j

1897
r.

100,0 0,7 2,3 4,8 1,3 6,1 16,1 23,8 45,0 %

517

522 5.384 35.156 47.595 9.020 33.651 99.603 69.016 218.097 Liczba
1913
r.

100,0 1,0 6,8 9,2 1,7 6,5 19,3 13,3 42,2

210.590 1.598 11.604 10.945 2.081
21

522 18.320 30.141 114.379 Liczba
I

1917
r.

100,0 0,8 5,5 5,2 0,1 10,3 8,7 14.3 54,3

181.443 1.668 5.303 7.859 1.616 24.721 12.125 28.571
99

580
Liczba
|

1920
r.

(czerwiec)
100,0 0,91 2,92 4,33 0,89 13,63 6,68 15,75 54,89 %

337.599 3.278 7.748 13.119 2.232 39.459 29.235 43.792 198.736 Liczba 1925
r.

100,0 0,97 2,29 3,89 0,66 11,69 8,66 12,97 58,87 %
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Niemcy w 91,53% są ewangelikami, Polacy w 98,5%, a

Litwini w 91,1% — katolikami, Rosjanie w 61,20% — staro-

obrzędowcami, a tylko w 36,03% — prawosławnymi, i wresz-

cie Białorusini w 39,89% — katolikami, w 35,62% —

prawo-

sławnymi i w 24,16% — staroobrzędowcami.
Wreszcie sprawa przynależności państwowej

mieszkańców Łotwy przedstawia się tak, że na 1.596.131 miesz-

kańców (w 1920 roku) przypada 1.457.971 obywateli Łotwy,
29.720

— Litwy, 18.665
— Rosji, 7.879

— Białorusi*), 7.196
—

Polski, 4.4os—Estonji, 3.993—Niemiec, 2.974—innych państw

(z czego przeszło połowa przypada na Ukrainę, żeś na drugiem
miejscu stoi Danja ze swymi dwustu kilkunastu obywatelami),
oraz aż 63.328 osób nieznanej przynależności państwowej. Ta

ostatnia kategorja obejmuje przeważnie mieszkańców, którzy
pragnęli nabyć obywatelstwo łotewskie, lecz w chwili sporzą-

dzania spisu ludności celu tego nie osiągnęli.
Z 7196 obywateli Polski tylko 1707 przypada na Latgalję,

mniej niż na Kurlandję (2243) ina Livlandję z Rygą (2726).
Stąd jasno wynika, że w Latgalji niema wśród Polaków żadnych
separatystycznych w stosunku do państwa tendencji, skoro na-

wet w 1920 roku. kiedy państwo łotewskie nie było skonsolido-

wane, a pokój z Rosją nie był zawarty, ludność polska chciała

korzystać z praw obywatelstwa łotewskiego. Konsulatom pol-
skim na Łotwie nic nie było wiadomo, żeby ludzie, mający pra-

wo do łotewskiej przynależności państwowej, nie chcieli prawa

tego wykorzystać.

Wspólne zestawienie danych statystycznych co do naro-

dowości mieszkańców i ich przynależności państwowej daje
następujące wyniki. Z pośród Łotyszów w 1920 roku obywa-
telstwo łotewskie posiadało 99,27%, z pośród Niemców —

78,96%, Rosjan — 87,66%, Białorusinów — 92,37°/0, Żydów —

77,49%, Polaków — 78,23%, Litwinów — 35,42%, Estończyków
—* 54,96%, innych narodowości — 51,47%, nieznanej narodo-

wości — 52,72%. Razem na Łotwie 91,35% ludności przynależy
do państwa łotewskiego.

Polacy łotewscy, jak widać z tych danych, są o

*) Nie chodzi tu wcale o tak zwaną Białoruską Republikę Sowiecką,

icdyż ta powstała dopiero na jesieni 1920 roku, lecz o fikcyjną Białoruską

Republikę Demokratyczną, której przedstawicielami w Rydze byli w latach

1919
— 1920 autor broszury „Polacy i Białorusini" Jezowitow oraz gen.

Bułak - Bałachowicz, zanim zaczął służyć Polsce. Po traktacie ryskim

rząd łotewski rozwiązał to osobliwe przedstawicielstwo. Obywatelami bia-

łoruskiej republiki okazali się przeważnie Żydzi, tą drogą uchylający się od

powinności wojskowej, co głównie skłoniło rząd łotewski do zlikwidowania

tego przedsięwzięcia, którego ślady znajdujemy w niniejszej statystyce.
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wiele silniej związani z państwem węzłami obowiązków, niż

Litwini łotewscy.
Z pośród 1.457971 obywateli państwa łotewskiego (co

stanowi właśnie 91,35°/0 wszystkich mieszkańców) jest najwięcej
Łotyszów, a mianowicie

—
1.150.899 (t. j. 76.63%); Niemców

jest 45.877 (3,05%), Rosjan — 80.189 (7.53%), Białorusinów —

61.143 (4,63%), Żydów —
61.500 (4,11%), Polaków — 40,872

(2,84%), Litwinów —
9.045 (0,61%), Estończyków —

4.782

(0,32%), innych narodowości oraz narodowości nieznanej 3.664

(0,28%).
Te ostatnie cyfry przy ocenie rezultatów wyborów do

ciał przedstawicielskich (o czem będzie mowa w innym roz-

dziale) grają daleko większą rolę, niż cyfry, przedstawiające
stosunek narodowości w państwie (str. 16), gdyż tylko obywa-
tele łotewscy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

Pod względem gęstości zaludnienia stan rzeczy nie

przedstawia się zbyt korzystnie. Przed wojną, w warunkach

bardziej normalnych, było na Łotwie 40,3 mieszkańców na

1 km2. Taki stan rzeczy odpowiadał mniej więcej geograficz-
nemu położeniu Łotwy, gdyż wszystkie ziemie, położone od

niej na wschód i na północ, były od niej rzadziej zaludnione

(w tymże 1914 roku w Estonji było 27, a w południowej Finlan-

dji 23 mieszkańców na km2
.), zaś ziemie, sąsiadujące z Łotwą od

południa i zachodu, były zaludnione gęściej (Wschodnie Prusy
w 1914 roku —56 mieszkańców na km3

, gub. kowieńska
— 60,

a grodzieńska — 72).

Zmniejszenie liczby ludności na Łotwie wskutek wypad-
ków wojennych jest równoznacznem ze zmniejszeniem gęstości
zaludnienia. W 1920 roku było już tylko 24,6 mieszkańców na

km 2
, poczem liczba ta zaczęła wzrastać, i już w 1921 roku

mamy 26,3, a w 1922 roku — 28 mieszkańców na km'. Dla

Latgalji, która jest najgęściej zaludnionączęścią Łotwy, otrzy-

mujemy 35,7 mieszkańców na 1 km2
w 1922 roku. Sytuacja za-

tem poprawia się po wojnie. I dzisiaj Łotwa, choć

słabiej zaludniona od Litwy i Prus, jednak w stosunku

do Rosji, do swych sąsiadów Bałtyckich na północy ido

państw Skandynawskich wykazuje daleko większą gęstość lud-

ności. Mamy więc tu do czynienia ze zjawiskiem zupełnie nor-

malnem i ponure horoskopy niektórych pisarzy co do
przy-

szłości kraju z powodu zbyt słabego zaludnienia nie wydają
się uzasadnione. Sprowadzenie kolonistów niemieckich do

kraju byłoby lekarstwem, gorszem od samej choroby. Rosja
zaś, mimo przejawiających się dążności do ekspansji teryto-

rialnej, nie jest w stanie sobie pozwolić na ekspansję własnej

ludności. Gdy przeminą skutki wydarzeń wojennych, ludność

będzie wzrastać normalnie.
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Studnicki*) w pewnej mierze, a publicyści niemieccy bez-

względnie i kategorycznie wskazują na inny czynnik, nieza-

leżny od przejściowych wypadków politycznych, a mianowicie

na niedostateczny przyrost naturalny ludności. Kessler**), je-
den z ideologów ekspansji niemieckiej na wschodnich brzegach
Bałtyku, posuwa się bardzo daleko w swych pesymistycznych
dla Łotwy przepowiedniach, a Rohrbach***) twierdzi nawet,
że za lat 50 —60 nie będzie wcale Łotyszów (!). Rohrbach

opiera swe przypuszczenia na danych przedwojennych, z któ-

rych jakoby wynika, że Łotyszów rodzi się 20 na 1.000,
a u kolonistów niemieckich przypada 72 urodzin na 1.000

mieszkańców.

Zdanie tego rodzaju tembardziej dziwić może, że zarówno

w prasie niemieckiej na Łotwie, jak i w rozmowach prywatnych
z przedstawicielami ludności niemieckiej można się często
spotykać ze zdaniem wprost przeciwnem, a mianowicie, że lud-

ność niemiecka na Łotwie wymiera, i że, o ile warunki poli-
tyczne nie zmienią się na korzyść ludności niemieckiej, to ona

egzystować przestanie.
Jeśli chodzi o przewagę liczby urodzin nad

liczbą zgonów, to do wybuchu wojny stan rzeczy przed-
stawiał się na Łotwie dość normalnie. Tak np. w latach
1897

—
1903 na 1.000 mieszkańców, było rocznie przeciętnie

30,8 urodzin, a 20,6 zgonów, t. j. przewaga liczby urodzin nad

liczbą zgonów wynosiła 10,2, czyli więcej, niż w kilku krajach
europejskich (Szwajcarji, Irlandji i Francji). Lata wojenne
wytworzyły stosunek katastrofalny, który jednak od 1921 roku

zaczyna znowu ustępować miejsca stosunkom normalniejszym.
Dla Rygi, gdzie prowadzono statystykę dokładniej, niż gdziein-
dziej, otrzymujemy następujące cyfry:

Stosunek urodzin do zgonów w 1913 roku + 2495.

w 1915
— 1884, w 1917 r. — 6.841, w 1919 r. — 10.492,

w 1921 r. już 617, poczem dalej stosunek ten wzrasta na ko-

rzyść normalnego przyrostu.

Dla całej Łotwy mamy
dla 1920, 1921 i 1923 roku nastę-

pujące dane:

*) Władysław Studnicki: „Zarys państw Bałtyckich", str. 105

i str. 130.

**) Otto Kessler: „Die Baltenlander und Litauen".

***) Rohrbach: „Das Baltenbuch", Dachau 1918.

Rok
t
I

t u
Liczba Liczba

Liczba Liczba
n . . > r.' urodzeń I zponów
Pr "waga urodzeń I zgonów Przewag;

urodzeń zgonon
na 1000.t.. na lOOOm.

1920

1921

1923
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36 420! 15.331

41.796' 26.080

— 4.457
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+ 15.716
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19,68

21,89

19,62
13 69

13,66

—2,58

+5.99

-1-8,23
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Stałą poprawę stosunków zatem widać. Argument, że

największy przyrost daje katolicka Latgalja *), oraz że wśród

katolików więcej jest urodzin od zgonów, niż wśród mieszkań-

ców innych wyznań, nie jest wcale argumentem za większą
śmiertelnością wśród Łotyszów, gdyż wśród katolików, miesz-

kańców Łotwy, jest przeszło 2/3 Łotyszów. Jest to raczej ar-

gument na korzyść jednej dzielnicy w stosunku do drugiej.
Statystykę stosunku urodzin do zgonów według narodo-

wości mamy
dla jednej tylko Rygi. Dla 1921 r. statystyka ta

przedstawia się jak następuje: (-f-) oznacza przewagę urodzin,

(-—Jprzewagę zgonów.

Łotysze 249

Niemcy —
47

Rosjanie + 118

Żydzi + 429

Polacy i Litwini + 46

Estończycy — 11

Inni i niezn. narodów. —
119

Łotysze więc po Żydach zajmują drugie miejsce, najgorzej
zaś przedstawi- się sprawa dla rodaków Kesslera i Rohrbacha,
dla których Łotwa była tylko kolonizacyjnym terenem. Po-

nieważ w Rydze urząd statystyczny miejski układa co tydzień
statystyczne wykazy ludności, można więc przy systematycz-

nem badaniu tej sprawy ustalić, że stosunek układa się coraz

lepiej z rokiem każdym dla Łotyszów, a coraz gorzej dla Niem-

ców, co dla nich jest tern bardziej symptomatyczne, że Ryga

jest głównem ogniskiem skupienia ludności niemieckiej. Dla

Polaków trudno ustalić ścisłe horoskopy, gdyż urząd staty-

styczny miasta Rygi miesza ich razem z Litwinami, jak gdyby
sprzyjał idei Jagiellońskiej.

Gdyby dane Kesslera i Rohrbacha, że przed wojną sto-

sunek liczby urodzin do zgonów przedstawiał się gorzej dla

Łotyszów, niż dla innych narodów, mieszkających w krajach
Bałtyckich, były ścisłe, przemawiałoby to, w łączności z te-

raźniejszemi danemi, raczej za teorją, że narodowość panująca
znajduje się w lepszych warunkach co do swej rozrodczości, niż

narodowość gnębiona i uciskana. W każdym zaś razie żadnej

analogji Łotyszów do Francuzów z ich stale zmniejszającym się
procentowo przyrostem doszukać niepodobna*).

Zresztą warunki zdrowotne na Łotwie są, jak już przed-
tem zaznaczono, dość korzystne, co się odbija na stanie

*) Studnicki, str. 104.

**) Przeciętna roczna liczba małżeństw na Łotwie wynosi 16.000,

co wcale nic jest liczbą małą.
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ludności. Jest dużo długowiecznych, zwłaszcza wśród włościan.

Chorób zakaźnych statystyka notuje nie więcej, niż w innych
krajach. Osobliwością jest trąd, zapewne zawleczony z Rosji,
zresztą w bardzo nielicznych wypadkach. Statystyka z 1921

roku, notuje tylko 28 trędowatych, którzy są umieszczeni pod
dobrą opieką w specjalnych 3 zakładach dla trędowatych (pod
RygĄ. w Talsenie i w Wenden). Gruźlica nie grasuje tak silnie

naŁotwie, jak w innych krajach. Z wykazów przyczyn śmierci

widać, że gruźlica ustępuje innym chorobom pierwszeństwa.
Przeciętna szerokość piersi rekruta na Łotwie (w wieku od 19

do 24 lat) dla 1921 roku wynosiła 169,8 centymetrów. Pfzy

podziale według narodowości przeciętnie na Łotysza rekruta

wypadało 170,2 centym., z czego trudno byłoby wyciągać
wniosek o skarłowaceniu narodowości łotewskiej.

Do zdrowotności mieszkańców przyczynia się również

fakt, że zaledwie 24% ludności mieszka w miastach (392.343
z ogólnej liczby 1.596,131 mieszkańców w 1920 roku). Zresztą
miasta łotewskie, zwłaszcza w zachodniej części kraju, są

Cmentarz w Latgalji

czyste, schludne i posiadają wiele urządzeń hygienicznych. Do

takich należy, oprócz stolicy Rygi, której Łotwa nie

powinna się wstydzić wobec Europy, a do rozwoju której
w ostatnich dziesiątkach lat przyczynili się nie sami tylko
Niemcy, jak się to zwykle opowiada, lecz i ludność łotewska,
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zaliczyć również Mitawę *}, Lipawę, Windawę, Wenden**),
Talsen i wiele innych.

Nieco gorzej pod względem zdrowotnym i pod względem
zewnętrznego wyglądu przedstawiają się miasta latgalskie, jak
np. Dyneburg (Daugavpils, ros. Dźwińsk), Rzeżyca (Rezekne,
niem. Rositten, ros. Rieżica), Lucyn (Ludze), ze względu na

znaczną liczbę brudnych Żydów o kulturze rosyjskiej (oczy-
wiście bardzo powierzchownej). W każdym razie i te nawet

miasta przedstawiają się bez porównania lepiej, niż położone
za kordonem miasteczka białorusko-żydowskie, co jest w dużej
mierze zasługą rdzennej polskiej ludności, mającej wielu przed-
stawicieli w radach miejskich i magistratach. Tak np. dr. Bie-

drzycki, naczelny lekarz szpitala w Lucynie i prezes rady
miejskiej, wiele się przyczynił do zdrowotności tego miasta.

Mówiąc o ludności kraju, często wyodrębniam Latgalję.
Czynię to głównie ze względu na znaczny

odsetek ludności

polskiej w tej dzielnicy, bardziej interesującej naszego czytel-
nika, zarówno z tego powodu, jak i z powodu bezpośredniego
sąsiedztwa z Polską. Byłoby jednak wielkiem błędem uważać

Latgalję za coś odrębnego od Łotwy. Błąd ten popełniali nie-

którzy fanatycy latgalskiego separatyzmu wpłatach 1917 i 1918,
lecz życie sprowadziło ich na właściwe tory. Latgalczycy są Ło-

tyszami, choć różnią się od Łotyszów bałtyckich, t. j- zachod-

nich, zarówno pewnemi antropologicznemi cechami, rzucają-
cemi się na pierwszy rzut oka, jak i narzeczem. Narzecze lat-

galskie w mniejszym stopniu różni się od literackiego języka
łotewskiego, niż narzecze kaszubskie od literackiego języka
polskiego. Latgalczycy używają czcionek łacińskich, co przy-

pisać trzeba wielowiekowym wpływom polskiej kultury, pod-
czas gdy Łotysze zachodni —

czcionek gotyckich. Ta różnica

jednak wkrótce zniknie. Już zapadło postanowienie używania
czcionek gotyckich tylko do ich wyczerpania. Już dzisiaj

urzędowe publikacje łotewskie są dokonywane czcionkami ła-

cińskiemi.

Antagonizm dzielnicowy niewątpliwie istnieje. Tak więc
latgalczycy nazywają zachodnich swych rodaków „czijulami",
czemu nadają pogardliwe znaczenie, i nawet wysoko posta-
wione osoby w Latgalji pochodzenia miejscowego, zwykle uży-

*) Mitawa (po tot. .lelgawa), sprawiałaby najmilsze wrażenie ze

wszystkich miast łotewskich, gdyby nie straszliwe i wandalskie spusto-

szenie, dokonane przez niemiecką żelazną brygadę, gdy stało się jasnem.

że Łotysze pozostaną na stałe panami kraju.

**) Wenden — po łotewsku Cesis. Zapewne na tej prastarej nazwie

opierała się dawna polska nazwa tego miasta — Kieś. Urzędowo zresztą

władze polskie za czasów polskiego panowania używały nazwy Wenden

(np starostwo wendeńskie).
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wają tego wyrazu. Zachodni Łotysze nadają znów latgalczy-
kom pogardliwą nazwę „czangałów". Oświata powszechna,
oparta na języku literackim, usuwa jednak dzielnicowe właści-

wości i ambicje, a wspólne życie pod jednym dachem państwo-

Łotysz w stroju narodowym.

wym dokona reszty. W interesie ludności polskiej na Łotwie

nie leży wcale podsycanie separatyzmu latgalskiego, gdyż do-

świadczenie nauczyło ją, że przeciwników swego rozwoju kul-

turalnego mają oni raczej w Łotyszach latgalskich, niż ża-
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ohodnich. Autonomja polityczna Latgalji oddałaby Polaków na

łaskę i niełaskę tych właśnie przeciwników, stanowiących

absolutną większość ludności Latgalji. Na tę autonomję zresztą
wcale się nie zanosi.

Łotewka w stroju narodowym.

Latgalczycy są Łotyszami, tak jak Bretończycy — Fran-

cuzami. Przy omawianiu właściwości narodu łotewskiego
* będę więc mówił o Łotyszach, bez względu na dzielnice, które

zamieszkują.
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O charakterze narodowym mówić trudno,
bez narażenia się na zarzut nienaukowego traktowania sprawy,
zwłaszcza gdyby się tę sprawę pojmowałopod kątem widzenia

metafizycznie ujmowanego ~ducha narodów", jak to czynił
Herder, ongiś zasłużony mieszkaniec tego kraju *). Jeżeli się

jednak pod charakterem narodowym rozumie pewne właści-

wości, wytworzone pod wpływem przyrodniczych warunków

kraju i ukształtowane następnie przez rozwój historyczny, to ja-
ko cechę narodową wymienić należy pracowitość i sumienność.

Nawet nieubłagani historyczni wrogowie Łotyszów, Bałtowie

(t. j. Niemcy Bałtyccy), zmuszeni są co do pracowitości oddać

Łotyszom sprawiedliwość. W naszym wieku, w którym
coraz bardziej utrwala się przekonanie, że praca jest miarą
i źródłem wszelkich wartości zarówno materjalnych, jak i mo-

ralnych, cechę tą szczególnie należy podkreślić. Wzbudza ona

dla społeczeństwa łotewskiego szacunek.

Na Łotwie nie wstydzą się pracy. Może pochodzi to stąd,
że większość społeczeństwa pracuje na roli, a inni niedawno

z niej wyszli i czują się ż nią związani. Nierzadko na Łotwie

można spotkać ministra lub innego wysokiego dygnitarza, który
wraca na niedzielę do swych rodziców do chłopskiej zagrody,

aby wśród niej odpocząć po trudach całotygodniowych. Klasy,
któraby całemi wiekami żywiła się cudzą pracą, niema wśród

Łotyszów.
Obok uczciwości i sumienności, należy podnieść u Łoty-

szów zdrowie moralne. Naturalnie, musi zachodzić różnica po-

między miastem a wsią. Miasta, zwłaszcza portowe, mają zawsze

pewien specjalny charakter i pewne zabarwienie międzynaro-
dowe. Na gruncie Rygi i Lipawy można się spotkać z pewne-
mi ujemnemiobjawami, których niema już w takiej Mitawie,

najbardziej łotewskiem mieście z pośród większych miast Łotwy.
Jednak to, co się dzieje w Rydze, nie różni się wcale na jej nie-

korzyść od innych miast europejskich.

Zarzucają często Łotyszom skłonność do pijaństwa **). Jest

on zresztą cechą wszystkich północnych narodów. Jak na-

prawdę wygląda antyalkoholizm finlandzki, o tem wie każdy,
kto był tam choć

raz.
Na ulicach Rygi nie widziałem więcej

ludzi pijanych, niż w wielu miastach galicyjskich. Jako oko-

liczność łagodzącą, przytoczyć należy, że Łotysze wyrabiają
specjalną wódkę, z której są dumni, jako ze swej specjalności
(Kimmel - Allasz) i którą wymieniają nawet w swych wyda-
wnictwach propagandowych.

*) Pomnik Herdera stał dawniej na placu tumskim (Domas Lau-

kums), w Rydze, lecz został podczas wojny przewieziony w głąb Rosji.

**) Czyni to nawet przyjazny im bardzo G. Merkel.
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Mówi się często o łapownictwie i korupcji. Studnicki

chciałby widzieć w Łotyszach naród, wyjątkowo upośle-
dzony pod tym względem. Nie można zaprzeczyć, że smutny
spadek rządów carsko-rosyjskich odbił się nieco na psychice
łotewskiej, że bardzo nizkie

— zbyt nizkie nawet — pensje
urzędnicze nastręczają wiele pokus i że niejeden z posłów par-

lamentarnych radby wykorzystać swój mandat dla utrwalenia

swego bytu w sposób, niekoniecznie zaszczyt mu przynoszący

(gdzie tego niema?). Ale od tego daleko do uogólnień. Wy-
starczy zresztą powiedzieć, że niema wcale w rządzie łotewskim

tendencji do tuszowania nadużyć, że sprawy nieczyste są zawsze

skierowywane po ich ujawnieniu do sądu i surowo karane. Do-
wodem

sprawa byłego ministra Hermanowskiego, pomimo że

położył on wiekie zasługi w dziele wskrzeszenia państwa ło-

tewskiego.
Jedno możnaby zarzucić, a mianowicie, że sądy wyjątko-

wo łagodnie traktują sprawy oficerów, odznaczonych „Laczple-
zisem *) lub innemi odznakami za waleczność. Pod tym wzglę-
dem powinna panować zupełna równość.

Dużo też mówi się o skrytości, podejrzliwości i nieufności

Łotyszów. Cechy te niewątpliwie wyrobihf długowiekowa nie-

wola: znikają one wraz z przyczyną, która je wywołała. Już

dzisiaj zauważyć można, że nie ciążą one tak silnie na duszy
łotewskiej, jak to było niegdyś, i że Łotysz potrafi okazać zau-

fanie temu, kto się do niego odnosi z sympatją i szczerze bez

żadnej ukrytej myśli. To samo można powiedzieć o tak zwa-

nym szowinizmie łotewskim, zaznaczającym się zresztą głównie
na kresach państwa, tym naturalnym terenie ujawniania się
gwałtownych antagonizmów narodowych. Nieraz miałem moż-

ność w rozmowie z Łotyszami zajmować w drażliwych sprawach
narodowych inny punkt widzenia, niż oni, i nigdy nie zauważy-
łem, abym miał z tego powodu utracić ich przyjaźń, chociaż
każda strona pozostawała przy swojem zdaniu. Przeciwnie;

rozumiano doskonale, że jako Polak, musiałem zajmować takie,

a nie inne stanowisko.
Pewien hypertroficzny nacjonalizm łotewski, jako zjawisko

stałe, długo utrzymać się nie może, gdyż Łotwa jest typowym
krajem tranzytowym, który z cudzoziemców żyć musi, jeśli
ilba o swój rozkwit. Zresztą w kierunku zbliżenia odziaływać
będzie również sprawa języka. Językiem łotewskim mówi naj-

*) Laczplezis — dosłownie „Dusiciel niedźwiedzi", postać legendar-

na, uosabiająca walkę żywiołu łotewskiego w prawiekach z najeźdźcami

i przyrodą. Order ten nadawany bywa za usługi wojenne. Za zasługi w

działalności cywilnej Łotyszom i cudzoziemcom bywa nadawany order

„Trzech Gwiazd".
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wyżej tyi miljona mieszkańców (nie licząc wychodźców amery-

kańskich).
Już dziś prawie każdy Łotysz jest poliglotą, mówiącym od

dzieciństwa trzema językami (łotewskim, niemieckim i rosyj-

skim). Znajomość niemieckiego i rosyjskiego w przyszłości co-

kolwiek podupadnie, natomiast rozwinie się znajomość francu-

skiego i zwłaszcza angielskiego, którego uczy się z zapałem ca-

łe młode pokolenie na Łotwie. Czy znajomość języka polskiego
okaże się potrzebną, to od nas samych w dużej mierze zależy.

Ponieważ język łotewski jest niezmiernie trudny do na-

uczenia się dla cudzoziemca, a życie handlowe Łotwy wy-

maga bezustannych stosunków z cudzoziemcami, sprawa zatem

wyłączności językowej, zwykle będącej jedną z głównych

dźwigni szowinizmu, nie może odgrywać w życiu Łotwy tak

wielkiej roli. Z cudzoziemcami już i dzisiaj chętnie rozma-

wiają Łotysze w ich języku. Mniejszości narodowe na Łotwie

powinny się nauczyć języka łotewskiego w swoim własnym
interesie.

Poświęcę tu nieco miejsca językowi łotewsk Le-

ni u, jednemu z najciekawszych w Europie (po języku litew-

skim). Jest on nieco übogi pod względem leksykalnym, co się

tłomaczy tem, że Łotysze byli odepchnięci sztucznie

przez wiele wieków od dobrodziejstw kultury i musieli wiele

wyrazów od swych sąsiadów (Rosjan i Niemców) wypożyczać,
lecz bardzo bogaty pod względem form gramatycznych i nie-

zmiernie oryginalny. Często bywa podnoszony związek tego ję-

zyka z sanskrytem. Tłomaczy się to tem, że język łotewski, po-
dobnie jak pokrewne mu litewski i wymarły już pruski (język

dawnych Prusów), stanowią bałtycki odłam baltycko-słowiań-
skiej gałęzi indo-europejskiej, czyli aryjskiej rodziny języków.
Języki tej gałęzi, podobnie jak i sanskryt, pochodzą od wspól-
nego (dziś nieznanego) pra-aryjskiego języka *}. Języki bałtyc-

kie, litewski i łotewski, musiały bardzo wcześnie izolować się

od wspólnej gałęzi baltycko-słowiańskiej i dzięki temu prze-

chować wiele prastarych właściwości języków aryjskich.
Choć pod względem dźwięczności i muzykalności niżej

stojący od języków wielu sąsiednich plemion (zwłaszcza języka
estońskiego, zresztą należącego do fińsko-słowiańskiej rodziny),
ze względu na swe właściwości budzi język łotewski narówni

z litewskim ciekawość lingwistów. W stosunku do litewskiego
stoi język łotewski na niższym stopniu rozwoju, co znaczy, że

bardziej się oddalił od domniemanego prajęzyka narodów bał-

tyckich oraz Słowian.

*) Lingwiści, dzieląc aryjskie języki na dwie grupy: centum i sa-

tem, zaliczają języki bałtyckie do drugiej z tych grup, tej samej, do której

należy i sanskryt.
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Język łotewski zachował duże bogactwo form, zwłasacza

form czasownikowych. Wszystkie trzy czasy posiadają formę
prostą i złożoną. Trybów jest aż sześć: oprócz czterech nam

znanych, jest tryb, służący do oznaczenia subjektywnego po-

glądu osoby, będącej podmiotem głównego zdania, oraz tryb,
oznaczający konieczność. Budowa języka jest prosta i logiczna.

Przy głębszem badaniu
pewne podobieństwo języka

łotewskiego do słowiańskich da się zauważyć. Bergmann wy-

liczył, że dwudziesta część wszystkich wyrazów łotewskich jest
bardzo zbliżona do słowiańskich. To samo da się powiedzieć
o końcówkach: gen-sing. na a, nom. pl. na i, dat. plur. na m,
infin. na at, et, it, ot (przyczem t odpowiada polskiemu ć), koń-

cówka czasowników zwrotnych ie s (polskie się) i t. p.

Lingwiści rozróżniają narzecze południowo-wschodnie
(latgalskie) od środkowo-łotewskiego (które stało się językiem

literackim) i od kurlandzkiego (z dużemi naleciałościami nie-

mieckiemi tego narzecza). Od chwili zdobycia niepodległości in-

teligencja łotewska rozpoczęła intensywną pracę
nad językiem

w celu oczyszczenia go od wielu naleciałości i w celu przy-
wrócenia językowi literackiemu należnego fhu znaczenia. Dzię-
ki kontaktowi między wsią a miastem, praca ta dała w krótkim

czasie bardzo poważne wyniki. Wydobyto z ukrycia wiele ar-

chaizmów, stworzono wiele neologizmów, zgodnych z duchem

języka. I jedne i drugie szczęśliwie się przyjęły. Język jak
gdyby zmartwychwstał wraz ze zmartwychwstającem pań-
stwem. Włościanin łotewski z lat 60-tych XIX stulecia miałby
dużo trudności przy czytaniu współczesnej gazety i współczes-
nego utworu literackiego.

Przed czterema laty zaprowadzono wreszcie nową orto-

grafję, uzgodniając ją z fonetyką. Stara ortografja wzorowała

się na niemieckiej (np. sch dla oznaczenia dźwięku sz).



ROZDZIAŁ II.

Dzieje Łotwy od zarania do 1914 roku.

O przedhistorycznych czasach Łotwy -mało wiadomo

Bogate wykopaliska archeologiczne wskazują jedynie, że tędy
szedł wielki szlak handlowy i że nie obcy był ten kraj kupcom
rzymskim, normańskim i arabskim.

Jak dawno mieszkali tu Łotysze i skąd tu przybyli 7

Niektórzy uczeni twierdzą, że bardzo dawno, może na 3.000 lat

przed Chr. Tacyt znał w tych stronach naród, zwany przezeń
„Aestui"; niezawodnie byli to Estowie. Estowie jednak nie są

aryjczykami. Należą oni do fińskiej rodziny i nic z Łotyszami
nie mają wspólnego. Przebywanie tu w okresie Tacyta Estów

godziłoby się z poglądem, podzielanym również przez Schieman-

na, że mieszkały tu niegdyś plemiona fińskie: Estowie, Kurowie

i Liwowie, wyparłszy swych poprzedników Ugrów, rządzonych

niegdyś przez Gotów, a później dopiero plemiona litewsko - ło-

tewskie, mieszkające nieco dalej na południu, w swym pocho-
dzie z południa zaczęły ich wypierać ku północy, dopóki nie

nastąpiło rozmieszczenie, odpowiadające dzisiejszemu stanowi

rzeczy. Fakt, że resztki Liwów skupiły się koło północnego
cypla Kurlandji w pobliżu Domesnas, skąd nie mieli już wyjścia
na północ, potwierdza poniekąd tę teorję *).

W każdym razie, gdy w połowie XII wieku po Chr. nastąpił
fakt „odkrycia Łotwy" przez kupców niemieckich, tak brze-

*) Bez względu na to, czy Łotysze w prawiekach zajmowali dzi-

siejsze ziemie, czy też kraj, bezpośrednio graniczący od południa z dzisiej-

szą Łotwą, fakt, że jeżyk łotewski zachował wiele własności prastarych,

nasuwał uczonym myśl. że kolebka narodów aryjskich musiała leżeć gdzieś

niedaleko dzisiejszej Łotwy, a nie w pobliżu Pamiru. Nauka nie rozstrzyg-

nęła sprawy kolebki ludów aryjskich. Wiadomo jedynie, że ludy aryjskie

koczowały niegdyś na stepach południowej Rosji i tam niektóre z nich

przeszły do rolnictwa.
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mienny w historyczne skutki, kraj, dziś zwący się Łotwą, był
zaludniony przez liczne plemiona pogańskie. Byli tam Liwowie

(Liyones, jak ich nazywa stara kronika Henryka z XIII wieku),
Zemgalowie (Semigalli), Litwini (Letthones), Łotysze (Letti),
Selowie (Selones), i inne jeszcze plemiona.

Plemiona te czciły naturę, personifikując ją w osobach

licznych bogów, jak Perkons, bóg ognia, Pergrubis, bóg ziemi,

Pilnitis, bóg zasiewów, Pikol, bóg śmierci i Ligo, bóg miłości,
którego święto obchodzono wtedy, gdy sąsiedni Słowianie ob-

chodzili święto Kupały. Święto boga Ligo najsilniej utrwaliło

się w pamięci ludu i do dziś dnia lud bierze bardzo żywy udział

w uroczystościach świętojańskich, które obchodzone są przez

2 dni (23 i 24 czerwca) na Łotwie, jako święto uroczyste. Było

jeszcze wiele innych bogów, jak bóg domowy — Majas Kungs.
Słońce i księżyc, według prastarych pieśni ludowych, byli
małżonkami. Jak widać z pieśni ludowych, dawna religja Ło-

tyszów znajdowałą się na dość wysokim stopniu rozwoju, pobu-
dzając wyznawców do wielu myśli głębokich. Chrześcijaństwo,
narzucane ogniem i mieczem, bardzo powoli przenikało do

umysłów ludu. Pieśni (Dainias) noszą piętno mieszaniny staro-

dawnych wierzeń z wierzeniami chrześcijańskiemi. Kult Laimy,

bogini szczęścia, miesza się często z kultem Marji, przyczem

treść wierzeń w obu wypadkach pozostaje ta sama. Czczono

też święte dęby i lipy, poświę*cone bogom. Czczono je bardzo

długo, pomimo surowych zakazów. W Latgalji jeszcze w XVIII

wieku znajdowały się święte dęby, poświęcone Perkonsowi-

Czczono też pamięć legendarnych bohaterów, jak wspomniane-
go już Laczplezisa, który dusił niedźwiedzie i borykał się z Czar-

nym Rycerzem (symbol Niemca - szatana), legendarnego króla

Virsaitisa i innych obrońców kraju.
Łotysze w chwili, gdy zaskoczył ich najazd, mieli ustrój

państwowy dosyć rozwinięty, stosownie do ówczesnych potrzeb.
Mieli swoich książąt udzielnych. Dzięki kronice Henryka
Łotysza *), znane nam są nazwiska wielu tych książąt, jak
Taliwaldis, zamordowany okrutnie przez Estów, Viesturis, jed-
noczyciel plemion zemgalskich (Zemgalowie byli prawdopodob-
nie Łotyszami), Rusinsch z grodu Antine. Władza tych książąt
wzrastała podczas wojny. Los od początku XIII wieku skazał

te plemiona na bezustanne walki w obronie zagrożonej przez

*) Henryk dzieckiem został zabrany z zamożnej rodziny łotew-

skiej na zakładnika przez rycerzy niemieckich i wychowany w wierze

chrześcijańskiej. Udał się później na Łotwę w orszaku słynnego biskupa

Alberta, założyciela Rygi, i stał się gorliwym wyznawcą idei przymuso-

wego nawracania na chrześcijaństwo plemion, mieszkających nad Bałty-

kiem. Jego bardzo szczegółowa kronika łacińska, znana pod nazwą „Ori-

gines Livoniae sacrae et ciyiłis" została doprowadzona do 1226 roku.
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najeźdźców niemieckich niezależności. Pomimo przewagi kul-

tury i przewagi techniki bojowej po stronie niemieckiej, plemio-
na Bałtyckie może zdołałyby ochronić swą wolność, gdyby dzia-
łały solidarnie przeciw wspólnemu wrogowi. Ten jednak, trzy-
mając się zasady ~divide et impera", bezustannie wygrywał
jednych przeciw drugim, i tłumił powstania poszczególnych ple-
mion, wybuchające prawie co rok, przy pomocy drugich ple-
mion, oszczędzając krew

rycerzy niemieckich. Coraz to inne

plemię w krótkowidztwie politycznem wysługuje się Niemcom

przeciw swym pobratymcom. 0 jednem z takich narzędzi po-

lityki niemieckiej, księciu panującym plemienia Liwów, Kaupo-
nie, rozpisuje się mnich Henryk bardzo szeroko, opowiadając,
jak go wysłano do Rzymu dla zbudowania w nowej wierze, i wy-

chwalając go za służenie niemieckiej sprawie.

Brzemienny w skutki dla Łotwy był to dzień (w roku 1159),
gdy kupcy bremeńscy i lubeccy, wracając z wyprawy, niespo-
dziewanie zawitali do ujścia kurlandzkiej Aa i do ujścia
Dźwiny, wylądowali na wybrzeżu i uznali, że kraj ten godzien
jest, aby się nim bliżej zainteresować. W następstwie stało

się to samo, co przez cały wiek XIX działo się w kolonjach afry-
kańskich: za kupcami przyszło duchowieństwo ze słowem
Bożem, a gdy szerzenie słowa Bożego natrafiało na duże trud-

ności, przyszli uzbrojeni rycerze, aby bardziej namacalnemi ar-

gumentami przekonać tubylców o prawie kupca i prawie mni-

cha do ziemi.

Już w 1180 r. kanonik Meinhard z Holsztynu, znęcony

wiadomościami kupców o pięknym kraju, zamieszkanym przez

łagodnych i gościnnych mieszkańców, organizuje wyprawę i osie-

dla się w kraju. Wielu nawraca się na chrześcijaństwo i Mein-

hard buduje dla nich w 1184 roku pierwszy kościół w Uexkull,

za co wkrótce zostaje mianowany biskupem. Na słabych pod-
stawach musiało być budowane chrześcijaństwo, skoro wkrótce

krajowcy, według opowiadania kronikarza Henryka, zmywają
z siebie chrzest w wodach Dźwiny, a następca Meinharda,
zmarłego w 1196 roku, wojowniczy Bertold, widząc bezo-

wocność wysiłków misjonarskich, ogniem i mieczem postana-
wia nawracać ludność na chrześcijańską wiarę. Lecz już
w 2 lata później Bertold, zapędziwszy się konno podczas bi-

twy w szeregi nieprzyjaciół, ginie z ręki Liwa Imanty.

Bertold był pierwszym biskupem, który otrzymał od pa-

pieża bullę na wyprawę krzyżową przeciw Łotyszom i Liwom

i zbierał w Niemczech ochotników na tę wyprawę, która nę-

ciła przybyszów bogactwami kraju (bursztyn, wosk, miód, skóry

zwierzęce). Śladami Bertolda poszedł jego następca, biskup
Albert de Appeldern z Bremy, który w 1200 roku

przybył do kraju z licznym orszakiem Niemców (przeważnie
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pielgrzymów), i już w 1201 roku o 2 mile od ujścia Dzwiny za-

łożył miasto Rygę *), późniejszą stolicę Łotwy.
Albert szybko zrozumiał, że bez przewagi żywiołu nie-

mieckiego, nie osiągnie swych celów, zaczął więc podczas licz-

nych swych podróży na zachód troszczyć się o sprowadzenie
osadników niemieckich. Jednak i ta akcja szła zbyt wolno.

Wobec tego Albert wyjednał u papieża w 1202 roku zezwole-

nie na utworzenie Zakonu Kawalerów Mieczowych, który
miał za zadanie siłą zbrojną utrwalić chrześcijaństwo w Bałtyc-
kich krajach. Zakonowi nadaje papież organizację z mistrzem,

Tćomturami i kapitułą zakonną na czele, oraz przywileje, po-

dobne do Zakonu Templarjuszów. Pierwszym mistrzem Za-

konu zostaje Vinnold von Rohrbach.

Równocześnie Albert udaje się na dwór cesarski i rzuca

Liwonję pod stopy cesarza, otrzymując ją, zwyczajem średnio-

wiecznym, z powrotem, jako lenno cesarstwa rzymsko-niemiec-
kiego. Liwonja (obejmująca dzisiejszą Łotwę i Estonję) staje
się „Terra Mariana", państwem kościelnym na północy
Europy z duchownymi władcami, będącymi lennikami cesarza.

Aby skorzystać z nadanej władzy, Uzeba było ujarzmić
Bałtyckie narody. Rozpoczyna się walka eksterminacyjna,

prowadzona z niezwykłem okrucieństwem. Niemiecki publi-
cysta Freymann, w artykule „Der Geist der livlandiscłien Ko-

lonisatton **) otwarcie przyznaje, że okrucieństwo podniesiono
do godności zasady, gdyż chodziło o to, aby otworzyć tereny
dla kolonizacji. Jakoż istotnie kronika Henryka roi się od

opisów okrucieństw, popełnianych przez obie strony podczas
długoletniej walki. Nieraz Łotysze i inne narody, przyciśnięte
do muru, proponowali najeźdźcom związek przyjaźni. Niemcy
nie znali jednak innych warunków przedwstępnych, jak bez-

warunkowe przyjęcie chrztu, gdy tymczasem okrutne i bez-

względne postępowanie rycerzy mało zdawało się świadczyć
o łagodności chrześcijańskiej wiary.

I z książętami ruskimi z domu Rusyka mieli nieraz Ło-

tysze do czynienia. I z księciem Połockim i z republiką „Wielki
Nowogród" pozostawali nieraz w walce. Ale tamci zadawal-

niali się daniną, nie mając sił do kolonizacji i nie chcąc wy-
wierać nacisku w sprawach wiary. Niemcy jednak stawiali
kwestję raczej na gruncie wiary, gdyż to dawało pretekst do

*) Nazwa Ryga pochodzi od małego strumyka Rige, który pod

niastem wpada do morza. Wszelkie inne komentarze, jak np. wyprowa-

dzanie tej nazwy od niemieckiego wyrazu Reihe, lub od łacińskiego

rigare—zraszać, chrzcić, w związku jakoby z misyjnem powołaniem Rygi,

płodem bujnej fantazji.

**) Artykuł w zbiorowej książce Rohrbacha. wydanej podczas oku-

pacji niemieckiej „Das Baltenbuch."
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masowego wyrzynania ludności, jako pogańskiej, a ziemia

wyrżniętej i zbiegłej ludności stawała się terenem koloni-

zacyjnym.
Musiały dzielnie się bronić wypierane ze swych siedzib

plemiona, skoro dla ich podbicia nie starczyło już nietylko sił

przedsiębiorczego Alberta, ale i sił Zakonu. Zakon nie czuje się
na siłach do pokonania krajowców własnemi siłami i po do-
znanej w 1236 roku od połączonych Kurów i Litwinów klęsce
pod Saule *), przyczem mistrz Folkwin zginął, łączy się z Za-

konem Teutońskim Panny Marji (popularnie u nas zwanym Za-

konem Krzyżackim). Władzę główną obejmuje«od tej pory
wielki mistrz w Malborgu.

Niezgoda między plemionami Baltyckiemi była ważnym
sprzymierzeńcem połączonego i przez to wzmocnionego Zako-

nu. Już w pierwszym dziesiątku lat poszczególne plemiona
przyjmują chrześcijaństwo i pomagają Niemcom przeciw innym
plemionom, jeszcze nie ochrzczonym. Zwłaszcza często czynią
to Łotysze, którzy dość prędko przyjmują chrześcijaństwo.
Przyjęcie chrześcijaństwa nie uratowało ich wprawdzie od

utraty niepodległości, jednak uchroniło ich od losu opornych
Prusów, Słowian Połabskich i Słowian z wyspy Rugji, którzy do

końca pozostali wierni starym bogom, a z któryćh i śladu dziś
nie zostało.

W XIII i XIV wieku często wybuchają powstania przeciw
Zakonowi, tłomaczące się tem, że przez przyjęcie chrześcijań-
stwa spodziewano się odzyskać wolność i zrównanie w pra-
wach z Niemcami, w czem się gorzko rozczarowano. Powsta-
nia te były okrutnie tłumione, jednak sprawiały one najeźdź-
com dużo kłopotu, gdyż Łotysze i Zemgalowie mieli wojow-
niczego ducha i dużo wytrwałości.

Do połowy XIV wieku w walkach o posiadanie Liwonji
zginęło 2 biskupów, 6 mistrzów Zakonu, 28 komturów, 49 człon-

ków wysokich rodów niemieckich, 11.000 rycerzy, 4.000 miesz-

czan niemieckich, 8.000 ludzi wolnych i 15.000 krzyżowców.
Ogółem miało zginąć 117.000 chrześcijan (przeważnie
Niemców),

Łotwa, jako państwo samodzielne, przestała istnieć w

końcu XIII wieku, dostając się pod panowanie Zakonu nie-

mieckiego. Przestała istnieć organizacja państwowa, zapo-

wiadająca normalny rozwój, i organizacja społeczna, oparta

na stosunkach. jakie wówczas panowały na

wschodzie Europy. Nowa organizacja społeczna opiera sie

na podziale, będącym rezultatem podboju. Łotysz staje się

*) Drugiej takiej klęski doznał później Zakon pod Durben w 126*

rokn od księcia litewskiego Mindowe. wspomaganego przez Zemgalów.
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chłopem. Wyjście ze stanu chłopskiego staje się odtąd na

szereg wieków równoznaczne z przyjęciem niemieckości.

Pozbawieni wolności politycznej i schłopieni Łotysze nie

zatracili jednak świadomości narodowej, co im pozwoliło z cza-

sem wrócić do rodziny narodów wolnych.

Tymczasem sami najeźdźcy zaczęli się między sobą kłó-

cić o ziemię i o władzę. Okazało się, że Albert w organizacji
Zakonu stworzył do pomocy sobie siłę. której nie zdołał opa-

nować i która nie miała zamiaru mu służyć. Zakon, podbiwszy
część ziem, zażądał dla siebie 1/3 ziemi zdobytej, oraz 1/3

wszystkich ziem, które przezeń będą zdobyte w przyszłości.
Albert, mając już dosyć ambicji „fratres militiae Christi", sta-

wia veto wobec żądań na przyszłość, akceptując przyznanie

1/3 ziem już zdobytych. Zakon występuje coraz bardziej wrogo
przeciw Albertowi i jego następcom, niezadowolony z tego, że

papież uzależnił go formalnie od biskupów (później arcy-

biskupów) ryskich, podczas gdy inne zakony rycerskie zależały
bezpośrednio od papieża. Walka o władzę i o ziemię toczy

się z coraz większą zawziętością. W końcu XIII wieku tworzy

się siła społeczna, mieszczaństwo ryskie (niemieckie),
chętniejsze władzy biskupiej (jednak tylko w sprawach kościel-

nych), a szczególnie nienawistnie usposobione do Zakonu, który
uciska kupców i utrudnia handel, gdyż bogactwa miasta budzą
w nim zazdrość.

Walka Zakonu z władzą biskupią doprowadza coraz częściej
do starć orężnych. W 1290 roku (który uchodzi za rok osta-

teczny podbicia Łotwy, gdyż wtedy stłumiono okrutnie wielkie

powstanie Zemgalów*) i Łotyszów), biskup i arcybiskup ryski
stają się jeńcami Zakonu i muszą przyjąć ciężkie jego warunki.

Lecz w 1297 roku nastaje czas odwetu. Ryżanie, wspo-

magając arcybiskupa, zdobywają zamek Zakonu, w którym Za-
kon podczas długoletnich sporów o władzę nad miastem zdo-

łał umieścić na stałe swą załogę. Ostatecznie jednak Zakon

bierze górę i obsadza Rygę. W 1330 roku Ryga jest zmuszona

formalnie uznać nad sobą władzę Zakonu**).
W XIV wieku dochodzi do znaczenia i wpływów czwarty

czynnik polityczny, szlachta, której obce są wielkie polityczne
plany Zakonu i władzy biskupiej, i która, korzystając z ukształ-

*) Zemgalowie walczyli aż do 1360 roku pod wodzą Nameitisa, po-

czerń nieprzejednana część ludności opuściła kraj i udała się na Litwę.

**) Autor kapitalnego dzieła o Łotwie, dyplomata Walter, widzi

w zwycięstwie Zakonu nad władzą arcybiskupią ostateczne przypieczęto-

wanie niewoli Łotyszów. Utworzenie państwa kościelnego, o czem

marzyli arcybiskupi i na co chętnie godziliby się papieże, szybciej, zda-

niem Waltera, przyczyniłoby się do usamodzielnienia Łotwy. Obiektyw-

nych warunków do stworzenia państwa kościelnego jednak nie było.
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towania się stosunków na wzór feodalny, dba jedynie o bogace-
nie się i gnębi w sposób bezwzględny chłopów Łotyszów.
Egoizm szlachty narówni z demoralizacją Zakonu stanie się
z czasem przyczyną rozkładu i upadku władzy politycznej ży-
wiołu niemieckiego w tych krajach, na których zdobycie tyle
sił zużyto.

Jedynie Ryga, dzięki szczęśliwemu geograficznemu poło-
żeniu, rozkwita. Handel rozwija się jaknajlepiej. Ryga, która od

zarania swego istnienia posiadała wiele przywilejów i rządziła
się prawem Gotlandzkiem, przystępuje obecnie do Hanzy.
Z czasem na podstawie ustaw niemieckich tworzy się tam

prawo Livlandzkie (inflanckie). Mieszczaństwo ryskie, mimo

uznania władzy Zakonu, jest nadal dlań nienawistnie usposo-
bione, czuje bowiem dobrze, że Zakon, złożony w swych gór-
nych warstwach z żywiołów wielkoszlacheckich, odnosi się
z pogardą do życzeń i potrzeb miejskich, i gotowe jest nawet

z nienawiści do Zakonu oprzeć się na Litwinach i na Polakach,
co z czasem się urzeczywistnia (po bitwie pod Grunwaldem

w 1410 roku i po obu pokojach toruńskich).
Na razie jednak Zakon pozostaje panem położenia i do-

prowadza do tego, że w roku 1347 bulla papieska zwalnia Za-

kon z lenniczej zależności od arcybiskupa.
Grunwald osłabił mocno Zakon krzyżacki, któremu nie

przyszli wcale z pomocą połączeni z nim organizacyjnie rycerze

Bałtyccy. Zakon jednak nie odrazu został zmuszony do wy-

ciągnięcia konsekwencji z przegranej. Stało się to dopiero po

drugim pokoju toruńskim w 1466 roku. gdy Krzyżacy uznali

zwierzchnictwo polskie, a tem samem przestało istnieć dotych-
czasowe zwierzchnictwo Rzeszy Niemieckiej. Wielki mistrz

staje się lennikiem króla polskiego.
Ten nowy stan rzeczy nie odbija się na razie na losach

Liwonji i zdaje się nie dotyczyć mistrzów prowincjonalnych
Zakonu Mieczowego, którzy na podstawie decyzji sejmu
w Kirchholmie w 1452 roku tworzą razem z arcybiskupem
condominium w Rydze, co zresztą nie zapobiega dalszym nie-

snaskom i dalszym walkom o władzę.
Dalsze próby Rygi uwolnienia się od dokuczliwej władzy

Zakonu są udaremnione przez działacza w wielkim stylu,
mistrza zakonu Waltera Plettenberga, który, rzą-

dząc w ciągu lat 40 (1494—1535), usiłował przywrócić Zako-

nowi dawną potęgę przez uporządkowanie stosunków we-

wnętrznych i wskrzeszenie dawnych zalet bojowych. Rządy

Plettenberga były ostatnią jaśniejszą kartą w dziejach Zakonu.

Choć udało się Plettenbergowi przywrócić rozluźnioną dyscy-

plinę rycerstwa, jednak działalność jego zdołała conajwyżei
opóźnić upadek Zakonu, gdyż wypadło mu działać w niesłycha-
nie trudnych warunkach. Utworzony w Prusach Związek miast
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pruskich, zwrócony frontem przeciw Zakonowi i ciążący już
ku Polsce, stał się siłą przyciągającą dla miast liwońskich,

które, widząc w Związku potężnego sprzymierzeńca, przestały
liczyć się z gasnącą potęgą Zakonu. Ze wschodu tymczasem

nadciągają groźne chmury. Już nie z książątkami sąsiednich

plemion rosyjskich ma Liwonja do czynienia, którzy zadowal-

niali się daniną w razie powodzenia i zostawiali kraj cały na

długie lata w pokoju. Na moskiewskim tronie zasiedli ..zbiera-

cze ziemi" rosyjskiej i nierosyjskiej o ambicjach wielkoświato-

wych. Nie mogąc zaspokoić swych pretensji do Bizantyjskiej

stolicy, obsadzonej na stałe przez Turków, Iwan 111, a później

jego następcy, pchać się poczęli ku wybrzeżom Bałtyku. Za-

wrzała walka o brzegi Bałtyku, która 250 lat z górą odtąd

trwać miała.

Plettenberg zrozumiał, że od strony Moskwy zagraża naj-

większe niebezpieczeństwo (co później potwierdził bieg wy-

darzeń historycznych). Zawiera sojusz z państwem polsko-

-litewskiem, a później po śmierci JanaOlbrachta szuka pomocy

u Rzeszy, która te zabiegi przyjmuje obojętnie, ponieważ sto-

sunek lenny do niej został Plettenbergowi udaje się

zgromadzić znaczniejsze siły do walki i dwukrotnie, w 1501

i 1502 roku, rozbija wojska Iwana. Przed śmiercią na sejmie

W Augsburgu otrzymuje prawa księcia Rzeszy. Ostatni to

przedstawiciel orjentacji niemieckiej nad Bałtykiem. Od te;

pory przeważać zaczyna orjentacja polska, gdyż dla wszy-

stkich stało się jasnem, że jedynie Polska, dzięki bliskiemu są-

siedztwu i sile militarnej, jest w stanie pośpieszyć na czas z po-

mocą przeciw barbarzyńskiej inwazji Moskwy.
Zanim Plettenberg zszedł z widowni, rozwinął się nowy

łańcuch wydarzeń. Marcin Luter przesyła w 1523 roku mie-

szczanom Rygi, Rewia i Dorpatu list pasterski. W miastach roz-

poczyna się niszczenie obrazów kościelnych. Mieszczaństwo

pierwsze przyjmuje reformację. Potem po pewnem wahaniu
do reformacji przyłącza się szlachta świecka i Zakon. W 20 la-
tach XVI stulecia ostatecznie utrwala się protestantyzm w Li-

wonji, powodując sekularyzację majątków duchownych i, co zą

tern idzie, zupełny upadek władzy arcybiskupiej. Zakon zna-

lazł się w lepszem położeniu, stając się świeckim władcą, lecz
nie na długo, gdyż przykład Prus, gdzie Albert, złożywszy god-
ność mistrza, stał się z całym Zakonem krzyżackim lennikiem
króla polskiego i otworzył temsamem drogę wpływom polskim,
musiał i tutaj oddziałać.

Jeden czynnik pozostał w całej tej grze na üboczu —

włościaństwo łotewskie Nie pytano go o zdanie. Stało się
ono protestanckiem, w myśl obowiązującej wtedy na całym
świecie zasady: „cuius regio, eius religio". Należy przypuszczać
jednak, że wprowadzenie protestantyzmu nie zadało gwałtu
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sumieniu łotewskiego chłopa, usposobionego wówczas, jak
i dzisiaj, raczej racjonalistycznie, niż mistycznie, a więc

nego bardziej do protestantyzmu, niż do katolicyzmu. Łotysz
był rad, że zwalnia się od dziesięciny i od gospodarczej eksploa-
tacji duchowieństwa, a zwłaszcza rycerstwa zakonnego, któ-

rego z całej duszy nienawidził.. Chętnie więc przyjął pro-

testantyzm, tak jak w parę dziesiątków lat później chętnie
przyjmował poddaństwo polskie, które dawało mu nadzieję
lepszych stosunków, niż te, jakie były jego udziałem pod
ciężką ręką Zakonu.

Gdy zabrakło Plettenberga. wszystko zaczęło iść w roz-

sypkę. Rozkład postępował szybko i stało się jasnem, że w ra-

zie niebezpieczeństwa zewnętrznego żywioł niemiecki w Li-

wonji, nie związany niczem z ludem, nad którym panował,
a utraciwszy swe dawne zalety bojowe, nie stanie się zdolnym
do obrony kraju własnemi siłami bez obcej opieki. Panowanie

Polski zbliżało się szybkiemi krokami.

Trudno zresztą Tbyło wymagać patrjotyzmu od rycerzy za-

konnych, wśród których wielu było awanturników i przybłę-
dów, niczem nie związanych z krajem. Zakon w ostatnim

okresie swego istnienia dążył jedynie do eksploatacji kraju,
w niczem nie poczuwając się do obowiązków względem niego.

Polityka Polski, w szczególności od 1548 roku, to jest od

wstąpienia na tron Zygmunta Augusta, była świadomą swych
celów i musiała zwyciężyć, zwłaszcza przy tak wielkiej sile

militarnej państwa i przy niesłabnącym duchu rycerskim.

Polityka Polski w tym okresie zmierza do otwarcia dla

siebie dróg do morza i do niedopuszczenia Rosji do utrwalenia

swej potęgi nad Bałtykiem. Nie była ona polityką koloniza-

cyjną, jak niemiecka, ani też nie zmierzała do zniszczenia lud-

ności i kraju, jak polityka Iwanów, chcących budować na

pustkowiu nowe życie rosyjskie. Dążenie do zwierzchnictwa

wypływało z ówczesnej niemożności kraju ostania się o włas-

nych siłach, gdyż żywioł łotewski na polityczną arenę jeszcze
nie wystąpił, i łączyło się z poczuciem odpowiedzialności za po-

myślność kraju.

Czasy Zygmunta Augusta cechuje walka separatystycz-

nego kierunku w Zakonie z polityką wschodnio-pruską. Al-

brechtowską, dążącą do zjednoczenia z Polską. Prusko-polska

partja ostatecznie zwycięża. Jeszcze tylko kilka lat walki

0 to, kto ma być mistrzem, a kto koadjutorem, i wreszcie do-;
chodzi do tego, że Zakon podpisuje zaczepno-odporne przy-

mierze z Polską przeciw Moskwie, która za panowania Iwa-

na Wasilewicza Groźnego kontynuuje znów zaborczą politykę

jego dziada. Iwana 111.

Rosja uznała przymierze polsko-baltyckie za casus beli;

1 rozpoczęła wojnę.
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Jeszcze w ostatniej chwili, gdy już wojska rosyjskie prze-

kroczyły granicę, kłóci się Zakon z arcybiskupem ryskim
o władzę. Jeszcze wtedy (1558 roku) miasta wykazują egoizm,
myśląc o tem, jak uniknąć ciężarów wojny, nie o tem, jak kraj
ratować.

Gothard Kettler, wyniesiony zrazu na czoło Zakonu, jako
zwolennik polityki antypolskiej, przekonywa się w miarę roz-

woju wypadków wojennych, że jedynym ratunkiem dla kraju

są układy z Polską. Kettler przedtem chciał chytrością zwy-

ciężyć polską dyplomację, zwłaszcza, że wiedział, iż sejm polski
nie bardzo chętnie popiera bałtycką politykę króla, pragnąc ra-

czej uniknąć wojny.

x Zygmunt August, nie ufając Kettlerowi, żąda jednak wpu-

szczenia załogi polskiej do miast liwońskich i dopiero wtedy

wysyła żądane wielkie posiłki. Odtąd wypadki rozwijają się

szybko. Kettler zrozumiał, że Polska nie widzi potrzeby
sztucznego podtrzymywania gnijącego Zakonu, i po upadku

swych ambitnych planów poddaje się Polsce. Osiąga jedynie

to, że Polska nie obsadza Rygi. Zakon rozwiązuje się osta-

tecznie w r. 1562, nie budząc w nikim żdFiu, a na rok przedtem,
w roku 1561, Liwonja dostaje się pod panowanie Zygmunta

Augusta, który nadaje w tak zwanem ~P rivil e g i u m Si-

gismundi Augusti" krajowi cały szereg przywilejów
i zapewnia mu swobodę religijną. Akt oddania Liwonji
Polsce, tak zwane „pactum subiectionis", był aktem dobro-

wolnym, wypływającym z instynktu samozachowawczego. Nikt

7 nowego stanu rzeczy nie okazywał niezadowolenia; nawet

ambitny przywódca Zakonu, Kettler, który marzył o władzy
nad całym krajem, zadowolnił się rekompensatą w postaci
przyznania mu Kurlandji i Zemgalji, jako lenna pod zwierzchnią

władzą Polski. Ryga pozostała wolnem miastem lianzeatyckiem
jeszcze przez jakiś, zgodnie z życzeniem mieszczaństwa ryskie-

go. Dobroczynne skutki aktu 1561 roku niedługo kazały na sie-

bie czekać. Iwan musi z kraju uchodzić. Jego protegowany,
Magnus duński, któremu car obiecał koronę Liwonji, byleby
tylko nie dopuścić do wpływów polskich, również opuścić kraj
musi. Danja korzysta jednak z wojny i niesnasek, aby umocnić

się w kurlandzkich okręgach Pilten i Hasenpoth (Aizpute).

Rozpoczyna się okres rządów polskich na Łotwie, trwa-

jący tam niezbyt długo, z wyjątkiem Latgalji. W 1582 roku

rozszerza się panowanie polskie i na Rygę, gdzie król Stefan

Batory, kontynuator bałtyckiej polityki Jagiellonów, odbywa
w tym czasie wjazd tryumfalny. Nowy okres walk o panowanie
nad Bałtykiem, w którym występuje na widownię nietylko Pol-

ska, lecz i Szwecja, nie pozwala Polsce na prowadzenie w za-

jętym kraju pokojowej pracy.
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Szwecja, korzystając z osłabienia Polski i Moskwy przez

długotrwałą wojnę, pragnie odegrać nad Bałtykiem czynniejszą
rolę. Położenie się zmienia- Dotychczas Polska widziała głów-
nego przeciwnika nad Bałtykiem jedynie w Rosji. Z podziwu
godną konsekwencją i wytrwałością Zygmunt August w swych

notach, któremi bezustannie zasypuje dyplomację europejską,
usiłuje zwrócić uwagę Europy na niebezpieczeństwo rosyjskie,
zagrażające powszechnemu pokojowi. Jeszcze w 1553 roku Zyg-
munt August, pragnąc przekonać cesarza niemieckiego i pa-

pieża o konieczności zamknięcia kupcom rosyjskim żeglugi
przez Narwę, do czego dyplomacja polska wytrwale dążyła,

pisze: „Skoro tylko car moskiewski będzie w posiadaniu sztuki

żeglarskiej i zdobędzie władzę na morzu, stanie się równie

groźnym na morzu, jak i na lądzie". Z proroczych tych słów

mało sobie robiły państwa, nie zagrożone bezpośrednio eks-

pansywnemi dążeniami Moskwy.
Państwa, zainteresowane we wpływach na kraje Bał-

tyckie, wchodzą w nowy okres walki o władzę nad Łotwą,
którą porównywa z bogatą narzeczoną dowcipny autor jednej
z notatek archiwalnych: „Lifflandt' ist jtzunder ein Brautt,
darumb man jtzundt dantzet" (Łotwa jest narzeczoną i wszyscy

o nią się übiegają *). Rosja korzysta z sytuacji i nieraz odtąd
udaje się jej wykorzystać antagonizm polsko-szwedzki. Już za

.Zygmunta Augusta Szwecja układa się z Rosją przeciw Polsce.

Dopiero jednak błędna polityka Zygmunta 111, poświęcająca
dobro kraju interesom dynastji Wazów i interesom Watykanu,
doprowadza do tego, że porozumienie ze Szwecją zostaje unie-

możliwione, a pomyślne konjunktury niewyzyskane **), a w re-

zultacie Polska traci' na stałe nietylko zajęte terytorja nad Bał-

tykiem, lecz i wszelką możliwość prowadzenia nadal polityki
morskiej na wielką skalę.

Pomimo wielu zwycięstw, a w tej liczbie wielkiego zwy-

cięstwa Chodkiewicza w 1605 roku pod Kirchholmem (w po-
bliżu Rygi), w 1621 roku Ryga dostaje się w ręce Szwedów,

którzy odtąd nie wypuszczają z rąk tej zdobyczy. Zawieszenie

broni w Altmark w 1629 roku utwierdza Szwecję w posia-
daniu zdobyczy, a traktat w Oliwie (1660 rok) ostatecznie

utrwala za Szwecją Liwonję wraz z Rygą, pozostawiając Polsce

jedynie tak zwane Polskie Inflanty (to jest obecną Latgalję),

*( Archiwum Drezdeńskie. Zeitung 1563, sine loco et dato — zacy-

towane u Forstena w jego dziele „Baltijskij wopros".

**) Bywały np. w toku wojny momenty, że Szwecja za Cen*

zrzeczenia się przez potomstwo Zygmunta 111 praw do korony szwedzkiej

oddawała Polsce całą Łotwę, rezerwując dla siebie jedynie Estonję.



jako część inkorporowaną, zaś Kurlandję po dawnemu w cha-

rakterze lenna.

O rządach polskich, a następnie o rządach szwedzkich

na Łotwie dużo pisano. Wielu historyków, nie wyłączając dzi-

siejszych łotewskich badaczów, surowo wyraża się o rządach

polskich, wysławiając natomiast ~dobre szwedzkie czasy" *).

Sąd to niesłuszny, zwłaszcza jeśli mowa o panowaniu Stefana

Batorego. Monarcha ten dążył naŁotwie, podobno jak i w Pol-

sce, do złamania potęgi możnowładztwa, coby tylko na dobre

innym klasom ludności, dotychczas w cień usuniętym lub zupeł-
nie praw pozbawionym, wyjść mogło.

Najlepsze świadectwo pod tym względem wydaje rządom
polskim bezstronny i uczciwy Niemiec, ryżanin, Garlieb Merkel,

w dziele pod tytułem ~Łotysze" (Die Letten), wydanem pod
koniec panowania Katarzyny IŁ Merkel pierwszy usiłowa!

zwrócić uwagę świata cywilizowanego, że tu, niemal w centrum

Europy, pod pokrywką bądź to idei chrześcijańskich, bądź to

i;aseł oświeconego absolutyzmu, wyrządza się krzywdę całemu

narodowi, zabijając jego przyrodzone zdolności i dążąc do zde-

generowania go pod względem fizycznym i moralnym. Otóż ten

Merkel, którego dzieło jest dziś bardfo cenione i rozpowszech-
niane przez Łotyszów. Merkel, który w porywie szlachetnego

zapału nie znajduje dość słów oburzenia dla wszystkich gnę-
bicieli narodu łotewskiego, pisząc o rządach polskich, otwarcie

oświadcza: „Jest godnem uwagi, że każdy wielki mąż, który

rządził na Łotwie, usiłował podźwignąć Łotyszów. Bohaterski

i mądry Stefan Batory pierwszy przyłożył rękę do ważnego

dzieła, do dziś jeszcze nieukończonego. Jego pełnomocnik Bo-

gisławski **) w 1586 roku powiedział zgromadzonej szlachcie

komplement, a mianowicie, że stosuje ona względem swych
włościan środki, o których na całym szerokim świecie, nawet

wśród pogan i barbarzyńców, nie słychać. Wyszedł więc kró-

lewski rozkaz, aby względem Łotyszów nie były stosowane ka-

ry cielesne, lecz tylko pieniężne".
Merkel dalej zaznacza, że wśród chłopów bieda była tak

wielka, że wielu, byle tylko nie płacić, prosiło o przywrócenie
kary cielesnej, co króla miało tak oburzyć, że wypowiedział
historyczne słowa: „Phryges non nisi plagis emendantur",

jednak swego planu reform nie zaniechał, a sądząc, że wszyst-
kiemu winien brak oświaty, zaczął zakładać dla Łotyszów
szkoły, gdy śmierć stanęła na przeszkodzie jego szlachetnym
zamiarom.

*) Nawet w wielu podręcznikach szkolnych, okres rządów polskich

na Łotwie przedstawiony jest w ciemnych barwach.

**) Ma to być Pękosfawski.
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Stefan Batory, pierwszy koronowany władca na Łotwie,

był pierwszym człowiekiem, który dojrzał na Łotwie coś wię-

cej, niż Zakon, szlachtę i ryskie mieszczaństwo; dojrzał on

chłopa-Łotysza, prawdziwego gospodarza kraju i potrafił się niw

zaopiekować.
Podczas gdy Merkel wysławia Batorego, niemieckie źró-

dła odnoszą się wrogo do osoby i do rządów królewskich, zarzu-

cając Batoremu, że, wbrew danemu przywilejowi, obsadzał czę-r

sto stanowiska nie miejscowymi mieszkańcami, t. j. Niemcami

bałtyckimi, lecz Polakami i Litwinami (co tylko na korzyść
łotewskiej ludności wyjść mogło przy obskurantyzmie szlachty

niemieckiej), oraz. że odznaczał się nietolerancją religijną
W tym ostatnim zarzucie jest dużo racji; Stefan Batory prze-
sadzał w gorliwości religijnej i szedł na rękę Jezuitom, którym
się zdawało, że przywrócą katolicyzm na Łotwie przy poparciu

tego króla *). Prace pozostawione przez Possewina, głównego

doradcę królewskiego, pozwalają nam sądzić o rozległości za-

miarów, powziętych przez Jezuitów względem kraju.
Za króla Batorego założono w Wenden (w Kiesi) katoli-

ckie biskupstwo, a biskupowi oddano zamek Wolmarski z mia-

stem Wolmar i okolicą. Jezuitów sprowadzonodo kraju i otwar-

to dla nich szkoły i kollegja w Rydze. Wenden i Dorpacie

Później Szwedzi wypędzili Jezuitów z kraju.

Fanatyzmem religijnym odznaczały się obie strony, czego
dowodem słynne zaburzenia kalendarzowe, wynikłe w 1585 ro-

ku, wskutek oporu mieszczaństwa ryskiego przeciw wprowa-

dzeniu gregorjańskiego kalendarza. Rozruchów i ich smutnych

następstw (egzekucje) dałoby się uniknąć, gdyby król wpro-
wadził w życie reformę powoli, na co, wskutek popędliwości
charakteru, nie chciał przystać.

Nietolerancja religijna Batorego, a później Zygmunta 111

który odziedziczył wszystkie niemal wady swego poprzednika,
nie odziedziczywszy ani jednej z zalet, źle usposobiła dla Pol-

ski żywioły niemieckie w kraju, nie odbiła się jednak ujemnie
na stosunku Łotyszów do Polski, gdyż w walkach religijnych

*) Charakterystycznem było zachowanie się Batorego po wjeździe

do Rygi. Król zażądał od protestantów natychmiastowego oddania kato-

likom kilku kościołów, a w tej liczbie katedralnego. Mieszczanie wysłali

deputacie do króla, przygotowującego sie do obiadu na Zamku, z prośba

0 małą zwłokę, aby zwołać Radę miejską, na co król rozgniewany odpo-

wiedział: „Ite et dicite istis bestiis (!) me hoc die non comesurum, donec

tcmplum, uuod volo, ingrediar". (Idźcie i powiedźcie tym zwierzętom, ie

nie zasiądę do uczty, dopóki nie wejdę do świątyni, jak się tego domagam!

1 woli króla stało się zadość.
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towarzyszących wprowadzeniu reformacji na Łotwie, włościań-

ska ludność łotewska nie brała żywszego udziału. Ogromna
łatwość, z jaką Jezuici utrzymali katolicyzm wśród Łotyszów
w Polskich Inflantach, świadczy, że stosunek Łotyszów do

politycznej władzy kształtował się raczej na tle stosunków

społecznych, a nie wyznaniowych.
Nie musiały być zresztą rządy polskie tak nienawistne

uawet ludności niemieckiej (oprócz naturalnie zawiedzionej w

swych nadziejach politycznych szlachty), skoro, jak to zresztą
stwierdzają łotewski autor Walter oraz nienawidzący Polaków

rosyjski pisarz Forsten, w wojnach Zygmunta 111 ze Szwedami

miasto Ryga, w większości swych mieszkańców naówczas nie-

mieckie, stało
po stronie Polski przeciw Szwedom aż do wymu-

szonej przez oblężenie kapitulacji (w 1621 roku), podczas gdy
szlachta niemiecka popierała Szwecję, nie przeczuwając, jakie
ją wkrótce ze strony rządu szwedzkiego spotkają niespodzian-
ki.

Szwedzi, obsadziwszy po długotrwałej wojnie Łotwę

(oprócz polskiej Latgalji i pozostającej pod polskim protektora-
tem Kurlandji), dbają o rozwój uniwersy-
tet w Dorpacie, w 1656 roku, podczas działań wojennych, znisz-

czony przez Rosjan, i dbają o to, aby synowie chłopscy, Łotysze,

mogli uczęszczać do szkół początkowych, a nawet do gimnazjum
w Rydze. Król Gustaw Adolf, którego Merkel uważa za konty-
nuatora poczynań Stefana Batorego, dba o polepszenie bytu
włościaństwa. Odbiera on juryzdykcję dziedzicom, zostawia im

jednak prawo stosowania kar domowych, co w praktyce prowa-

dzi nadal do wielkich nadużyć. Chłopi otrzymują prawo skarże-

nia się na dziedziców do trybunałów. Po śmierci Gustawa Adol-

fa dobre poczynania tego króla idą w niepamięć i ucisk się

wzmaga. Karol XI dopiero żąda od szlachty dania wolności chło-

pom, lecz szlachta gra na zwłokę. Śmierć zaskoczyła króla przed

uregulowaniem tej pracy, zdołał on jedynie ustalić ściśle powin-
ności włościan, w zależności od ceny ziemi, i zabronił przekra-
czania ustanowionych norm, podczas gdy dotychczas panowała

pod tym względem zupełna samowola.

Ważną natomiast reformą było przeprowadzenie przez

Karola XI na wzór szwedzki w 1681 roku tak zwanej redukcji
dóbr, przez poddanie rewizji praw szlachty do posiadanej zie-

mi. Okazało się, że szlachta posiada prawa tylko do 1/6 ziem

zajmowanych, wobec czego król wziął się do akcji wywłaszcze-

niowej. Wywołało to zaciekły opór szlachty, a nawet bunt.

Przywódca szlachty bałtyckiej, znany w dziejach ze swego tra-

gicznego końca Patkull, w imieniu szlachty zwraca się do Polski

o pomoc i zawiera układ z królem Augustem II w 1699 roku.

August wysyła 5000 piechoty i 600 konnicy. Walki o posiadanie

Rygi kończą się korzystnie dla Karola XII, a niefortunnie dla
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Polski *). Jednak Szwecja, którą nietylko ambicje wielkomo-

carstwowe, lecz i wzgląd na zboże bałtyckie, wciągnęły w tak

zachłanną walkę z Polską o Bałtyk, nie umiała utrzymać zdo-

byczy. Szlachta bałtycka wszczyna układy z Piotrem Wielkim

0 oddanie mu kraju pod warunkiem zatwierdzenia dotychcza-
sowych jej przywilejów i zaniechania reform społecznych na

rzecz włościaństwa, na co ów daleki od humanitaryzmu monar-

cha chętnie się zgodził.
W 1710 roku Szeremietjew wkracza do Rygi i w imieniu

Piotra Wielkiego zatwierdza przywileje szlacheckie. Część Łot-

wy, należąca dotychczas do Szwecji, przechodzi teraz na okres

dwóch wieków pod panowanie rosyjskie.
Nastaje okres reakcji. Rząd rosyjski oddaje szlachcie zie-

mie, odebrane przez Karola XI. W 1739 roku zostają zniesione

normy powinności, ustalone przez rząd szwedzki, i po dawnemu,

zarządzono nieokreślony charakter powinności, aby zadowolnić
szlachtę. Rząd rosyjski zdaje się wcale nie dostrzegać w XVIII
wieku istnienia Łotyszów w kraju. Widzi on jedynie Niemców
1 pozwala im samowolnie gospodarować na podstawie zatwier-

dzonych przywilejów.
Pewne drobne reformy, jak np. zakaz sprzedawania od-

dzielnie członków jednej rodziny, zakaz nieumotywowanego
podnoszenia powinności i t. p., zostały zaprowadzone za pano-
wania Katarzyny 11. Na ogół jednak ta monarchini trzymała się

tti podobnie, jak w Rosji centralnej, zasady popierania intere-

sów szlachty, jako głównej podpory tronu. Reformatorskie pro-

jekty szlachetnego barona Schultze, który chciał w swych do-

brach rozpocząć reformę i dać dobry przykład całej szlachcie,

rozbiły się o zacięty opór szlachty. W 1795 roku Sivers zapro-

ponował sejmowi reformę rolną, polegającą na tem, że powin-
ności pańszczyźniane włościan nie mają przewyższać ceny zie-

mi, lecz Paweł I, który wkrótce potem wstąpił na tron, reformy
tej, jako zbyt liberalnej, nie zatwierdził. Nie było zresztą już

*) W Thorensbergu (Tornakalns), przedmieściu Rygi, poJożonem

na drugim brzegu Dźwiny, gdzie dawniej znajdowała się forteca polska,

na krótki czas przed wojna dzięki przypadkowi wydobyto z dna kanału,

który stanowił fossę dla fortecy, wiele oznak wojskowych polskich. Wła-

ścicielowi fabryki olejów mineralnych w Thorensbergu, w miejscu, gdzie

toczyła się niegdyś walka między polskiemi a szwedzkiemi wojska-

mi o Rygę, panu Hartmanowi, czyniły władze rosyjskie różne trudności

przy eksploatacji terenu, pod pozorem potrzeb wojskowych, choć fortecy

tam dawno niema, wskutek czego p, Hartman musiał się zdecydować na

oczyszczenie kanału i znalazł tam mnóstwo polskich pamiątek. Na cmen-

tarzu, położonym obok, znaleziono wiele zwłok polskich żołnierzy, we

względnie dobrym stanie.
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przyczyny, która tę reformę wywołała (powstanie Kościuszkow-
skie w sąsiednich krajach).

Rok, w którym Sivers wystąpił z projektem reformy, był
zarazem rokiem, w którym wszystkie ziemie łotewskie zostały
zjednoczone pod berłem rosyjskiem. Latgalję los ten spotkał
już w 1772 roku

przy pierwszym rozbiorze Polski, a Kurlandja

pozostała nadal aż do 1795 roku (do trzeciego rozbioru) w lennej
zależności od Polski.

Losy Kurlandji od chwili, gdy właściwa Liwonja przeszła
pod panowanie szwedzkie, idą odmiennym torem. Polska sza-

nuje odrębność Kurlandji i mało się wtrąca do spraw, jej doty-
czących, wskutek czego Kurlandja sprawia na zewnątrz aż do

okresu panowania Piotra Wielkiego w Rosji wrażenie zupełnie
aiepodległegopaństwa. Prawa wydawano za zgodą sejmu kur-

landzkiego, a w sejmie niepodzielnie panowała szlachta nie-

miecka, ustawicznie spierająca się z księciem o zakres władzy,
wskutek czego Kurlandja była w XVII wieku terenem bezustan-

nych walk wewnętrznych. Stosunek szlachty kurlandzkiej do

państwa polskiego był nieco inny, niż stosunek szlachty liy-

landzkiej, co się tłomaczy tem, że w Kurlandji szlachta szukała

oparcia w królu polskim dla osłabienia władzy księcia, zaś w

Livlandji król był w okresie panowania polskiego bezpośred-
nim zwierzchnikiem szlachty, która wobec tego we własnym
interesie klasowym pragnęła jego władzę ograniczyć.

Pomimo walk wewnętrznych, trawiących bezustannie

Kurlandję, można w jej dziejach dopatrzyć się momentów roz-

kwitu. Po dość twardym okresie zmagania się różnych sił spo-

łecznych, przyczem szlachta sprzeciwia się utrwalenia w Kur-

landji dynastji Kettlerów, a walka doprowadza do tego, że pa-

nujący książę Wilhelm przywódców ruchu wśród szlachty, braci

Nolde, wyrzuca za okno, Polska zaś, ująwszy się za zamordowa-

nymi, skazuje księcia na banicję, nastaje spokojny okres rządów
księcia Jakóba (1642 — 1682). Zielono

-
niebiesko

- biała flaga
Kurlandji powiewa nietylko na Bałtyku, lecz i na innych mo-

rzach. Flota kurlandzka składa się z 44 statków. W kraju
rozwija się przemysł metalowy, włóknisty i papierowy. Skarb

państwa zbogaca się tak dalece, że Jakób pożycza Stuartom

375.000 talarów. Kurlandja nabywa nawet kolonje zamorskie,
jak Gambia i Tabago.

Kraj jednak pustoszą Szwedzi, mszcząc się za wierność

Polsce. Feldmarszałek szwedzki Douglas w 1658 roku wydaje
odezwę, wzywającą włościan łotewskich do wyrżnięcia szlachty.
Książe dostaje się do niewoli. Flota zostaje zniszczona, prze-

mysł podupada, Kurlandja bezpowrotnie traci kolonje. Skarbiec
również szybko się wysusza, zwłaszcza że następcy Jakóba

trwonili pieniądze na zabawy i polowania. Dwór kurlandzki

pochłaniał wszystkie siły żywotne kraju.
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W XVIII wieku Kurlandja jest widownią bezustannych
walk o władzę pomiędzy kandydatami Polski i Rosji, która,

zawładnąwszy Rygą, wywiera stamtąd silniejszy wpływ na bieg

spraw w Kurlandji, niż posiadająca formalne prawa
zwierzchni-

cze Polska. Rosyjskim kandydatom wiedzie się lepiej. W 1717

roku rosyjskie wojska pod wodzą Mienszykowa po walce wy-

pędzają Maurycego Saskiego z oszańcowanej wyspy na jeziorze
Usmaiten i zmuszają go do zrzeczenia się tronu. Gdy Anna,

wdowa po księciu kurlandzkim, zostaje powołana na tron ro-

syjski, dla wpływów rosyjskich niema już tamy. Faworyt ca-

rycy, Biihren (zwany Bironem), jeden z ~wremieńszczyków"
smutnego okresu bezustannych pałacowych rewolucji w Rosji

popiotrowej, zostaje księciem kurlandzkim, aż do zesłania, któ-

re jest udziałem wszystkich „wremieńszczyków" rosyjskich.
Krótki okres panowania księcia Karola kurlandzkiego oznacza

wzmożenie sił wpływów Polski, poczem znowu Katarzyna II

wprowadza dynastję Biihrenów. Kurlandja szybko dostaje się

w sferę wpływów rosyjskich, a rozpadająca się Polska nie jest
w stanie temu zapobiedz.

Lud kurlandzki w okresie tych walk o władzę i wpływy

jest wciąż tylko objektem historycznego rozwoju. Zdawało

się na chwilę, że dla niego zabłysła zorza wolności. Było to

w okresie powstania Kościuszkowskiego, gdy potężne hasło

walki z tyranami w imię praw człowieka i obywatela odbiło

się gromkiem echem ina wschodzie Europy. Nawet w najbar-

dziej zapadłych zakamarkach zamajaczyło się w głowach o wol-

ności ludów. Jakób Jasiński, oswobodziciel Wilna, bohater w

wielkim stylu, wierny i niezłomny wyznawca wielkich idei swe-

go wieku, postanawia przekroczyć granice Kurlandji, aby nieść

wolność chłopom łotewskim, ujarzmianym od wieków po bar-

barzyńsku.
Nastrój rewolucyjny wśród włościaństwa i mieszczaństwa

łotewskiego w Kurlandji dał się dostrzedz już w 1783 roku, lecz

wtedy krwawo stłumiono wszelkie poczynania. Teraz w 1794

roku Kościuszko otrzymuje wiadomości od Tajnej Deputacji z

Litwy, że „w Kurlandji pospólstwo ruchać się zaczyna i jest

strony naszej, szlachta przeciwko nam tylko jest i nawet furaże

przez dobrowolną składa ofiarę dla wojsk rosyjskich", miasta

zaś kurlandzkie „skłonne są dla nas". Wówczas Rząd Rewolu-

cyjny polski postanawia dłużej nie zwlekać- Inicjatywa Jasiń-

skiego została podjęta przez Kościuszkę i Wawrzeckiego.
W maju tegoż roku Woytkiewicz obejmuje przywództwo

powstania kurlandzkiego, a Henryk Mirbach zajmuje Lipawę.

Instrukcja co dopostępowaniaz Łotyszami głosi między innemi:

„Oświadczać trzeba miastom i pospólstwu, że, będąc jednym lu-

dem z naszym, więcej już odtąd nad nasz cierpieć nie będzie.

Karę gardła dla panówprzeciwko poddanym pozwoloną, a u nas
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niż dawno zabronioną, zakazać... Oświadczać wszędzie pospół-
stwu, szlachcie i miastom, że wojna z Polską jest wojną z Kur-

landją wespół, że Polski nieprzyjaciel jest jej nieprzyjacielem".
Po zajęciu Lipawy przez insurekcyjne wojska polskie

mieszkańcy tego miasta 27 czerwca 1794 roku uroczyście przyj-
mują akt powstania, a nazajutrz składają przysięgę na wierność

nowej konstytucji polskiej.
6 lipca tegoż roku Rada Najwyższa Narodowa w Warsza-

wie na wiadomość o wzięciu Lipawy wydaje gorącą odezwę do

„obywatelów Księstwa Kurlandzkiego, Semigalji i powiatu Pil-

tyńskiego", w której zapewnia, że, „kiedy oswobodzony naród

0 dalszem i trwałem szczęściu swojem zacznie stanowić, Polska
bez was o was radzić nie będzie".

W całym kraju stroili się powstańcy w niebieskie i zielone

wstęgi na ramieniu. Czyniła to czasem — więcej ze strachu

niż z przekonania— i szlachta niemiecko-baltycka, przybywa-

jąca do Lipawy. Większa część jednak oddawała się pod opie-
kę wojsk rosyjskich, wzywając je na pomoc, zwłaszcza od

czasu, gdy powstańcze władze polskie kazały razu pewnego
aresztować szlachcica kurlandzkiego, obił chłopa, a bat

publicznie spalono przez kata na rynku w Lipawie, co ogromnie
oburzyło przywykłą do samowoli szlachtę. Repnin w raporcie
do Katarzyny doradza wielką ostrożność, gdyż „miasta i wło-
ścianie zarażeni są myślami o wolności i równości, i jak się zdaje,

najgorzej usposobieni, wskutek czego sami wezwą buntowników

przeciw szlachcie". Dopiero po ściągnięciu znaczniejszych
posiłków Rosjanie wszczynają energiczniejszą akcję i ostatecznie

stają się panami położenia w Kurlandji. Niemiecki Sejm szla-

checki oświadcza się za przyłączeniem Kurlandji do Rosji.
Powstanie kurlandzkie upadło w tym samym roku, w

którym państwo polskie zostało wymazane z karty Europy, ale

długo lud tam opowiadał legendy o Kościuszce, ~generale
chłopskim", i długo przechowało się przeświadczenie o solidar-
ności dążeń ludu polskiego i ludu kurlandzkiego na fundamen-

cie prawdziwej wolności, której reakcyjny wiek XIX stał się

znowu zaprzeczeniem.
Panowanie rosyjskie w XIX wieku na ziemiach łotewskich

— to okres władzy szlachty niemieckiej nad ludem łotewskim
1 dążeń emancypacyjnych ludu łotewskiego, od czasu do czasu

w momentach przypływu fali liberalnej uwieńczanych powodze-
niem, jednak tylko w dziedzinie społecznej. W dziedzinie poli-

tycznej panuje niewola. Przez cały wiek XIX niema ani jednego
tak jasnego momentu, któryby dał się porównać z wiosną 1794

roku w Kurlandji.
Aleksander I, do którego wspomniany już Garlieb Merkel

zwrócił się z gorącą prośbą o zaopiekowanie się losem nie-

szczęsnego ludu łotewskiego, w liberalnej fazie swego panowania
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chciał coś uczynić dla polepszenia stosunków społecznych w

krajach Bałtyckich, mając może nadzieję, że poprawa stosun-

ków na kresach państwa umożliwi z czasem takąż reformę w

Rosji centralnej. Zamiary Aleksandra natrafiają jednak na

opór szlachty niemieckiej. Sejm livlandzki w 1803 roku (a więc

w czasie, gdy już „jakobinizmu" przestano się w Europie oba-

wiać) odrzuca 105 głosami przeciw 40 wniosek zniesienia nie-

woli osobistej włościan. Wniosek ten był poprzedzony odczy-
tem, w którym powoływano się na przykład Danji, gdzie zapro-
wadzenie wolności osobistej przyczyniło się do powiększenia
bogactwa kraju. Wkrótce potem doszło jednak do rozruchów

włościańskich, wskutek czego sejm otrzymuje od cara rozkaz

opracowania nowych projektów polepszenia bytu włościan

i przedstawienia ich przed 1810 rokiem specjalnemu petersbur-
skiemu komitetowi. Pomimo tego, sprawa długo jeszcze się
wlecze, aż wreszcie szlachta niemiecka dochodzi do przeko-
nania, że zniesienie poddaństwa bez równoczesnego przydziału
włościanom ziemi jest dla niej lepszem od interwencji pań-
stwowej i pozwoli jej, jako klasie ekonomicznie mocniejszej, stać

się panią całej ziemi.

W takich warunkach w Kurlandji w 1918, zaś w Livlan-

dji w 1819 roku proklamowano zniesienie osobistego poddań-
stwa Pozostała jednak pańszczyzna, głód ziemi, proletaryzacja
mas i cały szereg ograniczeń osobistych. Tak

np. swoboda

włościan przenoszenia się z miejsca na miejsce długo jeszcze
podlegała najrozmaitszym ograniczeniom. Wogóle reformy tej
nigdzie nie przeprowadzono tak pomyślnie dla szlachty, jak w

krajach Bałtyckich (co później w okresie reform Aleksandra II

raz jeszcze się powtórzy).
Proletaryzacja włościan łotewskich, zdanych po refor-

mach 1819 roku na „wolne umowy" z dziedzicami, t. j. na ich

bezapelacyjne dyktando, dała tak opłakane wyniki, że w 1840

roku doszło do poważnych rozruchów głodowych, dla stłumie-

nia których rząd wysłał ekspedycje karne. W następstwie tych

ekspedycji i innych prześladowań powstało wśród włościan ło-

tewskich dążenie do opuszczenia kraju i do przesiedlenia się na

południe Rosji, gdzie ziemia bogatsza i żyźniejsza i gdzie niema

nieludzkich baronów. Rząd rosyjski przychylnie odnosił się do

tych zamiarów, pragnąc pozyskać Łotyszów, tembardziej, że

wśród inteligencji rosyjskiej nurtowały wówczas prądy słowia-

nofilskie, wrogie niemczyźnie, co oddziaływało również na

sfery rządowe. Rozpowszechniano nawet wśród Łotyszów po-

głoski, że wszyscy, którzy przyjmą prawosławie, otrzymają dar-

mo ziemię na nowych terytorjach. Pogłoski te szerzyli przysłani
ad hoc popi, którym ludność, nienawidząca niemieckich pasto-
rów, chętnie wierzyła. Rozpoczęło się masoweprzechodzenie na

prawosławie (stąd i dziś jeszcze statystyka wykazuje
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stosunkowo wielu prawosławnych Łotyszów). Przeszło

na prawosławie około 100.000 Łotyszów. Szlachta nie-

miecka, zagrożona w swym bycie, zaczęła przeciwdzia-
łać dążeniom emigracyjnym i przez swe wpływy u

dworu dopięła swego. Włościanom uniemożliwiono emi-

grację, a gdy, gorzko zawiedzeni, pragnęli powrócić do dawnej

religji, zabroniono im tego, a pastorów, którzy nieśli usługi reli-

gijne podstępnie nawróconym na prawosławie, skazywano na

ciężkie kary ::: ).
W 40-tych latach XIX stulecia zaczyna się nowy okres

reform. Duch czasu sprawia, że prawica sejmowa traci nieco

wpływów. Pozwolono zamieniać pańszczyznę na czynsz, usta-

lono warunki dzierżawy i zaczęto ułatwiać włościanom nabywa-
nie ziemi przez banki. Powstał wówczas w tym celu Bank

włościański. Grunta podzielono na dworskie i włościańskie

i wydano szereg zarządzeń, aby udaremnić skupywanie ziemi

włościańskiej przez dwory. Był już najwyższy na to czas, gdyż

tendencja dworów do powiększania wielkiej własności ziem-

skiej kosztem gospodarstw włościańskich przybierała rozmia-

ry zastraszające, tamując normalny rozwój gospodarczy kraju.
Od chwili zniesienia poddaństwa do 1850 roku liczba gospo-
darstw włościańskich w Livlandji i Kurlandji zmniejszyła się
o kilka tysięcy, gdy tymczasem chłopi w tym czasie wykupili
na własność w Livlandji zaledwie 42 gospodarstwa.

Reformy rolne lat 40-tych, zwłaszcza zaś ustawy, wpro-
wadzone w życie w 1849 roku, na mocy których »zamieniono

pańszczyznę na czynsz, poprawiły nieco sytuację włościan.

W latach 1850 - 1862 w Kurlandji założono 1747 nowych gospo-
darstw włościańskich, później jednak rozwój idzie powolniej-
szem tempem.

Pomimo podziału ziem na dworskie i chłopskie, istniało coś

pośredniego, czyli tak zwana „kwota", t. j. ziemia chłopska,

pozostawiona przy dworach pod pozorem, że ma służyć do za-

bezpieczenia ziemią parobków i służby dworskiej. Faktycznie
kwota pozostawała w rozporządzeniu dziedziców, który ją prze-
ważnie wydzierżawiali. Do 1911 roku zaledwie 1/10 kwoty
oddano służbie dworskiej.

Po śmierci Mikołaja I, który ograniczał wolność nauczania,

zakazywał zakładania stowarzyszeń i stosował cenzurę w spo-
sób niesłychany**), życie zaczęło rozwijać się normalniei we

*) Represje te wywołały tem większe oburzenie, że Rosja, zajmu-

jąc w 1710 roku kraje Bałtyckie, ustami generała Szeremietiewa zatwier-

dziła przywileje Zygmunta Augusta, w tej liczbie zasadę zupełnej wolno-

ści religijnej.

**) Tak np. w 1849 roku dokonano z rozkazu cesarza rewizji bibljotek

w Rydze i Dorpacie, szukając niedozwolonych książek, przyczem skonfi-
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wszystkich kierunkach. Wprowadzono samorząd gminny, a

następnie samorząd miejski na wzór rosyjski, zamiast dotych-
czasowych średniowiecznych instytucji stanowych. Jednak

ordynacja wyborcza zapewniała przewagę żywiołom niemie-

ckim i w tych instytucjach, pomimo niezawodnej większości ło-

tewskiej w kraju. Dozwolono zakradać stowarzyszenia. W 1868

roku znosi się ostatecznie pańszczyznę: wolno bez zastrzeżeń

ziemię kupować i brać w dzierżawę.
Reformy lat 60-tych wychodziły głównie na korzyść Niem-

com bałtyckim, którzy byli żywiołem najlepiej zorganizowanym
w kraju i ekonomicznie najmocniejszym. Zaczęli z nich jednak
korzystać i Łotysze. Wyłania się wówczas inteligencja łotewska,
która, z wyjątkiem nielicznych jednostek, ulegających germani-

zacji, nie zrywa węzłów z ludem włościańskim, lecz stara się
pogłębić w nim świadomość narodową.

Łatwo było tym pionierom uledz pokusie germanizacyjnej.
Aby czemś stać się w kraju, trzeba było zostać Niemcem lub

udawać Niemca. Łotyszami pogardzano i ośmieszano ich w nie-

mieckich kołach. Wielu stało się Niemcami, o czem świadczy
typ zewnętrzny łotewski, mimo nazwisk niemieckich, a dziś ich

potomkowie wracają do łotewszczyzny. Możeby więcej Łoty-
szów się zgermanizowało, gdyby nie to, że wśród Niemców na-

dawało ton baronerja, a nie mieszczaństwo (co jeszcze i dzisiaj
daje się zauważyć). Baroni zaś niemieccy dbali o czystość rasy

więcej, niż o interes niemczyzny w kraju, odpychali więc szu-

kających karjery Łotyszów, zamiast ich do siebie przygarnąć.

Dziś spożywają owoce własnego krótkowidztwa...

Rosjanie zrazu popierają narodowy ruch łotewski, spodzie-
wając się przy jego pomocy

osłabić niemczyznę w kraju, która

stała na przeszkodzie rosnącym coraz bardziej w państwie
unifikacyjnym dążeniom.

Z początku ruch wśród Łotyszów nie ma wcale charakteru

politycznego, lecz tylko kulturalny i gospodarczy. Powstają
łotewskie gazety i książki. Zakładają się łotewskie stowarzy-

szenia. Tworzą się spółki rolnicze i spółdzielnie. Łotysze ma-

rzą o osłabieniu żywiołu niemieckiego w miastach i prowadzą

planową akcję w celu skupywania domów
przez Łotyszów.

Dzięki wytrwałości i uporowi Łotyszów, wszystkie ich
poczy-

nania, chociaż zwolna, są uwieńczone powodzeniem.
Na pomoc żywiołowi łotewskiemu w miastach przychodzi

skowano 3.192 dzieła (w tej liczbie 1.174 zabronionych, 1.252 częściowo za-

bronionych i 766 zupełnie cenzorom nieznanych). Kazano również zamk-

nąć szereg księgarni aż do wyroku, na który czekano 25 miesięcy. Wy-

rok głosił na 50 rub, kary, Księgarze czekali nań przez cały czas w

więzieniu.
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rodzący się w 70-ch latach i szybko rozwijający się przern/sł.
Robotnikami są prawie wyłącznie Łotysze, ściągający ze wsi

do miasta po pracę na fabrykach.
Pierwsi działacze łotewscy, jak Kronwald, działają ostrożnie

i nie chcą zupełnie zrywać z niemczyzną. Jednak doświadczenie

ich
uczy, że związek z kulturą niemiecką, bezpośrednio osiąg-

nąć się nie da, zaś pośrednictwo żywiołów bałtycko -
niemie-

ckich przedstawia poważne niebezpieczeństwo.
W przeciwieństwie do nielicznej grupy ludzi, ugodowej w

stosunków do Niemców, ruch młodo-łotewski szuka kontaktu z

liberalnym obozem rosyjskim, rozumując nie bez słuszności, że

zaprowadzenie w kraju liberalnych instytucji rosyjskich osłabi

feodalne przywileje baronów i wzmocni żywioł łotewski. Mło-

dzi łotysze walczą, opierając się na liberalnym kursie rosyjskim,
o liberalne instytucje ziemskie, o patronat kościelny i t p.

Później nieco powstaje na Łotwie tak zwany nowy kieru-

nek (J aun a Straume.). Kierunek ten w następstwie zbli-

ża się do socjalizmu.

Nacjonalistyczny i unifikacyjny kierunek polityki Aleksan-

dra 111 łamie przewagę żywiołu niemieckiego w dziedzinie kul-

turalnej, pozostawiając ją jednak, zgodnie z konserwatywnym
duchem rządów tego monarchy, w dziedzinie gospodarczej. Ję-

zyk niemiecki jest usuwany z sądów, urzędów, z samorządo-

wych instytucji, ze szkolnictwa wreszcie. Na jego miejsce za-

prowadzany jest wszędzie język rosyjski. Od tej pory rusyfi-

kacja kraju posuwa się szybkiem tempem. Żywioł rosyjski
licznie napływa do kraju. Rusyfikacja nie napotyka zbyt silne-

go oporu, gdyż nie natrafia na narodowość jednolitą, jak w

Polsce, lecz na dwie narodowości, ze sobą pokłócone.
Rosjanie popierali narodowy ruch łotewski tylko do lej

pory, dopóki Łotysze byli im potrzebni, jako narzędzie do osła-

bienia żywiołu niemieckiego. Po osiągnięciu tego celu przez

unifikacyjne zarządzenia Aleksandra 111 zaczęli Rosjanie tłumić

narodowy ruch łotewski, w którym trafnie odczuli rodzącą się

nową siłę.
I działacze młodo-łotewskiego ruchu i socjaliści (z poetą

Rainisem na czele) prędko zrozumieli, że ruch łotewski nie mo-

że iść w rosyjskim ogonie, lecz musi się usamodzielnić. Młodzi

Łotysze szybko się leczą ze złudzeń co do rosyjskiego liberaliz-

mu, zaś socjaliści łotewscy poczynają zwalczać centralistyczne
dążenia swych towarzyszy rosyjskich. Ślady wpływu rosyjskiej
kultury tego okresu wycisnęły jednak bardzo wyraźne piętno
na inteligencji łotewskiej, która dziś dopiero wyzbywa się tego
pokostu.

Mimo wielkich trudności, czynionych przez rząd, społe-
czeństwo łotewskie organizuje się i konsoliduje. W tej dobie rzą-

dów policyjno- biurokratycznych jedynym przejawem łączności
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kulturalnej Łotyszów były święta śpiewacze, na które ściągał lud

7e wszystkich okolic kraju. Pierwsze takie święto urządzono
w 18-73 roku. W 1888 roku brało już w takiem święcie udział 111

chórów i 2618 sił śpiewaczych. Znaczenie tych świąt było ogrom-
ne. Uczestnicy ich nietylko przekonywali się o swej jedności
i o wspólności interesów członków całego narodu, lecz otrzymy-
wali instrukcje, jak należy postępować, aby świadomość naro-

dową w kraju utrwalać i pogłębiać.
Wielki ruch 1905 roku ożywił Łotyszów i pobudził ich do

walki. Sprawdziły się prorocze słowa G. Merkla, wyrwane nieg-
dyś z głębi rozgoryczonego serca: ..Ojczyzno moja! ojczyzno

moja! I ty ujrzysz kiedyś dni szczęśliwe, ale straszliwe burze bę-
dą ich zwiastunami".

Dla Niemców, przywykłych w ciągu 7 wieków do poko-

ry i potulności Łotyszów, było to niespodzianką, gdy łotewski

Jacąues Bonhomme podniósł się do walki,' gromiąc zamki
i dwory niemieckich baronów i szlachty i mszcząc się w ten

sposób za krzywdy wiekowe. Kraj cały stanął w ogniu rewolu-

cji. Rosyjskie władze przypatrywały się wypadkom spokojnie,
dopóki ruch miał charakter wyłącznie ekonomiczny i zwracał

się przeciw Niemcom. Zresztą równoczesny prawie wybuch za-

burzeń w całem państwie krępował inicjatywę władz. Gdy jed-
nak ruch zaczął się coraz bardziej rozwijać i przybierać wyraź-
nie polityczną barwę, gdy wysunięto hasło autonomji Łotwy
z łotewskim językiem urzędowym i gdy wyrażono życzenie, aby
ta autonomja została nadana

przez konstytuantę rosyjską, przez

co zsolidaryzowano się z rosyjskim ruchem rewolucyjnym*), na-

stąpiły krwaWe represje. Wojska rosyjskie, mające w wielu wy-

padkach na czele oficerów ze szlachty niemiecko-baltyckiej, za-

lały kraj cały, karząc rzeczywistych i domniemanych uczestni-

ków szubienicą i chłostą. Niewątpliwie łotewscy powstańcy,

a zwłaszcza tak zwani „Bracia Leśni", podczas swej akcji do-

puścili się wielu okrucieństw. Biały teror wojsfc rosyjskich przy
tłumieniu rewolucji wykazał jednak bez porównania więcej ak-

tów bezmyślnego okrucieństwa •*).
Rewolucja 1905 roku wyrządziła wiele szkód materjalnych

szlachcie niemieckiej, lecz wzmocniła jej stanowisko polityczne

) Były jednak już wtedy wypadki proklamowania zupełnej nieza-

wisłości Łotwy. Pastor Rosen musiał uciekać do Ameryki w obawie przed

represjami za to, że zawołał: „Nam potrzeba demokratycznej republiki ło-

tewskiej".

**) Witte w swoich pamiętnikach wspomina, jak Mikołaja II ostrze-

żono o postępowaniu komendanta jednego z oddziałów ekspedycji karnej,

bałtyckiego Niemca Richtera, który wiesza bez wyboru winnych i niewin-

nych, doprowadzając ludność do rozpaczy. Na raporcie Mikołaj napisał:

„Molodicc".
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w okresie reakcji, która po niej nastała. Sfery dworskie i koła

rządowe zaczęły znów szlachtę kokietować, przeląkłszy się ru-

chu i mając nadzieję przywrócić równowagę za pomocą przed-
stawicielstwa stanowego, którego wyrazem miała być ordynacja
wyborcza do 111 Dumy. Życie jednak robiło swoje. Mimo krwa-

wego stłumienia rewolucji, już 1905 rok przyniósł na Łotwie

pewne zdobycze w postaci aktu tolerancji religijnej,który zmniej
szył liczbę przymusowo nawróconych na prawosławie, oraz ze-

zwolenie na zakładanie szkół prywatnych z ojczystym językiem

wykładowym, a wreszcie zniesienie zakazu drukowania w Lat-

galji pism i książek w językach miejscowych (zakaz taki obowią-
zywał od czasów Murawjewa, ponieważ Latgalja, a zwłaszcza

Dyneburg, wzięły udział w polskiem powstaniu 1863 roku). Na-

ród, rozbudzony w 1905 roku, nie mógł tak łatwo zrezygnować
ze swych pragnień wyzwoleńczych. Liczne zjazdy i kongresy,
zwoływane w roku 1905 podczas dni wolnościowych, rozkoły-
sały marzenia narodu. Hasło usamodzielnienia narodu roz-

brzmiewało coraz to silniej.
Walcząc o to usamodzielnienie, aż do ostatnich dni naród

łotewski musiał przeżywać ciężkie walki. W ostatniej jeszcze
chwili sprzysięgli się odwieczni wrogowie Łotwy, aby wykorze-
nić ze swych siedzib naród łotewski. Rząd rosyjski, który jeszcze
za czasów Kriwoszejna ujawniał daleko idące zamiary koloniza-

cyjne, znowu wznawia swe projekty w dobie Stołypina. Na rok

1914 przewidywano przesiedlenie 300.000 chłopów rosyjskch
z głębi Rosji do Kurlandji i tylko wojna przeszkodziła tym za-

miarom. Równocześnie z daleko większem powodzeniem od ro-

syjskiego banku włościańskiego, osadzającego na roli chłopów
rosyjskich, działa kolonizacja niemiecka. Dość powiedzieć, że

w latach 1908 — 1912 zakupiono dla kolonistów niemieckich

30 dóbr rycerskich, wynoszących ogółem 160.000 morgów. Wszy-
stkich tych kolonistów wywłaszczył w 1915 roku już podczas

wojny z pobudelfobrony państwowej rząd rosyjski.
W poważnej sytuacji znalazł się więc przed wojną naród

łotewski. Groziło mu zmajoryzowanie przez przybyszów. Świat

niemiecko-baltycki, który aż do 1914 roku utrzymał dlawiększej
własności ziemskiej cały szereg przywilejów, zdawał się ignoro-
wać energję potencjalną narodu łotewskiego, wierząc jedynie
w reakcyjny carat, jako jedyną swoją ostoję. Rosja zawiodła,
Rzesza niemiecka zawiodła i świat baltycko-niemiecki stanął
po ukończeniu wojny sam na sam z Łotyszami, którzy wobec

swych gnębicieli uczuli się zwolnionymi ze wszelkich względów.
W 1914 roku wybiła na zegarze dziejowym godzina, która

narodowi łotewskiemu, jak i wielu innym, miała przynieść wol-

ność.



ROZDZIAŁ III.

Łotwa podczas wojny światowej i po zdobyciu niepodległości.

Wybuch wojny wytworzył w społeczeństwie łotewskiem

jednolitą organizację, skierowaną przeciw Niemcom. Stało się to

bynajmniej nie wskutek rusofilstwa, które w tym okresie na

Łotwie nie grało roli i nie wskutek niedocenianianiebezpieczeń-
stwa wchłonięcia przez Rosję, lecz przez szczególne warunki

bytowania narodu. Łotwa podobnie, jak Czechy, miała Niem-

ców we własnym kraju. I jeżeli postępowanie podczas wojny
Czechów, którzy bądź co bądź nie stali wyżej od niemców cze-

skich w żadnej dziedzinie, uważamy za zupełnie naturalne, to

łembardziej zrozumiałą jest taktyka Łotyszów, którzy z trwogą
myśleć musieli o zwycięztwie Niemiec. Zwycięztwo to nietylko
położyłoby kres marzeniom o niezależności politycznej Łotwy,
gdyż Niemcy otwarcie głosili przyłączenie krajów Bałtyckich, ja-
ko jeden z głównych celów wojny, lecz doprowadziłoby w krót-

kim czasie do sproletaryzowania Łotyszów przez umiejętną

i świadomą swych celów kolonizację niemiecką. Publicystyka
niemiecka doby wojennej głosiła cynicznie zagładę Łotwy i Ło-

tyszów.
Nic więc dziwnego, że po wybuchu wojny, gdy wojska nie-

mieckie zajęły Lipawę i posuwały się ku Rydze, a „kameruń-

skie" widoki niemieckich kół wojskowych na Łotwę stały się dla

każdego jasne, dwaj posłowie do Dumy rosyjskiej, Zalit i Gold-

man, wydali odezwę (w lipcu 1915 roku) do narodu łotewskiego,

wzywając go do formowania oddziałów ochotniczych. Rząd ro-

syjski chętnie zezwolił na tworzenie takich oddziałów, zwłasz-

cza, że wartość armji rosyjskiej zmniejszała się z każdym miesią-

cem wojny, a oddziały ochotnicze, przejęte chęcią bronienia

kraju przed wrogiem dziedzicznym, mogły w nią wlać nowego
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ducha. I w samej rzeczy

oddziały łotewskie wal-

czyły po bohatersku,
broniąc linji Dźwiny
(słynną była obrona

t. zw. Wyspy śmierci

pod Uexkull).
Podczas gdy w pierw-

szej odezwie werbun-

kowej Goldmana i Za-

lita mówi się o celach

wojny bardzo mglisto,
wysuwając jedynie dą-
żenie do odrodzenia

Łotewskie
bataljony

strzeleckie
podczas
wojny.

kulturalnego Łoty-
szów *), w miarę roz-

woju akcji orężnej wojsk
łotewskich wysuwa się
coraz śmielej żądanie
autonomji Łotwy, na co

wojskowe i rządowe
sfery rosyjskie odpowia-
dają wymijająco, że na

wszystko może przyjść
czas po zwycięskiej
wojnie.

*) Odezwa miedzy inne-

mi głosi: „Im więcej utra-

ciliśmy, tem więcej musimy

odzyskać. Bracia, lepiej ni-

szyć w pole, niż na ob-

czyźnie nędznie żywot pro-

wadzić i marnieć ! Na

granicznej miedzy składam

swą głowę, aby bronić oj-

czyzny. Bracia, godzina

wybiła! Kto wierzy, ten

zwycięża. Naprzód, pod ło-

tewskim sztandarem, za

przyszłość Łotwy". Odez-

wa jednak nie głosi innych

celów, prócz kulturalnego

odrodzenia Łotwy. Nie nad-

szedł jeszcze czas na sta-

wianie innych haseł.
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We wrześniu 1917 roku wojska niemieckie, korzystając
z demoralizacji i rozkładu armji rosyjskiej w okresie rządów Kie-

reńskiego- przerwały linję (która blisko dwa lata przechodziła
między Rygą a Mitawą i dochodziła do morza na Strandzie ry-

skim) i obsadziły Rygę. Łotysze, którzy najbardziej zachowali

dyscyplinę wojskową, osłaniali odwrót Rosjan. W przygnębieniu
cofają się Łotysze. Widzą oni jasno, że Rosja nic dla nich nie

chce i nie może zrobić. Część oddziałów łotewskich się bolsze-

wizuje. Inni chcą wytrwać. Nastrój patrjotyczny, jaki panował
w armji, udziela się tymczasem cywilnej części społeczeństwa.

Już w chwili wybuchu rewolucji rosyjskiej Łotysze zacżęli

organizować zjazdy polityczne i tworzyć surogaty odrębnej pań-
stwowości łotewskiej. Wiosną 1917 roku odbył się pierwszy
zjazd delegatów gmin łotewskich, lecz jego uchwały, choć umiar-

kowane, nie zadowalniają rządu dumskiego, obawiającego się
rozczłonkowania państwa. Zwłaszcza sprzeciwia się nowy rząd
petersburski łączności Latgalji z Łotwą. Uchwały separatystów
latgalskich z 2 kwietnia 1917 roku, którzy odrzucili łączność
z Łotyszami i domagali się autonomji Latgalji, mającej wejść
w skład federacyjnej republiki rosyjskiej, jako autonomiczna

dzielnica, bezpośrednio zależna od Rosji, dogadzają widokom

rządu petersburskiego. Równocześnie jednakw tej samej Latga-
lji na zjeździe w Rzeżycy (kwiecień 1917) zjednoczeniowcy pod

wodzą ks. Trasuna i ks. Rancana (dziś biskupa) uchwalają połą-

czyć się na zasadach autonomji z Łotwą, która ma każdej dziel-

nicy zapewnić samorząd miejscowy. Jednak i ci działacze nie

marzą jeszcze o możliwości całkowitej niepodległości. Zadawal-

nia ich sejm ogólno-łotewski, którego uchwały byłyby zatwier-

dzane przez rosyjską władzę zwierzchnią. Łotwa miałaby
wspólną armję i wspólną politykę zagraniczną z Rosją. Wresz-

cie socjaliści latgalscy zwołują zjazd chłopów i parobków na 3

grudnia 1917 roku. który został, mimo bardzo radykalnych ten-

dencji, rozwiązany przez bolszewików, gdyż nie zaspokajał
ich centralistycznego programu.

Tworzą się Rady dzielnicowe autonomiczne na Łotwie,

które w miarę upadku rządu petersburskiego zyskują na sile

i usiłują wziąć w swe ręce inicjatywę prawodawczą. Rady te są

narażone od początku swego istnienia na silne konflikty we-

wnętrzne. Lewica, wyrażając niezadowolenie z ich składu (nie-

wystarczająca reprezentacja ludności bezrolnej) i z ich działal-

ności, wysuwa
odrazu hasło reformy rolnej, które z czasem zo-

stało przyjęte przez wszystkie stronnictwa łotewskie. Rząd tym-

czasowy petersburski aż do swego uoadku sprzeciwia się zarów-

no rozszerzeniu kompetencji rad dzielnicowych, jak i rozsze-

rzeniu prawa wyborczego do tych ciał.

W lipcu 1917 roku w Rydze odbywa się wielki zjazd róż-

nych organizacji i stronnictw łotewskich, na którym ustalono
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jedność Łotwy *) (wbrew grupie separatystów lagałskich i rzą-

dowi petersburskiemu), która w demokratycznej republice ro-

syjskiej ma stanowić polityczno-autonomiczną jednostkę, przy-

czem autonomję pojmuje projekt bardzo szeroko. Głosy, domaga-

jące się całkowitej niepodległości, zaczynają się już ujawniać na

tym zjeździe, jak również na odbywającym się w tym samym

mniej więcej czasie kongresie Związku Włościańskiego.

Widzimy, że w miarę sprzyjającego rozwoju warunków

politycznych dążenia Łotyszów stale wzrastają. Niesłusznem

więc jest twierdzenie, jakoby nie chcieli oni niepodległości.

Są oni narodem, w którym realizm polityczny bierze górę nad

romantyzmem i o tem przy ocenie ich taktyki nie należy zapo-

minać. Niezawodnie doszłoby już w 1917 roku do proklamowa-
nia niepodległości łotewskiej, gdyby nie dwa ważne wypadki,
które zakwestjonowały istnienie Łotwy: zdobycie Rygi przez

Niemców w początkach września 1917 roku i rewolucja bolsze-

wicka, która objęła również część północną Łotwy, nie obsa-

dzoną przez wojska niemieckie.

Niemcy, wkraczając do Rygi, co było dla nich wielkiem

zwycięstwem moralnem, zwłaszcza że co do zdobyczy teryto-
rjalnych na Zachodzie przestali się oni już w tym czasie łudzić,
nie zastali w niej wielu swoich rodaków. W ciągu 1914 i 1915 ro-

ku wysiedlono z Rygi i z całej Łotwy wielu Niemców, wysyłając
ich na Syberję. Wysiedlano zwłaszcza kolonistów. Ten sam los

spotkał zresztą wielu kurlandzkich Łotyszów. Wielu innych Ło-

tyszów uciekło doRosji z obawy przed niemiecką okupacją, któ-

ra niczego dobrego im nie wróżyła. Ryga w 1917 roku była więc

bardzo opustoszona. Obecnie Niemcy w miarę zajmowania tery-
torjów rosyjskich i ukraińskich odsyłali z powrotem na Łotwę
ludność niemiecką, gdziekolwiek się znalazła, odmawiając nato-

miast Łotyszom prawa do powrotu.
W okupowanej Łotwie robili Niemcy nastrój ~hurra-pat-

rjotyczny", sprowadzając Wilhelmai prześladując żywioł łotew-

ski, zwłaszcza zaś prasę i szkolnictwo łotewskie. Spreparowa-
no wreszcie sztucznie „Landestag" kurlandzki, złożony prawie
wyłącznie z Niemców, który postanowił pod dyktandem generał-
gubernatorstwa prosić Wilhelma II o przyjęcie korony w. ks.

Kurlandzkiego i wyrazić nadzieję, że Livlandja, Estonja i wyspa

Oesel będą należały do Rzeszy Niemieckiej w jedności państwo-
wej z Kurlandją (uchwała z 8 marca 1918 r.).

Wkrótce potem i do tych pozostałych krajów, po traktacie
Brzeskim i po zupełnem samounicestwieniu rosyjskiej armji,
wkraczać poczęły wojska niemieckie. I tam odegrano taką samą

komedję. Miejscowe władze okupacyjne otrzymują rozkaz z Ber-

lina, aby wiernopoddańcze deklaracje zostały złożone, i wyko-

) Przy obdarzeniu Latgalji samorządem kulturalnym
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nywają rozkaz wbrew swej woli, gdyż same zdawały sobie
spra-

wę z tego, jak dalece podobne deklaracje nie odpowiadają ży-
czeniom ludności i na jak krótką metę ostać się mogą.

A zatem przedstawicielstwo Livlandji i Estonji 12 kwietnia
1918 r. prosi cesarza Wilhelma o opiekę wojskową i o utworze-

nie z wszystkich krajów Bałtyckich monarchiczno-konstytucyj-
nego państwa, połączonego z Rzeszą za pośrednictwem unji

personalnej z królem pruskim. Tym razem do „przedstawiciel-
stwa" dołączono paru chłopów łotewskich i estońskich, wyzna-

czonych przez
władze wojskowe.

Równocześnie od ryskiej rady miejskiej zażądano adresu

hołdowniczego do Wilhelma, co 20 marca 1918 roku zostało

wykonane.
Pod skorupą lojalności tętni jednak inne życie. Tworzy się

w Rydze nielegalnie blok demokratyczny (inaczej zwany komi-

tetem siedemnastu), który nawiązuje pokryjomu stosunki z Ło-

tyszami, zamieszkałymi po za obrębem okupacji, i z emigracją
w Petersburgu. Pod jego wpływem łotewska rada narodowa w Pe-

tersburgu ogłasza protest przeciw praktykom okupantów i do-

maga się ogłoszenia niepodległości Łotwy pod międzynarodową

gwarancją. Za tą niepodległością oświadcza się również ryski
blok demokratyczny, w skład którego wchodzili między innymi
Ulmanis, Skujeniek, Walter i Menders. Jedynie żywioły komu-

nistyczne, oraz prawicowa germanofilska grupa odrzucają pro-

gram niepodległości.
Największą bodaj ruchliwość wykazuje w tym czasie utwo-

rzona w 1917 roku w Wałku *) Rada Narodowa Łotewska,

która wnet po zwycięstwie Lenina i Trockiego nad Kiereńskim

zrozumiała, że skończył się okres liczenia się z Rosją i racho-

wania na symbiozę z nią w tej czy innej formie. Rada ujawnia
natomiast sympatje dla Ententy i wysyła za granicę Zygfryda
Mejerowicza, jako emisarjusza do państw Ententy. Po zajęciu
Wałku i reszty Łotwy przez Niemców Rada zaczyna działać

skrycie (w skład jej wchodzili z pośród bardziej znanych obec-

nie działaczów łotewskich Berg i Samuels).

Opinja publiczna na Łotwie była zrozpaczona, gdyż tra-

ktat Brzeski rozłupywał Łotwę na trzy części, z których pierw-

sza, obejmująca Kurlandję z Rygą, przypadała Niemcom, dru-

ga — niby samodzielnemu państwu Bałtyckiemu, złączonemu

z Rzeszą, z panującym żywiołem niemieckim, trzecia, wschod-

nia, obejmująca całą Latgalję i cześć Livlandji — Rosji. Pseu-

do-germanofilskie deklaracje ciał oktrojowanych mogły na ze-

wnątrz wywołać wrażenie, że ludność z takim stanem rzeczy się

godzi, a ogłoszone 17 czerwca 1918 roku „agrarne rozporządze-

*) Wałk razem z cala północna częścią Łotwy pozostał aż do wiosny

1918 roku w rękach rosyjskich.
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nie" Hindenburga zapowiadało kolonizację niemiecką w niesły-

chanych dotychczas rozmiarach.

Dla przeciwdziałania zgubnym dla kraju zamiarom, two-

rzy się w Rydze, na wzór dawnej Rady w Wałku, tajny rząd

łotewski pod nazwą Rady Ludowej, w skład której wchodzą

przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych. Stron-

nictwa te pod wpływem ducha czasu wysunęły bardziej rady-
kalne żądania polityczne i społeczne, niż to dotychczas czynili

Łotysze, którym Niemcy zarzucali wciąż radykalizm i rewolu-

cjonizm, choć ci w działaniach swych i w programie byli raczej

zbyt ostrożni. Duszą Rady był wielki patrjota łotewski, nigdy
nie tracący wiary w przyszłość swego narodu, Karol Ulmanis.

Gdy w listopadzie 1918 roku zawarto zawieszenie broni

i demoralizacja ogarnęła okupacyjną armję niemiecką, ujawnia

się łotewska Rada Ludowa (Tautas Padome) dnia 17 listopada.

Na czele jej staje adwokat Jan Czakste, który powołuje rząd

z Ulmanisem na czele (Ulmanis, Mejerowicz, Walter, Zalits,

Jan Czakste, prezydent republiki łotewskiej.
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Goldman, Hermanowski, Paegle). Nazajutrz 18 listopada
1918 roku przy powszechnym zapale ludności proklamo-
wano niepodległość republiki łotewskiej.

Nie zaraz jednak miały
się skończyć nieszczęścia Ło-

twy.
Wojska niemieckie zaczęły

pertraktować z Łotyszami o

ewakuację kraju, ale tymcza-

sem, podniósłszy się nieco na

duchu
po fatalnej degryngola-

dzie dni listopadowych, kraju
nie opuszczały, pragnąc wi-

docznie zyskać na czasie. Tym-
czasem zbliżały się szybko
ku morzu wojska sowieckie,
opanowawszy bez walki Lat-

galję.

Niemcy powołują wpraw-
dzie do życia z pośród miej-
scowej ludności niemieckiej
landwerę bałtycką, ale ta na

razie nie przejawia wiel-

kiej aktywności *), a tym-
czasem bolszewickie wojska
zajmują 3 stycznia 1919 roku Rygę, nie zważając na obecność

w porcie ryskim okrętów wojennych angielskich. Anglicy uznali

walkę za nierówną; zdołali jedynie wywieźć na statkach wielu

ludzi, szukających tam ratunku przed bolszewikami.

W Rydze, północnej części Kurlandji (z Mitawą i Winda-

wą), oraz w całej północnej Łotwie rozpoczyna się z górą
cztery miesiące trwający okres rządów bolszewickich, który
na długo upamiętnił się w umysłach mieszkańców. Nie zdą-
żono wprawdzie wprowadzić w życie wielu zarządzeń w duchu

ówczesnej komunistycznej polityki, ale wygłodzono miasto

i kraj, oraz dokonano wielu egzekucji, znęcając się zwłaszcza

nad baronerją niemiecką, która w wielu wypadkach cierpiała
i dziś cierpi od Łotyszów nie za własne winy, lecz za winy
swych przodków. Jeszcze na godzinę przed opuszczeniem
Rygi (w maju 1919 roku) bolszewicy zdążyli rozstrzelać w jed-
nem z więzień ryskich cały szereg zakładników, wśród nich

Karol Ulmanis,

pierwszy premier łotewski.

*) Walter przypuszcza, że Niemcy byli w tajnem porozumieniu

z bolszewikami, a Landwerę uzbrajali nic dla Walki z bolszewikami, lecz

dla celów polityki niemieckiej.
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Rząd łotewski tymczasem przenosi się do Lipawy, gdzie
dalej kontynuuje pertraktacje, rozpoczęte w Rydze. Tym ra-

zem chodzi już nie o opuszczenie Łotwy, lecz o pomoc woj-

skową. Niemcy, widząc beznadziejne położenie Łotyszów, za-

czynają przemawiać innym tonem. Domagają się oni przydzie-
lenia ziemi niemieckim żołnierzom, którzy wezmą

udział

w walce. Łotysze pod naciskiem sytuacji zaczynają się na to

godzić, wysuwając jednak cały szereg zastrzeżeń.

Sytuacja się zmienia po przybyciu w lutym 1919 roku do

Lipawy z Niemiec von der Goltza, który stanął na czele woj-

ska, złożonego z białej gwardji ks. Lievena, żelaznej dywizji,

korpusu ochotniczego niemieckiego, oraz landwery bałtyckiej.
Goltz zabrania Łotyszom mobilizacji na podlegającym narodo-

wemu rządowi łotewskiemu terenie, dowodząc, że wszyscy Ło-

tysze są bolszewikami, przedstawia rządowi Ulmanisa do za-

twierdzenia 14 żądań szlachty niemieckiej *), a jednocześnie

organizuje putsch według Ludendorffowskiej metody, za pomo-

cą podejrzanych figur,jak Stryck, których musi potem oficjalnie
się wyprzeć,wskutek przedwczesnego odkrycia kart.

Po nieudanym putschu Strycka urządza wreszcie Goltz

16 kwietnia 1919 roku putsch udany w Lipawie, aresztując rząd
i telegrafując całemu światu, że zamachu dokonała sama lud-

ność, niezadowolona z rządu Ulmanisa.

Ulmanis chroni się na okręt „Saratów" pod osłonę dział

arigielskich, zaś Ententa protestuje przeciw zamachowi stanu,

przypisuje całą winę Goltzowi i oświadcza, że nowego rządu
nigdy nie uzna.

Na czele rządu stanął Łotysz, pastor Andrzej Niedra, czło-

wiek o przekonaniach germanofilskich, społecznie bardzo

umiarkowany, czego dał dowód podczas burzliwej doby 1905

roku, osobiście ponad wszelką wątpliwość uczciwy. Niedra

akceptuje kolonizacyjne zamiary Niemców, zaś przedstawi-
cielstwo narodowe pragnie oprzeć na systemie kurjalnym, co

leżało głównie w interesach Niemców. Pozatem rząd ten orga-
nizuje siłami Goltza i landwery walkę z bolszewikami, która

doprowadza 22 maja tegoż roku do wyzwolenia Rygi. Bolsze-

wicy, zaatakowani znienacka od strony przedmieść, położo-
nych za Dźwiną, uciekają w popłochu, pozostawiając w rękach
zwycięzców wielu komisarzy i kobiet uzbrojonych (Flintenwei-
ber), odznaczających się wielkiem okrucieństwem.

Rząd Ulmanisa nie daje za wygraną, zwłaszcza, że wzię-
cie Rygi, uwalniając ludność od wielu okropności, powiększyło
szanse zainstalowania się w Łotwie na stałe żelaznej pięści von

*) Żądania te, oprócz kolonizacyjnyeh, były do przyjęcia i nie go-

dziły w interesy łotewskie. Rząd łotewski zwlekał z ich przyjęciem.
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Uroczysty akt proklamowania niepodległości Łotwy 18.XI 1918.

der Goltza. Ulmanis proklamuje Radę Ludową *), którą prze-
ciwstawia formowanemu przez Niedrę przedstawicielstwu,
i wchodzi w porozumienie z Estończykami, wspólnie z którymi
po zajęciu przez Niemców Rygi rozprasza bolszewików w pół-

nocnej części kraju, a następnie całą siłą zwraca się od pół-
nocy przeciw wojskom niemieckim..

Niemcy głoszą, że wszyscy Łotysze są bolszewikami, nie-

godnymi pardonu, i idą na północ na ich spotkanie.
22 czerwca 1919 roku dochodzi do bitwy pod Wenden,

w której siły estońsko- łotewskie rozbiły landwerę. Pada kwiat

młodzieży niemiecko-baltyckiej, po większej części w błąd
wprowadzonej przez swych prowodyrów **), W następstwie

tej zwycięskiej bitwy Łotysze zajmują Rygę, gdzie się utrwala

znowu 7 lipca 1919 roku rząd Ulmanisa.

Zaledwie prawowity rząd łotewski objął władzę, już po

paru miesiącach od południa zaczęto sygnalizować nowe nie-

bezpieczeństwo.

*) Charakterystycznem jest, że niemiecka partja postępowa wchodzi

w skład Rady Ludowej i wspólnie protestuje przeciw putschowi Goltza.

**) Łotwa dzień 22 czerwca obchodzi, jako jedno ze świąt narodo-

wych, co drażni uczucia Niemców bałtyckich, dla których dzień ten jest

dniem żałoby.
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Niemcy nie łatwo mogły się pogodzić z pozostawieniem
w rękach Łotyszów tak upragnionej zdobyczy, jaką były
wschodnie wybrzeża Bałtyku. Ponieważ jednak w międzycza-
sie podpisano traktat Wersalski, ustalający wschodnie granice
Niemiec, nie wypadało im więc w dalszej akcji występować
pod własną firmą. Zdecydowali się więc na maskaradę, która

się dla nich smutno miała skończyć.
W lecie i na jesieni 1919 roku „przyszła Rosja" czyniła

wiele
wrzawy wojennej i dyplomatycznej, ciesząc się popar-

ciem Ententy, która zupełnie nie rozumiała psychiki ludu ro-

syjskiego. Roiło się od armji południowych, wschodnich, pół-
nocno-zachodnich i od towarzyszących tym armjom ~rządów",
które się niczego od historji nie nauczyły. Pod jeden z takich

rządów postanowili się podszyć zamachowcy niemieccy, mający
apetyty na Bałtyk. Wystarczyło przebrać żołnierzy niemie-

ckich w mundury rosyjskie, sprowadzić z Niemiec w charakte-

rze wodza Bermondta, który się nazwał księciem Awałowem

i nagle wypuścić na kraj bandę, przypominającą hordę Wal-

lensteina*),
Istnienie układu między Goltzem a Bermondtem i finanso-

wanie całej tej afery przez Noskego zdaje się nie ulegać wąt-
pliwości. Słusznie źródła łotewskie, jako pośredni dowód

przyznania się Niemców do winy, podnoszą fakt, że przy za-

wieraniu pokoju niemiecko-łotewskiego w 1920 roku Niemcy,
zamiast odszkodowania za straty wojenne, ofiarowują Łotwie

materjał wojenny wojsk Bermondta. (
8 października 1919 roku armja Bermondta ze swego

centrum operacyjnego, Mitawy, rusza na Rygę i obsadza jej
przedmieścia, położone na drugim brzegu Dźwiny (Thorens-
berg, Ilgeceem). Dalszemu posuwaniu się stoi na przeszko-
dzie zarówno obrona Rygi, zorganizowana przez Łotyszów, jak
obecność okrętów wojennych Ententy, zachowujących się zresz-

tą przez dłuższy czas neutralnie. Stało się to, co się zawsze

stać musi, gdy wojska nacierające, a nie mające podstawy mo-

ralnej, w swym impecie są powstrzymane przez zewnętrzne
warunki. Ulegają one',wtedy stopniowej demoralizacji. W

pierwszej chwili nikt nie wierzył, aby Łotysze byli w stanie

utrzymać Rygę. Gdy jednak przez miesiąc cały oba wojska
stały naprzeciw siebie po obu stronach Dźwiny, ostrzeliwując

się wzajemnie (przyczem Ryga niewiele ucierpiała), Łotyszom
zaczęło przybywać ducha, a przebrani za Rosjan Niemcy, któ-

rych zapewniano, że sprzymierzona z Rosją Ententa powita
ich radośnie, jak sprzymierzeńców, niespokojnie zaczęli pa-

*) Dziś jeszcze Niemcy bałtyccy, nawet ci, którzy sie nie pogodzili

z państwowością łotewską, jaknajgorszą wydają opinję armji Ber-

mondta
—

Awałowa.
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trzeć na obce okręty wojenne, zagradzające im drogę. Traf

chciał, że jeden z pocisków Bermondtowskich ugodził we fran-

cuski okręt wojenny, poczem flota Ententy zaczęła ostrzeli-
wać z ciężkich dział obóz Bermondta. Dodało to otuchy Łoty-
szom, którzy przeszli na drugą stronę rzeki i zaczęli ścigać (11
listopada 1919 roku) zdezorjentowanych tern niespodziewanem
dla nich zdarzeniem Niemców. Wkrótce wzięto Mitawę.
Próżno generał niemiecki Eberhardt, następca Goltza, żądał
od Łotyszów zawieszenia broni, dowodząc, że „rosyjska armja
zachodnia" została wzięta pod opiekę Niemiec. Łotysze szli

dalej naprzód, a już w ostatniej chwili, gdy rezultat walki był
oczywistym, przyłączyli się do nich Litwini, aby wziąć udział

nietyłe w walce, ile w zbieraniu porzuconych łupów. Z koń-

cem 1919 roku został
opuszczony na zawsze cały kraj przez

najeźdźców.
Na wschodzie kraju, w Latgalji, pozostał jeszcze drugi

nieprzyjaciel — Rosja sowiecka, tern groźniejszy, że wzmógł
się na siłach

po pokonaniu rosyjskich wojsk monarchistycz-

nych. Łotysze zdawali sobie sprawę z trudności pokonania

tego wroga własnemi siłami, to też jeszcze w październiku
1919 roku Mejerowicz (wówczas, podobnie jak i dzisiaj, mini-

ster
spraw zagranicznych Ło-

twy), udał się do Polski o po-

rnoc1, którą mu przyrzekł Na-

czelnik Państwa, Piłsudski,

podczas konferencji w Wilnie

i Warszawie. Polska uznała

Łotwę de facto, pomimo że

egzystencja Łotwy w tym cza-

sie była zagrożona, a Bermondt

obozował na przedmieściach
Rygi, i wysłała do Rygi swe

pierwsze przedstawicielstwo.
Polska zawarła z Łotwą

umowę wojskową i wysłała
swe wojska do Latgalji pod
wodzą gen. Rydza - Śmigłego.
Wojska polskie, które wiele

ucierpiały od mrozów, srożą-

cych się tej zimy, zdobyły, po-
mimo silnego oporu bolszewi- ■
ków, miasto i twierdzę Dyne-
burg w pierwszych dniach

stycznia 1920 roku. Nieco

później zdobyły Rzeżycę woj-
ska łotewskie przy poparciu Landwery nienreckiej, ktćra tą
kampanją okupiła swe dawne błędy.

Zygfryd Mejerowicz, minister spraw

zagranicznych Łotwy, ozdobiony

orderem „Polonia Restituta".
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Radość w stolicy Łotwy z powodu zwycięztw w Lat-

galji była nieopisana. Łotwa mogja wreszcie odetchnąć od nie-

bezpieczeństwa bolszewickiego. Wszystkie ziemie łotewskie

zostały zjednoczone. Trzy gwiazdy w herbie łotewskim, od-

powiadające trzem dzielnicom Łotwy, zajaśniały teraz w ca-

łym blasku. Nawet separatyści latgalscy po doświadczeniach

ery bolszewickiej pogodzili się z istniejącym stanem rzeczy,

żądając jedynie bądź autonomji kulturalnej, bądź uszanowa-

nia pewnych właściwości tej dzielnicy.
Ludność w Rydze, uniesiona zapałem i uczuciem wdzięcz-

ności, demonstrowała na ulicach na cześć Polski. Polska,

zgodnie z zawartą umową i zgodnie z warunkami etnograficz-
nemi tej dzielnicy, uznała prawo Łotwy do Latgalji i w

kwietniu 1920 roku wycofała swe wojska z Dyneburga i z pra-

wego brzegu Dźwiny. Polska nie poszła na drogę przetargów

politycznych i oświadczyła słowami Józefa Piłsudskiego, że

wystarczy jej, iż Łotwa będzie przyjacielem Polski. To je-

dyny dług, jaki Łotwa ma do spłacenia względem Polski i jej
obywateli.

Wyzwolenie Latgalji umożliwiło Łotwie wewnętrzną

konsolidację. Natychmiast poczyniono przygotowania do

spisu ludności (odbył się w czerwcu 1920 roku), a w kwietniu

1920 roku zarządzono wybory do konstytuanty.
Przez cały 1920 rok panuje na Łotwie nastrój podniosły

i patrjotyczny. W pierwszych dniach kwietnia 1920 r. ludność

Rygi bez różnicy poglądów politycznych, oraz władze witają

entuzjastycznie powracającego z emigracji po
wielu latach

socjalistę-patrjotę, poetę Rainisa, który został postawiony na

czele listy socjalno-demokratycznej i swem imieniem w znacz-

nej mierze przyczynił się do jej powodzenia.
Wynik wyborów do konstytuanty dowiódł, wbrew wro-

giej i złośliwej propagandzie, że Łotysze bolszewikami nie są

i że bronić będą swego państwa, za które tyle krwi przeleli.
Trzecia część mandatów dostała się posłom socjalistycznym,

stojącym bez wyjątku na gruncie niepodległości Łotwy, re-

szta — umiarkowanym żywiołom łotewskim. Kilkanaście man-

datów przypadło przedstawicielom mniejszości narodowych,
lojalnie zachowujących się wobec państwa.

Konstytuantę otwarto 1 maja 1920 roku przy udziale

przedstawicieli obcych państw, którzy już wtedy w dość du-

żej liczbie na Łotwie się znajdowali. Przewodniczącym kon-

stytuanty (Satversmes Sapulce) został wybrany Jan Czakste.

Dzień 1 maja ogłoszono odtąd za święto narodowe łotewskie.

Wkrótce potem 15 lipca 1920 roku Łotwa zawiera pokój
z Niemcami, zaś 11 sierpnia 1920 roku — pokój z Rosją so-

wiecką. Pokój z Niemcami nie uwzględnił w należytej mierze

praw Łotwy do odszkodowania za straty, wyrządzone przez
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wojska niemieckie, wspominając dość mętnie o wzajemnych na-

leżnościach, których wysokość i charakter będą określone przez

specjalną komisję; pokój z Rosją ustalił granice, położone
bardziej na zachód od linji, obsadzonej w czasie zawieszenia

broni przez wojsko łotewskie, i zobowiązał Rosję do zwrotu

wywiezionych objektów, co dotychczas w bardzo słabym
stopniu zostało wykonane. Do zawarcia pokoju na warunkach,
mało korzystnych dla Łotwy, przyczyniło się głównie to, że

był to pokój odrębny (Estonja zawarła z Rosją pokój
wcześniej, Finlandja i Polska — później), i że zawierano go
w wyjątkowo pomyślnym dla Rosji momencie, gdy jej armja
atakowała Warszawę. Doświadczenia, poczynione z trakta-

tem pokojowym, ugruntowały w opinji łotewskiej przekonanie
o potrzebie zawarcia Związku państw Bałtyckich w celach

obronnych.

Gdy w lipcu 1920 roku nagła ofensywa wojsk rosyjskch
odcięła od głównych sił polskich północny kraniec Wileń-

szczyzny, Łotysze przeszli Dźwinę i obsadzili sześć gmin po-
wiatu Iłłuksztańskiego, należących niegdyś do Kurlandji. Nie

wyrugowali ich stamtąd ani bolszewicy ani Litwini, którym
bolszewicy oddali w podarunku ziemię Wileńską. Generał

Żeligowski, pędząc przed sobą w październiku 1920 roku Litwi-

nów, zatrzymał się w Turmoncie u granicy sześciu gmin i nie

poszedł dalej, pozostawiając kwestję ustalenia granicy później-

szym rokowaniom Polski z Łotwą.
Granice Łotwy z Estonją, wywołujące zrazu wiele ha-

łasów, zwłaszcza wobec pretensji obydwóch stron do pogra-
nicznego miasta Wałku, ustalono sądem rozjemczym angiel-
skiego pułkownika Tallenta, przyczem

Wałk podzielono, a na-

wet drutem pokratowano. Szczegóły linji granicznej ustalono

później drogą bezpośredniego porozumienia łotewsko-estoń-

skiego (w 1923 roku).
Z Litwą prowadzono też długo rokowania graniczne.

Chodziło głównie o Połągę, okupowaną przez Łotyszów od

czasu wypędzenia stamtąd przez wojska łotewskie band Ber-

mondta, a potrzebną Litwinom, jako punkt wyjścia na morze,

zwłaszcza, że wtedy nie marzyło im się o posiadaniu Kłajpedy,
a pozatem o Możejki (po rosyjsku Murawjewo), węzłowy punkt
kolejowy, położony na Litwie etnograficznej, a niezmiernie

ważny dlaŁotwy, gdyż przez Możejki przechodzi jedyna kolej,

łącząca dwa największe miasta łotewskie, Rygę i Lipawę. W

rezultacie układów ogłoszono wyrok rozjemczy Anglika Simp-

sona, przyznający Możejki i Połągę Litwie, a Łotwie oddający

w drodze rekompensaty obszerne terytorja leśne na południo-
wej granicy Zemgalji.

Gdy prawie wszystkie granice Łotwy zostały już usta-

lone, gdy władze się utrwaliły, a konstytuanta przystąpiła do
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normalnej pracy ustawodawczej, nastał już czas na uznanie

Łotwy de iure. Uczyniły to państwa Ententy, Polska i Finlan-
dja 26 stycznia 1921 roku, poczem cała ludność Rygi wyległa
na ulice, demonstrując na cześć Ententy.

Wkrótce potem Łotwa została przyjęta do Ligi Narodów,
zaś w 1922 roku uznały Łotwę de iure najsceptyczniej do-

tychczas się zachowujące wobec małych państw Bałtyckich
Stany Zjednoczone.

W sierpniu 1920 roku zwołano pierwszą konferencję
państw Bałtyckich do Bulduri, która dała początek licznym
konferencjom, odtąd perjodycznie zwoływanym. Z nich naj-
ważniejszą była konferencja warszawska z marca 1922 roku,
której wynikiem był układ polityczny (accord politiąue) czte-.
rech państw Bałtyckich, nieratyfikowany następnie przez Fin-

landję. Ważną też była konferencja helsirigforska w styczniu
1925 roku, na której podpisano układ arbitrażowy.

Ogółem od początku istnienia do końca 1924 roku Łotwa
podpisała 104 układów i konwencji, oraz traktatów handlo-

wych *). Ruchliwość łotewskiej dyplomacji, a zwłaszcza ło-

tewskiej propagandy sprawia, że niewielka Łotwa jest dziś kra-
jem, znanym w Europie.

W dziedzinie ustawodawstwa wewnętrznego zasługuje na

uwagę reforma rolna, przeprowadzona w duchu radykalnym
pod naciskiem mas. Obecnie sejm rozważa projekty ustaw auto-

nomicznych dla mniejszości narodowych na Łotwie.
W 1922 roku uchwalono konstytucję republiki łotewskiej,

opartą na demokratycznych zasadach. W październiku 1922

roku zarządzono wybory do sejmu łotewskiego, które nie

przyniosły wybitniejszej różnicy w układzie stronnictw. Pre-

zydentem republiki na 3 lata został wybrany Czakste,
któremu w udziale przypadł zaszczyt od zaczątków samoist-

nego życia Łotwy reprezentować stale naród łotewski.
Stale również teka spraw zagranicznych znajdowała sie

w wytrawnych i doświadczonych rękach Zygfryda Me-
jerowicza (z wyjątkiem krótkiego okresu w 1924 roku, gdy
tekę tę dzierżył Seja). Dyplomatą tej miary, co Mejerowicz,
chlubić się może słusznie republika łotewska.

Chlubą Łotwy jest też niezawodnie wspomniany już pa-
rokrotnie Karol Ulmanis, szef pierwszego gabinetu ło-

tewskiego. Ulmanis kilkakrotnie reorganizował swój gabinet,
lecz pod naciskiem lewicy w 1921 roku musiał ustąpić i od tej

*) Między innemi zawarto konkordat z Watykanem, na podstawie
którego utworzono arcybiskupstwo w Rydze, oraz oddano katolikom

kościół św Jakóba w Rydze. W marcu 1925 roku socjaliści zażądali
w Sejmie wypowiedzenia konkordatu; wniosek ten jednak nie uzyska!
większości. ■
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pory prowadzi życie prywatne, otoczony powszechnym sza-

cunkiem. Po ustąpieniu Ulmanisa gabinet dostał się w ręce

Mejerowicza, również, jak i Ulmanis, członka Związku Wło-

ściańskiego. Po Mejerowiczu prezesem ministrów był Pauluk,

potem znów Mejerowicz. W styczniu 1924 roku rządy objął

Samuels, poczem od grudnia 1924 roku rządzi na Łotwie ga-
binet Celminsza z Mejerowiczem, jako ministrem spraw za-

granicznych. Ze wszystkich gabinetów jedynie gabinet Sa-

muelsa opierał się na lewicowej koalicji. Wszystkie inne albo

rządziły wbrew socjalistom, lub też opierały się na szerokiej

koalicji z włączeniem również socjalistów. Poważniejszych
wahań ani w dziedzinie polityki wewnętrznej ani w dziedzinie

polityki zagranicznej nie było.
Na Łotwie niema ani anarchji ani reakcji. Mieszkając

na Łotwie, odczuwa się energiczną i sprężystą rękę rządu.

Rząd występuje ostro zarówno przeciw wybrykom młodocia-

nych naśladowców faszyzmu, jak i przeciw podminowującej

państwo agitacji komunistycznej. Do walk domowych władza

nie dopuszcza. Surowe środki, przedsięwzięte przeciw Andrze-

jowi Niedrze, który w 1924 roku dobrowolnie powrócił do

kraju, świadczą, że rząd i opinja nie pozwolą na wznowienie

w kraju agitacji germanofilskiej, uprawianej pod płaszczykiem

zabezpieczenia Łotwy przed zalewem haseł radykalnych.



ROZDZIAŁ IV.

Ustrój polityczny i życic polityczne Łotwy.

W gmachu Sejmu łotewskiego, przerobionym z dawnej

siedziby bałtyckich Ritterschaften *), w sali posiedzeń nad lożą

dyplomatów widnieje napis:

„Łotwa jest niepodległą repu-

bliką demokratyczną", zaś nad

lożą rządową — drugi napis,
głoszący: „Władza zwierzchnia

na Łotwie należy do narodu ło-

tewskiego". Umieszczenie obu

napisów na tych właśnie miej-
scach ma znaczenie symbolicz-

ne; obcym państwom ma uprzy-

tomniać, że naród łotewski jest
gospodarzem u siebie, rządo-
wi zaś, że jest jedynie wyko-

nawcą woli ludowej.
Oba napisy są przepisane z

konstytucji łotewskiej, której
dwa pierwsze artykuły stano-

wią. Konstytucja łotewska zo-

stała uchwalona przez konsty-

tuantę 15 lutego 1922 roku, zaś

weszła w życie po dokonanych
wyborach do sejmu 7 listopada

Duch konstytucji łotewskiej

jest szczerze demokratyczny.

Ujawnia się on w jednoizbo-

wym charakterze jej ciała pra-

Laczplezis" na froncie gmachu

Sejmu łotewskiego.

*) Gmach ten w 1921 roku zostat podpalony przez komunistów na

godzinę przed bankietem ku czci gości finlandzkich. Pożar spostrzeżono

dopiero w chwili, gdy już ciało dyplomatyczne i inni goście poczęli przy-

jeżdżać na bankiet. Łotysze na czas pewien przenieśli posiedzenia kon-

stytuanty gdzieindziej, a tymczasem przebudowali gmach. usHwając

zeń emblematy bałtyckiego rycerstwa.
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wodawczego, w pięcioprzymiotnikowem prawie wyborczem,
w ustaleniu wieku 21 lat dla korzystania z czynnego i bierne-

go prawa wyborczego, w trzyletniej kadencji sejmu i w zasto-

sowaniu zasady referendum. Konstytucja łotewska nie dała

prezydentowi republiki, wybieranemu również na trzy łata

przez Sejm (przyczem nie może on sprawować urzędu dłużej niż

6 lat bez przerwy), prawa veta wobec ustaw ani prawa roz-

wiązania sejmu. Ma on jedynie prawo albo w ciągu 7 dni za-

żądać od Sejmu ponownego rozpatrywania ustawy (co naj-
częściej się zdarza, jeżeli w ustawie sejmowej są poważne luki

prawne), a wtedy, jeśli Sejm przyjmie ustawę ponownie w tej

samej formie, musi ją ogłosić, albo też może odroczyć ogłosze-
nie ustawy na 2 miesiące (jeśli 1,3 posłów żąda odroczenia,
jest ono obowiązkowe) i poddać ją głosowaniu ludowemu. Kon-

stytucja jednak zastrzega, że głosowaniu ludowemu podlegać
nie mogą następujące kwestje: budżet, pożyczki państwowe,
podatki, ustawy celne, taryfy kolejowe, prawo o służbie woj-
skowej, wypowiedzenie wojny i rozpoczęcie kroków nieprzyja-
cielskich, zawarcie pokoju, ogłoszenie i zniesienie stanów wy-

jątkowych, mobilizacja i demobilizacja, a wreszcie traktaty
zagraniczne.

Konstytucja zawiera też postanowienia, ograniczające
nadużywanie referendum; tak np., jeśli Sejm przyjmie jaką
ustawę w porządku nagłości, większością 2 3 głosów, prezy-
dent nie ma prawa ani żądać ponownego jej rozpatrywania ani

poddawać jej referendum, lecz musi ją w ciągu 3 dni ogłosić.
Również nie dochodzi do referendum, jeśli przy ponownem

rozpatrywaniu ustawy Sejm uchwali ją większością 3 4 głosów.
Referendum dochodzi do skutku nietylko z inicjatywy

prezydenta lub 13 posłów, lecz na żądanie znacznej części oby-
wateli. Dziesiąta część obywateli, biorących udział w ostat-

nich wyborach do Sejmu, ma prawo złożyć Sejmowi przez

prezydenta projekt ustawy normalnej, albo projekt rewizji
konstytucji. Jeżeli Sejm zmieni choć cokolwiek złożony przez

obywateli projekt, rozstrzyga sprawę w ostatniej instancji gło-
sowanie ludowe. Dla ważności referendum potrzeba, aby

przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania obywateli
brała w niem udział.

Podczas krótkiego istnienia państwa łotewskiego głoso-
wanie ludowe już było stosowane i stosunek obywateli doń

był najzupełniej świadomy, co świadczy, że instytucja tego ro-

dzaju, zmuszająca posłów do liczenia się z wyborcami nietyl-
ko w przededniu wyborów, jest pożyteczna nietylko w

Szwajcarji.
Ciekawym przykładem zastosowania referendum była

sprawa oddania katolikom kościoła św. Jakóba. Kościół ten,

niegdyś katolicki, jak wszystkie prastare kościoły ryskie
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z XIII i XIV wieku, został oddany protestantom po zaprowa-
dzeniu reformacji w kraju. Batory odebrał go protestantom
w 1582 roku, a po upadku panowania polskiego na Łotwie oddal

go ponownie protestantom Gustaw Adolf. Statystyka ludności

wykazała, że katolicy mają za mało kościołów w Rydze. Trze-

ba więc było im oddać jeden z kościołów, zgodnie z zawartym
konkordatem. Choć w Sejmie łotewskim jest większość prote-
stantów, jednak Sejm, licząc się z koniecznościami państwo-
wemi i z korzystnym dla państwowości łotewskiej faktem

przeniesienia stolicy biskupiej *) (a od 1924 roku arcybisku-
piej) z klasztoru latgalskiego w Agłonie do Rygi, zatwierdził

Klasztor katolicki w Agłonie (w Latgalji).

konkordat. Mówiono, że biskup Springowicz w Agłonie ulega
wpływom polskim, co nie było prawdą. Natomiast prawdą
było, że episkopat łotewski, stale rezydując w Latgalji, łatwo

mógł uledz wpływom separatystycznym latgalskim, gdyż księża
łotewscy w Latgalji są tych haseł najgorliwszymi szermierzami.

*) Pierwszym biskupem katolickim ryskim od czasu reformacji'

byt biskup o'Ruhrke, Polak, mianowany na to stanowisko w 1918 roku

podczas okupacji niemieckiej. Biskup ten dobrowolnie ustąpił z katedry

i opuścił kraj, aby ustąpić miejsca Łotyszowi, biskupowi Springowiczowi.

Dziś Springowicz jest arcybiskupem, biskupem zaś został ks. Rantzan.
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Zamierzone oddanie kościoła św. Jakóba katolikom, w

myśl zawartego konkordatu, wywołało burzę wśród Niemców,
gdyż parafia św. Jakóba była parafją niemiecką. Niemcy zorga-

nizowali w prasie krajowej i zagranicznej nagankę przeciw
odebraniu kościoła, która w protestanckiej Szwecji znalazła

nawet żywe echo, przyczem i tam wysuwali argumenty antypol-
skie, utrzymując, że wszystko się robi dla dogodzenia Polakom.

Tymczasem jest faktem, że nawet połowy katolików ryskich
nie stanowią Polacy i rządowi głównie chodziło o zaspokojenie

potrzeb katolików łotewskich w ten sposób, aby i interesy pro-
testantów łotewskich na tem nie ucierpiały, i dlatego oddano

katolikom niemiecki kościół św. Jakóba, a nie żaden inny
z kościołów protestanckich.

Widząc, że propaganda nie skutkuje, Niemcy zorganizo-
wali referendum i w ciągu kilkunastu dni zgromadzili odpowied-
nią liczbę podpisów (więcej niż 1

k> wyborców), doprowadzając

sprawę
do rozstrzygnięcia przez głosowanie ludowe. Wniosek

sformułowano zręcznie, a mianowicie w ten sposób, że wszyst-
kie kościoły mają być pozostawione tym wyznaniom, pod któ-

rych zawiadywaniem pozostawały w dniu 1 sierpnia 1914 roku.

Niemcy chcieli tą drogą skaptować dla swego wniosku nietylko
Rosjan, których interesy również w jednym z punktów konkor-

datu były dotknięte (zabudowania cerkwi św. Aleksieja w Ry-
dze oddano na potrzeby konsystorza katolickiego), lecz i wielu

spokojnych obywateli, którzy przez głosowanie za wnioskiem

uzyskiwali pewność, że nic się nie stanie kościołom, w których
się modlą. I tutaj obywatele zdali egzamin dojrzałości. Nietylko
nie głosowali za wnioskiem, który leżał tylko w interesie Niem-

ców i Rosjan, lecz nie głosowali nawet przeciw, co przy szalo-

nej agitacji niemieckiej narażało wniosek na niepewne losy. Po-

prostu za wskazówką swych stronnictw Łotysze (a również i Po-

lacy) wstrzymali się od głosowania, aby udaremnić wymagane

ąuorum. Rezultat głosowania był następujący: 200.000 głosowa-
ło za wnioskiem niemieckim, kilkanaście tysięcy przeciw, a po-
nieważ na Łotwie wyborców było 900.000, więc wymagana po-
łowa (450.000) nie została osiągnięta, wskutek czego referen-

dum nie osiągnęło celu i wniosek niemiecki, zgodnie z konsty-
tucją, został uznany za upadły. Kościół św. Jakóba oddano ka-

tolikom.

W 1924 roku lewicowi socjaliści, widząc ujawniającą się

w sejmie podczas głosowania nad reformą rolną tendencję do

wypłaty za obszarniczą ziemię odszkodowania i chcąc temu

przeszkodzić, zaczęli zbierać podpisy na wniosku, żądającym
odbioru na cele reformy rolnej ziemi bez odszkodowania. Od-

powiednią liczbę podpisów zebrano i miało dojść do referen-

dum, które może nie zapewniłoby zwycięstwa socjalistom, lecz

rozpętałoby w całym kraju burzę, którą niełatwo byłoby uspo-
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koić. Chcąc do tego nie dopuścić, kilka umiarkowanych stron-

nictw łotewskich zgodziło się w Sejmie głosować za wywłasz-
czeniem bez odszkodowania i swą uchwałą uczyniło referendum

zbytecznem.
Obecnie (w kwietniu r.), w trakcie rozpatrywania przez

sejm ustawy o autonomji kulturalnej dla mniejszości niemiec-

kiej, przeciwnicy tej autonomji grożą, że w razie jej uchwalenia

odwołają się do głosowania ludowego. Autonómja, którą mają
widoki otrzymać Niemcy (a potem inne mniejszości), jest jednak

pomyślana w tak skromnych rozmiarach, że nie wydaje się, aby
lud łotewski chciał rzucić przeciw niej na szalę 450,000 głosów.
Ponieważ jednak uchwalone niegdyś przez Radę Ludową zasa-

dy autonomji dla mniejszości narodowych nie weszły dokonsty-
tucji (wskutek sporów o rozmiary i charakter tej autonomji),
więc nie są wykluczone żadne niespodzianki.

Jak wyżej zaznaczono, prezydentowi nie przysługuje
wo rozwiązania sejmu. Nie wynika stąd jednak wcale zasadą,
że sejm jest nierozwiązalny, oprócz wypadku rozwiązania z wła-

snej inicjatywy. Takiego nieprawdopodobnego wypadku
konstytucja łotewska wcale nie przewiduje. Przewiduje nato-

miast, że prezydent proponuje rozwiązanie sejmu i oddaje tę
propozycję pod głosowanie ludowe. Prezydent jednak musi do-

brze zdawać sobie sprawę ze stosunku ogółu ludności do sejmu,
zanim na taki ważny krok się zdecyduje, gdyż, jeżeli wniosek

prezydenta zostaje odrzucony, musi on natychmiast podać się

do dymisji.
Prezydent podaje się do dymisji również wówczas, jeżeli

na żądanie połowy posłów sejm w tajnem głosowaniu większo-
ścią -/;, głosów uchwali, że prezydent powinien ustąpić. Aż do

nowego wyboru funkcje prezydenta pełni wówczas prze-

wodniczący sejmu.
Większością 2 /

a głosów prezydent może być również po-

ciągnięty do odpowiedzialności kryminalnej za swe czyny,

przeciwne kodeksowi. Nie odpowiada natomiast za akty poli-
tyczne, które są kontrasygnowane przez odpowiedzialnych mi-

nistrów.

Prezydentowi przysługują wszystkie prawa, związane i w

innych republikach z jegofunkcjami, jak prawo
łaski,

prawo wy-

powiadania wojny (na podstawie decyzji sejmu *) i prawo mia-

nowania przedstawicieli dyplomatycznych. Przysługuje mu też

prawo inicjatywy prawodawczej.
Sejm składa się ze 100 posłów (w konstytuancie było ich

*) Prawo niezwłocznego wydania zarządzeń dla obrony kraju w ra-

zie niebezpieczeństwa przysługuje prezydentowi jeszcze przed zwołaniem

sejmu na sesję nadzwyczajną.
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150). Języka urzędowego posiedzeń sejmowych konstytucja nie

przewiduje. Niemcy mówią po niemiecku, Rosjanie i Żydzi —

najczęściej po rosyjsku. Bez zgody sejmu poseł nie może być
aresztowany, chyba że zostaje schwytany na gorącym uczynku
zbrodni, ale i wtedy biuro sejmowe musi być o tem poinformo-
wnae w ciągu 24 godzin, a sejm na najbliższem posiedzeniu roz-

strzyga sprawę.

Ordynacja wyborcza nie jest ustalona
przez konstytucję.

Konstytucja jednak ustala zasadę proporcjonalności wyborów.
Obecna łotewska ordynacja wyborcza przewiduje wybory z listy.
Okręgi są wielkie. Jest ich pięć (cztery dzielnice państwa oraz

miasto Ryga, stanowiące oddzielny okręg). Specjalnością ordy-
nacji wyborczej łotewskiej jest prawo wyborcy do skreślania

z listy, na którą głosuje, nazwisk niemiłych sobie kandydatów,
oraz ewentualnego dopisywania na niej innych nazwisk pod
warunkiem, że będą to nazwiska kandydatów, umieszczonych
na innych listach.

Korzystną stroną tego systemu, oprócz urabiania pod
względem politycznym wyborcy, który w tych warunkach bar-

dziej świadomie spełnia swój obowiązek obywatelski, jest da-

nie możności wejścia do sejmu wybitnym jednostkom, które ze

względów wewnętrznej polityki partyjnej mogły być zepchnięte
w tył listy, a które wola wyborcy wysuwa naprzód. W tych jed-
nak okręgach, gdzie skład ludności jest niejednolity pod wzglę-
dem narodowym, system ów może stać się mimowoli źródłem

demoralizacji. Kandydat pewnej narodowości, aby uzyskać
przewagę nad swymi kolegami portyjnymi i wysunąć się na czo-

ło listy, wdaje się w pakty z obywatelami, należącymi do naro-

dowości panującej lub innej, aby przy pomocy ich głosów uzy-

skać zwycięstwo. Taki poseł nie daje wyborcom własnej narodo-

wości należytej rękojmi obrony ich interesów.

Ponieważ korzystanie z prawa skreślania i dopisywania
nazwisk może w pewnej mierze osłabić szanse listy na rzecz

drugich list (gdyż przy obliczeniu bierze się w rachubę nie całe

listy, lecz kupony z nazwiskami kandydatów), przeto stronni-

ctwa bardziej karne i zorganizowane rzadko z prawa czynienia
zmian w liście korzystają. Statystyka wykazała, że Niemcy, so-

cjaliści i komuniści w większości wypadków oddają listę nie-

zmienioną, dowodząc tem karności organizacyjnej.

Takie same zasady, jak przy wyborach do sejmu, są na

Łotwie stosowane przy wyborach do rad miejskich, zarówno co

do prawa wyborczego, jak i co do ordynacji wyborczej, nie wy-

łączając prawa wyborcy dokonywania zmian w liście kandy-
datów.

Wybory do ciał ustawodawczych dotychczas odbywały

się na Łotwie dwukrotnie, a mianowicie w 1920 roku do konsty-
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tuanty i w 1922 roku do sejmu normalnego. Trzecie wybory od-

będą się na jesieni 1925 roku *),
Brało w nich udział bardzo wiele stronnictw, które po-

krótce scharakteryzuję, wyodrębniając Latgalję, w której rej

wodzą, inne stronnictwa, specjalnie latgalskie, dzielnicowe.

W zachodnich dzielnicach Łotwy w życiu politycznem
kraju biorą udział następujące stronnictwa, poczynając od

prawicy:
1. Stronnictwo chrześcijańsko -

narodowe

Ma ono charakter konserwatywny, pozostaje pod wpływem

pastorów ewangielickich, największe wpływy ma w Kurlandji.

Sprzeciwia się radykalnej reformie rolnej i radykalnej inter-

pretacji swobód obywatelskich, zagwarantowanych przez kon-

stytucję. Przywódcy: Reinhardt. Irbe, Sanders.

2. Bezpartyjne centrum, mimo swej nazwy, sta-

nowiące razem z poprzednio wymienioną partją prawicę sejmu

łotewskiego. Popularnie zowią to stronnictwo partją Berga, od

nazwiska głównegojej leadera, byłego ministra spraw wewnętrz-

nych w gabinecie Ulmanisa, wybitnego publicysty. Bergiści

pomawiani są przez przeciwników o sympatje germanofilskie,
w czem jest dużo przesady. Partją staje wprawdzie nieraz w

obronie Niedry, lecz raczej w imię niezawisłości sądu i ze wzglę-
du na reakcyjność niefortunnego pastora, niż ze względu na

sympatje niemieckie.

3. Związek włościański — jedna z najstarszych

organizacji łotewskich, wyłoniona z dawnego narodowego i de-

mokratyoznego kierunku, walczącego na dwa fronty, z kierun-

kiem ugody z Niemcami i z kierunkiem socjalistycznym. Zwią-
zek włościański opiera się na zamożnych włościanach i dlatego
dąży do reformy rolnej, aby liczbę zadowolonych i zaspokojo-
nych włościan powiększyć. Nie ma nic przeciw odszkodowaniu,

głównie ze względu na międzynarodową sytuację, z którą liczyć
się musi, jako stronnictwo, najczęściej biorące udział w rządzie.
Jest to umiarkowane centrum . Dla idei Związku Bałtyckiego
z udziałem Polski Związek włościański zajmuje stanowisko na

ogół przychylne. Przywódcami stronnictwa są Mejerowicz,
Ulmanis i Kliwe.

4. Centrum Demokratyc z n e powstało z połą-

*) Nie można tu brać w rachubę Rady ludowej, która powstała w

1918 roku nie z wyborów, lecz na skutek porozumienia się stronnictw. W

Rady ludowej wchodziło 13 posłów ze Związku włościańskiego, 10

socjalnych demokratów, 3 socjalnych rewolucjonistów. 6 demokratów.

4 radykalnych demokratów. 2 narodowych demokratów, 1 członek repu-

blikańskiej partji. 1 członek partji niezawisłości, 21 przedstawicieli Kurlan-

dii i 13 przedstawicieli Latgalji (wśród nich kilku z mniejszości narodo-

wych).
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czenia kilku ugrupowań demokratyczno - mieszczańskich i

radykalno-inteligenckich. Wchodzi tam wielu działaczów de-

mokratycznego bloku ryskiego z czasów wojny. Z ramienia tego
stronnictwa przeszedł do sejmu przy ostatnich wyborach pow-
szechnie szanowany prezydent republiki, Jan Czakste.

5. Nowi gospodarze rolni (po łotewsku jaun-
zemnieki). Stronnictwo, stanowiące secesje ze Związku wło-

ściańskiego, opiera się na gospodarzach, którzy otrzymali zie-

mię wskutek zastosowania reformy rolnej, i jest zwolennikiem

jej radykalnego przeprowadzenia. Przywódcami są Nonahzs

i znawca stosunków rolnych, prof. Bokalder.
6 i 7. Dwa odłamy socjalistów, prawica i lewica,

zwani zwykle mniejszościowcami (mazinieki) i większościowca-
mi (lielinieki). Prawica, która odłamała się od jednolitej socja-
listycznej partji w 1921 r., stanowi znaczną mniejszość. Po ostat-

nich wyborach wystąpiło z niej paru wybitnych przywódców
i posłów, powracając do lewicy. Prawica utworzyła odrębną
frakcję, gdyż, jej zdaniem, lewica niedostatecznie uwzględniała
w swej dzjałalności interesy ogólno- narodowe. Dziś jednak, gdy
stało się jasnem, że lewica odgrodziła się bardzo stanowczo od

komunistów, zjednoczenie obu frakcji jest tylko kwestją czasu.

Stosunek lewicy do mniejszości narodowych na Łotwie jest bar-

dziej życzliwy, niż stosunek prawicy, w której wystąpieniach u-

jawniają się często szowinistyczne akcenty.
Przywódcami prawicy są Skujenieks, wybitny uczony i dy-

rektor urzędu statystycznego, byli ministrowie Seja i Holzman

oraz obecny minister pracy Salnais. Przywódcami lewicy (naj-
silniejszego stronnictwa w kraju i parlamencie) są wybitny poe-

ta Rainis, były minister Cielens, Menders, BrunoKalninsz, prezes

Sejmu Fr. Wesmans, redaktor Elias i wielu innych.
8. Komuniści występują pod nazwą związków zawo-

dowych (arodnieki). Tracą wpływy na rzecz socjalistów.
Mniejszości narodowe utworzyły również stronnictwa dla

udziału w życiu politycznem. Przedstawicielstwa własne posia-
dają w sejmie Niemcy, Żydzi, Rosjanie i Polacy. Litwini, Estoń-

czycy i Białorusini, wskutek małej liczebności, nie zdobyli do-

tychczas ani jednego mandatu *),
Z wymienionych wyżej stronnictw łotewskich w Latgalji

posiadają wpływy jedynie obie frakcje socjalistyczne oraz zwią-
zek włościański, jak również stronnictwa mniejszości narodo-

wych. Odrębne właściwości życia Latgalji (inny wygląd wsi,

gęstsze skupienie ludności, i stąd wypływający większy brak zie-

mi, katolicyzm, chęć zachowania własnego narzecza i zwycza-

jów) sprawiły, że powstały tam stronnictwa, obejmujące swą dzia-

*) O stosunkach mniejszości narodowych będzie mowa obszerniej

w rozdziale: „Mniejszości narodowe na Łotwie".
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łalnością wyłącznie Latgalję. Jednak stronnictwa te nie stawiają
sprawy latgalskiej dziś tak ostro, jak przed 7 i 8 laty: dawni se-

paratyści stali się autonomistami (jak Kemp), dawni autonomiś-

ci (jak ks. Trasun) —
zwolennikami poszanowania pewnych od-

rębności oraz rekrutowania stanu urzędniczego w Latgalji z po-
śród miejscowej ludności. Stronnictwa latgalskie często stano-

wią dziwną kombinację fanatycznego katolicyzmu ze skrajnym
radykalizmem agrarnym i księża, którzy stoją na czele tych

stronnictw, sprawiają wiele kłopotów władzy biskupiej. W ostat-

nich latach w związku z zatargami, na tle tem powstałemi, sły-
chać nawet było o możliwości założenia latgalskiego katolickie-

go kościoła narodowego, niezależnego od Rzymu. Latgalskie
stronnictwa polityczne są nieubłaganymi nieprzyjaciółmi mniej-
szości narodowych na Łotwie i zwłaszcza ostro występują prze-
ciw Polakom, ze względu na siłę kulturalną żywiołu polskiego
w Latgalji, nie łatwo poddającego się asymilacji, mimo łagodno-
ści i lojalności politycznej.

W ostatnich wyborach do sejmu żywszy udział brały

cztery stronnictwa latgalskie: 1) latgalska partją
włościańska, umarkowanie centralistyczna, która w

konstytuancie była jedną z najsilniejszych partji, a w obecnym
sejmie do tego stopnia utraciła wpływy, że ma tylko jednego
posła, nietyle z powodu niepopulamości programu, ile wskutek

niepopularności ich przywódców, z których niektórzy węcej
myśleli o sobie, niż o programach (przywódcy: Kambała, Paberż,
Walerja Seil); 2) chrześcijańska partją latgalska
pod wodzą demagoga ks. Franciszka Trasuna, wroga Polaków

(w 1907 roku członka koła Polaków z Litwy i Rusi do Dumy

rosyjskiej, 3) partją katolicko - ludowa pod wo-

dzą Kempa, dawniej separatysty, dziś autonomisty; 4) lat-

galska partją pracy, pod wodzą Józefa Trasuna, bra-

tanka księdza, a zarazem jego zagorzałego przeciwnika. Jest

ona najbardziej centralistyczną i najbardziej radykalną z wszy-
stkich partji latgalskich. W sejmie zwykle idzie ręka w rękę
z centrum demokratycznem.

Po ostatnich wyborach nastąpiły pewne zmiany wśród

ugrupowań latgalskich. Niektórzy członkowie partji księdza
Trasuna oraz Kempa, utworzyli wspólnie demokratyczną partję
latgalska. Partje te są zresztą tak nieliczne, że zmiany te nie

wpłynęły na stosunek sił w sejmie.
Skład konstytuanty 1920 roku oraz sejmu 1922 roku

przedstawia się jak następuje*):

*) Ponieważ w Konstytuancie było 150 posłów, a w Sejmie
— 100,

dla łatwiejszego porównania podano obok stosunek procentowy oddanych

głosów w 1920 i 1922 roku.
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Polacy w 1920 roku głosowali na listę drobnych rolników

latgalskich, na której przeważnie figurowały nazwiska polskie.
Kandydat z tej listy po wejściu do sejmu uznał się jednak za

Łotysza . W 1922 roku Polacy wysunęli własną listę.
Jak widać z zestawienia procentowego, różnice rezulta-

tów z 1920 i 1922 r. są bardzo niewielkie, co świadczy o sta-

blizowaniu się stronnictw politycznych na Łotwie. To ustabili-

zowanie trwa i nadal, o czem świadczą wyniki wyborów do

rady miejskiej w- Rydze w marcu 1925 roku, bardzo zbliżone do

rezultatów z marca 1922 r., przyczem jedynie zwraca na siebie

uwagę przyrost głosów socjalistycznych.
Dwie główne siły stoją naprzeciw siebie na Łotwie: umiar-

kowany Związek Włościański z pewną domieszką konserwa-

tyzmu chłopskiego oraz silny, mimo braku przemysłu, obóz so-

cjalistyczny. Równowaga między temi dwoma stronnictwami

zapewne będzie zachowana. Gdyby jednak jeden z tych
kierunków wziął stanowczo górę nad drugim, państwu łotew-

Stronnictwa

Konstytu-

anta

1920rok

Sejm "

o głosów

1922
w 1920 r. | w 1922r. | PiPrzyrost

Chrzęści jańsko-narod.
fartja Berga
Związek Włościański

Chrzęść, partja latg.
(oraz grupa katolicka

w Zemgalji)
Włość, partja latgalska
Autonomiści Kempa
Dzicy
Bezrolni

Drobni rolnicy latg.
Nowi gospodarze
Centrum demokr., latg.

partja pracy i pokrew-
ne partje

Socjaliści j Prawicowi
[ lewicowi

3 4

4

17

2,28 3,73
3,57

17,24

1,45
3,57

—0,5526 17,79

6

17

1

8

3

1

7

1

1

3,73
10,26

(Inne listy

j 5,32

7,34

1,33
3,61

—8,93

3,54 —1,78

3

12 10

7

31

6
5

3

1

11,68 12,38
6,12

30,76

0,70

I 57 j 38,66

[ Mn. nar.

{ 10,28

{

—1,78

Niemcy
Żydzi
Rosjanie

Polacy

6

6

4
13,99 3,71

Ogółem 150 100 100 100
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skiemu nie groziłyby z tego powodu żadne wstrząśnienia, gdyż
oba obozy odznaczają się wypróbowanym patrjotyzmem.

Konstytucja zapewnia państwu normalny rozwój demokra-

tyczny, zwłaszcza, że uzupełniają ją ustawy sejmowe o swobo-

dzie obywatelskiej, o zebraniach, stowarzyszeniach, o wolności

prasy i inne, oparte na zasadach liberalnych. Szkoda jedynie,
że dotychczasowe rządy zbyt często uciekają się do stosowania

stanów wyjątkowych, zwłaszcza na kresach, gdzie stany takie

istnieją bez przerwy, co uniemożliwia ludności korzystanie ze

swobód obywatelskich. Rządem kieruje zapewne troska o bez-

pieczeństwo młodego i niedość jeszcze skonsolidowanego pań-

stwa, nie należy jednak zapominać, że swobody obywatelskie

są najlepszą szkołą patrjotyzmu. Ludność, widząc wszędzie do-

koła siebie urzędników, przepojonych istotnym duchem demo-

kratycznej konstytucji i wyzwolonych od wspomnień smutnej
rosyjskiej przeszłości, jeszcze silniej, niż dzisiaj, zespoliłaby się
z państwem.

Konstytucja niewątpliwie przynosi zaszczyt narodowi ło-

tewskiemu. Nie słychać też na nią skarg. Skarżą się jedynie na

samowolę urzędników, zwłaszcza na kresach, stosowaną wzglę-
dem mniejszości narodowych. Minie to, gdy zejdzie ze świata

pokolenie, które się wychowało w niewoli rosyjskiej.



ROZDZIAŁ V.

Życie gospodarcze na Łotwie,

Łotwa przedwojenna. Łotwa ly 18 i 1919 roku, a Łotwa

dzisiejsza — to trzy mało do siebie podobne kraje pod względem

gospodarczym. Przed wojną kraj przeżywa okres rozkwitu prze-

mysłu i handlu, zwłaszcza tranzytowego, gdy Łotwa wzbudza

powszechną zazdrość i wydaje się sąsiadom krainą bogatą (nie-
darmo Kurlandję ~bożym krajem" nazwali carowie rosyjscy).
Łotwa taka, jaką ją pozostawiły wojska stron walczących, oraz

wszelkiego typu oddziały awanturników i przygodnych najeźdź-
ców — to kraina nędzy i rozpaczy, w której znaczna część lu-

dności pędzi żywot w lepiankach i strzeleckich rowach, a więk-
sza część pól pozostaje nieobsiana. Łotwa dzisiejsza —to wynik

kilkoletniej wytrwałej pracy łotewskiego narodu, który dźwig-
nął w tak krótkim czasie swój kraj z upadku. Tylko porówna-
nie z tern, co było przed 5 — 6 laty we wszystkich dziedzinach

życia gospodarczego, da nam należyty obraz Łotwy dzisiejszej.
0 charakterze gospodarczym kraju świadczy najlepiej

zestawienie jego bogactw narodowych, jak również zatrudnienie

jego mieszkańców.

Majątek narodowy Łotwy. W 1922 roku, a

więc już w okresie daleko posuniętej odbudowy kraju, majątek
narodowy Łotwy przedstawiał się jak następuje (w miljonach

łatów, t. j. złotych franków):

"ST P—towo

Rolnictwo (ziemia, lasy, budynki, żywy i

martwy inwentarz) 2.847,1 55,57

Miasta 1.437,4 28,06

Przemysł 223,9 4,37
Żegluga 13,8 0,27

Rybołówstwo 1,0 0,02

Handel 184,5 3,53

Koleje 362,5 7,07

Poczta, telegraf i telefon 14,3 0,29

Skarb państwa 39,5 0.77

Ogółem . . .
5.124,0 +100,00
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Zajęcie ludności. Podział ludności Łotwy we-

dług zajęć poważnie się zmienił wskutek zruinowania przemy-
słu w okresie wojennym. Wystarczy porównać dane z 1897 i z

1920 roku.

Rodzaje zajęć: 1897 r. (%) 1920 r. (",)

Rolnictwo 48,4 79,5

Przemysł 21,4 6,6
Handel \ 80
Transport f ' 1,6

Administracja, sąd, policja 1
98

I>3
Wolne zawody /

z
'
6

0,9
Służba domowa 13,5 . 1,4

Pozostałe rodzaje zajęć 5,9 6,4

Razem lOOfi 100,0

I z obliczenia majątku narodowegoŁotwy i z rodzaju zajęć
ludności jasno wynika, że Łotwa jest krajem wybitnie rolniczym.
Jej charakter rolniczy nie był tak zdecydowany przed 30 laty,
jak dzisiaj, gdy przemysł leży w gruzach i nieprędko się podnie-
sie. Jednak i wtedy Łotwa pod względem rozwoju przemysłu
stała daleko w tyle za przemysłowemi krajami zachodu, a na

równi z krajami skandynawskiemi *). Obecnie cała polityka kra-

ju zmierza do jaknajwiększegorozwoju rolnictwa, które żywi kraj

cały. Tern się tłomaczy potęga stronnictw chłopskich, oraz dąż-
ność do natychmiastowego wprowadzenia w życie reformy rol-

nej, kosztem większej własności ziemskiej, która nie mogła się
wykazać intensywną gospodarką na roli.

Rolnictwo. Pomimo niezbyt urodzajnej ziemi, dzięki
pracowitości mieszkańców, praca na rou dawała zawsze korzyst-
ne wyniki. Przed wojną produkcja rolna na Łotwie stała nieco

niżej, niż w Prusach Wschodnich, wyżej jednak niż w 10 guber-
niach byłego Królestwa Polskiego. Gdy w byłem Królestwie

produkcja zboża wynosiła przed wojną przeciętnie 1010 kg. na

1 hektar, na Łotwie i Estonji przypadało na hektar 1141 kg.

(przeciętnie 276 kg. na człowieka) . Sytuacja rolnictwa była
ogromnie trudna, gdyż zboże Bałtyckich krajów musiało wytrzy-

mywać konkurencję zboża rosyjskiego.
Stan inwentarza żywego przedstawiał się również pomyśl-

nie. Przeciętnie w trzech dawnych „Nadbałtyckich guber-

*) W 1897 r. i w następnych paru latach na Łotwie utrzymywało się

z przemysłu 21.4% mieszkańców, w Belgji — 41,6%, w Holandji — 33,7°/o,
w Anglji — 48,0%, w Danji — 25,2%, w Szwecji — 20,9°/o, w Norwegji —

27,7°/«.
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niach" przed wojną przypadało na 100 mieszkańców 19 koni, 58

krów, 46 owiec i kóz oraz 26 świń.

Wojna przyniosła straszliwe spustoszenia. Dość powie-
dzieć, że z 499 gmin łotewskich 251 było terenem walki, a w

274 znajdują się rowy strzeleckie. Z ogólnej liczby 743,732 bu-

dynków, zarejestrowanych podczas spisu ludności w 1920 roku,

104.576 budynków, t. j. 14,06% (a w tej liczbie 24.144 budynków
mieszkalnych) zostało częściowo zniszczonych, a 78.278 budyn-
ków (t. j. 10,53%), w tej liczbie 11.568 budynków mieszkalnych,
z ziemią zrównanych. V& swego inwentarza żywego straciła

Łotwa.

Najgorzej odbiła się wojna na uprawie roli. Po wojnie
-9 ''u ziemi ornej stało ugorem. Słusznie pisze w jednej ze swych

prac Alfred Bihlmans, że. kto widział po wojnie całe żyzne
okolice Łotwy, pokryte trawą, ten tego smutnego widoku nigdy
nie zapomni.

Tembardziej godne są podziwu podjęte wysiłki nad dopro-
wadzeniem kraju do dawnego stanu. Prace te, rozpoczęte w

1920 r., dawały z każdym rokiem coraz lepsze wyniki, aż wresz-

cie w 1924 roku w wielu dziedzinach, związanych z rolnictwem,

osiągnięto stan przedwojenny, lub nawet go prześcignięto.
Spadek, a następnie wzrost liczebny inwentarza żywego

unaoczniają następujące cyfry:

Rok Koni Krów Owiec Świń

1913 320,0*) 912,0 996,0 557,0

1920 261,0 768 0 978.0 481,0
1921 282,5 799,5 1132,0 482,0
1922 303,0 810,5 1161,5 402,0

■ 1923 341,2 910,9 1488,2 487,3

Ilość koni i owiec przewyższyła zatem ich ilość przedwo-

jenną (w tej liczbie ilość owiec niemal ó 50%), a ilość krów zrów-

nała się niemal całkowicie. Koni w 1923 roku przypada 17,9 na

100 mieszkańców, krów — 47,9, owiec
— 78,3 i świń

— 25,6.

Względnie najtrudniej idzie z odbudową zniszczonych bu-

dynków, chociaż rząd energicznie się krząta w tej sprawie i przy

obdzielaniu ziemią nowych rolników przedsiębierze odpowiednie
środki dla ułatwienia wznoszenia budynków mieszkalnych i go-

spodarczych.
Dobrze natomiast przedstawia się sprawa zasiewów i zbio-

rów, co unaoczniają następujące tablice:

*) Cyfry wszędzie w tysiącach.



84

1) Powierzchnia ziemi pod zasiewem (w hektarach).

Rok Żyto Pszenica Jęczmień Owies Ziemniaki

jggo, 1913

(przeciętnie) 350.732 32.592 190.974 305.938 79.565

1920 196.696 15.705 123.777 215.563 49.207
1921 226.836 18.573 146.100 251.581 58.866

1922 236 292 28 493 156 673 273 389 69 062

1923 262.600 42.300 175.800 305.300 78.400

1924 266.100 43.000 179.100 334 300 74 900

2) Zbiory (w tonnach).

Rok Żyto Pszenica Jęczmień Owies Ziemniaki

1909—1913

l(przeciętnie) 325.440 38.490 172.840 279.030 638.520

1920 119.120 10600 66.550 113070 374.800
1921 249 090 21.330 141.340 244.470 673.820

1922 173.880 26 080 147.390 263.750 675.120

1923 273.560 44 650 131.100 238.200 578.410
1924 245.610 44.680 189.310 335.970 803.980

Z wyjątkiem żyta przekroczono więc stan zbiorów z przed
wojny.

3) Przeciętny zbiór z hektara (w tonnach)

1913 r. 1920 r. 1921 r. 1922 r. 1923 r. 1921 r.

Zyto (ozimina) 0,79 0,55 1,18 0,75 1,05 0,92
Pszenica (ozimina) 1,12 0,68 — 0,93 1,26 1,04

Jęczmień 0.98 0.55 0,98 097 0,75 1,96
Owies 0,91 0,53 0,91 0,98 0,78 1,01
Ziemniaki 7,12 7,71 11,58 9,95 7,38 10,73

Podział ziemi według jej kultury i sposobu
użytkowania przed samą wojną przedstawiał się jak na-

stępuje:

hektarów %

Ziemi ornej . . . 1.652.474 28

Łąk i pastwisk . . 2.023.456 31

Lasów 1.819.310 28

Ugorów i nieużytków 874.890 13

Ogółem . 6.570.130 100
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Rozmiarami ziemi ornej Łotwa przewyższała wiele krajów
europejskich, jak np. Rosję Środkową, Finlandję, Szwecję, Nor-

wegję, Estonję i Szwajcarję, a dorównywała Holandji.
Podczas wojny, jak wyżej wspomniano, 27 % ziemi ornej

t. j. 519.000 hektarów, pozostało bez uprawy. W 1920 r. zaora-

no 1.300.000 ha, t. j. 20% całej ziemi na Łotwie, w 1921 roku by-
ło już pod pługiem 22 (̂. a w 1923 roku już prawie 28 %.

Po wyłączeniu terytorjów miejskich, podział ziemi w 1923

roku przedstawiał się, jak następuje:

ha %

Ziemi ornej 1.677.475 I
27 og

Ogrodów owocowych i warzywnych 20.961 I *

Łąk 796.593 13,08
Pastwisk 869.660 14,27
Lasów 1.780.386 29,24

Ugorów i nieużytków 945 205 15,52

Ogółem 6.090.270 100

Obecnie więc po kilku latach wytężonej pracy, otrzymu-

jemy obraz, niewiele się różniący od stanu rzeczy w przedwojen-
nej Łotwie. Jednostek gospodarczych było w 1923 roku 193.741

Według przynależności ziemia przed wojną dzie-

liła się naŁotwie na następujące grupy: *)

ha %

Ziem, należących do osób prywatnych 3.015.846 48,12

Ziemi chłopskiej 2.767.052 39 36

Ziemi państwowej 627.734 10,02
Ziem duchowieństwa (t. zw. pastorałów) 67.744 1,08
Innych ziem (miasta, stowarz., inst.publiczne) 89 023 1,42

Ogółem 6.267.399 100,—

Pod ziemiami prywatnemi należy rozumieć większą włas-

ność szlachecką. Niemal połowa całej ziemi łotewskiej podpada-
ła pod tę kategorję. Łotwa była więc typowym krajem większej
własności.

Ze wszystkich dzielnic największy procent własności szla-

checkiej przypadał na Latgalję, a mianowicie 53,75% (w Rosii

Europejskiej przed wojną większa własność stanowiła zaledwie

26%).
Szlacheckich majątków naŁotwie było nie tak wiele, a mia-

nowicie w Livlandji 414. w Kurlandji 570 i w Latgalji 315, tj. ogó-

*) Statystycy łotewscy dla każdej dzielnicy podają dane z innego ro-

ku, wskutek czego dane są dokładne zaledwie w przybliżeniu.
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łem prawie 1.300, lecz o ich rozmiarach świadczy fakt- że zajmu-
ją one połowę całej ziemi łotewskiej.

Wśród majątków było bardzo wiele takich, które przewyż-

szały swemi rozmiarami 5000, a nawet 10.000 dziesięcin (t-
--10.925 hektarów). O wzajemnym stosunku majątków według zaj-

mowanej przez nie przestrzeni świadczy następująca tablica:

Wielkie latifundja, przekraczające 10.000 dziesięcin, stano-

wiły więc przed reformą rolną znaczny % wszystkich więk-
szych i średnich posiadłości: w Latgalji % ten dochodzi do 34.

W Latgalji przytem jest do zaznaczenia pewna osobli-

wość, której nie ma w innych dzielnicach Łotwy. Tak np. mająt-

ków do 100 ha (mowa tu nie o ziemi chłopskiej,
którą nie wszędzie przed wojną *) chłopi zdążyli wykupić na

własność) jest bardzo wiele, a mianowicie 74,64% wszystkich
majątków latgalskich, choć ich powierzchnia stanowi zaledwie

5.97 % ogólnej powierzchni. Tłomaczy się to tern, że w Latgalji
mieszka mnóstwo tak zwanej szlachty zagrodowej, czego niema

w innych dzielnicach.

W sprawie znaczenia kulturalnego większej własności ziem-

skiej na Łotwie toczyła się w swoim czasie ożywiona polemika
pomiędzy publicystami z niemiecko-baltyckiego obozu a publi-

cystami łotewskimi. Pierwsi utrzymywali, że ze względu na

surowe warunki klimatyczne, a mianowicie krótkość lata. po-

trzebne są wielkie obszary pod jednem zawiadywaniem, gdyż
w przeciwnym razie rolnictwo nie mogłoby stanąć na wysokości

*) Dzięki swym organizacjom i działalności kas pożyczkowych, chłopi

łotewscy do 1905 roku zdążyli ogółem wykupić 85.000 osad włościańskich,

t j. 40% całej ornej ziemi.

M AJĄTKI

w Livlanc

Powierzchnia

| w ha

Iji w Kurlandji

Powierzchnia

w ha

w Latgalji

Powlerzch.
0

w ha \ °

do 100 dzies.

(do 109,25 ha)
od 101—500 dzies.

(110,34—546,25ha)
od 501—1000 dzies.

(547,34—1092,50 ha)
od 1001—5000 dzies.

(1093,59—5462,50 ha)
od 5001—10000 dzies.

(5.463,59—10.925 ha)

wyżej 10.000 dzies.

(wyżej 10.925 ha)

555,14 0,05 2.857,98 0.26 43.657,391 6,97

15.216,48

52.269,20

1,33

4,57

32.175,22 2,89

79.431,30 7,13

71.647,24; 9.79

54.997,54 7,52

255.267,00 34,90

55.836,58 7,63

574.080,77 50,15 453.078,32 40,69

293.955,48 25,68 273.645,03 I 24,581

208.592,50 18,22 272.220,41 24,45

t . -

250.101.66j 34,19

Ogółem 1.144.669,57 100 1.113.408,26 100 731.507,411 100
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zadania. Przeciwnicy większej własności, publicyści łotewscy,
dowodzili przeciwnie, że chodzić winno o intensywność gospo-
darki i o możność wyżywienia jaknajwiększej ilości ludzi

własną pracą na roli. Publicyści łotewscy podkreślali, że przed
wojną więksi właściciele ziemscy mieli pod swoim bezpośrednim
zarządem zaledwie 326.669 dziesięcin, zaś 356-845 dziesięcin
wydzierżawiali. Toby wcale nie świadczyło, że dotychczasowy
podział ziemi odpowiadał jej gospodarczym potrzebom.

Dalej publicyści łotewscy dowodzili, że chłopi lepiej zużyt-
kowywali ziemię dla celów gospodarczych, o czem świadczą
następujące zestawienia:

A) w Livlandji (w %):

Ziemie orne Łąki Pastwiska Lasy Nieużytki

Ziemie chłopskie 37,62 23,23 21,62 11,83 6,21
Dobra szlacheckie 18,99 14,21 9,05 40,77 16.98

B) w Kurlandji (w %):

Ziemie orne Łąki Pastwiska. Lasy Nieużytki

Ziemie chłopskie 47,19 26,99 20,17 1,85 3,80
Dobra szlacheckie 23,95 16,03 8,20 41.58 10,94

Łotysze dowodzili, że dzięki temu. iż ziemia przeważnie
znajdowała się w rękach baronów i szlachty, teren ziemi upraw-

nej zwiększył się od 1866 do 1911 roku, a więc w ciągu 45 lat,

w Livlandji tylko o 12%, a w Kurlandji o 10%, i utrzymywali,
że wprowadzenie w życie reformy rolnej, którą zapowiadano
zaraz po ogłoszeniu niepodległości państwa, musi przynieść
poprawę na lepsze. Chwilowo Łotwa może przeżyje, wobec

trudności, związanych z tworzeniem nowych gospodarstw, pe-

wien zastój, potem jednak nastąpić musi szybki rozkwit rol-

nictwa, a gospodarka stać się musi o wiele intensywniejszą, niż

w okresie hegemonji większej własności rolnej.
Ziemia chłopska, jak widać z jednego z poprzednich zesta-

wień, stanowiła 39,36% wszystkich obszarów Łotwy. Z jakim
trudem włościaństwo łotewskie zdobywało ziemię, świadczy
o tem ogromne jego zadłużenie: tak np. w 1919 roku zadłużo-

nych było 6.215 gospodarstw włościańskich.

Przeciętny rozmiar gospodarstwa włościańskiego wynosił
w Livlandji 43 dziesięcin, w Kurlandji —

38 dz., zaś w Latgalji

tylko 7—B dziesięcin, co się tłomaczy specjalnemi warunkami

tej dzielnicy. W innych dzielnicach Łotwy stoją oddzielnie za-

grody, każda pośrodku włościańskiego gospodarstwa, zaś w Lat-

galji istniał system wioskowy, z nadziałem, przyznanym
każdemu

przez gminę, i z nieodłączną szachownicą.
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Ogółem dla całej Łotwy w 1920 roku, a więc w prze-

dedniu reformy rolnej, mamy następujące zestawienie drobnej

średniej i większej własności chłopskiej (przyczem do statystyki
nie wliczono sześciu gmin iłłuksztańskich, oraz obwodu przy-

drujskiego).
Liczba

„

gospodarstw
*

Gospodarstwa do 6 purów *) (— 2,23 ha) 21.265 16 —

od 6— 30 (= 2,23— 11,15 ha) 53.165 37,51
od 30— 60 ( 11,15— 22,30 ha) 18 603 13,13
od 60 -300 ( 22,30—111,48 ha) 45.251 31,93
od 300 purów (111.48 ha i więcej) 3.439 2,43

Ogółem 141.723**) 100

Gospodarstw, nie odpowiadających swemi rozmiarami

potrzebom gospodarczym kraju, jest więc przeszło
połowa. Ta okoliczność, a następnie ogromna ilość bezrolnych,

którzy łatwo mogli paść ofiarą komunistycznej agitacji na tle

niezadowolenia ze swego losu, i wreszcie względy natury na-

rodowej (chęć osłabienia ekonomicznego żywiołów niełotew-

skich, z których niemal wyłącznie rekrutowała się większa
własność) zdecydowały o pośpiesznem przeprowadzeniu refor-

my rolnej, która dzisiaj jest faktem dokonanym.
Zanim przejdę do reformy rolnej, omówię kwestję lasów,

których jest na Łotwie wielka ilość; stanowią one 29% całego
obszaru Łotwy. Lasy są przeważnie iglaste (w 77 %■„ Przed

wojną lasy państwowe stanowiły 80 % ogólnej liczby lasów.

Dziś jest lasów państwowych — 84,5%, komunalnych — 1»5%.

prywatnych — 14 "„ .
Z ogólnej liczby 1.526.942 hektarów, zajętych przez lasy,

1.206,182 przypada na lasy iglaste, zaś 320.760
— na liściaste.

W tej pierwszej kategorji znajduje się 191.539 ha lasu, niezdat-

nego do eksploatacji, 348.442 ha w wieku od lat 1 — 40, 353.595

ha
— w wieku od lat 40 do 80 i 312.606 ha w wieku od lat 80 do

120. W kategorji lasów liściastych jest 23
—

190 ha lasu, nie-

zdatnego do eksploatacji, 106.448 ha lasów w wieku od lat i do

20, 89,909 ha lasu w wieku od lat 20 do 40 i 101.213 ha lasu

w wieku od lat 40 do 60.

Lasy są jednem z największych bogactw naturalnych Ło-

twy i stanowią, obok lnu, najważniejszy przedmiot eksportu.

*) Pur (po niemiecku Lofstelle, po totewsku purvieta) — łotewska

miara ziemi.Pur
— 0,37 hektara. Hektar = 2,69 purów. Dziesięcina =

2.94 purów.

**) Po doliczeniu obwodu przydrujskiego i gmin iłłuksztańskicli

liczba gospodarstw dojdzie do 150.000.



89

Rzeczą rządu jest nie dopuszczać do wyniszczenia tego boga-
ctwa.

Według źródeł łotewskich, rocznie zużywa się 118.262000

stóp sześciennych drzewa, z niego 61.057.000 stóp drzewa opa-

łowego, zaś 57.205.000 dla innego użytku. Taką jest budżetowa

norma, do której się niekiedy nie dociąga, a niekiedy prze-

kracza. Tak
np. w 1921

L> roku (rok budżetowy liczy się od

1 kwietnia do 31 marca) zużyto 81203.543 stóp, w 192*/» roku

—
120.293.300 stóp, zaś w 192 roku —aż 150.000.000, przy-

czem statystyka nie została w ostatniem z tych lat jeszcze za-

kończona.

Znaczną część drzewa z wyrąbanych lasów przeznacza

rząd na odbudowę okolic, nawiedzonych przez wojnę, oraz dla

nowych osadników, a mianowicie w 1920/1 roku
— 9.681.630

stóp drzewa wartości 547.660 łatów, w 1921/2 roku— 14.208.647

stóp wartości 1.672.576 łatów, w 1922/3 roku
—

38.458.700 stóp
wartości 6.995.389 łatów, zaś w 1923/4 roku

— 40.000.000 stóp

(zestawienie nieostateczne). Cena stopy sześciennej (za pośre-

dnictwem rządu) — 14,81 santymów (taksa urzędowa). Fak-

tyczna cena rynkowa —
19 santymów (santym = setna część

łata, t. j. franka złotego).
W początku lasu wywożono nie wiele, zwłaszcza że paro-

wozy opalano drzewem w latach 1920 i 1921. Później wywóz
się zwiększył.

Rząd ogłosił niedawno, że w roku zeszłym (1924) zasadzono

6.005 ha lasów, zaś na rok bieżący zapowiada się sadzenie 4.500

ha. Na meljoracje leśne rząd wydał 60.000 łatów. Do 1930 roku

wszystkie lasy, z których wiele było zdewastowanych przez

wojnę i gospodarkę okupacyjną, będą doprowadzone do przed-
wojennego stanu.

Mniemanie, jakoby rząd łotewski prowadził rabunkową

gospodarkę leśną, która musi doprowadzić do zupełnego wy-
niszczenia lasów, jest przesadzone. Już sama technika wyrębu
lasów świadczy o dbałości drzewostanu, w przeciwieństwie
do gospodarki leśnej żydów w Galicji.

Stwierdzonem jednak zostało w marcu b. r. przy omawia-

mU|budżetu narok 1925/6 w komisji, że w związku z realizacją
/eformy rolnej powierzchnia ziemi zalesionej zmniejszyła się o

200.000 ha, tj. o 12,5%, co zmniejszyło dochody państwa, pły-
nące z lasów. Ponieważ reforma rolna jest na ukończeniu, dal-

szego übywania lasów w tak szybkiem tempie nie trzeba ocze-

kiwać. W styczniu 1924 roku w swem przemówieniu w sejmie
Mejerowicz zapowiedział powrót do oszczędnościowej gospo-
darki leśnej, co jest niezbędnem dla kraju, w którem drzewo jest

głównym przedmiotem wywozu.
Reforma rolna na Łotwie. Nietylko publi-

cyści i uczeni łotewscy, lecz i niemieccy uczeni, badający objek-
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tywnie stosunki rolne na Łotwie1), uważali przeprowadzenie

reformy rolnej za rzecz konieczną. Przemysłu wielkiego na

Łotwie niema i nieprędko zapewne będzie wskrzeszony, niepo-
dobna więc zatrudnić w przemyśle całej masy bezrolnych i

robotnych. W tych warunkach reforma rolna, pomijając już za-

sadniczą kwestję racjonalnego obdzielenia ziemią wielkich mas

włościańskich, stała się klapą bezpieczeństwa przy bolszewi-

ckiej agitacji, wyzyskującej na swą korzyść niezadowolenie mas.

Można i należy krytykować sposób przeprowadzenia reformy
rolnej, niepodobna jednak występować przeciw samej zasadzie.

Rząd łotewski już w 1919 roku rozpoczął akcję przygoto-

wawczą do reformy rolnej i zabrał się do niej planowo. Refor-

ma polegać miała nietylko naprzydziałach ziemi, lecz ina ułat-

wianiu włościanom wznoszenia budynków mieszkalnych i gos-
podarskich, oraz nabywania niezbędnego inwentarza.

Departament Leśny wydaje darmo drzewo budulcowe no-

wym gospodarzom. Dla tak ważnego zadania, jakiem jest refor-

ma rolna, rząd nadszarpnął się poważnie, zwłaszcza że plany
zawarcia pożyczki zagranicznej w ostatnich czasach zawodziły.

Łatwość, z jaką rząd przyjął decyzję wywłaszczenia bez od-

szkodowania, tłomaczy się między innemi trudnościami finanso-

wemi państwa. O tem, aby sami włościanie łotewscy, którzy w

stosunku do włościan innych dzielnic byłego imperjum rosyj-
skiego znaleźli się w daleko gorszem położeniu i jeszcze w chwili

wybuchu wojny byli ogromnie zadłużeni, a przez wojnę osta-

tecznie zruinowani, byli sami w stanie płacić za pośrednictwem
państwa wywłaszczanym posiadaczom sumę, odpowiadającą
wartości ziemi, nie mogło być mowy.

Gdy konstytuanta łotewska przystąpiła do pracy na pod-
stawie zebranych materjałów, wyjaśniło się, że łotewskie wło-

ściaństwo w swej większości nie chce słyszeć o dzierżawie, lecz

tylko o nabywaniu ziemi na własność. System drobnej własno-

ści rolnej uznanoza najbardziej pożądany.
Zanim ostatecznie konstytuanta uchwaliła reformę rolną,

rząd postanowił stworzyć fakt dokonany i objąć w posiadanie

połowę prywatnej większej własności ziemskiej. Tak się stało

i rząd zaraz na początku 1919 roku przejął od właścicieli ogrom-

ne połacie ziemi, stanowiące razem 800.442 ha, z której to liczby
sam bezpośrednio gospodarował 133 majątkami, obejmującemi
182.671 ha, a resztę na krótki czas wydzierżawił (w między-
czasie często cierpiała na tem intensywność gospodarki).

W 1920 roku konstytuanta zajęła się przedewszystkiem re-

formą rolną. Prace prowadzono tak szybko, że już w ciągu 1920

*)jak Lehnich. Wahrung und Wirtscliaft in Pol., Lit., Lettl. und Est-

land.
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roku zasadnicze części ustawy rolnej zostały przyjęte, a pozo-
stałe części, utrwalające nowy stan rzeczy, przyjęte zostały
w następnych latach.

Zgodnie z ustawą, ze wszystkich ziem, już wywłaszczo-

nych lub mających uledz wywłaszczeniu, utworzono państwowy

zapas rolny, z którego miano wydzielać, na podstawie ułożone-

go planu, ziemię na utworzenie nowych gospodarstw lub na

rozszerzenie karłowatych gospodarstw włościańskich do nie-

zbędnej normy. Jako maximum nowych gospodarstw uznano

27 ha, z czego 22 ha przypada na ziemię orną, łąki i pastwiska,
zaś 5 ha na lasy i nieużytki.

Utworzenie państwowego zapasu ziemi ma również na

celu zakładanie pożytecznych z punktu widzenia gospodarcze-
go, kulturalnego i społecznego instytucji oraz rozszerzenie miast

i osad.

Dotychczasowym właścicielom ziemskim pozostawiono zie-

mię, nie przewyższającą swemi rozmiarami średniego gospodar-
stwa chłopskiego, a mianowicie od 45

—
100 ha. Pastorałom

postanowiono zostawić
po 50 ha.

Z początku ziemia, pozostawiona wywłaszczonym ziemia-

nom, obejmować miała centrum majątku (z dworem, zabudo-

waniami, ogrodem it. d.). Potem jednak zostało uchwalone,

że nadany przydział niekoniecznie musi obejmować centrum

majątku.

Wywłaszczeni, którzy już pogodzili cię z myślą o niezbę-
dności reformy rolnej, odczuli to ostatnie zarządzenie, jako cięż-
ką krzywdę. Pozostawienie im centrum (pomijając już momenty
uczuciowe, jak np. przywiązanie do wspomnień rodzinnychj
mogłoby, przy znacznem ograniczeniu potrzeb i wydatków.
utrzymać ich na jakim takim poziomie towarzyskim i społecz-

nym. Wyrugowanie ich z centrum sprowadza ich do poziomu
chłopów, zmuszonych do zabudowywania się gdzieś na krańcach

swych dawnych obszarów, i w bardzo tylko nielicznych wypad-
kach uczyni dla nich możliwem utrzymanie się na miejscu.
Większość będzie musiała wyprzedać i porzucić swe siedziby.

W wielu wypadkach w dawnych dworach zainstalowane

szkoły lub różne instytucje społeczne, przynoszące pożytek oko-

licznej ludności. Często jednak działo się inaczej. Posłowie sejmo-
wi lub protegowane przez

nich osoby — bynajmniej nie włościa-

nie—obejmowały w pos:adanie dwory, co wytwarzało powszech-
ne niezadowolenie w okolicy. Wogóle zasada dowolności za-

równo przy przydzielaniu lub nieprzydzielaniu centrum majątku,
jak przy pozostawianiu byłemu właścicielowi mniejszej lub więk-
szej ilości hektarów, otwierała szeroko wrota protekcji i innym

jeszcze gorszym objawom. Najgorszem zaś może było bezustan-

ne' zmienianie przez komitety rolne raz powziętych decyzji, cc
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zarówno włościan, jak i obszarników, trzymało w ciągłej nie-

pewności.

Do połowy 1922 roku zasada pozostawiania byłym właś-
cicielom pewnej ilości hektarów stosowana była jak następuje:

Nadano:w 77 majątkach po 45 — 50 ha. co stanowi 10,2%

pozostawionych działów, w 563 majątkach 50—60 ha (74,7%),
w9l majątkach 60 —90 ha (3%), wreszcie w 91 majątkach
90 — 100 ha (12,10%).

Cały państwowy zapas ziemi miał stanowić 3.710.431 ha,

co wynosi niemal 2/3 terytorjum całej Łotwy. Największą część

zapasu (81 %) stanowiąbyłe majątki szlacheckie, resztę pastorały

(częściowo wywłaszczane tam, gdzie przekraczały ustano-

wioną normę), lasy państwowe itp.
Po odliczeniu ziemi, pozostawionej dawnym właścicielom

oraz pastorałom, zapas ziemi państwowej redukuje się do

3.573.000 ha. Nie wszystko jednak zostaje przeznaczone na re-

formę rolną, gdyż lasy, wody, ziemie nie przydatne dla celów

rolniczych oraz ziemie, stanowiące wysoką historyczną lub ar-

cheologiczną wartość, oraz pewne inne kategorje ziemi państwo

rezerwuje dla siebie.

Na ogół przeznaczono do podziału 1.658 560 ha, z czego

na Livlandję, Kurlandję i Zemgalję przypada 1.200.569 ha, zaś

na Latgalję — 457.991 ha.

Do 1 stycznia 1923 roku z powyższego zapasu przydzie-
lono 925.231 ha, do 1 stycznia 1924 roku .1.109.944 ha, ogółem
zaś do końca 1924 roku 1.327.333 ha,*) z czego na Latgalję

przypadła trzecia część, zaś
L' :na 3 zachodnie prowincje.

Na bieżący rok pozostaje do rozdziału 331.227 ha. Ocze-

kują, że w ciągu lata reforma będzie doprowadzona do końca.

Po ukończeniu reformy będzie istniało na Łotwie około

200.000 gospodarstw włościańskich.

Dla okresu reformy rolnej od jej początku do 1 stycznia
1924 roku mamy

dokładne dane. Przydział ziemi przedstawiał
się jak następuje:

Liczba (w tem do Powierzchnia (w tem do

gospodarstw 1.1.23) (w ha) 1.1.23 w ha)

Nowe gospodarstwa 50.452 42.616 800.900,61 695.375,90

Długoletnie dzierżawy 3.157 2.370 120.966,70 91.002,65

Dla różnych potrzeb 15.133 10.996 188.077,00 138.852,63

Ogółem 68.742 55.982 1.109.944,31 925 231,18

Gospodarstwa tej pierwszej kategorji, t. j. gospodarstwa

*) Według planu miano w tym czasie dokonać podziału 1.488.468 ha
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nowe, pod względem rozmiarów przedstawiają się jak nastę-
puje:

Powierzchnia (w tem do 1.1.1923) stosunek

w ha (w ha) procentowy

Poniżej 2 ha 4.540,41 3.019,22 = 0,43
od 2

—
5

„ 7.273,20 5.103,20 = 0,73

,
5

—
10

„ 15.331,48 11.942,98 = 1,72

„
10 — 15

. 115.425,32 97.678,11 = 14,05

,
15 — 22

.
512.163,12 450.794,22 = 04,83

wyżej 22
. 146.167,08 126.838,17 18,24

Ogółem 800.900,61 695.375,90
.

100

Wszystkie więc niemal nowe gospodarstwa są dostatecz-
nie zaopatrzone w ziemię. Pierwsze rubryki dotyczą wyłącznie

miejscowości uprzemysłowionych lub podmiejskich.
Ustawa rolna zawiera cały szereg przepisów, zapobiega-

jących handlowi ziemią lub koncentrowaniu ich w jednych rę-

kach. Nikt nie może brać w dziedziczne posiadanie lub w dzie-

dziczną dzierżawę więcej niż 50 ha ziemi, zaś 22 — 50 ha tylko
za specjalnem zezwoleniem rządu. Kto w ciągu pierwszych 10

lat
po otrzymaniu ziemi z państwowego zapasu sprzeda ją, traci

prawo do otrzymania ponownie ziemi bez specjalnego zezwole-

nia.

Charakterystyczną cechą łotewskiej reformy rolnej jest.

że wywłaszczeniu ulega nietylko ziemia, lecz i inwentarz. Np.
w ciągu 3 lat 1920, 1921 i 1922 odebrano właścicielom 1296 koni

(z ogólnej liczby 2561), 2527 krów (z ogólnej liczby 4872), 171

maszyn rolniczych (z ogólnej liczby 524), 3769 pługów (z ogólne;
liczby 5971) i t d.

Odbierane są też dla nowych gospodarstw przemysłowe
przedsiębiorstwa. Do połowy 1922 roku odebrano 1.200 takich

przedsiębiorstw, a w tej liczbie 38 browarów.

Bezwzględne stosowanie reformy rolnej, zaostrzone je-

szcze w praktyce przez rolne komitety miejscowe, tłomaczy się
nienawiścią ludu łotewskiego do baronów niemieckich za ich

krzywdy wiekowe. Stosunek do polskich ziemian w Latgalji,

którzy krzywd podobnych na sumieniu nie mają, a nieraz dla

państwa łotewskiego położyli pewne zasługi, musi się jednak

opierać na innych podstawach. Zachodziły wprawdzie wypadki
stosowania względem polskich ziemian lepszego przydziału,
wbrew pierwotnemu planowi, lecz Studnicki w swej książce

przypisuje to interwencji (zresztą bardzo rzadko stosowanej).
Najgorzej bodaj wyszli dzierżawcy. Stosunki społeczne

w Latgalji są
bardzo podobne do stosunków na naszych kresach.

Niedawnonasze ustawy sejmowe przyznały dzierżawcom na kre-
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sach ziemię, którą własną pracą uprawiali. Dzierżawa w Latga-
lji przekraczała ustanowioną normę, gdyż wynosiła przeciętnie
sto kilkadziesiąt hektarów. Przy zastosowaniu reformy rolnej
nie uwzględniono prawa dzierżawców do maximum (100 ha),

jak w stosunkach prywatnej własności, lecz dzierżawy całkowi-

cie zlikwidowano. W ten sposób znikła z powierzchni warstwa

bynajmniej nie wielkoziemiańska, lecz drobno-szlachecka, zbli-

żona trybem życia do chłopów i rokująca wielkie nadzieje dla

polskiej kultury.
Sprawa odszkodowania za wywłaszczenie znalazła wresz-

cie w 1924 roku rozstrzygnięcie w sejmie. Należy tu rozróżniać

dwie sprawy: wypłatę nowych gospodarzy państwu za otrzyma-

ną z zapasu'państwowego ziemię, którą przewiduje ustawa

rolna w wysokości 10 łatów *) za hektar ziemi średniej wydaj-
ności i 20 łatów za hektar ziemi większej wydajności, i kwestję
odszkodowania dla byłych właścicieli. Sprawa ta miała być kie-

dyś rozstrzygnięta przez sejm i frakcje sejmowe stawiały różne

wnioski, lecz żaden z nich, prócz wniosku frakcji niemieckiej, nie

przewidywał wynagrodzenia, zbliżonego do rzeczywistej war-

tości ziemi. Inne projekty przewidywały wynagrodzenie bardzo

niewielkie, dochodząc nawet we wnioskach stronnictw radykal-

nych do 10 łatów za hektar. Poseł polski, Wierzbicki, propono-

wał wynagrodzenie na odwrotnych warunkach, niż te, na których
się opiera podatek postępowo-dochodowy. Im większą jest wy-

właszczona posiadłość, temmniej się płacić miało odszkodowania

za hektary, przekraczającą pewną normę.
Wniosek ten jednak,

choć sprawiedliwszy od wielu innych, nie znalazł poparcia
w sejmie.

Plebiscyt, zaproponowany przez socjalnych demokratów

(mowa o nim w poprzednim rozdziale), postawił odrazu całą

sprawę w innej płaszczyźnie. Zaczęto dyskutować nie o tem,
ile płacić odszkodowania, lecz czy należy je płacić, czy też nie.

Chcąc uniknąć rozpętania namiętności politycznej, niektóre

stronnictwa, dotychczas głosujące za minimalnem odszkodowa-

niem, zgodziły się na zasadę wywłaszczenia bez wypłaty odszko-

dowania, co stało się na mocy uchwały większości sejmowej

prawem obowiązującem. Właściciele nic więc nie dostaną:*) pra-

wo to dotyka przedewszystkiem tych, którzy niedawno przed-
tem spłacili długi hypoteczne.

Rząd łotewski zdawał jednak sobie
sprawę z konieczno-

ści liczenia się z względami międzynarodowejnatury, a zwłaszcza

*)1() latów równa się naszym 10 złotym. Jeżeli się nawet weźmie

pod uwagę niższą zdolność nabywczą łata od złotego, trzeba przyznać,

że ziemię nabywa się za bezcen.

*) Sądząc z ostatnich wynurzeń min. Mejerowicza, sprawa ta nie mo-

że uchodzić za ostatecznie przesądzoną.
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z tem, że obcy obywatele zażądają odszkodowania. Niejedno-
krotne wystąpienia tych, którzy z tytułu swego urzędu wystę-

pować musieli w obronie majątku własnych obywateli (dość po-

wołać się na zebranie konsulów w Rydze w roku 1921), stwier-

dziły to przypuszczenie. Z obywateli państw obcych najwięcej

jest obywateli polskich, w grę jednak wchodzą również interesy
obywateli Francji, Włoch, oraz innych krajów. Rząd zapowie-
dział, że złoży w sejmie projekt ustawy o odszkodowaniu w wy-

sokości 10 łatów za hektar, co dla cudzoziemców byłoby
wątpliwą rekompensatą :: ). Równocześnie wysuwany jest pro-

jekt, aby cudzoziemców wogóle pozbawić prawa posiadania
własności ziemskiej i odebrać im przyznane resztówki, co może

wywołać nowe trudności.

Reforma rolna totewska wywołała na całym świecie wie-

le wrzawy. Zapatrywanie się krytyczne na sposób jej wprowa-

dzenia w życie nie może jednak zasłonić prawdy, że stanowi ona

rzadki wypadek szybkiego, zaledwie w ciągu kilku lat dokona-

nego w drodze pokojowej przewrotu, przekreślającego wiekami

ukształtowane stosunki. Ludowi łotewskiemu wyjdzie ta re-

forma zapewne na dobre. Pozostaje do życzenia, aby polskie
włościaństwo i schłopiała drobna szlachta mogła korzystać z re-

formy w całej pełni i bez żadnych ograniczeń, oraz żeby

wszyscy obywatele polscy otrzymali sprawiedliwe odszkodo-

wanie i mogli pozostać nadal w kraju na roli, o ile tego zapragną.

Przemysł. Przed wojną Łotwa była nietylko pierwszo-
rzędnym terenem tranzytowym, lecz i krajem z bardzo rozwinię-

tym przemysłem. Ryga była głównem ogniskiem tego przemy-

słu. Powstał on tam w 80-tych latach XIX stulecia i rozwój swój

głównie zawdzięcza możności obsługiwania rosyjskiego rynku
oraz polityce przemysłowej rządu rosyjskiego. Szczególnie pro-

sperował przemysł chemiczny, a następnie metalowy i włókni-

sty. Był czas , gdy w samej Rydze znajdowało się 394 zakładów

przemysłowych z 67.000 robotników, zaś roczny obrót wynosił
220 miljonów złotych rubli, a więc sumę, czterokrotnie wyższą
od dzisiejszego rocznego budżetu łotewskiego. W całym kraju

było w 1910 roku 782 zakładów, zatrudniających 93.343 robotni-

ków z produkcją roczną 199.407.000 miljonów rubli. W Lipawie
było przed wojną 8.000 robotników, w Mitawie

— 7.000, w

Dyneburgu, który byl wówczas miastem przemysłowem, około

5.000.

Wojna zruinowała przemysł. W 1917 roku przy zbliżaniu

się wojsk niemieckich do Rygi nastąpiła zupełna jego ewakua-

cja. Opuścili kraj wraz z fabrykami i robotnicy: większość wy-

*) W kwietniu b. r. oświadczył Mejerowicz przedstawicielom

prasy, że cudzoziemcy otrzymać mają pełną wartość ziemi.
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kwalifikowanych robotników dotychczas nie wróciła. Działania

wojenne spustoszyły wiele budynków fabrycznych.
0 rozmiarach ruiny łotewskiego przemysłu świadczy na-

stępujące zestawienie:

Liczba ro- Liczba ro-
stosunek %

Gałęzie przemysłu botników botników
dru

K'^
kol-

W 1910 r. W 1920 r. pierwszej

Przemysł włóknisty 12.143 2.000 16,5

Przemysł papierowy i poligraficzny 5.208 1.712 32,9

Przemysł drzewny 11.304 3.767 33,3

Przemysł metalowy 25.385 4.752 18,7

Przemysł mineralny 12.029 903 7,5

Przetwory zwierzęce 3.405 524 15,4
Przemysł spożywczy 8.063 3.560 44,2

Przemysł chemiczny 12.659 462 3,6

Inne przedsiębiorstwa 3.147 3.533 112,3

Ogółem 93.343 21.213 22,7

Liczba robotników zmniejszyła się więc niemal pięciokro-
tnie. Statystyka 1290 roku wykazuje wprawdzie zwiększenie

liczby zakładów przemysłowych, zwiększenie to jednak jest tyl-
ko pozorne, gdyż nowa statystyka łotewska obejmuje również

małe przedsiębiorstwa, zatrudniające kilku pracowników.
Ryskim traktatem pokojowym Rosja Sowiecka zobowiąza-

ła się do zwrotu urządzeń fabrycznych, ten jednak warunek za-

ledwie w drobnym stopniu został spełniony.
Odbudowa zruinowanego przemysłu odbywa się bardzo

powoli. Oprócz przyczyn wyżej wymienionych, składają się na

to i przyczyny wtórne, jak n. p. obawa rządu łotewskiego, że

świetny, znacznych sum w odbudowę przemysłu zachwiałoby
wkładanie w chwili obecnej, gdy stan finansowy państwa nie jest

równowagą budżetu i wywołać mogłoby spadek z tak wielkim

wysiłkiem stabilizowanej waluty łotewskiej. Pewną rolę gra tu

również obawa przed wzrostem agitacji komunistycznej, która

w wielkich fabrykach, przy znacznym radykalizmie i rewolu-

cyjności robotników łotewskich, mogłaby znaleźć dla siebie

wdzięczne pole. Łotwa zaś ze względu na swe położenie geogra-
ficzne bardziej, niż inne kraje, z niebezpieczeństwem komuni-

zmu musi się liczyć.
Niemożna jednak powiedzieć, żeby przemysł na Łotwie

wcale się nie rozwijał i żeby o niego nie dbano. Dowodem cho-

ciażby urządzane co rok w lecie wystawy przemysłowo- rolni-

cze w Rydze, mające na celu zapoznanie szerokiego świata z

produkcją łotewską. Świadczą również o tem subwencje, udzie-

lane przez rząd. Już od 1 marca 1921 roku udzielono takich sub-
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wencji 223 przedsiębiorstwom na ogólną sumę 101.593.836 mi-

ljonówrubli łotewskich.*)
Trudno jednak wymagać od rządu, aby przez wskrzesza-

nie par force w ciężkich warunkach wielkiego przemysłu nara-

żał prawidłowy rozwój kraju. Dużo zależy od tego, jak się w

przyszłości ułożą stosunki z Rosją oraz z innemi sąsiedniemi

krajami. Rozwój przemysłowy Rygi i Windawy zależeć będzie
od dobrych stosunków z Rosją, rozwój Lipawy —

od dobrych
stosunków z Polską i od uregulowania sporu polsko-litewskiego.

Nowe gospodarstwo włościańskie na Łotwie.

Rozwój przemysłu na Łotwie od chwili rozpoczęcia dzieła

odbudowy gospodarczej, t. j. od 1920 roku, przedstawia się

jak następuje:

Rok 1920 Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923

Liczba przedsiębiorstw 1.430 1.709 1.906 2.032

(wliczono tu bardzo małe przed-
siębiorstwa, zatrudniające nie

mniej niż 5 robotników)
Liczba robotników 21.213 28.643 31 827 40 614

Wciągu 3 lat zwiększyła się więc liczba przedsiębiorstw o

602, a liczba robotników, zatrudnionych w tych przedsiębior-
stwach, o 19.501.

Na pierwszem miejscu pod względem liczby zatrudnionych
robotników stoi przemysł mechaniczno-drzewny (8.975), a nastę-
pnie przemysł metalowy.

*) Rubel łotewski, i dziś jeszcze kursujący na równi z łatem, stanowi

pięćdziesiątą część łata. t. j. złotego.
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O rozmiarach przedsiębiorstw w 1923 roku daje pojęcie

następująca tablica:
Liczba zakładów ' Liczba robotników

od I—9 robotników 1.394 4.453

od 10—49
„

454 9.204

od 50
„

184 26.957

Ogółem 2.032 40.614

Widać stąd, że, mimo stałego postępu, Łotwie daleko je-
szcze do tego, aby stać się znowu krajem wielkiego prze-

mysłu.
Liczba bezrobotnych na Łotwie nie jest zbyt wielką.

W lecie jest ona bardzo małą, a w zimie nie przewyższa 1.000,

a i ci, dzięki biuru pośrednictwa, dobrze zorganizowanemuprzez

ministerjum pracy, łatwo znajdują zarobek. Stopniowy i po-

wolny rozwój życia gospodarczego zapobiega nagłym kryzysom
i raptownemu zwiększaniu liczby bezrobotnych, które jest na-

stępstwem takich kryzysów *).
Ponieważ Łotwa jest dziś krajem wybitnie rolniczym,

rozwijają się w niej pomyślnie gałęlzie przemysłu, związane

z rolnictwem i obliczone nietylko na zaspokojenie rynku we-

wnętrznego, lecz i na eksport. Najwięcej spółek i stowarzyszeń
gospodarczych wiąże się z rolnictwem. Na szczególną uwagę
zasługuje przemysł mleczarski, dla rozwoju którego jeszcze
przed wojną poczęły powstawać spółki. Największą ruchliwość

wykazano w 1923 roku. W końcu tego roku zarejestrowano
322 spółek mleczarskich, podczas gdy 1 stycznia 1Q 23 roku było
ich tylko 85. Liczba mleczarń była w końcu 1923 roku większą
4 razy, niż w 1914 roku, a22 razy większą, niż w 1919 roku.

Dla 6 ostatnich lat (1919—1924) rozwój tej gałęzi ilustrują na-

stępujące cyfry: w 191° r. — 18, w 1920
— 21, w 1921 — 30,

w 1922
— 128, w 1923 — 322, w 1924 (dane z 20 października) —

540 zakładów.

Produkcja mleczna w 1923 roku przedstawiała się jak na-

stępuje:

309 zakładów dały 3.322.600 kg. masła

43
„

~

322.320 kg. sera

50
„ ~

130.000 kg. kazeiny wysuszo-

nej dla celów technicznych
65

~ ~
476.180 kg. różnych innych

produktów mleczarskich.

*) Według danych ryskiej giełdy robotniczej, 30 Vi 22 roku zareje-

strowano w Rydze 2.052 bezrobotnych, 30 Vi 23 — 484, zaś 30 VI 24 —

tylko 403.
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Rozwój przemysłu mleczarskiego spowodował wielki

i szybki wzrost wywozu masła za granicę. Wywożono je i przed
wojną przez porty łotewskie: wówczas jednak część eksportu
przypadała na tranzyt masła z wewnętrznych gubernji rosyj-
skich, czego obecnie niema. W 1921 roku Łotwa wywiozła
10.007 kg. masła wartości 30.674 łatów, w 1922 roku — 955.273

kg. wartości 2.758.282 łatów, w 1923 roku
—

2.902.478 kg.
wartości 9.271.064 łatów. W 1 połowie 1924 roku wywieziono
1.178.026 kg. za 3.994.152 łatów. Głównym odbiorcą masła była

Anglja, następnie po 1 lipca 1924 r. na pierwszem miejscu znaj-

dują się Niemcy. Polska w ciągu trzech lat (1921 — 1923) z ma-

sła łotewskiego korzysta w bardzo małym stopniu. Jednak już
w pierwszej połowie 1924 roku do Polski Łotwa wywozi 10.783

kg. masła wartości 39.883 łatów.

Jaj wywieziono w 1923 roku 769 skrzyń wagi 76.922 kg.
wartości 127.806 łatów.

Trudno, bez wdawania się w proroctwa polityczne, ściśle

określić, jakie są widoki przemysłu łotewskiego na przyszłość.
Biorąc jednak pod uwagę doskonałe połączenia kolejowe por-
tów łotewskich z Rosją i zainteresowanie się Anglji *) pań-
stwami Baltyckiemi, przypuszczać trzeba, że przemysł rozwi-

jać się tam będzie. Na razie przemysł łotewski zadawalnia się
głównie zaspakajaniem rynku krajowego, chociaż niektóre

gałęzie przemysłu (przemysł lniany, drzewny, chemiczny, a po

części szklany) pracują już dziś wydatnie na eksport. Ma pewne

szanse przemysł papierowy, ze względu na własne surowce,

choć trudno mu współzawodniczyć z przemysłem finlandzkim.

Przemysł bawełniany i metalowy ma szanse o wiele mniejsze,
gdyż uzależniony był od wprowadzonychprzez Wittego w swoim

czasie ceł ochronnych. Inicjatywy i pracowitości na Łotwie nie

brak; najtrudniej idzie sprawa z uruchomieniem kapitałów dla
celów przemysłowych **).

Z wybitniejszych fabryk łotewskich wyróżniają się:
w przemyśle włóknistym — Lenta, Textil, Feldhuhn; w prze-

myśle metalowym — lipawskie warsztaty okrętowe, dynebur-
skie warsztaty kolejowe oraz wskrzeszany obecnie Feniks.
Wywiezione do Rosji fabryki kaloszy „Treugolnik" i „Prowod-
nik" zastępuje nowo założone przedsiębiorstwo „Kontinent".
Pomyślnie rozwija się fabryka tytoniu „Maikapar". Fabryki

*) Anglicy wykazali duże zainteresowanie łotewskim przemysłem

i w roku 1922 zwrócili się z szeregiem zapytań do łotewskiego ministra

skarbu, wyrażając życzenie przyczynienia się do zrestaurowania prze-

mysłu.

**) Sądzą, że unja celna, zawarta z Estonją, przyczynić się musi

do ożywienia przemysłu w obu krajach.
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zapałek były zawsze specjalnością Łotwy: pracują one i dziś na

eksport.

Ponieważ statystyka dzisiejszego przemysłu łotewskiego
uwzględnia również zakłady, liczące nie mniej, niż 5 robotni-

ków, obejmuje więc ona w znacznej mierze i rzemiosło.

Rzemiosło rozwija się stale we wszystkich swoich gałęziach.
W 1923 roku w Rydze 5.496 osób wykupiło patenty rzemieślni-

cze.

Handel łotewski ma bez porównania większe szanse

rozwoju, niż przemysł, pomimo że warunki, które w swoim czasie

uczyniły z portów łotewskich główne punkty tranzytowe

Wschodniej Europy, dziś nie istnieją, gdyż Rosja dzisiejsza utra-

ciła zdolności eksportowe. Niegdyś przed wojną, przez trzy por-

ty litewskie (z których Lipawa i Windawa prawie nigdy nie za-

marzają) przechodziło 20% całego rosyjskiego importu i 28 %

eksportu, czyli że czwarta część zagranicznego handlu rosyj-
skiego w nich się koncentrowała. Obrót handlowy portów ło-

tewskich w 1913 roku wynosił 585 miljonów złotych rubli

Z tego 236.840.468 przypadało na import, a 348.147.375 na eks-

port (więcej niż 2

;; całego obrotu koncentrowało się w porcie
ryskim).

O wewnętrznym handlu łotewskim da się tylko tyle powie-
dzieć, że już w roku

po przejściach wojennych zaczął

przychodzić do równowagi i już w 1920 roku liczba przedsię-
biorstw handlowych, opłacających patent, dorównała liczbie

przedwojennej. Łotysze mają duże zamiłowanie do handlu i nie

pozostawili go wyłącznie w rękach Żydów.

W dziedzinie handlu zagranicznego, mającego tak doniosłe

znaczenie dla polityki gospodarczej państwa, o wiele trudniej

było przystosować się do nowych warunków. Łotwie udało się
jednak szczęśliwie wyzyskać na swą korzyść konkurencję róż-

nych państw. Zawarcie przez Łotwę w ciągu 3 lat szeregu
traktatów handlowych z różnemi państwami europejskiemi przy-

czyni się niewątpliwie do ożywienia handlu.

W 1919 roku zagraniczny handel Łotwy przedstawiał się
bardzo skromnie w porównaniu z przedwojennym. Podczas gdy
w 1913 roku import wyraża się w 124 miljonach pudów, zaś

eksport w 122 mil. pudów, w roku 1919 import wynosi 1.912,930

pudów (1,5% stanu przedwojennego), zaś eksport 639.587'j pu-

dów (0,5 eksportu przedwojennego). Później sytuacja poprawia
się bezustannie. Również stosunek importu do eksportu w na-

stępnych latach przedstawia się mniej rażąco, jednak bilans

handlowy Łotwy aż do dzisiejszej chwili pozostaje biernym.
Dla czterech lat następnych handel zagraniczny Łotwy

przedstawia się w następujących cyfrach:
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Przywóz (w milj. kg.) Wywóz (w milj. kg.)

1920 1921 1922 1923 1920 1921 1922 1923

Ogólna
suma 113,26 168,63 381,21 574,36 192,94 214,63 550,10 876.83

Surowce i pół- Stosunek procentowy

fabrykaty 14,56 52,28 60,44 53,90 96,84 95,97 88,50 93,61

Fabrykaty 10,95 9,40 14,66 17,07 2,67 2,19 4,81 2,59
Środki żyw-

ności 74,46 38,32 24,88 28,98 0,49 1,84 6,69 3,80

Zwierzęta 0,03 — 0.02 0,05 — — — —

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100

Wywozi zatem Łotwa niemal wyłącznie surowce i półfa-
brykaty. Co do

przywozu, podział na kategorje w poszczegól-
nych latach przedstawiał się nierównomiernie. W roku 1920,

gdy głód powojenny dawał się jeszcze we znaki, przywożono
przeważnie' środki żywności. W następnych latach panują już
stosunki bardziej normalne.

Wartość przywozu i wywozu po
roku 1920 przedstawia

się w następujących cyfrach (cyfry oznaczają miljony łatów).

Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923

Przywóz 70,70 107,37 211,86
Wywóz 29,26 101.99 161,98

Biians handlowy —41,43 —5,38 —49,88

Cyfry te nie dają jasnego obrazu rozwoju stosunków han-

dlowych Łotwy z zagranicą, gdyż w tych latach nie zawsze nor-

malne potrzeby rynku decydowały o przywozie i wywozie. Dzia-
łała tu również spekulacja. W 1920 i 1921 spekulowano na rublu

łotewskim wobec ciągłych zmian jego kursu, w 1922 i 1923 roku

dużą rolę grała u kupców importowych spekulacja zagraniczną
walutą, choć nie w takim stopniu, jak spekulacja 1920 i 192 1

roku

Według poszczególnych grup towarów przywóz i wywóz
przedstawiają się jak następuje (w miljonach łatów):

Przywóz Wywóz
1921 r. 1922 r. 1923 r. 1921 r. 1922 r. 1923 r.

Surowce i półfabrykaty 20,2 26,25 52,13 26,30 78,95 131,15
Fabrykaty 22,8 49,49 106,24 1,83 10,98 12,27
Środki żywności 27— 28,61 48,87 1,13 12,06 17,71

Zwierzęta 0,7 302 4,62 — — 0,84

Ogółem 70,70 107,37 2U,86 29,26 101,99 161,98

Maszyn rolniczych przywieziono w ciągu 3 lat za 13,43

mil. 'atów (wagi 17,10 mil. kg.), maszyn przemysłowych za
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17,38 mil. łat. (wagi 13,89 mil. kg.). Maszyny długo Łotwa je-

szcze sprowadzać będzie z zagranicy. Zapotrzebowanie ich

zwraca na siebie uwagę corocznie na wystawie ryskiej. Polski

przemysł daje się tu jednak übiedz innym konkurentom.

Fabrykatów w 1921 roku najwięcej przywożono naŁotwę
dla celów przemysłu włóknistego i metalowego,a w latach 1922

i 1923 również dla przemysłu chemicznego.

W dziedzinie wywozu w kategorji surowców i półfabry-
katów na pierwszem miejscu stoją len i drzewo. Wywieziono
mianowicie:

Len Drzewo

milj. kg. milj. łat. milj. kg. milj. łat.

1921 r. 6,26 13,86 190,80 14,25
1922 r. 15,99 24— 442,07 • 33,57

1923 r. 22,36 39,82 736,86 61,69

Wywozi też Łotwa wiele skór i futer.

W kategorji wywiezionych środków spożywczych napierw-

szym planie znajduje się masło, następnie zboże (zwłaszcza
jęczmień i owies). Stałą pozycję zajmują konserwy, ryby, wresz-

cie likiery i wódki (Kimmel).

Łotwa do niedawna była krajem mało znanym
sferom

handlowym, które orjentowały się w takich pojęciach, jak Rosja
Europejska w granicach przedwojennych, lecz czem są obecnie

państwa Bałtyckie, niezbyt dobrze wiedziały. Wystawy ryskie
coroczne pozwalały cudzoziemcowi orjentować się, czego Łotwa

potrzebuje i czego dostarczyć może. Wielu kupców cudzoziem-

skich, zwłaszcza w pierwszych latach istnienia wystawy, przy-

jechało do Rygi nie
po to, aby poznać Łotwę i z nią handlować,

lecz żeby przez Łotwę nawiązać stosunki handlowe z Rosją,

zamkniętą na siedem spustów i niezwykle ich nęcącą. Spotka)
ich wielki zawód. W pierwszym roku istnienia wystawy (1921)

przez cały czas jej trwania można byto oglądać zamknięty na

kłódkę pawilon z napisem: „Ten pawilon wybudowano z sowiec-

kiego lasu". Dopiero w następnych latach pawilon wypełniono
towarami i urządzono dość gustownie, jednak, jak się okazało,
wiele eksponatówpochodziło z okresu przedwojennego. Tymcza-
sem handel z Łotwą miał podstawy realne, a stosunek

poszcze-

gólnych państw do handlu zagranicznego Łotwy przedstawia się
jak następuję (dane doprowadzono do 1 lipca 1924 roku):
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A) Przywóz

1922 r. 1923 r. 1924 r. (I półrocze)
Kraje

Milj. łat. * °Bóln- Milj. łat. °» °Só,n- Milj. łat.
% °2

óln•
1 przyw.

'
przyw.

J
przyw.

Niemcy .. . 45,36 42,26 95,8i/ 45,24 42,86 36,98

Anglja ..
. 19,91 18,55 36,08 17,04 16,07 i3,87

Litwa
.. . 4,02 3,74 11,41 5,39 7,40 6,38

Holandja . . 4,20 3,91 10.38 4,90 5,28 4,55

Polska
...

257 2,39 8,31 3,92 3,>14 2,71

Rosja .. . 1,61 1,50 7,57 3,57 13,12 11,12
Danja . . . 4,96 4,62 6,57 3,10 — —

Estonja
.. . 3,55 3,30 5,09 2,40 5,72 4,93

Szwecja. . . 2,19 2,04 5,05 2,38 2,54 2,19

Belgja ... 1,08 1,01 5,05 2,38 2,54 2,19

Francja. . . 1,79 1,67 3,09 1,46 1,79 1,54

Czechy. . . 1,12 1,04 2,49 1,18 3,12 269

Szwajcarja . . 0,28 0,35 1,63 0,77 —

Finlandja . . 0,98 0,92 0,89 0,37 0,57 0,49

Norwegja . . 0,84 0,78 0,74 035 0,20 0,18

Ameryka . . 7,42 6,91 6,11 2,88 2,95 2.55

Reszta przypada na inne kraje, z czego Gdańsk stanowi

dość pokaźną pozycję.

B) Wywóz

1922 r. 1923 r. 1924 r. (1 półrocze)
Kf*ie MUj. łat. ' Jjj* Milj. łat. Milj. łat.

Niemcy. . . 13,17 12,92 12.31 7,60 8,61 14,25

Anglja .. . 40,75 39,95 74,97 46,28 23,67 39,14
Litwa

...
1,25 1.23 2,84 1,75 1.24 2,06

Holandja . . 3,27 3,20 4,60 2,84 0.86 1.42

Polska . . . 0,19 o,łB 1,19 0,74 0,79 1,31

Rosja . . . 6,78 665 5,96 3,68 2,18 3,61
Danja

...
2.14 2,09 5,23 3,23 — —

Estonja. . . 1,96 1,92 2,21 1,36 1,58 2,61
Szwecja. . . 2,36 2,32 2,24 1,38 0,79 1,31

Belgja .. . 21,56 21,14 31.91 19,66 0,79 1,31

Francja .. . 5,23 5,13 10,72 6,62 —

Czechy . . . 0,01 0,01 0,80 0,50 0,81 1,35

Szwajcarja . . — 0,08 0,05 — —

Finlandja . . 0,74 0,73 0,52 0,32 0,45 0,77

Norwegja . . 0,36 0,36 0,84 0,52 0,04 0,07

Ameryka .
.

1,41 1,39 3,93 2,43 1,90 3,15

Reszta przypada na inne kraje.



104

Potrzeby rynku łotewskiego są zatem zaspakajane prze-

dewszystkiem przez Niemcy. Polska dość stabo uczestniczy
w imporcie łotewskim. Wprawdzie w 1923 roku Polska wy-

suwa się na piąte miejsce ze wszystki :i> państw, których to-

wary przywożone są na Łotwę, jednak już w następnym roku

z tego miejsca *pada, co należy przypisać zarówno przyczynom

ogólnym (drożyzna towarów w Polsce w związku ze stabilizacją

waluty), oraz lokalnym (mniejsza dbałość o rozwój stosunków

handlowych polsko-łotewskich). Oddalony od Łotwy szeregiem
krajów nasz sąsiad czeski umiał stać się dH Łotwy niezbędnym

importerem. Dział czeski na wystawie ryskiej był zć wsze lepiej

urządzony od działu polskiego. W 1924 roku (pierwsza połowa;
import czeski dorównał importowi polskiemu i dla każdego,
kto obserwował pomysłowość i wytrwałość czeskich agentów
handlowych w Rydze, jest jasnem, że wkrótce go prześcignie.

Import z Rosji na Łotwę rozwija się bardzo z każdym ro-

kiem

W wywozie do innych krajów najbardziej uczestniczy
Anglja, jako odbiorca, zaś na drugim planie stoją Niemcy. Pozy-
cja eksportu do Anglji obejmuje przeważnie las łotewski, a na-

stępnie len. Niemcy, które sprowadzają do Łotwy głównie ma-

szyny oraz gotowe fabrykaty przemysłu włóknistego, otrzymują
od Łotwy prawie wyłącznie surowce.

Polska wywoziła na Łotwę naftę, węgiel, sól, manufakturę
(zwłaszcza łódzką), galanterję, wyroby emaljowane, naczynia
kuchenne, maszyny, maszyny i narzędzia rolnicze, cukier i wie-
le innych towarów. Manufaktura połsk." cieszy się coraz wię-

kszym powodzeniem. Zwłaszcza pożądane są tanie, lecz trwałe

materjały dla üboższej ludności. Konjunktury, związane z y/pro-
wadzeniem opalania parowozów węglem, zamiast drzewem, nie

były dostatecznie wyzyskane przez nasz przemysł węglowy. W

swoim czasie (1921 i 1922 lata) świat handlowy łotewski bar-

dzo byf zainteresowany importem naszej nafty, mimo trudności

biurokratycznych i celnych, związanych z jej przywozem. Dziś

to zainteresowanie osłabło, dla wielu przyczyn, które trudno

omawiać. Z naszą naftą chcenie konkuruje na rynku łotewskim

naKa rosyjska ora.2 amerykańska.
Dużą przyszłość ma przed sobą handel polskiem drzewem

drogą rzeczną (Dźwiną). Nawet, gdy droga Niemnem do

Kłajpedy nie będzie już dla nas zatarasowana przez Litwę, pół-
nocne okręgi naszego kraju zawsze będą miały łatwiejszą drogę
dla spławu drzewa przez Dźwinę.

Młody ekonomista ryski, p. E. Rinne, w jednym z artyku-
łów, drukowanych w swoim czasie w ~Świecie' warszawskim,
słusznie zauważył, że przed wojną Ryga była jednym z najważ-
niejszym punktów wywozu drzewa w Europie i że z czasem

w drzewnym eksporcie Polski port ryski pocznie odgrywać bar-
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dzo poważną rolę. Gdy przed wojną porty łotewskie wywozi-

ły przeważnie drzewo z centralnych gubernji rosyjskich, a

częściowo z ziem, które dziś należą do Polski (10 do 15% ogól-

nego wywozu drzawa), dziś naodwrót wywozi się przeważnie
(w 82%) las łotewski, a rosyjski dopiero na drugiem miejscu.

Polskiego drzewa wywozi się stosunkowo mało. W 1923 roku

miano spławić Dźwiną około 150.000 stóp sześć, polskiego drze-

wa. Dokładnej statystyki naszego spławu, który powinienbyć na-

leżycie zorganizowany, dotychczas nie prowadzono. *)
Ta ostatnia sprawa wiąże się ściśle ze sprawą tranzyt

t u, który dzisiaj przedstawia się jak następuje (cyfry oznacza-

ją milj. kg.):

Kategorje towarów Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923

Surowce i półfabrykaty 21,61 161,8 167,95

Fabrykaty 5,77 65,1 34,07

Środki żywności 71,71 262.6 158,72

Ogółem 99,09
5

489 5 360,74

Rok 1923 wykazuje więc znaczny krok wstecz. Wszy-
stkie te zmiany zależne są od warunków życia ekonomicznego

rosyjskiego, gdyż tranzyt łotewski jest ściśle związany z Rosją.
Dość powiedzieć, że na 99 miljonów kg. towarów, stanowiących
w 1921 roku przedmiot tranzytu przez Łotwę, 73 miljony były

przeznaczone dla Rosji, zaś 81 j milj. pochodziło z Rosji (razem

więc więcej niż 4-, ogólnego tranzytu). W 1922 roku do Rosji
wwieziono 327,7 mil. kg. towarów, a z Rosji 46,9 mil. W 1923

roku z Rosji wywieziono przez Łotwę daleko więcej towarów,
niż w roku poprzednim, a mianowicie 170 milj. kg., podczas gdy
do Rosji wywieziono towarów tranzytowych stosunkowo nie-

wiele — 71,6 milj. kg.

Cyfry te świadczą o wzroście eksportowej zdolności Rosji.

Zresztą eksport rosyjski odbywa się również przez Estonję, oraz

drogą morską. Tranzyt rosyjski jest poważnem źródłem docho->

dów dla państw Bałtyckich, wobec czego Rosja chętnie przysto-

sowuje swe plany tranzytowe do celów politycznych. W razie

wybuchu poważniejszego zatargu politycznego pomiędzy Rosją
a jednem z państw Bałtyckich, Rosja „karze" państwo, które jej
się naraziło, przez skierowywanie przez czas pewien tranzytu

inną drogą: przez Rygę zamiast Rewia lub odwrotnie. Zara-

zem tą drogą chce Rosja zaostrzyć konkurencję i posiać niezgo-
dę pomiędzy Łotwą a Estonją. Jednak mężowie stanu państw
Bałtyckich niejednokrotnie zaznaczali, że wolą zrezygnować z

*) Studnicki oblicza, że lnożnaby corocznie Uźwina do Rygi spławić

około 400.000 metrów sześciennych polskiego drzewa.
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dobrodziejstw tranzytu, byleby nie byli narażeni na zamachy

stanu, nieraz dokonywane przez ludzi, przybywających pod

maską ajentów handlowych. Cel poróżnienia Łotwy z Estonja
również nie został osiągnięty, jak o tem świadczą zawarte nie-

dawno między temi krajami umowy.

Zawarto mianowicie półroczny układ o łotewsko
-

estoń-

skiej un j i celnej i gospodarczej. Oba te kraje mają bar-

dzo podobny układ gospodarczy. Po uregulowaniu granicy, co

nastąpiło po
kilku latach ostrych sporów, niema między temi

krajami spraw spornych. Ostateczne wprowadzenie w życie
unji celnej ułatwi ogromnie Łotyszom rozwój ich życia gospo-

darczego.

W swej polityce celnej Łotwa ogromnie liczy się
z Rosją, co się łatwo tłomaczy znacznym

udziałem Rosji w ło-

tewskim handlu zewnętrznym, zarówno ogólnym, jak tranzyto-

wym. Niemożna mieć z tego powodu do Łotwy pretensji, jak
to często czynią nasi publicyści. Łotwa dobrze rozumie, że,

gdyby stała się dla Rosji barjerą ekonomiczną, zagradzającą jej
drogę do Europy Zachodniej, tak jak jest nią poniekąd pod
względem terytorjalnym przez samo swoje istnienie, agresywne

w stosunku do niej zamiary Rosji wzrastałyby w nieskończoność.

Koleje łotewskie (przeważnie szerokotorowe) dostosowane są

do potrzeb rosyjskich. Łotwa nie może prowadzić polityki sa-

mobójczej. Nie mieli racji ci, którzy w 1920 roku ganili Łot-

wę za to, że zawierała z Rosją odrębny pokój (żaden traktat

zresztą jej tego nie wzbraniał); nie mają racji i dziś ci, którzy

wymagają od Łotwy więcej, niż może uczynić, a nie mogą jej

zastąpić Rosji pod względem gospodarczym. Powinno nam to

wystarczyć, że Łotwa pod względem duchowym i politycznym

odgrodziła się od Rosji, a umiejętna i konsekwentna nasza dzia-

łalność polityczna i gospodarcza zbliżyć musi niewątpliwie ich

kraj z naszym.
W 1925 roku oczekiwane jest zawarcie polsko-łotewskie-

go traktatu handlowego,albo w razie przeciągnięcia się układów,

podpisanie prowizorycznej umowy handlowej (jak to zapowie-
dział Mejerowicz).

Z pośród traktatów handlowych, zawartych przez Łotwę
z innemi państwami, niezmiernie charakterystycznym jest trak-

tat handlowy z Anglją z 22 czerwca 1923 roku. Traktat ten

wprawdzie zapewnia Anglji prawo największego uprzywilejo-

wania, jednak Anglja w § 7 traktatu dobrowolnie rezygnuje z

przywilejów celnych i innych, które są lub będą przyznane Ro-

sji, Finlandji, Estonji i Litwie. Anglja zarazem zastrzega, że z

przywilejów tych korzystać będzie, jeżeli przyznane będą przez

Łotwę jeszcze jakiemu innemu państwu, oprócz wymienionych.
Z tego wynika jasno, że Anglja nie zalicza Polski do rzędu ta-
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kich państw Bałtyckich, których uprzywilejowanie przez
Łot-

wę samo przez się byłoby zrozumiałe.

Polityka celna państwa łotewskiego przechodziła kilka faz

rozwoju. Z początku wprowadzono bardzo wysokie cła na

wszystkie przywożone towary nie niezbędne, aby zapobiedz

wywozowi waluty za granicę i ograniczyć przywóz towarów

z zagranicy. Pierwszeństwo zakupu przywożonych towarów do

25% ich wartości przyznano ministerjum aprowizacji, co stwa-

rzało pole do licznych nadużyć. Robionoteż trudności przy wy-

wozie, żądano np., żeby 25% wartości wywożonych towarów

wpłacano do ministerstwa skarbu w zagranicznej walucie. Ta

pierwsza taryfa nie przyniosła państwu tego, czego po niej

oczekiwano, lecz przyczyniła się do rozwoju szmuglu. Następ-
na taryfa celna 1921 roku, opracowana przez min. skarbu Kal-

ninga, miała również wybitnie fiskalny charakter, lecz ludność

odniosła się do niej życzliwiej, gdyż taryfy celne były ściśle ure-

gulowane, a kłopotliwe starania się o pozwolenie, co prawie
zawsze łączy się z nadużyciami, stały się zbytecznemi. Taryfa
Kalninga wprowadza, z małemi tylko ograniczeniami, swobodę

wywozu. Następna taryfa 1922 r. jeszcze bardziej zniżyła cła

wywozowe, oraz zapoczątkowała zniżkę ceł przywozowych, co

zostało ułatwione przez poprawę sytuacji finansowej państwa.
Przepisy dawnej taryfy Kalninga zupełnie uniemożliwiały przy-

wóz, gdyż towary obłożono tak wysoką taryfą przywozową, że

to równało się niemal zakazowi przywozu.

Taryfa 1923 roku poszła w kierunku dalszego zniesienia

ograniczeń. Utrzymano jedynie cło
wywozowe na drzewo, w

stosunku do pierwszych taryf nie tak wysokie. Dalszy rozwój

(projekt rządowy z końca 1924 roku) przewiduje dalszą zniżkę
ceł oraz podział taryf na 2 kategorje: normalną i konwen-

cjonalną. Konwencjonalna taryfa jest taryfą ulgową i wejdzie w

życie w stosunku do tych państw, z któremi będą zawarte spe-

cjalne traktaty i konwencje. O zupełnem zniesieniu ceł nie mo-

że być mowy wobec przeciwieństw w sejmie: przedstawiciele
przemysłu i rolnictwa domagają się taryf ochronnych, przed-
stawiciele zaś klasy robotniczej występują przeciw cłom przy-

wywozowym na zboże i żądają wprowadzenia ceł wywozowych
na artykuły żywności.

Komunikacja. Koleje Łotwy, które przed wojną

były jedną z najważniejszych przyczyn jej prawidłowego ro-

zwoju handlowegoi tranzytowego, nie ze względu na gęstość sie-

ci kolejowej, bo tej nigdy nie było, lecz wskutek doskonałych
połączeń z centrami Rosji, wiele ucierpiały podczas wojny. Z

1646 mostów kolejowych 90 było wysadzonych w powietrze, a

120 uszkodzonych. Z torów kolejowych 12% było zupełnie
zniszczonych, 18% wymagało kapitalnego, a 30 % częściowego
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remontu. Z dworców i budynków kolejowych 40% zupełnie

było zniszczonych, a 50% poważnie uszkodzonych. Aparatów

telegraficznych i telefonicznych tylko 10% pozostało. Warsztaty
iskłady kolejowe zostały w 1915 roku wywiezione w głąb Rosji.
Z 550 parowozów i 15.000 wagonów przedwojennych pozostało
27 starych parowozów i 2.023 wagonów towarowych, z czego
tylko połowa zdatna była do użytku.

Rząd szybko przystąpił do odbudowy. Podczas gdy je-
szcze w 1920 r. byto tylko 169 parowozów i 5.000 Wagonów (z

czego 213 osobowych), dziś funkcjonuje 338 parowozów i 6.000

wagonów. *) Eksploatuje się dziś po naprawie całą sieć kole-

jową długości 2.912,1 km., z czego przypada na rosyjskie linje
szerokotorowe 1.435,8 km., na linje zachodnio

- europejskiej
szerokości 424,1 km., a reszta na wązkotorowe i drugorzędne
linje.

Najważniejsze znaczenie dla życia gospodarczego Łotwy

mają linje Ryga—Dyneburg, Ryga—Rzeżyca—Ziłupe (na granicy
rosyjskiej) w kierunku na Moskwę i Ryga—Tukkum—Windawa,
zaś z linji typu zachodnio-europejskiego Ryga—Lipawa, która

jednak przechodzi częściowo przez terytorjum litewskie.

Dla dalszej odbudowy wagonów i parowozów rząd wybu-

dował warsztaty kolejowe w Dyneburgu. Rząd odbudował
bardzo wiele mostów żelaznych, z których najlepiej się przed-
stawiają ryski most kolejowy na Dźwinie i most na Aa w pobli-
żu ryskiego Strandu. Oba te mosty odbudowano w 1922 roku.

Przystąpiono też do odbudowy zniszczonych dworców kolejo-
wych.

Sieć kolejowa Łotwy nie jest zbyt rozgałęziona. Na 100

km." terytorjum przypada na Łotwie 4,5 km. kolei*'), na 10.000

mieszkańców — 16,1 km. kolei. Trochę kolejek podjazdowych
dla celów strategicznych pobudowali podczas okupacji Niemcy.
Obecnie przy zwężeniu życia gospodarczego niema gwałtowne;
potrzeby rozszerzania sieci kolejowej. Jednak sejm łotewski

w 1924 roku uznał za potrzebne rozpoczęcie budowy linji kolei

Ryga - Lipawa o typie szerokotorowym rosyjskim, z pominię-
ciem terytorjum litewskiego, przez które komunikacja dzisiaj
się odbywa. Kolej ta służyć będzie tranzytowi rosyjskiemu.
Dwa lata temu mówiono obszernie o zamiarze budowy tej linji
przez konsorcjum amerykańskie. Amerykanie jednak porzucili
tę incjatywę, zwątpiwszy zapewne o możności szybkiego nawią-
zania normalnych stosunków handlowych z Rosją.

*) Część parowozów i wagonów zwróciła Rosja, mniej jednak, niż

się zobowiązała traktatem ryskiem 192(1 roku. Przed wojną obsługiwało

•cale terytorium 555 parowozów i 18.000 wagonów.

**) W Polsce — 3,8 kim.
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Taryfy osobowe są stosunkowo niedrogie, droższe są na-

tomiast taryfy towarowe. Od 1921 do 1°24 roku taryfy nie

ulegały zmianie.

Ód 1920 roku do 1923 roku liczba przeciętna pasażerów

miesięcznie wzrosła ze 159.000 do 856.000, liczba towarów z

28.066 tonn do 207.336 miesięcznie (o 638%).
Z bardzo małemi wyjątkami koleje są państwowe. Z

po-

czątku stan kolei był niezmiernie ciężki, gdyż ruch osobowy
był mały, wagonów było mało, a i te czasem musiały bez żad-

nego wynagrodzenia iść na potrzeby armji. To też lata budże-

towe 1919/20 i 1920/21 dały deficyt. Jednak już następne łata,

dzięki umiejętnej gospodarce i nieprzcładowywaniu budżetu

kolei zbytecznym personelem służbowym, przynoszą państwu

dochód.

Dzisiejszy stan sieci kolejowej" odpowiada prawie całko-

wicie tym warunkom gospodarczym, w jakich dzisiejsza Łotwa

się znajduje. Z każdym rokiem widać postępy. Zwiększa się

szybkość i punktualność ruchu. Konwencje kolejowe z są-

siedniemi państwami czynią podróże na Łotwę i przez Łotwę
normalnemi. Pożądane jest jedynie zwiększenie liczby wago-

nów, dziś na wielu linjach niewystarczającej.
Drogi wodne. 0 drogach rzecznych było już wspom-

niane na innem miejscu. Komunikacja wodna z zagranicą od-

bywa się przez trzy łotewskie porty: Lipawę, Rygę i Windawę.
Sama Łotwa dziś posiada 31 parowców pojemności 22.763 tonn,

56 żeglowców (7.700 tonn) i 9 statków motorowych (707 tonn).
Razem 96 statków (31.170 tonn). Jest to znaczny postęp w

porównaniu ze stanem rzeczy w roku 1920, gdy Łotwa całe-j
floty handlowej miała tylko 45 statków pojemności 8.915 tonn,

jednak osiągnięto dotychczas zaledwie połowę tonnażu przed-

wojennego.
Rozwinął się też w ostatnich łatach ruch okrętowy wsku-

tek nawiązania stosunków handlowych z innemi państwami.

Sądząc z tempa rozwoju, stan przedwojenny zapewne szybko

będzie osiągnięty.
Liczba okrętów, które wpływały do łotewskich okrętów

przed wojną, zaraz po wojnie i obecnie przedstawia się w cy-
frach jak następuje:

RYGA WINDAWA LIPAWA Ogółem

ni. Liczba *
. Liczba Liczba * * Liczba

Rok
okrętów

,onaż
okrętów

tonoż
okrętów

tonaż
okrętów

tonaż

1912 2763 1.948.923 i 144 685.000 1546 861.025 5453 3.494.946

1920 795 216 249 143 26 098 815 223.351 1753 465.698

1921 1049 341.902 210 37.834 845 405.114 2104 784.850

1922 1382 548.249 534 254 422 885 479.338 2801 1.282.009

1923 1823 740 852 653 233.989 981 452.682 3457 1.427.523
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O wzroście żeglugi w ostatnich czasach świadczy fakt, że

w styczniu 1925 roku wpłynęło do portu ryskiego 109 statków

(podczas gdy w styczniu 1924 r. 36 statków), w styczniu 1925 r.

odpłynęło z portu ryskiego 138 statków (w styczniu 1924 r.

tylko 61).
Najwięcej przybywało okrętów z łotewską flagą, zaś z

cudzoziemskich — najwięcej niemieckich, potem angielskich,
wreszcie trzech państw skandynawskich. Od 1921 roku poczy-

nają się pojawiać w portach łotewskich polskie okręty, a licz-

ba ich z każdym rokiem wzrasta. *).

FINANSE PAŃSTWA.

A) Waluta. Obejmując ster państwa w niezmiernie

trudnych warunkach finansowych rząd łotewski miał do prze-

zwyciężania niesłychany chaos w dziedzinie walutowej. Na

terenie Łotwy obieg miały: carska waluta rosyjska, mająca aż

do 1921 roku wielkie wzięcie wśród ludności wiejskiej, która

sprzedawała zrazu produkty tylko za monetę carską, niemie-

ckie ostrubie i marki, dumskie ruble i kierenki, przejściowo
wreszcie moneta bolszewicka.

Choć kasa była pusta, podatków nikt prawie nie chc.ał

płacić, a o zaciągnięciu pożyczki wewnętrznej, a tembardziej

zagranicznej w tych ciężkich i trwożnych okolicznościach nie

było mowy, postanowił jednak wprowadzić nie-

zwłocznie nową walutę łotewską. Już w styczniu 1919 roku

zapowiedziano, że będzie nią rubel łotewski, który już
w swem założeniu miał być monetą tymczasową (o czem świad-

czy nazwa, obca narodowi, lecz mogąca oddziałać na psychikę
ludu, przyzwyczajonego do uważania rubla za dobry pieniądz).
Rubel łotewski miał się równać 1 ostrublowi, 2 markom nie-

mieckim i 11 2
rublom carskim. Pierwsza emisja nastąpiła już w

kwietniu 1919 roku. Ludność z początku patrzała na nową

walutę niezbyt chętnie. Walka z rublem carskim szła bardzo

powoli, zaś stosunek wzajemny walut regulowany był nietyle

przez zarządzenia rządowe, ile przez stosunek podaży do popy-
tu. Emisje były zbyt wielkie, ale wojna z Bermondtem i bolsze-

wikami czyniła je niezbędnemi. Nie wpływało to oczywiście
na podniesienie kursu rubla łotewskiego. W 1920 roku ogło-
szono, że rubel łotewski jest jedynym środkiem płatniczym, choć
rubel carski aż do końca 1920 roku, t. j. do katastrofy Wrangla,
chętnie był przyjmowany i w ciągu 1920 roku zdarzały się na-

*) Polskie okręty wojenne („Piłsudski". „Haller" oraz torpedowce)
niejednokrotnie przybywały z wizyta do łotewskich portów. Łotwa posiada

jeden okręt wojenny „Virsaitis".
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wet monety, że, wbrew wszelkim rozporządzeniom, ruble

carskie, majdujące się w dobrym stanie, przyjmowane były po
kursie 1 rub. carski = 2 rublom łotewskim *).

Kurs rubla łotewskiego nietylko w stosunku do rubli car-

skich i ostrubli, które wreszcie w początku 1921 roku znikły
z obiegu, lecz i w stosunku do zagranicznej waluty ulegał cią-

głej zmianie, przeważnie jednak wykazując tendencje zniżkowe,

wskutek nadmiernej inflacji. Wytworzyła się, zwłaszcza na

czarnej giełdzie ryskiej, dzika orgja spekulacji. Miało się wra-

żenie, że żywioły, wrogie młodemu państwu łotewskiemu,

sprzysięgły się, aby zniszczyć państwo przez unicestwienie jego

waluty. Drożyżna wzrastała z każdym dniem zatrważająco.
Żadnych warunków stabilizacji nie było widać. Pod wpływem
wiadomości, że ma nastąpić nowa emisja, w kwietniu 1921 roku

rubel gwałtownie zaczął spadać, przy nietajonej nadziei wrogów
Łotwy.

Rząd aresztuje czarnogiełdziarzy, zamyka prywatne kan-

tory wymiany, lecz nic to nie pomaga. Zdaje się, że czarna

godzina dla Łotwy nadeszła. Gabinet Ulmanisa upada.
W tych ciężkich warunkach uratował finanse

przez stabi-

lizację waluty nowy minister skarbu Reinhold Kalning. Jego

zasługi dla kraju są wielkie.

Kalning zażądał stosowania oszczędności w szerokim za-

kresie oraz zrównoważonego budżetu. 0 znacznem podwyż-
szeniu podatków nie myślał, gdyż podatki na Łotwie, jak na

kraj, zubożały przez wojnę, były już i tak nadmiernie wysokie.
Zapowiedział nową stałą walutę, opartą na złotym franku, któ-

ra będzie stopniowopuszczana w obieg. Zapowiedział stworzenie

banku emisyjnego z udziałem zagranicznych kapitałów. Zażą-
dał zniesienia monopoli oraz uzgodnienia taryf celnych z taryfa-

mi innych państw. Wyraził wiarę w stworzenie czynnego han-

dlowego bilansu. Zażądał, aby na 5 lat sprowadzonoz zagranicy
bez cła maszyny i surowce.Wreszcie dla przeprowadzenia swe-

go programu w życie żądał uniezależnienia od partji politycz-
nych.

Nie wszystko, czego Kalning się domagał, zostało zreali-

zowane. Zostało bardzo wiele monopoli. Bilans handlowy
Łotwy nie stał się czynnym, choć był moment (w 1922 r.), że

niewiele do tego brakowało. Od wpływu na sanację skarbu

stronnictw politycznych Kalning nie uchronił się. Sam zresztą
należał do prawicowej partji Berga i niektóre jego zarządzenia
dyktowane były interesami klas, z któremi partją ta była zwią-

zana. Na ogół jednak Kalning umiał wznieść się ponad intere-

*) W 1920 roku pojawiło się na rynku łotewskim mnóstwo 500-rub-

]<>wek carskich zupełnie nowych tajemniczego pochodzenia (podobno świe-

żo przysłane z Rosji).
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sy partyjne w swej służbie dla państwa. Stronnictwa nie zawsze

umiały to czynić: obaliły go w październiku 1924 r. (powtórnie)
w sprawie, w której, jak wielu twierdzi, słuszność była po jego
stronie.

Udały się natomiast Kalningowi wszystkie plany oszczęd-
nościowo- budżetowe. Budżet 19012 roku obcięto o 50%.
Zredukowanowielu urzędników *). Na plus rządowi łotewskiemu

zaliczyć jednak należy, że akcję tę przeprowadzono poważnie
i nie z pobudek partyjnych. Skasowano kilka ministerjów

(aprowizacji, handlu i przemysłu). Politykę celną zastosowano

do wskazówek Kalninga. Wycofano z obiegu rosyjskie bankno-

ty. Co zaś najważniejsze, zatamowano drożyznę i wstrzymano

spadek rubla łotewskiego (w czerwcu 1921 roku), mimo że obieg
pieniężny jeszcze przez czas jakiś wzrastał. Wzrost drożyzny
został zatamowany nieco później: na jesieni 1921 r. **).

*) W 1922 roku było na Łotwie .58.437 urzędników, a w tej liczbie

13.532 w Rydze i 24.905 na prowincji.

**) Wahania kursu rubla łotewskiego, obiegu pieniężnego oraz cen

środków żywności w okresie, poprzedzającym stabilizację, ilustrują nastę-

pujące cyfry:

A) Kurs rubla lot. (1 funt szt. = rubli łotewskich):

Rok 1920 Rok 19221

Styczeń 233 792

Luty 239 783

Marzec 290 990

Kwiecień 301 1972

Maj 320 1845

Czerwiec 230 1888

Lipiec 300 1692

Sierpień 350 1409

Wrzesień 530 1390

Październik 575 1380

Listopad 610 1110

Grudzień 720 1010

B) Obieg pieniężny (w mil. rubli łot.)

Rok 1920 Rok 1921

Styczeń • 156,44 1142,24

Luty 193,59 1139,24

Marzec 232,80 1535,28

Kwiecień 324,52 1859,73

Maj 389,27 1988,29

Czerwiec 484,27 2194,03 • ».
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Kurs rubla zatrzymał się w czerwcu 1921 roku na pozio-
mie 1 f. szterl.

—
1900 rub. lot., poczem zaczął szybko i stale

się podnosić, przyczyniając wielkie straty nieoczekującym tego
spekulantom. Obok takich przyczyn, jak zaprowadzenie równo-

wagi w budżecie, już samo nazwisko Kalninga i zdanie, wypo-

wiedziane przezeń, że sytuacja finansowa Łotwy jest ciężka,
lecz nie beznadziejna, oddziaływało suggestyjnie, budząc wiarę
w walutę łotewską. Wreszcie trudności pozbywania sięobcej wa-

luty w związku z jej ciągłym spadkiem, zamknięciem kantorów
i utrudnieniem operacji walutowych bankom stały się tak wiel-

kie, że rubli łotewskich, jako jedynego łatwego środka obiego-
wego, zaczęto wszędzie poszukiwać.

Rząd całkowicie opanowałsytuację i doprowadziwszy kurs

rubla do stanu: 1 f. szt. = 1146 rub. łot., stabilizował go w tem

stadjum w początku 1922 roku.

Potem stosunek rubla łotewskiego do funta szt. uległ
pewnej zmianie, wskutek zmiany stosunku funta do dolara,
jednak stosunek rubla łotewskiego do dolara, wyrażający się jak
260 : 1. pozostał aż do dziś niezmieniony.

Wtedy dopiero stworzono bank emisyjny (1 listopada 1922

roku). Bank ten, wbrew pierwotnym zamiarom Kalninga, po-

Rok 1920 Rok 1921

Lipiec 696,35 2305,24

Sierpień , 841,41 2243,73

Wrzesień 858,18 2086,99

Październik 882,18 2129,19

Listopad 899,16 2228,61

Grudzień 1030,74 2464,57

Niezupełna równoczesność inflacji ze spadkiem rubla świadczy, że

nietylko ilość waluty w obiegu, lecz i jej sita nabywcza wpływała na kurs.

C) Drożyzna (dla przykładu parę produktów — stan ze sty-

cznia 1920 r. przyjęty za 100 — produkty w funtach)

1920 rok Wołowina Masło 1921 rok Wołowina Masło J^J™
pazcnnd pszenna

Styczeń 100 100 100 Styczeń 235 391 353

Luty 105 129 113 Luty 263 371 361

Marzec 168 175 147 Marzec 305 408 349

Kwiecień 182 174 159 Kwiecień 382 405 454

Maj 185 183 143 Maj 484 499 529

Czerwiec 152 151 182 Czerwiec 421 453 535

Lipiec 185 198 205 Lipiec 460 485 526

Sierpień 195 276 269 Sierpień 400 599 525

Wrzesień 215 321 292 Wrzesień 389 633 525

Październik 219 377 295 Październik 356 654 514

Listopad 190 383 332 Listopad 297 668 459

Grudzień 219 372 307 Grudzień 316 574 393



114

wstał bez tak wielkiego udziału zagranicznych kapitałów, jak
to pierwotnie zamierzano.

W czasie, gdy powstawał bank emisyjny, obaw co do po-

nownego spadku rubla już nie było, gdyż rząd nagromadził
w skarbcu tak znaczne zapasy obcych walut,*) bądź za sprzeda-
ny w Anglji len, bądź od wyzbywających się ich równie szyb-
ko, jak je niegdyś nabywali, obywateli, bądź innemi drogami,
że zapasy te, niezależnie od wciąż wzrastającego zapasu złota,
stworzyły mocny fundament pod przyszłą walutę.

Walutą tą stał się łat ==: złotemu frankowi unji łacińskiej
(0,2903226 gramów złota) = 50 rublom łotewskim. Stosunek

dolara do łata jest 1 = 5,18. Łat, jak stąd widać, równa się
naszemu złotemu.

Łat wprowadzono nie odrazu. Najpierw był teoretyczną

monetą, notowaną na giełdach jedynie. Później obliczano

w łatach podatki i inne opłaty. Potem na banknotach oznaczać

zaczęto, obok rubli, liczby równoważnych rublom łatów (np. na

banknotach 500-rublowych przybijano czerwoną farbą stempel z

napisem 10 łatów). Później dopiero zaczęto bić srebrną i niklową

monetę w łatach, puszczając ją w obieg bardzo wolno, aby nie

wywoływać inflacji.
Na tle tych obaw doszło do konfliktu Kalninga z sejmem

i do dymisji Kalninga w jesieni 1924 roku. Kalning, bojąc się in-

flacji, uzależniał wypuszczenie w obieg nowych łatów od wyco-

fywania z obiegu łotewskich banknotów rublowych. Sejm sta-

wiał trudności. Kalning uznał w stanowisku kół sejmowych oba-

lenie ustalonej w statucie Banku emisyjnego zasady, że tylko
bank emisyjny ma prawo emisji na warunkach, które zapobie-

gają inflacji. Kalning zarzucał sejmowi, że wtrącić chce kraj w po-

nowny okres inflacji. Na to mu odpowiadano, że dwuwalutowość

(łaty i ruble) należy przez czas pewien utrzymać, gdyż sprzyja
ona oszczędności. Łatwiej wydać łaty, niż ruble, gdyż publicz-
ność, wydając pieniądze, boi się dużych cyfr. Taka jest psychika
tłumu. Kalning zniechęcony podał się do dymisji i dziś, jako
poseł opozycyjny, w komisji budżetowej i sejmie występuje prze-
ciw nowym emisjom, broniąc swego planu.

Gdy Kalning porzucał ostatecznie tekę ministra skarbu,
byłe w skarbie zapasu złota na 14.700.000 łatów, zaś zapasu wa-

lut zagranicznych na 1.600.000 łatów *). Przy normalnym roz-

woju kraju katastrofy spodziewać się więc nie należy.
Natomiast budżet coraz trudniej ułożyć bez deficytu.

*) 1 stycznia 1922 r. w kasach państwowych było zagranicznych

walut na 11.699.650 łatów, gdy 1 stycznia 1921 r. — tylko 74.040 łatów.

**) Do końca 1924 roku emisja łatów dosięgła liczby 27.300.000. Pro-

cent dyskontowy łotewskiego (t. j. emisyjnego) Banku wynosi 9% na wek-

sle krótkoterminowe i 8% redyskonta dla banków prywatnych.
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B) Budżet. Budżet państwowy Łotwy na rok 1920/1 (rok
budżetowy liczy się zawsze od 1 kwietnia do 31 marca następne-

go roku), mimo pierwszych poważniejszych prób oszczędnościo-
wych, zakończył się deficytem. Dochody wyniosły 2268,7 mil. ru-

bli łot., wydatki 2488,1 mil. rubli łot. W następnym (1921/2) roku

budżetowym, budżet przewidziany przez komisję budżetową w

wysokości 6.669,3 mil. rubli łot., okazał się znów deficytowym.
Faktycznie wszystkie dochody zwyczajne i nadzwyczajne przy-

niosły tylko 4321,5 milj. rubli łot. *).

W następnych latach budżety są bardziej realne (zupełnie
realnemi okazały się tylko budżety kolejowe), gdyż opar-
te są na dokonanej już stabilizacji waluty. Wprawdzie stabiliza-

cja waluty nie szła w parze z uzdrowieniem całej gospodarkikra-

jowej, z czego przeciwnicy czynili i czynią Kalningowi zarzuty,
trudno jednak się dziwić Kalningowi, że przedewszystkiem my-
ślał o uleczeniu najgroźniejszej choroby.

Budżety, preliminowane przez sejm na trzy następne lata,

przedstawiają się jak następuje:

R. 1922/3 R. 1923/4 R. 1924/5

Dochody (w milj. łatów) 161,37 162,49 182,03

Wydatki „
149,31 172,47 193,73

Różnicę w 2 ostatnich latach proponowano pokryć opera-

cjami kredytowemi oraz oszczędnościami.

Według danych departamentu kredytowego ministerjum

skarbu, budżet 1922/3 oraz 1923/4 został zrealizowany nieco od-

miennie, lecz deficytu nie wykazał. Faktyczne wykonanie bud-

żetu przedstawiało się, jak następuje, dla tych 2 lat (dla roku

1924 5 zestawień jeszcze być nie może):

Rok 1922/3 Rok 1923/4

Dochody (w milj. łatów) 228,65 208,96

Wydatki „
191,97 186,69

Nadwyżka „
36,68 22,27

Według działów budżet 1923 4 roku przedstawia się, jak nastę-

puje:

*) Deficyt ten częściowo pokryto emisją, a częściowo oszczędnościa-

mi i innemi zarządzeniami.
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Dochody (w milj. łat.) Wydatki (w milj. lat.)

Sejm i prezydent — 0,97

Gabinet ministrów 1,01 0,34

Min. spraw zagrań. — 1,76

Min. sprawiedliwości 0,75 3,94

Min. spraw wewnętrzn. 2,53 8,71

Min. oświaty 1,12 10,96

Min. skarbu 129,99 80,17

Min. rolnictwa 28,70 9,58

Min.komunikacji 36,80 37,45

Min. pracy 0,18 3,59

Min. wojny 1,43 28,40

Nadwyżki budżetowe 6,40 —

Kontrolapaństwa — 0,57

Urząd statystyczny — 0,25

Ogótem 186,69

Poszczególne kategorje dochodów w zestawieniu procen-

towem dla 2 lat ostatnich przedstawiają się jak następuje:

Dochody zwyczajne i nadzwyczajne

Rok 1923 4 Rok 1924 5

Podatki zwykłe 4,73 4,54

Opłaty 3,96 3,68

Podatki pośrednie, cła 30.01 30.41

Dobra państwowe 15,13 11,88

Przedsiębiorstwa państwowe 19,23 21,52

Regalja i monopole 22,61 23,33

Państw, operacje kredytowe 0,57 1,21

Zwrot państwowych wydat-
ków i inne różne wpływy 3,76 3,43

Ogółem 100,00 100,00

Czy budżet na rok 1924 5 udaio się w całości przeprowa-

dzić, niewiadomo.Dotychczas rząd wykazywał duży talent, wią-

żąc koniec z końcem bez uciekania się do pożyczki zagrani-
cznej.

C) Monopole. Z monopoli państwowych po reformach

Kalninga pozostały główniemonopolspirytusowy i monopol lnia-

ny. Kalningdążył w ostatnich czasach do zniesienia tego ostatnie-

go monopolu, twierdząc, że jest on dość uciążliwy dlaprodukują-
cych len mas włościańskich. Podniosła się jednak przeciw temu

burza protestu. Zarzucano, że po zniesieniu monopolu cała sprze-
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daż skoncentruje się w ad hoc stworzonych trustach lnianych.
Monopol pozostanie, stając się tylko monopolem bogatych spó-
łek, zamiast monopolem państwowym, a państwo straci poważne
źródło dochodu. Podejrzewano nawet Kalninga, że sam chce

wejść w porozumienie z temi spółkami, co jest, zdaje się, nie-

uzasadnione.

Dochody obu monopoli przedstawiają się, jak następuje:

Monopol lniany (czysty dochód) Monopol spirytusowy

Dochody Wydatki Czysty dochód

w milj. łatów w łatach

Rok 1920 1 5,16 4.158.447 1.823.947 2.334.474

Rok 1921/2 5,79 16.462.436 3.241.199 13.221.236

Rok 1922 3 5,90 27.922.350 8.810.961 19.181.389

Rok 1923 4 6,19

D) Długi państwowe. Rząd łotewski jeszcze w 191S
roku musiał się zapożyczyć u prywatnych osób i instytucyj, aby
rozpocząć pracę państwową. 6 grudnia 1918 roku zaciągnięto
pożyczkę wewnętrzną niepodległościową {5%) na lat 15 w wyso-
kości 10 milj. rubli carskich. Później w ciężkich momentach 1919

roku zaciągnięto pożyczkę u Litwinów. W 1920 r. zawarto nową

pożyczkę wewnętrzną obligacyjną (4%) do wysokości 50 mil. r.

łotewskich. Długi wewnętrzne nie przekraczają sumy 403.522

łatów (2.741.516 franków). Potem zaciągnięto pożyczki we Fran-

cji za materjał wojenny, w Anglji i Norwegji (6.738.127 koron),
które rząd łotewski według planu spłaca. Co do spłaty Amery-
ce największego z tych długów, wynoszącego dziś razem z pro-
centami 6 miljonów dolarów z górą, nawiązano w 1924 r. z rzą-

dem amerykańskim rokowania, które idą pomyślnie. Sprawa
długów dla Łotwy nie przedstawia się groźnie.

\

E) Banki i kooperatywy. Rząd szczęśliwie prze-

prowadził walkę z trudnościami finansowemi. Najgorszy okres

ma już poza sobą. Mimo, że nie zdołano uczynić z Łotwy kraju
o czynnym bilansie handlowym, jednak dzięki zręcznej finan-

sowej polityce rządu bilans płatniczy wykazuje stan aktywny.
Pozostaje wspomnieć o roli banków oraz stowarzyszeń

współdzielczych, w dziele finansowego odrodzenia kraju.

Jak poprzednio zaznaczono, emisyjnym bankiem stat się

założony przez Kalninga Bank łotewski, którego statut zapobie-

gał możliwości inflacji. Drugim bankiem państwowym był Pań-

stwowy Bank Rolny, który rozpoczął działalność 1 maja 1922

roku (operacje listami zastawnemi rozpoczęły się dopierow koń-

cu 1922 roku).
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Na działalności banków prywatnych okres wojenny odbił

się fatalnie. Od 1914 do 1920 roku liczba banków zmniejszyła się
o 8 (z 13 do 5), liczba Towarzystw Wzajemnego Kredytu o 31

(z 41 do 10), liczba kas pożyczkowo-oszczędnościowych o 242

(z 259 do 17). Bilans banków zmniejszył się o 506,29 milj. złotych

franków, bilans Towarzystw Wzajemnego Kredytu o 221,25 mil.

zl. franków. Rok 1921 ożywia znowu życie gospodarcze i od tej

pory rozpoczyna się wzrost banków i innych instytucji kredy-

towych *).
Już w połowie 1923 r. funkcjonujena Łotwie 16 banków z

bilansem 55,55 mil. złotych franków, 23 Towarzystw Wzajem-

negoKredytu z bilansem 8, 96 mil. złotych fraków, oraz 179 kas

pożyczkowo-oszczędnościowych z bilansem 8,01 mil. złotych fr.

Razem 218 instytucji kredytowych z bilansem, wynoszącym

72,52 mil. złotych franków. Instytucje te przyczyniają się do tego,
że życie gospodarcze Łotwy zaczyna płynąć normalnem ko-

rytem, między innemi przez subwencjonowanie przemysłu.
Tak np. do 1 stycznia 1924 roku państwowy bank rolny

udzielił zasiłków dla przemysłu rolnego w wysokości 1.218.865

łatów. Bank Łotewski wydał w tym czasie przemysłowym
przedsiębiorstwom o wiele większe kredyty, co się przyczyniło
dorozwoju przemysłu, tembardziej że w tym samym czasie kon-

stytuanta uchwaliła ustawę o ułatwieniach przy
odbudowie

przemysłu, zawierającą szereg ważnych postanowień (dotyczą
one zwłaszcza ułatwień celnych).

Na subwencjach państwo wiele straciło, gdyż w 1921 roku

kurs złotego franka wynosił 98 rub. łotewskich, zaś od 1922 roku

ustalono go na 50 rub. łotewskich, Państwo jednakumiało poczy-
nić zarządzenia, ktcre zmusiły również i dłużników do ucze-

stnictwa w państwowych stratach.

Największy kapitał zakładowy posiadają następujące ban-

ki: Ryski Bank Handlowy —
3.800.000 łatów, Bank Handlu

i Przemysłu Łotewskiego — 2.100.000 łatów, Lipawski Bank —

1.000.000 łatów, Ryski Międzynarodowy Bank — 1.200 tys. ła-

tów, oraz Bank Ryski Handlu Zagranicznego—
1.000.000 łatów.

Ruch współdzielczy wspaniale się rozwinął na

Łotwie. Odpowiadał on całkowicie psychice Łotyszów. Niektórzy
pisarze początki jego widzą w dalekiej przeszłości, t. zw. ~talk-
a", co oznacza wspólną pracę chłopów, dla odbywania zbio-

rowo pewnych powinności względem dworu za czasów pań-
szczyźnianych. W pierwszej połowie XIX wieku cały ruch eko-

*) Są one oparte na zdrowych podstawach. Na Łotwie banki pow-

stawały nie w okresie inflacji, lecz w okresie stabilizacji. Do tworzenia ban-

ków spekulacyjych rząd nie dopuczczał; ze spekulacją walczono bardzo'

ostro.
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nomiczny odbywa się bez współudziału Łotyszów. Pierwsza ło-

tewska kooperatywa spożywcza powstaje w Rydze w 1865 roku,
poczem ich sieć zaczyna się szybko rozwijać, W 1879 roku od-

bywa się pierwszy zjazd kooperatyw w Rydze. Związki zaczęły

powstawać dopiero po rewolucji 1905 roku.

Przed samą wojną (1 stycznia 1914 roku) byfo na Łotwie

czynnych 88 kooperatyw spożywczych (21.780 członków), 240

kooperatyw kredytowych (członków 78.516), 181 spółek rol-

niczych (członków 17.540), 88 kooperatyw mlecznych (członków

1634), 294 spółek handlowych (członków 5467), 149 towarzystw

zbiorowej utylizacii maszyn (członków około 2500), 9 spółek ry-
backich (członków około 3.400), 13 spółek ogrodniczych, 28 spó-
łek pszczelniczych (członków około 7.500) i wreszcie 9 central-

nych organizacyj spółdzielczych.

Wojna źle się odbiła na ruchu kooperatystycznym. Jedyną
pociechą było, że za Kiereńskiego uzyskano zatwierdzenie statu-

tu centrali spółdzielni spożywczych pod nazwą ~Konsums",
która przetrwała nawet rządy niemieckie, niekorzystne dla

spółdzielni łotewskich. Bolszewicy jednakw 1919 roku znacjona-
lizowali „Konsums". a dziat spółdzielczy tej centrali zupełnie
zlikwidowali. Majątek rozgrabiono. Wiele towarów wywieziono
z Rygi do Rosji. Przywódcy ruchu spółdzielczego musieli rato-

wać siebie i resztki majątku ucieczką do Lipawy. Razem koope-
ratywy straciły podczas wojny 99.635.632 rubli w złocie.

Od 1920 roku
rozpoczyna się jednak i dla kooperatyw no-

we życie Ich liczba przekroczyła już przedwojenna, normę.
Ich

upadek i rozwój,ponowny ilustruje następująca tablica:

Liczba czynnych kooperatyw
1. I. 1914 1. VII. 1919 1. I. 1924

Kooperatywy spoż. 88 12 348

Kooperatywy kred. 240 17 266

Spółki rolnicze 181 366

Kooperatywy mleczne 88 12 327

Spółki hodowlane 294 2 244

Tow. zbiorowej utylizacji

maszyn 149 — 77

Towarzystwa wzajemnych
übezpieczeń od ognia 296

— 218

Spółki rybackie 9 10 51

Spółki pszczelnicze 28
—

112

Zrzesz, i organizacje centr. 9 2 11

Ogółem 1382 55 2815

Bilans koooeratyw na 1 stycznia 1923 roku zamyka się w

cyfrach 3.081.629 łatów.
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Działalność kooperatyw jest uregulowana przez ustawę 5

stycznia 1919 roku, bardzo korzystną dla ich rozwoju. „Konsums"
należy do związku międzynarodowego kooperatyw. W marcu

1921 r. nakonferencji w Rydze kooperatywy Litwy, Łotwy i Esto-

nji postanowiły przystąpić do ściślejszej współpracy. Najbliższa
konferencja odbędzie się w roku bieżącym (1925). Jak dowodzą
autorowie broszury o kooperatywach łolewskch, wydanej przez

~Konsums", celem konferencji będzie utworzenie Związku koo-

peratyw wszystkich państw Bałtyckich.



ROZDZIAŁ VI.

Rozwój kultury łotewskiej.

Gdy się mówi o kulturze łotewskiej, często nietylko u Niem-

ców, lecz nawet i u niektórych Polaków, którzy od Niemców

uczyli się formowania poglądów nanaród łotewski, dostrzega się

gest lekceważenia i słyszy się pytanie: „Czy Łotysze ma;ą swo-

ją kulturę? Czy nie tworzy się ona teraz dooiero?".

Niema nic bardzej mylnego, niż taki pogląd. Mimo

siedmiuset lat niewoli, Łotysze mają tak wspaniałe zaczątki po-

ezji ludowej, jakiemi niekażdy naród cywilizowany poszczycić

t,ię może.

Nie maią Łotysze pposu zakończonego i stanowiącego

zamkniętą całość, jak fińska „Kalevala". Mają jednak wspania-

ły zbiór peśni ludowych ~Dajnias", stanowiący klucz duszy zbio-

rowej ludu łotewskiego przed niewolą i w pierwszych wiekach

niewoli niemieckiej.*)
~Dainias" — to przeważnie krótkie, rytmiczne czterowier-

szowe strofki, jak np. ta, charakterystyczna w treści i formie:

~Dziedot dzimu ,dziedot augu,

Dziedot mużu nodzivoju,
Dziedot navi ieraudziju
Paradizes darzinia",

co znaczy: Śpiewając rodzę się, śpiewając wzrastam, śpie-

wając pędzę życie całe, śpiewając patrzę na swą śmierć w ogro-
dach raju" i doskonale oddaje zamiłowanie ludu łotewskiego

*) Pieśni te zostały zebrane przez wielkiego patriotę łotewskiego,

Kriszjana (t. j. Krystiana) Barona, zmarłego w 1923 r. w 88 roku życia,

i wspaniałe wydane.
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do śpiewu. Istotnie lud łotewski śpiewa dużo i chętnie. Nie-
próżno związki śpiewacze były jedyną niemal spójnią narodu

w ciężkich dniach niewoli.

Kriszjan Baron, zasłużony zbieracz pieśni ludowych łotewskich (Dainias).

Jest tych pieśni 35.000. Jeżeli jednak zliczyć wszystkie
warjanty, to liczba ich dosięgnie 218.000.

Pochodzą one z różnych okresów. Niektóre sięgają nie-
zawodnie czasów pogańskich, gdyż przebija z nich kult natury,
a przedewszystkiem słońca życiodajnego (Saule) i księżyca, jego
narzeczonego. W późniejszych pieśniach Laime miesza się z

Marją, której kult narzucili krzyżaccy rycerze, lecz w bardzo
wielu pieśniach prastary kult kowala niebieskiego, piorunonoś-
nego boga, matki leśnej, matki wiatrów, i t. p., występuje w ca-

łej swej mocy.
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Są pieśni, przedstawiające cały żywot ówczesnego „czło-

wieka poczciwego", przez dzień cały i na wszystkie pory roku.

Można z nich sądzić o rozwoju rolnictwa w czasach pogańskich.

Inne przedstawiają stosunki rodzinne i rozwój ich od porywania
narzeczonej poprzez jej kupno aż do konwencjonalnegomałżeń-

stwa nowszych czasów.

Są. pieśni na święta, pogańskie i późniejsze chrześcijań-

skie, na święto duchów, na święto boga Ligo (później św. Jana,

z którego zrobiono jeźdźca, zamiast dawnegoboga lata) i t. p.

Są wreszcie pieśni sprośne (na podkładzie erotycznym), przy-

słowia i zagadki.
Niektóre pieśni malują stosunki społeczne. Stosunki z

przed najazdu niemieckiego trafiają się rzadziej. Najczęściej

przebija się w pieśniach stosunek do dziedzica
—

Niemca. Nie-

miec nie jest w pieśniach łotewskich z sympatją wspominany.
Między nim a djabłem nie czyni się niemal różnicy.

Jedna z piosenek przepojona jest nienawiścią socjalną do

panów:

„Kam, dievini, ta dariji, Citam labi, citam slikti?

Neliec valas bagatam Mit nabaga kajinam".

Co znaczy: „Dlaczegoś Boże tak uczynił: jednemu dobrze,

a drugiemu źle? Nie pozwól bogaczowi deptać nogami biedaka!

W innej znowu pieśni, po szeregu pogróżek dla Niem-

ców, strofa nieomal prorocza, tak blizka dziś ziszczenia, przy

radykalnej zmianie stosunków na Łotwie:

„Ai, vacieti, velna berns,

Vel tu iesi nabagos,
Vel tev mani balelini

Dos maizites gabaliniu".

(Ach, ty Niemcze, synu
czarta! I ty przyjdziesz kiedyś jako

nędzarz, i tobie nasi bracia (t. j. Łotysze) dadząkromkę chleba).
Dla badania starej łotewskiej kultury ludowej z jej moral-

nością, z jej filozofją (myt wieczności, myt dnia, myt roku).
Dainias są nieocenioną skarbnicą. Są nią i dla archeologa i dla

lingwisty.
Obok ..Dainias" zebrano również sagi i ludów i wy-

dano. Pumpurs wydał „Laczplezisa" (v. II rozdział), A.

Le r c h i s-Pu s z k ai t i s wydał 7 tomów bajek z piękną przed-

mową do narodu łotewskiego (1901 — 1903.)Wydawano również

wielokrotnie przysłowia łotewskie.

Wszystko to stanowi poezję ustną zbiorową, szczęśliwie

nrzez wieki przechowana i dzisiejszym pokoleniom nrzekazaną.
Słowo pisane pojawiło się wtedy dopiero, gdy zaszła tego ko-
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nieczna potrzeba, w okresie reformacji. Trzeba było wtedy
zwrócić się do Łotysza w jego języku rodzimym, aby zdobyć je-
go duszę bądź dla protestantyzmu, bądź dla katolicyzmu.

Pierwsza książka łotewska pojawiła się nazic-

mi polskiej. Drukuje ją w 1585 roku uniwersytet wileński.

Jest to katolicki katechizm Kaniziusa. W rok pcżniej drukują

protestanci po łotewsku przekład małego katechizmu Lutra, a

jeszcze w rok później psalmy i pieśni.
1 Latgalja nie pozostaje w tyle za zachodniemi dzielnica-

mi Łotwy. Niemal w tym samym czasie, gdy drukuje się w Wil-

nie katechizm po łotewsku, pojawiać się poczynają książki re-

ligijne w narzeczu latgalskiem, przeznaczonem ala mieszkań-

ców starych Polskich Inflant.

Panowanie niemieckie wycisnęło swe piętno na utworach

łotewskiego piśmiennictwa. Drukowane są one pismem go-
tyckiem, a ortografja oparta jest na niemieckiej. Dopiero po

odzyskaniu niepodległości wypiera się powoli i pismo gotyckie
i niemiecką niefonetyczną ortografję.

XVII wiek nic prawie nie daje. Wojny religijne ucichły.
Łotwa zachodnia pozostała przy protestantyzmie, Latgalja przy

katolicyzmie. Dla kogo i co wydawać? Znajdujemy zaledwie

rzeczy o tak praktycznem znaczeniu, jak przekłady statutów

cechów na język łotewski, następnie postylle, pieśni religijne
i t. d. Dzięki Szwedom, raz jeszcze w końcu XVII wieku wy-

dano biblję, przełożoną przez
Gliicka w duchu moralizatorskim,

fastor wzywa Łotyszów, aby byli posłuszni swym panom, przez

co staną się mili Bogu. Długo jeszcze istnieć będzie na Łotwie
literatura pastorska. Tendencja jej — zawsze ta sama.

Literatura świecka pojawia się dopiero w drugiej połowie
XVIII wieku: stanowią ją przeważnie zbiory bajek i powiastek,
książeczki popularno-naukowe, wreszcie kalendarze i abecadła.

Dzieje się to w tym czasie, gdy na całym świecie dominuje lite-

ratura wieku oświecenia, wstrząsająca dawnemi powagami. Do

chłopa łotewskiego te prądy nie dotarły. Chronią go od nich pa-

storzy niemieccy. Oni i w XVIII wieku (pastor S t ender) są

wyłącznie autorami i zbieraczami tej sui generis literatury, któ-

rą się karmi w XVIII wieku lud łotewski.

"Z pastorskiej sfery wyszedł jednakże innego typu człowiek:
zamiast nawoływać chłopów łotewskich do posłuszeństwa i po-

kory i zato obiecywać im nagrodę w niebie, wolał on przyczynić
się dopoprawy ich bytu tu na ziemi. Był tu wspomnianyjuż paro-
krotnie Garlieb Merkel. Merkel —to Multatuli Łotwy.
Jak tamten,nie dbając o karjerę, ni o to, co o nim powiedzą, wo-

łał na cały świat w swym „Maksie Havelaarze", że Jawańczyko-
wi dzieje się krzywda, tak Merkel w swem dziele niemieckiem
..Die Letten" (Lipsk 1796), które o tyle tylko należy do łotew-

skiej literatury, że wiąże się z calem życiem łotewskiem, wystą-
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pił gorąco w obronie ujarzmionych Łotyszów, przedstawiając ich
ucisk całemu światu.

„Die Letten, vorzuglich in Livland, am Ende des philosophi-
schen Jahrhunderts"

— taki jest pełny tytuł dzieła, przeniknię-
ty ironją, zapewne mimowolną. Smutną cechą tego wieku filozo-

fji było, że godził piękne ideały ludzkości, oparte na chłodnem

rozumowaniu, z ujarzmieniem całych narodów, jak np. polski,

który wszedł do grobuw okresie najwyższego rozkwitu tych ide-

ałów, oraz łotewski, który cierpiał przez cały wiek głęboko,
choć świat o tem nie wiedział.

Merkel, sam Niemiec, występuje jako oskarżyciel Niem-

ców. Liczenie się z warunkami politycznemi kraju i chęć spędze-
nia w nim starości sprawiły, że inny ucisk

—
ucisk rządu ro-

syjskiego —
świadomie niemal pomija, choć dużo da się przeczy-

tać między wierszami ieo"o dzieła.

Początek wieku XIX, dając włościanom łotewskim teore-

tyczną wolność osobistą, uzależnia ich całkowicie pod względem
ekonomicznym, a co za tem idzie, i duchowym od niemieckich

dziedziców i pastorów. Taką też cechę zależności od obcych
wpływów posiada pierwsza gazeta łotewska. „Latvieschu
Awizes" (Łotewska Gazeta), która się ukazała w 1822 roku

pod redakcją ulegającego niemieckim wpływom Wats o n a.

Na odrodzenie duchowe narodu łotewskiego długo jeszcze wy-

padło czekać.

Stało się to dopiero w drugiej połowie XIX wieku, pod
wpływem sprzyjających duchowemu wyzwoleniu Łotyszów wa-

runków politycznych i gospodarczych. I wtedy jednak — w tych
60-tych latach, które w umysłowości rosyjskiej tak potężną ode-

grały rolę — na terenie Łotwy wolna myśl łotewska nie może

dojść do głosu. Kto chce się swobodnie wypowiedzieć, musi to

czynić w Petersburgu. Tam powstaje pierwszy poważny poli-

tyczny organ łotewski ~Petersburgas Awizes" (Peters-
burska Gazeta), redagowany przez głośnego działacza Wal-
demara

przy współudziale wspomnianego już zbieracza pieśni

ludowych, Kr. Barona Gazeta wychodziła od 1862 do 1865

roku i z powodu ostrego tonu wystąpień przeciw szlachcie nie-

mieckiej została zamknięta, podobno na jej żądanie.
W 70-tych latach i w Rydze powstaje prasa codzienna

łotewska, mniej jednak rozpowszechniona od niekrępowanet
prasy bałtycko- niemieckiej. W 90-tych latach i socjaliści wy-

stępują'na widownię ze swym organem „Dienas Łapa"
(Dzienna Gazeta), jawnie nie przyznającym się jeszcze do

socjalizmu, Mcz hołdującym zyskującemu wówczas coraz wię-

cej zwolenników radykalnemu kierunkowi ~Jauna Straume"

(Nowy Prąd). Na czele tego organu stoją: P. Stuc z k a, póź-
iieszv: dyktator bolszewicki na Łotwie i chluba narodu, ooeta

i wielki działacz, R a in i s (prawdziwe nazwisko Plekszan).
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Rainis kroczy na czele literatury łotewskiej. We wszyst-

kich az.ectzinacii twórczości literackiej, epickiej, lirycznej i dra-

matycznej, niema on sobie wśród rodaków równego. W dzie-

łach jego przebija żywiołowa potęga. Cechą podstawową jego
twórczości — to wielka miłość do ojczyzny i do ludu, oraz nie-

Rainis, wielki poeta łotewski.

nawiść do najeźdźców i gnębicieli, zwłaszcza Niemców. Jego

poemat dramatyczny „Uguns unNakts" (Ogień i Noc) —
to bar-

dzo udana próba dramatyzacji łotewskiego eposu ludowego,

którego osią jest walka bohatera ludowego Laczplezisa z Czar-

nym Rycerzem (symbolem Niemca—Krzyżaka). Dramat wywo-

łuje na scenie potężne wrażenie. Inne jego dramaty, jak „Józef
i jego bracia", osnuty na motywach biblijnych, są też przesiąk-

nięte motywem walki klasowej.

Utwory żony Rainisa, A s p a z j i (pseudonim), przeważ-

nie liryczne, są oparte na tych samych motywach. Jest też au-

torką dramatów. Pod względem wartości artystycznej ustępują

one utworom Rainisa.

Ulubionym autorem teatralnym łotewskim jest zmarły

w 1908 roku R. B 1 a u m a n i s, odtwórca duszy chłopa łotew-

skiego. Wiele jego dramatów i komedji przełożono na języki ob-

ce, zwłaszcza niemiecki.
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Z innych pisarzy warci są wymienienia nowelista o głębo-
kiej intuicji P or u k s (zmarły w 1911 roku), powieściopisarz A.

Niedra (pastor, sprawca głośnego putschu politycznego,
dziś uwięziony i sądzony), wróg demokratycznych kierunków,
idealizujący w swych utworach bogacącego się Łotysza, ro-

mantyk Akuraters, pozostający pod wpływem finlandzkiej
i skandynawskiej literatury utalentowany nowelista K. S k al-

-be, Anna Brigader, J. Jaunsudrabinschi re-

alista Upi t s, w swych powieściach, osnutych na tle krwa-

wych przeżyć 1905 roku, przedstawiający dzieje dwóch poko-
leń, stojących na przełomie tej historycznej doby. Przeżycia inte-

ligencji łotewskiej w tym okresie przedstawia w swej powieści
„Przeżycia nauczyciela Kaleja" powieściopisarz W. £g 1 i t s.

A. Schw a b
e, historyk kultury łotewskiej, przedstawia w

swych powieściach dolę wiejskiego proletarjatu na Łotwie.
Iwande Kaija zwalcza obłudne podstawy współczesnego
małżeństwa.

Bliższym zachodniemu światu jest głęboki myśliciel, Pa-

weł Rosits, zarazem redaktor literackiego miesięcznika
„Ritums" (Rytm).

Wybitniejsi pisarze łotewscy, starając się, aby naród ło-

tewski dopędził czas stracony, dają mu masę przekładów wybit-

niejszych dzieł literatury europejskiej własnego pióra. Tak np.
Rainis przetłumaczył na język łotewski „Fausta".

Rozwój idzie we wszystkich kierunkach, zwłaszcza że

otwarty w 1919 roku wyższy zakład naukowy w Rydze (zara-
zem uniwersytet i politechnika) sprzyja rozwojowi nauki. Po-

jawiają się wybitni lingwiści (prof. Endzelins i jego pom-
nikowe dzieło „Gramatyka łotewska"), historycy literatury S e i-

ferts, Upits i Pluhdons, historycy Krodsnieks

i wyżej wspomniany A. Schw a b e, *) historyk przeszłości
Brastinsch (dzieło o starołotewskich Burgach), filozofowie

jak P. Sa h 1 i 1
s, historyk sztuki J. Dombrowski (Łotysz),

statystyk M. Skujenieks, bibljografowie Missinsch i

A r o n s.

Pracowitością Łotysze odznaczali się zawsze. Odzyska-
nie jednak niepodległości stało się dla nich potężnym bodźcem

do pracy w kierunku artystycznym i naukowym. Długo ha-

mowanatwórczość trysnęła i dała obfite plony.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje malarstwo ło-

tewskie. Zagranica zna głównie pejzażystę Wilhelma

*) 0 zainteresowaniu się historją Polski świadczy wydana w 1923

roku ..Krótka historją Polski" A. Bilmana. niedawno doktoryzowanego w

uniwersytecie wileńskim.
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Purw i t a, oraz zmarłego przed kilku laty Jana Rożen-
tal a. Obok nich wyróżniają się siłą talentu Matw e j s, J.

Groswalds, na którego twórczości odbiły się osobiste prze-

życia wojenne, iJakób Kazaks. Dwaj ostatni artyści zmarli

podczas wojny.
Wykwintnym artystą a zarazem teoretykiem sztuki jest

Roman Sutta, autor dzieła „60 lat sztuki łotewskiej".

W. Purwits, znany malarz łotewski

Wielu malarzy hołduje najnowszym kierunkiem malar-

skim. Wśród nich znajdują się również wybitne talenty
(S k u 1 m e).

W dziedzinie rzeźby niema tak wybitnych talentów,

jak w malarstwie. Wyróżnia się wśród rzeźbiarzy Zelka 1 ns,

a z hołdujących najnowszym kierunkom E. Melders i Mar-

ta Skulrae, 1

Muzyka w narodzie tak zamiłowanym w muzyce i śpie-
wie, jak Łotysze, rozwija się pomyślnie, opierając się na pier-
wiastkach narodowych. Wybitnemi jednostkami są w tej dzie-

dzinie dyrektor konserwatorjum i kompozytor .Vito 1, a na-

stępnie A. Kalni n s c h, autor opery ~Banuta", opartej na

dziejach stosunków litewsko-łotewskich, i M e d i n s c h, kom-

pozytor oper „Ogień i Noc" (opartej na dramacie Rainisa) i

„Bogowie i ludzie" (opartej na antycznych motywach).
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Obraz

Purwit'a

„Dzień

zimowy

Opera łotewska rozwija się doskonale. Kto wi-

dział jej zaczątki w roku 1920 i stan obecny, ten nie może wyjść
z podziwu. Wspaniałym śpiewakiem barytonowym na euro-

pejską miarę jest Kaktinsch. Niemieckie społeczeństwo z

początku bojkotowało operę łotewską, zrażone tem, że rząd
zabrał na operę najlepszy z teatrów ryskich, niegdyś służący

niemieckiej kulturze, później jednak, przekonawszy się o wyso-
kim poziomie artystycznym opery, która co rok wystawia wiele

nowych i pięknych dzieł, zaczęło na jej przedstawienia uczęsz-

czać.
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Oprócz opery, Ryga posiada dwa łotewskie teatry narodo-

we: Teatr Narodowy pod kierunkiem Rainisa i Teatr

Artystyczny, o charakterze eksperymentalnym, hołdują-

cy nowym kierunkom literackim.

W Lipawie również powstała opera łotewska.

Istnieją też w Rydze teatry dla innych narodowości, nie-

miecki i dwa rosyjskie. Te ostatnie uczęszczane są w 90% przez

Żydów.
Kultura łotewska pragnie się z obcych wpływów wyzwo-

lić, szuka dla siebie samodzielnych dróg i z pewnością ten cel

osiągnie. Pod względem duchowym Łotysze zaczynają coraz

bardziej sobie wystarczać. Niewielka liczebność Łotyszów
i położenie geograficzne, w jakiem się znajdują, zmusza ich do

uczenia się obcych języków. Stąd każdy Łotysz, często od

dzieciństwa, jest poliglottą. Powstaje stąd przy powierzchow-
nej obserwacji fałszywy pogląd, jakoby Łotysze ulegali całko-

wicie wpływom obcych kultur. Pogląd to mylny. Łotysze biorą
od innych narodów to, co im potrzebne, lecz na sztuce umieją
wycisnąć swoiste piętno. Polega ono nie na uprawianiu tema-

tów rodzimych, lecz na odrębynch właściwościach ujmowania

wrażeń przez duszę łotewską, co szczególnie w dziedzinie ma-

larstwa uderza w oczy nawet profana.
Pod względem kulturalnym Łotysze bliżsi się czują rasowo

odmiennym Estończykom niż blizkim, lecz bez porównania niżej
od nich stojącym Litwinom.

Żałować należy, że dotychczas kultura polska tak mało

oddziaływała na łotewską. Może dlatego, że niektórzy Łotysze
widzieli w niej kulturę panów, co ich, naród włościański, instyn-
ktownie zrażało. Może dlatego, że obie kultury idąc innemi

drogami, rozwijając się w niejednakowem tempie i w innej
skali, nic o sobie wzajemnie nie wiedziały. Pierwsze próby
zbliżenia zostały już dokonane. W dziedzinie tej wiele jeszcz*:
jest do zrobienia.

Prasa. O początkach prasy łotewskiej i o trudnościach,
z jakiemi jej walczyć wypadło, już wspomniano. Po 1905 roku

zaczęła się ona rozwijać lepiej. Do najbardziej poczytnych or-

ganów należał i dziś należy jeszcze dziennik
~
Jaun ak a s

Zinas" (Najnowsze Wiadomości), wydawany i redagowany
przez obu Beniaminschów, ojca i syna. Jest to organ
zupełnie na europejską miarę.

Wszystkie kierunki myśli politycznej od prawicowego
~Latvis" (Łotysz) A. Berga do lewicowego ~S ocial dcm o-

kra ts" są w prasie reprezentowane. Z wyjątkiem ~Jaunakas
Zinas"

prasa to niebogata, na zewnątrz w momencie niebez-

pieczeństwa narodowego, mimo różnicy kierunków, dość jedno-
licie występująca. Dużo współpracują w prasie przywódcy stron-
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nictw i posłowie parlamentarni. , Choć cenzury prewencyjnej
niema, nie daje się jednak zauważyć tak wielkie wyuzdanie
słowa, jak w innych krajach. Są ludzie i są sprawy, które sto-

ją po za obrębem złośliwości dziennikarskiej, co dobrze świad-

czy o kulturze prasy codziennej i co wszędzie należałoby pole-
cić, jako godne naśladowania.

Wśród dziennikarzy zawodowych jest bardzo wiele sił

wybitnych, jak obaj Beniaminowie, zmarły niedawno tragicznie
w falach morza E. Freiwalds *), dwaj Karklinowie, Elias, Milda

Salnais.A. Zalts, Lazdinsch, dwaj wojskowi pułk. Plensner i

Mednis, satyryk z socjalistycznego obozu dr. Orientacius (pseu-

donim), Civis (pseudonim), Kroders, Artur Bersin i wielu in-

nych.

Przedstawiciele prasy i literatury łotewskiej żesrnają na dworcuryskim

opuszczającego Łotwę autora niniejszej książki. Wśród obecnych A Bil-

mans, szei mura prasowego m. a. z... uyretaor l. T. A. R. Berzin, prezes

syndykatu dziennikarzy Rozits, Beniaminsch junior. J. Karklin, A. Berzin,

A. Zalts, dr. Orientacius i wielu innych, jak również członkowie polskiego

poselstwa i konsulatu. Na dworcu wygłoszono wiele serdecznych przemó-

wień na temat przyjaźni polsko - łotewskiej.

*) Artykuły Freiwalda o Polsce i Związku Bałtyckim, oraz wspomnie-

nia z pobytu w Polsce podczas wycieczki dziennikarskiej świadczą o głę-

bokiej kulturze politycznej i umysłowej.
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Przed długie lata studjowałem skrzętnie — z urzędu nie-

jako — łotewską prasę. W żadnej może innej prasie nie pisze

się tak wiele i tak często o Polsce, jak właśnie w prasie ło-

tewskiej. Zdarzały się artykuły napastliwe (częściej w prasie
latgalskiej, podjudzanej przez księży, niż w prasie łotewskiej),
jednak daleko więcej było artykułów poważnych i bezstron-

nych, i dlatego życzliwych. Nie na sentymencie bowiem, lecz

na zrozumieniu wspólności interesów opiera się i opierać w

przyszłości będzie życzliwy stosunek Łotyszów do Polski.

Analiza artykułów o polityce Bałtyckiej, jakie się ukazy-
wały w prasie łotewskiej w latach 1920 — 1923, pozwala są-

dzić, że istnieje tam głębsze ujmowanie zagadnień,
związanych z tak zwaną politykę Bałtycką, które przez prasę
udziela się całej ludności. Prasa zaś na Łotwie — to prawdzi-
wa potęga, gdyż analfabetów tam niema, i każdy czy biedny,

czy bogaty, bierze do ręki gazetę. ,
W 1923 roku było na Łotwie 51 gazet codziennych (w tej

liczbie 34 łotewskie), oraz 115 wydawnictw perjodycznych, t. j.

tygodników i miesięczników (w tej liczbie 93 łotewskich) *).
Z miesięczników, oprócz wspomnianego już „Rytmu", bar-

dzo jest rozpowszechniony „Kulturas Vestnesis", organ Łotew-

skiego Tow. Rozpowszechniania Kultury, pozostającego pod
kierownictwem wybitnego działacza na polu kulturalnem

Kro 11 sa, cichego i skromnego propagandysty.
Pole propagandy zagranicznej obsługiwane jest od lat

wielu
pvez

d-ra A. Bilm a n a,
szefa biura prasowego łotew-

skiego Min. Spraw Zagranicznych. Propaganda ta dokazuje
prawdziwych cudów, pomimo małego "pers°nelu i szczupłych
środków. Trudno wierzyć, aby jeden człowiek był w stanie tyle

uczynić, co tam w tej dziedzinie zdziałano.

Informują zagranicę i otrzymują od niej informacje spraw-
nie działająca rządowa łotewska ajencja telegraficzna (L.T.A.)
tak zwana popularnie „Leta" pod kierunkiem R. B e rs i n a.

Leta nie ogranicza swych funkcji do czysto ajencyjnych. Słu-

ży ona również propagandzie wewnętrznej przez zakładanie

własnych księgarni, otwieranie kiosków z gazetami i popułar-
nemi broszurami, przez inicjatywę w sprawie filmówi t. p.

Książek wydrukowano w 1923 roku 1300, w tej liczbie ło-

tewskich 1147 (książek wraz z innemi publikacjami 1688, pod-
czas gdy w roku 1920 zaledwie 684). Ina tem polu widać więc
duży postęp.

Z drukowanych książek na pierwszem miejscu pod wzglę-
dem ilości stoją dzieła beletrystyczne.

*) Prasa łotewska obchodziła w 1922 roku uroczyście stuletni

jubileusz. Przemawiali na nim też dziennikarze polscy:
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Bibljoteka państwowa w Rydze liczy 300.000 książek.
Bogate są i cenne, choć mało nawiedzane przez naszych uczo-

nych, archiwa ryskie. Od kilku lat stoją otworem Muzeum

Państwa oraz Muzeum Sztuki. Pierwsze z nich opiera się na

zbiorach łotewskich stowarzyszeń, drugie — na dawnych zbio-
rach i darach przedwojennych, wśród których nie brak dzieł

znakomitych dawnych mistrzów. Osobny dział stanowią

współcześni malarze łotewscy.
Szkolnictwo. Przymus szkolny na Łotwie był zapro-

wadzony już w pierwszej połowie XIX wieku. W roku szkol-

nym 188"/, już tylko 2% dzieci w wieku szkolnym pozostawało
po za obrębem szkoły. W9O tych latach wskutek przymuso-

wej rusyfikacji i nieumiejętności rządu stworzenia odpowiedniej
ilości szkół rosyjskich liczba analfabetów znacznie się zwięk-

szyła (do 20%).
W 1905 roku, jako jedna z niewielu zdobyczy krótkiej ery

rewolucyjnej, powstała możność otwierania szkół prywatnych z

ojczystym językiem narodowym, bez
praw rządowych, z czego

jednak, dzięki swej organizacji, więcej zdołali skorzystać Niem-

cy, niż Łotysze.
Po powstaniu państwa łotewskiego rząd łotewski przy-

stąpił raźnie do organizacji szkolnictwa, co było zadaniem nie-

łatwem, gdyż dotychczas nie było szkolnictwa łotewskiego
średniego ani wyższego. Trzeba było stwarzać wszystko od

początku, wynajdywać siły wykładające, układać podręczniki,
stwarzać programy. Z zadań tych łotewskie ministerstwo

oświaty wywiązało się dobrze.

Już na jesieni 1919 roku powstała w gmachu dawnej po-
litechniki w Rydze wyższa szkoła (Augst Skola) z 11

wydziałami. Szkoła ta w pierwszym roku istnienia liczyła
1354 słuchaczcw, zaś w 1923-4 roku szkolnym już 5934. W szko-

le wykładało 273 profesorów i docentów. Pomimo dążeń uni-

fikacyjnych, rząd, aby utrzymać wyższą szkołę na należytym

poziomie, zezwolił, aby profesorowie nie Łotysze, nie znający
dostatecznie języka łotewskiego, wykładali przez pewien czas

w obcych językach, dopóki łotewskiego języka należycie nie

opanują. Chodziło bowiem o to, aby nie wyzbywać się lekko-

myślnie cenniejszych sił naukowych.
Wśród słuchaczów co do narodowości 2/3 od początku

stanowili Łotysze. Potem procent ich wzrósł jeszcze bardziej,

po
ekscesach młodzieży „faszystowskiej" w gmachu uniwersy-

tetu przeciw Żydom. W semestrze wiosennym 1924 roku na

5592 studentów było 4715 Łotyszów. (Polaków było 23).
W roku szkolnym 1919

-
20 było średnich szkół na Łotwie

(państwowych, komunalnych i prywatnych) 68, w roku szkol-

nym 1923
-

4 — jlż 122 z liczbą uczniów 22.531 i nauczycieli
2.321, co daje 184 uczni i 19 nauczycieli na 1 szkołę. Z ogólnej
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liczby 122 szkół było 67 łotewskich i 57 z niełotewskim języ-
kiem wykładowym, a w tej liczbie 3 polskie (2 rządowe i 1 pry-

watna).
Zgodnie z opartą na demokratycznych i odpowia-

dających duchowi czasu zasadach organizacją szkolnictwa,
na Łotwie gimnazja niższych klas nie posiadają, lecz do gim-
nazjum, mającego 4-letni kurs nauczania, dostać się można po
ukończeniu 6-letniego kursu szkoły powszechnej, a jak mówią

na Łotwie, szkoły zasadniczej (pamatskola). Nauka trwa więc
razem lat 10.

Pewną wadliwą stroną łotewskiego szkolnictwa średniego
jest przeładowanie programu szkolnego nauką języków z u-

szczerbkiem matematyki oraz nauk przyrodniczych. Jeżeli ta

uwaga jest słuszną w stosunku do szkół łotewskich, to tembar-

dziej dotyczy ona szkół z niełotewskim językiem wykładowym,
w których przybywa nauka jednego jeszcze języka. Że zaś,

godzin, przeznaczonych na naukę języka łotewskiego, zmniejszyć
nie wolno, powstaje więc dylemat: albo przeciążyć program
szkolny, albo jeszcze bardziej ograniczyć na rzecz nauki języ-
ków (często sześciu w jednej klasie) nauczanie innych przed-
miotów.

Szkół zasadniczych było na Łotwie w 2 se-

mestrze 1920 roku 1584 ze 153.&53 uczniami i 3.964 nauczycie-
lami, co daje liczbę 97 uczniów na jedną szkołę i świadczy o

niedostateczności sieci szkolnej (bardzo zrozumiałe w sto-

sunkach powojennych). Na 100 dzieci w wieku szkolnym (od 8

do 14 lat) 39,38 uczęszczało do szkół w tym czasie ( % umie-

jących czytać i pisać stanowił w tymże czasie 68). Z ogólnej
liczby 1.584 szkół 1.294 było łotewskich, reszta — z innym
językiem wykładowym (a w tej liczbie 21 polskich z 4.471 ucz-

niami i 136 nauczycielami).
W następnych latach sieć szkolna rozwija się. W 1923 4

jest na Łotwie 1874 szkół zasadniczych (w tej liczbie 1760 ko-

munalnych, reszta — państwowe, prywatne i zrzeszeniowe).
Wśród nich 1435 łotewskich, 206 rosyjskich, 50 białoruskich,
78 niemieckich, 61 żydowskich, 29 polskich *), 7 litewskich i
8 estońskich.

Dla szkół polskich istnieją dane, dotyczące roku szkolne-

go 1924/5. Jest więc obecnie polskich szkół średnich 3, zasadni-

czych 31 i 1 ogródek dziecinny, razem 35, z 5.500 uczniami (na 1

szkołę 155—160 uczniów). W Latgalji znajduje się 16 szkół pol-
skich, w Zemgalji (łącznie z pow. Iłłuksztańskim) —9, w Kur-

landji —2, w Rydze —8. Nauczycieli w szkołach polskich wy-
kłada 247.

—

*) Mniej o 5 niż w 1922-3 roku (34) wskutek ich zamknięcia przez

władzę, lub przekształcenia na szkoły innych narodowości,.
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Gimnazja polskie znajdują się w Dyneburgu i Rzeżycy

(rządowe), oraz w Rydze (prywatne) p. Lichtarowiczówuy;.
Na czele szkolnictwa polskiego stoi p. A. Talat

- Kiełpsz.
.Do wszystkich 1874 szkół zasadniczych w państwie ło-

tewskięm w roku szkolnym 1923-4 uczęszczało 163.867 uczniów

i wykładało w nich 6.764 nauczycieli. Daje to 3,6 nauczycieli i 87

uczniów na 1 szkołę. Stosunek ten ze wszystkich szkół przedsta-
wia się najgorzej dla polskich, gdzie przypada na 1 szkolę 7 na-

uczycieli i 165 uczniów (w łotewskich 3,1 nauczycieli i 84 ucz-

niów). Najlepiej wypada ten stosunek dla szkół estońskich,

a następnie białoruskich, gdzie wskutek braku naturalnego pę-
du młodzieży do nich i wskutek popierającej ich kosztem in-

nych mniejszości narodowych polityki paru byłych ministrów

oświaty, wytworzyła się ich nadmierna liczba. W białoruskich

szkołach przypada na 1 szkołę 2,8 nauczycieli i 58 uczniów.

O szkolnej polityce narodowościowej będzie mowa w na-

stępnym rozdziale. Tu można jedynie zauważyć, że rzucanym

często z trybuny sejmu łotewskiego zarzutom przeciw Polakom,

jakoby polonizowali przez szkołę, przeczy w sposób katego-

ryczny
łotewska statystyka urzędowa,*) która stwierdza, że

w roku szkolnym 1923/4 do szkół polskich uczęszczała 95,34 %,

dzieci polskich, gdy tymczasem do szkół niemieckich tylko
79,39% dzieci niemieckich, do szkół rosyjskich tylko 14,35%
dzieci rosyjskich, a do szkół białoruskich — tylko 79,96% dzieci

białoruskich.

Jejeli pominiemy niezbyt fortunną szkolną politykę naro•

dowościową, która podważa piękną zasadę autonomji szkolnej,

przyznaną w 1918 roku mniejszościom narodowym w chwili po-

litycznego zapału, a przejawia się między innemi także w do-

borze podręczników, to jednak przyznać będziemy musieli, że

Łotysze — to naród, który dba o swoje szkolnictwo.**) Wszę-
dzie w szkołach widać dużo pomocy naukowych. Nad ich sporzą-

dzeniem pracuje wielu artystów, to też często wnętrze szkoły jest
urządzone ze smakipm. W całem społeczeństwie łotewskiem

młodzież jest najbardziej patrjotyczna. Na starszem pokoleniu
zbyt silnie jescze wycisnęło się piętno niewoli, z wyjątkiem tych,
którzy przeszli próbę ognia w światowej wojnie. Młodzież ło-

tewska pełna jest wiary w przyszłość swego narodu, pełna
ognia i zapału. Czasem ten zapał zbyt daleko ją unosi: radaby
naśladować faszystów włoskich, choć warunków objektyw-

nych, które we Włoszech wywołały chwilowy tryumf faszyzmu,

*) Annuaire st»tistique de la I.»ttonie pour I'anner* 1923, str. 23.

**) Budżet min. oświaty w 1923/4 roku — 11.965.321,96 tatów

'w 1919—20 roku tylko 169.908,66 Jatów).
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na Łotwie nie było i niema, Z czasem objawy krańcowego szo-

winizmu znikną, gdy warunki staną się bardziej, niż dziś nor-

malne, a patrjotyzm pozostanie.
Jak świadczą co rok urządzane zjazdy działaczy oświato-

wych, wspaniale rozwija się na Łotwie dział oświaty pozaszkol-
nej. Rząd nie żałuje na ten cel środków i co rok przeznacza duże

kredyty z tak zwanego „Funduszu kulturalnego", na który idą
specjalne podatki.



ROZDZIAŁ VII.

Mniejszości narodowe na Łotwie.

0 polityce rządu łotewskiego względem mniejszości naro-

dowych mówi się i pisze dużo po za granicami Łotwy. Z jednej
strony niektóre mniejszości narodowe (zwłaszcza Niemcy) gło-
śno się uskarżają na postępowanie Łotyszów bądź w prasie
zakordonowej (Baltische Blatter), bądź przed forum Ligi Na-
rodów *), z drugiej zaś strony rząd łotewski wskazuje na takie

fakty, jak istnienie początkowego i średniego szkolnictwa rzą-

dowego z ojczystym językiem wykładowym mniejszości narodo-

wych, jak opracowywane obecnie przez sejm projekty autono-

mji kulturalnej dla mniejszości narodowych, i prasa ryska zapy-

tuje, czy wszędzie byłoby to możliwe?

Prawda leży pośrodku. Ani na Łotwie niema specjalnego
ludożerstwa w stosunku do mniejszości narodowych, ani też

stosunki tamtejsze między narodowościami nie są ani trochę po-

dobne do szwajcarskich.
Państwo łotewskie w 1918 i 1919 roku, zagrożone w swym

bycie wskutek kilkakrotnej inwazji nieprzyjacielskiej, powołuje
mniejszości narodowe do obrony kraju, a pragnąc zachowania

państwa w granicach dzisiejszej Łotwy t. j. łącznie z wahającą
się w 1918 roku z decyzją o swych losach Latgalją, przyrzeka

uroczyście wszystkim mniejszościom szeroką autonomję naro-

dową.
Nienawiść Łotyszów do niektórych mniejszości narodo-

wych nie wypływa wcale z nienawiści do wyższej kultury, jak

*) Na wiosnę b. r. posłowie niemieccy w sejmie łotewskim wnieśli

skargę do Ligi Narodów przeciw rządowi łotewskiemu. Ludność polska,
jak kategorycznie stwierdza ryski „Tygodnik Polski" (Nr. 16), do petycji

tej się nie przyłączyła.
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tego dowodzą niemieccy i pewni wileńscy publicyści, bo pod

względem kultury Łotysze wcale nie stoją na ostatniem miejscu
w świecie, lecz z powodu nienawiści do przeszłości, pełnej naj-

gorszych wspomnień, w której niektóre mniejszości narodowe

(jak niemiecka) odegrały niezaszczytną rolę. Łotysze wiedzą,
że Niemcy nigdy się nie pogodzą z państwowością łotewską
i dlatego pragną żywioł niemiecki w swem państwie osłabić,

aby nigdy nie mógłpowrócić do swej dawnej mocy i, korzystając
z chwilowego niepowodzenia Łotwy, dobić młode państwo.
Stosunki na kresach Latgalji i za Dźwiną, gdzie Łotysze zale-

dwie stanowią połowęalbo i mniej ludności, również budzą w rzą-

dzie łotewskim obawę co do przyszłości państwa. Rząd więc dą-
ży do zwiększenia w państwie stosunku procentowego więk-
szości narodowej (któryż rząd tego nie czyni?) przez jej sztucz-

ne propagowanie, przez
utrudnianie mniejszościom narodowym

uzyskiwania prawa obywatelstwa i t. p. zarządzenia, zaś urzęd-
nicy kresowi, którym bardzo daleko do pierwowzorów zacho-

dnio
- europejskich, wykonują instrukcje per

fas et nefas, ma-

ło licząc się z ustawą. Oto wszystko.
Dopóki się stosunki w państwie normalnie nie ułożą, do-

póki Łotwa nie będzie zupełnie pewna swych granic, tak nie-

zawodnie będzie i nadal. Życzyćby jedynie należało, aby naród

łotewski niejednakową miarą mierzył swój stosunek do wszy-
stkich mniejszości narodowych, lecz odrcżniał te, które z natury
są i muszą być wrogami państwowości łotewskiej, od tych, w któ-

rych interesie leży rozwój państwowości łotewskiej. Do tych
ostatnich należą Polacy, podobnie jak np. Estończycy. I o tem

cały naród łotewski, pomimo naganki na polaków klerykalnych
organów rzeżyckich *), powinien wiedzieć.

Skrzyżowanie dwóch czynników, z jednej strony nieco

przesadnej ksenofobji, z drugiej — chęci spłacenia wystawio-
nego w 1919 roku mniejszościom weksla, dało w rezultacie ten

barlzo niedoskonały twór, jakim są oskubywane z roku na rok

autonomja szkolna dla mniejszości oraz opracowywane obec-

nie przez komisję sejmową projekty autonomji dla mniejszo-
ści narodowych na Łotwie (niemieckiej, żydowskiej, rosyjskiej
i polskiej).

Fatalną dla mniejszości narodowych była ta okoliczność,

że, gdy w Konstytuancie zajmowano się omówieniem praw

mniejszości narodowych, zaszły poważne różnice co do pojmo-
wania autonomji, w rezultacie których omawiany punkt nie

wszedł wcale do konstytucji, lecz został odłożony aż do czasu

uchwalenia specjalnych ustaw, co zdało mniejszości narodowe

na łaskę i niełaskę każdorazowej większości sejmowej.

) Jak Latgalits i Latgolas Vords.
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Nowe projekty autonomji, z których niewiadomo jeszcze

czy i co wyjdzie, nie przewidują przymusowego katastru lud-

ności, lecz dobrowolne zrzeszenia, mające prawo opodatkowy-
wania na cele kulturalno-narodowe tych rodaków, którzy się
do nich zapiszą. Zakres władzy tych zrzeszeń, oraz zakres

uprawnień obywateli niełotewskiej narodowości w dziedzinie

języka jest bardzo mały w tym projekcie.
Istniejąca od roku 1919 autonomja szkolna, zapewniająca

każdej narodowości założenie szkoły w języku ojczystym tam,

gdzie istnieje 30 dzieci danej narodowości w wieku szkolnym,

jest niemałem dobrodziejstwem dla ludności. Ale realizacji tej
autonomji w całej pełni stoją na przeszkodzie: 1) zupełna dowol-

ność władz w określaniu narodowości uczniów (proste oświad-

czenie rodziców i dzieci nie wystarcza); 2) wymaganie decyzji

gminy o potrzebie założenia danej szkoły, gdyż szkoły są prze-

ważnie komunalne; 3) centralizacja włądz w ministerjum oświa-

ty, dzięki czemu kompetencja autonomicznych naczelników za-

rządów szkolnych mniejszości w dziedzinie programowej, gospo-

darczej, a nawet pedagogicznej zbliża się coraz bardziej do zera;

4) wydanie przez byłego ministra Gailita obowiązującego dziś

jeszcze okólnika, na zasadzie którego szkoły mniejszości naro-

dowych niekoniecznie mają być wizytowane przez inspektorów

tej samej narodowości, co ułatwia inspekcję polityczną szkół,
a utrudnia inspekcję pedagogiczną; 5) zakaz prowadzenia nau-

czania w szkole przez obcych obywateli, co, łącznie z pilnemi
żądaniami uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich i brakiem

seminarjów nauczycielskich dla kandydatów nauczycielskich

mniejszości narodowych, stwarza często sytuację bez wyjścia.
Dodać tu jeszcze należy, że ciągłe istnienie w państwie —

zwłaszcza na kresach
— stanów wyjątkowych pod różnemi po-

staciami godzi szczególnie w normalny rozwój życia politycz-

nego i społecznego mniejszości narodowych. Mniejszości tych
jest naŁotwie 7; nie wszystkie one znajdują się w jednakowych
warunkach.

1. Niemcy. Mniejszość narodowa niemiecka, niegdyś,
dzięki warunkom politycznym i społecznym, usuwającym wło-

ściańską ludność łotewską poza nawias politycznego życia,
rządząca w kraju, dziś znajduje się w stanie defenzywy, zagro-

żona w swem istnieniu. Odsunięto ją od wszelkiego udziału w

rządach państwa. Tem mocniej polegają Niemcy na wewnętrz-

nej spoistości i na silnej organizacji. Odsunięci od uniwersyte-
tu, z którego zresztą jako słabo znający język łotewski, nie mo-

gliby korzystać, zakładają kursy im. Herdera. Organizują dosko-

nałe własne szkolnictwo, mieszczące się we wspaniałych budyn-
kach i drogą zręcznych rokowań w sejmie doprowadzają do

tego, że niemiecka autonomja szkolna mniej, niż inne, podlega
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obcej kontroli. Wspaniale funkcjonująca w całym kraju sieć nie-

mieckich komitetów rodzicielskich daje rękojmią należytej opie-

ki społeczeństwa nad szkolnictwem. Zrzeszeń i stowarzyszeń nie-

mieckich wszelkiego typu jest bardzo dużo. Dobrze bardzo fun-

kcjonują niemieckie towarzystwa dobroczynności i niemieckie

biura pośrednictwa pracy, zapobiegające szerzącej się nędzy. Z

klasy rządzącej, mimo wszelkie zabiegi. Niemcy coraz bardziej

schodzą na stanowisko proletarjuszy. W 1920 i 1921 roku na uli-

cach można było spotkać wiele osób o dystyngowanym nie-

mieckim, sprzedających gazety naulicach, jak w Rosji Sowiec-

kiej. Wiele osób z najlepszego niemieckiego towarzystwa, które

niegdyś prowadziły świetne salony, dziś utrzymuje się z wyda-
wania obiadów. Ciężki czas przyszedł na niemczyznę. Pomimo

tego, rzucono hasła pozostania i wytrwania. Wyjechali tylko ci,

którzy byli skompromitowani politycznie i musieli wskutek tego

kraj opuścić.
Konserwatywno-reakcyjne partje niemieckie, które przed

wojną i podczas okupacji posiadały organy prasy, cieszące się

największą poczytnością w społeczeństwie baltycko-niemieckim,
dziś nie istnieją. Przetrwała tylko jedna partją, postępowa, która

dawniej wobec nieprzejednanych względem Łotwy kierunków

reakcyjnych grała rolę opozycji i perswadowała bez wielkiego

skutku, że jednak z Łotyszami należy żyć w zgodzie, bo niewia-

domo, co jeszcze wypaść może. Szerzenie tych haseł pozwoliło

demokratycznej partji niemieckiej pod wodzą dr. Schiemanna,

który przez swych rodaków uważany był dawniej omal nie za

zdrajcę niemczyzny, przetrwać polityczną klęskę niemczyzny i

dzisiaj reprezentować społeczeństwo niemieckie.

Dziś całe społeczeństwo niemieckie bez względu na to, co

naprawdę myśli i co reprezentuje, schroniło się pod skrzydła
tejpartji. Wsiąknęła więc tam i stara baronerja, a że baronów od

wieków uważa społeczeństwo baltycko-niemieckie, za swych
przywódców duchowych, nic więc dziwnego, że baroni stanęli
znów na czele partji, podporządkując sobie i swym klasowym
interesom karne mieszczaństwo. Dość powiedzieć, że obok Schie-

manna,
dziś nieprzejednańca, baron Fircks (często cytowany w

książce Studnickiego) jest głównym teoretykiem partji, zwłasz-

cza w dziedzinie stosunków rolnych. Na 6 posłów niemieckich

w Sejmie łotewskim jest aż 3 baronów. Utrudnia to ogromnie
porozumienie z Łotyszami. Porozumienie to zresztą jest bardzo

problematyczne.
Wobec napiętych stosunków pomiędzy Niemcami a Łoty-

szami, powstała w ostatnich czasach nowa grupa niemiecka, bar-

dziej pojednawcza. Powstała onajednaknie z wewnątrz i w spo-

łeczeństwie niemieckiem żadnego oparcia nie znalazła. Po raz

pierwszy na widowni politycznej postanowiła nowa grupa wy-

stąpić w marcu roku bieżącego podczas wyborów do rady miej-
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skiej w Rydze, lecz listę tej grupy spotkało zupełne niepowo-
dzenie. Organ tej grupy ~Rigasche Nachrichten", podobno sub-

wencjonowany z zewnątrz dla braku poparcia musiał upaść, nie

mogąc konkurować z poczytną ~Rigasche Rundschau". Przy

dzisiejszych stosunkach żadna niemiecka grupa ugodowa nie

może liczyć na powodzenie.
Niemcy bałtyccy nawołują wszystkie mniejszości narodowe

do solidarnej akcji w sejmie i w radach miejskich na gruncie
wspólności interesów. Naprawdę jednak, jak doświadczenie wy-

kazało, chodzi im tylko o to, aby inne mniejszości wysługiwały
się interesom niemieckim.W krytycznej chwili niemiecka frakcja
opuszcza swych sprzymierzeńców i korzystając ze swej liczeb-

ności *), prowadzi na własną rękę rokowania z większością
łotewską. Tak się już nieraz stało. Sprawę autonomji kulturalnej
postawiła niemiecka frakcja w sejmie nie na ogólnym gruncie,
nie na zasadzie prawa stanowienia o swej kulturze mniejszości,
przekraczającej pewien określony % ludności, lecz zupełnie od-

rębnie, w przekonaniu, że projekt autonomji niemieckiej, dzięki

poparciu prawicy łotewskiej, przejdzie w sejmie, a inne projekty
odpadną. I pomylili się w swych rachubach, gdyż właśnie prze-

ciw projektowi autonomji niemieckiej zwoływane są obecnie w

Rydze (kwiecień 1925 rok) masowe wiece ludowe.

Statystyka 1925 roku wykazuje 71.000 Niemców w kraju.
Jest ich

zapewne trochę więcej, o czem świadczy ilość głosów,

odanych przy wyborach na listy niemieckie. Z pewnością wielu

Niemców ze względcw oportunistycznycli, aby nie utrudniać .so-

bie możności zarobkowania, podało się podczas spisu ludności

za Łotyszów. Naturalnie nie wszystkich, którzy glosują na listy
niemieckie podczas wyborów, uważać trzeba za Niemców. Gło-

sują na nie często Litwini, nieuświadomieni Polacy, czasem Ło-

tysze.
Bez względuna to, czy Niemców jest tylu, ilu statystyka wy-

kazuje, czy też więcej, można być pewnym, że będzie ich coraz

mniej. Sami oni zdają sobie z tego sprawę, mówiąc, że istnienie

nadal państwa łotewskiego jest równoznaczne z ich zagładą. W

tych warunkach mówić o ich lojalności względem państwa jest
zupełnie bezprzedmiotowe. Każdy putsch w Rzeszy niemieckiej,
każdy symptom odrodzenia dawnej polityki Hohenzollernów, bu-

dzi w społeczeństwie baltycko-niemieckiem nadzieje, które

gasną, gdy ich złudność staje się oczywistą.
Żywioł niemiecki na Łotwie skazany jest na zagładę. Na

pierwszy ogień idzie baronerja i szlachta niemiecka. Posiada ona

niewątpliwie ogromne talenty organizacyjne i wiele zalet towa-

*) Jest ich aż 6 w sejmie, podczas gdy inne grupy narodowe liczą

w sejmie od 1 do 5 posłów.
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rzyskich. jak gościnność, ktcra w swoim czasie zjednała im dużo

sympatji u polskich pamiętnikarzy. L) szlachty kurlandzkiej i dziś

jeszcze daje się spostrzedz pewna sympatja do Polski, sympatja

atawistyczna, pochodząca jeszcze z tych czasów, gdy stara ma-

gnaterja kurlandzka do spółki z królem polskim usiłowała ograni-

czyć władzę wielkich książąt kurlandzkich. Naogół jednak w

społeczeństwie niemiecko-baltyckiem sympatji do Polski niema,

a organ niemiecki w Rydze, „Rigasche Rundschau", systema-

tycznie podkopuje wpływy polskie nad Bałtykiem.
2. Rosjanie. Rosjanie, których statystyka 1925 roku

wykazuje 193.648 na całej Łotwie, są tubylcami w północnej i

wschodniej części Latgalji oraz częściowo w powiecie iłłuksztań-

skim, zaś w innych częściach kraju są albo pozostałością daw-

nej licznej kolonji urzędniczej, albo emigracją, szukającą schro-

nienia przed bolszewikami. Ta ostatnia zresztą po krótkiem ko-

czowaniu opuszcza dobrowolnie *) granice Łotwy, przenosząc

się do krajów, gdzie więcej znajduje posłuchu.
Przez pewien czas kolonja rosyjska zabawiała się w re-

prezentację państwa rosyjskiego. Był nawet konsul z ramienia

rządu, wyłonionego przez północno-zachodnią armję (t. j. armję

Judenicza), niejaki Presniakow, radny miejski, który urzędował
dość długo, pomimo że mu prasa bezustannie wytykała nie wy-
liczenie się z sum komitetu Tatjany. Dopiero Joffe

po wszczęciu
rokowań pokojowych łotewsko

-
sowieckich zażądał ultimatyw-

nie odebrania „konsulowi" exequatur i zdjęcia szyldów, co też

natychmiast zostało spełnione.
Ludność rosyjska w całości stanowi bardzo źle zorganizo-

waną i poróżnioną ze sobą masę. Dzieli się onana 2 części, ży-

jące całkowicie odrębnem życiem: prawosławnych i staroobrzę-
dowców. Staroobrzędowcy, od wieków osiedli w Latgalji, gdzie
jak ina innych ziemiach byłej Rzpltej, znaleźli gościnę i przy-

tułek, są bardziej radykalni, niż prawosławni Rosjanie, w poglą-
dach na reformę rolną, bardziej konserwatywni w sprawach
religijnych (tak np. do dziś sprzeciwiają się wprowadzeniunowe-

go stylu) i bardziej pojednawczo usposobieni dla Łotyszów.
W spornych gminachpowiatu iłłuksztańskiego, gzie starowierów

jest bardzo dużo, wykazywali oni wiele sympatji dla polskich
rządów. Dziś powolne wprowadzanie w życie w Polsce reformy
rolnej, przy odmiennym stosunku Łotwy do tego zagadnienia,
z pewnością sympatje te ochłodziło.

Inni rosjanie są
bezustannie z sobą poróżnieni i swoim we-

wnętrznym zatargom, nie zawsze opartym na podkładzie ideo-

wym, dają wciąż wyraz w prasie rosyjskiej. To wywracają wy-

*) 0 ile nie ulega uwięzieniu za knowania monarchiczne. co się coraz

częściej zdarza. (
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branego przez większość społeczeństwa rosyjskiego szefa auto-

nomicznego szkolnictwa rosyjskiego na Łotwie, aby jego na-

stępcę znów za parę miesięcy obalić, to walczą ze sobą o to,

który z dwóch teatrów rosyjskich ma być subwencjonowany

przez miasto Rygę i przy sposobności kubły pomyj wylewają na

oba swoje teatry. Inteligencja na Łotwie przesiąknięta jest moc-

no elementem żydowskim, który swym namiętnym stosunkiem

do rozpatrywanych zagadnień przyczynia się jeszcze bardziej do

pogłębienia rozterek w społeczeństwie rosyjskiem. Żydzi są głów-

nymi bywalcami rosyjskich teatrów. Najlepiej redagowana z

gazet rosyjskich ..Siegodnia" jest wydawana przez Żydów, re-

dagowana przez Żydów i służy w równym stopniu interesom ży-
dowskim, co i rosyjskim, do czego się zresztą otwarcie przyznaje.
Statystyka wykazuje, że bez licznych zapisów młodzieży żydow-
skiej większość gimnazjów rosyjskich na Łotwie nie byłaby w

stanie się utrzymać

Żydzi są głównymi rozsadnikami rosyjskiej kultury na Łot-

wie i tem się tłomaczy negatywny stosunek do rosyjskiej kultu-

ry łotewskiego rządu i społeczeństwa, , które chętniejby patrzyło
na rosyjską kulturę u Rosjan, a żydowską (czy hebrajską) — u

Żydów.
Przedstawicielstwo ludności rosyjskiej w sejmie łotewskim

składa się z trzech posłów (dwóch prawosławnych i jeden staro-

obrzędowiec), którzy należą do trzech odrębnych frakcyj, wza-

jemnie się zwalczając i krytykując w prasie publicznie błędy in-

nych. Wobec znajdowania się społ. rosyjskiego na Łotwie

w stanie ciągłego roznamiętnienia, krótkotrwała jest karjera po-

lityczna posłów sejmowych rosyjskich. Pochłonięci walkami

politycznemi, przywódcy rosyjscy mało dbają o podniesienie
kulturalne mas rosyjskich, które w Latgalji ulegają i będą ulegać

stopniowej letyzacji.
Pamiątki dawnych czasów rosyjskich zniky już z ulic. Zna-

jomość języka rosyjskiego utrzymuje się jeszcze, zwłaszcza w

łotewskim proletarjacie miejskim. Podrastające pokolenie ło-

tewskie nie będzie chciało nic już słyszeć o ruszczyźnie.
3. Białorusini. Niedawno wywiązała się ożywiona

polemika w prasie, czy Białorusini istnieją, czy nie istnieją na

Łotwie. Poseł polski w sejmie łotewskim. Wierzbicki, dobry
znawca stosunków narodowościowych na kresach, dowodził w

dobrze napisanym artykule, że nie istnieją, gdyż granica etno-

graficzna ludności białoruskiej nie przekracza Dźwiny. Wielu

Rosjan i Łotyszów podzielało to samo mniemanie.Jeżeli istnieją,
te w każdym razie jest ich niewielu. Próby wykazania, że wszy-

scy mieszkańcy Latgalji i powiatu iłłuksztańskiego, którzy nie

są Łotyszami, są
właściwie Białorusinami, którzy ulegli przymu-

sowej polonizacji lub rusyfikacji, zawiodły całkowicie. Do szkół

białoruskich, mimo przywilejów i innych przyobiecanek, mło-
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dzież szła niechętnie. Chociaż statystyka 1920 r. wykazała aż.

75.660 Białorusinów, tj. 4,74%, całej ludności, lista białoruska

przy wyborach do sejmu poniosła straszliwe fiasko, zgroma-
dziwszy zaledwie 1500 głosów, podczas gdy do przeprowadzenia

jednego posła potrzeba było w Latgalji około 8000 głosów. Po-

lacy, których liczbę statystyka wykazała znacznie mniejszą, niż

Białorusinów, zgromadzili w trzech okręgach wyborczych oko-

ło 13.000 głosów.
Już przed dwoma laty było wiadome, że eksperyment bia-

łoruski się nie udał, a gdy się wreszcie przekonano, że Białoru-

sini łotewscy, w których chciano widzieć najlojalniejszy element

dla państwowości łotewskiej, są właśnie najmniej lojalni, po-

częto całą siłą pary nawracać od dotychczasowej polityki. Wy-
dział szkolny białoruski poddanopod nadzór: okazało się. że w

wielu szkołach rządowych z białoruskim językiem wykłado-

wym*) prowadzi się jawna agitacja bolszewicka. O dziwnych
kolejach białoruskiego kursu na Łotwie świadczą przygody przy-

wódcy ruchu białoruskiego, eks-rotmistrza Jezowitowa, autora

zajadłej antypolskiej broszurki „Białorusini i Polacy", zaprawio-
nej demagogją w najgorszym stylu. Ów Jezowitow był w 1919 r.

przedstawicielem „niepodległej republiki białoruskiej" na Ło-
twie. Po zlikwidowaniu z chwilą zawarcia traktatu ryskiego tego
przedstawicielstwa Jezowitow, bezustannie porozumiewając się
z Kownem, gdzie była wówczas centrala ruchu białoruskiego na

eksport, zakłada w Dyneburgu ognisko białoruskiego ruchu i

wspólnie z usuniętym z Wilna Maksymem Horeckim prowadzi
tam gazetę. I ta działalność dyneburska prowadzona jest na eks-

port: nie tyle chodzi o pogłębienie świadomości wśród ludności

białoruskiej na Łotwie, ile o propagandę przeciw państwu pol-
skiemu wśród ludności białoruskiej, zamieszkałej w granicach
Polski. My sami nie zdajemy sobie dokładnie

sprawy, ile złego
sprawie naszego porozumienia z mniejszościami narodowemi wy-

rządziła ta inspirowana z Kowna via Dyneburg agitacja.
Potem Jezowitow został zastępcą naczelnika autonomicz-

nego wydziału szkolnego białoruskiego na Łotwie. Wkrótce po-
tem spotkał go duży despekt, gdyż władze łotewskiego areszto-

wały i oskarżyły o zdradę stanu. W pierwszej instancji sąd go
uniewinnił**), zapewne więc nieraz jeszcze o tym „działaczu"
usłyszymy.

Oczywiście, dążności ludności białoruskiej na Łotwie do

połębienia swej świadomości narodowej i osiągnięcia rozwoju
kulturalnego zasługują na uznanie. Chozi tylko o to, aby nie szły

*) Często w gimnazjach i szkołach białoruskich z powodu braku wy--

kwalifikowanych sił białoruskich wykłada się po rosyjsku.

**) W marcu 1925 roku.
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one w parze z naiwnemi zamiarami przekształcenia Polaków na

Białorusinów i żeby przywódcy ruchu białoruskiego z poza kor-

donu zrezygnowali z zamiaru wywołania u nas pożaru, co nie

leży ani w interesie ludu białoruskiego, ani w interesie Łotwy,
lecz raczej wschodniego sąsiada.

4. Żydzi. Liczba żydów naŁotwie stała się większa od

pewnego czasu. Biorą oni coraz mocniej w swe ręce handel, wy-

pierając nietyle Łotyszów, którzy handel lubią i umieją zaczy-

nać od małego, ile Niemców. Na głównych ulicach Rygi. gdzie

jeszcze kilkanaście lat temu kwitła niemczyzna, widać coraz

więcej firm żydowskich (Kalku iela, Skunu iela).

Żydzi, pomijając tych, którzy biorą udział w życiu poli-
tycznem stronnictw rosyjskich, dzielą się na kilka partji. Jest

więc Agudas Izrael (grupa chasydów), są sjoniści i inne grupy

centrowe, które idą zawsze przy wyborach ręka w rękę pod na-

zwą żydowskiego bloku, jest grupa radykalna Zeire Zion, jest

partją ludowa czyli tak zwani ~folkiści" (u nas grupa Pryłu-

ckiego). posiadający w Rydze własny organ prasy, lecz nie mający

wpływów. Jest wreszcie Bund, którego kandydaci ze względów

taktycznych figurują na oddzielnych listach, a po wyborach
wstępują w skład ogólno-łotewskiej frakcji socjalno-demokra-
tycznej.

Gdy stosunki na Łotwie bardziej się ustalą i gdy młode

pokolenie żydowskie poduczy się w szkołach języka łotewskiego
(który, jako przedmiot, wykładany jest już w trzecim roku nau-

czania we wszystkich szkołach mniejszości narodowych), Żydzi

łotewscy zaczną się odseparowywać od rosyjskiej kultury, któ-

rej szerzenie nie będzie przedstawiało dla nich żadnegointeresu,
i ujawniać się zaczną wśród nich dążności asymilacyjne w sto-

sunku do Łotyszów. Bądź co bądź Żydów jest zbyt mało na

Łotwie (5,1"„), aby mogli wykluczyć ze swych przewidywań
możliwość asymilacji.

5. Estończycy. Jest to najmniej liczna ze wszystkich

mniejszości narodowych na Łotwie (o ile nie brać w rachubę
wymierających na cyplu kurlandzkim Liwów). Statystyka 1925

roku wykazuje ich 7.893. Rząd łotewski traktuje ich z dużą ży-
czliwością. Mają oni dużo szkół i na swój los nigdy nie mają po-
wodu się skarżyć. Od pewnego czasu występują z samodzielną
listą przy wyborach do sejmu dla policzenia głosów. Mogą ich

wtedy wszyscy policzyć i skonstatować, że jest ich na Łotwie
mało.

6. Litwini. Litwinów jest na Łotwie znacznie więcej,
niż Estończyków. Statystyka 1925r. wykazuje, że jest ich 23.192,

t. j. 1,26% całej ludności. Litwini łotewscy, w przeciwieństwie do

dość biernych Polaków łotewskich, wykazują dużo ruchliwości t

starają się skaptować rząd i społeczeństwo łotewskie dla celów

politycznych litewskiego państwa. Tym celom służy zarazem
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stowarzyszenie, znane pod nazwą „Łotewsko-Litewskiego Zje-
dnoczenia", jak i organ ryskich Litwinów „Rygos Balsas" (Glos

Ryski), z powoduswej złośliwej antypolskiej kampanji niedawno

pozbawiony debitu w Polsce.

Na czele stowarzyszeń litewskich i całego ruchu litewskie-

go stoją księża (jak ks. Juodowalkis, redaktor ~Rygos Balsas"),

którzy, stykając się na gruncie kościelnym z ludnością polską,

usiłują osłabić jej spójnię narodową,wmawiając w nią poglądna

międzynarodowy charakter katolicyzmu, czego u siebie na Ko-

wieńszczyżnie nie czynią, utożsamiając tam katolicyzm z celami

narodowemi Litwinów. Przez wiele lat udawało się księżom li-

tewskim, opierającym się na wątpliwych pod względem narodo-

wym polskich żywiołach, wprowadzać zamęt i rozdwojenie w

polskie szeregi. Wysuwali oni przy wyborach listy katolickie,

nie będące w gruncie rzeczy niczem innem, jak listami litew-

skiemu Gdy to się nie udało, Litwini poczęli występować, jak

przy tegorocznych wyborach do rady miejskiej w Rydze, pod

własną firmą, i uzyskali na własną listę 2' _. razy mniej głosów,
niż Polacy.

Litwini głoszą w ryskiej litewskiej prasie i w litewskich

szkołach naŁotwie za pośrednictwem nauczycieli, że niema żad-

nych Polaków naŁotwie; a są tylko „wyrodki" (tj. odszczepień-

cy) od litewszczyzny. To też, gdzie tylko mogą, usiłują nawrócić

wyrodków na łono litewskiej ojczyzny. W Mitawie utworzyli w

tym celu szkołę „polsko-litewską", w której po wyjeździe pol-

skiej nauczycielki wykładały dwie nauczycielki—Litwinki, przy-

czem naukę języka polskiego zupełnie zaniedbywano, a dzieci

litwinizowano. Społeczeństwo polskie zdobyło się na energję
i wycofało dzieci z tej szkoły, poczem miasto, zgodnie z obowią-

zującemi przepisami o szkolnictwie, otworzyło w Mitawie (w ro-

ku 1923) dziś dobrze ptosoeruiącą szkołę polską.
Litwini są narodem, pod względem kulturalnym stojącym

najniżej ze wszystkich pięciu zaprzyjaźnionych państw Bałtyc-
kich, to też z marzeń o zlitwinizowaniu kogokolwiek powinni

się wyleczyć.

7. Polacy. Społeczeństwo nasze, które nie interesuje

się swymi rodakami, zamieszkałymi zagranicą, w takim stopniu,
jak to czynią inne narody (Anglicy, Niemcy, Włosi), nieraz

przypuszcza, że niema Polaków na Łotwie, poza przedstawicie-
lami większej własności ziemskiej i wysuwa stąd błędny wnio-

sek, że po realizacji reformy rolnej na Łotwie Polaków tam nie

będzie, a zatem kwestja polska na Łotwie nie istnieje w perma-

nencji.

Statystyka 1920 roku, po dołączeniu danych z Przydruj-

skiego granicznego zakątka (w którym w swoim czasie formal-
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nego spisu nie przeprowadzono), wykazuje 54.567 Polaków *■)

(3,42% całej ludności), z czegona miasta przypada23\ tysiąca,

t. j. blisko połowa całej ludności. Z ludności wiejskiej polskiej,

składającej się z 31.000 mieszkańców, większość stanowi drobna

szlachta zagrodowa, podobnie jak na Mazowszu, na Podlasiu i w

zaściankach Wileńszczyzny, tylko pewnemi obyczajami, lecz nie

sposobem życia i zarabiania na swe utrzymanie (praca na roli),

różniąca się od warstwy włościańskiej. Pozatem jest bardzo wie-

lu włościan, przybyłych ongi, jako koloniści, na ziemie polskich

magnatów, bądź to osiedlających się tu później przy łatwości

przesuwania się z miejsca na miejsce, jaka panowała w ostat-

niem 50-leciu rosyjskiego cesarstwa. Dzierżawcy, jak to już za-

znaczono gdzieindziej, zostali wyzuci z dzierżaw, i przeważnie

przesiedlili się na Wileńszczyznę. Większa własność ziemska

jest reprezentowana przez ludzi, stanowiących bardzo nikły
i malejący z każdym rokiem % ludności.

Jeżeli, w związku z kwestją ludności polskiej na Łotwie,

tyle się mówi i pisze o tamtejszych ziemianach, to dzieje się to

dlatego, że oni sami, dzięki ruchliwości, zdołali zainteresować

polski rząd, społeczeństwo i prasę, a pozatem wypływa to z hi-

storycznej roli, jaką odegrali, będąc przez szereg wieków zgodnie

z charakterem ówczesnego układu społecznego, reprezentantami

"alej ludności polskiej. Rola ich jest rozmaicie oceniana.Są tacy

którzy potępiają ich bez ogródki, zarzucając im egoizm i pry-

watę. K. Keller w swej niewielkiej broszurze**) o
stosunkach

w Latgalji, przeznaczonej dla Biura Prac Kongresowych, pisze
o ziemianach inflanckich, zarzucając im niezrozumienie przeży-
wanej chwili historycznej, w nieco biblijnym tonie. „Światło
świeci się w ciemności nocy życia bezwolnego, pod jarzmem ty-
ranów wschodnich ***) i ciemności nocy go nie ogarną. Nie

laśniałoby ono nikłym płomykiem, ale zarzewiem kultury pol-
skiej rozbłysłoby, gdyby ci, których fortuna uszczęśliwiła dostat-

kiem, nie jeno w egoiźmie feodainym trwali, lecz zrozumieli spo-

łeczny podkład przeżywanej chwili historycznej".

*) Studnicki i Maliszewski (Polacy na Łotwie) na blisko 70.000 liczą

ludność polską w Latgalji, co dla całej Łotwy dałoby nie 54.000, lecz 100.000.

Kalendarz polski na Łotwie na rok 1924 określa liczbę Polaków na 80.000.

Nie ulega wątpliwości, że spis z 1920 r. odbywał się w warunkach nienor-

malnych i że wielu Polaków zaliczono mylnie do innych narodowości lub

■też sami do innej narodowości się zaliczyli. Polaków jest przypuszczalnie

nie mniej, niż 70.000. Statystyka urzędowa 1925 roku wykazuje tylko 51.143

Polaków, t. j. 2,77% całej ludności.

*) Kazimierz Keller: „Stosunki narodowościowe, społeczne i ekono-

miczne na Inflantach polskich i polityczne w Latgalji". Rypin, 1920.

***) Latgalja w chwili pisania broszury znajdowała się pod rządami

bolszewików.
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Czy wszyscy ziemianie latgalscy widzą istotnie w wypad-
kach, które rozegrały się przed ich oczami, dziejową koniecz-

ność, będącą następstwem tryumfu zasady samookreślenia na-

rodów i tryumfu demokracji nad starym absolutyzmem, w pro-
mieniach którego żyło się spokojnie i bez troski, to inna rzecz.

Nie chcę tego przesądzać. Różni tam są ludzie, i różne wśród

nich sposoby pojmowania spraw ogólnych. Myślę jednak, że dzi-

siejsze dni ciężkiej dla nich próby bardzo mało pozostawiają
pola do zastosowania „egoizmu feodalnego".Sądzę pozatem, że

przy ocenie historycznej roli klasy ziemiańskiej w Latgalji często

wyrządza się jej dużo krzywdy.
Podnieść należy, że posłowie inflanccy i w 1791 roku i in-

nych doniosłych momentach zajmowali stanowisko słuszne i oby-
watelskie, nie plamiąc się zdradą. W powstaniach 1831 i 1863 r.

szlachta tamtejsza brała żywy udział (Emilja Plater, Leon Pla-

ter). Nie można też powiedzieć, żeby stanowili oni garstkę paso-

żytów, których rola polegała naeksploatacji. Wybitniejsi przed-
stawiciele ziemiaństwa latgalskiego dużo pracowali naukowo

i pozostawili po sobie wiele dzieł, świadczących o zamiłowaniu

do kraju, w którym przebywali, i o jego znajomości. Adam Plater

wydał dzieło o geografji Inflant oraz pracę hydrograficzno-ichtjo-
logiczną, dotyczącą Dźwiny, Józef Gerald-Wyżycki, b. marsza-

łek powiatu rzeżyckiego, wydał obszerne dwutomowe dzieło

o florze Inflant. W swoim czasie wydawanoczasopismo „Rubon",
poświęcone sprawom miejscowym. Wreszcie kasztelan J. A.

Hylzen, pochodzący z rodziny ongi niemieckiej, potem spolszczo-
nej (jak wielu innych rodzin w Latgalji), wydal jeszcze w XVIII

wieku pomnikowe dzieło pod tytułem „Inflanty".
Jeszcze i teraz ex re różnych' pretensji i zażaleń słyszy

się o bibljotekach, zniszczonych podczas wojny lub po wojnie

(jak bibljoteka Sołtana w Prezmie). Widać stąd, że wielu zie-

mian było zamiłowanymi badaczami i zbieraczami, a ich dwory

były ogniskami kultury, co, niestety, nie o wszystkich kresach

dawnej Polski da się powiedzieć. Jedyne, co można zarzucić

ziemiaństwu, to słaby kontakt z resztą ludności polskiej. Kul-

tura polska za obrębem dworów najwidoczniej słabo promie-

niowała, co się dzisiaj mści. Dlatego dzisiaj może mamy tylu
nieuświadomionych Polaków, którzy nie umieją odróżnić pojęć
„narodowość" i „przynależność państwowa" i pozwalają zapi-
sywać się w spisie ludności, jak kto sobie tego życzy. Dlatego
może jest tam tylu „tutejszych", którzy kto wie, czy nie będą
straceni dla polskości, choć polskie ich pochodzenie jest nie-

wątpliwe.
Przywódcy szlachty polskiej w Latgalji często dziś mówią:

„Jeśli my kraj opuścimy, polskości w nim nie będzie". Nie

sądzę, żeby tak było. Sądzę raczej napodstawie własnych uważ-

nych obserwacji, że polskość, zwłaszcza w miastach, zapuściła
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dziś głębokie korzenie; pewne próby represji, dokonywane przez

zbyt gorliwych urzędników, poczucie polskie wzmocniły. Gdyby

jednak tak było, toby świadczyło, że szlachta polska w Latgalji,

wytrącona przez wypadki z roli dziejowej, nie umiała zostawić

po sobie następców.

Nie powinniśmy utożsamiać sprawy szlachty latgalskiej
ze sprawą polskości na Łotwie, bo to dwie różne sprawy, a ta

druga jest sprawą utrzymania polskości w masach i podniesie-
nia wśród nich kultury, ale nie powinniśmy również, jak to

często się dzieje, rzucać kamieniem w tych ostatnich Mohika-

nów starej Rzeczypospolitej, którzy dzielnie się bronią. Pa-

miętać trzeba, że niejeden z nich, wierny staremu zakazowi

patrjotycznemu, wypływającemu ze stosowanej w t. zw. „guber-
niach zachodnich" zasady sprzedawania ziemi tylko Rosjanom,
wolał ograniczać do maximum swe potrzeby, byleby tylko ziemi

nie oddać, bo na to opinja nie pozwalała. Tem boleśniej mu teraz

wyzbywać się ziemi, gdy obok powstała niezależna ojczyzna.

Przechodzę do drugiej sprawy
— podniesienia kultury mas

polskich. Zadaniem tem zajmują się różne stowarzyszenia pol-
skie. W pierwszym rzędzie wymienić tu należy Polskie

Towarzystwo Oświaty na Łotwie, które po-

wstało w 1906 roku (z początku jako Pol. Tow. Oświaty w Ry-

dze), gdy rewolucja ułatwiła tworzenie stowarzyszeń kultural-

nych. Towarzystwo poczęło zakładać szkoły początkowe
i ochronki i niemi się opiekować. Niezmierne zasługi na polu
kultury polskiej położył długoletni prezes tego towarzystwa,

znany również i w samej Polsce, p. Władysław Lichtarowicz.

Wojna i rozproszenie Polaków, jakie nastąpiło po wojnie,

osłabiły działalność stowarzyszenia, a nawet doprowadziły do

chwilowego zawieszenia jego działalności. Orzeczenie rządu ło-

tewskiego, że stowarzyszenia, posiadające statuty zalegalizo-
wane za czasów przedwojennych, bez żadnych przeszkód mogą

wznowić działalność, pozwoliło „Oświacie" w 1920 roku nanowo

się zorganizować. „Oświata" powzięła inicjatywę utworzenia

za przykładem rosyjskiego, niemieckiego i żydowskiego, również

polskiego autonomicznego wydziału szkolnego, i ten cel w 1921

roku osiągnęła. Również w „Oświacie" powstał projekt zwołania

ogólnopolskiego zjazdu nauczycielskiego, który za zgodą rządu
doszedł do skutku. Wreszcie Tow. Oświaty przeprowadziło, po

długichperypetjach, zmianę swego statutu,który dziś upoważnia
towarzystwo do tworzenia oddziałów na całej Łotwie. Jeden

z takich oddziałów powstał niedawno w Rzeżycy. Siedzibą
zarządu „Oświaty" jest Ryga. Ostatnio prezesem „Oświaty"
był p. P. Swyłan.

„Oświata" posiada dziś dużą bibljotekę. Jej działalność

skoncentrowana jest głównie w dziedzinie oświaty pozaszkolnej.
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S/koi teraz *) nie zakłada, gdyż ustawy łotewskie przewidują dla

30 dzieci tworzenie szkół rządowych lub komunalnych (ust. te

nie zawsze są stosowane z powodu przeszkód budżetowych
lub politycznych). Jedynie w 1922 roku „Oświata" założyła

szkołę w Mitawie, aby wydrzeć dzieci polskie z pod wpływów
litewskich. Później władze miejskie w Mitawie, przekonawszy
się o słuszności stanowiska polaków, przejęły szkołę na swój
koszt.

„Oświata" wszczęła również ożywioną działalność odczy-
tową na całej Łotwie (w 1923 roku prelegenci „Oświaty" wy-

głaszali odczyty w Rydze, Lipawie, Mitawie, Windawie, Dy-

neburgu i Rzeżycy). Zapotrzebowania zgłaszano również z Kra-

sławia i Lucyna.
W Lipawie istnieje odrębne stowarzyszenie kulturalne

pod nazwą „Ognisko", które pozostaje z „Oświatą" w stosun-

kach jaknajlepszych i korzysta z prelegentów „Oświaty".
Inne stowarzyszenia polskie nie rozwijają działalności kul-

turalnej. Są to bądź kluby towarzyskie, bądź kooperatywy,

bądź towarzystwa dobroczynne.
Polityczną organizacją Polaków jest założony w 1922 roku

Związek Polaków w Łotwie, z siedzibą w Dy-
neburgu. Legalizacja statutu tej organizacji przedstawiała dużo

trudności, które jednak przezwyciężono. Związek posiada wiele

oddziałów: w Rydze, Rzeżycy, Krasławiu i t. d. Do wybitniej-
szych działaczy Związku należą w Latgalji pp.: Dowgiałłówna,
Kiełpsz, Wilpiszewski, Baużyk, Olechnowicz i bracia Wierz-

biccy (ksiądz i poseł), w Rydze —
Wiśniewski i Swyłan. Po-

nieważ Związek jest jedyną organizacją Polaków, on więc kie-

ruje akcją wyborczą do sejmu i ustala listę kandydatów. Na

dobro polskiej ludności zaliczyć można, że żadnych innych list

polskich tej jedynej liście dotychczas nie przeciwstawiała. Na-

tomiast część Polaków (na szczęście, niezbyt wielka) głosowała
w 1922 roku w Latgalji na listę ks. Trasuna lub latgalczyka
Borysa, a w Rydze — na listę litewsko-katolicką.

W 1920 roku przy wyborach do konstytuanty żaden Polak
nie przeszedł. Z mieszanej polsko-łotewskiej listy drobnych rol-

ników w Latgalji wybrano wówczas żonatego z Polką Łotysza

Skangela, ktcry następnie odmówił obrony w konstytuancie
interesów polskiej ludności. W 1922 roku na polskiej liście naj-
więcej głosów zdobył ks. dziekan dyneburski Bronisław Wierz-

bicki. Ksiądz W. zrzekł się jednak mandatu dla powodów, które

zaszczyt mu przynoszą, na rzecz swego brata, sędziego Jana

Wierzbickiego, który otrzymał z kolei największą ilość

głosów.

') Zakładała je natomiast za czasów okupacji.
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Poseł Jan Wierzbie''' nip posiada wybitniejszych kwalifi-

kacji parlamentarnych. Jest jednak człowiekiem dcbraj woli,

broniącym bardzo gorliwie i z narażeniem swej osoby interesów

polskiej ludności.

Było bolesnym zawodem dla polskiej ludności, że w wybo-

rach sejmowych przypadł jej jeden tylko mandat, podczas gdy

liczy ona 3,4% całej ludności. Że zaś mandatów jest 100, po-

winno przejść przy wyborach conajmniej trzech posłów polskich.
Po części Polacy sami sobie winni, gdyż popełnili błąd, nie wy-

stawiając własnej listy w powiecie Iłłuksztańskim, gdzie jeden
mandat był absolutnie pewny. Były też poważne braki organi-

zacyjne oraz różne zewnętrzne trudności. Polacy razem w 3 o-

kręgach uzyskali 1,52% wszystkich oddanych głosów, a ponie-
waż listy polskie wzajemnie asekurowały się co do wspólnego
liczenia wszystkich resztek *), zabrakło więc tylko paruset gło-
sów do otrzymania drugiego mandatu. Jesienne wybory 1925 r.

z pewnością dadzą lepsze rezultaty.
W wyborach do rad miejskich Polacy przeprowadzili w

Rydze (w r. 1922 i 1925) jednego kandydata, w Lipawie — rów-

nież jednego, w Dyneburgu — dwudziestu kilku (są tam najlicz-
niejszą frakcją miejską), w Rzeżycy, Lucynie i Krasławiu—po
kilku.

Wybory do rad gminnych w 1922 roku wypadły dla Pola-

laków niekorzystnie: zbyt późno się do nich zabrano. Odbiło się

to źle na losach polskiego szkolnlictwa, gdyż rady gminne i za-

rządy powiatowe decydują w pierwszym rzędzie o lem, czy i

gdzie szkoła ma powstać. Ostatnie wybory (jesień 1924 r.) wy-

padły nieco lepiej, zwłaszcza w powiecie iłłuksztańskim, którego

polski charakter był tak zawzięcie kwestjonowany.
Z trudnościami różnej natury walczy również polski wy-

dział szkolny. W 1921 r. stanął na jego czele, wbrew opinji Tow.

Oświaty, p. Józef Rączewski. Oświata na próżno protestowała;
inne ryskie czynniki polskie poparły tę kandydaturę i rząd ją
zatwierdził. Okres rządów p. Rączewskiego był okresem szyka-
nowania polskiego szkolnictwa przy jego gorliwym współudziale.
Był to człowiek obcy kulturze polskiej z ducha, języka i tradycji.
Za jego to czasów był wysłany z granic Łotwy główny przeciw-
nik Rączewskiego, zasłużony dyrektor gimnazjum Próchnik. Po

nagłej śmierci Rączewskiego nastąpiła roczna przerwa, podczas
której zarząd sprawami polskiego szkolnictwa należał faktycz-
nie do wyższych władz łotewskich, poczem nastąpiły wybory no-

wego kandydata (na Łotwie naczelnika autonomicznego wy-
działu szkolnego wybiera frakcja poselska danej narodowo-

ści, a w braku jej, zjazd stowarzyszeń — rząd zaś wybór za-

*) Ze 100 mandatów sejmowych 3 są obsadzone przez sumowanie po-

zostałych resztek we wszystkich okręgach.
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twierdza lub nie zatwierdza). W sierpniu 1922 r. lelpszej części
społeczeństwa polskiego udało się zjednoczyć głosy nakandyda-
turze p. Antoniego Kiełpsza, dotychczasowego inspek-
tora szkolnictwa polskiego i założyciela gimnazjum polskiego w

Rzeżycy. Społeczeństwo kandydaturę tę przyjęło z zapałem. W

grudniu 1922 roku p. Kiełpsz objął obowiązki. Społeczeństwo
i nadal nie odmawia mu poparcia.

W 1922 roku przed wyborami wychodził w Ry-
dze tygodnik pod nazwą „Głos Polski". Wkrótce po wyborach
zawiesił „Głos Polski" wydawnictwo. Obecnie wychodzi od

marca 1925 roku „Tygodnik Polski".

Bierne na ogół jest społeczeństwo polskie na Łotwie, ale

nie brak mu zacności i przywiązania do polskiej sprawy. Nie

wszystkim natomiast przyświeca świadomość, że są spra-

wy, w których, niezależnie od takich czy innych pod-

glądów, solidarność jest obowiązkiem i że są metody,
do których narodowi, przebywającemu przez tyle wie-

ków w niewoli, uciekać się nie wolno. Brak tego poczucia (który
się ujawnił na szczęście tylko u małej garstki) wywołał przy

wyborze p. Rączewskiego, a następnie przy wyborze p. Kiełpsza
bardzo niepożądany konflikt, który się przeniósł poza obręb
polskiego ogółu, co wywołało oburzenie i powszechne potępienie.
Dzisiaj opinja, że nie należy we własnych sprawach wzywać po-

mocy czynników zewnętrznych, ustaliła się ostatecznie.

Na ogół społeczeństwo polskie na Łotwie ma wszelkie

szanse przetrwania. Rzucane czasem hasła przeniesienia się do

Polski nie mają racji bytu. Wszyscy tego uczynić nie mogą, a

zresztą nie mają żadnej potrzeby. Z czasem, gdy sporne sprawy

przestaną być spornemi i gdy coraz mniej będzie kwestji draż-

niących, stosunki między polską a łotewską ludnością jaknkajle-
piej się ułożą. Ze wszystkich mniejszości narodowych Polacy
są najlo,'alniejsi, gdyż rozumieją, że istnienie niepodległej Łotwy
leży i w ich interesie. Łotysze też zrozumieją, że droga do sympa-

tji Polski, której potęga jest najlepszą rękojmią niepodległości
Łotwy, prowadzi przez serca ludności polskiej na Łotwie.

Społeczeństwo polskie winno się zaopiekować swymi ro-

dakami na Łotwie i nieść im pomoc, zaspakajając ich potrzeby
kulturalne. Tą drogą osiągnie się lepsze skutki, niż przez ciągłe
jątrzenie w prasie stosunków polsko-łotewskich, na których
poprawę niedługo już wypadnie czekać.



ROZDZIAŁ VIII.

Polska i Łotwa na tle sytuacji międzynarodowej.

Stosunki dyplomatyczne Polski z Łotwą zostały nawiązane
w 1919 roku, gdy tylko nadeszła do Warszawy wiadomość, że

prawowity rząd Ulmanisa objął rządy na terenie całego państwa.

Polska była jednem z pierwszych państw, które uznały Łotwę
de facto, mimo komplikacji, wywołanych akcją Bermondta, i któ-

re wysłały do Rygi stałe przedstawicielstwo *). W styczniu
1920 roku Polska pomogła Łotwie zupełnie bezinteresownie przy

odzyskaniu Latgalji.
Niepewność sytuacji politycznej i potrzeba koordynowania

wysiłków w celu ugruntowania niepodległości i przywrócenia
pokoju, który w tym czasie panował tylko na Zachodzie Euro-

py, pobudzają państwa Bałtyckie (Polska, Estonja, Łotwa i Fin-

landja) do perjodycznego zwoływania zjazdów Bałtyckich za

każdym razem w stolicy innego państwa. Po przedwstępnej
konferencji w Helsingforsie w styczniu 1920 roku pierwszy taki

zjazd odbył się w Bulduri pod Rygą w sierpniu tegoż roku. W

*) W latach 1919 — 1924 przedstawicielami Polski w Rydze byli

kolejno pp.: Bouffall, Kamieniecki, Jodko i Ładoś (dwaj pierwsi jako charges

d'affaires. dwaj drudzy, jako ministrowie pełnomocni). Sekretarzami posel-

stwa byli pp.: Baliński. Zaleski i Przesmycki. Akcją propagandowo-prasową

kierował p. Cynarski. dziś p. Wład. Neuman. Honorowym radcą poselstwa

był przez pewien czas p. Wojciech Baranowski. Konsulami byli: w Rydze

pp.: Lutze-Birk. Charwat i Łopatto, w Dyneburgu
— Swierzbiński, w Li-

pawie — Łopatto i Świrski.

Attache wojskowym był major Myszkowski, a obecnie komandor

Jarociński.

W Warszawie przedstawicielami Łotwy byli pp. Keninsch, Olinsch i

Nuksza (ten ostatni, jako minister pełnomocny). Konsulem w Warszawie

jest p. Racens, w Wilnie — Donas. w Łodzi — Berzin.
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zjeździe tym uczestniczyli również delegaci Litwy, później jed-
nak naprężone stosunki między Polską a Litwą z powodu bezza-

sadnych pretensji litewskich do Wilna uniemożliwiają delegatom
litewskim zasiadanie przy jednym stole z delegatami Polski. Od-

tąd zjazdy odbywają się bez udziału Litwy (conajwyżej delegat

Litwy zasiada w charakterze obserwatora).
Nie przeszkadza to jednak Litwie, Łotwie i Estonji albo

wyłącznie Łotwie i Estonji porozumiewania się z sobą w spra-

wach, które te państwa wspólnie obchodzą.
W swoim czasie (w 1921 roku) w prasie łotewskiej gorąco

dyskutowano na temat, czy obrady państw Bałtyckich powinny
się zakończyć zawarciem Związku państw Bałtyckich, jaki ma

być charakter tego związku i jakie państwa mają do niego wcho-

dzić. Jedni byli zwolennikami wielkiej Ententy Bałtyckiej, zło-

żonej z 5 państw (Polska, Litwa, Łotwa, Estonja i Finlandja), inni,

przewidując trudności pogodzenia Polski z Litwą, polecali za-

warcie najpierw małej Ententy Bałtyckiej, złożonej z Litwy, Łot-

wy i Estonji, do którychby później mogły przystąpić Polska

i Finlandja.
Później poglądy ukształtowały się nieco inaczej. Łotysze

zrozumieli, że Związek, złożony z Litwy, Łotwy i Estonji, w ni-

czem sytuacji politycznej tych państw nie utrwala i przed ni-

czem ich nie zabezpiecza. Unja litewsko-łotewsko-estońska

wzmocniłaby tylko stanowisko Niemców bałtyckich w tych pań-
stwach.

Sprawa wielkiej Ententy Bałtyckiej również przedstawiać

się poczęła pod innym kątem widzenia, z chwilą, gdy Finlandja
doszła do przekonania, że wiązanie się z państwami Baltyckie-
mi nie leży w jej interesie i że jej byt państwowy, niezależnie

od udziału w takim Związku, jest zabezpieczony. Finlandja dała

wyraz takiemu swemu przekonaniu przez nieratyfikowanie war-

szawskiego accord politiąue z marca 1922 roku, zawartego na

podstawie wzajemnego zobowiązania co do niezawierania umo-

wy, wymierzonych przeciw drugiemu państwu, podpisującemu
układ, gwarancji praw dlamniejszości narodowych, oraz natych-

miastowego porozumienia co do przedsięwzięcia wspólnych
środków przeciw państwu, któreby napadło na jedno z państw,

zawierających układ.

W dzisiejszym układzie stosunków trudno przesądzić, czy

będzie zawarty między państwami Baltyckiemi układ politycz-

ny (między Łotwą a Estonja układ taki już istnieje), i czy ma on

objąć również sferę spraw wojskowych. Jedno jest pewnem, a

mianowicie, że wszelki układ taki, o ile doszedłby do skutku,

miałby charakter obronny, a nie zaczepny, i służyłby sprawie

ugruntowania pokoju we Wschodniej Europie.
Pozatem nie ulega wątpliwości, że stosunki polsko-łotew-

skie, niezależnie od wszelkich mogących być zawartemi ukła-
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dów, zmierzają do utrwalenia i do usunięcia wszelkich spraw

spornych. Zawarty w styczniu 1925 roku na konferencji w

Helsingforsie układ arbitrażowy daje jasny wyraz takim dąże-
niom, i

Pomiędzy Polską a Łotwą istnieje szereg spraw, uważa-

nych za sporne, a mianowicie sprawa terytorjalna (sześć gmin

iłłuksztańskich), sprawy mniejszości narodowych, wreszcie

sprawa odszkodowań polskich obywateli za wywłaszczone ma-

jątki, czem się w ostatnich czasach zajął sejm łotewski. Pierwsza

z tych kwestji uchyla się z pod postanowień konwencji arbitra-

żowej, wszystkie one jednak, razem wzięte, nie stanowią trud-

ności nieprzezwyciężonych i przy wzajemnej dobrej woli uregu-
lować się dadzą.

Ramy niniejszej pracy nie pozwalają na szczegółowe omó-

wienie, wszystkich spraw spornych. Muszą być one rozważane

przez opinję obu krajów pod kątem dnia nie dzisiejszego, lecz

jutrzejszego, pod kątem czasu, który pracuje stale nad zbliże-

niem Polski i Łotwy.
Polska ma wszelkie dane do zadowolenia z tego, że obok

niej napółnocy istnieją i rozwijają się niepodległe demokratycz-

ne republiki Bałtyckie. Gdyby ich nie było, niejeden polski

mąż stanu myśtałby o tem, jak je stworzyć, choćby dla zacho-

wania równowagi politycznej, niezależnie od względów słusz-

ności.

Łotwie też zależeć musi na tem, aby Polska rozwijała się,

jako państwo potężne. Gdy w sierpniu 1920 roku wojska so-

wieckie zbliżały się do Warszawy, a Agencja Wolffa już sygna-

lizowała fałszywie: „Warszawa wzięta", troska ogarnęła poważ-

niejsze umysły łotewskie. Pytano niespokojnie: Co będzie z na-

mi za parę tygodni?" Wiadomość, że Warszawa się broni i obro-

ni, przyjęto z wielką ulgą. Łotysze wiedzą z doświadczenia, że

flota angielska niezawsze mogła i chciała obronić Łotwy przed

bolszewikami, i rozumieją, że interes Łotwy daleko silniej się

łączy z interesem Polski, niż z interesami państw, eksperymen-
tujących politycznie i położonych zdała od Bałtyku.

Na Łotwie towszystko rozumieją. To też wielu Łotyszów,
nawet takich, którzy nie lubią u siebie polskiej mniejszości na-

rodowej, szanują Polskę, jako państwo, i odnoszą się do niej z

sympatją. Zwłaszcza nazwisko Marszałka Józefa Piłsudskiego

jest bardzo popularnem na Łotwie. Jestem przekonanym, że je-

go podróż po Łotwie byłaby jednym pochodem tryumfalnym.
Społeczeństwo łotewskie odnosi się zawsze z sympatją do

tych Polaków, którzy są szczerymi przyjaciółmi ich młodego
państwa i nie przybierają wobec Łotyszów niesmacznej pozy

wyższości.
Dla ugruntowania sympatji obu społeczeństw i dla wza-

jemnego ich informowania o sobie niejedno już zrobiono. Będę
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szczęśliwy, jeśli moja książka, oparta na sumiennych badaniach

i na bezstronnej obserwacji, choć w małym stopniu do tego się
przyczyni.

UZUPEŁNIENIA.

Podczas drukowania ostatniego arkusza książki napłynęły urzędowe

dane statystyczne tegorocznego spisu ludności, dotyczące podziału ludności

względem narodowości. Oto one (w porównaniu z 1920 rokiem).

Liczba Stosunek procentowy

1925 r. 1920 r. 1925 r. 1920 r.

Łotyszów 1.354.126 161.404 73,40 72,76
Niemców 70.964 58.113 3,84 3,64

Żydów 95.675 79.644 5,19 4.99

Rosjan 193.648 124.746 1
„,,.

|
Białorusinów 38.010 75.630 / IAOD

j
1/,OD

Polaków 51 143 54.567 2,77 3,42

Litwinów 23.192 25.588 1,26 1,60

Estończyków 7.893 8.769 0,43 0,55

Innych 7.612 3.841 0,41 0,24

Nieznanej narodowości 2.542 3.829 (U 4 024

Ogółem 1.844.805*) 1.596.131 100,00 100,00

W uzupełnieniu cyfr. podanych na str. 13, liczbę mieszkańców

poszczególnych dzielnic Łotwy w roku 1925, na podstawie ostatecznego

obliczania, należy podać jak następuje: w Livlandji (bez Rygi) — 404.834

{Ryga 337.699), w Kurlandji 286.650, w Zemgalji 275.940 i Latgalji 539.682.

Na ogólną liczbę ludności Łotwy 1.844.805 przypada 859.957 mężczyzn i

984.848 kobiet.

*) Dane statystyczne 1925 roku bynajmniej nie świadczą o natural-

nym przyroście Niemców i Żydów, gdyż po roku 1920 zaczął się ruch re-

emigracyjny wśród obu tych narodów, podczas gdy reemigracja Łotyszów

w 1920 roku była już niemal na ukończeniu i powiększenie liczby Łoty-

szów w ciągu 5 lat ostatnich całkowicie trzeba zaliczyć na karb ich przy-

rostu naturalnego. Statystyka więc potwierdza wywody, którym dałem

wyraz w 1 rozdziale. Uderza w oczy zmniejszenie liczby Białorusinów,

całkowicie pokryte, jak widać z zestawienia procentowego, przyrostem

Rosjan. Widocznie Rosjanie ze względów politycznych przed 5 laty zapi-

sywali się lub zostali zapisywani jako Białorusini. Zmniejszenie liczby Pola-

ków (równie jak Litwinów) tlomaczy się masowym powrotem do wskrze-

szonej ojczyzny. k
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W uzupełnieniu danych o budżecie państwowym (str. 115 książki)

podaję budżet na rok 1925/6, sankcjonowany w czerwcu r. b. przez sejm.

Budżet ów tak się przedstawia (w łatach).

BUDŻET NADZWYCZAJNY.

doch. wyd.

Ministerstwo skarbu 6,151,000—26,731,1)21

rolnictwa 4,465,977—16,479,073

„
spr. wewnętrznych —

51,114

„
sprawiedliwości — 216,500

oświaty — 555,000

hmm zdrowia — 77,900

spr. wojskowych — . 9,979,607

BUDŻET ZWYCZAJNY.

doch. wyd.

Prez. państwa 5,820 153,354

Sejm 1,720 962,787

Rada ministrów 24,115 235,136

Kontrola państwowa 3,600 889,892

Minist. spraw zewnętrznych 952,700 2,242,696

sprawiedliwości 1,031,750 5,258,428

spraw wewnętrznych 1,783,157 9,051,597

. „ oświaty 1,862,589 15,353,426

skarbu 128,196,273 17,606,775

rolnictwa 11,217,912 6,196.540

komunikacji 4,568,616 2,109,749

zdrowia 484,376
-

9,386,998

spraw wojskowych 159,131 35,286,272

Główny urząd statystyczny 40,100 501,485

Wpływy z operacji kredytowych mają wynieść 4,700,000, podatki

bezpośrednie dadzą 19,370,000, podatki pośrednie — 45,600,000 i cła
przy-

wozowe i wywozowe 55,600,000. Najważniejszem źródłem są podatki

pośrednie i cła! Cały budżet zbilansowany jest w sumie 160,949,256 łatów.
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